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Nieselektywne i selektywne inhibitory wchłaniania zwrotnego
monoamin w terapii depresji
Unselective and selective inhibitors o[ monoamines re-uptake in the treatment o[ depression
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W artykule przedstawiono na wstępie kryteria rozpoznawania przeciwdepresyjnego wpływu leków oraz
leków o takim działaniu. Następnie szczegółowo omówiono właściwości dwóch podstawO""Ych grup leków przeciwdepresyjnych - tzw. nieselektywnych oraz selektywnych inhibitorów
wchłaniania zwrotnego monoamin (red.).
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LEKI PRZECIWDEPRESYJNE
- KRYfERIA, KlASYFIKACJA
Leki przeciwdepresyjne są dużą, niejednochemicznych o różno
rodnej budowie i różnych nie w pełni poznanych
mechanizmach działania. Podstawowym kryterium zaliczenia leku do grupy antidepressiva
jest leczniczy wpływ w zespołach depresyj nych o
co najmniej średnim nasileniu (zdaniem licznych autorów powinna to być depresja typu endogennego). Wpływ ten powinien dotyczyć
wszystkich osiowych objawów zespołu depresyjnego. Leki działające wybiórczo na zaburzenia
snu lub na zahamowanie psychoruchowe, albo
też wywierające wpływ anksjolityczny - nie są
lekami przeciwdepresyjnymi (11).
Wieloletnie doświadczenia kliniczne z lekami przeciwdepresyjnymi, zwłaszcza o budowie
trójpierścieniowej (TLPD) wskazują, że działanie tych leków nie jest specyficzne, ograniczone do zespołów depresyjnych typu endogennego. Są one przydatne w terapii grupy depresji
psychogennych, stanów depresyjnych będących
objawem lub powikłaniem schorzeń somatycznych, skutkiem działania leków albo następ
stwem zatruć. Leki przeciwdepresyjne są coraz
szerzej stosowane w zaburzeniach nie wykazują
cych związku z depresją. Badania mechanizmów
rodną grupą związków

działania tych leków wskazują, że im szersze jest
spektrum działania na przekaźnictwo synaptyczne - tym większy zakres wskazań do stosowania obejmuje dany lek. Te szczególne cechy leków przeciwdepresyjnych nakazują ostrożność
we wnioskowaniu ex iuvantibus w toku procesu
diagnostycznego. Skuteczność leku przeciwdepresyjnego nie dowodzi, że leczono depresję
(np. maskowaną objawami somatycznymi), jedynie może wskazywać na taką możliwość.
Uwzględniając
hipotetyczne mechanizmy
działania leków przeciwdepresyjnych, można je
podzielić na trzy duże grupy:
A. Leki, których mechanizm działania jest
wiązany głównie z hamowaniem ""Ych""Ytu
zwrotnego niektórych monoamin, pełniących
rolę substancji przekaźnikowych w o.u.n., głów
nie noradrenaliny i/lub serotoniny. Można tu
wyodrębnić:

- leki hamujące wychwytywanie obu przekaźni
ków i co za tym idzie wzmagające przekaźnic
two w neuronach noradrenergicznych (NA) i
serotoninergicznych (5HT). Są to więcniesele
ktywne inhibitory wychwytu doneuronalnego'
monoamin (w skrócie NSI-MA). Niektórzy
przedstawiciele tej grupy hamują również
wchłanianie zwrotne dopaminy i niemal
wszystkie wywierają ośrodkowy wpływ chó.,
linolityczny.
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Leki hamujące, względnie selektywnie, wychwyt zwrotny jednej aminy, mianowicieserotoniny (SI-5RT).
B. Leki, których mechanizm dŹlałania jest
hipotetycznie wiązany z bezpośrednim wpływem
na receptory, głównie noradrenergiczne, wolne
od działania cholinolitycznego (np. mianseryna).
C. Leki, których wpływ leczniczy jest wiązany
z hamowaniem aktywności monoaminooksydaz
i zmniejszeniem metabolizmu amin katecholowych oraz indolowych. Leki te są nazywane w
skrócie inhibitorami MAO, wśród których nale'Ż:j wyodrębnić:
hamujące jednocześnie aktywność MAO A
i B, tzn. obniżające degradację noradrenaliny, dopaminy i serotoniny.
- Selektywne inhibitory jednej z MAO (MAOA lub MAO-B). Wśród selektywnych IMAO
można wydzielić leki hamujące aktywność
monoaminooksydazy w sposób nieodwracalny oraz odwracalny.

-

Inny

podział

leków przeciwdepresyjnych nado ich struktury chemicznej. Są to:
A Leki o budowie trójpierścieniowej (TLPD),
obejmujące większość leków stosowanych od
ponad 30 lat w terapii depresji (m. in. imipramina, chlorimipramina, dezypramina, amitryptylina, dibenzepina).
B. Leki o budowie innej niż trójpierścieniowa
Gednopierścieniowej, dwu pierścieniowej, czteropierścieniowej i in.). Do tej grupy nale'Ż:j wię
kszość nowych leków przeciwdepresyjnych, w
związku z tym niektórzy autorzy nazywają je
"lekami drugiej generacji".
wiązuje

W POSZUKIWANIU "IDEALNEGO" LEKU
PRZECnNDEPRESYJNEGO
Liczba leków zaliczanych do grupy antidepressiva sięga 50 i obejmuje kilkaset preparatów
wytwarzanych przez różne firmy farmaceutyczne. Ta mnogość jest m. in. przejawem dążenia do
uzyskania "idealnego" leku przeciwdepresyjnego. Klinicyści zgłaszają szereg postulatów - kryteriów takiego "idealnego leku".

Idealny lek przeciwdepresyjny
1. s/aaeczny (=EW, wskaźnik popraw <::'75%),
2. slatteczny w depresjach typu endogennego
3. działa szybko ( < 8 dni)
4. nie wywołuje uzależnienia
5. może być stosowany jeden raz dziennie
6. zapobiega nawrotom depresji
7. nie powodllje zmian d .." m
8. można stosować w wieku podeszłym
9 można stosować u chorych somatycznie
1 O. dobrze tolerowany (zwł. przy przewlekłym
stosowaniu)
11. można prowadzić samochód
12. nie wchodzi w interakcję z innymi lekami
13. stosowany nie wymaga ograniczeń dietetycznych
14. niska toksyczność (małe ryzyko zgonu przy
zatmciach

Jak dotychczas takiego "idealnego" lub bliskiego ideału leku nie wynaleziono. Dobra tolerancja i niska toksyczność wielu leków często
idzie w parze z niezbyt dużą skutecznością,
i odwrotnie, leki skuteczne stosunkowo często
wywołują przykre objawy uboczne, niekiedy powikłania. Należą do nich podstawowe TLPD,
które wciąż są najczęściej stosowane w depresji.
Dwaj przedstawiciele TLPD: imipramina i amitryptylina są zaliczane przez światową Organizację Zdrowia do wąskiej grupy podstawowych leków psychotropowych niezbędnych w
lecznictwie (The List of Essential Drugs,
WHO, 1992). Czy oznacza to, że nowe i najnowsze leki przeciwdepresyjne zawiodły? Próbę
udzielenia odpowiedzi na to pytanie podjęto
w tym opracowaniu. Omawiamy w nim dwie
grupy leków przeciwdepresyjnych, mianowicie:
leki "stare" (głównie TLPD), których mechanizm jest wiązany z nieselektywnym hamowaniem wchłaniania zwrotnego monoamin oraz
pięć nowych leków przeciwdepresyjnych, które
hamują w sposób selektywny wchłanianie
zwrotne serotoniny. W pracy tej wykorzystano
fragmenty dwu publikacji autora opracowania
(13,14), które zawierają wykaz obszernego piś
miennictwa źródłowego. Trzecią grupę leków,
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która zaczyna odgrywać rolę w terapii depresji,
mianowicie selektywne, odwracalne inhibitory
MAO-A omawiamy w oddzielnym opracowaniu zamieszczonym w bieżącym numerze
"Postępów" (2).
NIESELEKTYWNE INHIBITORY
ZWROTNEGO
MONOAMIN (NSI-MA)

WCHłANIANIA

Liczba leków przeciwdepresyjnych, których
mechanizm działania jest wiązany z hamowa-

253

niem wychwytywania zwrotnego monoamin się
ga kilkudziesięciu. Częściej stosowane leki z
tej grupy zestawiono w tabeli 1. Dwaj najstarsi
przedstawiciele: imipramina (wprowadzona do
lecznictwa w 1959 r.) i amitryptylina (1960)
wciąż zajmują czołową pozycję w terapii depresji i są punktem odniesienia (leki referencyjne)
przy ocenie nowych leków przeciwdepresyjnych.
Przy stosowaniu imipraminy i amitryptyliny u
"pierwszorazowych" chorych z depresją typu endogennego - wskaźniki popraw mieszczą się
w przedziale 65 - 80% i są porównywane do

Tabela 1. Profil psychotropowy i dawki częściej używanych nieselektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny (5HTiNA)
Najczęściej

*

Nazwa częściej
stosowanych
preparatów

Profil działania
psychotropowego
A
B

C

stosowana maks.
dawka dobowa

Amitryptylina

Amitryptylinum
Saroten
Tryptizol

+++

+

300 mg

150-200 mg

Dezypramina

Petylyle
Pertofran

+++

+++

300 mg

75-125 mg

Noveril

+++
+
+++

+
++
+

++

Nazwa
międzyna-

rodowa

Dibenzepina
Doksepina

Sinequan

++

"Okno
terapeutyczne"

720 mg

240-480 mg

300 mg

150-200 mg

++

300 mg

150-200 mg

Imipramina

Imipramin
Melipraminum
Tofranil

K10mipramina
(Chlorimipramina)
Mianseryna

Hydiphen
Anafranil

+++

++

+

200 mg

150-200 mg

Lerivon
Tolvin

++

+

+

100 mg

60-80 mg

Maprotylina

Ludiomil

++
+

100-150 mg

Noxiptilinum
Agedal

+
++

300 mg

Noksyptylina

++
++

300 mg

150-200 mg

Nortryptylina

Nortryptylinum

225 mg

100-150 mg

Pramolan
Insidon
Herphonal
SurmontiI
Sapilent

+
++

++

Opipramol

+++
+

300 mg

150-200 mg

++

+++

300 mg

200-300 mg

Trimipramina

Profil wpływu przeciwdepresyjnego: A - działanie przeciwdepresyjne w sensie ścisłym, B - działanie anksjolityczne, uspokajające, C - działanie "odhamowujące" (wzmagające napęd).
Siła działania: - brak, + słabe, + + średnie, + + + silne.
* - autorzy niektórych prac badawczych stosowali dawki o 25-50% większe.
Uwaga: Mianseryna nie należy do grupy inhibitorów wychwytu monoamin ..
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uzyskiwanych przy elektrowstrząsach. Wię
kszość NSI-MA ma budowę trój pierścieniową
(TLPD), kilka leków o innej strukturze (m. in.
maprotylina - czteropierścieniowy lek przeciwdepresyjny) wykazuje zbliżony do TLPD mechanizm działania.

Tabela 2. Okres biologicznego półtrwania nieselektywnych inhibitorów I1)'chl1)'tu monoamin
Nazwa leku
A.

Metabolizm i farmakokinetyka

metabolizowane w wątrobie
z udziałem enzymów mikrosomalnych (N-d emetylacja, N-oksydacja i hydroksylacja oraz
sprzęganie z kwasem glukuronowym). Szybkość
przemiany poszczególnych leków jest różna,
np. proces demetylacji imipraminy przebiega
znacznie szybciej niż amitryptyliny. Aktywność
metabolizmu jest zróżnicowana osobniczo, sła
bnie z wiekiem, np. demetylacja imipraminy
jest znacznie wolniejsza u osób w podeszłym
wieku. Niektóre metabolity, głównie demetylowane wykazują działanie psychotropowe. Przy
demetylacji imipraminy powstaje aktywny pod
względem psychotropowym metabolit - dezmetyloimipramina (dezipramina), z amitryptyliny
- nortryptylina, a końcowy wynik terapii jest
wypadkową działania leku macierzystego i jego
metabolitu o innych właściwościach farmakologicznych niż substancja wyjściowa. W przypadku amitryptyliny końcowy wynik leczenia
jest skutkiem działania tego związku w postaci
nie zmienionej (wpływ przeciwdepresyjny i
. uspokajający) oraz nortryptyliny (wpływ
przeciwdepresyjny i "odhamowujący"). U osób
naqużywających alkoholu demetylacja amitryptyliny przebiega wolniej, co jest jedną z przyczyn gorszych wyników terapii. Stwierdzono
też, że osoby nadużywające alkoholu eliminują
szybciej imipraminę i dezypraminę, co wskazuje
na potrzebę stosowania większych dawek tych
leków. Również palenie tytoniu wiąże się ze
zmianami w transformacji imipraminy i dezypraminy oraz nortryptyliny.
Okres biologicznego półtrwania poszczególnych NSI-MA wykazuje duże różnice,
jest najkrótszy przy imipraminie, naj dłuższy
dla protryptyliny. W tabeli 2 zamieszczono dane
o okresie półtrwania częściej używanych leków.
NSI-MA

są

B.

C.

Okres półtrwania
(godziny)

Imipramina
Trimipramina
Amitryptylina
Chlorimipramina
Dotiepina
Nortryptylina
Maprotylina
Dezypramina
Protryptylina

9 -15 h
10 -15 h
20-30h
20-25h
20-25h
35 - 45 h
40-48h
25 - 50 h
72 -120 h

A. Leki stosowane 3 razy dziennie
B. Leki, które można stosować 2 razy dziennie
C. Leki, które można stosować 1 raz dziennie

Profil działania psychotropowego

NSI-MA są grupą niejednolitą pod względem
farmakologicznym i siły działania przeciwdepresyjnego w sensie ścisłym (wpływ tymoleptyczny),
jak i we wpływie na inne osiowe cechy depresji
(zwłaszcza na lęk i napęd psychoruchowy).
Wpływ na te trzy cechy zespołu depresyjnego
jest podstawą klasyfikacji omawianej grupy leków. Są to:
L leki o l1)'rażnym działaniu przeciwlękol1)'m i
uspokajajqcym, bez stymulującego wpływu na
napęd (np. doksepina i trimipramina),
II. leki o słabszym działaniu przeciwlękol1)'m i
umiarkowanym wpływie na napęd (grupa amitryptyliny i imipraminy),
IILleki, które w zasadzie nie I1)'kazujq wpływu
przeciwlękowego, a działajq "odhamowujqco"
na obniżony napęd psychoruchol1)' (dezypramina, proptylina).
Podział ten jest schematyczny i nieścisły,
gdyż ogół NSI-MA tworzy swego rodzaju continuum, którego granice określają z jednej strony neuroleptyki o słabym działaniu przeciwdepresyjnym (np. chloroprotyksen, lewomepromazyna, sulpiryd), z drugiej zaś - nieselektywne
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inhibitory MAO. Różnice w działaniu wymienionych grup leków na osiowe cechy endogennego zespołu depresyjnego (depresja, zaburzenia napędu, lęk) dotyczą głównie pierwszej fazy
terapii, zaś po upływie około 2 tygodni stosowania różnice te zanikają, co prawdopodobnie
wiąże się ze zmianami adaptacyjnymi receptorów NA, 5HT, ACh.
Schematyczne zestawienie profilu działania
częściej stosowanych NSI-MA zawiera tabela 1.
Jak wspomniano - centralną pozycję zajmuje
amitryptylina i imipramina, które wykazują silny wpływ przeciwdepresyjny, "regulacyjne"
działanie na napęd psychoruchowy oraz działanie przeciwlękowe. Profil farmakologiczny
obu leków ma wiele cech wspólnych, różnice
dotyczą zaś silniejszego działania uspokajające
go amitryptyliny oraz słabszego działania przeciwlękowego i wyraźniejszego "odhamowujące
go" imipraminy. Szerokie zastosowanie w leczeniu depresji znajduje też dibenzepina, chlorimipramina i noksyptyIina, których zakres
działania na endogenny zespół depresyjny jest
dostatecznie szeroki.
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NSI-MA (głównie TLPD) znajdują coraz
szersze zastosowanie w leczeniu innych stanów
chorobowych niż depresje. Są to m. in.:
- lęk napadowy (chlorimipramina, imipramina,
dezypramina, amitryptylina),
moczenie nocne u dzieci (głównie imipramina),
zespoły anankastyczne o różnej etiologii, w tym
nerwicowej (najczęściej chlorimipramina),
bulimia (opisano zachęcające próby stosowania imipraminy i dezypraminy),
anorexia nervosa (amitryptyIina),
zespoły bólowe, zwłaszcza ból psychogenny
(najczęściej stosowane leki: chlorimipramina, amitryptylina), uzyskano też zachęcające
wyniki terapii bólu u chorych z nowotworami
łącząc TLPD z narkotycznymi lekami przeciwbólowymi, co pozwala na obniżenie dawki
tych ostatnich,
podejmowane są próby kliniczne stosowania
leków przeciwdepresyjnych w takich zaburzeniach, jak: zespoły hiperkinetyczne u dzieci z
zabwzeniami uwagi (imipramina), tzw. nerwice pourazowe (imipramina, amitryptylina),
uzależnienie od kokainy (dezypramina).

Wskazania do stosowania
Podstawowym wskazaniem do stosowania
NSI-MA są depresje endogenne występujące
w przebiegu chorób afektywnych. Są przydatne
również w terapii depresji polekowych, stanów
depresyjnych występujących w przebiegu schorzeń somatycznych, chorób organicznych o.u.n.
Wyniki leczenia depresji psychogennych (reaktywnych, nerwicowych) są gorsze. Biorąc jednak pod uwagę niejasną pozycję nozologiczną
tzw. depresji nerwicowej, trudności diagnostyczne przy ustalaniu tego rozpoznania oraz fakt,
że często ma ono charakter wstępny i w miarę
czasu ulega zmianie w kierunku depresji endogennej - podejmowanie próby leczenia tej grupy depresji za pomocą TLPD uznać naleźy za
celowe. Leki przeciwdepresyjne, zwłaszcza
TLPD w połączeniu z neuroleptykami są z powodzeniem stosowane w leczeniu stanów depresyjnych występujących w przebiegu schizofrenii i psychoz schizoafektywnych.

Zasady stosowania
Podstawą wyboru leku przeciwdepresyjnego
jest obraz kliniczny i nasilenie zespołu depresyjnego oraz znajomość profilu psychotropowego
leku. W tabeli 3 zestawiono w sposób schematyczny częściej spotykane sytuacje kliniczne.
Farmakoterpia depresji w zasadzie nie odbiega od reguł obowiązujących przy stosowaniu
leków psychotropowych w ogóle. Leczenie rozpoczyna się zazwyczaj od mniejszych dawek
(przy TLPD: 50 - 75 mg dziennie), w miarę
możności od wstrzyknięć domięśniowych, a następnie zwiększa się do dawki optymalnej,
którą stosuje się przez okres 2 - 4 tygodni,
niekiedy dłużej. Po uzyskaniu utrwalonej poprawy (ustąpienie wszystkich osiowych objawów zespołu depresyjnego, w tym zaburzeń
rytmów biologicznych, zwłaszcza rytmu snu i
czuwania) naleźy dawkę stopniowo zredukować
do około 1/2 dawki terapeutycznej, wnikliwie
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Tabela 3. Leczenie różnych form zespołów depresyjnych typu endogennego
Rodzaj zespołów depresyjnych

Postępowanie

Depresja prosta
Depresja z zahamowaniem
(bez lęku, urojeń depresyjnych)

imipramina
noksyptylina
makroptylina
-dezypramina
dibenzepina

Depresja z natręctwami

chlorimipramina
amitryptylina

lecznicze

Depresja z lękiem napadowym
Depresja z dużym niepokojem
i lękiem ("agitowana")
Osłupienie

depresyjne z urojeniami depresyjnymi

Depresja z urojeniami depresyjnymi
(zespół Cotarda i in.)

imipramina
w zależności od stanu klinicznego: amitryptylina, trimipramina
lub
leczenie skojarzone: lek przeciwdepresyjny + neuroleptyk
lub
na początku kuracji sam neuroleptyk
(Iewopromazyna, pernazyna, chloroprotyksen,
sulpiryd) potem dołączyc lek przeciwdepresyjny

Depresja poronna, subdepresja

w zależności od obrazu klinicznego:
imipramina, chlorimipramina, noksyptylina, doksepina,
dezypramina, dibenzepina

Depresja w przebiegu choroby afektywnej
dwubiegunowej z częstymi nawrotami i/lub
zamianami fazy

należy unikać stosowania leków o silnym wpływie
cholinolitycznym, wskazane łączne stosowanie
leku przeciwdepresyjnego i węglanu litu

obselWUjąc stan kliniczny pacjenta. Nagłe przerwanie stosowania leków przeciwdepresyjnych
może wiązać się z pojawieniem lęku, niepokoju,
bezsenności, zaburzeń układu wegetatywnego,
bólów mięśni, wymiotów.
Dawkowanie leków przeciwdepresyjnych wymaga indywidualnego podejścia. Przy podstawowych lekach przeciwdepresyjnych (amitryptylina, imipramina), u większości chorych dawka optymalna wynosi 150 - 200 mg!24 h, u
części chorych zachodzi jednak potrzeba stosowania dawek większych (200 - 300 mg!24 h).
Coraz większa liczba autorów zwraca uwagę,
że psychiatrzy stosują zbyt małe dawki leków
przeciwdepresyjnych, co jest jedną z ważniej
szych przyczyn niepowodzeń terapeutycznych.
W celu zapewnienia właściwego poziomu leku we krwi - większość preparatów przeciwdepresyjnych stosuje się 2 - 3 razy dziennie,
niektóre (o długim okresie biologicznego pół-

trwania) można stosować jeden raz na dobę,
w zależności od tolerancji - rano lub wieczorem.
Dotyczy to takich m. in. jak: amitryptylina, chlorimipramina, dezypramina. Niektórzy autorzy
zwracają uwagę, że jednorazowa dawka wieczorna zapewnia lepsze wyniki terapeutyczne i lepszą tolerancję (mniejsza liczba objawów niepożądanych).

Niektóre leki można stosować we wlewach
(dotyczy to specjalnych preparatów
chlorimipraminy, dibenzepiny). Ten rodzaj terapii jest stosowany niemal wyłącznie u chorych
niewrażliwych na konwencjonalne sposoby leczenia.
Przy ocenie postępów farmakoterapii depresji należy uwzględnić, że większość trójpierście
niowych leków przeciwdepresyjnych ujawnia
wyraźne działanie lecznicze dopiero po 12 - 14
dniach stosowania, a jedynie u małego odsetka
chorych - wcześniej. U części chorych działanie
dożylnych
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przeciwdepresyjne pojawia się w okresie dalszych 2 tygodni, tj. w czasie 4-tygodniowej kuracji. Brak działania przeciwdepresyjnego po 6
tygodniach można traktować jako przejaw "niewrażliwości" chorego na lek, chociaż nie dotyczy
to wszystkich chorych.
Przeciwwskazania
Trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (w tym imipraminy i amitryptyliny) nie
należy stosować u pacjentów z następującymi
stanami chorobowymi:
- jaskrą (z zamkniętym kątem przesączania),
- zaburzeniami rytmu serca (zwłaszcza z migo taniem przedsionków),
- chorobą niedokrwienną serca, w okresie bezpośrednio po zawale, u chorych ze znacznym
nadciśnieniem

-

i

niedociśnieniem tętniczym,

tarczycy dużego stopnia,
chorobą Addisona,
- z ciężkimi uszkodzeniami narządów miqższo»)'ch (zwłaszcza wątroby i nerek) lub układu
krwiotwórczego
- z zespołem depresyjnym przebiegającym zzaburzeniami świadomości,
- w zatruciach alkoholem, barbituranami, narnadczynnością

.

kotykami, lekami psychotropowymi, lekami o
cholinolitycznym albo adrenergicznym.
Ostrożności wymaga leczenie pacjentów z innymi chorobami somatycznymi i osób wyniszczonych, przyjmujących niektóre leki w związku
ze schorzeniami somatycznymi.
działaniu

Leczenie skojarzone, interakcje

W leczeniu niektórych stanów depresyjnych
NSI-MA z innymi lekami psychotropowymi.
W celu wzmożenia efektu uspokajająco-an
ksjolitycznego stosuje się jednocześnie małe
dawki pochodnych benzodiazepiny lub neuroleptyków (perazyny, lewopromazyny), przy leczeniu depresji psychotycznych lub z podnieceniem ruchowym zaś dołącza się średnie dawki
niektórych neuroleptyków (perazyna, lewopromazyna).
łączy się
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Łączne stosowanie dwóch leków przeciwdepresyjnych trójpierścienio»)'ch, chociaż być może

zasadne z teoretycznego punktu widzenia (dotyczy to zwłaszcza jednoczesnego podawania
TLPD i jego ustrojowego metabolitu, np. imipraminy i dezypraminy, lub amitryptyliny i nortryptliny) nie znajduje szerszego zastosowania,
piśmiennictwo nie zawiera kontrolowanych
badań z tego zakresu.
W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych jest stosowane leczenie skojarzone za pomocą TLPD i nieselektywnych IMAO, które ma
być skuteczne u części chorych niewrażliwych na
TLPD. Bezpieczeństwo takiego postępowania
wymaga jednak dalszych badań, dotyczy to również skuteczności. Należy podkreślić, że przy
prowadzeniu takiej kuracji skojarzonej nie wolno dodawać TLPD lub leków przeciwdepresyjnych o innej budowie niż trójpierścieniowa
do prowadzonej już kuracji za pomocą IMAO.
Dopuszczalne jest natomiast dodanie IMAO do
stosowanych już TLPD, można też rozpocząć
kurację skojarzoną od łącznego podawania
przedstawicieli obu grup leków, jeżeli jednak
pacjent poprzednio otrzymywał IMAO, należy
na 2 tygodnie przerwać taką kurację.
W latach ostatnich coraz szersze zastosowanie znajduje łączne stosowanie NSI-MA z wę
glanem litu w depresjach, w których zawiodły
leki przeciwdepresyjne. Prowadzenie takiej kuracji polega zwykle na dodaniu węglanu litu
do stosowanej przez pewien czas chlorimipraminy, imipraminy lub amitryptyliny. Drugi wariant łącznego stosowania węglanu litu i leków
przeciwdepresyjnych dotyczy osób przyjmują
cych przewlekle lit w celach profilaktycznych,
u których pojawił się zespół depresyjny. W sytuacji takiej nie należy przerywać kuracji litem,
lecz dołączyć lek przeciwdepresyjny. U części
chorych z chorobą afektywną dwubiegunową takie postępowanie zapobiega przejściu fazy depresyjnej w maniakalną. U niektórych osób
z chorobą afektywną dwubiegunową przy pojawieniu się niezbyt nasilonych stanów depresyjnych wystarcza zwiększenie dobowej dawki
węglanu litu bez potrzeby dołączania leku
przeciwdepresyjnego. Należy jednocześnie pod-
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kreślić, że

w ciężkich zespołach depresyjnych
metoda ta zwykle zawodzi. Dotyczy to również
prób leczenia nasilonych zespołów depresyjnych samym węglanem litu.
Leki przeciwdepresyjne są również łączone z
kuracją elektrowstrząsami (najczęściej elektrowstrząsy są dołączane do nieskutecznej lub mało
skutecznej kuracji lekami przeciwdepresyjnymi). W sytuacji takiej należy obniżyć dobową
dawkę leku Oeżeli stosowano maksymalną), zaś
bezpośrednio przed zabiegiem EW nie podawać
leku przeciwdepresyjnego.
Osoby z depresjami endogennymi - to często
chorzy somatycznie, u których stosuje się również leki inne niż przeciwdepresyjne. Znajomość interakcji leków przeciwdepresyjnych z innymi lekami jest warunkiem prowadzenia kuracji w sposób bezpieczny i skuteczny. Wiele danych wskazuje, że jedną z prZyczyn lekooporności jest łączenie leków przeciwdepresyjnych z

innymi lekami, które efekt przeciwdepresyjny
mogą osłabiać lub znosić, bądź wywoływać objawy uboczne utrudniające prowadzenie kuracji.
Wykaz ważniejszych niekorzystnych interakcji
zestawiono w tabeli 4.
SELEK1YWNE INHIBITORY WYCHWYTU
SEROTONINY (SI-SHT)
Wprowadzenie do terapii SI-5HT jest przydo praktyki klinicznej wniosków ze współczesnych hipotez mechanizmów
działania trój pierścieniowych leków przeciwdepresyjnych oraz patogenezy stanów depresyjnych typu endogennego. Źródłem poszukiwania
tej grupy leków była tzw. serotoninowa koncepcja depresji.
SI-5HT są grupą niejednolitą pod względem
struktury chemicznej; są to leki o budowie jednopierścieniowej, dwupierścieniowej i wielopierścieniowej (rys. 1), których wspólną cechą
kładem wdrożenia

Tabela 4. Interakcje leków p1Zeciwdepresyjnych trójpierścieniowych
Nazwa leku lub grupy leków

Następstwa

Alkohol, barbiturany, narkotyki,
leki przeciwhistaminowe

nasilenie ośrodkowego działania alkoholu, barbituranów,
narkotyków, leków przeciwhistaminowych

Aminy sympatykomimetyczne,
(amfetamina i substancje pokrewne)

wzmożenie działania

Estrogeny

nasilenie objawów niep0Żc1danych i powikłań powodowanych
przez leki przeciwdepresyjne

Hormony tarczycy

nasilenie objawów niepożądanych i powikłań kardiologicznych
powodowanych przez leki przeciwdepresyjne

Leki .B-adrenolityczne
Leki antyarytmiczne (chinidyna, prokainamid)

osłabienie działania
wydłużenie

Leki cholinolityczne (atropina,
benzatropina, triheksyfemdyl)

nasilenie ośrodkowego i obwodowego działania cholinolitycznego,
ryzyko zaburzeń świadomości (majaczenie)

Leki hipotensyjne (metyIdopa, klonidyna,
fentolamina, guanetydyna, rezerpina)

osłabienie lub zniesienie działania hipotensyjnego
i przeciwdepresyjnego

Leki moczopędne
Leki przeciwzakrzepowe (np. dikumaryna)

zwiększenie

Neuroleptyki (haloperydol, pernazyna i in.)

osłabienie

Sukcynylocholina
Węglan

litu

kliniczne interakcji z lekami przeciwdepresyjnymi

amin i TLPD

przeciwdepresyjnego

przewodnictwa w mięśniu sercowym

ryzyka reakcji hipotensyjnych

nasilenie działania przeciwzakrzepowego
metabolizmu TLPD, wzrost poziomu TLPD we krwi

możliwość wydłużenia

bezdechu (przy zabiegach EW)

potencjalizacja działania przeciwdepresyjnego
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Rysunek 1. Struktura chemiczna selektywnych inhibitorów

jest hamowanie wchłaniania zwrotnego serotoniny ze szczeliny synaptycznej do wnętrza neuronu, bez wyraźniejszego wpływu na dystrybucję innych substancji przekaźnikowych. Do
SI-5HT, które zostały oficjalnie zarejestrowane
jako leki przeciwdepresyjne i są używane w
terapii należą: citalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna oraz sertralina. Pozycja
poszczególnych leków w terapii depresji jest
nader niejednolita. Jedne, np. fluoksetyna i fluwoksamina są zarejestrowane w licznych krajach, w Stanach Zjednoczonych (kraj producenta) fluoksetyna jest zaliczana do podstawowych
leków przeciwdepresyjnych i zajmuje czołowe
miejsce na liście preparatów stosowanych w
terapii stanów depresyjnych, inne, np. citalopram i paroksetyna stopniowo wchodzą na rynek farmaceutyczny.
,

wchłaniania

zwrotnego serotoniny.

Farmakokinetyka i farmakodynamika

Podstawowe cechy farmakokinetyczne 5 selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny zestawiono w tabeli 5. Wynika z niej, że wszystkie
wykazują duże powinowactwo do białek osocza
(95 - 96% fluoksetyny, paroksetyny i sertraliny
wiąże się z białkami) oraz dużą objętość dystrybucji, co wskazuje na znikomą skuteczność pozaustrojowych sposobów eliminacji (np. hemodializy) przy zatruciach (które na ogół przebiegają łagodnie).

Biotransformacja SI-5HT odbywa się w
eliminacja metabolitów przez nerki.
Poważne uszkodzenie obu narządów jest przeciwwskazaniem do stosowania SI-5HT. Fluwoksamina i paroksetyna są metabolizowane do
związków nieczynnych pod względem działania

wątrobie,
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psychotropowego. Fluoksetyna w drodze N-metylacji jest metabolizowana do nortluoksetyny,
sertralina demetylowana do desmetylosertraliny, citalopram do desmetylocitalopramu. Metabolity te hamują wychwyt doneuronalny serotoniny i prawdopodobnie przypada im pewne znaczenie w efekcie terapeutycznym.
Szybkość eliminowania poszczególnych leków wykazuje znaczne różnice, najkrótszy okres
biologicznego półtrwania wykazuje tluwoksamina (15 h), najdłuższy tluoksetyna - 84 h (zakres: 26 - 220 h), okres półtrwania metabolitu
tego leku - nortluoksetyny wynosi aż 9 dni (zakres 77 - 235 h). Ta szczególna cecha tluoksetyny ma istotne znaczenie przy określaniu
długości przerwy pomiędzy zakończeniem kuracji a rozpoczęciem stosowania niektórych innych leków psychotropowych, przy stosowaniu
IMAO - przerwa taka powinna sięgać 5 tygodni,

przy innych lekach nie krótsza niż 2 tygodnie.
Metabolizm i eliminacja SI-5HT u osób w wieku
podeszłym są mało poznane.
Fluoksetyna i tluwoksamina mogą zmieniać
metabolizm innych leków, w tym TLPD, IMAO,
karbamazepiny, alprazolamu, co prowadzi do
zwiększenia stężenia tych leków we krwi i niekiedy niebezpiecznych reakcji toksycznych.
W odniesieniu do paroksetyny i sertraliny nie
dysponujemy danymi na ten temat. Zagadnienie
interakcji SI -5HT z innymi lekami opracował w
piśmiennictwie polskim Święcicki (16).
Liczba prac poświęconych zależności pomię
dzy efektem terapeutycznym i poziomem SI5HT we krwi i ich metabolitów jest nader mała.
Dotychczasowe badania nie wykazują aby zachodziła taka zależność o charakterze liniowym, zagadnienie to wymaga jednak dalszych
badań.

Tabela 5. Parametry farmakokinetyki selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny (za c.L. De Vane,
1992, częściowo zmodyfikowane i uzupełnione)
F1uoksetyna

Cecha

F1uwoksamina Paroksetyna

Sertralina

Citalopram

dobra

dobra

dobra

dobra

tak

nie

nie

nie

nie

Czas do maksymalnego stężenia
w plazmie (peak) (w godzinach)

4-8

2-8

3-8

6-10

ok. 3

Eliminacja - okres półtrwania
(w godzinach)

84
(26-220)

15
(13-19)

21
(4-65)

26

33

(zakres?)

(zakres?)

Wiązanie

95

77

95

97

50

14-28

10

4-14

?

7

>5

13

25

14

?

0,76

?

?

Absorbcja z przewodu pokarmowego dobra
pokarmu na absorbcję

Wpływ

z białkami (%)

Okres niezbędny do uzyskania
stałego poziomu w osoczu
(steady state)(dni)
Objętość

(volume) dystrybucji(L/kg) 25

Plasma clearance (L/h/kg)

0,29

Aktywne metabolity

norfluoksetyna

desmetylosertralina

desmetylocitalopram

Eliminacja aktywnych
metabolitów (okres półtrwania)

ok. 9 dni
(77-235 h)

ok. 66 h

?

(w godzinach)
Miejsce metabolizmu

wątroba

wątroba

wątroba

wątroba

wątroba

Główna

nerki

nerki

nerki

nerki i drogi

nerki

droga eliminacji

żółciowe
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Tabela 6. Dawkowanie selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny
Nazwa leku

Najczęściej stosowana dawka
terapeutyczna (dobowa)

Citalopram

20-60 mg

u większości leczonych wystarcza 20 mg,
w wieku podeszłym 20 mg

F1uoksetyna

20 mg

przy dawkach większych - wzrost objawów niepożądanych,
w wieku podeszłym nie przekraczać 20 mg

F1uwoksamina

100-300 mg

leczenie zaczynać od dawki 100 mg

Paroksetyna

20-50 mg

leczenie zaczynać od dawki 20 mg, w wieku
nie przekraczać 20 mg

Setralina

50-200 mg

przy dawkach większych wyrażny
niepożądanych

Uwagi

Zasady stosowania, dawkowanie
Przy stosowaniu wszystkich SI-5HT jest zalecane rozpoczynanie kuracji od małej dawki, która u części leczonych okazuje się wystarczającą
dawką terapeutyczną. W zależności od tolerancji i efektu leczniczego - dawkę tę można stopniowo podwyższyć. Postępowanie takie pozwala na zmniejszenie przejawów nietolerancji oraz
częstości i nasilenia objawów niepożądanych.
Poszczególne leki stosuje się jeden raz dziennie
w godzinach porannych, najlepiej z posiłkiem.
Niektórzy autorzy zalecają stosowanie fluoksetyny co drugi dzień (w związku z długim okresem półtrwania). Zakres stosowanych dawek SI5HT zestawiono w tabeli 6.
Skuteczność

i profil psychotropowy SI-SIIT

Skuteczność. W czasie badań klinicznych SI5HT porównywano z licznymi "starymi" i dobrze sprawdzonymi lekami przeciwdepresyjnymi, takimi jak: imipramina, chlorimipramina,
dezypramina, amitryptylina, a również maprotylina oraz mianseryna. Niektóre porównano z
doksepiną, dotiepiną, bupropionem. Niemal
wSzystkie takie badania (a jest ich kilkaset) sugerują, że poszczególni przedstawiciele grupy
SI-5HT wykazują w leczeniu depresji skuteczność zbliżoną d~ podstawowych leków przeciwdepresyjnych. Wspomnieć jednak należy o tych

podeszłym

wzrost objawów

nielicznych publikacjach, których autorzy obserwowali wyraźnie gorsze wyniki terapii, i tak
np. Hamilton i wsp. (9) stwierdzili istotnie wię
kszą skuteczność flupentyksolu w porównaniu z
fluwoksaminą, Peselow i wsp. (12) wyraźną
przewagę imipraminy nad paroksetyną, Fabre i
wsp. (7) uzyskali lepsze wyniki stosując amitryptylinę w porównaniu z sertraliną, grupa autorów duńskich (badania wieloośrodkowe) wykazała istotną przewagę chlorimipraminy nad
citalopramem (4) oraz paroksetyną (5). Wieloośrodkowe badania kliniczne fluoksetyny przeprowadzone w Polsce (15) w grupie 86 chorych
(głównie z depresjami typu endogennego), leczonych w warunkach szpitalnych wykazały
(por. tabela 7), że odsetek popraw bardzo dobrych i dobrych wynosił 44%, a więc był mniejszy niż uzyskiwane przy podstawowych TLPD w
podobnych warunkach (1). Należy jednocześnie
podkreślić, że w badanej grupie znalazło się 37
chorych, u których już zawiodły dwie kuracje
lekami przeciwdepresyj nymi.
Jakjuż wspomniano, największa liczba badań
i leczonych chorych dotyczy dwóch przedstawicieli SI-5HT: fluoksetyny i fluwoksaminy. Obserwacje kliniczne pozostałych zarejestrowanych SI-5HT obejmują wyraźnie mniejszą liczbę
pacjentów, dotyczy to zarówno badań kontrolowanych, jak też porejestracyjnych (przedłużona
IV faza badań). Na szczególne podkreślenie za-
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Tabela 7. Skuteczność fluoksetyny (preparat Prozac) w terapii stanów depresyjnych, w tym lekoopornych.

Wyniki terapii:

Stany de8resyjne
ogółem n = 86)

Typ depresji
Depresje endogenne Depresje endogenne Depresje psychogenne
ogołem (n = 64)
lekooporne (n = 37) i inne (n = 22)

Remisja lub znaczna
poprawa

38 (44.2%)

23 (36.0%)

13 (35.1%)

15 (68.2%)

Poprawa nieznaczna
lub brak poprawy

39 (45.3%)

34 (53.0%)

19 (51.4%)

5 (22.7%)

Pogorszenie

8 (9.3%)

6 (9.4%)

4 (10.8%)

2 (9.1%)

Zmiana fazy depresyjnej w maniakalną

1 (1.2%)

1 (1.6%)

1 (2.7%)

sługuje, że większość badań skuteczności SI5HT w depresjach przeprowadzono w warunkach ambulatoryjnych (nie dotyczy to fluwoksaminy, którą oceniano również u chorych hospitalizowanych), co może pośrednio wskazywać,
że publikowane wyniki dotyczą chorych z mniej
nasilonymi cechami zespołu depresyjnego (bez
dużego lęku i niepokoju lub zahamowania, bez
tendencji samobójczych). Sytuacja ta utrudnia
pełną ocenę wartości terapeutycznej omawianej
grupy leków i rzetelne porównanie z podstawowymi TLPD, które są przydatne w leczeniu
ciężkich stanów depresyjnych. Niektórzy autorzy (m. in. Kasper i wsp. 10) na podstawie metaanalizy wyników zamieszczonych w publikacjach na temat poszczególnych reprezentantów
SI-5HT, dochodzą do wniosku, że chociaż
wpływ przeciwdepresyjny tych leków nie budzi
wątpliwości i istotnie przewyższa działanie placebo to jednak niezbędne są dalsze kontrolowane badania kliniczne zarówno ich skuteczności
w depresjach, w tym leczonych w warunkach
szpitalnych, jak też uściślenia wskazań do stosowania. Liczni autorzy prac przeglądowych (w
tym metaanaliz) podkreślają jednocześnie, że
wprowadzenie SI-5HT jest postępem w leczeniu
depresji głównie w związku z wyraźnie większym
komfortem leczenia i bezpieczeństwem terapii.
Typ depresji. Analiza piśmiennictwa nie pozwala na wyrobienie jasnego poglądu, w których
stanach depresyjnych SI-5HT są skuteczne (wia-

domo np., że TLPD są szczególnie przydatne
w leczeniu endogennych stanów depresyjnych).
Trudność ta wynika głównie w związku ze stosowanymi przez większość autorów kryteriami
diagnostycznymi zawartymi w DSM-III-R, które
co prawda wyraźnie definiują zasady rozpoznawania "dużego epizodu depresyjnego", nie
przesądzają jednak o jego etiologii. Należy są
dzić, że większość przeprowadzonych badań dotyczy grup mieszanych, obejmujących endogenne i psychogenne stany depresyjne, a również
depresje o innej etiologii. Jedynie nieliczni autorzy informują o rozpoznaniach nozologicznych. Międzyośrodkowe badania kliniczne fluoksetyny przeprowadzone w Polsce (15) wykazały, że najlepsze wyniki uzyskano w depresjach
psychogennych (68% popraw dobrych i bardzo
dobrych), w depresjach typu endogennego wyniki były gorsze (36% znaczących popraw), należy jednak raz jeszcze podkreślić, że w tej ostatniej grupie znalazło się 43% chorych, u których
poprzednio zawiodły TLPD.
Dobrze udokumentowana jest przydatność
SI-5HT w leczeniu zaburzeń depresyjnych występujących w wieku podeszłym. Liczni autorzy
podkreślają zwłaszcza dobrą tolerancję tej grupy leków.
Profil działania psychotropowego. Na dalsze
badania zasługuje wpływ SI-5HT na podstawowe i dodatkowe cechy endogennego zespołu
depresyjnego, a więc ich profil działania psy-
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chotropowego. Dotychczasowe obserwacje kliniczne również nie dostarczają jednoznacznych
wyników, przeważa przy tym opinia, że profil
ten jest zbliżony do działania imipraminy; mianowicie jest to wpływ przeciwdepresyjny i "odhamowujący" przy czym siła tego ostatniego
działania wykazuje różnice przy poszczególnych
preparatach. Fluoksetyna ma wywierać silniejsze działanie odhamowujące niż fluwoksamina
(fluwoksamina wywiera u części leczonych
wpływ sedatywny). Większość autorów jest
zgodna, że nie należy SI-5HT stosować w stanach depresyjnych z dużym lękiem i niepokojem, podnieceniem ruchowym, bezsennością.
Przeciwwskazaniem są również psychotyczne
formy depresji, należy unikać podawania SI5HT chorym z myślami i tendencjami samobójczymi. Na podstawie dotychczasowych danych
z piśmiennictwa można przyjąć, że wskazaniem
do stosowania SI-5HT są łagodne i średnio
nasilone stany depresyjne typu depresji prostej
lub z niezbyt nasilonym lękiem i niepokojem.
Wykazano, że omawiana grupa leków może być
z powodzeniem stosowana w warunkach ambulatoryjnych. W okresie pierwszych dni stosowania leku (zwłaszcza fluoksetyny) pacjent powinien być bacznie obserwowany ze względu na
możliwość wystąpienia lęku i niepokoju.
Szybkość działania. Początkowe odniesienia
sugerujące tachytymoleptyczny wpływ fluoksetyny i fluwoksaminy nie znalazły pełnego potwierdzenia w badaniach prowadzonych w ramach IV - przedłużonej fazy i w świetle danych
z piśmiennictwa można przyjąć, że większość
(lub wszystkie) SI-5HT ujawnia działanie lecznicze w depresjach typu endogennego nie
wcześniej niż po upływie około 2 tygodni stosowania i nie różni się istotnie w tym zakresie od
TLPD. U części leczonych wpływ taki może pojawić się po 3 - 4 tygodniach i później.
Depresje lekooporne. Liczne badania wskazują, że SI-5HT mogą być przydatne w zespołach depresyjnych, w których zawiodły inne leki
przeciwdepresyjne, w tym podstawowe TLPD.
Wieloośrodkowe badania kliniczne fluoksetyny
w Polsce (15) wykazały, że zastosowanie tego
leku u pacjentów z rozpoznaniem depresji en-
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dogennej, u których zawiodły dwie kuracje przeciwdepresyjne, pozwoliło na uzyskanie istotnej
poprawy stanu klinicznego u 35% takich chorych, co należy uznać za wynik godny uwagi.
W ostatnich latach pojawiły się doniesienia
o próbach łącznego stosowania SI-5HT, zwłasz
cza lluoksetyny z TLPD lub węglanem litu w
terapii chorych nie reagujących na jeden lek. U
niektórych pacjentów taka kuracja skojarzona
przynosi dobry wynik, wzrasta jednak ryzyko
objawów niepożądanych, w tym działania toksycznego TLPD w związku ze wzrostem ich poziomu we krwi. Przy łączeniu SI-5HT z litem lub
klomipraminą obserwowano pojawienie się zespołu serotoninowego. Również łączenie SI5HT z innymi lekami psychotropowymi może
być niekiedy skuteczne ale również niebezpieczne i wymaga dalszych badań.
Zapobieganie nawrotom depresji. Oprócz terapii epizodów depresyjnych lub nawrotów depresji, podejmowane są coraz liczniejsze próby
długoterminowego (przewlekłego) stosowania
SI-5HT w leczeniu depresji przewlekłej (dystymia wg ICD-lO) oraz w profilaktyce nawracają
cych jednobiegunowych zaburzeń depresyjnych
(wg ICD-lO: recurrent depressive disorder).
Zachęcające wyniki uzyskane przez kilka zespołów badawczych wymagają potwierdzenia na
większym materiale klinicznym.

SI-SIIT w innych zaburzeniach
Podejmowane są próby kliniczne zastosowania omawianej grupy leków w innych niż depresja zaburzeniach. Są to m. in.:
- bulimia i otyłość (zachęcające wyniki uzyskano stosując duże dawki fluoksetyny: 40 - 60
mg dziennie),
- zachowanie impulsywne, agresywne, zaburzenia osobowości typu borderline (fluoksetyna),
- natręctwa (lluoksetyna, fluwoksamina),
- nadużywanie alkoholu (fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna, por. też praca B. Habrata (8),
- zespół napięcia miesiqczkowego (fluoksetyna),
- uzależnienie od nikotyny, amfetaminy.
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Na podsumowanie tych badań jest jeszcze
tym bardziej, że ich rezultaty nie
są jednoznaczne, a niekiedy rozbieżne. Należy
jednocześnie podkreślić, że SI-SHT są zarejestrowane (również w Polsce), jako leki przeciwdepresyjne i depresja jest podstawowym wskazaniem do ich stosowania (w Stanach Zjednoczonych fluoksetynę można oficjalnie stosować
również w bulimii). Wszelkie próby używania
SI-SHT w zaburzeniach innych niż stany depresyjne należy zaliczyć do badań klinicznych,
zmierzających do poszerzenia wskazań do stosowania omawianej grupy leków. Do takich
poszukiwań są uprawnione ośrodki kliniczne.
przedwcześnie

Przeciwwskazania
Do najczęściej wymienianych przeciwwskado stosowania selektywnych inhibitorów
wychwytu serotoniny należą:
zań

1. nadwrażliwość (uczulenie) na dany preparat,
2. okres ciąży i karmienia (SI-SHT są lekami
nowymi, ich wpływ na płód i rozwój noworodka jest wciąż mało poznany),
3. padaczka,
4. niewydolność wątroby, nerek,
S. depresja psychotyczna,
6. szczególnej ostrożności wymaga stosowanie
SI-5HT u chorych z lękiem, niepokojem,
myślami samobójczymi (fluoksetyna),
7. zatrucia: alkoholem, lekami psychotropowymi, innymi lekami,
8. SI-SHT nie należy stosowaćp1Zed upływem 2
tygodni od czasu zakończenia kuracji nieselektywnymi inhibitorami MAO,
9. SI-SHT nie należy łączyć z innymi lekami o
działaniu serotoninergicznym,
10. SI-SHT nie należy stosować z niektórymi lekami stosowanymi w medycynie wewnęmnej.

Tabela 8. Opisane w piśmiennictwie interakcje SI-5HT z lekami psychotropowymi i innymi lekami
Lek lub grupa leków

Rodzaj SI-5HT

Rodzaj interakcji,

następstwa

A. Leki psychotropowe

Leki przeciwdepresyjne - 1LPD

tluoksetyna

hamowanie demetylacji 1LPD
poziomu we krwi - (imipraminy, nortyptyliny,
dezypraminy, klomipraminy), nasilenie objawów
f niepożądanych, ryzyka wpływu toksycznego

Leki przeciwdepresyjne - IMAO
nieselektywne
Leki przeciwdepresyjne - trazodon

tluoksetyna
tluoksetyna

reakcje toksyczne
I poziomu trazodonu we krwi

Leki anksjolityczne - benzodiazepina tluoksetyna

wydłużenie

okresu

półtrwania

diazepamu

tluoksetyna
tluoksetyna
tluoksetyna
citalopram
tluoksetyna

osłabienie działania

tluoksetyna
i inne SI-5HT

ryzyko pojawienia się "zespołu serotoninowego"
i innych reakcji toksycznych

Leki blokujące receptory f3

tluwoksamina

wzmożenie działania
serca, na ciśnienie

Warfaryna

tluoksetyna
tluwoksamina
paroksetyna

• poziomu warfaryny we krwi, wydłużenie czasu
protrombinowego, ryzyko krwawień

Leki anksjolityczne - buspiron
Sole litu
Neuroleptyki
Karbamazepina
Tryptofan

anksjolitycznego buspironu (?)

t poziomu litu w osoczu

• poziomu haloperydolu we krwi, obj. pozamiramid.
• poziomu aIimenazyny, lewopromazyny
• poziomu karbamazepiny we krwi

B. Inne leki

propranololu na czynność
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Objawy niepożądane,

bezpieczeństwo
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żona senność (głównie

leczenia

Przegląd piśmiennictwa na temat objawów
ubocznych i powikłań przy stosowaniu SI-5HT
opracowali w polskim piśmiennictwie Bogdanowicz i Kalinowski (3). Przeprowadzenie porównawczej analizy rodzaju i częstości występowa
nia objawów niepożądanych w odniesieniu do
poszczególnych preparatów jest trudne, ze
względu na duże różnice w liczbie publikacji na
temat poszczególnych przedstawicieli omawianej grupy leków.
Najczęściej obserwowanymi objawami niepożądanymi przy stosowaniu SI-5HT są zaburzenia z zakresu przewodu pokarmowego: nudności, rzadziej wymioty, biegunka, niekiedy zaparcia. U części leczonych pojawia się spadek
masy ciała.
Druga pod względem częstości grupa objawów to: niepokój, lęk, bezsenność, rzadziej wzmo-

przy fluwoksaminie). W
pierwszych dniach stosowania m. in. fluoksetyny
(ale również w innych etapach kuracji) obserwowano akatyzję, z którą niektórzy autorzy
wiążą pojawiające się sporadycznie próby samobójcze. U części leczonych występują bóle głowy,
zaburzenia ostrości widzenia, reakcje alergiczne
(skórne).
Do rzadko występujących powikłań należy
tzw. zespół serotonino wy, którego podstawowe
objawy obejmują: zaburzenia świadomości, niepokój, mioklonie, wzmożenie odruchów ścięg
nistych i okostnowych, poty, dreszcze, drżenie
mięśniowe, biegunka, zaburzenia koordynacji
ruchowej, wzrost ciepłoty ciała. Ryzyko pojawienia się tego zespołu wzrasta przy łączeniu
SI-5HT z tryptofanem, inhibitorami MAO,
węglanem litu, l-tyroksyną, z niektórymi trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
(m. in. z chlorimipraminą).

Tabela 9. Podstawowe TLPD (IMI, AMI, CHLORIMI, DIBENZ) i SI-5HT (analiza porównawcza)
Cecha

TLPD

SI-5HT

+++
++

+
++

Szybkość działania

ok. 14 dni

ok. 14 dni i póżniej

Zapobieganie nawrotom depresji (w ch. a. j.)

tak (niektóre)

tak (niektóre)

Skuteczność

w ciężkich depresjach endogennych

Skuteczność w

innych stanach depresjach śr.

Zmiana fazy depresyjnej w maniakalną

tak

tak

Możliwość

stosowania w wieku

ograniczona

na ogół tak

Możliwość

stosowania u chorych somatycznie

ograniczona

na ogół tak

Lekooporność

podeszłym

u

przy TLPD

części

chorych tak

Wpływ

cholinolityczny

tak

nie

Wpływ

kardiotoksyczny

tak

znikomy

Wpływ

drgawkorodny

tak

tak

Zakres przeciwwskazań

dość

Interakcje z innymi lekami
psychotropowymi

nie są problemem
klinicznym

szeroki

Tolerancja (przy stosowaniuprzewlekłym)

dość często

Ryzyko samobójstwa

przy zatruciach
- duże

raczej wąski
tak (potrzeba dalszych
badań)

objawy uboczne na ogół dobra
opisy prób "S"
na początku leczenia
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Inne objawy uboczne i powikłania występują
sporadycznie, o niektórych wiemy jedynie z opisów kazuistycznych. Są to m. in. napady drgawkowe (opisy dotyczą citalopramu, lluoksetyny,
paroksetyny), zespoły hipokinetyczne (parkinsonowskie), objawy dystymiczne, dyskinezy
oralne, osłabienie orgazmu, opóźnienie ejakulacji, leukopenia, trombocytopenia, przemijają
cy wzrost transaminaz wątrobowych, niespecyficzne zmiany ekg, bradykardia.
Brak jest danych o ujemnym wpływie SI-5HT
na płód ludzk~ co nie oznacza, że leki można
stosować w okresie ciąży (są w tym zakresie
mało poznane).
Zatrucia nawet dużymi dawkami SI-5HT na
ogół nie stanowią zagrożenia dla życia (wię
kszość opisanych zgonów dotyczyła zatruć mieszanych). Obraz kliniczny zatruć: nudności, wymioty, niepokój, drżenie mięśniowe, niekiedy
drgawki i inne objawy.
Interakcje

Wiedza o interakcjach SI-5HT z innymi lekami, w tym psychotropowymi jest niepełna, a w
.odniesieniu do leków stosowanych w medycynie
wewnętrznej - fragmentaryczna. W miarę uży
wania omawianej grupy leków w terapii - wzrasta zakres informacji o potencjalnie użytecznych
lub niebezpiecznych interakcjach. W tabeli 8
zestawiono dane o niektórych niekorzystnych
interakcjach (por. też opracowanie przeglądowe
Święcickiego, 16).
PODSUMOWANIE

W przeciwieństwie do "starych" leków przeciwdepresyjnych, zwłaszcza TLPD, wiedza kliniczna o selektywnych inhibitorach wychwytu serotoniny używanych w leczeniu depresji jest
wciąż niepełna, dotyczy to również objawów
niepożądanych i interakcji z innymi lekami, wykazuje przy tym duże różnice w odniesieniu do
poszczególnych leków. Najobszerniejsze piś
miennictwo poświęcono fluoksetynie, pokaźne
- fluwoksaminie, liczba prac na temat paroksetyny, sertraliny oraz citalopramu jest wciąż
mała. Dotyczy to w szczególności badań prowadzonych w warunkach kontrolowanych oraz li-

czby leczonych chorych. Sytuacja ta utrudnia
rzetelne porównanie wartości terapeutycznej
poszczególnych
przedstawicieli
SI-5HT,
częstości występowania i nasilenia objawów niepożądanych, jak również porównanie całej grupy omawianych leków ze "starymi" lekami przeciwdepresyjnymi (NSI-MA, w tym TLPD).
Mimo tych ograniczeń - liczni psychofarmakolodzy kliniczni sądzą, że wprowadzenie SI5HT do lecznictwa stanowi postęp w leczeniu
depresji. Tabela 9 zawiera zestawienie wybranych cech SI-5HT i TLPD, które wydaje się
potwierdzać taką opinię. Wprowadzenie SI5HT wiąże się z większym bezpieczeństwem terapii (mniejsza liczba i nasilenie objawów niepożądanych w porównaniu z TLPD), większym
komfortem leczenia, zwłaszcza w warunkach
ambulatoryjnych. Nie bez znaczenia jest również stosunkowo niska toksyczność poszczególnych leków i małe ryzyko śmiertelnych zatruć
przy przedawkowaniu oraz możliwość ich stosowania u chorych, u których TLPD są przeciwwskazane (zaburzenia rytmu serca, utrudnione
oddawanie moczu w związku z przerostem
gruczołu krokowego, jaskra z zamkniętym
kątem przesączania). Leki te nie przewyższają
natomiast klasycznych leków przeciwdepresyjnych (imipramina, amitryptylina, chlorimipramina) oraz elektrowstrząsów w zakresie siły
działania przeciwdepresyjnego, nie działają też
szybciej, a zdaniem części praktyków - są słabsze
od TLPD i przydatne głównie do leczenia ła
godnych i średnio nasilonych stanów depresyjnych. Na podkreślenie zasługuje, że SI-5HT bywają skuteczne w depresjach, w których zawiodły TLPD. Wyniki leczenia ciężkich endogennych depresji są wyraźnie gorsze, niektórzy autorzy sądzą, że w stanach takich należy unikać
stosowania SI-5HT. Nie należy też stosować
omawianych leków, zwłaszcza fluoksetyny, u
chorych z myślami samobójczymi, zaś pierwsza
faza leczenia wymaga wnikliwej obserwacji pacjenta, w związku z możliwością pojawienia się
akatyzji, lęku i niepokoju. Należy zachować
ostrożność w łączeniu SI-5HT z innymi lekami
psychotropowymi, bowiem interakcje są wciąż
mało poznane.

Inhibitory wchłaniania zwrotnego monoamin w terapii depresji

16. Święcicki Ł: Interakcje selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny. Leki Psychotropowe, 1993, N.l, 41-48.

PIŚMIENNICTWO
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

Beręsewicz M., Bidzińska E., Koszewska 1., Pużyński S.:
Wyniki stosowania trój pierścieniowych leków przeciwdepresyjnych w terapii depresji endogennej (analiza
porównawcza 7 leków). Psychiatro Pol., 1991,25,13-18.
Beręsewicz M., Pużyński S.: Selektywne odwracalne
inhibitory MAO-A w terapii depresji. Postępy
Psychiatrii i Neurologii. 1992, 1 (ten numer).
Bogdanowicz E., Kalinowski A: Objawy niepożądane w
czasie stosowania selektywnych inhibitorów wychwytl\
serotoniny (SI-SHT). Leki Psychotropowe, 1993, 1,
32-40
Danish University Antidepressant Group: Citalopram:
clinical effect profile in comparison with clomipramine,
a controlled multicenter study. Psychopharmacology,
1986,90,131-138.
Danish University Antidepressant Group: Paroxetine:
a selective serotonin reuptake inhibitor showing better
tolerance, but weaker antidepressant effect than
clomipramine in controlled multicenter study. J. Affect.
Disord., 1990, 18, 289-299.
De Vane c.L.: Pharmacokinetics of the selective
serotonin reuptake inhibitors. J. Clin. Psychiatry, 1992,
53 (su ppl. 2), 13-20.
Fabre L.: Sertraline treatment of geriatrie major depression compared with amitryptyline, w: Psychiatry Today:
VIII World Congress of Psychiatry Abstracts (red.: C.N.
Stefanis i wsp.), 1989, EIsevier, N. York, str. 711.
Habrat B.: Selektywne inhibitory wychwytu serotoniny
w leczeniu uzależnienia od alkoholu. Leki Psychotropowe, 1993, 1, 49-58.
Hamilton B.A, Jones P.G., Hoda A.N. i wsp.: Flupentixol and fluvoxamine in mild to moderate depression.
A comparison in generał practice. Pharmatherapeutica,
1989, 5, 292-297.
Kasper S., Fuger J., Molier H.J.: Comparative efficacy
of antidepressants. Drugs, 1992, 43 (suppl. 2), 11-23.
Kostowski W., Pużyński S. (red.): Psychofarmakologia
Doświadczalna i Kliniczna, II wyd., PZWL, Warszawa
1986.
Peselow E.D., Filippi AM., Goodnick P. i wsp.: The
short and lon g-term efficacy of paroxetine HCL, A.
Data from a 6-week double-blind parallei design trial vs
imipramine and placebo. Psychopharmacol. BulI., 1989,
25,267-271.
Pużyński S.: Leki przeciwdepresyjne. Leki Psychotropowe, 1992.
Pużyński S.: Selektywne inhibitory wychwytu serotoniny (SI-5HT) w leczeniu zaburzeń psychicznych,
zwłaszcza depresji. Leki Psychotropowe, 1993, 1, 11-24.
Pużyński S., Rybakowski J., Kocur J., Rydzyński Z.,
Beręsewicz M., Bogdanowicz E., Duszyk S., Gruszczyń
ski W., Kalinowski A, Koszewska 1., Pilaszewski E.,
Święcicki Ł.: Ocena kliniczna fluoksetyny (wyniki
badań wieloośrodkowych).
Psychiatro Pol., 1993
(skierowana do druku).

Adres: Prof.

Stanisław Pużyński,

267

Opracowania monograficzne

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

specjalne numery (suplementy) czasopism poświęcone
SI-SHT
Ashcroft G.W. (red.): Depression, a once in a lifetime
event? Internat. Clin. Psychopharmaeol., 1991, 6,
su ppl. 2
Coob J. (red.): Fluvoxamine, new perspectives in clinical practice. Internat. Clin. Psychopharmacol., 1991, 6,
suppl. 3
Eccleston D.F., Doogan D.P. (red.): Serotonin in Behavioural Disorders. Brit. J. Psychiat., 1989, 155,
su ppl. 8.
Faverin (fluvoxamine), review of pharmacological
and clinical properties. Duphar Laborat. LTd.,
Southampton, 1992.
Feigher J.P., Boyer W.F. (red.): Selective serotonin
re-uptake inhibitors, w: Perspectives in Psychiatry, vol.
1, John Wiley a. Sons, Chichester, N. York, 1991.
Freeman H.(red.): Progress in Antidepressant
Therapy, Brit. J. Psychiatry, 1988, 153, su ppl. 3.
Freeman H.L. (red.): The uses of fluoxetine in clinical
practice, Royal Society of Medicine Services, London,
New York, 1991.
Geukes-Foppen F.H., Papworth SJ. (red.): Fluvoxamine, anovel SHT re-uptake inhibitor for the treatment
of depression. Brit. J. Clin. Pharmacol., 1983, 15,
suppl. 3.
Hyttel J. (red.): Special topie - Citalopram; basic and
clinical studies. Progr. Neuro-Psychopharmacol. Biol.
Psychiat., 1982,6.
Leki Psychotropowe, 1993, Nr 1 w całości poświęcony
selektywnym inhibitorom wychwytu serotoniny.
Montgomery S.A: Citalopram, The New Antidepressant from Lundbeck Research Proceedings of a Symposium,l1 August 1988, Excerpta Medica, Amsterdam,
1989.
Montgomery S., Molier EJ.: Suicidal behaviour. Internat. Clin. Psychopharmacol., 1992,6, suppl. 6.
Paroxetine Symposium, Extended abstracts and poster
presentation, Beecham Pharmaceuticals, 30 September
- 1 October 1988.
Serotonine reuptake inhibition in the management for
depression, Satelite Symposium in VIII World Congres
of Psychiatry, October 18, 1989. Athens, Greece, J.
Clin. Psychiatry, 1990, 51, suppl. B.
Silverstone T. (red.): Fluoxetine - clinical experience
with a new antidepressant. Brit. J. Clin. Practice, 1986,
40, su ppl. 46.
Silverstone T. (red.): Clinical studies of fluoxetine in
depression. Internat. Clin. Psychopharmacol., 1989,
4,suppl.1.
Turner P., Walinder J., Dunbar G.C. (red.): The antidepressant paroxetine: a specific 5HT uptake inhibitor. Acta Psychiatro Scand., 1989, 80, su ppl. 350.

II Klinika Psychiatryczna IPiN, AL Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa

