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SSRI i SNRI w farmakoterapii depresji u osób w wieku podesz³ym:
przegl¹d pimiennictwa i metaanaliza
danych z randomizowanych badañ klinicznych
SSRI and SNRI antidepressants in the treatment of old age depression:
a systematic literature review and meta-analysis of randomized controlled trials
TOMASZ SOBÓW
Z Kliniki Psychiatrii Wieku Podesz³ego i Zaburzeñ Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w £odzi
STRESZCZENIE
Cel. Ocena skutecznoci i bezpieczeñstwa leków przeciwdepresyjnych z grup SSRI i SNRI w leczeniu depresji u chorych w wieku
podesz³ym.
Metody. Przeprowadzono systematyczny przegl¹d pimiennictwa z wykorzystaniem elektronicznych baz danych (Medline {Pubmed},
Cochrane, Embase oraz PsychInfo). Zaplanowano przeprowadzenie metaanalizy dotycz¹cej skutecznoci i bezpieczeñstwa stosowania
SSRI i SNRI w depresji u osób w wieku podesz³ym z wykorzystaniem metody Mantela-Haenszela w modelu nielosowej dystrybucji
zmiennych dychotomicznych. Oceniano dwa parametry skutecznoci (uzyskanie ponad 50% poprawy w skalach i uzyskanie remisji objawów)
oraz podstawowy parametr bezpieczeñstwa (odsetek chorych przerywaj¹cych leczenie z powodu objawów ubocznych).
Wyniki. Zidentyfikowano 13 randomizowanych, kontrolowanych (placebo lub substancj¹ aktywn¹) badañ klinicznych, w których oceniano skutecznoæ i bezpieczeñstwo leków z grup SSRI i SNRI w leczeniu depresji u osób po 60 roku ¿ycia. Przeprowadzono dwie metaanalizy: skutecznoci i bezpieczeñstwa SSRI w porównaniu do placebo oraz w porównaniu do leków trójpiercieniowych. Ze wzglêdu na
niewystarczaj¹c¹ liczbê prac badawczych, nie by³a mo¿liwa metaanaliza badañ z wykorzystaniem SNRI. SSRI jako grupa okaza³y siê byæ
skuteczniejsze (choæ gorzej tolerowane) od placebo. Istniej¹ce dane nie pozwalaj¹ na stwierdzenie przewagi któregokolwiek z lek ów
z grupy SSRI nad innym lekiem z tej grupy. Efekt dzia³ania SSRI jest lepszy u chorych z bardziej nasilonymi objawami depresji. Wenlafaksyna nie jest skuteczniejsza od sertraliny ani citalopramu i jest obarczona wiêksz¹ liczb¹ objawów niepo¿¹danych. SSRI s¹ podobnie
skuteczne do leków trójpiercieniowych i daj¹ znacznie mniej objawów niepo¿¹danych prowadz¹cych do odstawienia leczenia.
Wnioski. Ekstrapolacja wyników badañ prowadzonych w populacjach m³odszych na grupê chorych po 60 roku ¿ycia mo¿e wieæ do
b³êdnych wniosków. W przeciwieñstwie do populacji m³odszych, nie udaje siê wród depresyjnych chorych w wieku podesz³ym wykazaæ
przewagi SNRI i leków trójpiercieniowych nad SSRI. Ponadto, trudnoci interpretacyjne sprawia bardzo wysoki w tej grupie chorych
odsetek pozytywnych odpowiedzi na placebo.
SUMMARY
Aim. To assess efficacy and tolerability of modern antidepressants (SSRI and SNRI) in the treatment of depression in the elderly.
Methods. A systematic literature review with the use of electronic databases (Medline {Pubmed}, Cochrane, Embase and PsychInfo) was
carried out. A meta-analysis of available studies have been conducted using Mantel-Haenszel method utilizing fixed model. We have compared
two efficacy parameters (proportions of subjects achieving a 50% reduction of symptoms {response} or remission) and a basic parameter of
safety, being a number of adverse effect leading to drug discontinuation.
Results. Thirteen randomized, controlled (with placebo or active control use) trials (RCT) evaluating the efficacy and tolerability of
either SSRI or SNRI in the treatment of old age depression have been identified. Due to limited number of studies only two meta-analytic
comparisons (SSRI versus placebo, and SSRI versus tricyclics) were possible to conduct. SSRI drugs as a group tended to be more efficacious
though significantly less well tolerated than placebo. No advantage of one SSRI over another have been detected. The results of treatment
with SSI are better in more severely depressed subjects. Venlafaxine (no data available with other SNRIs, milnacipran or duloxetine) have no
advantage in efficacy over sertraline or citalopram being less well tolerated than the two SSRIs. Tricyclic antidepressants (TCA) are similarly
efficacious and significantly less well tolerated than SSRIs in the treatment of old age depression.
Conclusions. Extrapolation of the results of trials conducted in younger populations to the elderly depressed may be seriously misleading.
Contrary to younger populations analyzed, SNRIs and TCAs are not more efficacious than SSRIs in the treatment of old age depression.
Moreover, large placebo effect observed in the treated elderly subjects leads to severe interpretation difficulties.
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Obecne trendy populacyjne, zw³aszcza w krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych wskazuj¹ jednoznacznie
na rosn¹cy odsetek osób w wieku podesz³ym, czyli, wed³ug
tradycji wywodz¹cej siê od Bismarcka, osób, które ukoñczy³y 65 rok ¿ycia. Choroby czêsto dotykaj¹ce osób starszych
bêd¹ zatem coraz powa¿niejszym wyzwaniem dla systemów

ochrony zdrowia. Depresja jest doæ szczególnym przypadkiem takiej choroby: czêsto nierozpoznawana lub nieadekwatnie leczona stanowi nie tylko bezporednie zagro¿enia
(ryzyko samobójstw [1, 2]), ale tak¿e pogarsza przebieg
i podwy¿sza miertelnoæ w przebiegu innych chorób typowych dla populacji osób starych, takich jak choæby choroba
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niedokrwienna serca i niewydolnoæ kr¹¿enia [3, 4]. W wielu badaniach wykazano skutecznoæ leków przeciwdepresyjnych w grupach chorych poni¿ej 65 roku ¿ycia. Niestety,
w wiêkszoci tzw. kluczowych badañ (czyli wymaganych do
rejestracji leków) wiek powy¿ej 65 lat (czasem 70 lat) by³
kryterium wykluczaj¹cym i dlatego liczba badañ dotycz¹ca
populacji w wieku podesz³ym jest bardzo ograniczona.
Przenoszenie wyników badañ przeprowadzonych z udzia³em m³odszych pacjentów na populacjê po 65 roku ¿ycia
mo¿e byæ bardzo zwodnicze. Osoby w wieku podesz³ym
bardzo ró¿ni¹ siê od m³odszych pacjentów w zakresie reakcji
na leki. Czêsto mamy do czynienia z odmiennociami farmakokinetyki i farmakodynamiki. Wiêksze jest zwykle ryzyko
interakcji lekowych (ze wzglêdu na czêsto nieuniknion¹
polipragmazjê) i objawów niepo¿¹danych. Konieczne jest
tak¿e uwzglêdnianie obecnoci licznych chorób towarzysz¹cych [5, 6]. Wszystkie te czynniki powoduj¹, ¿e racjonalne jest opieranie swoich wyborów terapeutycznych na
wynikach badañ klinicznych przeprowadzonych na grupie
chorych starszych i unikanie bezrefleksyjnej ekstrapolacji
wyników badañ prowadzonych w grupie pacjentów m³odszych. Niestety, badañ tych jest zadziwiaj¹co ma³o. W przewodnikach terapeutycznych powtarzane jest zalecenie, aby
unikaæ leków trójpiercieniowych oraz proponuje siê leki
z grup SSRI (selective serotonin re-uptake inhibitors; inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny) i SNRI (serotonin
and noradrenalin re-uptake inhibitors; inhibitory wychwytu
serotoniny i noradrenaliny) jako leki pierwszego wyboru.
CEL
W pracy podjêto próbê oceny dostêpnych dowodów na
skutecznoæ leków z grup SSRI i SNRI w leczeniu depresji
w wieku podesz³ym (badania z wykorzystaniem placebo)
oraz wzglêdn¹ skutecznoæ tych leków (bezporednie badania porównawcze), w tym tak¿e w porównaniu z klasycznymi lekami trójpiercieniowymi (TCA, tricyclic antidepressants). Przedstawiono przegl¹d randomizowanych,
kontrolowanych (z wykorzystanie placebo lub substancji
aktywnej) badañ klinicznych opisuj¹cych stosowanie leków
przeciwdepresyjnych z grup SSRI i SNRI w populacji osób
starszych. Poniewa¿ wiele badañ wskazuje, ¿e objawy depresyjne utrzymuj¹ce siê nawet pomimo uzyskania poprawy (i, zw³aszcza, spadku punktacji w skalach klinicznych)
w zakresie g³ównych objawów, s¹ podstawowym predyktorem nawrotu i jego niekorzystnych nastêpstw, w tym hospitalizacji i d³ugotrwa³ej niesprawnoci, szczególn¹ uwagê
powiêcono wskanikom remisji definiowanymi zwykle
jako wynik w skali Hamiltona poni¿ej 10 (czasem 7) punktów lub w globalnej ocenie (skala CGI ? 2) [7, 8]. Poniewa¿ przyjêcie klasycznego wieku odciêcia (powy¿ej 65 lat)
zredukowa³oby liczbê analizowanych prac do minimum,
przyjêto w zgodzie z zaleceniami WHO, kryterium 60 lat
jako granicy wieku podesz³ego.
METODA
Przeszukano elektroniczne bazy danych Medline/Pubmed, Embase, The Cochrane Library, PsychLit oraz the
International Pharmaceutical Abstracts pos³uguj¹c siê s³o-
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wami kluczowymi z systemu MeSH (Medical Subject
Headings) i stosuj¹c filtry dotycz¹ce wieku, badañ na ludziach oraz w³¹czaj¹c do analizy wy³¹cznie badania spe³niaj¹ce podstawowe kryteria jakociowe. Wykluczono badania,
w których nie opisano jasno metody randomizacji, trwaj¹ce
krócej ni¿ 6 tygodni, przeprowadzone na nielicznych grupach chorych (poni¿ej 10) oraz takie, w przypadku których
nie by³o jasne, jak¹ populacjê poddano ostatecznej analizie
 wszyscy chorzy w³¹czeni, ITT (intention-to-treat) czy
tylko chorzy, którzy ukoñczyli badanie  i jak¹ metod¹ uzupe³nianiano brakuj¹ce dane (stosowanie technik LOCF {last
observation carried forward} lub nie). Z oceny wykluczono
równie¿ badania na specyficznych populacjach chorych, np.
w depresji po udarze mózgu, u chorych z chorob¹ serca,
u chorych z niewydolnoci¹ nerek, u chorych z otêpieniem.
Do opracowania statystycznego wykorzystano program
MedCalc® for Windows (wersja 8.0.1.0; Mariakerke, Belgia).
Analiz¹ objêto trzy podstawowe zmienne (odsetek chorych
uzyskuj¹cych poprawê ponad 50% w skalach, odsetek chorych uzyskuj¹cych remisjê objawów oraz odsetek chorych
odstawiaj¹cych leki w zwi¹zku z objawami niepo¿¹danymi), we wszystkich przypadkach pos³u¿ono siê metod¹
Mantela-Haenszela, a wyniki skalkulowano przy za³o¿eniu,
¿e odpowiedni jest nielosowy model dystrybucji zmiennych
dychotomicznych. Model taki zak³ada, ¿e populacje badane
nie ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ (co mo¿na za³o¿yæ bior¹c pod
uwagê stosowane kryteria w³¹czenia, rodzaj interwencji
oraz stosowane metody oceny) oraz, ¿e obserwowane wyniki nie ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ istotnie, co sprawdzano przy
pomocy testu Cochrane Q na heterogenicznoæ ilorazów
szans. Wyniki s¹ przedstawione w postaci ilorazów szans
(odds ratio, OR) i ich 95% przedzia³ów ufnoci; tak skalkulowany wynik jest istotny statystycznie (to znaczy pozwala na wykazanie przewagi placebo lub leku) wówczas
gdy 95% przedzia³ ufnoci nie zawiera wartoci 1.
WYNIKI
Znaleziono 6 randomizowanych, kontrolowanych badañ
(randomized, controlled trials, RCT), w których porównywano lek przeciwdepresyjny z grup SSRI lub SNRI z placebo (po 2 z fluoksetyn¹ i sertralin¹, po 1 z citalopramem
i paroksetyn¹), 2 badania z aktywnym komparatorem i placebo (escitalopram vs fluoksetyna vs placebo, paroksetyna
vs terapia behawioralna vs placebo), 5 badañ porównuj¹cych leki z grup SSRI i SNRI miêdzy sob¹ oraz 2 badania
porównuj¹ce SSRI (paroksetyna) z lekami z innych grup
(bupropion, mirtazapina). Z analiz wykluczono kilka opracowañ post hoc, które opisuj¹ odpowied na leczenie
w wy³onionych po zakoñczeniu badania w podgrupach chorych, zwykle starszych ni¿ 50 lub 55 lat. Raportów tych nie
uwzglêdniano ze wzglêdu na w¹tpliwoci metodologiczne
(np. dobór wiekowego punktu odciêcia oraz fakt, ¿e zwykle nie posiada³y one wystarczaj¹cej si³y statystycznej dla
zidentyfikowania znacz¹cych klinicznie efektów terapii).
Z oceny wykluczono ponadto prace opisuj¹ce kilkakrotnie
to samo badanie (np. w przypadku pierwszego badania
z fluoksetyn¹ [9]). Dodatkowo opisano (jakociowo) nieliczne badania porównuj¹ce stosowanie leków z grupy
SSRI i leków trójpiercieniowych.
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Skutecznoæ i bezpieczeñstwo SSRI i SNRI
w depresji wieku podesz³ego: badania z u¿yciem placebo
Fluoksetyna by³a oceniana w dwóch RCT. W pierwszym
z nich [9] wziê³o udzia³ 671 pacjentów w wieku powy¿ej
60 roku ¿ycia z du¿¹ depresj¹ bez objawów psychotycznych (335 przydzielono do grupy przyjmuj¹cej fluoksetynê)
i trwa³o ono 6 tygodni. Fluoksetyna okaza³a siê byæ skuteczniejsza od placebo zarówno gdy porównywano odsetek chorych odpowiadaj¹cych na leczenie (44% w grupie fluoksetyny i 32% w grupie placebo, p = 0,002), jak i odsetek chorych
uzyskuj¹cych remisjê (32% vs 19%, p < 0,001). Lek by³
dobrze tolerowany, a odsetek chorych przerywaj¹cych leczenie z powodu objawów niepo¿¹danych podobny w obu
grupach (11,6% vs 8,6%, NS). Wyniki tego badania zosta³y poddane kilku analizom post hoc. Analiza czynnikowa
odpowiedzi na leczenie wykaza³a przewagê leku nad placebo w dwóch wyodrêbnionych ze skali Hamiltona czynnikach:
spowolnienie psychoruchowe i zaburzenia funkcji poznawczych; wskazano równie¿ na zjawisko lepszej odpowiedzi
na leczenie chorych z wy¿szymi wyjciowymi punktacjami
w skali Hamiltona dla depresji [10]. Nie powiod³a siê próba
wyodrêbnienia klinicznych predyktorów dobrej odpowiedzi
na leczenie, wykazano natomiast, ¿e obecnoæ towarzysz¹cych chorób somatycznych nie ma znaczenia dla skutecznoci fluoksetyny [11, 12]. Wreszcie, w raporcie wykorzystuj¹cym dane dotycz¹ce ³¹cznie 532 pacjentów, którzy zgodzili
siê uczestniczyæ w czêci badania powiêconej ocenie jakoci
¿ycia (kwestionariusz SF-36) wykazano przewagê fluoksetyny nad placebo tak¿e i w tym zakresie [13]. W opublikowanych w 2005 r. wynikach 12-tygodniowego badania fluoksetyny w dystymii u osób po 60 roku ¿ycia, nie wykazano przewagi leku nad placebo ani w zakresie odpowiedzi na leczenie
(27,3% w grupie fluoksetyny vs 19,6% w grupie placebo,
p = 0,2), ani ocenianego skal¹ Q-LES-Q jakoci ¿ycia [14].
W jedynym badaniu typu RCT oceniaj¹cym skutecznoæ
citalopramu w depresji w wieku podesz³ym nie wykazano
ró¿nic w porównaniu do grupy placebo [15]. Do tego 8-tygodniowego badania dobierano pacjentów powy¿ej 75 roku
¿ycia (niezwyk³a rzadkoæ!) z diagnoz¹ epizodu depresyjnego bez objawów psychotycznych. Co ciekawe, kryteria w³¹czenia, mimo ¿e relatywnie liberalne (wyklucza³y obecnoæ
otêpienia, powa¿nej choroby neurologicznej, w tym Alzheimera i Parkinsona i powa¿nej, niestabilnej choroby somatycznej oraz wymaga³y braku poprawy po tygodniowej
obserwacji bez leczenia) spowodowa³y, ¿e ze wstêpnie zakwalifikowanej grupy 253 chorych, w badaniu wziê³o udzia³
ostatecznie zaledwie 174 chorych. Nie odnotowano ró¿nic
w zakresie odsetków chorych odpowiadaj¹cych na leczenie
ani uzyskuj¹cych remisjê. W analizie post hoc wykazano
natomiast, ¿e jedynym czynnikiem wp³ywaj¹cym na mo¿liwoæ uzyskania poprawy by³o nasilenie objawów depresji.
W kwartylu pacjentów o najwy¿szej punktacji w skali
Hamiltona citalopram powodowa³ statystycznie czêciej poprawê i/lub remisjê objawów w porównaniu do placebo [15].
Paroksetynê oceniano w jednym badaniu z udzia³em
310 pacjentów w wieku powy¿ej 59 lat [16]. W badaniu
tym chorych randomizowano do dwóch grup przyjmuj¹cych
paroksetynê, preparat IR (immediate release, o natychmiastowym uwalnianiu) lub CR (controlled release, o kontrolowanym, powolnym uwalnianiu) lub do placebo i obserwowano przez 12 tygodni. Lek okaza³ siê skuteczniejszy
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od placebo bez wzglêdu na postaæ farmaceutyczn¹. Dobre
efekty leczenia uzyskano u 72% chorych leczonych postaci¹
CR, 65%  postaci¹ IR i u 52% leczonych placebo; remisjê
za u, odpowiednio, 43%, 44% i 26%. W analizach post
hoc zaobserwowano lepsz¹ reakcjê na lek u chorych z wiêkszym nasileniem depresji, natomiast nie mia³a znaczenia
przewlek³oæ aktualnego epizodu (do badania w³¹czano
chorych z epizodami trwaj¹cymi nawet ponad 2 lata, co jest
niezwykle rzadko spotykane w RCT). Te zachêcaj¹ce wyniki
leczenia osi¹gniêto za cenê relatywnie czêstszego wystêpowania objawów ubocznych prowadz¹cych do odstawienia
leku w grupie leczonej paroksetyn¹. Odsetek ten wynosi³
12,5 w grupie otrzymuj¹cej paroksetyn¹ CR, 16%  paroksetynê IR i 8,3% w grupie placebo, ró¿nice te jednak nie
osi¹ga³y poziomu istotnoci statystycznej [16].
Sertralina by³a oceniana w 2 RCT u chorych z depresj¹
w wieku podesz³ym. W pierwszym z nich [17] randomizowano 747 pacjentów (371 do grupy przyjmuj¹cej sertralinê)
w wieku powy¿ej 60 roku ¿ycia i obserwowano przez 8 tygodni. Odsetki reakcji na leczenie (redukcja w skali Hamiltona
powy¿ej 50% lub punktacja 1 lub 2 w skali CGI-C) by³y
istotnie wy¿sze w grupie przyjmuj¹cej sertralinê ni¿ placebo,
choæ w obu grupach nieoczekiwanie niskie (35% vs 26%).
Analiza zale¿noci odpowiedzi od nasilenia depresji wykaza³a, ¿e lepiej na leczenie reagowali pacjenci o wiêkszym
nasileniu objawów oraz tacy, których zaklasyfikowano jako
endogennych, podczas gdy u chorych nie-endogennych
odpowied na sertralinê nie ró¿ni³a siê od odpowiedzi na
placebo [17]. W dodatkowej analizie post hoc wykazano, ¿e
nie ma znaczenia wspó³wystêpowanie chorób somatycznych,
zaobserwowano nawet szybsze uzyskiwanie poprawy wród
chorych z towarzysz¹cymi chorobami somatycznymi [18].
W drugim badaniu oceniano skutecznoæ sertraliny w profilaktyce nawrotu depresji u chorych powy¿ej 65 roku ¿ycia.
Chorych leczono pocz¹tkowo przez 28 tygodni (faza ostra
i podtrzymuj¹ca) do uzyskania remisji, a nastêpnie randomizowano do grup otrzymuj¹cych sertralinê lub placebo
i obserwowano przez 100 tygodni. Z 254 pacjentów pocz¹tkowo leczonych a¿ 141 nie mog³o byæ w³¹czonych do fazy
randomizowanej, g³ównie z powodu nieosi¹gniêcia remisji
objawów (oczekiwano punktacji poni¿ej 10 w skali Hamiltona dla depresji). Do fazy profilaktycznej w³¹czono ostatecznie
113 chorych (56 w grupie otrzymuj¹cej sertralinê). Nawrót
zanotowano u 25 chorych leczonych sertralin¹ i 30 przyjmuj¹cych placebo, nie stwierdzono ró¿nic w skutecznoci
leczenia profilaktycznego w obu ramionach badania.
W analizie metod¹ regresji Coxa wykazano natomiast, ¿e predyktorami nawrotu by³y wy¿sza punktacja w skali MADRS
(obecnoæ depresji poronnej) i starszy wiek chorych.
Pozosta³e dwa leki z grupy SSRI (fluwoksamina i escitalopram), leki z grupy SNRI (wenlafaksyna, milnacipran,
duloksetyna) ani mirtazapina nie by³y oceniane w RCT z u¿yciem placebo jako jedynego komparatora.
Skutecznoæ i bezpieczeñstwo SSRI i SNRI w depresji
wieku podesz³ego: badania z wykorzystaniem
aktywnego komparatora i placebo
Escitalopram by³ oceniany w jednym, 8-tygodniowym,
obejmuj¹cym ponad 500 pacjentów badaniu, w którym,
oprócz placebo, wykorzystano aktywny komparator, fluoksetynê. ¯aden z leków nie okaza³ siê lepszy od placebo.
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Odsetek chorych reaguj¹cych na leczenie wynosi³ 46% dla
escitalopramu, 47% dla placebo i 37% dla fluoksetyny; odsetek chorych uzyskuj¹cych remisjê wynosi³, odpowiednio,
40%, 42% i 30%. Jedyne, co wydaje siê niezwykle zastanawiaj¹ce, bior¹c pod uwagê dowiadczenie kliniczne, to istotny statystycznie wynik tego badania wskazuj¹cy na wy¿sz¹
skutecznoæ placebo ni¿ fluoksetyny! [19].
Paroksetyna by³a oceniana w badaniu, w którym, poza
placebo, stosowano tak¿e terapiê behawioraln¹ (nastawion¹
na rozwi¹zywanie problemów) jako aktywny komparator.
W badaniu tym randomizowano ³¹cznie 415 chorych z dystymi¹ lub depresj¹ o niewielkim nasileniu, w wieku powy¿ej
60 lat, leczonych w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej. Jaksie okaza³o, zarówno paroksetyna, jak i terapia behawioralna dzia³a³y s³abo, zw³aszcza w przypadku dystymii.
Paroksetyna by³a lepsza od placebo w grupie chorych z ³agodn¹ depresj¹ ni¿ u pacjentów z dystymi¹. W przed³u¿onej
fazie badania mo¿na by³o zaobserwowaæ niewielk¹ przewagê
terapii behawioralnej nad placebo w obu grupach chorych [20].
Metaanaliza wyników badañ
z zastosowaniem SSRI i placebo
W metaanalizie uwzglêdniono 5 badañ opisuj¹cych
RCT z zastosowaniem placebo w leczeniu depresji u chorych w wieku podesz³ym [9, 15, 16, 17, 19]. W dwóch przypadkach [16, 19] uzyskano dane dotycz¹ce 2 interwencji
(dwóch postaci farmaceutycznych paroksetyny w przypadku badania Rapaporta i wsp. [16] oraz escitalopramu i fluoksetyny w przypadku badania Kaspera i wsp. [19]). U¿yto
surowych danych dotycz¹cych chorych uzyskuj¹cych poprawê (definiowanej jako redukcja w punktacji w skali
Hamiltona lub MADRS dla depresji > 50%), remisjê (punktacja w skali Hamiltona poni¿ej 10 punktów lub MADRS
poni¿ej 12 punktów) oraz liczby chorych, którzy nie ukoñ-

czyli badania z powodu objawów niepo¿¹danych. W przypadku badania z sertralin¹ dane dotycz¹ce odsetków remisji
nie zosta³y opublikowane [17]. Z analizy wykluczono badanie Williams i wsp. [20], gdy¿ grupa badana dotyczy³a chorych z dystymi¹, a nie z epizodem depresji.
Skutecznoæ mierzona liczb¹ chorych uzyskuj¹cych poprawê. Analiza danych wskazuje na istotn¹ statystycznie
heterogenicznoæ wyników (test na heterogenicznoæ:
Q=20,1, DF=6, P=0,003), co uniemo¿liwia wyci¹gniêcie
spójnych wniosków dla ca³ej grupy leków. Jedynie w badaniach z paroksetyn¹ CR [16], sertralin¹ [17] oraz w jednym
z badañ nad fluoksetyn¹ [9] zaobserwowano statystycznie
istotne przewagi leku nad placebo (rys. 1). Citalopram i
escitalopram oraz fluoksetyna (w jednym z badañ) okaza³y
siê nieskuteczne.
Skutecznoæ mierzona liczb¹ chorych uzyskuj¹cych remisjê. Podobnie jak w przypadku oceny dotycz¹cej odpowiedzi klinicznej, analiza danych wskazuje na znaczn¹ heterogenicznoæ wyników (test na heterogenicznoæ:
Q=26,1, DF=5, P=0,0001). Skutecznoæ w zakresie uzyskiwania remisji wykazano jedynie w przypadku obu postaci
paroksetyny [16] oraz jednego z badañ z fluoksetyn¹ [9]
(rys. 2). Citalopram i escitalopram oraz fluoksetyna w jednym z badañ okaza³y siê nieskuteczne, za w przypadku
sertraliny nie przedstawiono informacji dotycz¹cej remisji.
Bezpieczeñstwo mierzone liczb¹ chorych przedwczenie
przerywaj¹cych badanie z powodu objawów niepo¿¹danych. Wynik testu na heterogenicznoæ (Q=9,3, DF=6,
P=0,15) wskazuje na brak istotnych statystycznie ró¿nic
pomiêdzy ocenianymi badaniami. Jak wynika z rys. 3 stosowanie leków z grupy SSRI jest w badanej populacji obarczone dwukrotnie wy¿szym ryzykiem wyst¹pienia objawów niepo¿¹danych prowadz¹cych do odstawienia leku ni¿
stosowanie placebo (OR=2,3; 95% CI=1,73,0).

Metaanaliza skutecznoci SSRI vs placebo
Poprawa ponad 50% w skalach
Tollefson i wsp., 1995; FLOUX
Roose i wsp., 2004; CIT
Rapaport i wsp., 2003; PAR IR
Rapaport i wsp., 2003; PAR CR
Schneider i wsp, 2003, SER
Kasper i wsp., 2005; ESC
Kasper i wsp., 2005; FLUOX
Total (fixed effects)
Total (random effects)

0,1
1
Przewaga placebo

Przewaga leku

10

Rysunek 1. Metaanaliza skutecznoci (50% poprawa) SSRI w stosunku do placebo.
FLUOX  fluoksetyna; CIT  citalopram; PAR IR  paroksetyna IR (immediate-release, uwalnianie natychmiastowe);
PAR CR  paroksetyna CR (controlled release, uwalnianie kontrolowane); SER  sertralina; ESC  escitalopram;
Total  ca³kowity wynik metaanalizy; fixed effects, random effects  dwie metody obliczeñ uwzglêdniaj¹ce za³o¿enie
o zbli¿onym (fixed) lub przypadkowym (random) efekcie badañ
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Metaanaliza skutecznoci SSRI vs placebo
Remisja
j
Tollefson i wsp., 1995; FLOUX
Roose i wsp., 2004; CIT
Rapaport i wsp., 2003; PAR IR
Rapaport i wsp., 2003; PAR CR
Kasper i wsp., 2005; ESC
Kasper i wsp., 2005; FLUOX
Total (fixed effects)
Total (random effects)

0,1
1
Przewaga placebo

10
Przewaga leku

Rysunek 2. Metaanaliza skutecznoci (remisja) SSRI w stosunku do placebo.
FLUOX  fluoksetyna; CIT  citalopram; PAR IR  paroksetyna IR (immediate-release, uwalnianie natychmiastowe);
PAR CR  paroksetyna CR (controlled release, uwalnianie kontrolowane); SER  sertralina; ESC  escitalopram;
Total  ca³kowity wynik metaanalizy; fixed effects, random effects  dwie metody obliczeñ uwzglêdniaj¹ce za³o¿enie
o zbli¿onym (fixed) lub przypadkowym (random) efekcie badañ
Metaanaliza tolerancji SSRI vs placebo

Tollefson i wsp., 1995; FLOUX
Roose i wsp., 2004; CIT
Rapaport i wsp., 2003; PAR IR
Rapaport i wsp., 2003; PAR CR
Schneider i wsp, 2003, SER
Kasper i wsp., 2005; ESC
Kasper i wsp., 2005; FLUOX
Total (fixed effects)
Total (random effects)

0,1
1
Przewaga leku

10
100
Przewaga placebo

Rysunek 3. Metaanaliza bezpieczeñstwa stosowania SSRI w stosunku do placebo.
FLUOX  fluoksetyna; CIT  citalopram; PAR IR  paroksetyna IR (immediate-release, uwalnianie natychmiastowe);
PAR CR  paroksetyna CR (controlled release, uwalnianie kontrolowane); SER  sertralina; ESC  escitalopram;
Total  ca³kowity wynik metaanalizy; fixed effects, random effects  dwie metody obliczeñ uwzglêdniaj¹ce za³o¿enie
o zbli¿onym (fixed) lub przypadkowym (random) efekcie badañ

Ze wzglêdu na znaczn¹ heterogenicznoæ wyników,
zw³aszcza w przypadku analiz dotycz¹cych skutecznoci,
zastosowano technikê metaregresji dla oceny, które z badañ
i za porednictwem jakiej zmiennej wp³ywa w stopniu najwiêkszym na niespójnoæ wyników. Analiza ta nie wykaza³a zale¿noci miêdzy ¿adn¹ z analizowanych zmiennych

a wartoci¹ ilorazu szans dla uzyskania poprawy. Natomiast
odsetek chorych reaguj¹cych na placebo (w zakresie uzyskiwania remisji) wykazuje ujemn¹ korelacjê (na granicy
istotnoci statystycznej) z wartoci¹ ilorazu szans uzyskania remisji (korelacja rang Spearmana, rho =  0,8; p = 0,07).
Mo¿na zatem wyci¹gn¹æ ostro¿ny wniosek, ¿e znaczny
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odsetek chorych odpowiadaj¹cych na placebo mo¿e wp³ywaæ na trudnoci w wykazaniu skutecznoci leków w porównaniu do placebo w ocenianych badaniach.
Skutecznoæ i bezpieczeñstwo SSRI i SNRI
w depresji wieku podesz³ego:
badania porównawcze bez u¿ycia placebo
Wyniki poni¿ej omówionych badañ nale¿y traktowaæ
z du¿¹ doz¹ ostro¿noæ, poniewa¿, jak pokazano wy¿ej, bezporednie dowody na skutecznoæ w leczeniu depresji wieku
podesz³ego leków z grupy SSRI pochodz¹ z bardzo nielicznych badañ, a w przypadku SNRI nie ma ich w ogóle.
Badania porównuj¹ce leki z grupy SSRI miêdzy sob¹
Tego typu badania, przeprowadzone z wymogami randomizowanej próby klinicznej, s¹ zastanawiaj¹co nieliczne.
Cassano i wsp. [21] porównywali fluoksetynê i paroksetynê
w grupie 242 chorych w wieku powy¿ej 65 lat leczonych
przez rok. Nie stwierdzono ¿adnych ró¿nic w zakresie poprawy stanu klinicznego (popraw, remisji) w obu ocenianych
grupach. Co wiêcej, w przypadku obu leków zaobserwowano
poprawê w zakresie wiêkszoci ocenianych zmiennych [21].
Fluoksetyna i sertralina by³y porównywane w 12-tygodniowym badaniu obejmuj¹cym 236 pacjentów w wieku
powy¿ej 60 lat, z rozpoznaniem du¿ej depresji. Nie stwierdzono ¿adnych istotnych ró¿nic w zakresie odsetka uzyskiwanych popraw ani tolerancji leczenia. W cz¹stkowej analizie danych z tego badania, dotycz¹cej chorych powy¿ej
70 roku ¿ycia, wykazano niewielk¹ przewagê sertraliny
w zakresie wp³ywu na niektóre funkcje poznawcze oraz
w zakresie tolerancji leczenia (utrata masy cia³a, subiektywnie zg³aszane uczucie dr¿enia) [22].
W badaniu porównuj¹cym sertralinê i fluwoksaminê
[23] obserwowano statystycznie nieistotn¹ przewagê fluwoksaminy w zakresie odsetka chorych reaguj¹cych na leczenie
(72% vs 56%; p = 0,15). Fluwoksamina okaza³a siê natomiast lekiem dzia³aj¹cym istotnie szybciej. Zatem, nie stwierdzono istotnych ró¿nic w badaniach porównuj¹cych leki
z grupy SSRI miêdzy sob¹.
Badania porównuj¹ce leki z grupy SSRI z SNRI
Oslin i wsp. [24] oceniali bezpieczeñstwo i skutecznoæ
wenlafaksyny w leczeniu depresji u osób w wieku podesz³ym w porównaniu do sertraliny. Nie obserwowano ró¿nic
w skutecznoci obu leków, stwierdzono natomiast wyranie gorsz¹ tolerancjê wenlafaksyny mierzon¹ liczb¹ powa¿nych objawów ubocznych lub liczb¹ objawów ubocznych
prowadz¹cych do odstawienia leku [24]. Podobne wyniki
uzyskano w badaniu porównawczym wenlafaksyny i citalopramu obejmuj¹cym 151 chorych obserwowanych przez
6 tygodni. Odsetki chorych uzyskuj¹cych remisjê by³y zbli¿one w obu grupach leczonych (19% w grupie przyjmuj¹cej wenlafaksynê i 23%  citalopram), stosowanie wenlafaksyny wi¹za³o siê jednak z wyranie wiêksz¹ liczb¹
objawów niepo¿¹danych [25]. Z obu badañ wynika, jak siê
wydaje, ten sam wniosek: nie uda³o siê wykazaæ przewagi
wenlafaksyny w zakresie skutecznoci, natomiast lek ten
istotnie czêciej od porównawczych SSRI dawa³ objawy
niepo¿¹dane, w tym prowadz¹ce do odstawienia. Nie opublikowano dot¹d wyników badañ porównawczych z milnacipranem ani duloksetyn¹.
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Badania porównuj¹ce leki z grupy SSRI i SNRI z lekami
z innych grup, z wy³¹czeniem leków trójpiercieniowych
Paroksetynê porównywano z mirtazapin¹ w 8-tygodniowym badaniu obejmuj¹cym grupê 255 chorych w wieku
powy¿ej 65 roku ¿ycia. Nie obserwowano ró¿nic w zakresie odsetków chorych odpowiadaj¹cych na leczenie lub
uzyskuj¹cych remisjê, mirtazapina by³a jednak lekiem szybciej przynosz¹cym poprawê stanu klinicznego chorych,
zw³aszcza w zakresie nasilenia lêku oraz zaburzeñ snu.
Chorzy leczeni mirtazapin¹ rzadziej ni¿ pacjenci przyjmuj¹cy paroksetynê przerywali leczenie z powodu objawów
niepo¿¹danych [26]. W innym badaniu porównawczym nie
stwierdzono istotnych ró¿nic miêdzy paroksetyn¹ a, praktycznie niedostêpnym w Polsce (i niezarejestrowanym do
leczenia depresji), bupropionem [27].
Badania porównawcze leków z grup SSRI i SNRI z
lekami trójpiercieniowymi
Badania porównawcze z zastosowaniem nortryptyliny.
Nortryptylina, lek niedostêpny w Polsce, jest niew¹tpliwie
najlepiej przebadanym lekiem trójpiercieniowym w populacji osób starszych z rozpoznaniem depresji. Lek ten,
zw³aszcza w USA, jest uwa¿any za bezpieczny, g³ównie ze
wzglêdu na relatywnie s³abe dzia³anie antycholinergiczne
oraz niewielk¹ kardiotoksycznoæ. By³ on oceniany w szeregu badañ z zastosowaniem placebo, w tym w jednym oceniaj¹cym jego wzglêdn¹ skutecznoæ w porównaniu do
terapii interpersonalnej [28]. Co ciekawe, jest on równie¿
jednym z bardzo nielicznych leków przeciwdepresyjnych
ocenianych w RCT w depresji psychotycznej u osób w wieku podesz³ym [29]. Wyniki tych i innych badañ wskazuj¹
na nortryptylinê jako na lek bezpieczny i skuteczny w depresji w wieku podesz³ym oraz, eo ipso, czyni¹ j¹ atrakcyjnym aktywnym komparatorem w kolejnych badaniach.
Bondareff i wsp. [30] przedstawili wyniki RCT, w którym
porównywano nortryptylinê i sertralinê na grupie 210 pacjentów z depresj¹ w wieku powy¿ej 60 lat leczonych przez
12 tygodni. Odsetki chorych uzyskuj¹cych ponad 50% poprawê w skali Hamiltona by³y podobne (72,4% w grupie
nortryptyliny i 61,4%  sertraliny, p = 0,1), zbli¿ona by³a
równie¿ tolerancja mierzona odsetkiem chorych przerywaj¹cych leczenie z powodu objawów niepo¿¹danych (odpowiednio 19% i 18,1%) [30]. W innym tego typu badaniu porównywano nortryptylinê z paroksetyn¹ na grupie
116 chorych w wieku powy¿ej 60 lat z depresj¹, leczonych
przez 12 tygodni. W tym badaniu oba leki okaza³y siê byæ
podobnie skuteczne (odsetek popraw wynosi³ 57% w grupie nortryptyliny i 55% w grupie paroksetyny), ale paroksetyna by³a znacznie lepiej tolerowana (odsetek chorych
przerywaj¹cych leczenie z powodu objawów niepo¿¹danych wynosi³ 16% w grupie przyjmuj¹cej paroksetynê i a¿
33%  nortryptylinê, p=0,04) [31]. Nortryptylinê oceniano
ponadto w 2 randomizowanych badaniach przeprowadzonych metod¹ pojedynczego zalepienia, w których porównywano j¹ do wenlafaksyny (zbli¿ona i wysoka skutecznoæ obu leków, kosztem jednak wzglêdnie znacznego
odsetka chorych le toleruj¹cych leczenie) i citalopramu
(wiêksza skutecznoæ nortryptyliny i znacznie lepsza tolerancja citalopramu) [32].
Badania porównawcze z zastosowaniem innych leków
trójpiercieniowych. W przypadku leków trójpiercienio-
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Metaanaliza badañ porównawczych
SSRI versus TCA
Bondareff, 2000; NOR vs SER
Mulsant, 2002; NOR vs PAR
Altamura, 1989; AMI vs FLUOX
Forlenza, 2001; IMI vs SER
Dunner, 1992; DOX vs PAR
Weihmeier, 2005; TRI vs FLUOX
Total (fixed effects)
Total (random effects)

0,1

1
Przewaga SSRI

10
Przewaga TCA

Rysunek 4. Metaanaliza badañ porównuj¹cych skutecznoæ SSRI w stosunku do leków trójpiercieniowych.
NOR  nortryptylina; AMI  amitryptylina; DOX  doksepina; IMI  imipramina; TRI  trimipramina; FLUOX  fluoksetyna;
PAR  paroksetyna; SER  sertralina;
Total  ca³kowity wynik metaanalizy; fixed effects, random effects  dwie metody obliczeñ uwzglêdniaj¹ce za³o¿enie
o zbli¿onym (fixed) lub przypadkowym (random) efekcie badañ

wych innych ni¿ nortryptylina mamy do czynienia z bardzo
nielicznymi badaniami, zwykle prowadzonymi na niewielkich grupach chorych. Amitryptylinê porównywano do
fluoksetyny w 5-tygodniowym RCT na grupie 28 chorych
w wieku podesz³ym. Oba leki okaza³y siê podobnie skuteczne, stosowanie amitryptyliny wi¹za³o siê jednak z wiêksz¹
liczb¹ objawów niepo¿¹danych i wiêkszym ryzykiem przerwania terapii z powodu objawów niepo¿¹danych [33]. Imipraminê porównywano do sertraliny w 8-tygodniowym RCT
obejmuj¹cym grupê 55 chorych z depresj¹ w wieku powy¿ej
60 lat. Odsetki chorych uzyskuj¹cych remisjê by³y praktycznie identyczne w obu grupach (ok. 50%), u pacjentów przyjmuj¹cych imipraminê stwierdzano jednak ponad dwukrotnie
czêciej objawy niepo¿¹dane, w tym wymagaj¹ce odstawienia leku [34]. Podobny wynik uzyskano w 8-tygodniowym
RCT porównuj¹cym imipraminê do milnacipranu w grupie
219 chorych. Oba leki by³y podobnie skuteczne, w grupie
imipraminy obserwowano wyranie wiêcej objawów niepo¿¹danych oraz przerywania terapii [35]. Klomipramina by³a
oceniana w badaniu porównawczym z paroksetyn¹, którego
wyniki nie zosta³y jednak nigdy opublikowane w pe³nym
raporcie. Z ograniczonych danych wynika, ¿e oba leki by³y
podobnie skuteczne, przy lepszej tolerancji paroksetyny [36].
Doksepina by³a porównywana do paroksetyny w dwóch
identycznych RCT, których wyniki przedstawiono w jednym
raporcie. Oba leki okaza³y siê podobnie skuteczne, leczenie
doksepin¹ wi¹za³o siê z wiêksz¹ liczb¹ objawów niepo¿¹danych. Analiza czynnikowa wykaza³a ponadto, ¿e stosowanie paroksetyny wp³ywa korzystniej na kluczowe objawy
zespo³u depresyjnego, obni¿ony nastrój i spowolnienie
psychoruchowe [37]. Wreszcie w pilotowym badaniu obejmuj¹cym grupê 41 chorych nie wykazano ¿adnych ró¿nic
w zakresie skutecznoci i bezpieczeñstwa miêdzy fluoksetyn¹ a niedostêpn¹ w Polsce trimipramin¹ [38].

Metaanaliza wyników badañ porównawczych:
leki trójpiercieniowe vs SSRI
Do metaanalizy w³¹czono wyniki 6 badañ [30, 31, 33,
34, 37, 38]. Badanie Tignol i wsp. [35] zosta³o wy³¹czone
ze wzglêdu na stosowanie leku z grupy SNRI (nie SSRI)
jako aktywnego komparatora. Badanie Guillibert i wsp. [36]
zosta³o wy³¹czone ze wzglêdu na niewystarczaj¹c¹ liczbê
danych i niepe³ne raportowanie. W przypadku wszystkich
w³¹czonych badañ dostêpne by³y dane dotycz¹ce liczby
uczestników, liczby chorych uzyskuj¹cych ponad 50% poprawê w skalach klinicznych (odpowied na leczenie) oraz
liczby chorych odstawiaj¹cych leki z powodu objawów niepo¿¹danych (ogólny wskanik tolerancji). Dane dotycz¹ce
remisji zosta³y opublikowane tylko w przypadku jednego
badania [31] i nie zosta³y uwzglêdnione w metaanalizie.
Skutecznoæ mierzona liczb¹ chorych uzyskuj¹cych poprawê. Nie obserwowano istotnej statystycznie heterogennoci wyników (Q = 1,0; DF = 5, P = 0,9). Metaanaliza nie
ujawnia istotnej przewagi leków trójpiercieniowych nad
SSRI w zakresie mo¿liwoci uzyskania odpowiedzi na
leczenie (OR = 1,3; 95% CI = 0,951,7)  rys. 4.
Tolerancja leczenia mierzona liczb¹ chorych przerywaj¹cych badanie z powodu dzia³añ niepo¿¹danych. Nie obserwowano istotnej statystycznie heterogennoci wyników
(Q=2,9; DF=5, P=0,7). Metaanaliza wskazuje na lepsz¹ tolerancjê leków z grupy SSRI (rys. 5)., w przypadku których
ryzyko odstawienia z powodu objawów niepo¿¹danych
by³o o ok. 50% ni¿sze ni¿ przy stosowaniu leków trójpiercieniowych (OR=1,5; 95% CI=1,12,2).
Podsumowuj¹c, dowody na wiêksz¹ skutecznoæ leków
trójpiercieniowych s¹ ma³o przekonywaj¹ce. W ¿adnym
z analizowanych badañ nie wykazano przewagi leku trójpiercieniowego nad SSRI, a wynik metaanalizy, aczkolwiek
mo¿e byæ traktowany jako s³aby sygna³ w tym kierunku,
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Metaanaliza porównawcza tolerancji leczenia
SSRI versus TCA
Bondareff, 2000; NOR vs SER
Mulsant, 2002; NOR vs PAR
Altamura, 1989; AMI vs FLUOX
Forlenza, 2001; IMI vs SER
Dunner, 1992; DOX vs PAR
Weihmeier, 2005; TRI vs FLUOX
Total (fixed effects)
Total (random effects)

0,1
1
Przewaga TCA

10
100
Przewaga SSRI

Rysunek 5. Metaanaliza badañ porównuj¹cych bezpieczeñstwo stosowania SSRI w stosunku do leków trójpiercieniowych.
NOR  nortryptylina; AMI  amitryptylina; DOX  doksepina; IMI  imipramina; TRI  trimipramina; FLUOX  fluoksetyna;
PAR  paroksetyna; SER  sertralina;
Total  ca³kowity wynik metaanalizy; fixed effects, random effects  dwie metody obliczeñ uwzglêdniaj¹ce za³o¿enie
o zbli¿onym (fixed) lub przypadkowym (random) efekcie badañ

jest jednak nieistotny statystycznie. Z drugiej strony metaanaliza ujawnia gorsz¹ tolerancjê leków trójpiercieniowych
DYSKUSJA
Depresja u osób w wieku podesz³ym, mimo znacznego
(ze wzglêdu na prognozy demograficzne, prawdopodobnie
wzrastaj¹cego) rozpowszechnienia i istotnego wp³ywu nie
tylko na funkcjonowanie i jakoæ ¿ycia chorych, ale tak¿e na
ekonomikê systemów ochrony zdrowia, wzglêdnie rzadko
jest przedmiotem poprawnych metodologicznie badañ.
W wiêkszoci tzw. kluczowych badañ wiek (zwykle powy¿ej 55 roku ¿ycia) by³ kryterium wykluczaj¹cym z udzia³u
w badaniu. Sponsorzy takich badañ postêpowali tak nie bez
przyczyny: depresje u osób w wieku podesz³ym s¹ polietiologiczne; niezwykle istotny jest w nich aspekt psychospo³eczny; towarzysz¹ im liczne (i trudne do kontrolowania
w warunkach RCT) patologie somatyczne, które mog¹ (choæ
nie musz¹) wi¹zaæ siê etiopatogenetycznie z depresj¹.
Konieczne jest ponadto uwzglêdnianie czêstej u chorych
starszych polipragmazji i mo¿liwoci wyst¹pienia powa¿nych interakcji lekowych. Wszystkie te czynniki ograniczaj¹
znacznie mo¿liwoæ prostego prze³o¿enia na populacjê geriatryczn¹ wyników badañ prowadzonych u ludzi m³odszych.
Problem ten dotyczy zreszt¹ nie tylko depresji. W niedawno
opublikowanej metaanalizie badañ nad lekami przeciwpsychotycznymi w leczeniu schizofrenii w wieku podesz³ym,
autorzy zidentyfikowali zaledwie 3 poprawne metodologicznie badania i nie byli w stanie sformu³owaæ ¿adnego zalecenia dotycz¹cego postêpowania [39]. W wiêkszoci przewodników terapeutycznych spotykamy rekomendacjê dla leków
z grupy SSRI i wenlafaksyny w leczeniu depresji u osób
w wieku podesz³ym, leki trójpiercieniowe ocenia siê zwykle
jako nios¹ce ryzyko dzia³añ niepo¿¹danych, za inne nowe leki
przeciwdepresyjne  jako niewystarczaj¹co przebadane [40].

Celem tego raportu by³a próba zweryfikowania tych zaleceñ na odstawie informacji z randomizowanych, kontrolowanych badañ klinicznych, przeprowadzonych na grupach chorych w wieku podesz³ym (powy¿ej 60 roku ¿ycia
lub starszych). Podjêto próbê weryfikacji dwóch podstawowych hipotez: (1) leki z grup SSRI i SNRI mog¹ byæ skuteczne i bezpieczne w leczeniu depresji u osób w wieku
podesz³ym (analiza danych z badañ kontrolowanych placebo) oraz (2) leki z grup SSRI i SNRI maj¹ przewagê pod
wzglêdem skutecznoci i/lub bezpieczeñstwa nad lekami
z innych grup, zw³aszcza lekami trójpiercieniowymi (analiza danych z badañ klinicznych z aktywnym komparatorem). Dodatkowo, zebrano dane z badañ oceniaj¹cych leki
z obu analizowanych grup w bezporednich porównaniach
dla ustalenia mo¿liwych przewag któregokolwiek z nich.
Warto wskazaæ na pewne ograniczenia niniejszego raportu. Wszystkie analizy oparto wy³¹cznie o dane opublikowane w postaci pe³nych prac, co stwarza oczywicie mo¿liwoæ
pope³nienia systematycznego b³êdu zwi¹zanego z publikowaniem prac pozytywnych a nie negatywnych (publication
bias). Oparto siê ponadto wy³¹cznie na pracach anglojêzycznych, co dodatkowo mo¿e stwarzaæ ryzyko b³êdu systematycznego tego typu. W literaturze nie ma prac porównuj¹cych bezporednio skutecznoæ i tolerancjê leków przeciwdepresyjnych w populacjach ró¿nych wiekowo, co ogranicza
znacznie mo¿liwoæ generalizacji wyników oraz wykazanie
rzeczywistych odmiennoci w farmakoterapii depresji u osób
w wieku podesz³ym. Mimo tych ograniczeñ, mo¿na sformu³owaæ kilka wniosków wynikaj¹cych z przedstawionego
przegl¹du pimiennictwa i analiz statystycznych.
Skutecznoæ leków przeciwdepresyjnych z grupy SSRI
w leczeniu depresji w wieku podesz³ym nie zosta³a jednoznacznie udokumentowana w badaniach. Najmniej w¹tpliwoci budzi skutecznoæ sertraliny i paroksetyny, efektywnoæ fluoksetyny wymaga dalszych badañ, a citalopram
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i escitalopram nie maj¹ udokumentowanej skutecznoci.
Zupe³ny brak badañ z wykorzystaniem fluwoksaminy uniemo¿liwia zajêcie stanowiska. Rozczarowuj¹ce wyniki SSRI
jeli chodzi o skutecznoæ mo¿na czêciowo wyjaniæ wysok¹ odpowiedzi¹ na placebo w kilku badaniach. Z subanaliz
wynika ponadto, ¿e leki te dzia³aj¹ lepiej gdy nasilenie depresji jest wiêksze [15, 20]. Mo¿e byæ to istotna wskazówka praktyczna aby siêgaæ po leki przeciwdepresyjne w przypadku bardziej nasilonych objawów, a odwo³ywaæ siê raczej
do interwencji niefarmakologicznych w przypadkach dystymii czy epizodów ³agodnych. Warto jednak podkreliæ,
¿e trudno traktowaæ dostêpne dane jako jednoznaczne
w tym zakresie. W nielicznych badaniach porównawczych
nie wykazano wyranej przewagi ¿adnego SSRI nad
którymkolwiek innym lekiem z tej grupy. Niewielka jest równie¿ liczba dowodów na skutecznoæ profilaktyczn¹ SSRI
w depresji w badanej grupie wiekowej. Metaanaliza dostêpnych badañ z placebo pokazuje ponadto, ¿e tolerancja SSRI
u osób w wieku podesz³ym wcale nie musi byæ a¿ taka dobra jak u pacjentów m³odszych. Ogólna liczba objawów
niepo¿¹danych prowadz¹cych do odstawiania leków by³a
bowiem istotnie wy¿sza (ponad dwukrotnie) ni¿ w przypadku placebo (rys. 3), efekt, którego nie spotyka siê w m³odszych grupach chorych. Warto ponadto wskazaæ na mo¿liwe
czêstsze wystêpowanie u pacjentów starszych niektórych
objawów niepo¿¹danych, takich jak anoreksja i spadek
masy cia³a [41], czy hiponatremii nios¹cej ryzyko majaczenia i potencjalnie niebezpiecznej dla ¿ycia [42].
W wietle przedstawionych danych wybór wenlafaksyny, zalecanej przez niektórych autorów jako alternatywna
pierwszego wyboru [40], wydaje siê kontrowersyjny. Nie
przeprowadzono ani jednego kontrolowanego placebo badania w populacji chorych po 60 roku ¿ycia, a ograniczone
dane pochodz¹ wy³¹cznie z cz¹stkowych analiz innych
RCT, gdzie, post hoc, wy³aniano grupy powy¿ej 5055 roku
¿ycia. Badania porównawcze z lekami z grupy SSRI [24,
25] nie wskazuj¹ na wiêksz¹ skutecznoæ wenlafaksyny,
potwierdzi³y natomiast czêstsze wystêpowanie objawów
niepo¿¹danych, w tym prowadz¹cych do przerwania terapii.
Szczególn¹ ostro¿noæ wypada zaleciæ w przypadku chorych
z nadcinieniem têtniczym, a do czêsto obserwowanych objawów ubocznych nale¿¹ tak¿e nudnoci i wymioty, brak
apetytu i spadek masy cia³a, oraz hiponatremia [42]. Drugi
z dostêpnych w Polsce leków z grupy SNRI, milnacipran,
ani nowsza duloksetyna, nie by³y oceniane w populacji chorych w wieku podesz³ym w ¿adnym badaniu, ani z kontrol¹
za pomoc¹ placebo, ani z aktywnym komparatorem.
Leki trójpiercieniowe czêsto uwa¿a siê za skuteczniejsze od SSRI w leczeniu depresji. W przedstawionej metaanalizie badañ dotycz¹cych chorych w wieku podesz³ym
nie potwierdzono jednoznacznie takiej ich przewagi nad
SSRI. Jak natomiast mo¿na by³o oczekiwaæ, ich stosowanie by³o zwi¹zane z wiêksz¹ liczb¹ objawów niepo¿¹danych ni¿ leki z grupy SSRI i, prawdopodobnie, SNRI (dane
dotycz¹ tylko milnacipranu).
WNIOSKI
1. Pomimo w¹tpliwoci co do tolerancji, leki z grupy SSRI
wydaj¹ siê najlepszym wyborem w leczeniu depresji
u osób w wieku podesz³ym. Dalszych badañ wymaga
ustalenie czy obserwowane w badaniach ró¿nice w za-
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kresie skutecznoci s¹ istotne klinicznie. Sporód wszystkich leków z tej grupy najmocniejsze dowody skutecznoci maj¹ sertralina i paroksetyna, a dobrej tolerancji
 citalopram i paroksetyna. W przypadku prawie wszystkich leków z grupy SSRI wykazano ich wiêksz¹ efektywnoæ w przypadku bardziej nasilonych zespo³ów depresyjnych a ma³¹ skutecznoæ w depresji o nasileniu
³agodnym i w dystymii.
2. Nie ma danych wspieraj¹cych pogl¹d o przewadze wenlafaksyny (ani innych SNRI) nad SSRI w leczeniu depresji u osób w wieku podesz³ym. Analiza danych z badañ
porównawczych sugeruje natomiast gorsz¹ tolerancjê
wenlafaksyny, przynajmniej w odniesieniu do sertraliny
i citalopramu.
3. Dane wspieraj¹ce pogl¹d o wiêkszej skutecznoci leków
trójpiercieniowych nad SSRI w leczeniu depresji u osób
w wieku podesz³ym s¹ s³abe. W wiêkszoci badañ, co
znalaz³o tak¿e odzwierciedlenie w wynikach metaanalizy, leki te okaza³y siê natomiast tolerowane wyranie
gorzej ni¿ SSRI.
4. Pomimo podejmowanych badañ klinicznych, nie znaleziono (poza wiêkszym ni¿ minimalne nasileniem depresji)
istotnych czynników pozwalaj¹cych przewidzieæ odpowied na leczenie którymkolwiek z leków przeciwdepresyjnych u chorych w wieku podesz³ym. Starszy wiek
mo¿e byæ natomiast czynnikiem ryzyka gorszej tolerancji leków przeciwdepresyjnych, bez wzglêdu na klasê
farmakologiczn¹.
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