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Drodzy Czytelnicy! 

Kolejny numer Psychiatry dla Lekarza Rodzinnego przynosi artykuły o  leczeniu 
depresji, zaburzeń lękowych i otępienia. Wiemy, że to codzienne problemy, z któ-
rymi stykacie się w Waszej pracy. Mamy nadzieję, że znajdziecie w naszych arty-
kułach przydatne informacje. 

Cieszymy się z  docierających do nas sygnałów, że poprzednie numery pi-
sma wzbudziły zainteresowanie. W  otaczającej nas rzeczywistości pracuje się 
często coraz trudniej i bywa, że nie jest łatwo o współpracę pomiędzy lekarzem 
rodzinnym a  psychiatrą. Mamy nadzieję, że nasze pismo będzie umożliwiało 
budowanie takiej współpracy i  odnalezienie wspólnego języka pomiędzy POZ 
a PZP. A przede wszystkim będzie służyło naszym pacjentom.

Ukazujemy się pod koniec grudnia, pewnie do wielu z czytelników trafimy 
już w Nowym Roku 2015! Życzymy zatem wszelkiej pomyślności, ale i tego, aby 
pomimo zmieniających się kartek w kalendarzu zachować poczucie młodości. 
Okazuje się, że to całkiem ważne - w opublikowanym tuż przed Bożym Narodze-
niem liście do JAMA Internal Medicine, Isla Rippon i Andrew Steptoe potwierdzili, 
że wśród osób które czują się młodsze niż ich wiek kalendarzowy obserwuje się 
mniejszą śmiertelność. Cytowane badanie dotyczyło dużej kohorty liczącej 6489 
osób w wieku powyżej 52 lat badanej w ramach English Longitudinal Study of 
Ageing. W ciągu 99 miesięcy obserwacji śmiertelność w grupie tych, którzy czuli 
się starzej niż ich faktyczny wiek wynosiła 24,6% zaś wśród tych, którzy czuli się 
młodziej tylko 14,3%. Związek był bardzo wyraźny w przypadku chorób serco-
wo– naczyniowych, zaś mniejszy, ale też istotny w przypadku nowotworów.

Redakcja Psychiatry zdecydowanie rekomenduje zatem, aby do noworocz-
nych postanowień, obok prowadzenia zdrowego trybu życia, dodać optymi-
styczne spojrzenie na świat i pogodę ducha!

 Tomasz Szafrański
Redaktor Naczelny
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Opinie wyrażone w  artykułach publikowanych 
w  naszym piśmie są poglądami ich autorów formu-
łowanymi bez założenia nieomylności. Publikowane 
materiały reprezentują opinie ich autora/autorów i nie 
należy uważać, że zostały one napisane tak by odzwier-
ciedlać opinię redakcji lub wydawcy jak również, że 
reprezentują opinię instytucji lub organizacji, z których 
autorzy pochodzą.

Wydawca Mediadore i Redakcja nie biorą żadnej 
odpowiedzialności za szkody lub zniszczenia osób lub 
własności wynikające z odpowiedzialności za produkty, 
zaniedbania lub z innych przyczyn ani też z używania 
bądź stosowania jakichkolwiek metod, produktów, 
instrukcji czy koncepcji zawartych w  niniejszym ma-
teriale. Z  powodu gwałtownego postępu w  naukach 
medycznych konieczne jest niezależne weryfikowanie 
diagnoz i dawek leków. 

Wydawca i redakcja nie ponosi odpowiedzialności 
za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwra ca mate-
riałów nie zamówionych. Zastrzegamy sobie prawo do 
skra cania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. 
Publikacja ta jest przeznaczona dla osób uprawnionych 
do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót 
produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów usta-
wy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutycz-
ne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z późniejszymi zmianami  
i rozporządzeniami).

© Tomasz Szafrański i Mediadore. 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniej-

szej publikacji nie może być gdziekolwiek i w  jakikol-
wiek sposób wykorzystywana bez pisemnej zgody 
Wydawcy.
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ROZMOWA Psychiatria rozwojowa w polsce
 – rozmowa z nowym konsultantem krajowym dr hab. 
n. med. Małgorzatą Janas-Kozik

ABC rozpoznawania i leczenia depresji 
w praktyce lekarza rodzinnego 
– Katarzyna Szaulińska

LEKI Escitalopram - co nowego? 
– Adam Wysokiński

praktyka 
Stres – niepokój – lęk. Jak sobie z nimi  
radzić?– Marek Jarema
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Żółtym numerem strony oznaczamy artykuły, w przypadku których chcemy uprzedzić czytelników o istnieniu potencjalnego konfliktu interesów.  
Jest on związany z faktem wykupienia reklamy w niniejszym numerze pisma przez producenta leku lub suplementu diety, który jest wzmiankowany 
w artykule.
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zaburzeń afektywnych, ostrzeżenie wy-
dane przez FDA dotyczące jaskry i leków 
przeciwdepresyjnych, wyniki badania 
FolATED.
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Test masła orzechowego w diagnostyce 
choroby Alzheimera, CRP i wybór leku 
przeciwdepresyjnego.
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Psychiatra: Gratulujemy powołania 
na konsultanta krajowego. Jakie zada-
nia stoją przed konsultantem w dziedzi-
nie psychiatrii dzieci i młodzieży?

Małgorzata Janas-Kozik: Bardzo 
dziękuję! Dla mnie łączy się to z kontynu-
acją linii, którą rozpoczęli moi poprzed-
nicy – prof. Irena Namysłowska i  prof. 
Tomasz Wolańczyk. Na pewno nie będę 
wprowadzać rewolucji w  psychiatrii roz-
wojowej, myślę raczej o  pewnej ewolu-
cji, która zresztą już się powoli toczy. To, 
co uważam za sukces psychiatrów dzieci 
i  młodzieży  oraz PTP, to wprowadzenie 
psychiatrii dzieci i młodzieży jako specja-
lizacji podstawowej – taką specjalizacją 
jest ona od 7 lat. Kolejną rzeczą jest praca 
nad programem specjalizacji. Psychiatria 
dzieci i  młodzieży jest specjalizacją mo-
dułową, ale jednolitą. W  programie spe-
cjalizacji znalazły się kursy dotyczące psy-
choterapii i co ważne, są one bezpłatne. 

P: Jaka jest sytuacja, jeśli chodzi  
o psychiatrów dzieci i młodzieży w Pol-
sce?

MJK: Tutaj mogę posłużyć się da-
nymi, które podał mój poprzednik, prof. 
Wolańczyk – w  Polsce mamy 300 spe-
cjalistów psychiatrii dzieci i  młodzieży – 
nie potrafię podać, ilu z nich jest aktyw-
nych, a ilu już na emeryturze. Około 150 
osób jest w  trakcie specjalizacji. Wiem, 
że w  tym roku wszyscy konsultanci wo-
jewódzcy w  dziedzinie psychiatrii dzieci 
i  młodzieży, którzy wystąpili o  miejsca 
rezydenckie dostali wystarczającą liczbę 
miejsc.

P: Ilu powinno być psychiatrów 
dzieci i młodzieży w naszym kraju?

MJK: Nie znam dokładnych wskaźni-
ków, ale myślę, że jeszcze nie spełniamy 
europejskich standardów. To, co mnie 
niepokoi, to fakt, że ich rozmieszczenie 
w  Polsce nie jest równomierne. Dobrze 
zaopatrzone w specjalistów są Warszawa 
i  województwo mazowieckie, Katowice 

i  Śląsk, Kraków, Poznań, Wrocław, myślę, 
że Łódź. Natomiast są takie regiony w Pol-
sce, na przykład województwo podkar-
packie, gdzie prawie w ogóle nie ma spe-
cjalistów dzieci i młodzieży.

P: Rozmieszczenie i  dostępność 
do specjalistów to problem, mieliśmy 
w  ostatnich latach także sytuacje z  za-
mykaniem oddziałów psychiatrii dzieci 
i  młodzieży, na przykład w  Choroszczy 
i  w  Radomiu. Czy w  Polsce jest jakiś 
mechanizm, który reguluje dostępność 
psychiatrycznej opieki nad dziećmi 
i młodzieżą?

MJK: Sama tworzyłam od podstaw 
oddział psychiatrii dzieci i  młodzieży, 
który od 15 lat działa w tym samym miej-
scu w Sosnowcu, od 2 lat jest oddziałem 
klinicznym. Podziwiam wszystkich dy-
rektorów szpitali, którzy w  swojej struk-
turze mają psychiatrię rozwojową. Poza 
dużymi szpitalami psychiatrycznymi, to 
zupełnie inna kalkulacja. To, że oddziały 
psychiatrii rozwojowej powinny powsta-
wać tam, gdzie są wielospecjalistyczne 
szpitale pediatryczne, zostało zapisa-
ne w  Narodowym Programie Ochrony 
Zdrowia Psychicznego. Program został 
przygotowany bardzo dobrze przez eks-
pertów w  dziedzinie psychiatrii. To, jak 
jest realizowany, to zupełnie inna sprawa. 
Psychiatria rozwojowa jest specjalnością, 
w której główne koszty to nie diagnosty-
ka, ale ludzie – ich wiedza i wykształcenie. 
Procedury, które realizują, nie są często 
w ogóle wycenione.  Pracuję w oddziale, 
który nie jest dochodowy. Od wielu lat 
jem tę beczkę soli z  dyrektorem i  wiem, 
że jedną z  dróg jest zreformowanie od-
działu – powiększenie liczby produktów, 
za które płaci NFZ – na przykład poprzez 
zwiększenie liczby miejsc w oddziale ca-
łodobowym, poszerzenie profilu oddzia-
łów dziennych, stworzenie możliwości 
porad ambulatoryjnych. Gorzej z  zespo-
łem leczenia domowego, który powinien 
być centralną częścią, a  jest słabo wyce-
niany. Generalnie, niedoszacowanie psy-
chiatrii rozwojowej sprawia, że oddziały 
przynoszą straty. Zupełnie inna sytuacja 
i inne interesy są w przypadku oddziałów 
położonych w  szpitalach psychiatrycz-
nych. Tam w  bilansie ogólnym na przy-
kład, nie ma problemu dyżurów. Zmiana 
w przepisach sprzed roku, dopuszczająca 
lekarzy, którzy nie są psychiatrami czy nie 
są w trakcie specjalizacji, do dyżurowania, 
uratowała wiele oddziałów w  szpitalach 
wielospecjalistycznych. Są takie miejsca, 
gdzie dyrektorzy chwalą sobie psychia-
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Dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik 
jest kierownikiem Oddziału Klinicznego 
Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwo-
jowego Katedry Psychiatrii i Psychoterapii 
na Wydziale Lekarskim w Katowicach SUM. 
W 2009 r. została uhonorowana statuetką 
Dobrego Anioła za całokształt pracy dydak-
tycznej przez Regionalny Ośrodek Meto-
dyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach. 
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rozmowa

trię rozwojową, ale to jest po głębokim 
zreformowaniu oddziałów, zwiększeniu 
liczby lóżek, połączeniu oddziałów, dzięki 
czemu nawet przy tych niskich stawkach 
płaconych przez NFZ działalność może się 
zbilansować.

P: Wiele osób ocenia, że mamy jed-
nak do czynienia z głębokim kryzysem. 
Nie tylko w  kontekście dostępności. 
Cały czas chodzi mi o mechanizm, który 
może spowodować, że jakiś istotny ele-
ment systemu ochrony zdrowia po pro-
stu znika albo nie działa. 

MJK: Nie wiem, czy nie jest tak, że 
największą rolę odgrywa ekonomia. Dy-
rektor odpowiada za wynik finansowy. 
To jest jedna z  przyczyn. W  przypadku 
oddziału, którym kieruję, to 15 lat ewolu-
cyjnych zmian. Ale są też oddziały, które 
są zadowolone, więc bym tego nie uogól-
niała. Ale to prawda, że rozmieszczenie  
i  dostępność nie są równomierne. Także 
czas oczekiwania do Poradni Zdrowia 
Psychicznego jest problemem. Ale jeżeli 
jest stan zagrożenia życia, to oczywiście 
takich pacjentów przyjmuje się poza ko-
lejnością.

P: Czy mamy na bieżąco dane, jaki 
jest czas oczekiwania na wizytę w  Po-
radni? 

MJK: Tak, to narzucił NFZ – i  to jest 
monitorowane. Mamy takie dane na Ślą-
sku.

P: Czy istnieje polityka zdrowotna 
państwa w  zakresie psychiatrii dzieci 
i  młodzieży? Przecież nie chodzi tylko 
o  dostępność miejsc na oddziale czy 
wizyt u psychiatry. Chodzi o cały system 
pomocy psychiatrycznej. Dostępność 
psychoterapii.

MJK: Powiem na swoim przykła-
dzie. W  ośrodku, którym kieruję, mamy 
zakontraktowane porady psychotera-
peutyczne. To, o  czym można pomyśleć, 
to wykorzystanie do pracy psychotera-
peutycznej poradni psychologiczno-pe-
dagogicznych. Tam pracują osoby, które 
także kształcą się lub mają wykształcenie 
w psychoterapii. To są zasoby, które moż-
na uruchomić. Czytając sprawozdanie 
z  realizacji NPOZP w  województwie ślą-
skim, widziałam dużo działań o  charak-
terze edukacyjnym adresowanych także 
do pedagogów i  nauczycieli. Tam dużo 
się dzieje. A zatem zasób jest także w tym 
właśnie pionie. Nawet większa liczba psy-
chiatrów dzieci i młodzieży nie będzie się 
równała większej dostępności psychote-
rapeutów, choć oczywiście kształcą się 
oni w psychoterapii. No, ale to jest proces 

rozłożony na lata.
P: Swoją drogą, co można zro-

bić, aby psychiatrzy dzieci i  młodzieży 
chcieli po zdobyciu specjalizacji praco-
wać w publicznej służbie zdrowia?

MJK: Niewiele osób zostaje w lecze-
niu szpitalnym, niewiele osób chce dyżu-
rować. Wybierają łatwiejszą drogę. Każdy 
ma takie prawo. Wiadomo, że to kwestia 
zachęty ekonomicznej. 

P: Czy mamy jakieś dane mówiące 
o tym, w jakim stopniu w Polsce są za-
spokojone potrzeby zdrowotne w  za-
kresie psychiatrii dzieci i młodzieży? 

MJK: Nie potrafię powiedzieć, czy 
są takie dane. Myślę, że będę o to pytać. 
Ale nie chcę mówić, że jest źle. Nie chcę 
uogólniać pewnych rzeczy. Dzieje się też 
dużo dobrego w  tej dziedzinie. W  takiej 
kwestii, jak merytoryczna organizacja 
specjalizacji. Na pewno są chętni na ro-
bienie specjalizacji z  psychiatrii dzieci 
i młodzieży. 

P: Jakie jeszcze istotne proble-
my stoją przed psychiatrią rozwojową 
w Polsce?

MJK: Zwiększa się ilość zaburzeń po 
środkach psychoaktywnych, obniża się 
wiek tych osób. Musimy zadbać o to, aby 
były ośrodki leczenia uzależnień dla dzie-
ci i  młodzieży. Inny problem, to ośrodki 
dla dzieci z  zaburzeniami zachowania. 
Same zaburzenia zachowania nie są prze-
cież wskazaniem do leczenia szpitalnego. 
Jest tutaj raczej miejsce na młodzieżowe 
ośrodki socjoterapeutyczne, które zajmu-
ją się oddziaływaniem behawioralnym 
i  wychowawczym na tę grupę młodych 
osób.

P: Pod koniec września odbyła się 
w  Gdańsku konferencja psychiatrów 
dzieci i  młodzieży. Jakie wrażenia z  tej 
konferencji? Jaka jest kondycja nauko-
wa polskiej psychiatrii dzieci i młodzie-
ży?

MJK: Konferencja zgromadziła licz-
ne grono psychiatrów dzieci i młodzieży, 
psychologów, pedagogów. Pod wzglę-
dem merytorycznym były poruszane 
i  problemy związane z  psychoterapią, 
i  nowoczesnymi kierunkami badań. Bo-
gata, szeroka tematyka. Takie spotkania 
są potrzebne, ale coraz trudniej jest je 
organizować, szczególnie w  takich ma-
łych specjalnościach. W  tej chwili w  Pol-
sce kliniczna psychiatria rozwojowa, to 
dwa ośrodki w  Warszawie oraz kliniki 
w Poznaniu, Łodzi, Krakowie i Sosnowcu. 
Na konferencji w  Gdańsku środowisko 
psychiatrów dzieci i  młodzieży, psycho-

logów, terapeutów tam zgromadzonych 
przedstawiło w  formie pisemnej swoje 
stanowisko i zaniepokojenie sytuacją psy-
chiatrii dzieci i młodzieży w Polsce. Stano-
wisko zostanie przekazane  m.in. ZG PTP, 
Ministerstwu Zdrowia, NFZ.

P: Czy są jakieś tematy, które budzą 
kontrowersje pomiędzy ośrodkami?

MJK: Wydaje mi się, że nie. Jesteśmy 
małym środowiskiem, mówiącym jednym 
głosem. Wymieniamy poglądy, słuchamy 
siebie nawzajem.

P: Kontrowersje na świecie dotyczą 
na przykład medykalizacji problemów 
wieku rozwojowego. Tego, że zamiast 
pracy z  młodym człowiekiem, próby 
jego zrozumienia, zrozumienia jego 
problemów, zamiast pracy z  rodziną, 
nauczycielami i  szkołą, próbuje się coś 
rozwiązać głównie stosując takie lub 
inne leki.

MJK: Wszyscy mamy taki sam dy-
plom i  wiemy, jak powinno wyglądać 
właściwe postępowanie. Jeżeli włącza-
my jakieś leczenie, to jest ono objawowe 
i akurat w psychiatrii rozwojowej jest tak, 
że wiele leków ma rejestrację od 18 roku 
życia. W związku z tym i tak rozmawiamy 
z rodzinami, pacjentem, bierzemy zgodę 
na piśmie. Nie sądzę, że to u nas duży pro-
blem. Nie widzę też aż takiego zagroże-
nia.  Jednak w kształceniu w naszym kraju 
jest duża rola i  nacisk na oddziaływania 
terapeutyczne. 

P: Na koniec jeszcze jedno pytanie 
o  możliwe do wykorzystania zasoby. 
Czy fakt, że pedagodzy, psychologowie 
pracują w  placówkach podlegających 
pod edukację, nie służbę zdrowia, sta-
nowi jakąś przeszkodę, czy trudność we 
współpracy?

MJK: Na Śląsku, gdzie byłam przez 
wiele lat konsultantem wojewódzkim, 
udawało się budować porozumienie 
i  dialog z  całym resortem szkolnictwa.  
W  psychiatrii rozwojowej oddziały mają 
szkoły, więc jest tradycja układania wza-
jemnej współpracy. Jestem więc dobrej 
myśli. Dialog i porozumienie, tylko w ten 
sposób można coś zmieniać. 

P: Życzymy realizacji tych dobrych 
myśli i dobrych planów. ■

Z  Małgorzatą Janas-Kozik, nowym 
konsultantem krajowym w  dziedzinie psy-
chiatrii dzieci i młodzieży, w Arłamowie, 10 
października 2014 roku rozmawiał Tomasz 
Szafrański.

PSYCHIATRA/dla lekarza rodzinnego/grudzień 2014
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DEPRESJA W PRAKTYCE 
LEKARZA RODZINNEGO
Katarzyna Szaulińska

PSYCHIATRA/dla lekarza rodzinnego/grudzień 2014

1. Depresja według ICD-10

Dla rozpoznania łagodnej lub umiarkowanej depresji, kry-
teria ICD-10 wymagają jedynie dwóch z trzech objawów:

1. obniżenie nastroju
2. anhedonia, czyli utrata zainteresowań i zdolno-
ści do cieszenia się
3. zmniejszenie energii prowadzące do wzmożo-
nej męczliwości i zmniejszonej aktywności

Co bardzo ważne - jest możliwe rozpoznanie de-
presji bez obniżenia nastroju.

Do objawów towarzyszących wyżej wymienionym zalicza 
się: lęk, zaburzenia koncentracji, zaburzenia snu (typowe wcze-
sne budzenie się) i  apetytu (zmniejszony apetyt oraz istotny 
spadek wagi), spadek libido, spowolnienie psychoruchowe lub 
agitację (niepokój, pobudzenie). Często występuje zamartwia-
nie się swoim stanem zdrowia. Samoocena i  pewność siebie 
są zmniejszone, pojawia się poczucie winy i bezużyteczności, 
bezwartościowości. Nastrój waha się w  niewielkim stopniu 
w trakcie doby i z dnia na dzień, nie zależy również od okolicz-
ności – nawet najweselsze wydarzenia mogą się wydać chore-
mu męczące, drażniące i nieprzyjemne. 

Typowa dla depresji jest tzw. triada Becka, czyli pesymi-
styczne myślenie o  sobie, świecie i  przyszłości. Logicznym 
rozwinięciem takiej postawy są myśli, tendencje i próby samo-
bójcze.

O każdy z tych objawów należy chorego zapytać, w czym 
pomocna jest np. Skala Depresji Becka, czyli kwestionariusz do 
samodzielnego wypełniania przez pacjenta. Bardzo ważne, by 
nie wahać się zadawać pytania o myśli i tendencje samobój-
cze bezpośrednio i jasno. W tym miejscu należy zaznaczyć, że 
to pytanie nie ma mocy sprawczej i nie stanowi dla pacjenta 
podpowiedzi skutecznego rozwiązania problemów. Rzadko 
zdarza się, by pacjent spontanicznie opowiadał o  myślach 
samobójczych, jest dla niego natomiast wielką ulgą, gdy te-
mat zostanie poruszony przez lekarza, z empatią, ale otwarcie. 
Obecność myśli samobójczych wymaga rzetelnej oceny ryzy-
ka samobójstwa a  stwierdzenie tendencji samobójczych wy-
maga skierowania do szpitala psychiatrycznego.

2. Depresja a objawy somatyczne

Ocenia się, że  nawet u około połowy osób cierpiących na de-
presję, pierwsze objawy tej choroby są mało charakterystycz-
ne i  przypominają schorzenia somatyczne, a  więc stwarzają 
znaczne trudności diagnostyczne. Często zapomina się, że de-
presja jest chorobą mającą nie tylko komponentę poznawczą 
polegającą na pesymistycznym myśleniu i  zamartwianiu się, 
ale ma też globalny wpływ na funkcjonowanie somatyczne – 
sen, apetyt, wrażliwość na bodźce bólowe itd.
Szczególnie pacjenci o  dużym poziomie aleksytymii, czyli 
nieumiejętności nazywania swoich emocji, mogą postrzegać 
uczucia jako stany somatyczne i zamiast mówić np. o lęku czy 
smutku, będą zgłaszać bóle kręgosłupa, mięśni, bóle w klatce 
piersiowej, bóle brzucha czy ogóle osłabienie. 

Pojęcie depresji nabrało tak szerokiego zna-
czenia w  życiu społecznym, że wydaje się ona 
być „chorobą naszych czasów”. To, co dawniej na-
zywano chandrą czy dołem, dziś dostaje etykietę 
depresji. Przynosi ją do gabinetu lekarza zwykle 
sam pacjent, oswojony z tym pojęciem za sprawą 
coraz liczniejszych postaci ze świata publicznego 
przyznających się do chorowania na depresję. 
Z jednej strony jest to sygnał większej otwartości 
społecznej na leczenie psychiatryczne – z  dru-
giej niepokojący objaw medykalizacji natural-
nych stanów przygnębienia, które w dzisiejszym, 
nastawionym na przyjemność konsumpcyjną, 
świecie nie mają racji bytu. Ważne, by każdy le-
karz stykający się z „depresją” u  pacjenta umiał 
stwierdzić, czy rzeczywiście mowa o  stanie kli-
nicznym, który określają kryteria diagnostycz-
ne. I  z  drugiej strony – żeby dostrzegł ją u  tych 
pacjentów, którzy o depresji nie mówią, a prze-
jawiają objawy – szczególnie somatyczne - mo-
gące na nią wskazywać. Ta druga grupa pacjen-
tów jest w tym opracowaniu istotna, gdyż nie są 
to pacjenci, którzy z własnej inicjatywy wybiorą 
się do psychiatry. Często natomiast pojawiają się 
w  praktyce lekarza rodzinnego, będąc ważnym 
i trudnym wyzwaniem diagnostycznym.
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Jeżeli w badaniu nie stwierdza się obniżenia nastroju mówimy 
o depresji maskowanej. 
Tacy pacjenci wymagają przekrojowej diagnostyki soma-
tycznej, nierzadko domagają się powtarzania badań. Jest to 
szczególnie trudna sytuacja kliniczna, bowiem postępowanie 
terapeutyczne nakierowane na eliminację tych uporczywych 
somatycznych objawów nie dość, że nie przynosi ulgi chore-
mu, to zwiększa ryzyko uzależnienia np. od leków nasennych, 
przeciwlękowych i  przeciwbólowych. Tacy pacjenci często 
czują się poirytowani sugestią wizyty u psychiatry. 
Pomocne więc mogą być następujące wskazówki diagnostycz-
ne, sugerujące możliwość rozpoznania depresji:

To może być DEPRESJA

■ Pacjent zgłasza liczne skargi somatyczne  z wielu na-
rządów, nieukładające się w logiczną konstelację ob-
jawów

■ Drobne skargi somatyczne zgłaszane przez pacjenta 
mają nieproporcjonalnie duży wpływ na jego funk-
cjonowanie

■ U pacjenta diagnozowano w przeszłości depresję
■ U krewnych pierwszego stopnia występowała 
    depresja
■ Pacjent wyraźnie schudł i nie można tego przypisać 

stanowi somatycznemu np. chorobie nowotworowej
■ Leki przeciwdepresyjne, stosowane w przeszłości np. 

do leczenia bólu, przynosiły spektakularny efekt [2]

3. Co depresją nie jest
3.1 Depresja a inne zaburzenia psychiczne
Problem diagnostyczny stanowią pacjenci w  przeszłości 

leczeni psychiatrycznie z  innym niż depresja rozpoznaniem, 
którzy nie chcą się pogodzić ze swoją diagnozą i  nazywają 
swoje dolegliwości "depresją". Stygmatyzacja pacjentów cho-
rych na schizofrenię nie jest bowiem mniejsza niż za dawnych 
czasów i nie jest łatwo o niej otwarcie mówić. Depresja wydaje 
się niektórym chorym na schizofrenię chorobą "lepszą", a ob-
jawy negatywne schizofrenii mają w istocie wiele wspólnego 
z objawami depresyjnymi. Kolejnym wyzwaniem diagnostycz-
nym są pacjenci uzależnieni od alkoholu lub innych substan-
cji psychoaktywnych, w tym benzodiazepin. W ich przypad-
ku zaburzenia nastroju są tak naprawdę wtórne do problemu 
uzależnienia, sami pacjenci jednak woleliby leczyć się z powo-
du depresji, niż zachować abstynencję. 

Równie ważne jest wprowadzenie do wywiadu pytań oce-
niających prawdopodobieństwo, że pacjent, którego diagno-
zujemy, choruje na chorobę dwubiegunową.

We wszystkich powyższych przypadkach, leki przeciwde-
presyjne mogą nie przynieść efektu albo wręcz pogorszyć stan 
pacjenta. Mogą one bowiem nasilić psychozę schizofreniczną, 
wywołać zmianę fazy w  chorobie dwubiegunowej, czy nasi-
lać działanie alkoholu. Warto więc włączyć w wywiad pytania 
o objawy wytwórcze schizofrenii, takie jak omamy i urojenia, 
objawy maniakalne - epizody podwyższonego nastroju, obni-
żonej potrzeby snu, zwiększonego libido i nadmiernej aktyw-
ności, oraz o używanie substancji psychoaktywnych. 

W  każdej sytuacji wątpliwości warto odroczyć decyzję 
o  wdrażaniu leczenia i  skierować pacjenta do psychiatry lub 
do poradni uzależnień.

3.2 Depresja endogenna a depresje reaktywne

Częstą trudnością jest odróżnienie depresji endogennej 
(czyli melancholicznej) od depresji reaktywnej. 

W ICD-10 kategorią odnoszącą się do nadmiernej reakcji 
na wydarzenia życiowe są zaburzenia adaptacyjne, czyli trud-
ności z dostosowaniem się do nowych okoliczności życiowych 
(np: pójście do szkoły, narodziny dziecka, zmiana pracy, eme-
rytura, migracja). Indywidualna predyspozycja i  wrażliwość 
odgrywają tu znaczącą rolę. Takie osoby potrafią cieszyć się 
życiem, gdy oderwą się od myślenia o stresującym wydarze-
niu, lub gdy czynnik traumatyzujący ustąpi. 

Jednym z  typów zaburzeń jest reakcja depresyjna - ła-
godny stan depresyjny trwający zwykle nie dłużej niż pół roku, 
czasem przedłużający się, wg ICD-10 nie może przekraczać 2 
lat. Do leczenia tego stanu zwykle wystarczy psychoterapia, 
ewentualnie terapia lekami przeciwdepresyjnymi o łagodnym 
działaniu i stosowanymi w małych dawkach.

Żałoba jest stanem fizjologicznym, adekwatnym do sytu-
acji straty, chociaż towarzyszące jej uczucia smutku, tęsknoty 
i bólu mogą być bardzo głębokie. Jednakże w żałobie nie po-
winny pojawiać się myśli i tendencje samobójcze, spowolnie-
nie psychoruchowe i  nie powinno dochodzić do znacznego 
zaburzenia funkcjonowania. Uważa się, że stan fizjologicznej 

bezsenność nadmierna 
senność

bóle (głównie głowy, 
neuralgia nerwu 

trójdzielnego)

zaburzenia lękowe 
(lęk przewlekły, 

napadowy)

natręctwa

okresowe 
nadużywanie 

alkoholu, leków

zaburzenia motoryki 
przewodu 

pokarmowego

stany spastyczne 
dróg żółciowych 

zespół dławicy 
piersiowej

świąd skóry

Objawy 
somatyczne
i maski 
depresji
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żałoby nie powinien przekraczać 1 roku. Należy pamiętać 
o  możliwości pojawienia się u  osoby przeżywającej żałobę 
epizodu depresji klinicznej.

4. Leczenie depresji

Leczenie depresji nie zawsze należy zaczynać od podawa-
nia leków przeciwdepresyjnych (LPD). Ważne, aby pamiętać, że 
metodą z wyboru w depresji o uchwytnej przyczynie i niewiel-
kim nasileniu, opisanych wyżej tzw. depresji neurotycznych, 
jest psychoterapia. Najwięcej badań dotyczących skutecz-
ności w  depresji ma terapia poznawczo-behawioralna (CBT). 
Nie oznacza to wcale, że inne nurty psychoterapii, jak terapia 
interpersonalna, psychodynamiczna czy zintegrowana, nie są 
skuteczne w leczeniu depresji. Niezależnie od nurtu terapii do-
świadczenie bezpiecznej, empatycznej relacji terapeutycznej, 
możliwości bycia wysłuchanym i  zrozumianym jest istotnym 
czynnikiem leczącym.

Trzeba pamiętać, że farmakoterapia depresji nie zawsze 
jest skuteczna; ogólnie odsetek odpowiedzi na leczenie LPD 
wynosi 50-75% [3]. Według badań jest ona skuteczniejsza 
w  depresjach o  średnim lub znacznym nasileniu – opisywa-
nych powyżej depresjach „melancholicznych” z  dużą liczbą 
objawów somatycznych.

Opublikowana w 2009 roku metaanaliza omawiająca sto-
sowanie 12 najpopularniejszych leków przeciwdepresyjnych, 
wykazała, że najskuteczniejszymi lekami przeciwdepresyjnymi 
są sertralina, escitalopram, wenlafaksyna i mianseryna, z czego 
dwa pierwsze leki cechowało najmniej działań niepożądanych 
[4]. Nie istnieje jednak lek dobry dla każdego pacjenta. Gene-
ralnie obowiązuje zasada, by dobierać lek pod kątem cech 
klinicznych depresji. -> tabelka powyżej

Bardzo ważne, aby przed rozpoczęciem jakiegokolwiek 
leczenia nawiązać z  pacjentem współpracę terapeutyczną 
i  zaopatrzyć go w  informacje na temat depresji oraz leków 
przeciwdepresyjnych. Wokół leków przeciwdepresyjnych uro-
sło wiele mitów i rolą lekarza jest je rozwiać. W przeciwnym ra-
zie pacjent może z powodu obaw nie stosować się do zaleceń. 

Nawet najstaranniej dobrany lek nie zadziała, jeśli pacjent nie 
będzie go przyjmował.

Podstawowe fakty na temat leków 
przeciwdepresyjnych:

■ leki przeciwdepresyjne nie uzależniają
■ należy zażywać lek codziennie, zgodnie z zaleceniami 

lekarza
■ działanie leku może być odczuwane dopiero po 2-4 

tygodniach, co nie znaczy, że lek nie działa przed tym 
okresem i można go nie przyjmować

■ nawet przy dobrym samopoczuciu nie należy samo-
dzielnie odstawiać leku, bo grozi to pogorszeniem 
stanu psychicznego - koniec leczenia musi być uzgod-
niony z lekarzem

■ niewielkie objawy uboczne: najczęściej mdłości, 
nudności, biegunki i zawroty głowy powinny ustąpić 
w ciągu pierwszych tygodni. Nie należy odstawiać 
leku, tylko powiadomić lekarza

■ przerwanie zażywania niektórych leków przeciwdepre-
syjnych może wywołać wystąpienie objawów odsta-
wiennych [5]

Zwykle leczenie rozpoczyna się od niskich dawek, które 
następnie stopniowo się podnosi. Pierwsze efekty działania le-
ków przeciwdepresyjnych są widoczne w ciągu pierwszych 2 
tygodni. Natomiast istotną klinicznie skuteczność danego leku 
ocenia się po 4-6 tygodniach. Jeśli wystąpiła poprawa, lecze-
nie należy kontynuować przez 6-9 miesięcy, a potem można 
rozważyć zmniejszenie dawki leku oraz ewentualne jego od-
stawienie. W przypadku, gdy po 4-6 tygodniach nie obserwuje 
się poprawy, należy rozważyć zwiększenie dawki leku przeciw-
depresyjnego (jeżeli jest on dobrze tolerowany). Jeśli nadal 
nie udało się osiągnąć sukcesu terapeutycznego, a  pacjent 
przyjmuje lek według zaleceń, należy rozważyć zmianę leku 
przeciwdepresyjnego. Po dwóch takich nieudanych próbach 
można uznać depresję za lekooporną (o ile, rzecz jasna pacjent 

■ Zahamowanie
■ Apatia
■ Brak motywacji
■ Wycofanie 
    społeczne

■ Lęk uogólniony  
    i napadowy
■ Lęk społeczny
■ Mieszane stany      
    lękowe

■ Natrętne myśli
■ Ruminacje
■ Kompulsje

■ Agitacja
■ Niepokój

■ Depresja  
    z bezsennością

■ Depresja 
    z bólem

Bupropion
Wenlafaksyna
Sertralina
Reboksetyna
Milnacipran
Moklobemid

SSRI
Wenlafaksyna
Agomelatyna
Tianeptyna
Moklobemid

Klomipramina
SSRI
Wenlafaksyna

Mirtazapina
Mianseryna
Trazodon
Amitryptylina
Doksepina
Klomipramina

Mianseryna
Mirtazapina
Trazodon
Doksepina
Agomelatyna

Wenlafaksyna
Amitryptylina
Milnacipran
Duloksetyna

Tabela 1. Cechy kliniczne depresji a wybór leku przeciwdepresyjnego [3]

Cechy kliniczne depresji a wybór leku przeciwdepresyjnego
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stosował się do zaleceń i przyjmował odpowiednie dawki le-
ków). Dalsze postępowanie terapeutyczne musi być prowa-
dzone w  porozumieniu z  psychiatrą. Wystąpienie objawów 
niepożądanych, jeśli są one dla pacjenta uciążliwe, również 
jest sugestią zmiany leczenia.

5. Benzodiazepiny w depresji

Leki z grupy benzodiazepin nie są lekami przeciwdepresyj-
nymi. Działają one przeciwlękowo, nasennie, miorelaksacyjnie 
i przeciwdrgawkowo. W depresji z towarzyszącą bezsennością, 
pobudzeniem czy lękiem można zastosować połączenie leków 
przeciwdepresyjnych z benzodiazepinami, do czasu zadziała-
nia leku przeciwdepresyjnego. Nie należy ich stosować u osób 
z wywiadem uzależnienia od substancji psychoaktywnych i al-
koholu. Pacjenta trzeba koniecznie poinformować, że są to leki 
o znacznym potencjale uzależniającym i że nie powinno się ich 

ABC

LEK PRZECIWDEPRESYJNY W NISKIEJ DAWCE

Sertralina start 25 mg do dawki terapeutycznej 50 mg,  
Citalopram start 10 mg do 20 mg,  
Escitalopram start 5mg do 10 mg,  
Mirtazapina 15 mg do 30 mg,   
Wenlafaksyna 37,5 mg do 75 mg,  
Fluoksetyna 10 mg do 20 mg

4-6 tygodni

OCENA SKUTECZNOŚCI I TOLERANCJI

kontynuacja przez 6-9 miesięcy OCENA STOSOWANIA SIĘ DO ZALECEŃ
ZWIĘKSZENIE DAWKI / ZMIANA LEKU

skuteczny nieskuteczny / źle tolerowany

skuteczny nieskuteczny, zła tolerancja

kontynuacja przez 6-9 miesięcy kieruj do psychiatry!

Piśmiennictwo:
1. Rybakowski J., Pużyński S., Wciórka J., Psychiatria kliniczna, Elsevier 2011
2.. Parnowski T., Święcicki Ł. Rozpoznawanie i leczenie depresji w praktyce lekarza rodzinnego, Medycyna Plus 2007, 54
3. Jarema M. Standardy leczenia farmakologicznego niektórych zaburzeń psychicznych, Via Medica 2011
4. Cipriani A.,Furukawa T.A., Salanti G. i wsp.  Comparative efficacy and acceptability of 12 new-generation antidepressants: a multiple-treatments meta-analysis. Lancet 
2009; 379: 746-758
5. Kennedy S.H., Lam R.W., Nutt D.J i wsp. Treating Depression Effectively. Applying Clinical Guideline. Martin Dunitz Informa UK 2007

stosować długo (zalecany okres stosowania to 4, maksymalnie 
6 tygodni). Przewlekłe stosowanie benzodiazepin zmniejsza 
skuteczność leczenia przeciwdepresyjnego. U osób w wieku 
podeszłym stosowanie benzodiazepin ma negatywny wpływ 
na funkcje poznawcze i  zwiększa ryzyko zespołów otępien-
nych.

U chorych cierpiących na bezsenność, która często towa-
rzyszy depresji, zaleca się - zamiast podawania w  celach na-
sennych benzodiazepin - wybór leku przeciwdepresyjnego 
o  sedującym profilu działania (np. mianseryna, mirtazapina, 
trazodon – patrz Tabela 1). Jeżeli konieczne jest podanie leków 
nasennych, zaleca się leki agonistycznie działające wobec re-
ceptorów GABA:  zolpidem, zopiklon, zaleplon. Są to leki o teo-
retycznie niższym niż benzodiazepiny potencjale uzależniania, 
ale ryzyko to mimo wszystko jest znaczne i trzeba o nim cho-
rego poinformować.
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Escitalopram - co nowego?
Adam Wysokiński

Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

W roku 2014 ukazało się ponad 300 nowych prac poświęconych różnym aspektom badań nad escitalopramem, selektywnym inhibitorem  
wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Wskazuje to na niesłabnące zainteresowanie badaczy tą substancją. Nowe prace nie tylko wskazują  
na nowe zastosowania escitalopramu, ale też potwierdzają jego przewagę nad innymi lekami przeciwdepresyjnymi. Na przykład, w dużej 
analizie przeprowadzonej przez autorów belgijskich wykazano, że spośród szeregu przeanalizowanych leków przeciwdepresyjnych, escitalo-
pram charakteryzuje się optymalnym stosunkiem kosztów leczenia do jego skuteczności (1).

Farmakokinetyka
Escitalopram jest S-enancjomerem citalopramu i najbar-

dziej selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego seroto-
niny, klasyfikowanym jako allosteryczny inhibitor zwrotnego 
wychwytu serotoniny (ASRI, allosteric serotonin reuptake inhi-
bitor). Citalopram stanowi mieszaninę racemiczną obu enan-
cjomerów (S i  R), w  której R-enancjomer wywiera działanie 
przeciwstawne do S-enancjomeru. Na tej podstawie uważa 
się, że działanie przeciwdepresyjne escitalopramu jest silniej-
sze od citalopramu. W roku 2014 ukazało się kilka niezwykle 
ciekawych badań nad farmakokinetyką escitalopramu.

Ji i wsp. zastosowali metodą skanowania całego genomu 
(GWAS, genome-wide associations) w  celu identyfikacji ge-
nów odpowiedzialnych za stężenie we krwi citalopramu, esci-
talopramu oraz ich metabolitów. Wyniki tego badania wska-
zują na kluczową rolę dwóch izoenzymów cytochromu P450: 
CYP2C19 (szczególnie istotnego w  procesie metabolizmu 
escitalopramu) oraz CYP2D6 (kluczowego w biotransformacji 
citalopramu) (2). 

Waade i  wsp. wykazali, że w  przeciwieństwie do we-
nlafaksyny, metabolizm wątrobowy escitalopramu wraz 
z wiekiem nie zmienia się w sposób istotny klinicznie. W ba-
daniu tym porównano zmiany w  stężeniu wenlafaksyny  
i escitalopramu u różnych grupach wiekowych pacjentów oraz  
w  zależności od sprawności enzymatycznej izoenzymu 
CYP2D6 (metabolizującego wenlafaksynę) lub CYP2C19 
(metabolizującego escitalopram). Wyniki wskazują, że 
wraz z  wiekiem stężenie wenlafaksyny może rosnąć na-
wet 8-krotnie (u  pacjentów z  niską wydajnością izoenzymu 
CYP2D6), podczas gdy dla escitalopramu wzrost stężenie 
nie przekraczał 1,5-raza (niezależnie od wydajności izoenzy-
mu CYP2C19). Potwierdza to większe bezpieczeństwo klinicz-
ne escitalopramu w populacji pacjentów w podeszłym wieku. 
Zdaniem autorów wskazuje również na zasadność genotypo-
wania izoenzymu CYP2D6 przed rozpoczęciem leczenia we-
nlafaksyną w tej grupie chorych (3).

Skuteczność kliniczna
 

Brak przewagi leczenia skojarzonego 
depresji

Jedynie około jedna trzecia pacjentów z depresją uzysku-
je remisję w  trakcie leczenia przeciwdepresyjnego, a  jeszcze 
mniejszy odsetek chorych uzyskuje remisję w  trakcie pierw-
szych kilku tygodni terapii. Z tego powodu poszukuje się no-
wych opcji umożliwiających przyśpieszenie remisji objawów 
depresyjnych. Jedną z takich opcji ocenili Stewart i wsp. w ba-
daniu, w którym porównano 12-tygodniowe leczenie skojarzo-
ne bupropionem w dawce do 450 mg/dobę i escitalopramem 
w dawce do 40 mg/dobę z każdym z tych leków w monotera-
pii. Okazuje się, że leczenie skojarzone nie przewyższało mo-
noterapii żadnym z tych leków przeciwdepresyjnych, zarówno 
w zakresie czasu do uzyskania remisji, jak i odsetka pacjentów, 
którzy uzyskali remisję (6). Być może lepszą opcją w depresji 
opornej na leczenie jest augmentacja escitalopramu oksytocy-
ną. Wyniki otwartego badania autorstwa Scantamburlo i wsp. 
wskazują, że połączenie escitalopramu w dawce 40 mg/dobę 
z podawaną donosowo oksytocyną przewyższało skuteczno-
ścią leczenie samym lekiem przeciwdepresyjnym (7).

Profilaktyka uogólnionych zaburzeń lęko-
wych po udarze

Zaburzenia depresyjne są najczęstszym psychiatrycznym 
powikłaniem udaru mózgu. Okazuje się jednak, że drugim co 
do częstości powikłaniem są zaburzenia lękowe, w  szczegól-
ności zaburzenia lękowe uogólnione (GAD). Wynika stąd po-
trzeba poszukiwania skutecznych metod terapeutycznych, 
ale też profilaktycznych. Okazuje się, że jedną ze skutecznych 
możliwości zapobiegania rozwojowi zaburzeń lękowych po 
udarze mózgu jest leczenie escitalopramem. Wyniki badania 
Mikami i wsp. wskazują, że w porównaniu z placebo, zastoso-
wanie escitalopramu dawało niemal 5-krotną redukcję ryzyka 
rozwoju GAD w czasie 12-miesięcznego okresu obserwacji (8).

leki



PSYCHIATRA/dla lekarza rodzinnego/grudzień 2014 13

Menopauza
Ukazało się kolejne doniesienie o  skuteczności kilku le-

ków przeciwdepresyjnych, w  tym escitalopramu, w  łagodze-
niu uderzeń gorąca u  kobiet w  okresie menopauzy. Ich sku-
teczność została oceniona na wysoką (do 65%), a  początek 
ich działania występuje już w  pierwszym tygodniu leczenia. 
Escitalopram został uznany za jeden z najlepiej tolerowanych 
leków w  tym badaniu. Autorzy proponują, aby w  przypadku 
nieskuteczności jednego leku, po 1-2 tygodniach rozważyć 
zmianę na inny z  grupy SSRI lub SNRI (4). Ponadto, escitalo-
pram został uznany za jedną z  zalecanych strategii postępo-
wania w  przypadku bezsenności występującej w  przebiegu 
menopauzy (5).

Zastosowanie escitalopramu w profilaktyce 
zaburzeń depresyjnych u pacjentów leczo-
nych interferonem

W 2014 ukazały się dwie interesujące prace poświęcone 
profilaktyce zaburzeń depresyjnych u pacjentów z wirusowym 
zapaleniem wątroby typu C leczonych interferonem. W pierw-
szej z nich Hotho i wsp. wykazali, że do głównych czynników 
ryzyka wystąpienia powikłań depresyjnych należą obecność 
depresji w  wywiadzie oraz używanie narkotyków przyjmo-
wanych drogą dożylną. Ponadto, autorzy ci potwierdzili, że 
zastosowanie escitalopramu w  tych podgrupach pacjentów 
przewyższało placebo w zakresie zapobiegania zaburzeniom 
depresyjnym (10). Podobne wyniki wykazali Hou i wsp. w me-
ta-analizie obejmującej łącznie 6 badań klinicznych i 522 pa-
cjentów (w  tym również leczonych escitalopramem). Wyniki 
tej pracy potwierdzają nie tylko skuteczność interwencji pro-
filaktycznej, ale również jej dobrą tolerancję i, co ważne, brak 
wpływu na skuteczność leczenia przeciwwirusowego (11).

Bezpieczeństwo

Wpływ na odstęp QTc
Od kilku lat pojawiają się doniesienia dotyczące zależne-

go od dawki wpływu leków przeciwdepresyjnych (w  szcze-
gólności citalopramu) na wydłużenie odstępu QTc i związane 
z tym ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca typu torsades 
de pointes (TdP). Spowodowało to opublikowanie w  2012 r. 
przez amerykańską organizację FDA (Food and Drug Admi-
nistration) ostrzeżenia dotyczącego stosowania citalopramu 
i escitalopramu. Jednakże, szereg późniejszych publikacji sta-
wia pod znakiem zapytania zasadność tych doniesień.

Hasnain i  wsp. dokonali przeglądu prac poświęconych 
wpływowi różnych leków psychotropowych (m.in. escitalopra-
mu) na wydłużenie odstępu QTc. Wyniki tej pracy wskazują na 
wątpliwy związek pomiędzy lekami a zmianami w zapisie EKG: 
w  ponad 90% zidentyfikowanych przypadków TdP występo-
wał co najmniej jeden dodatkowy czynnik ryzyka wydłużenia 
QTc, a 75% przypadków TdP wystąpiło przy stosowaniu leków 
w  zalecanych dawkach terapeutycznych (19). Być może, jak 
wynika to z pracy Kumar i wsp., za wzrost ryzyka wystąpienia 
zaburzeń rytmu serca odpowiada nie sam fakt stosowania leku 
lub wielkość dawki, ale wydajność izoenzymu CYP2C19 meta-
bolizującego citalopram (zależności takiej nie stwierdzono dla 
escitalopramu). Badacze ci stwierdzili istnienie słabego trendu 

w kierunku większej wartości QTc w grupie osób z niską wy-
dajnością CYP2C19, jednocześnie nie stwierdzili takiej zależ-
ności dla wysokości dawki lub stężenia escitalopramu. Autorzy 
postulują, że w wybranych przypadkach zasadne jest genoty-
powanie cytochromu P450 w celu optymalizacji leczenia, przy 
jednoczesnym ograniczaniu potencjalnych działań ubocznych 
(20). Dotyczy to pacjentów mających któryś z czynników ryzy-
ka wystąpienia polekowego wydłużenia odstępu QTc. Wśród 
takich czynników zidentyfikowano ostatnio: (1) hipokaliemię, 
(2) zakażenie wirusem HCV, (3) zakażenie wirusem HIV, oraz (4) 
nieprawidłową morfologię załamka T (21).

Wpływ na gęstość tkanki kostnej
Stosując leki przeciwdepresyjne z grupy SSRI, w szczegól-

ności u starszych kobiet, należy pamiętać o ich niekorzystnym 
wpływie na gęstość tkanki kostnej i  związane z  tym ryzyko 
rozwoju osteoporozy. Jednakże, jak wskazują wyniki badania 
Diem i wsp. krótkotrwałe (8 tygodni) leczenie escitalopramem 
nie jest związane ze zmianami metabolizmu tkanki kostnej 
(22). Trzeba jednak podkreślić, że autorzy oceniali jedynie skut-
ki krótkoterminowego leczenia, ponadto w badaniu tym wy-
korzystano jedynie dwie metody oceny obrotu tkanki kostnej, 
nie stosując np. oceny jej gęstości przy użyciu densytometrii 
DXA. 

 

Interakcje

Tramadol
Ukazała się ciekawa praca poświęcona ryzyku wystąpie-

nia zespołu serotoninowego podczas leczenia tramadolem 
i  lekami przeciwdepresyjnymi. Autorzy tego przeglądu, Park 
i wsp., stwierdzili, że w wielu przypadkach nie ma bezwzględ-
nych przeciwwskazań do łączenia tramadolu z  lekami prze-
ciwdepresyjnymi o  serotoninergicznym mechanizmie działa-
nia (w tym z escitalopramem). Przeciwwskazane jest łączenie 
tramadolu z inhibitorami monoaminoksydazy (MAOI, np. mo-
klobemid). Należy również zachować ostrożność w  przypad-
ku pacjentów w podeszłym wieku, przyjmujących leki w wy-
sokich dawkach lub stosujących silne inhibitory izoenzymu 
CYP2D6 (25).

Inhibitory pompy protonowej
Gjestad i  wsp. zbadali wpływ stosowania inhibitorów 

pompy protonowej na stężenie we krwi escitalopramu, cita-
lopramu i sertraliny. Z badania tego wynika, że stężenie escita-
lopramu jest istotnie zwiększone przy jednoczesnym stosowa-
niu omeprazolu (+94%), esomeprazolu (+82%), lanzoprazolu 
(+20%) oraz pantoprazolu (+22%). Spośród trzech przebada-
nych leków przeciwdepresyjnych stężenie escitalopramu było 
zwiększone w najwyższym stopniu. W związku z tym autorzy 
zalecają redukcję dawki escitalopramu o  50% w  przypadku 
stosowania go u  pacjentów przyjmujących omeprazol lub 
esomeprazol (26). ■

Piśmiennictwo do artykułu na stronie  www.psychiatraonline.com

Kontakt do autora, e-mail: adam.wysokinski@umed.lodz.pl
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Stres – niepokój – lęk 
Jak sobie z nimi radzić?
Marek Jarema

praktyka

| III Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

1. 
Co to jest stres,
a czym jest lęk?
Istotą funkcjonowania człowieka 

jest życie społeczne. Oznacza to m.in. 
stałe utrzymywanie kontaktu z  otocze-
niem, pozwalające zarówno na utrzy-
manie właściwych relacji z  otaczającym 
światem jak i na utrzymanie własnej po-
zycji, zaspokajającej zarówno osobiste, 
jak i społeczne potrzeby każdego z nas. 
Nie oznacza to, że kontakty społeczne 
są zawsze postrzegane jako pozytywne, 
służące realizacji naszych celów i w peł-
ni satysfakcjonujące. Oznacza to nato-
miast, że nasze relacje z otoczeniem czę-
sto mają charakter wyzwań, wymuszają 
pokonywanie przeszkód, mobilizują do 
walki, a  nawet są przyczyną negatyw-
nych emocji. Czy takie negatywne efekty 
współdziałania z otoczeniem można tak-
że uznać za konieczne przejawy naszej 
społecznej egzystencji?

Już dawno odkryto, iż relacje z oto-
czeniem nie zawsze muszą być postrze-
gane jako pozytywne, aby kształtować 
nasze losy i służyć nabyciu umiejętności 
radzenia sobie w  trudnych sytuacjach 
życiowych. Okazało się bowiem, że tak-
że wydarzenia czy sytuacje postrzegane 
jako negatywne, a  przynajmniej nie za-
liczane do przyjemnych, mają korzystny 
wpływ na nasze możliwości adaptacyj-
ne. Natomiast posiadanie rozwiniętych 
możliwości adaptacyjnych jest jednym 
z podstawowych warunków dla uzyska-

nia powodzenia życiowego: niekoniecz-
nie w  sensie powodzenia materialnego, 
ale przede wszystkim w  sensie nabycia 
umiejętności radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach życiowych. Z  punktu widze-
nia fizjologii, możliwości adaptacyjne są 
stosowane głównie do utrzymania we-
wnętrznej równowagi organizmu, którą 
to równowagę nazywa się homeostazą. 
Dlatego uważa się, że działanie czynni-
ków zewnętrznych, nawet jeżeli są one 
identyfikowane jako wyzwania czy trud-
ności, ma korzystny wpływ na funkcjo-
nowanie człowieka, chociażby poprzez 
kształtowanie umiejętności radzenia 
sobie. Jednocześnie w medycynie teoria 
stresu zakłada, że zagrożenie zewnętrz-
ne (obojętnie jakiego rodzaju – czynni-
kiem chorobotwórczym czy innym) pro-
wadzi do zaburzenia równowagi i  tym 
samym jest źródłem wielu dolegliwości 
lub chorób.

Trzeba podkreślić, że słowo „stres” 
może być rozumiane zarówno jako sy-
nonim bodźca (wywołującego określo-
ne reakcje), jak i  jako fizjologiczna (tak-
że psychologiczna) reakcja na czynnik 
wyzwalający. Dlatego często w  języku 
potocznym używamy słowa „stres” na 
określenie trudności życiowych, prze-
szkód w realizacji jakiegoś celu, a nawet 
kłopotów.

Z  punktu widzenia medycznego, 
klasyczna teoria stresu według Hansa 
Sely’ego może tłumaczyć powstawanie 
wielu chorób niemożnością radzenia so-

bie z  czynnikiem szkodliwym (stresem). 
Działanie tego czynnika wyzwala szereg 
mechanizmów patologicznych, wśród 
których bardzo ważną rolę odgrywa ak-
tywacja niektórych układów (głównie 
układu autonomicznego oraz osi pod-
wzgórze-przysadka-nadnercza). Stąd też 
teoria stresu jako czynnika wyzwalające-
go różne stany chorobowe wpisuje się 
w  ogólne rozumienie pojęcia „nerwica” 
– przecież objawy „nerwicy” mogą być 
identyczne z  fizjologiczną reakcją stre-
sową.

Inaczej przedstawia się sytuacja 
określenia „lęk”. Tak jak „stres” może być 
pojęciem odnoszącym się do sytuacji 
fizjologicznej (prawidłowej), tak „lęk” ma 
zdecydowanie nieprawidłowy (choro-
bowy) charakter. Jest to czasem trudno 
zrozumieć, gdyż potocznie używa się po-
jęcia „lęk” zamiennie z pojęciem „strach”. 
Otóż, z  medycznego punktu widzenia, 
pojęcie „lęk” powinno być zarezerwowa-
ne dla określenia objawu klinicznego, 
związanego z  patologią. Tak więc, jeżeli 
większość ludzi obawia się nowych nie-
znanych sytuacji, które mogą przynieść 
zagrożenie, to mówimy „strach przed 
nieznanym”. Jeżeli natomiast jedna oso-
ba obawia się widoku noża czy jakie-
gokolwiek ostrego narzędzia, mówimy 
wówczas o  konkretnej fobii, czyli lęku 
przed ostrymi narzędziami (zjawisko 
chorobowe).
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2.
Objawy, z którymi 

trudno sobie  
poradzić

Działanie czynników traumatyzujących 
nie zawsze ma negatywne skutki, w sen-
sie np. rozwijania się zespołów chorobo-
wych. Jak powiedzieliśmy na wstępie, 
stres może mieć także znaczenie pozy-
tywne, w  sensie mobilizacji do działa-
nia a  także kształtowania umiejętności 
radzenia sobie w  trudnych sytuacjach. 
Z medycznego punktu widzenia, intere-
sują nas skutki oddziaływania stresorów 
(czynników traumatyzujących, wywo-
łujących określone reakcje). Skutki te 
bowiem są głównym powodem, dla któ-
rego pacjenci poszukują pomocy profe-
sjonalistów.
Jak wspomniano, działanie stresorów ak-
tywuje różne mechanizmy fizjologiczne, 
w tym układ autonomiczny oraz głównie 
oś przysadka-podwzgórze-nadnercza. 
Ma to określone konsekwencje w  po-
staci reakcji fizjologicznych, przejawiają-
cych się takimi objawami jak (ryc. 1.):

■ Uczucie napięcia, niepokoju
■ Poczucie zagrożenia
■ Trudności ze snem
■ Przyspieszenie czynności serca 
(tachykardia)
■ Wzrost ciśnienia tętniczego krwi
■ Przyspieszenie częstości odde-
chu 
■ Uczucie suchości w ustach
■ Objawy ze strony przewodu 
pokarmowego (bóle, zaburzenia 
perystaltyki, odbijanie)
■ Objawy ze strony układu moczo-
wego (parcie na mocz, potrzeba 
częstego oddawania moczu)
■ Uczucie mrowienia, drętwienia 
ciała lub określonych jego części

Objawy te mogą mieć bardzo różne 
nasilenie, od łagodnego do bardzo 
nasilonego. Istotna jest nie tyle obiek-
tywna ocena nasilenia tych objawów  

(wiele z  nich jest trudno mierzalnych), 
ile fakt, iż człowiek rozpoznaje je jako 
istotnie utrudniające jego funkcjonowa-
nie i  powodujące dyskomfort. Bowiem 
z  taką właśnie subiektywną oceną tych 
objawów wiąże się potrzeba szukania 
pomocy, a  więc osoba doznająca tych 
objawów staje się pacjentem.

3.  
Sposoby radzenia 
sobie ze stresem 

i lękiem
Jedną z pierwszych reakcji na wystąpie-
nie tych objawów jest poczucie zagroże-
nia, w tym zagrożenia poważną chorobą, 
która może mieć katastrofalny wpływ 
na losy pacjenta. Jest to bardzo nieprzy-
jemne uczucie i  naturalną reakcją jest 
poszukiwanie sposobów na pozbycie się 
tego wrażenia. Dlatego przypomina się, 
że wprawdzie każdy człowiek narażony 
jest na działanie czynników szkodliwych 
(stresorów), ale nie każdy identyfikuje 
ich działanie jako szkodliwe i  nie każdy 
kwalifikuje te objawy jako objawy cho-
robowe. Stąd też teoria, która mówi, że 
oprócz działania czynnika stresowego, 
dla rozwinięcia pełnego obrazu zabu-
rzeń lękowych konieczne są pewne pre-
dyspozycje osobowościowe, częściowo 
uwarunkowane genetycznie, a  częścio-
wo – środowiskowo.

Najczęstszą reakcją na wystąpienie obja-
wów lękowych jest poczucie niemożno-
ści znalezienia wyjścia z trudnej sytuacji, 
w  jakiej się pacjent znalazł z  powodu 
przykrych objawów. Dlatego najbardziej 
pospolitą radą udzielaną osobom do-
znających objawów lęku jest radzenie, 
aby „wzięły się w  garść”, „nie przesadza-
ły”, „zrobiły coś ze  sobą”. Często zdarza 
się też, że otoczenie przypisuje rolę 
sprawczą różnym sytuacjom lub czyn-
nościom, które przez otoczenie pacjen-
ta nie są akceptowane, a których udział 
w  patogenezie zaburzeń lękowych jest 
co najmniej wątpliwy. Może to być próba 

tłumaczenia wystąpienia przykrych ob-
jawów jakąś sytuacją życiową (np. niepo-
wodzeniem osobistym), albo nagannym 
zachowaniem (np. stosowaniem uży-
wek, niewłaściwą dietą), albo wreszcie 
odmową podporządkowania się przez 
pacjenta wymogom zewnętrznym (np. 
wszyscy znajomi uprawiają sport, a  pa-
cjent nie).

Popularne periodyki czy internet pełne 
są porad, jak sobie radzić ze stresem.  
Części z nich, odwołujących się do tzw. 
zdrowego trybu życia, przywołujących 
wartości pozytywne społecznie (dążenie 
do pozytywnych kontaktów z innymi, do 
stabilnej sytuacji osobistej, wyznaczanie 
sobie realnych celów życiowych itp.) nie 
można uznać za niezasadne. Gorzej, gdy 
pacjent otrzymuje rady oparte o cudow-
ne sposoby wychodzenia ze stresu, tzw. 
złote recepty na życie, zawierające suge-
stie sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem 
albo z  zasadami fizjologii. Najgorzej 
natomiast jest wówczas, gdy takie do-
morosłe porady dotyczą prób leczenia 
objawów lękowych przez osoby do tego 
nieprzygotowane.

Dalszy ciąg artykułu, w  którym zostaną 
omówione wskazania do leczenia, możli-
wości zastosowania leczenia farmakolo-
gicznego oraz inne metody terapeutyczne, 
ukaże się w  kolejnych numerach Psychia-
try dla Lekarza Rodzinnego. ■

praktyka
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Brunet wieczorową porą
Badanie pokazuje, że pierwsza piątka rzeczy, których Amerykanie boją się 

najbardziej to:

1. Samotny spacer w nocy.

2. Stanie się ofiarą kradzieży tożsamości.

3. Bezpieczeństwo w Internecie.

4. Bycie ofiarą przypadkowej lub masowej strzelaniny.

5. Wystąpienia publiczne.

Tym co początkowo skłoniło nas do tego typu badania, było nasze pragnienie, 
aby uchwycić tę informację w ujęciu rok do roku i porównywać zmiany i wpływy 
na zmniejszanie lub zwiększanie obaw – powiedział dr Christopher Bader, który 
nadzorował wysiłki zespołu.

Pięć rzeczy, które najbardziej martwią lub niepokoją Amerykanów:

1. Kradzież tożsamości w Internecie.

2. Nadzór korporacyjny aktywności internetowej.

3. Brak pieniędzy w przyszłości. 

4. Nadzór rządowy aktywności internetowej.

5. Choroba.

„Ściga mnie seryjny morderca”
Przechodząc do sekcji kryminalnej tych badań, wyniki zaskoczyły nie tylko 

naukowców, ale również tych, którzy zawodowo związani są z tą dziedziną.

Zadając pytania odnoszące się do odczuwalnego zagrożenia różnymi prze-
stępstwami zauważyliśmy, że większość Amerykanów nie tylko boi się przestępstw 
takich jak uprowadzenia dziecka, przemoc gangów, handel ludźmi, masowe za-
mieszki, pedofilia, strzelaniny szkolne, seryjne zabójstwa i  napaści na tle seksu-
alnym, ale również jest przekonana, że liczba tych przestępstw wzrosła  w  ciągu 
ostatnich 20 lat – powiedział dr Edward Day, który prowadził tę część badań 
i analiz. “Gdy spojrzymy na dane statystyczne policji i FBI, okazuje się, że jest 
odwrotnie, wskaźnik przestępczości w Ameryce w rzeczywistości spadł w ciągu 
ostatnich 20 lat. Złości to kryminologów, bo pomimo dowodów przeciwnych, 
Amerykanie nie odczuwają, że w ich kraju jest coraz bezpieczniej.

Czego boją się Amerykanie?
Chapman University zainicjował pierwsze kompleksowe bada-

nia na temat tego, co wzbudza największe lęki wśród Amerykanów. 
Według pierwszego sondażu obawą Nr. 1 w  Ameryce jest strach 
przed samotnym chodzeniem w nocy. 

Badania objęły 1,5 tysiąca uczestników z  całego kraju stano-
wiących szeroki przekrój społeczeństwa. Zespół badawczy pogru-
pował zebrane informacje w czterech podstawowych kategoriach: 
osobiste lęki, przestępczość, klęski żywiołowe i czynniki lęków.

nowości i ciekawostki
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nowości i ciekawostki

Źródła: The Chapman University Survey on American Fears http://www.chapman.edu/wilkinson/rese-
arch-centers/babbie-center/survey-american-fears.aspx
Chapman University. “What Americans fear most - new poll from Chapman University.”
Medical News Today. MediLexicon, Intl., 23 Oct. 2014. Web. 30 Oct. 2014. <http://www.medicalnewsto-
day.com/releases/284282.php>

„Niebo spada na głowę”

Kolejna porcja wyników badań dotyczyła obaw Amerykanów związanych 
z zagrożeniem klęskami żywiołowymi i przygotowaniem mieszkańców do ich 
przetrwania. Wyniki badań wykazały, że pomimo powszechnego lęku przed 
tymi zjawiskami, zdecydowana większość badanych nie ma przygotowanych 
zestawów ratunkowych – nawet w  regionach najbardziej dotkniętych przez 
klęski żywiołowe. 

Pierwsza piątka najbardziej zatrważających klęsk żywiołowych:

1. Tornado/huragan.

2. Trzęsienie ziemi.

3. Powódź.

4. Pandemia lub duża epidemia.

5. Zanik zasilania/awaria energetyczna.

Mimo tych obaw, tylko 25 procent Amerykanów zaopatrzyło się w zestaw 
awaryjny na wypadek katastrof, zawierający zapas żywności, wody, odzieży 
i środków medycznych.

Nasze badania wykazały, że Amerykanie są świadomi zagrożeń, ale potrzeb-
ne są lepsze strategie komunikacyjne w  celu zachęcania pozostałych 75 procent 
obywateli, którzy nie są przygotowani na klęski żywiołowe – powiedziała dr Ann 
Gordon, odpowiedzialna za tę część ankiety. “Prowadzimy również badania 
kontrolne w celu ustalenia, dlaczego tak wielu Amerykanów pozostaje nieprzy-
gotowanych, mimo wniosków wyciągniętych z  ostatnich klęsk żywiołowych” 
– dodała. 

„Duch z telewizora”

Pozostała część badań nad amerykańskimi powodami do obaw analizuje 
czynniki strachu.

Poprzez szereg skomplikowanych analiz, byliśmy w stanie określić, które „typy 
ludzkie” wydają się obawiać pewnych rzeczy i jakie cechy osobiste wydają się być 
związane z większością typów strachu – powiedział dr Christopher Bader, który 
przeprowadził analizę. Czynniki, którym przyglądał się zespół badaczy obejmo-
wały: wiek, płeć, rasę, status pracy, wykształcenie, dochody, region zamieszka-
nia, preferencje polityczne, wyznawaną religię, oglądanie telewizji i posiadanie 
broni. 

W efekcie wyłoniły się dwa spójne czynniki mające kluczowy wpływ na ro-
dzaj i jakość lęków: 

■ niższy poziom wykształcenia, 
■ wysoka częstotliwość oglądania telewizji.

Obszerną listę najczęstszych obaw Amerykanów przygotowaną na pod-
stawie badań Chapman University można znaleźć na http://www.chapman.
edu/fearsurvey.  [WSZ] ■
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Leki anksjolityczne. 
Farmakokinetyka a praktyka
Karolina Kołosowska

Pochodne benzodiazepiny
Pochodne benzodiazepiny stanowią jedną z  najczęściej 

stosowanych grup leków zarówno w  praktyce psychiatrycz-
nej, jak i  ogólnolekarskiej. W  psychiatrii wykorzystywane są 
powszechnie m.in. w  krótkoterminowym leczeniu zaburzeń 
lękowych i  bezsenności, u  pacjentów z  objawami abstynen-
cyjnymi oraz w stanach pobudzenia. 

Wszystkie benzodiazepiny wykazują działanie przeciw-
lękowe, uspokajające, nasenne, miorelaksacyjne i  przeciw- 
drgawkowe, które wynika z  nasilania przekaźnictwa GABA-
-ergicznego w OUN. Benzodiazepiny, wiążąc się ze specyficz-
nym miejscem w kompleksie receptorowym GABA, zwiększają 
powinowactwo neuroprzekaźnika do receptora, powodując 
napływ jonów Cl- do komórki i jej hiperpolaryzację. Poszcze-
gólne leki z tej grupy różnią się w zakresie właściwości farma-
kokinetycznych i farmakodynamicznych, które warunkują ich 

zastosowanie terapeutyczne. Ze względu na czas działania wy-
różnia się benzodiazepiny o długim (>48h), średnim (24-48h), 
krótkim (<24h) i bardzo krótkim (1-7h) czasie działania [1]. 

Krótkodziałające benzodiazepiny preferuje się w leczeniu 
bezsenności, natomiast te o średnim i długim czasie działania 
stosowane są powszechnie w łagodzeniu lęku i niepokoju. Leki 
o najwyraźniej zaznaczonym działaniu przeciwlękowym to: lo-
razepam, alprazolam, diazepam, klorazepat, oksazepam. 

Większość benzodiazepin po podaniu doustnym wchła-
nia się w 80–90% w postaci niezmienionej z przewodu pokar-
mowego, charakteryzuje się dużą lipofilnością oraz wiąże się 
w dużym stopniu z białkami osocza. Środki o silniejszym dzia-
łaniu przeciwlękowym po podaniu doustnym osiągają mak-
symalne stężenie we krwi po 0,5–5h. Diazepam, alprazolam 
i klorazepat są utleniane w wątrobie do czynnych metabolitów 
przez enzymy mikrosomalne podrodziny CYP3A4. W przypad-
ku diazepamu czas półtrwania jego czynnych metabolitów - 
oksazepamu, temazepamu i demetylodiazepamu sięga około 
100 h, co jest przyczyną przedłużonego do 2–5 dni działania 
leku. Leki wpływające na aktywność izoenzymu CYP3A4 mogą 
zmieniać farmakokinetykę wymienionych benzodiazepin, 
powodując nasilenie bądź osłabienie ich działania farmakolo-
gicznego. W przypadku diazepamu należy pamiętać, że ulega 
on oksydacji przy udziale nie tylko izoenzymu CYP3A4, ale 
także CYP1A2, CYP2C9 i CYP2C19. Natomiast oksazepam i lo-
razepam są sprzęgane w wątrobie z kwasem glukuronowym, 
w wyniku czego powstają nieczynne metabolity, przez co dzia-
łanie tych leków jest krótsze. Leki przyspieszające proces glu-
kuronidacji, np. doustne środki antykoncepcyjne przyczyniają 
się do zmniejszenia efektu terapeutycznego przyjmowanych 
jednocześnie benzodiazepin.

Benzodiazepiny są stosowane w doraźnym opanowywa-
niu nasilonego lęku i pobudzenia oraz przerywaniu napadów 
paniki. Znajdują również zastosowanie w początkowym etapie 
leczenia (pierwsze 2-4 tygodnie) zaburzeń lękowych w skoja-
rzeniu z lekami przeciwdepresyjnymi. Długotrwałe i regularne 
przyjmowanie benzodiazepin powoduje rozwój  tolerancji na 
lek i prowadzi do uzależnienia psychofizycznego. Najsilniejszy 
potencjał uzależniający wykazują preparaty o silnym powino-
wactwie do receptora oraz krótszym czasie półtrwania. 

Zaburzenia lękowe należą do najczęściej rozpozna-
wanych zaburzeń psychicznych, natomiast lęk jako 
objaw często stanowi istotny element obrazu klinicz-
nego depresji i psychoz, a także towarzyszy niektó-
rym chorobom somatycznym. Nierzadko dla lekarza 
psychiatry dużym wyzywaniem jest postawienie 
właściwej diagnozy oraz dobór odpowiedniego leku. 

Leki anksjolityczne stanowią heterogenną grupę 
środków farmaceutycznych różniących się budową 
chemiczną, mechanizmem, siłą oraz profilem działa-
nia. Do głównych grup leków o działaniu przeciwlę-
kowym, oprócz leków przeciwdepresyjnych, należą 
pochodne benzodiazepiny, buspiron, niektóre leki 
przeciwpadaczkowe i β-adrenolityczne oraz stoso-
wana pomocniczo hydroksyzyna. Leki te najczęściej 
stosuje się w politerapii, co zwiększa ryzyko pojawie-
nia się niekorzystnych interakcji lekowych. Umie-
jętne wykorzystanie wiedzy dotyczącej właściwości 
farmakokinetycznych leków jest conditio sine qua non 
wyboru optymalnej terapii.

praktyka
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Tabela porównawcza właściwości farmakokinetycznych benzodiazepin stosowanych 
w leczeniu zaburzeń lękowych

„potencjał 
uzależniający”

Buspiron
Buspiron został wprowadzony do leczenia zaburzeń lę-

kowych w 1986 roku. Jest częściowym agonistą receptora se-
rotoninergicznego 5-HT1A, poza tym wykazuje umiarkowane 
powinowactwo w stosunku do presynaptycznych receptorów 
dopaminergicznych D2. Działa przeciwlękowo, nie wykazu-
je natomiast działania nasennego i  przeciwdrgawkowego. 
W dawkach leczniczych, w przeciwieństwie do benzodiazepin, 
nie wpływa na funkcje poznawcze i czynności motoryczne. Nie 
posiada potencjału uzależniającego.

Buspiron szybko wchłania się z przewodu pokarmowego 
po podaniu doustnym, lecz większość leku ulega unieczyn-
nieniu w efekcie pierwszego przejścia w wątrobie. Lek meta-
bolizowany jest przy udziale izoenzymu CYP3A4 cytochromu 
P450, dlatego substancje będące inhibitorami tego enzymu 
mogą hamować jego metabolizm wydłużając czas działania. 
Okres półtrwania buspironu wynosi 2–11h. Pełny efekt tera-
peutyczny buspironu ujawnia się po 7–14 dniach stosowania, 
dlatego lek nie jest wykorzystywany celem doraźnej redukcji 
objawów lękowych. Buspiron stanowi opcję dla przewlekłego 
leczenia zaburzeń lękowych zwłaszcza w przebiegu depresji. 

Leki przeciwpadaczkowe:  
pregabalina i gabapentyna

Leki przeciwpadaczkowe, których mechanizm działania 
związany jest z  nasilaniem przekaźnictwa GABA-ergicznego 
mogą również wykazywać potencjał przeciwlękowy. Najwię-
cej badań klinicznych w  tym zakresie dotyczy gabapentyny 
i pregabaliny [2]. 

Pregabalina jest pochodną GABA, w OUN wiąże się z po-
mocniczą podjednostką napięciozależnego kanału wapnio-
wego. Po podaniu doustnym na czczo, maksymalne stężenie 
osiąga we krwi po 1h, pokarm wydłuża ten czas do około 2,5h. 
Czas półtrwania leku w fazie eliminacji wynosi około 6h, wyda-
lany jest on z moczem w postaci niezmienionej. W badaniach 
klinicznych lek wypada korzystnie w  porównaniu z  lekami 
referencyjnymi – efekt przeciwlękowy pregabaliny obserwo-
wany jest już w pierwszym tygodniu stosowania [3]. W 2006 
pregabalina została zarejestrowana przez Komisję Europejską 
do leczenia uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych. 

Gabapentyna jest związkiem o  struk  turze podobnej do 
GABA, nasila jego syntezę w  OUN, jednak mechanizm tego 
działania nie został do końca wyjaśniony. Po podaniu doust-

nym maksymalne stężenie w  surowicy występuje po 2h dla 
dawki pojedynczej i 2h w przypadku wielokrotnego dawkowa-
nia. Czas półtrwania leku wynosi 5–7h. Gabapentyna nie ulega 
biotransformacji w wątrobie, jest wydalana w postaci niezmie-
nionej głównie przez nerki (80%). Badania kliniczne wskazują 
na skuteczność gabapentyny w  leczeniu fobii społecznej [4]. 
Zarówno pregabalina, jak i  gabapentyna, nie są metabolizo-
wane i nie wykazują wpływu na układy enzymatyczne odpo-
wiedzialne za biotransformację leków, dlatego wydaje się, że 
mogą być bezpiecznie stosowane w politerapii.

Leki ß-adrenolityczne:  
propranolol i atenolol

 Leki β-adrenolityczne poprzez blokowanie recep-
torów adrenergicznych β1 i  β2 hamują aktywność układu 
adrenergicznego, czego efektem jest zwolnienie częstości 
pracy serca oraz spadek ciśnienia tętniczego. Ich główne za-
stosowanie to leczenie choroby wieńcowej, nadciśnienia tęt-
niczego, a także niektórych zaburzeń rytmu. Leki te, zwłaszcza 
propranolol i atenolol, łagodzą objawy somatyczne lęku, takie 
jak kołatanie serca, pocenie się, drżenie rąk i  zawroty głowy. 
Z tego powodu są stosowane również w objawowym leczeniu 
stanów lęku i niepokoju oraz łagodzeniu objawów zespołów 
abstynencyjnych przebiegających z umiarkowanie nasilonymi 
objawami somatycznymi i autonomicznymi [5]. 

Propranolol po podaniu doustnym wchłania się prawie 
całkowicie z  przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie 
we krwi osiąga po 0,5-1,5h. W  wątrobie w  około 95% ulega 
biotransformacji do aktywnego metabolitu – 4-hydroksypro-
pranololu. Czas półtrwania propranololu wynosi 2–5h, a jego 
aktywnego metabolitu 5,2–7,5h. Propranolol jest lipofilny 
i  przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego, przez co może 
powodować więcej ośrodkowych działań niepożądanych niż 
leki β-adrenolityczne o właściwościach hydrofilnych. Atenolol 
po podaniu doustnym w około 40% wchłania się z przewodu 
pokarmowego osiągając maksymalne stężenie w  surowicy  
po 2–4h. W minimalnym stopniu jest metabolizowany w wą-
trobie. Okres półtrwania leku w  surowicy krwi wynosi 6–9h, 
następnie wydalany jest przez nerki w postaci niezmienionej. 
Ze względu na słabą rozpuszczalność w tłuszczach, w przeci-
wieństwie do propranololu, nie przenika do płynu mózgowo-
-rdzeniowego. 

praktyka
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Propranolol i  atenolol są powszechnie 
stosowane w łagodzeniu objawów somatycz-
nych lęku, zwłaszcza u  pacjentów, u  których 
nie ustępują one po podaniu benzodiazepin 
[6].

Hydroksyzyna
Hydroksyzyna należy do grupy leków 

przeciwhistaminowych pierwszej generacji, 
przeznaczonych pierwotnie do łagodzenia 
objawów alergii. Jest odwrotnym agonistą 
receptora dla histaminy H1, poza tym stosun-
kowo silnie blokuje receptory serotoniner-
giczne 5-HT2A oraz nieco słabiej receptory 
α1-adrenergiczne i  receptory dla dopaminy 
D2.

Celem redukcji lęku i  niepokoju hydrok-
syzyna podawana jest najczęściej doustnie 
lub w  postaci iniekcji domięśniowych. Poda-
na doustnie szybko wchłania się z przewodu 
pokarmowego, osiągając maksymalne stęże-
nie w surowicy w ciągu 2h, ale efekt działania 
obserwuje się już po około 15-30 minutach. 
Biodostępność hydroksyzyny po podaniu 
doustnym w  stosunku do podania domię-
śniowego wynosi około 80%. Hydroksyzyna 
metabolizowana jest wątrobie, a  jej aktywny 
metabolit – cetyryzyna, wydalany jest w  po-
staci niezmienionej przez nerki. Okres pół-
trwania hydroksyzyny u  dorosłych wynosi 
7–20h, jednak wyraźne efekty fizjologiczne 
są z  reguły obserwowane nawet przez czas 
dwukrotnie dłuższy. U  starszych osób zaleca 
się zmniejszenie dawki dobowej ze względu 
na znaczne wydłużenie okresu półtrwania 
leku [7].

Hydroksyzyna jest aktualnie stosowana 
w psychiatrii jako lek uspokajający i anksjoli-
tyczny. Działa słabiej przeciwlękowo niż ben-
zodiazepiny, jednakże ze względu na brak 
potencjału uzależniającego stanowi dla nich 
korzystną alternatywę [8].
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Tabela porównawcza właściwości farmakokinetycznych 
pozostałych leków anksjolitycznych

Podsumowanie
Leki z grupy benzodiazepin nadają się głów-

nie do doraźnego stosowania w  krótkotermino-
wej terapii stanów nasilonego lęku i  niepokoju, 
zanim zadziała leczenie przyczynowe. 

Są skuteczne, efekt działania przeciwlękowe-
go jest spektakularnie szybki, a  objawy niepożą-
dane dobrze tolerowane. U większości pacjentów 
nie prowadzą do uzależnienia pod warunkiem, że 
przyjmowane są zgodnie ze wskazaniami lekarski-
mi. U osób z przeciwwskazaniami do stosowania 
benzodiazepin preferuje się propranolol lub ate-
nolol – zwłaszcza gdy nasilone są objawy soma-
tyczne lęku oraz hydroksyzynę. 

Leki przeciwpadaczkowe i buspiron ze wzglę-
du na opóźniony efekt terapeutyczny mogą być 
wykorzystywane w  długoterminowym leczeniu 
zaburzeń lękowych. ■

praktyka
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Tiapryd – w pytaniach 
i odpowiedziach

Rozmowa
z Tomaszem 
Gabryelewiczem

Tiapryd jest interesującym lekiem, 
który znajduje swoje zastosowanie 
między innymi w leczeniu zaburzeń 
zachowania, objawów pobudzenia, 
agresji, lęku, bezsenności u osób 
w wieku podeszłym. Pomimo tego, 
że jest znany od lat 70-tych XX wieku, 
w naszym kraju zaczyna być szerzej 
stosowany dopiero ostatnio, zresztą 
nie tylko przez specjalistów psychia-
trii, ale również w praktyce lekarza 
rodzinnego. Nasza redakcja otrzymała 
garść pytań na temat tiaprydu – 
o odpowiedź poprosiliśmy naukowca 
i klinicystę dr hab. Tomasza Gabryele-
wicza, profesora Instytutu Medycyny 
Doświadczalnej i Klinicznej  
im. M. Mossakowskiego, Polskiej 
Akademii Nauk, Zespołu Kliniczno-
-Badawczego Chorób Zwyrodnienio-
wych CUN.

Psychiatra: Do jakiej grupy leków 
zaliczamy tiapryd? W niektórych publi-
kacjach jest przedstawiany jako neuro-
leptyk atypowy, w  innych jako neuro-
leptyk klasyczny.

Tomasz Gabryelewicz: Tiapryd, po-
chodna benzamidu, jest selektywnym 
antagonistą receptorów dopaminowych 
D2/D3, praktycznie pozbawionym dzia-
łania na receptor 5-HT2. Pod względem 
dysocjacji od receptora D2 wykazuje dłu-
gi czas blokady, typowy dla neurolepty-
ków klasycznych. Natomiast bardziej 
istotnym jest fakt, że stosowany nawet 
w  wysokich dawkach, nigdy nie prze-
kracza 80% blokady w prążkowiu – cha-
rakterystyczna cecha leków atypowych. 
Powoduje to, że stosowanie tiaprydu 
wiąże się z  relatywnie niskim ryzykiem 
występowania objawów pozapiramido-
wych: parkinsonizmu, ostrych dystonii 
i późnych dyskinez.

P: Podstawowym zarejestrowa-
nym wskazaniem do stosowania leku 
są zaburzenia zachowania u pacjentów 
w  podeszłym wieku z  demencją. Jakie 
jest miejsce tiaprydu w  aktualnych 
rekomendacjach dotyczących lecze-
nia zaburzeń zachowania u  osób star-
szych?

TG: Miejsce leku jest podobne jak 
u  pacjentów z  otępieniem. Należy pa-
miętać, że w grupie pacjentów w wieku 
podeszłym najważniejsze w  farmakote-
rapii jest bezpieczeństwo. Tiapryd jest 
rekomendowany w  leczeniu osób star-
szych, ponieważ obok dobrej skuteczno-
ści ma korzystny profil bezpieczeństwa 
pod względem ryzyka kardio-metabo-
licznego. Lek nie jest w  istotny sposób 
metabolizowany w wątrobie i może być 
podawany nawet u chorych z niewydol-
nością wątroby. Skuteczność tiaprydu 
w  kontrolowaniu pobudzenia i  innych 
objawów zaburzeń zachowania, takich 
jak agresja, niepokój i  lęk, wykazano 
między innymi w  badaniach kontrolo-

wanych z haloperidolem i melperonem. 
Badanie „head-to-head” porównujące 
tiapryd z  haloperidolem pokazało, że 
leki nie różniły się skutecznością w lecze-
niu pobudzenia i agresywności u pacjen-
tów w podeszłym wieku, ale tiapryd był 
znacznie lepiej tolerowany powodując 
mniej działań niepożądanych, szczegól-
nie pozapiramidowych. Lek może być 
również stosowany w leczeniu majacze-
nia u osób w wieku podeszłym.

P: Czy tiapryd można stosować 
w  zaburzeniach zachowania, agresji, 
pobudzeniu o  innym podłożu niż otę-
pienie?

TG: Tak, lek można stosować przy 
zaburzeniach zachowania w  czasie od-
stawiania alkoholu – w  ostrym zespole 
majaczeniowym i w zespole odstawien-
nym. Tiapryd sprawdza się w  leczeniu 
majaczenia alkoholowego niezależnie 
od wieku i  można go podawać nawet 
osobom będącym pod wpływem alko-
holu. W  badaniach z  lat dziewięćdzie-
siątych XX wieku wykazano pozytywny 
wpływ tiaprydu na przebieg alkoholizmu 
polegający na zmniejszaniu spożycia al-
koholu, wydłużaniu abstynencji, lepszej 
samoocenie i  zadowoleniu z  życia. Tia-
pryd jest również zarejestrowany w cięż-
kiej postaci pląsawicy Huntingtona.

P: Wiem, że wiele osób ma rów-
nież dobre doświadczenia ze stosowa-
niem leku we wskazaniach innych niż 
te wymienione w rejestracji. Lek bywa 
stosowany w zaburzeniach zachowania 
u  osób z  upośledzeniem umysłowym, 
w tikach u dzieci i młodzieży (preparat 
dostępny w Polsce jest zarejestrowany 
u dzieci w wieku powyżej 6 lat). 

TG: Warto również wspomnieć 
o nietypowym działaniu leku. Wykazano, 
że siła wiązania tiaprydu z  receptorem 
D2 jest większa w sytuacji, kiedy recep-
tor został wcześniej uwrażliwiony przez 
chroniczne działanie dopaminy. Powo

rozmowa
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duje to, że lek może być pomocny 
w leczeniu późnych dyskinez oraz dyski-
nez po L-dopie.

P: Jakie są rekomendacje kliniczne 
dotyczące dawkowania tiaprydu u cho-
rych w podeszłym wieku z zaburzenia-
mi zachowania?

TG: Zalecana dawka początkowa 
tiaprydu wynosi 25 mg, a  dobowa 50-
250 mg. Dawkę terapeutyczną ustalamy 
indywidualnie. Zwykle zalecam podwyż-
szanie dawki po kolejnych trzech dniach 
obserwacji reakcji pacjenta na działanie 
leku, aż do uzyskania dawki optymalnej. 
Najczęściej do uzyskania zadowalające-
go efektu terapeutycznego wystarcza 
jedna tabletka tiaprydu, czyli 100 mg/
dobę. Generalnie, w  planowaniu lecze-
nia, ważne jest precyzyjne ustalenie celu 
terapii – najbardziej uciążliwych lub za-
grażających zachowań. W  przypadku 
niektórych z  tych zachowań realnym 
celem leczenia jest złagodzenie, a  nie 
całkowite zlikwidowanie objawów. Re-
komendowane jest stosowanie mono-
terapii, aż do uzyskania zadawalającej 
poprawy, pojawienia się nieakceptowal-
nych objawów ubocznych lub osiągnię-
cia dawki maksymalnej wybranego leku 
odpowiedniej do wieku pacjenta. 

P: Jak w praktyce wygląda dawko-
wanie w ciągu dnia – czy tiapryd moż-
na albo należy stosować raz czy dwa 
razy dziennie? 

TG: Lek można stosować raz, dwa, 
albo trzy razy na dobę. W celu zachowa-
nia prawidłowego rytmu dobowego snu 
i  czuwania dawka leku powinna wzra-
stać w  miarę upływu dnia, – czyli naj-
większą dawkę podajemy wieczorem. Na 
przykład: 25mg rano, 25mg po południu 
i 50mg wieczorem.

P: Jak szybko działa lek? Po jakim 
czasie można spodziewać się widocz-
nego efektu terapeutycznego tiapry-
du?

TG: Tiapryd dobrze wchłania się 
z  przewodu pokarmowego, niezależnie 
od posiłku. Maksymalne stężenie w  su-
rowicy osiąga już po 0,5-1,5 godziny, 
a  stałe stężenie w  surowicy po 24-48 
godzinach. Czyli efekt kliniczny może 
pojawiać się już w  pierwszych dniach 
stosowania leku.

P: Co zrobić, jeśli nie widać efektów 
działania tiaprydu?

TG: Tak sformułowane pytanie jest 
nieprecyzyjne. Podkreślam, że aby od-
powiedzieć na pytanie, co robić w takiej 
sytuacji, należy wcześniej dokładniej 
określić, jaki był oczekiwany efekt dzia-
łania leku i  zastanowić się, czy dany cel 
był realistyczny. Najczęściej brak założo-
nego efektu klinicznego jest wynikiem 
źle obranego celu działania, źle dobranej 
dawki leku, zbyt krótkiego okresu tera-
pii lub nie przyjmowania leku zgodnie 
z  zaleceniami lekarskimi. Jeżeli jednak, 
mimo osiągnięcia rekomendowanej dla 
wieku dawki maksymalnej brak jest efek-
tu działania leku, to należy go zamienić 
na inny lek psychotropowy. 

P: A  co robić, jeżeli lek działa, ale 
pacjent wymaga dłuższego podawania 
leku niż 3 miesiące (zapis w CHPL)? Czy 
tiapryd można podawać przewlekle?

TG: W  codziennej praktyce nie-
którzy pacjenci wymagają dłuższego 
stosowania leku niż w  charakterystyce 
produktu leczniczego, oczywiście pod 
warunkiem, że zachodzi bezwzględna 
konieczność kontynuowania kuracji i lek 
jest dobrze tolerowany. Taką kurację na-
leży monitorować szczególnie uważnie 
pod kątem bezpieczeństwa i  skutecz-
ności oraz stosować możliwie najniższe 
dawki terapeutyczne.

P: Czy w  przypadku prowadzenia 
długotrwałej terapii tiaprydem istnieje 
ryzyko zmniejszenia wrażliwości recep-
torów na działanie leku? Jeśli tak, to 
czy może z  tego wynikać konieczność 
zastosowania wyższych dawek?

TG: Charakterystyka leku powodu-
je, że nie ma konieczności stosowania 
wyższych dawek z powodu zmniejszenia 
wrażliwości receptorów dopaminowych. 

P: Czy tiapryd można stosować 
w  leczeniu skojarzonym w  celu au-
gmentacji terapii? Jeżeli tak, to jakich?

TG: Jestem zwolennikiem monote-
rapii u  pacjentów w  podeszłym wieku. 
Polipragmazja zawsze znacząco zwięk-
sza ryzyko wystąpienia objawów ubocz-
nych, a bezpieczeństwo terapii powinno 
być traktowane bezwzględnie prioryte-
towo.

P: Czy lekarz pierwszego kontaktu 
może bezpiecznie stosować Tiapryd, 
czy to lek, który powinien być zarezer-
wowany dla specjalistów?

TG: Uważam, że leczenie osób w po-
deszłym wieku z  otępieniem powinien 
rozpoczynać specjalista. Natomiast le-
karz Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
może kontynuować leczenie zgodnie 
z zaleceniami specjalisty. 

P: No tak, tylko że mam wrażenie, 
że opisujesz sytuację idealną. W  pol-
skich realiach pacjent może jednak 
dużo szybciej uzyskać pomoc lekarza 
POZ, niż dostać się do specjalisty, nie 
mówiąc już o  specjaliście zajmującym 
się leczeniem otępienia. Wydaje się, że 
terapia tiaprydem może być z  powo-
dzeniem zainicjowana również przez 
lekarzy POZ. Zwłaszcza w  sytuacji za-
burzeń zachowania, wymagających 
interwencji farmakologicznej, której 
nie powinno się odraczać. Oczywiście 
w  możliwie najszybszym terminie pa-
cjent powinien zostać również skon-
sultowany przez specjalistę, który 
zweryfikuje zasadność prowadzonego 
leczenia.

TG: Tak, zgadzam się, ale dlacze-
go nie mamy dążyć do ideału? Poza 
tym, nie wszystkie osoby w  wieku po-
deszłym mają otępienie – na szczęście. 
W codziennej praktyce, nazwijmy ją psy-
chogeriatrycznej, również pacjenci bez 
otępienia wymagają leczenia objawów 
zaburzeń zachowania i  nie widzę prze-
szkód, żeby robili to przeszkoleni lekarze 
POZ. 

P: Na co szczególnie należy zwró-
cić uwagę, aby bezpiecznie stosować 
tiapryd u osób w podeszłym wieku?

TG: Należy pamiętać, że nie ma leku 
w  100% bezpiecznego. Tiaprydu nie 
należy stosować u pacjentów ze stwier-
dzoną nadwrażliwością na lek, z  guzem 
chromochłonnym, z  rakiem mózgu wy-
twarzającym prolaktynę, rakiem piersi 
oraz u chorych leczonych równocześnie 
lewodopą. Lek trzeba ostrożnie stoso-
wać u pacjentów z bradykardią. Zawsze 
trzeba zwracać uwagę na możliwość wy-
stąpienia nadmiernej sedacji.

P: Bardzo dziękujemy za rozmowę 
i udzielenie odpowiedzi na nasze pyta-
nia. ■
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Ma to zapewne związek z tym, że dwa z leków, które są obecnie używane  
w  leczeniu choroby Alzheimera, to leki oparte właśnie o  substancje naturalne – 
chodzi o pozyskiwaną z przebiśniegów (Galanthus nivalis) galantaminę i pochod-
ną ekstrachowanej z  bobu kalabarskiego (Physostigma venenosum) fizostygminy 
– riwastygminę. Wśród kilkunastu innych substancji pochodzenia roślinnego podle-
gających badaniom, najbardziej obiecujące dane dotyczą Huperzia serrata, Ginkgo 
biloba i Salvia officinalis oraz Crocus sativus, czyli szafranu. 

Aktywne składniki szafranu to krocyna, krocetyna i safranal. Krocetyna i safranal 
wykazują umiarkowany efekt hamujący wobec cholinoesterazy, zaś krocetyna hamu-
je aktywność mikrogleju. Wykazano również, że ma działanie protekcyjne na neurony  
w hipokampie w modelu ischemii u szczurów. Zainteresowanie budzi także trzeci 
aktywny składnik szafranu – krocyna - z uwagi na jego właściwości antyoksydacyjne, 
działanie zmniejszające agregację złogów beta-amyloidu, a także korzystne efekty 
w  modelu choroby Alzheimera wywoływanym podawaniem szczurom streptozo-
tocyny. W badaniach na zwierzętach szafran lub sama krocyna poprawiały pamięć 
wzrokową i przestrzenną oraz efekty uczenia się. Ostatnio (2014) Georgiadou i wsp. 
wykazali, że w eksperymencie rozpoznawania nowych obiektów zastosowanie kro-
cyny odwracało deficyty spowodowane podaniem ketaminy. Reasumując, dane 
z badań przedklinicznych wskazują, że szafran może wywierać w zaburzeniach otę-
piennych wielokierunkowe działanie, poprzez różne punkty uchwytu.

Szafran
Leczenie zaburzeń  
otępiennych, w tym choroby  
Alzheimera, jest jednym 
z największych wyzwań, 
przed którymi stoi  
współczesna psychiatria.  
Wśród różnych kierunków 
poszukiwań zwraca uwagę 
fakt zainteresowania  
wykorzystaniem w terapii 
substancji pochodzenia 
roślinnego. 

26

Fakty i kontrowersje

PSYCHIATRA/dla lekarza rodzinnego/grudzień 2014

ADAS-cog - Alzheimer disease assesement scale; CDR - Clinical dementia rating scale; SCIRS – Severe Cognitive Impairment Rating Scale; 
FAST – Functional Assessment Staging; MMSE – Mini Mental State Examination

Tabela 1. Badania dotyczące zastosowania szafranu w chorobie Alzheimera

Autor
(rok publikacji)

Rozpoznanie Szafran/kontrola Liczebność 
grupy

Czas 
badania

Ocena nasilenia
objawów

Skuteczność Tolerancja

Akhonzadeh 
i wsp. 2010

Akhonzadeh 
i wsp. 2009

Ch.Alzheimera
DSM-IV

Ch.Alzheimera
DSM-IV

Szafran 30 mg/dz 
vs Placebo

Szafran 30 mg/dz  
vs  
Donepezil 10 mg

N=46
(23/23)

N=54
(27/27)

16 tyg.

22 tyg.

ADAS-cog
CDR 

ADAS-cog
CDR

Istotna statystycznie po-
prawa w grupie szafranu 
w porównaniu z placebo

Porównywalna poprawa 
w grupie szafranu  
i donepezilu

Tolerancja szafranu podobna 
jak placebo

Donepezil vs szafran 
Nudności 22% vs 3,7%
Wymioty 25% vs 7,4%
Suchość w ustach 11% vs 18,5%
Zawroty głowy 18,5% vs 7,4%
Zmęczenie 14,8% vs 3,7%

Farokhnia 
i wsp. 2014

Ch.Alzheimera
DSM-IV-R 
(MMSE= 8-14)

Szafran 30 mg/dz
vs
Memantyna 20 mg/dz

N=68
(34/34)

50 tyg. SCIRS
FAST
MMSE

Brak różnic pomiędzy 
szafranem i memantyną 
(Pogorszenie SIRS 9,18% 
szafran vs 7,79% mem-
natyna)

Podobna, dobra tolerancja 
leczenia w obu grupach

w chorobie Alzheimera 



Jak jest w klinice? W chwili obecnej dysponujemy trzema badaniami szafranu 
u chorych z chorobą Alzheimera. Ich wyniki są obiecujące - w dwóch badaniach ob-
serwowano poprawę w zakresie funkcji poznawczych – porównywalną z donepezi-
lem 10 mg/dz i większą niż w przypadku placebo (patrz tabela). Natomiast tolerancja 
szafranu była lepsza niż donepezilu i porównywalna z placebo.  Trzecie, najnowsze 
badanie opublikowane w tym roku wykazało, że szafran u pacjentów z umiarkowa-
nym lub głębokim otępieniem w chorobie Alzheimera nie różnił się skutecznością 
od memantyny stosowanej w dawce 20 mg/dz przez 12 miesięcy.

Istotnym aspektem, który należy brać pod uwagę w  przypadku stosowania 
preparatów szafranu jest jego wpływ na objawy depresyjne, a także lękowe i zabu-
rzenia snu. W  związku z  takim profilem działania, poza poprawą funkcji poznaw-
czych szafran może wywierać korzystny wpływ na towarzyszące otępieniu objawy 
psychologiczne i zaburzenia zachowania (BPSD). Na razie jednak nie dysponujemy 
badaniami, które oceniałyby to działanie szafranu w populacji chorych z demencją. 

Być może w przyszłości lek opracowany w oparciu o jeden z aktywnych składni-
ków szafranu trafi na półki aptek, tak jak trafiły tam już riwastygmina czy galantami-
na. Tymczasem mamy do dyspozycji preparaty zawierające szafran i wszystkie jego 
aktywne składniki. Co ciekawe, zarejestrowana w  Kanadzie firma Impiran - Green 
Plants of Life Canada proponuje wśród swoich produktów z jednej strony kapsułki 
szafranu na depresję – SaffroMood, z drugiej zaś preparat dla chorych na Alzheimera 
– Saffrotin [TSZ].     ■

Pismiennictwo:
1. Akhondzadeh S, Shafiee Sabet M, Harirchian MH, 
Togha M, Cheraghmakani H, Razeghi S, Hejazi SS, 
Yousefi MH, Alimardani R, Jamshidi A, Rezazadeh SA, 
Yousefi A, Zare F, Moradi A, Vossoughi A.A  22-week, 
multicenter, randomized, double-blind controlled trial 
of Crocus sativus in the treatment of mild-to-moderate 
Alzheimer's disease. Psychopharmacology (Berl). 2010; 
207(4):637-43. 
2. Akhondzadeh S, Sabet MS, Harirchian MH, Togha M, 
Cheraghmakani H, Razeghi S, Hejazi SSh, Yousefi MH, 
Alimardani R, Jamshidi A, Zare F, Moradi A.Saffron in 
the treatment of patients with mild to moderate Alz-
heimer's disease: a 16-week, randomized and placebo-
controlled trial. J Clin Pharm Ther. 2010; 35(5):581-8. 
3. Farokhnia M, Shafiee Sabet M, Iranpour N, Gougol 
A, Yekehtaz H, Alimardani R, Farsad F, Kamalipour M, 
Akhondzadeh S. Comparing the efficacy and safety 
of Crocus sativus L. with memantine in patients with 
moderate to severe Alzheimer's disease: a double-blind 
randomized clinical trial. Hum Psychopharmacol. 2014; 
29(4):351-9.
4. Georgiadou G, Grivas V, Tarantilis PA, Pitsikas  
N. Crocins, the active constituents of Crocus Sativus L., 
counteracted ketamine-induced behavioural deficits in 
rats.  Psychopharmacology (Berl). 2014; 231(4):717-26. 
5. Naghizadeh B, Mansouri MT, Ghorbanzadeh  
B, Farbood Y, Sarkaki A. Protective effects of oral crocin 
against intracerebroventricular streptozotocin-induced 
spatial memory deficit and oxidative stress in rats. Phy-
tomedicine. 2013; 20(6):537-42. 
6. Russo P, Frustaci A, Del Bufalo A, Fini M, Cesario  
A. Multitarget drugs of plants origin acting on Alzhei-
mer's disease. Curr Med Chem. 2013; 20(13):1686-93.
7. Tashakori-Sabzevar F, Hosseinzadeh H, Motamedshar-
iaty VS, Movassaghi AR, Mohajeri SA. Crocetin attenuates 
spatial learning dysfunction and hippocampal injury in 
a model of vascular dementia. Curr Neurovasc Res. 2013; 
10(4):325-34.

Fakty i kontrowersje

Stosowanie szafranu w porównaniu z  donepezilem u pacjentów  
z chorobą Alzheimera zmiana nasilenia objawów po 22 tygodniach
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nowości i ciekawostki

EPO kojarzy nam się najczęściej  
z ciemną stroną rywalizacji sporto-
wej i chęcią zwiększenia ilości czer-
wonych krwinek. Tymczasem trwają 
badania, które mogą wprowadzić ery-
tropoetynę do grona leków stoso-
wanych przez psychiatrów. EPO wy-
kazuje działanie neuroprotekcyjne  
i neurotroficzne. W modelach zwie-
rzęcych wykazano korzystne działanie  
w różnych stanach neurodegeneracyj-
nych, zwłaszcza wpływ na funkcje pa-
mięci związane z hipokampem, ale także 
na objawy depresyjne. 

Dr Kamilla Woznica Miskowiak z Kli-
niki Psychiatrii Uniwersytetu w Kopenha-
dze od dekady prowadzi badania doty-
czące zastosowania EPO w zaburzeniach 
afektywnych. 

Ostatnio opublikowała wyniki ba-
dania wśród 40 pacjentów z lekooporną 
depresją jednobiegunową, które wyka-
zało, że w porównaniu z placebo, stoso-
wana przez 8 tygodni EPO (Eprex; 40,000 
IU) wpływała na objawy depresyjne  
i poprawiała pamięć werbalną w teście 
Rey Auditory Verbal Learning Test (RA-
VLT). 

Z kolei stosowanie EPO u chorych  
z CHAD (n=44) nie wykazało poprawy pa-
mięci werbalnej, jednakże EPO korzystnie 
działało na utrzymywanie uwagi, rozpo-
znawanie szczęśliwych twarzy oraz szyb-
kość przetwarzania złożonych informacji  
i funkcje wykonawcze. Efekt utrzymywał 
się po normalizacji ilości czerwonych 
krwinek. [TSZ] ■ 

Piśmiennictwo:
 1. Miskowiak KW, Ehrenreich H, Christensen EM, Kessing LV, Vin-
berg M. Recombinant human erythropoietin to target cognitive 
dysfunction in bipolar disorder: a double-blind, randomized, 
placebo-controlled phase 2 trial. J Clin Psychiatry. 2014 Jul 8. 
[Epub ahead of print]
2. Miskowiak KW, Vinberg M, Christensen EM, Bukh JD, Harmer 
CJ, Ehrenreich H, Kessing LV.Recombinant human erythro-
poietin for treating treatment-resistant depression: a double-
blind, randomized, placebo-controlled phase 2 trial.Neuropsy-
chopharmacology. 2014 May;39(6):1399-408. doi: 10.1038/
npp.2013.335.

EPO, depresja 
i funkcje 
poznawcze

FDA, jaskra  
i leki przeciw-
depresyjne

W lipcu 2014 roku FDA zale-
ciła umieszczenie ostrzeżenia dotyczą-
cego możliwości wystąpienia jaskry 
z zamkniętym kątem przesączania 
(Angle Closure Glaucoma) w ulotkach 
wszystkich leków zarejestrowanych do 
leczenia dużej depresji (klomipramina, 
bupropion, citalopram, dezyprami-
na, deswenlafaksyna, doksepina, du-
loksetyna, escitalopram, fluoksetyna, 
fluwoksamina, imipramina, levomil-
nacipran, mirtazapina, nortryptylina, 
paroksetyna, protryptylina, sertralina, 
trazodon, trimipramina, wenlafaksyna, 
wilazodon, wortioksetyna, olanzapina  
z fluoksetyną (preparat Symbyax). 

Pacjentów leczonych lekami prze-
ciwdepresyjnymi należy uprzedzić, że 
rozszerzenie źrenicy, które pojawia się 
w czasie stosowania wielu leków prze-
ciwdepresyjnych, u osób z anatomicznie 
wąskim kątem przesączania, którzy nie 
byli poddani irydektomii może wyzwo-
lić atak zamknięcia tego kąta.

Jaskra z otwartym kątem przesą-
czania nie jest czynnikiem ryzyka dla 
wystąpienia jaskry z zamkniętym kątem 
przesączania. Podatność na wystąpie-
nie zamknięcia kąta przesączania moż-
na ocenić w badaniu okulistycznym, 
ewentualną procedurą profilaktyczną 
jest wspomniana irydektomia. Objawa-
mi ataku jaskry z zamkniętym kątem 
mogą być: wystąpienia bólu oka, zmiany  
w widzeniu, zaczerwienie lub wystąpie-
nie obrzęku oka. [TSZ] ■

Doczekaliśmy się nareszcie 
publikacji badania FolATED (Folate Au-
gmentation of Treatment - Evaluation 
for Depression). To wieloośrodkowe, 
kontrolowane placebo, 12-tygodniowe 
badanie zastosowania 5 mg kwasu fo-
liowego jako potencjalizacji w leczeniu 
u chorych na depresję rozpoczęło się  
w 2007 roku w 3 ośrodkach klinicznych 
w Walii i było koordynowane przez Uni-
wersytet w Bangor. 

Badanie miało na celu ocenę kli-
nicznej skuteczności i koszt efektyw-
ności zastosowania kwasu foliowego  
w potencjalizacji działania leków prze-
ciwdepresyjnych. Ponadto przewidzia-
no ocenę, czy wyjściowy poziom kwasu 
foliowego i homocysteny oraz polimor-
fizmy genetyczne związane z metabo-
lizmem folianów mają wpływ na wynik 
leczenia. 

W badaniu wzięło udział 475 cho-
rych z rozpoznaną umiarkowaną lub 
ciężką depresją. Oceniano nasilenie 
objawów depresyjnych (wyjściowe, na-
stępnie po 4, 12 i 25 tygodniach), jakość 
życia, oceniano działania niepożądane, 
parametry biochemiczne (kwas foliowy, 
witamina B12 i homocysteina w surowi-
cy). 

Niestety badanie nie wykazało kli-
nicznej efektywności potencjalizacji 
leczenia przeciwdepresyjnego kwa-
sem foliowym. Wyniki badania FolA-
TED oznaczają, że w chwili obecnej nie 
mamy podstaw aby rekomendować 
stosowanie kwasu foliowego w trakcie 
leczenia depresji. 

Zdaniem autorów te negatywne 
wyniki są zgodne z coraz głębszym ro-
zumieniem cyklu jednego węgla w de-
presji i danymi wskazującymi na to, że 
lepszym kandydatem do potencjalizacji 
działania leków przeciwdepresyjnych 
jest metylofolian. [TSZ] ■
Piśmiennictwo: Bedson E, Bell D, Carr D, Carter B, Hughes D, 
Jorgensen A, Lewis H, Lloyd K, McCaddon A, Moat S, Pink J, Pir-
mohamed M, Roberts S, Russell I, Sylvestre Y, Tranter R, Whitaker 
R, Wilkinson C, Williams N.Folate Augmentation of Treatment 
- Evaluation for Depression (FolATED): randomised trial and 
economic evaluation. Health Technol Assess. 2014 Jul;18(48):1-
160. doi: 10.3310/hta18480.

Zafoliowana 
depresja

www.miskowiak.dk/publications.html

www.journalslibrary.nihr.ac.uk/hta/volu-
me-18/issue-48

www.fda.gov
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Oznaczenie CRP pomocne 
w wyborze leku na depresję?

W ostatnich latach ukazuje się coraz więcej prac na temat związków pomiędzy depresją i proce-
sami zapalnymi. W badaniu, które właśnie ukazało się na łamach American Journal of Psychiatry, autorzy 
wykorzystali dane z dużego, wieloośrodkowego badania klinicznego GENDEP (Genome-Based Therapeutic 
Drugs for Depression). 

Badacze zadali sobie pytanie, czy będące markerem zapalenia białko C-reaktywne (CRP) jest predyk-
torem odpowiedzi na leczenie lekiem przeciwdepresyjnym wpływającym na wychwyt zwrotny serotoniny 
(escitalopram n=115) lub noradrenaliny (nortryptylina n=126)?

W  trwającym 12 tygodni badaniu, w  którym nasilenia depresji oceniano skalą Montgomery-Åsberg 
(MADRS) okazało się, że chorzy z niskim wyjściowym poziomem CRP (<1 mg/L) mieli lepszą odpowiedź na 
leczenie escitalopramem. Z kolei chorzy, którzy mieli wyższe poziomy CRP lepiej odpowiadali na leczenie 
nortryptyliną 

To niezwykle interesujące badanie, które może oznaczać, że uzyskamy tanie i łatwe do zastosowania 
w klinice narzędzie pomagające w indywidualnym doborze leku przeciwdepresyjnego. Gratulujemy współ-
autorce badania, pani profesor Hauser z Poznania i już teraz zapowiadamy, że wrócimy do jego wyników 
w następnym numerze. [TSZ] ■

Uher R, Tansey KE, Dew T, Maier W, Mors O, Hauser J, Dernovsek MZ, Henigsberg N, Souery D, Farmer A, McGuffin P. An Inflammatory Bio-
marker as a Differential Predictor of Outcome of Depression Treatment With Escitalopram and Nortriptyline. Am J Psychiatry. 2014 Jul 14. doi: 
10.1176/appi.ajp.2014.14010094. 

Czy Test masła 
orzechowego pomaga 

zdiagnozować Alzheimera?
Być może nie słyszeliście jeszcze o „badaniu zapachem masła orzechowego”, które może stać się ta-

nim i nieinwazyjnym sposobem wstępnej diagnozy choroby Alzheimera. Cóż może być mniej inwazyjnym 
badaniem, niż poproszenie kogoś o powąchanie słoika z pysznym masłem orzechowym?

Zdolność do wyczuwania zapachów związana jest z pierwszym nerwem czaszkowym i często jest to je-
den z pierwszych zmysłów, którego zaburzenia stwierdzamy w zaburzeniach funkcji poznawczych. W przy-
padku pacjentów z chorobą Alzheimera, zmysł węchu jest zaburzony w bardzo szczególny sposób: lewe 
nozdrze jest znacznie bardziej upośledzone niż prawe. Takie intrygujące wnioski płynęły z eksperymentu 
przeprowadzonego przez badaczy uniwersytetu na Florydzie (Stamps, Bartoshuk, Heilman 2013).

Opisywany eksperyment polegał na zatykaniu jednego nozdrza i pomiarze odległości, z jakiej pacjent 
może wyczuć zapach masła orzechowego podsuwanego na łyżeczce. U pacjentów z chorobą Alzheimera, 
lewe nozdrze ma średnio o 10 centymetrów mniejszy zasięg wykrywania zapachu w porównaniu z prawym. 
Takich różnic nie obserwuje się u pacjentów z grupy kontrolnej (nie cierpiących na zaburzenia funkcji po-
znawczych), ani tych z innymi typami zaburzeń funkcji poznawczych (inne otępienia).

Diagnoza choroby Alzheimera nie jest łatwa, nic dziwnego, że prosty test opisany przez badaczy z Flo-
rydy był szeroko komentowany w mediach.

Niestety próba replikacji wyników badania przeprowadzona przez dwa zespoły badaczy – z Pensylwa-
nii i z Bogoty – nie powiodła się. W przeprowadzonych eksperymentach nie stwierdzono obserwowanej na 
Florydzie asymetrii pomiędzy prawym a lewym nozdrzem. Zatem chociaż hiposmia w chorobie Alzheimera 
jest dobrze udokumentowana, to na prosty test diagnostyczny – taki jak „Test masła orzechowego” - musimy 
jeszcze zaczekać.[WSZ] ■

• Stamps JJ, Bartoshuk LM, Heilman KM. A brief olfactory test for Alzheimer’s disease. J Neurol Sci. 2013; 333(1-2): 19-24. 
• Doty RL, Bayona EA, Leon-Ariza DS, Cuadros J, Chung I, Vazquez B, Leon-Sarmiento FE. The lateralized smell test for detecting  
Alzheimer’s disease: failure to replicate. J Neurol Sci. 2014; 340(1-2): 170-3. 
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