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Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy,

W  tym numerze Psychiatry dla Lekarza Rodzinnego znajdziecie tekst po-
święcony zdrowiu psychicznemu lekarzy. To, że lekarze pracują w  wa-
runkach dużego obciążenia, doświadczają stresu, zapadają na różne  
choroby i zaburzenia, to zdawałoby się, truizm. Ale pokutuje jeszcze w nas 
samych przesąd, że jesteśmy odporni na niektóre zaburzenia. Pojawiające 
się od czasu do czasu w różnych krajach raporty i opracowania dotyczące  
kondycji psychicznej lekarzy - zarówno tych na początku drogi zawo-
dowej, jak i  doświadczonych specjalistów - przynoszą dane pokazujące,  
że tak nie jest, a  problemy zdrowia psychicznego wśród lekarzy bywają  
częste i nasilone. I nie trzeba robić z tego żadnej sensacji, tylko w profesjo-
nalny sposób pomagać. Ważna rola nas wszystkich jest taka, aby faktu  
korzystania z pomocy psychologicznej i psychiatrycznej nie stygmatyzować.

Ponadto publikujemy raport dotyczący roli opiekunów w leczeniu schi-
zofrenii, prezentujemy kodeks przejrzystości firm farmaceutycznych, relację 
ze spotkania psychiatrów z kardiologami oraz przydatne w praktyce artyku-
ły dotyczące leczenia.

Życzę miłej lektury,
Tomasz Szafrański
Redaktor Naczelny

NR 2/2016 (8) lato 

PSYCHIATRA DLA LEKARZA RODZINNEGO 
ROK 3, lato 2016
Pismo specjalistyczne. Wyłącznie dla lekarzy
Wydanie/egzemplarze bezpłatne

Redaktor Naczelny
Tomasz Szafrański (Warszawa) 
e-mail: redakcja@psychiatraonline.com

Współpraca redakcyjna:
Kama Pierzgalska (Konstancin-Jeziorna)

Dyrektor artystyczny: 
Katarzyna Kowalska 

Wydawca: 
Witold Szuk 
Mediadore
Ul. Zgoda 13/43
00-012 Warszawa
www.mediadore.pl

Nakład: 7.000 egz.
Numer ISSN 2391-4076
Warszawa 2016

Nie prowadzimy prenumeraty. 

Opinie wyrażone w  artykułach publikowanych w  naszym 
piśmie są poglądami ich autorow formułowanymi bez za-
łożenia nieomylności. Publikowane materiały reprezentują 
opinie ich autora/autorów i nie należy uważać, że zostały one 
napisane tak by odzwierciedlać opinię redakcji lub wydawcy 
jak rownież, że reprezentują opinię instytucji lub organizacji, 
z których autorzy pochodzą.

Wydawca Mediadore i  Redakcja nie biorą żadnej odpowie-
dzialności za szkody lub zniszczenia osób lub własności 
wynikające z  odpowiedzialności za produkty, zaniedbania 
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weryfikowanie diagnoz i dawek leków.

Wydawca i  redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść 
reklam i  ogłoszeń. Redakcja nie zwraca materiałów nie za-
mówionych. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i  ad-
iustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Publikacja ta jest  
przeznaczona dla osób uprawnionych do wystawiania re-
cept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku 
– Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z później-
szymi zmianami i rozporządzeniami).
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LEKARZ U PSYCHIATRY 
Magdalena Flaga-Łuczkiewicz
|  Centrum Terapii DIALOG w Warszawie

Psychiatra, psychoterapeuta integracyjny. Interesuje się pro-
filaktyką wypalenia zawodowego i zaburzeń psychicznych 
wśród lekarzy. Prowadzi Poradnię Zdrowia Psychicznego dla 
Lekarzy i Studentów Medycyny.

POLSKA RZECZYWISTOŚĆ

Nie można powiedzieć, że nic się w tej spra-
wie nie robi. W  2007 r. Naczelna Rada Lekarska 
zobowiązała uchwałą okręgowe rady lekarskie 
do zorganizowania systemu pomocy dla lekarzy, 
„których stan zdrowia ogranicza lub uniemożli-
wia wykonywanie zawodu” przez powołanie peł-
nomocnika ds. zdrowia lekarzy. To krok milowy 
w  przełamywaniu milczenia. Jednak pełnomoc-
nicy umocowani są w  strukturach izb lekarskich 
(które wydają i  zawieszają prawo wykonywania 
zawodu), ich zadania są określone ogólnikowo, 
a  metody działania owiane tajemnicą. Trudno 
nie odnieść wrażenia, że funkcją pełnomocnika 
jest w  pierwszej kolejności ochrona pacjentów 
i  prestiżu zawodu, a  jego rola jest raczej puni-
tywna niż wspierająca. W serwisie internetowym 
jednej z izb można przeczytać złowieszcze słowa, 
że pełnomocnik organizuje pomoc tym, którzy 
z  powodu uzależnienia „są zagrożeni utratą pra-
wa wykonywania zawodu”. Tylko Wojskowa Izba 

Lekarska publikuje regulamin działania pełno-
mocnika, określający granice jego interwencji 
wobec podopiecznego. Numer telefonu i/lub 
adres e-mail do pełnomocnika można znaleźć na  
8 spośród 23 serwisów internetowych okrę-
gowych izb lekarskich (izby: Bydgoska, Śląska, 
Kujawsko-Pomorska, Świętokrzyska, Dolnoślą-
ska, Wojskowa, OIL w  Warszawie, OIL w  Opolu); 
w  niektórych przypadkach kontaktować należy 
się za pośrednictwem pracownika biura izby (nie 
lekarza!). Być może pozostałe izby wybrały osobę 
piastującą  tę odpowiedzialną funkcję, ale z bliżej 
nieokreślonych powodów nie upubliczniają jej 
nazwiska. Pytanie, jak będący w  tarapatach, bo-
rykający się z uzależnieniem lekarz (lub np. jego 
przełożony) ma się z  widmowym rzecznikiem 
skontaktować? Z udostępnionych przez Dolnoślą-
ską IL sprawozdań wynika, że w okresie 2007-12 r. 
interwencje dotyczyły w  sumie 13 osób (z  tego  
6 objętych opieką). Ta liczba zastanawia i skłania 
do refleksji nad wydolnością systemu wsparcia.

Niestety poza słowem „psychoza” w uchwale 
NRL ani w załączniku nie pojawia się nic na temat 
innych niż uzależnienia zaburzeń psychicznych. 
Nasze środowisko milczy zgodnie na ten temat, 
zresztą spójnie z  oczekiwaniami społecznymi. 
Stygmatyzacja dotycząca leczenia psychiatrycz-
nego jest potężna. W słynnym badaniu EZOP ba-
dano opinię respondentów odnośnie pełnienia 
przez osoby, które leczyły się psychiatrycznie, 
określonych ról społecznych. W  stosunku do le-
karza chorującego w przeszłości (np. na depresję) 
dezaprobata wyraźnie przeważała nad aprobatą, 
bardziej niż w przypadku innych zawodów.

W środowisku lekarskim w ogromnym stop-
niu uwidaczniają się stereotypy, uprzedzenia i lęk; 
problem ten jest szeroko omawiany w światowej 
literaturze tematu. Lekarz przechodzący psy-
chiczny kryzys zwykle udaje sam przed sobą, że 
problem nie istnieje, próbuje regulować swoje 
emocje alkoholem czy anksjolitykami, czasem 
zaordynuje sobie lek przeciwdepresyjny, w  naj-
lepszym wypadku zamieni kilka słów z  kolegą 
psychiatrą. Autodiagnoza i  samoleczenie, bez 
procesu diagnostyczno-terapeutycznego i relacji 

W 2015 r. nakładem wydawnictwa Czerwone i Czarne 
ukazała się autobiografia Kuby Sienkiewicza, w któ-

rej autor – muzyk, neurolog-klinicysta i wykładowca 
akademicki – opisuje swoje zmagania z uzależnieniem 

i depresją, osobiste rozterki, kryzysy, korzystanie z psy-
choterapii. Lekko napisaną, piękną literacko książkę 

czyta się z prawdziwą przyjemnością, a jej treść poru-
sza i skłania do refleksji. Doktor Sienkiewicz dzieli się 

swoją historią z rozbrajającą szczerością i otwartością, 
okraszając ją dużą dozą autoironii i właściwego sobie 
poczucia humoru. Takie otwarte, publiczne przyzna-

wanie się do chwil zwątpienia i psychicznych kryzysów 
należy w naszym środowisku do rzadkości. Zdrowie 

psychiczne lekarzy to temat tabu.

Autodiagnoza  
i samoleczenie, bez 
procesu diagnostycz-
no-terapeutycznego 
i relacji terapeutycz-
nej. Wszyscy znamy 
z praktyki takie 
przypadki – lekarzy 
różnych specjalności. 

praktyka
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terapeutycznej. Wszyscy znamy z  praktyki takie 
przypadki – lekarzy różnych specjalności. Pyta-
nie, co zrobić, by lekarze dali sobie – tak jak swo-
im pacjentom – prawo do korzystania ze specjali-
stycznej pomocy?

DOŚWIADCZENIA BRYTYJSKIE

W wielu krajach istnieją specjalne rozwiąza-
nia organizacyjne dedykowane chorującym le-
karzom, opisywanie wszystkich przekracza ramy 
tego artykułu, warto jednak przyjrzeć się bliżej 
choć jednemu. Prześledźmy, w  jakich okoliczno-
ściach i  pod wpływem jakich wydarzeń 
ewoluował system funkcjonujący w Wiel-
kiej Brytanii. Dyskusja na temat kondycji 
psychicznej lekarzy ma w  tym kraju dłu-
gą tradycję. Już w  1964 r. British Medical 
Journal alarmował o zwiększonym ryzyku 
samobójstw wśród le-
karzy, zwracając uwa-
gę na stres, dostęp do 
leków, wiedzę na temat 
toksykologii jako czyn-
niki ryzyka. Środowisko lekarskie opisano 
jako szczególnie etykietujące, prezentu-
jące odrzucające postawy wobec osób 
z  problemami psychicznymi: „Niezależnie 
od natury cierpienia, z którym boryka się 
chory lekarz, „nieludzkie” potraktowanie 
przez kolegę lekarza jest tym, czego należałoby 
mu oszczędzić”. W  1985 roku powstał specjalny 
program poradnictwa dla chorujących lekarzy 
(National Councelling Service for Sick Doctors, 
NCSSD), w  ramach którego działał telefon za-
ufania. W  1989 roku na łamach BMJ londyńscy 
psychiatrzy apelowali o  zaprzestanie stygma-
tyzowania chorujących psychicznie lekarzy.  
W 1994 r. zwracano uwagę na wielowymiarowość 
problemu zaburzeń psychicznych wśród lekarzy: 
na kwestie bezpieczeństwa pacjentów, obowiąz-
ku raportowania przypadków chorych kolegów, 
odpowiedzialności pracodawców, nierówności 
w  traktowaniu różnych chorób przewlekłych 
(„lepsze”, np. RZS i „gorsze”, np. uzależnienie). Roz-

ważano, czy chorujący lekarze powinni być trak-
towani w szczególny sposób, czy może tak samo 
jak przedstawiciele innych profesji. Ankieta prze-
prowadzona pod auspicjami Nuffield Provincial 
Hospitals Trust wśród lekarzy, menedżerów i  in-
nych pracowników służby zdrowia ujawniła sze-
reg barier w  uzyskiwaniu pomocy przez lekarzy 
z problemami natury psychicznej, mimo istnieją-
cych możliwości. Wskazywano na stygmatyzację, 
zaprzeczanie, źle pojmowaną lojalność, przeko-
nania nabyte w  trakcie nauki zawodu, tradycje 
samoleczenia czy nieoficjalnego konsultowania 
się ze specjalistami. Kierujący NCSSD rozważali 
w  artykule z  1997 roku powody, dla których le-

karze są tak bardzo podatni na problemy 
natury psychicznej i  równocześnie mają 
trudność ze skorzystaniem z  fachowej 
pomocy. Zgodnie ze społecznymi oczeki-
waniami lekarz to osoba zdrowa, radząca 
sobie z  problemami, wykonująca z  po-

święceniem satysfak-
cjonującą pracę w  da-
rzonym szacunkiem 
zawodzie. Lekarze są 
przeciążeni fizycznie 

i psychicznie, ale przyznanie się do słabo-
ści czy choroby wiąże się z ryzykiem utra-
ty pozycji i  perspektyw rozwoju kariery. 
Korzystanie z  ogólnie dostępnych przy-
chodni nie zapewnia poufności – można 
tam spotkać swoich pacjentów czy kole-

gów. W  związku z  tym lekarze unikają szukania 
pomocy w  oficjalny sposób, korzystają raczej 
z  nieformalnych konsultacji kolegów lub leczą 
się sami. Powyższe czynniki przyczyniają się do 
tego, że średnie opóźnienie w zgłoszeniu się po 
pomoc wynosi ponad 6 lat. Autorzy postulowali 
działania mające na celu zwiększenie świadomo-
ści lekarzy, szkolenia z zakresu radzenia sobie ze 
stresem i postępowania wobec chorych kolegów, 
zniechęcanie lekarzy do samoleczenia. W  po-
stulowanym modelu reakcja ze strony kolegów 
i pracodawcy wobec lekarza z problemem natury 
psychicznej powinna być przychylna, akceptują-
ca, konstruktywnie wspierająca, pełna szacunku, 
nastawiona na zrozumienie i pomoc.

Zgodnie ze społecz-
nymi oczekiwania-
mi lekarz to osoba 
zdrowa, radząca 
sobie z problemami, 
wykonująca z po-
święceniem satysfak-
cjonującą pracę  
w darzonym szacun-
kiem zawodzie.

Pytanie, co zrobić, 
by lekarze dali sobie 
– tak jak swoim 
pacjentom – pra-
wo do korzystania 
ze specjalistycznej 
pomocy?

praktyka
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Rzeczywistość okazała się jednak mniej 
optymistyczna. W 2000 roku brytyjskim National 
Heath Service (NHS) wstrząsnęła dramatyczna 
śmierć 34-letniej Dakshy Emson i  jej 3-miesięcz-
nej córki Freyi. NHS przeprowadziło specjalne 
niezależne dochodzenie badające okoliczności 
tego  rozszerzonego samobójstwa, szukając błę-
dów i zaniedbań we wszelkich aspektach opieki 
i leczenia. Daksha Emson nie była „statystycznym” 
pacjentem, tylko lekarzem psychiatrą. W  spra-
wozdaniu z dochodzenia zdecydowano się opu-
blikować ze szczegółami jej historię, by 
posłużyła jako przestroga, jak tragiczne 
mogą być konsekwencje stygmatyzują-
cej atmosfery panującej w środowisku le-
karskim. Choć Royal College of Psychiatri-
sts (RCoP) inicjował kampanie społeczne 
na rzecz większej otwartości i  tolerancji 
wobec osób cho-
rujących psychicz-
nie, równocześnie 
zaniedbał kwestie 
stygmatyzacji we 
własnych szere-
gach, nie wspierając lekarzy padających 
jej ofiarami. Dr Emson chorowała na za-
burzenia afektywne dwubiegunowe od 
czasu studiów, pozostając pod opieką 
ambulatoryjną, przez większość czasu 
w  stanie remisji objawowej. Działając 
w najlepszej wierze, przede wszystkim by 
chronić jej pozycję zawodową, psychiatra leczący 
dr Emson traktował ją szczególnie, konsultując ją 
często nieformalnie lub telefonicznie, nie prowa-
dząc pełnej dokumentacji. Błędnie założył, że jej 
wiedza i  doświadczenie zawodowe gwarantują 
pełny wgląd i  umożliwiają jej monitorowanie 
własnego stanu psychicznego oraz uchwycenie 
w  porę pogorszenia. Informacje przekazywa-
ne lekarzowi ogólnemu (GP) były lakoniczne, 
optymistyczne i  niedoszacowujące ryzyka. Chęć 
ochronienia przed stygmatyzacją zaowocowała 
tym, że w sytuacji bardzo dużego ryzyka nawro-
tu w  okresie poporodowym, mimo dostępnych 
możliwości, dr Emson nie została objęta (stan-
dardową dla “zwykłych” pacjentów) opieką śro-
dowiskową. W raporcie z dochodzenia NHS prze-
analizowało wszystkie elementy, które zawiodły, 
otwarcie przyznając się do błędów. W  konkluzji 
sformułowano listę wytycznych i problemów do 
rozwiązania. Zwrócono uwagę na paradoks by-

cia równocześnie pracownikiem i beneficjentem 
systemu opieki zdrowotnej, kwestie poufności, 
stygmatyzacji; problem konsultacji lekarzy-pa-
cjentów (Doctor-to-Doctor Consultation) – na ja-
kich warunkach i gdzie powinny się odbywać, jak 
ma wyglądać relacja z lekarzem-pacjentem, jakie 
są granice poufności i anonimowości oraz zakres 
odpowiedzialności konsultującego. Powszechne 
w  obszarze zaburzeń psychicznych samolecze-
nie czy nieformalne, „koleżeńskie” porady, bez 
dokumentacji i  monitorowania terapii skutkują 

mniej efektywnym leczeniem lekarzy 
w  porównaniu ze „zwykłymi” pacjen-
tami. Widzenie w  chorującym koledze 
bardziej lekarza niż pacjenta powoduje 
często zlekceważenie ryzyka związane-
go z  chorobą, a  skutki mogę być fatal-
ne. Dochowywanie tajemnicy lekarskiej 

jest bardzo waż-
ne, nie może jed-
nak przeważyć 
nad priorytetem 
ochrony życia pa-
cjenta. 

Samobójstwo dr Emson i  raport 
z  dochodzenia NHS stały się inspiracją 
do podjęcia kroków zmierzających do 
wspierania dobrostanu psychicznego 
lekarzy od samego początku ich karie-
ry: wprowadzenia nauki radzenia sobie 
ze stresem i  zapobiegania wypaleniu 

zawodowemu do programu studiów, kształto-
wania pozytywnych nastawień, cechujących się 
zrozumieniem i większą akceptacją faktu wystę-
powania zaburzeń psychicznych wśród lekarzy, 
pogłębiania wiedzy na ten temat przez badania 
naukowe oraz obejmowania adekwatną opieką 
osób przeżywających kryzysy psychiczne i  cho-
rujących psychicznie. Te dążenia zaowocowały 
wydaniem w  2010 roku przez Royal College of 
Psychiatrists (RCoP) dokumentu „Health fot He-
alth Professionals. Enhaced Competencies for 
Psychiatrists”; w 2013 r. General Medical Council 
opublikowało wytyczne dla władz uczelni me-
dycznych: „Supporting medical students with 
mental health conditions” oraz „Identyfying good 
practice among medical schools In the suport of 
students with mental health concerns.” 

Działając w najlep-
szej wierze, przede 
wszystkim by chronić 
jej pozycję zawo-
dową, psychiatra 
leczący dr Emson 
traktował ją szcze-
gólnie, konsultując ją 
często nieformalnie 
lub telefonicznie,  
nie prowadząc pełnej 
dokumentacji.  
Błędnie założył,  
że jej wiedza i do-
świadczenie zawodo-
we gwarantują pełny 
wgląd i umożliwiają 
jej monitorowanie 
własnego stanu 
psychicznego oraz 
uchwycenie w porę 
pogorszenia.

praktyka
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WYTYCZNE BRYTYJSKIE

RCoP  podkreśla, że problemy zdrowia psy-
chicznego wśród lekarzy są nierozpoznawane 
lub zatajane. Nawiązując do przypadku dr Emson, 
wskazuje na obszary problemowe: stygmatyzację, 
trudność w  funkcjonowaniu w roli pacjenta oraz 
niewystarczającą opiekę medycyny pracy (Oc-
cupational Heath Services). Atmosfera panująca 
w środowisku lekarskim stwarza u chorujące-
go lekarza poczucie wstydu, zagrożenia utratą 
pozycji zawodowej, dewaluacji, ośmieszenia, 
negatywnego wpływu na karierę. 
Konsultacje “Doctor-to-Doctor” 
odbywają się często nieoficjalnie, 
poza strukturami organizacyjnymi dostęp-
nymi dla “zwykłych” pacjentów, bez ciągłości 
opieki. RCoP postuluje utworzenie specjal-
nych jednostek organizacyjnych, dysponujących 
kadrą psychiatrów posiadających odpowiednie 
doświadczenie i  kompetencje. Powołana grupa 
robocza przeanalizowała czynniki ryzyka zabu-
rzeń psychicznych u  lekarzy i  problem z  dostę-
pem do adekwatnej pomocy. Zwrócono uwagę 
na wysoką chorobowość, tendencję do zaprze-
czania i  bagatelizowania, zgłaszanie się w  póź-
nych stadiach choroby, dostęp do leków i  ich 
“samoordynowanie”, wpływ środowiska pracy. 
W  sformułowanych wytycznych podkreślono, że 
chorujący lekarze mają być traktowani przede 
wszystkim jak pacjenci, a nie koledzy. Należy bar-
dzo ściśle przestrzegać zasady poufności, w razie 
potrzeby stosując dodatkowe rozwiązania, takie 
jak konsultacje poza lokalnymi strukturami służ-
by zdrowia (“out-of-area”). Dokument zawiera 
szczegółowe wytyczne odnośnie wymaganej wie-
dzy, umiejętności i  zachowania w  konkretnych 
sytuacjach: rozpoznawania zaburzeń psychicz-
nych w  tej grupie zawodowej, zasad sprawowa-
nia opieki, przebiegu leczenia (z  zastosowaniem 
wszelkich dostępnych metod), monitorowania 
krótko- i  długoterminowego, oceny ryzyka i  za-
grożenia, jakie chory lekarz stwarza dla siebie 
oraz dla innych osób, znajomości przepisów pra-
wa i  organizacji systemu opieki zdrowotnej, ja-
sno określonych zasad współpracy z  innymi pro-
fesjonalistami. Spełnienie wszystkich wymagań 
w praktyce może być bardzo trudne, jednak wy-
tyczne sugerują kierunek, w którym powinni po-
dążać lekarze leczący swoich kolegów po fachu.  

WRACAJĄC DO POLSKI

Wg badania EZOP u  23,4% osób w  wieku  
18-64 l. w ciągu życia można rozpoznać minimum 
jedno zaburzenie psychiczne. Zwraca uwagę 
duże rozpowszechnienie objawów, które wpraw-
dzie nie upoważniają do postawienia rozpozna-
nia, ale obniżają jakość życia i  mogą poprze-
dzać wystąpienie pełnoobjawowych zaburzeń:  

u  20-30% okresy obniżonego nastroju i  ak-
tywności, przewlekły lęk, drażliwość, za-
chowania unikające, a  u  kilkunastu procent 

napady złości oraz cechy lęku na-
padowego i  społecznego. Nie ma 
powodów, by uznawać lekarzy 

za populację jakoś szczególnie łaskawie po-
traktowaną przez los (i  genetykę). Jeśli weź-
mie się pod uwagę specyfikę pracy w bardzo 

trudnych warunkach, w zakresie przekraczającym 
wszelkie zdroworozsądkowe normy czasu, można 
przypuszczać, że zaburzeń psychicznych będzie 
wśród lekarzy nawet więcej; niestety nie dys-
ponujemy żadnymi polskimi badaniami. Temat 
zdrowia psychicznego lekarzy pojawia się przy 
okazji różnych konferencji raczej sporadycznie, 
zwykle anegdotycznie. Choć z  przeprowadza-
nych na świecie badań (np. australijskiej National 
Mental Health Survey of Doctors and Medical 
Sudents z 2013 roku) wyłania się zgoła inny ob-
raz, można odnieść wrażenie, że polski lekarz jest 
istotą, której problemy psychiczne się nie imają. 

Większość lekarzy z  zaburzeniami psychicz-
nymi lepiej lub gorzej pełni swoje zawodowe 
i  społeczne role. Ukryte cierpienie rozgrywa się 
w  ich wewnętrznych światach. Mimo to, psy-
chiatryczne piętno rzuca na nich cień, ponieważ 
środowisko lekarskie, słysząc słowa “zaburzenia 
psychiczne”, uruchamia ciąg skojarzeń wywodzą-
cych się z  kraeppelinowskiej tradycji psychiatrii. 
Tymczasem osoby z  zaburzeniami psychicznymi 
to, co najmniej, co czwarty z nas, lekarzy. Nie uda-
wajmy, że nas to nie dotyczy. Skorzystajmy z do-
świadczeń kolegów z  innych krajów i  zadbajmy 
o siebie.

Nie ma powodów, 
by uznawać lekarzy 
za populację jakoś 
szczególnie łaskawie 
potraktowaną przez 
los (i genetykę).

praktyka
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Czym jest Kodeks Przejrzystości?

Dla innowacyjnej branży farmaceu-
tycznej oraz środowiska medycznego 
oczywiste jest, że wzajemne kontakty 
muszą być realizowane w  sposób przej-
rzysty, etyczny i zgodny z obowiązującym 
prawem. 

W  odpowiedzi na rosnącą potrzebę 
transparentności w  życiu publicznym na 
całym świecie wprowadzany jest szereg 
rozwiązań regulujących te kwestie. Nie-
które z nich przyjmują formę ustawy, jak 
ma to miejsce we Francji, Danii, Portugalii 
czy USA, w  innych krajach dochodzi do 
samoregulacji, do której zobowiązują się 
zarówno przemysł farmaceutyczny jak 
i lekarze. 

Przykładem stworzenia wewnętrz-
nych, branżowych norm jest Kodeks 
Przejrzystości. Dokument wypracowany 
w 2013 roku przez Europejską Federację 
Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycz-
nych (EFPIA) określa zasady udostępnia-
nia opinii publicznej informacji na temat 
współpracy innowacyjnych firm farma-
ceutycznych z  przedstawicielami środo-
wiska medycznego. Kluczowym zapisem 
Kodeksu Przejrzystości jest wspólne zobo-
wiązanie wszystkich firm sygnatariuszy, 
że publikacja danych dotyczących wyna-

Kodeks Przejrzystości

Pod koniec czerwca 2016 r. inno-
wacyjne firmy farmaceutyczne po raz 
pierwszy przedstawią informacje na 
temat zakresu i  wartości swojej współ-
pracy ze środowiskiem medycznym. 
Stosowne raporty zostaną umieszczone 
na stronach internetowych firm i  będą 
publikowane co roku. Przedstawione 
dane obejmą m.in. koszty związane 
z udziałem w konferencjach naukowych 
oraz wynagrodzenia za usługi świadczo-
ne na rzecz firm sygnatariuszy Kodeksu 
Przejrzystości. Inicjatywa innowacyjnej 
branży farmaceutycznej dąży do pod-
niesienia standardów transparentności 
i  budowy zaufania między wszystkimi 
uczestnikami systemu ochrony zdrowia.

grodzeń i innych świadczeń odbędzie się 
wyłącznie za wiedzą i zgodą przedstawi-
cieli zawodów medycznych oraz organi-
zacji ochrony zdrowia. Od kilku lat podob-
ne zasady dotyczą transferów na rzecz 
organizacji reprezentujących pacjentów.

Kodeks Przejrzystości umożliwia 
przedstawienie opinii publicznej wartości 
i  znaczenia współpracy branży i  przed-
stawicieli zawodów medycznych dla roz-
woju medycyny i poprawy jakości opieki 
nad pacjentami. Publikacja informacji na 
temat wzajemnych kontaktów, to szansa 
na podniesienie standardów transparent-
ności oraz budowy wzajemnego zaufania 
między wszystkimi uczestnikami systemu 
ochrony zdrowia. 

Jakie dane będą udostępniane?

Zgodnie z  Kodeksem udostępniane 
będą informacje o  wartości świadczeń 
takich jak: 
<cuadrado> koszty opłat rejestracyjnych oraz podró-

ży i zakwaterowania podczas m.in. spo-
tkań informacyjnych, promocyjnych, 
naukowych lub zawodowych, kongre-
sów, konferencji, sympozjów, 

<cuadrado> wynagrodzeń z  tytułu wszelkich usług 
świadczonych przez przedstawicieli 
zawodów medycznych na rzecz firm-
-sygnatariuszy Kodeksu przejrzystości. 

W  przypadku organizacji ochrony 
zdrowia upublicznieniu podlegać będą 
darowizny oraz świadczenia sponsorin-
gowe.

Pierwsza publikacja danych dotyczą-
cych świadczeń przekazanych przez in-
nowacyjne firmy farmaceutyczne nastąpi 
pod koniec czerwca 2016 roku. Raporty na 
temat współpracy za rok 2015 będą publi-
kowane na stronach internetowych firm 
sygnatariuszy Kodeksu Przejrzystości. Dane 
lekarzy, którzy wyrazili na to zgodę, poka-
zywane będą w  sposób zindywidualizo-
wany. Oznacza to, że w raportach zostanie 
udostępnione imię i nazwisko przedstawi-
ciela zawodów medycznych, miejsce wy-
konywania przez niego działalności wraz 
z  wysokością przekazanych świadczeń 
w poszczególnych kategoriach.

W  przypadku lekarzy, którzy nie 
udzielili indywidualnej zgody na publi-
kację ich danych lub wyrazili ją tylko dla 
części umów, wartość świadczeń prze-

kazanych przez sygnatariuszy Kodeksu 
będzie publikowana w  sposób zagrego-
wany w  danej kategorii. W  identycznej 
formie przedstawione będą również środ-
ki przekazane lekarzom oraz placówkom 
ochrony zdrowia w  ramach działalności 
badawczo-rozwojowej.

Dlaczego warto mówić  
o współpracy?

Współpraca innowacyjnych firm 
farmaceutycznych ze środowiskiem me-
dycznym jest naturalnym elementem sys-
temu ochrony zdrowia, który pozytywnie 
wpływa na jego rozwój i funkcjonowanie. 

Od dziesięcioleci wymiana wiedzy 
i doświadczeń służy podnoszeniu jakości 
opieki nad pacjentami. Umożliwia wpro-
wadzenie nowych i udoskonalanie istnie-
jących terapii i narzędzi diagnostycznych 
oraz stałe podnoszenie kwalifikacji za-
wodowych lekarzy. Wzajemne kontak-
ty stanowią okazję do bezpośredniego 
przepływu wiedzy, ale także do wymiany 
doświadczeń na poziomie międzynaro-
dowym. Organizacja czy udział w  kon-
ferencjach naukowych oraz pracach 
nad najnowszymi standardami leczenia 
w  poszczególnych obszarach terapeu-
tycznych, jest możliwy także dzięki świad-
czeniom sponsoringowym płynącym od 
przemysłu farmaceutycznego.

Jednocześnie charakter i zakres wza-
jemnych świadczeń pozostaje nieznany 
dla zdecydowanej większości opinii pu-
blicznej. Pacjenci, którzy w  największym 
stopniu korzystają na merytorycznych 
kontaktach branży farmaceutycznej ze 
środowiskiem medycznym, nie mają 
świadomości jak ważne w  procesie two-
rzenia nowych leków jest doświadczenie 
kliniczne lekarzy. Nie wiedzą także o  roli 
przemysłu farmaceutycznego w  popu-
laryzacji wiedzy na tematy wytycznych 
postępowania w leczeniu poszczególnych 
chorób. <cuadrado> 

Informacje o Kodeksie przejrzy-
stości i lista firm, które go przyjęły, 
znajdują się na stronie internetowej 
www.kodesksprzejrzystosci.pl. 
Europejski wymiar Kodeksu można 
poznać odwiedzając stronę interne-
tową EFPIA: 
www.transparency.efpia.eu.
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Społeczne konsekwencje
schizofrenii. Dramat ludzi

młodych, dramat opiekunów.
Na jednego pacjenta przypada 10 osób z jego otoczenia, 

które dotknięte są konsekwencjami choroby. 

Społeczne konsekwencje 
choroby

Zaburzenia psychiczne wpływają 
na upośledzenie relacji między ludźmi:  
odosobnienie, a  w  konsekwencji – wy-
cofanie się z  życia. O  schizofrenii mówi 
się, że jest jedną z  najpoważniejszych 
i  najbardziej stygmatyzujących cho-
rób psychicznych. Dotyka najczęściej 
osoby młode. Jak czytamy w  Raporcie, 
statystyczny pacjent ma 43 lata, jed-
nak pierwsze symptomy choroby mogą 
ujawnić się już przed 30. rokiem życia4. 
Poza młodym wiekiem chorych, najwięk-
szym dramatem tej choroby są jednak jej 
społeczne konsekwencje.

Społeczna oraz zawodowa aktyw-
ność to kwestie bardzo istotne w  co-
dziennym życiu, tym bardziej, gdy myśli-
my o ludziach młodych, którzy uczą się, 
zaczynają budować swoje rodziny czy 
rozpoczynają karierę zawodową. Często 
osoby, u  których diagnozuje się schizo-

raport

Na 1 pacjenta ze zdiagnozowaną schizofrenią przypada aż 10 osób z jego najbliższego otoczenia, które 

bezpośrednio dotknięte są konsekwencjami choroby. 81% chorych mieszka ze swoim opiekunem, bli-

sko ¾ z nich pokrywa część kosztów związanych z chorobą, a sama opieka nad chorym zajmuje im średnio 

34 godziny tygodniowo (czyli aż 2/3 etatu)1. Schizofrenia bliskiej osoby to największe źródło stresu 

w życiu opiekunów. Długotrwała opieka nad pacjentem, wynosząca średnio 9 lat i w ponad połowie przy-

padków trwająca od momentu pojawienia się pierwszych objawów, potęguje występowanie negatywnych 

odczuć u opiekunów.2 Z raportu „Schizofrenia. Rola opiekunów w kierowaniu współpracy” wyłania się zatem 

pesymistyczny obraz opiekuna, na którego barkach spoczywa wieloletnia opieka nad chorym.

Schizofrenia jest jedną z najczęstszych i najcięższych 
chorób psychicznych. Statystyki NFZ mówią o blisko  
190 tysiącach osób3 z rozpoznaniem schizofrenii, którym  
rocznie udziela się pomocy medycznej. Zbyt rzadko 
jednak zwraca się przy tym uwagę, że schizofrenia jest 
obciążającym doświadczeniem również dla najbliższego  
otoczenia osoby nią dotkniętej, w szczególności dla 
członków rodziny. Obciążeniem, które trwa z różnym 
nasileniem przez wiele lat – piszą eksperci we wstępie 
do Raportu „Schizofrenia. Rola opiekunów w kre-
owaniu współpracy”. 

Warto więc zastanowić się, czy dysponujemy dziś rozwiąza-
niami, które mogłyby usprawnić leczenie nad chorymi na schizo-
frenię w Polsce, zapewniającymi im pełne uczestnictwo w życiu 
społecznym i zawodowym oraz zdejmującymi ciężar opieki z ra-
mion ich rodzin? Nad tym zagadnieniem pochylili się również au-
torzy raportu, zdaniem których w Polsce wciąż brakuje europej-
skich standardów leczenia schizofrenii, które mogłyby poprawić 
tę sytuację.
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frenię, przez wiele lat prowadzą regular-
ne życie, podobnie jak reszta społeczeń-
stwa. Jednak wielowymiarowy, bardzo 
burzliwy charakter schizofrenii, towarzy-
sząca jej izolacja, wycofanie i odosobnie-
nie, sprawiają, że życie chorych z każdym 
miesiącem diametralnie się zmienia. 
Choroba upośledza funkcje poznawcze 
i  uniemożliwia pełne funkcjonowanie 
w  społeczeństwie (większość chorych 
traci pracę, 61% osób jest na rencie, zale-
dwie 15% wraca do pracy zawodowej po 
epizodach psychotycznych)4. Trudnością 
stają się nawet najprostsze, podstawowe 
czynności i obowiązki. To wszystko spra-
wia, że chorzy wymagają pomocy i cało-
dziennej opieki. 

Obciążająca rola opiekuna
W  polskich realiach, z  uwagi na 

brak rozwiniętej opieki środowiskowej, 
największy ciężar opieki nad chorymi 
spoczywa na bliskich i  rodzinie. 78% 
opiekunów to kobiety, najczęściej matki, 
które niejednokrotnie łączą opiekę nad 
bliskim z aktywnością zawodową (68%)3. 
Opiekunowie dźwigają materialne, emo-
cjonalne i społeczne konsekwencje cho-
roby. Odpowiedzialność za kluczową 
kwestię w terapii, czyli kontrolę regular-
nego przyjmowania leków – przejmu-
ją właśnie opiekunowie. Jak twierdzą, 
jest to jedna z najtrudniejszych ról, jaką 
muszą pełnić przy chorym5. Bardzo ob-
ciążająca jest również ich codzienność. 
Stres związany z zaistniałą sytuacją cho-
robową, pogorszenie wzajemnych relacji 
w rodzinie, destabilizacja życia na skutek 
nawrotów choroby, czy wyraźny spadek 
jakości życia w sferze zdrowia psychicz-
nego prowadzą do dyskryminacji opie-
kunów i wykluczenia ich z życia społecz-
nego. Zaangażowanie, poświęcenie oraz 
wyrzeczenia, sprawiają, że opiekunowie 
żyją w ciągłym stresie. Tak silne obciąże-
nie sprawia, że 12-18% opiekunów jest 
na granicy depresji, a co czwarty wyma-
ga pomocy specjalisty6. Bardzo często 
mówi się o  nich, że są „cichymi pacjen-
tami”.

Regularne leczenie 
kluczem do sukcesu 

Rola opiekunów w procesie leczenia 
jest bardzo ważna, szczególnie w  od-
niesieniu do kontroli przyjmowania le-
ków. Stosowanie się do zaleceń lekarza 
(ang. compliance) i  regularna terapia są 

podstawowym warunkiem osiągnięcia 
korzyści. Jak wskazują sami eksperci, 
w  leczeniu schizofrenii wyniki leczenia 
w  dużej mierze zależą od regularności 
stosowania leków. Co więcej, pacjenci 
niestosujący się do zaleceń lekarza do-
świadczają zaostrzenia objawów choro-
bowych, ponownie pogarsza się ich funk-
cjonowanie w  społeczeństwie i  wśród 
najbliższych. Obserwuje się częstsze 
zgłaszanie się chorych w  trybie nagłym 
do opieki psychiatrycznej, zwiększeniu 
ulega liczba oraz długość hospitalizacji, 
co z  kolei powoduje wzrost rzeczywi-
stych kosztów terapii i opieki nad tą gru-
pą chorych5. Jak wskazują wyniki badań, 
już kilkudniowa (1–10 dni/rok) przerwa 
w stosowaniu leków na schizofrenię po-
woduje niemal 2-krotny wzrost ryzyka 
nawrotu choroby i  ponownej hospita-
lizacji7. Co więcej, bez leczenia choroba 
postępuje, wykluczając młodych ludzi 
z  życia zawodowego i  uniemożliwiając 
im bycie aktywnymi społecznie.

Niestety brak akceptacji diagnozy 
i  strach przed stygmatyzacją prowadzi 
do sytuacji, w  której pacjenci nie widzą 
potrzeby przyjmowania leków, jest to 
dla nich wyrazem słabości i  zależności. 

Nie przyjmując leków, pacjenci odsu-
wają od siebie myśli związane z chorobą 
i  uważają się za osoby w  pełni zdrowe. 
Bardzo często osoba chora w momencie 
diagnozy traktuje swoją chorobę jako 
wyrok, nie widzi sensu terapii, co w dużej 
mierze wynika z braku wiedzy5.

Skala problemu „oporności pacjen-
tów na leczenie”, wynikającej najczęściej 
z braku stosowania terapii, jest ogromna. 
Jak czytamy w raporcie, istotna część pa-
cjentów wykazuje problemy w  zakresie 
współpracy w  ciągu pierwszych 50 dni 
leczenia, a 15–25% pacjentów rezygnuje 
z przyjmowania leków już w ciągu pierw-
szych 7–10 dni po opuszczeniu szpitala. 
Kolejny kryzys obserwuje się po 6 mie-
siącach od stabilizacji choroby.

Terapie długodziałające 
szansą na poprawę 
jakości życia pacjentów 

Ogromną szansą na utrzymanie re-
gularności leczenia, a  tym samym sku-
teczność terapii, jest stosowanie leków 
o  przedłużonym uwalnianiu (LAI, ang. 

raport
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long-acting antipsychotic injections). 
Preparaty długodziałające zmniejszają 
ryzyko nagłego odstawienia leku czy 
przedawkowania. Pozwalają również  
pacjentowi przerwać rutynę codzien-
nego przyjmowania określonej ilości 
tabletek, zapewniając jednocześnie,  
że podany lek będzie się utrzymywał 
w  organizmie chorego do momentu 
podania kolejnej dawki8. Ponadto sta-
bilne stężenie substancji czynnej w  or-
ganizmie daje pewność, iż leczenie 
przeciwpsychotyczne jest najbardziej 
skuteczne. Zastosowanie LAI pozwala 
również nawet o  60% zmniejszyć ryzy-
ko hospitalizacji, tym samym znaczą-
co ograniczając liczbę rehospitalizacji 
pacjentów dotkniętych schizofrenią9.  
Korzyści stosowania leków długodziała-
jących wpływają także na poprawę jako-
ści życia chorych, ich powrót do aktyw-
ności społecznej i zawodowej. 

Co istotne, wdrożenie leczenia LAI 
poza bezpośrednimi korzyściami dla 
chorego, w  znaczący sposób redukuje 
również stres i niepokój opiekunów osób 
chorych, które są zwolnione z  codzien-
nego obowiązku przypominania chorym 
o  stosowaniu się do zaleceń lekarskich 

i  negocjowania z  pacjentem przyjęcia 
kolejnej dawki leku3.

Dostęp do leczenia  
w Polsce

Niestety, mimo udowodnionych 
korzyści terapeutycznych, użycie aty-
powych leków przeciwpsychotycznych 
o  przedłużonym uwalnianiu nie jest 
obecnie rozpowszechnione w  praktyce 
klinicznej, co ma bezpośredni związek 
z  ograniczeniami refundacyjnymi. Jak 
podkreślają specjaliści z  Polskiego To-
warzystwa Psychiatrycznego, od wielu 
lat żaden nowy lek przeciwpsychotyczny 
nie został wprowadzony na listę leków 
refundowanych10. W  Polsce są zareje-
strowane i  refundowane tylko niektóre 
z  leków długodziałających, jednak nie-
koniecznie te, które są najlepiej akcep-
towane przez pacjentów. Jak wskazują 
eksperci, wciąż jesteśmy daleko od mię-
dzynarodowych standardów leczenia. 
W czasie, gdy w Europie wyczekiwane są 
już leki stosowane raz na kwartał, w Pol-
sce nadal brakuje refundacji preparatów 
podawanych raz na miesiąc. Dlatego 

* Opracowanie Instytutu Ochrony Zdrowia na 
podstawie treści raportu „Schizofrenia. Rola 
opiekunów w  kreowaniu współpracy”. Ko-
mentarza merytorycznego do treści raportu 
udzielili: prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar, 
kierownik Katedry i  Kliniki Psychiatrycznej 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 
dr Marek Balicki, były minister zdrowia, ki-
erownik Centrum Zdrowia Psychicznego przy 
Szpitalu Wolskim w  Warszawie, ks. Arkadiusz 
Nowak, prezes fundacji Instytut Praw Pacjenta 
i Edukacji Zdrowotnej.

Raport „Schizofrenia. Rola opiekunów 
w kreowaniu współpracy” został opracowany 
we współpracy z  Instytutem Praw Pacjenta 
i Edukacji Zdrowotnej, na zlecenie firmy Jans-
sen-Cilag Polska. Publikacja jest częścią kam-
panii edukacyjnej Instytutu Ochrony Zdrowia 
dedykowanej schizofrenii.
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2. Ibidem
3. Drapała A.,Gierczyński J.,Karczewicz E.,Siedlicki P. 

(2015). Schizofrenia – analiza kosztów ekonom-
icznych i społecznych. Uczelnia Łazarskiego.

4. Kiejna A, Piotrowski P, Adamowski T. (2014) 
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problem braku wystarczającego finansow-
ania psychiatrii w Polsce. available at: http://
psychiatria.org.pl/aktualnosci,tekst,226,apel_
do_mz_w_sprawie_problem_braku_wystarc-
zajacego_finansowania_psychiatrii_w_polsce 
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zmiana zasad refundacji preparatów do-
stępnych na polskim rynku oraz dopusz-
czenie na nasz rynek nowych leków dłu-
godziałających, które z  powodzeniem 
przepisywane są za granicą, byłoby du-
żym wsparciem dla polskich pacjentów. 
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Arytmio-psychiatria 
czyli o ciężkich 
pacjentach 
z lekką arytmią 
Notatki z sesji w trakcie Konferencji Kasprowisko 2016 

Sławomir Murawiec, Marta Anczewska

To jedna z najtrudniejszych i chyba jedna z najbardziej 
pomijanych w piśmiennictwie fachowym i w trakcie wystąpień 
konferencyjnych grupa pacjentów. Pacjenci z  lękiem przed 
chorobą i  śmiercią. Można byłoby powiedzieć krótko: hipo-
chondryczni, jednak określenie to opisuje tylko pewien zakres 
problemu. Wraz z zaproszeniem do udziału w konferencji kar-
diologicznej otrzymałem taki opis zagadnienia, które miało 
być tematem sesji:

„To praktyka codzienna wszystkich specjalności. Kardio-
lodzy nie są specjalnie nimi wyróżnieni, chociaż „serce to serce”, 
czyli jak dolega, to grozi zawałem lub śmiercią. Jedna z moich 
pacjentek lat około 30, gdy po tygodniu monitorowania EKG 
okazało się, że jej 40 epizodów różnych subiektywnie odczu-
wanych dolegliwości nie jest związanych z  jakąkolwiek aryt-
mią, miała w ich trakcie normalną pracę serca, powiedziała: „to 
ja pójdę do chirurga naczyniowego, bo mi puchną nogi”. Nóg 
nie miała opuchniętych, notabene.

Takim problemom poświęcona była dyskusja zatytuło-
wana „arytmio-psychiatria”, a dokładniej „Trudny pacjent z  ła-
godną arytmią, czyli, czy problemem głównym są zaburze-
nia rytmu, czy zaburzenia osobowości – arytmio-psychiatria”. 
Sesję zorganizował i jej przewodniczył prof. Rafał Baranowski 
z Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii w Aninie. 
Odbyła się w trakcie XXII Konferencji Szkoleniowej i XVII Mię-
dzynarodowej Konferencji Wspólnej Sekcji Elektrokardiologii 
Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardio-
logicznego w dniu 03.03.2016 r. w Zakopanem. 

Prof. Rafał Baranowski otworzył sesję zwracając uwagę na 
problem kliniczny, z którym muszą zmierzyć się w codziennej 

praktyce lekarze kardiolodzy – dotyczy pacjentów, którzy zgła-
szają subiektywnie odczuwane zaburzenia rytmu serca, przy-
wiązują dużą wagę do tych dolegliwości, jednak w badaniach 
obiektywnych brak jest zapisu wskazującego na istnienie za-
burzeń rytmu serca lub mają one charakter łagodny. 

Pierwsze wystąpienie w czasie sesji reprezentowało punkt 
widzenia kardiologa. Kierownik Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca 
Instytutu Kardiologii w Aninie, prof. Łukasz Szumowski mówił 
na temat: „Pacjent z łagodną arytmią i podejrzeniem zaburzeń 
osobowości w praktyce codziennej kardiologa”. Prof. Szumow-
ski wskazał, że odpowiednio długa obserwacja i prowadzenie 
zapisu kardiologicznego najczęściej prowadzi jednak do ujaw-
nienia epizodów arytmii. Jednak problem polega na tym, co 
przytoczono powyżej, że pacjent odczuwa lęk i dolegliwości, 
a arytmia w tym momencie nie do końca jest obecna.

Drugie wystąpienie reprezentowało punkt widzenia psy-
chiatry. Prof. Marta Anczewska z Instytutu Psychiatrii i Neuro-
logii w Warszawie mówiła na temat „Pacjent z łagodną arytmią 
i  podejrzeniem zaburzeń osobowości – kiedy może pomóc 
psychiatra, psycholog”. Prelegent skupił się na problemie dia-
gnostycznym, jaki stanowią pacjenci z  zaburzeniami osobo-
wości w gabinecie kardiologa. Przypomniał, że do kardiologa 
trafiają osoby z różnymi zaburzeniami psychicznymi, zgodnie 
z  rozpowszechnieniem tych zaburzeń w  całej populacji. Te, 
które sprawiają najwięcej problemów diagnostycznych i tera-
peutycznych, to nie tylko zaburzenia osobowości, ale przede 
wszystkim zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne i adapta-
cyjne. Lęk jest normalnym, naturalnym i koniecznym elemen-
tem ludzkiego życia, który modyfikuje zachowanie, reakcje 
organizmu, emocje, sprawność intelektu. Objawy wegetatyw-

relacje
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no-somatyczne lęku, szczególnie te, które „umiejscawiają się” 
w okolicy serca, żołądka, jelit jesteśmy skłonni interpretować 
jako zagrażające życiu. W tej sytuacji wizyta u kardiologa czy 
gastrologa stać się może priorytetem. Do kardiologów zgła-
szają się również osoby z zaburzeniami osobowości, które ob-
razem klinicznym przypominają i „wyglądają”, jak zaburzenia 
lękowe. Osoby te wymagają długotrwałej psychoterapii i rola 
psychologa jest nie do przecenienia. W części końcowej wystą-
pienia prof. Anczewska poruszyła zagadnienie streso-pochod-
nej dysfunkcji lewej komory nazywane w literaturze angloję-
zycznej Tako-tsubo-like left ventricular dysfunction, the „broken” 
heart syndrome (co nie ma nic wspólnego z zespołem ostrego 
zakochania, o  którym pisał prof. Bilikiewicz) lub acute stress 
cardiomyopathy. Zwróciła uwagę na jedno z  najnowszych 
doniesień Patela i  współpracowników na temat migotania 
przedsionków inicjowanym przez depresję poprzez aktywację 
układu renina, angiotensyna, aldosteron, wzrost poziom cyto-
kin pozapalnych, jak również wzmożenie napięcia układu sym-
patycznego. Reasumując stwierdziła, że korzystnym modelem 
oddziaływań w kardio-psychiatrii może być ścisła współpraca 
kardiologa z  psychiatrą i  psychologiem na różnych etapach 
procesu diagnostyczno-terapeutycznego.

Moje wystąpienie koncentrowało się na pacjentach, któ-
rzy zgłaszają się do psychiatrów z  długą historią konsultacji 
specjalistów innych dziedzin medycyny, np. kardiologów, 
gastrologów, neurologów. Kluczowym objawem jest lęk do-
tyczący możliwości występowania poważnej choroby lub 
zagrożenia śmiercią z  powodów zdrowotnych. Problem tych 
pacjentów jest opisany fragmentarycznie w ICD-10 w katego-
rii F45.2 (zaburzenia hipochondryczne), ale obraz kliniczny jest 
często szerszy niż w opisie zawartym w klasyfikacji. Osoby te 
odpowiadają kategorii: zaburzenie z lękiem o stan zdrowia (ill-
ness anxiety disorder w DSM-5 kategoria 300.7). 

Współwystępują tu trzy elementy: 

n obraz kliniczny polegający na silnym i wpływającym 
na wszystkie sfery życia lęku przed możliwością 
wystąpienia poważnej choroby, np. choroby serca, 
zawału, udaru, arytmii itd;

n wielość zespołów psychopatologicznych prezen-
towanych przez tych pacjentów (całe spektrum ze-
społów lękowych, jak lęk napadowy, agorafobia, lęk 
uogólniony, natrętnie nawracające myśli na temat 
zdrowia, objawy somatyzacyjne, objawy PTSD); 

n często występujący w wywiadzie element konkret-
nego przeżycia traumatycznego.

Osoby te katastroficznie interpretują drobne sygnały pły-
nące z ciała lub objawy niegroźnych chorób jako sygnały za-
grożenia życia lub poważnej choroby. Często odczuwają także 
lęk o osoby bliskie, a ich życiowe funkcjonowanie jest poważ-
nie ograniczone. 

W konsultacji tych pacjentów grają rolę liczne elemen-
ty psychologiczne, które wymagają uwzględnienia:

n ważne jest dokonanie rozróżnienia pomiędzy faktem, 
z jednej strony, a myślą, obawą z drugiej (pomiędzy 
„mam zawał”, a „boję się/myślę, że mam zawał”);

n kolejnym elementem jest powiązanie przez pacjenta 
swojego stanu, lęków i zachowań z doświadczeniami 
i wydarzeniami życiowymi. Powiązanie, że jeśli pacjent 
boi się śmierci i/lub choroby, to taki lęk nie pojawia 
się bez przyczyny lecz jest związany z zetknięciem się 
z jakąś konkretną lub symboliczną sytuacją zagrożenia. 
Nie oznacza to braku pamięci pacjenta dotyczącego 
takiego zdarzenia lub sytuacji symbolicznej, która 
poprzedzała ten lęk. Pamięć ta jest najczęściej obecna 
i bywa łatwa do przywołania. Problem dotyczy raczej 
braku wiązania swoich przeżyć z dawniejszymi wyda-
rzeniami, a nawet zaprzeczaniu takiego związku; 

n przezwyciężenia mechanizmów zaprzeczenia pacjen-
ta, przeczącym powiązaniu między zdarzeniem, a aktu-
alnymi przeżyciami. W wielu sytuacjach po ujawnieniu 
zdarzenia o charakterze traumatycznym natychmiast 
pojawiają się psychologiczne zaprzeczenia, artyku-
łowane jako negowanie związku pomiędzy dawnym 
przeżyciem, a obecnym stanem i zachowaniami. 

W przypadku różnorodnych sytuacji traumatycznych po-
przedzających wystąpienie lęku o zdrowie i życie, najczęściej 
jeden element jest wspólny – odniesienie przez pacjenta tego 
zdarzenia do samego siebie, pojawienie się myśli, że „jeśli to 
się zdarzyło, to może się przytrafić także mnie, ja też mogę 
umrzeć, zachorować, mogę zginąć nagle, bez uprzedzenia, coś 
strasznego może mi się stać”.

Kolejne wystąpienie reprezentowało punkt widzenia psy-
chologa. Dr n. hum. Anna Ratajska, która pracuje jako adiunkt 
w  Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
w  Bydgoszczy mówiła na temat „Czy rozmowa lekarza z  pa-
cjentem może mieć działanie proarytmiczne”. Skupiła się na 
relacji lekarz-pacjent, zarówno w sensie komunikacyjnym, jak 
i dużego znaczenia tej relacji dla pacjentów. 

Praktyka lekarska pisze różne scenariusze. Otóż w krót-
kim czasie po zakopiańskiej sesji, trafiła do mnie pacjentka 
skierowana przez kardiologa, z  opisywanym tu problemem 
łagodnej arytmii i ciężkiego lęku. Osoba ta była już po ablacji 
serca. Początkowo wywiad znakomicie potwierdzał opisywa-
ną wyżej koncepcję. Mąż miał dwa udary (w młodym wieku), 
pacjentka bała się śmierci, ciągle obawiała się arytmii i zagro-
żenia życia z  nią związanej. Ale… zawsze jak już coś wiesz, 
to coś nowego może jednak zaskoczyć. Okazało się, że kiedy 
była nastolatką, przeżywała bardzo trudny okres w  związ-
ku z  sytuacją rodzinną. Marzyła wtedy i  wyobrażała sobie,  
że będzie miała chorobę serca i umrze na nią, a oni (rodzina) 
pożałują i  zrozumieją, co stracili. Marzyła o  chorobie serca, 
której potem w życiu dorosłym tak strasznie się bała. I na to, 
osobiście, nie mam koncepcji.

relacje
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Tiapryd w leczeniu objawów lęku 
aspekty praktyczne
Tomasz Tafliński
| Instytut Psychiatrii i Neurologii, III Klinika Psychiatryczna

Zaburzenia lękowe to zaburzenia psychiczne cechujące 
się wysokim rozpowszechnieniem oraz znaczącym wpły-

wem na ogólny poziom zdrowotności, a także przebieg 
współistniejących chorób somatycznych. Amerykański 

Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego szacuje rozpo-
wszechnienie zaburzeń lękowych w ogólnej populacji na 
18,1%, przy czym jeden na pięć przypadków osiąga nasi-

lenie ciężkie [1]. W ocenie Kesslera i wsp. [2] w przypadku 
zaburzeń lękowych można mówić nie tylko o wysokiej 

współchorobowości, ale również o ich znaczeniu epide-
miologicznym jako czynników ryzyka dla występujących 

w późniejszym okresie chorób psychicznych (ok. 75% 
pacjentów spełniających kryteria zaburzenia lękowego 
w ciągu życia, spełnia też kryteria co najmniej jednego 

dodatkowego zaburzenia psychicznego), schorzeń soma-
tycznych (choroby układu krążenia, ryzyko udaru mózgu 

oraz rozwoju cukrzycy), a także zaburzeń związanych 
z używaniem substancji psychoaktywnych [3]. Istotnym 
problemem jest również to, że rozpowszechnienie zabu-

rzeń lękowych wzrasta wraz z wiekiem, by w populacji 
osób w wieku podeszłym osiągnąć od 7,3% do 10,2% [4]. 

Skuteczne leczenie objawów lękowych ma zatem szczegól-
ne znaczenie, nie tylko w perspektywie doraźnej poprawy 

samopoczucia ale także długoterminowo. Powinno być 
także bezpieczne w sensie nie stwarzania ryzyka uzależ-

nienia czy rozwoju tolerancji na efekt anksjolityczny. 

Etiopatogeneza zaburzeń 
lękowych – rola układu 
dopaminowego

Lęk to jeden ze stanów emocjonal-
nych niezbędnych psychice w  procesie 
identyfikacji zagrożeń zewnętrznych 
i wewnętrznych. Określany jest jako stan 
patologiczny, gdy występuje bez ade-
kwatnych czynników wyzwalających, 
nie zmniejsza się po ustąpieniu czynnika 
wyzwalającego lub nie poddaje się regu-
lacji homeostatycznej. Typowe objawy 
lęku dzieli się na objawy motoryczne 
(drżenie, napięcie mięśni, bóle mięśni 
wynikające z nadmiernego napięcia, nie-
pokój ruchowy), autonomiczne (skróce-
nie oddechu, przyspieszony rytm pracy 
serca, wzmożona potliwość lub uczu-
cie chłodu, suchość w  ustach, zawroty 
głowy i  inne), psychiczne (nadmierna 
czujność, zaburzenia koncentracji, draż-
liwość i inne). Klasyfikacje zaburzeń psy-
chicznych wyróżniają kilka typowych 
jednostek chorobowych, w  których lęk 
może przejawiać się pod różnymi po-
staciami – od lęku separacyjnego, przez 
lęk paniczny, lęk fobiczny, lęk związany 
z przeżywaniem natręctw, aż po lęk wol-
nopłynący [5].

Wiadomo, że w  rozwój zaburzeń 
lękowych zaangażowanych jest sze-
reg układów neuroprzekaźnikowych, 
takich jak układ gabaergiczny, gluta-
minergiczny, neuroprzekaźników mo-
noaminergicznych, neuroprzekaźników 
neuropeptydowych czy endokannabi-
noidowych. Obecność objawów lęko-
wych zależna jest od wielu czynników, 
takich jak równowaga pomiędzy ukła-
dem gabaergicznym a  układem gluta-
minergicznym. Układy te funkcjonalnie 
wiążą różne struktury ośrodkowego 

Celem artykułu jest przedstawienie 
danych empirycznych odnoszących się 
do możliwości zastosowania w  leczeniu 
objawów lękowych jednego z  atypo-
wych neuroleptyków – tiaprydu.
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układu nerwowego, których aktywność 
łączy się z występowaniem objawów lę-
kowych – ciała migdałowate, hipokampy 
oraz kora czołowa mózgu [6]. Przyjmuje 
się, że w odpowiedzi na czynnik wyzwa-
lający, aktywacji w  lęku ulega w  pierw-
szym etapie układ noradrenergiczny. 
Na przebieg tego procesu wpływ ma 
działanie osi podwzgórzowo-przysad-
kowo-nadnerczowej, co ma znaczenie 
w  procesie konsolidacji mechanizmów 
zapamiętywania i  odtwarzania śladów 
pamięciowych. Rolę układu serotoni-
nowego w  rozwoju zaburzeń lękowych 
opisuje się najczęściej w  kontekście za-
burzeń regulacji aktywności receptorów 
serotoninowych z  kluczową rolą recep-
tora 5-HT1A [7]. 

Uważa się, że za rozwój objawów 
lękowych odpowiada również zjawisko 
niestabilności układu dopaminowego 
w  warunkach stresu oraz nadmiernej 
wrażliwości receptorów dopaminowych. 
Przykładem mogą być obserwacje po-
czynione przez badaczy japońskich, 
wskazujące na znaczenie nadwrażliwości 
presynaptycznych receptorów dopami-
nowych D2 w  rozwoju lęku. Stwierdze-
nie takiej nadwrażliwości pozwala rów-
nież na odróżnienie osób z  wyjściowo 
wyższym poziomem lęku (czyli podat-
nych na rozwój zaburzeń lękowych) od 
osób cechujących się niskim poziomem 
lęku – ma zatem potencjalne znaczenie 
diagnostyczne [8]. Interesujące jest też, 
że potwierdzono istnienie związku po-
między wzrostem uwalniania dopaminy 
w  obrębie podstawnobocznego ciała 
migdałowatego, a  częstością oddycha-
nia w  stanach lękowych. Obserwacje 
te pozwalają na powiązanie zjawiska 
zwiększonej aktywności dopaminowej 
(w  tym przypadku – pobudzenia post-
synaptycznych receptorów dopamino-

wych D2) z  jednym z  objawów często 
obserwowanych w  lęku napadowym – 
tendencją do hiperwentylacji. [9]. Istnie-
ją również dowody na przywracanie sta-
bilności dopaminowej w mózgu w toku 
leczenia za pośrednictwem desensytyza-
cji postsynaptycznych receptorów dopa-
minowych D3. Regulacja farmakologicz-
na aktywności układu dopaminowego 
w  kontekście rozwoju objawów lęko-
wych możliwa jest w mechanizmie bez-
pośrednim (leki przeciwpsychotyczne), 
jak i  pośrednim (leki z  grupy selektyw-
nych inhibitorów wychwytu zwrotnego 
serotoniny) [10]. Zaobserwowano też, 
że aktywność leków stabilizujących dzia-
łanie układów neuroprzekaźnikowych 
związanych z  powstawaniem objawów 
lękowych zależna jest od czynników ge-
netycznych. Przykładowo, w  przypadku 
tiaprydu, okazało się, że skuteczność 
anksjolityczna i  tymoleptyczna tiaprydu 
zależna jest od obecności mutacji w ob-
rębie genu E8 decydującego o  syntezie 
receptora dopaminowego D2 [11]. 

Leczenie zaburzeń  
lękowych – problemy 
i wyzwania

W  leczeniu zaburzeń lękowych 
stosowane są leki z  kilku różnych grup 
terapeutycznych, których profile dzia-
łania pozwalają na wpływ na kluczowe 
dla zaburzeń lękowych układy neuro-
przekaźnikowe. W  doraźnym i  krótko-
terminowym leczeniu stanów lękowych 
nadal standardem pozostają leki z grupy 
benzodiazepin oraz anksjolityczne leki 
niebenzodiazepinowe, jak hydroksyzy-
na, buspiron czy niektóre leki neurolep-
tyczne (np. chlorprotiksen, flupentyksol). 
W  leczeniu krótkoterminowym więk-
szość rekomendacji klinicznych preferu-

je stosowanie benzodiazepin. Na pod-
stawie metaanaliz badań klinicznych nie 
stwierdzono istotnych różnic w zakresie 
odpowiedzi klinicznej pomiędzy lekami 
przeciwdepresyjnymi z  grupy SSRI lub 
SNRI (jak paroksetyna czy wenlafaksyna) 
a  benzodiazepinami, niemniej jednak 
większy odsetek przerywania terapii od-
notowano w  przypadku wenlafaksyny. 
W  perspektywie długoterminowej sto-
sowanie benzodiazepin można brać wy-
łącznie pod uwagę w  przypadku braku 
odpowiedzi klinicznej na zastosowanie 
leków o innych mechanizmach działania 
(leki przeciwdepresyjne, propranolol, 
pregabalina, neuroleptyki o  działaniu 
anksjolitycznym) oraz psychoterapii 
(standardem pozostaje terapia poznaw-
czo-behawioralna). Rekomendacje kli-
niczne zwracają uwagę na konieczność 
zachowania szczególnej ostrożności 
w leczeniu populacji pacjentów o szcze-
gólnej podatności na działania niepożą-
dane leków – osób w wieku podeszłym, 
kobiet w  ciąży lub karmiących piersią 
[12].

Do niedawna lekiem postrzega-
nym jako względnie najbezpieczniejszy 
w  relacji do skuteczności leczenia była 
pochodna piperazyny o  działaniu anty-
histaminowym – hydroksyzyna. Obecnie 
wskazuje się na możliwy inhibicyjny i za-
leżny od dawki wpływ hydroksyzyny na 
działanie kanału hERG. W związku z tym 
zaleca się, by podawanie hydroksyzyny 
ograniczyć do jak najkrótszego okre-
su, a  dawka dobowa leku nie powinna 
przekraczać 100 mg w  populacji osób 
dorosłych z uwagi na brak skuteczności 
wyższych dawek oraz ryzyko wydłużenia 
odcinka QT. Dawki hydroksyzyny po-
winny być odpowiednio dostosowane 
u  pacjentów z  cechami niewydolności 
nerek, w  wieku podeszłym oraz u  osób 
w wieku poniżej 18 lat. Uznano również, 
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że stosowanie hydroksyzyny powinno 
być przeciwwskazane w  przypadkach 
wrodzonego lub nabytego zespołu wy-
dłużonego QT, jak również w przypadku 
osób cechujących się ryzykiem wystą-
pienia tego zespołu z  uwagi na choro-
by układu krążenia, bradykardię (<55/
minutę), równoczesne stosowanie leków 
wpływających na długość odcinka QT, 
zaburzenia elektrolitowe (hipokaliemia, 
hipomagnezemia), a także z przypadka-
mi nagłych zgonów sercowych w wywia-
dzie rodzinnym [13, 14].

Tiapryd na tle atypowych 
leków przeciwpsycho-
tycznych w leczeniu lęku

Leki przeciwpsychotyczne o  dzia-
łaniu anksjolitycznym (niektóre neuro-
leptyki konwencjonalne oraz neurolep-
tyki atypowe, jak sulpiryd czy tiapryd) 
stosowane były od wielu lat w  leczeniu 
zaburzeń lękowych. W  praktyce, po leki 
te sięgano w  przypadkach przeciw-
wskazań do stosowania benzodiazepin, 
braku skuteczności innych leków, czy 
też nadwrażliwości na leki przeciwde-
presyjne. W  momencie pojawienia się 
na rynku leków przeciwpsychotycznych 
II generacji, dość szybko podejmowano 
próby ich stosowania w  leczeniu zabu-
rzeń lękowych, wychodząc z  założenia, 
że w  tych przypadkach relacje ryzyko–
korzyści będą bardziej korzystne, niż 
w  przypadku neuroleptyków klasycz-
nych. W  toku badań obserwacyjnych 
stwierdzono ostatecznie, że większość 
prób klinicznych z  udziałem neurolep-
tyków atypowych w  leczeniu zaburzeń 
lękowych przynosiła efekty pozytywne 
[15]. Potwierdzono, że leki takie jak ri-
speridon, olanzapina oraz kwetiapina, 
dołączane do leków przeciwdepresyj-
nych, są w  leczeniu zaburzeń lękowych 
nie tylko skuteczniejsze od placebo, ale 
też dorównują w skuteczności benzodia-
zepinom w  przypadkach leczenia opor-

nych postaci zaburzenia obsesyjno-kom-
pulsyjnego czy zaburzenia stresowego 
pourazowego. Ponadto okazało się, że 
stosowanie olanzapiny i kwetiapiny zna-
cząco redukowały poziom lęku w grupie 
pacjentów z depresją w przebiegu zabu-
rzenia afektywnego dwubiegunowego 
[16].

Na tym tle tiapryd jest lekiem zna-
nym od dawna – we Francji stosowano 
go od 1967 r., a  większość prac doty-
czących profilu działania leku oraz jego 
zastosowań praktycznych opublikowa-
no na przełomie lat 70. i  80. XX wieku. 
Tiapryd jest selektywnym blokerem 
receptorów dopaminowych D2 i  D3 
o  marginalnym wpływie na pozosta-
łe układy neuroprzekaźnikowe (w  tym 
receptor D1). Wpływ leku na receptory 
dopaminowe zależy od ich wcześniej-
szej sensytyzacji i jest bardziej wyrażony 
w  przypadku receptorów cechujących 
się nadwrażliwością na dopaminę, co 
pozwala na wyjaśnienie działania prze-
ciwdyskinetycznego tiaprydu. Lek ten 
cechuje się również słabym działaniem 
przeciwwytwórczym, sedatywnym i  ka-
taleptycznym, jak również działaniem 
anksjolitycznym, którego dokładny me-
chanizm nie został co prawda dobrze po-
znany, lecz został dobrze opisany w wa-
runkach modeli zwierzęcych. Wydaje 
się jednak, że działanie przeciwlękowe 
tiaprydu nie jest związane z działaniem 
antagonistycznym wobec receptorów 
dopaminowych. Ważną cechą leku jest 
jego korzystny profil kognitywny, gdyż 
tiapryd w  niewielkim stopniu wpływa 
na poziom czujności uwagi i  zdolność 
do koncentracji. Selektywne działanie 
tiaprydu wobec układu dopaminowe-
go ma szczególne znaczenie, gdyż tego 
rodzaju profil receptorowy wiąże się 
z  mniejszym ryzykiem pogorszenia sta-
nu somatycznego [17]. Ryzyko związane 
z leczeniem wydaje się przy tym wyższe 
w przypadku leków przeciwpsychotycz-
nych o  wieloreceptorowych profilach 
działania [18]. Stosowanie długotermi-

nowe tiaprydu nie wiąże się z  ryzykiem 
uzależnienia czy rozwoju tolerancji fi-
zycznej lub psychologicznej, lek ten nie 
wpływa również na próg drgawkowy; 
może natomiast powodować hiperpro-
laktynemię. Tolerancję tiaprydu ogólnie 
ocenia się jako dobrą. Objawy pozapira-
midowe występują rzadko i  najczęściej 
u osób cechujących się szczególną wraż-
liwością na ich występowanie. Mimo, iż 
stosowanie tiaprydu jest przeciwwska-
zane u  osób z  zaburzeniami rytmu ser-
ca, stwierdzono, że lek ten wywiera nie-
wielki wpływ na kanał hERG i to dopiero 
w  dawkach znacznie przekraczających 
stężenia terapeutyczne [17].

Maksymalne stężenie lek osiąga po 
upływie 1.5 godziny po podaniu doust-
nym, zaś stan stacjonarny w  surowicy 
osiągany jest dość szybko, bo po 24 do 
48 godzin podawania w trzech dawkach 
dobowych. Ryzyko interakcji farmakoki-
netycznych jest w  przypadku tiaprydu 
dość niskie z uwagi na niewielki stopień 
wiązania z białkami. Tiapryd eliminowa-
ny jest głównie drogą nerkową w postaci 
niezmienionej, a czas półtrwania wynosi 
od 3 do 4 godzin, co jest zależne głównie 
od wieku pacjenta oraz stopnia wydol-
ności nerek [19].

Obecnie (2016) na rynku polskim 
znajdują się dwa preparaty zawierające 
tiapryd w  postaci tabletek. Do wskazań 
Tiapridu PMCS należą: zaburzenia zacho-
wania u pacjentów w podeszłym wieku 
z  demencją; zaburzenia zachowania 
podczas odstawiania alkoholu: ostry ze-
spół majaczeniowy, zespół odstawienny; 
ciężka postać pląsawicy Huntingtona. 
Wskazania do stosowania Tiapridalu są 
nieco węższe i  ograniczone do subpo-
pulacji pacjentów w  wieku podeszłym: 
pobudzenie psychomotoryczne i  agre-
sywne zachowania u pacjentów w pode-
szłym wieku z demencją.
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Tiapryd – wyniki badań 
empirycznych  
i obserwacyjnych

Większość prac poświęconych far-
makologii tiaprydu i  możliwości jego 
praktycznych zastosowań odnosi się do 
lat 70. i  80. XX wieku. Analiza bazy da-
nych Medline (dostęp 30.04.2016) oraz 
Google Scholar z  zastosowaniem słów 
kluczowych „tiapride” oraz „anxiety tre-
atment” przyniosła 32 cytowania z  lat 
1978–2013, z których 5 cytowań odnosi 
się bezpośrednio do leczenia stanów 
lękowych. Pozostałe prace poświęcone 
są opisowi efektów stosowania tiapry-
du u  pacjentów z  uzależnieniem od al-
koholu – głównie w kontekście leczenia 
objawów alkoholowego zespołu abs-
tynencyjnego z  lękiem i  pobudzeniem. 
Wyszukiwanie w  bazie Google Scholar 
przyniosło 15 cytowań, z których żadne 
nie nawiązywało do leczenia zaburzeń 
lękowych lub działań anksjolitycznych 
tiaprydu. Lek ten jest wymieniany na-
tomiast w kontekście leczenia zaburzeń 
behawioralnych związanych z  otępie-
niem oraz w kontekście leczenia uzależ-
nień.

W  najwcześniejszej z  cytowanych 
publikacji [20], na podstawie obserwacji 
praktycznych wyników leczenia stwier-
dzono, że tiapryd jest lekiem mogącym 
przynosić największe korzyści pacjen-
tom z depresją o przebiegu napadowym 
lub „przewlekle somatycznym”, jak też 
pacjentom z maskowanymi lub wczesny-
mi postaciami psychoz.

W  publikacji z  1982 r. przedstawio-
no zbiór ówczesnych doświadczeń z ba-
daniami klinicznymi nad stosowaniem 
leków z  grupy benzamidów. Zwrócono 
uwagę na pozytywne doświadczenia 
wynikające ze stosowania leku w  sta-
nach chorobowych związanych z  uza-
leżnieniem od alkoholu, pobudzeniem 
w  przebiegu chorób somatycznych, 
a  także zaburzeń motorycznych. Obser-

wacje te miały jednak najczęściej cha-
rakter otwartych prób klinicznych, co 
obniżało wartość przeprowadzonych 
obserwacji z  punktu widzenia współ-
czesnej metodologii badań klinicznych, 
niemniej jednak miało duże znaczenie 
praktyczne [21].

Znacznie bardziej wartościowym 
badaniem, pozwalającym na doświad-
czalne określenie możliwych dawek 
terapeutycznych tiaprydu w  praktyce 
klinicznej, była podwójnie ślepa, rando-
mizowana próba kliniczna z udziałem 60 
pacjentów. Celem badania była ocena 
efektów leczenia objawów lęku w  gru-
pie chorych z objawami odstawiennymi 
związanymi z uzależnieniem od alkoho-
lu. Okazało się, że tiapryd w  dawce 600 
mg/d był co najmniej równie skuteczny, 
jak karbamazepina w  tej samej dawce 
dobowej [22]. Skuteczność tiaprydu 
w  leczeniu lęku porównano również 
w  kilka lat później w  grupie pacjentów 
przyjmujących benzodiazepiny (triazo-
lam), potwierdzając istnienie wyraźnego 
profilu anksjolitycznego leku, porówny-
walnego w sile działania do profilu ben-
zodiazepin [23].

Inna grupa badaczy francuskich 
przeprowadziła niewielkie badanie ob-
serwacyjne, w którym oceniono skutecz-
ność tiaprydu w  leczeniu 45 pacjentów 
w podeszłym wieku. W grupie tej stoso-
wano tiapryd w  dawkach 100–400 mg/
dobę przez okres 2–4 miesięcy. Wska-
zaniem do zastosowania tiaprydu były 
stany pobudzenia, niepokoju oraz lęku, 
a  także zaburzenia snu. Skuteczność 
terapii była bardzo dobra, gdyż efekty 
leczenia oceniano jako „znakomite” lub 
„satysfakcjonujące” w  38 przypadkach. 
Odnotowano również, że w  przypadku 
22 pacjentów wystąpiła znacząca popra-
wa w zakresie poziomu czujności w go-
dzinach porannych, aktywności w ciągu 
dnia, jakości relacji społecznych oraz 
sprawności pamięci [24].

Znacząca liczba publikacji odnosiła 
się jednak do oceny działania tiaprydu 
w  różnych subpopulacjach pacjentów 
uzależnionych od alkoholu. W  1987 
przeprowadzono 6-miesięczną próbę 
kontrolowaną placebo, w  której udział 
wzięło 32 pacjentów uzależnionych od 
alkoholu ze współistniejącymi objawa-
mi depresji i  lęku o nasileniu znacznym. 
Poza wyraźnym efektem anksjolitycz-
nym tiaprydu, zaobserwowano również, 
że w  grupie eksperymentalnej redukcji 
uległo spożycie alkoholu,  wydłużeniu 
uległa też długość okresów z abstynen-
cją przy dobrej tolerancji leczenia. Zaob-
serwowano też, że zastosowanie tiapry-
du wpłynęło na wzrost poczucia własnej 
wartości, a  także poprawę ujawnianej 
satysfakcji związanej ze zmianą nieko-
rzystnej sytuacji życiowej [25].

Jedną z  prac wskazujących na rolę 
mechanizmu selektywnego antagoni-
zmu wobec receptorów D2/D3 w utrzy-
mywaniu remisji w  uzależnieniu od 
alkoholu jest praca Bendera i  wsp. [26]. 
W  pracy tej zrelacjonowano przebieg 
wieloośrodkowego, randomizowane-
go i  kontrolowanego placebo badania 
przeprowadzonego metodą podwójnie 
ślepej próby na grupie 299 pacjentów 
z uzależnieniem od alkoholu w ciągu 24 
tygodni po przebytej detoksykacji. Jako 
zmienną pierwszorzędową wybrano 
czas do pierwszego nawrotu definiowa-
nego jako użycie dowolnej ilości alkoho-
lu. Stwierdzono jednak, że zastosowanie 
tiaprydu w  dawce 300 mg/dobę nie 
wiązało się ze znaczącym wydłużeniem 
czasu do nawrotu ani też z redukcją czę-
stotliwości nawrotów.

Na podstawie tych obserwacji sfor-
mułowano rekomendacje dotyczące 
dawkowania tiaprydu w  leczeniu ob-
jawów majaczenia alkoholowego oraz 
objawów odstawiennych w  przebiegu 
uzależnienia od alkoholu. Dawkowanie 
to mogło wynosić od 400 do 1200 mg/
dobę stosowanych w  dawkach podzie-
lonych, podawanych co 4 do 6 godzin 

leki
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z  maksymalnym poziomem dawko-
wania wynoszącym 1800 mg/dobę.  
W  leczeniu objawów pobudzenia oraz 
agresji, zalecane dawkowanie wynosi 
od 200 do 300 mg/dobę przez okres 1–2 
miesięcy lub dłużej pod kontrolą lekar-
ską. Wyższe dawki dopuszczano w lecze-
niu zaburzeń motorycznych, w  których 
dawkowanie tiaprydu sięgać mogło 
300 do 800 mg/dobę. Tiapryd w  dawce 
300 mg/dobę oceniano jako skuteczny 
w  przypadku postępowania detoksyka-
cyjnego u  pacjentów po ciągach alko-
holowych. Zwrócono przy tym uwagę na 
konieczność redukcji dawek u  pacjen-
tów z objawami niewydolności nerek.

Zgodnie z  charakterystyką produk-
tu leczniczego Tiapridu PMCS, w  lecze-
niu zaburzeń zachowania związanych 
z otępieniem zalecane dawkowanie leku 
wynosi 200–400 mg/dobę, przy czym 
leczenie należy rozpoczynać od dawki 
50 mg stosowanej dwa razy na dobę, 
a  zwiększanie dawkowania może na-
stępować co 2–3 dni w krokach 50–100 
mg. W przypadku zaburzeń zachowania 
związanych z uzależnieniem od alkoholu 
dawka dobowa leku powinna wynosić 
maksymalnie 300–400 mg/dobę, a  czas 
leczenia określono na 1–2 miesięce. 
W  przypadku pląsawicy Huntingtona 
dawkowanie leku powinno rozpoczynać 
się od 1200 mg/d w  co najmniej trzech 
dawkach podzielonych, a  następnie 
dawka leku powinna być stopniowo 
redukowana do dawki podtrzymującej 
w  zależności od odpowiedzi klinicznej. 
W  przypadku pacjentów w  wieku od 6 
do 18 lat standardowa dawka leku wy-
nosi 100–150 mg/d, zaś dawka maksy-
malna 300 mg/dobę. Dawkowanie mak-
symalne Tiapridalu w  grupie pacjentów 
w  podeszłym wieku z  objawami zabu-
rzeń zachowania określono na 300 mg/
dobę, przy czym dawkę 200 mg/dobę 
wymieniono jako „zwykle stosowaną”, 
zaś lek powinien być włączany od dawki 
50 mg dwa razy dziennie, a dawka doce-
lowa osiągana w ciągu 2–3 dni [27, 28].

Podsumowanie – aspekty praktyczne

Tiapryd jest lekiem neuroleptycznym cechującym się słabym 
działaniem przeciwpsychotycznym oraz wyraźnym działaniem 
uspokajającym i  przeciwlękowym. Dzięki selektywnemu działaniu 
na receptory dopaminowe oraz korzystnemu profilowi farmakokine-
tycznemu, ryzyko interakcji z innymi lekami wydaje się niskie. Stoso-
wanie tiaprydu wiąże się również ze względnie niewielkim ryzykiem 
występowania działań niepożądanych, w tym późnych dyskinez.

Analiza badań klinicznych i obserwacyjnych poświęconych tia-
prydowi pozwala na określenie dość ograniczonego zestawu wska-
zań do stosowania leku, co odzwierciedla się w  charakterystykach 
produktów leczniczych. Zwracają tu również uwagę wyraźnie niższe 
zakresy dopuszczalnych dawek leku w porównaniu do stosowanych 
we wcześniejszym okresie. Wydaje się jednak, że z uwagi na korzyst-
ny profil skuteczności oraz bezpieczeństwa leku, określić można ze-
staw wskazań pozarejestracyjnych do stosowania leku:

n epizody depresyjne z pobudzeniem i lękiem – tiapryd może w ta-
kich przypadkach skutecznie eliminować objawy pobudzenia 
i niepokoju psychoruchowego w sytuacji braku skuteczności le-
ków przeciwdepresyjnych o profilu anksjolitycznym lub przeciw-
wskazań do stosowania benzodiazepin czy hydroksyzyny; duże 
znaczenie może mieć w tych przypadkach szybkość działania tia-
prydu – o wiele większa niż leków przeciwdepresyjnych, a także 
brak ryzyka rozwoju tolerancji na działanie anksjolityczne;

n zaburzenia lękowe (uogólnione, z  napadami lęku panicznego, 
mieszane – szczególnie z towarzyszącą tendencją do hiperwenty-
lacji) – z uwagi na wyraźne działanie przeciwlękowe w przypadku 
istnienia przeciwwskazań do stosowania benzodiazepin, hydrok-
syzyny czy innych neuroleptyków o  działaniu anksjolitycznym; 
korzystną cechą tiaprydu w  tych przypadkach może być niskie 
ryzyko występowania zaburzeń kognitywnych jako działań nie-
pożądanych leczenia;

n zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne oraz zaburzenie stresowe po-
urazowe z nasilonym lękiem i niepokojem – w tych przypadkach 
tiapryd może być również dołączany do leków przeciwdepresyj-
nych z grupy SSRI czy trójpierścieniowych leków przeciwdepre-
syjnych, w czym pomocne może być niskie ryzyko interakcji;

n epizody psychotyczne przebiegające z  lękiem i  pobudzeniem – 
w  przypadkach tych można oczekiwać skuteczności tiaprydu 
w maksymalnych zarejestrowanych dawkach w połączeniu z  in-
nymi lekami przeciwpsychotycznymi; w  przypadkach tych na-
leży też przyjąć założenie, że równoległe stosowanie więcej niż 
jednego leku przeciwpsychotycznego powinno być ograniczone 
w czasie do niezbędnego minimum;

n zespoły odstawienne w przebiegu uzależnienia od substancji psy-
choaktywnych (alkohol, benzodiazepiny) – w przypadkach braku 
skuteczności czy przeciwwskazań do stosowania leków przeciw-
psychotycznych. Tiapryd może być stosowany w skojarzeniu z le-
kiem przeciwpadaczkowym (np. karbamazepiną);

n późne dyskinezy jako powikłania długoterminowego leczenia 
przeciwpsychotycznego.
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Leki przeciwdepresyjne 
a niewydolność nerek
TOMASZ SZAFRAŃSKI

Podobnie jak w  przypadku innych 
przewlekłych chorób somatycznych, de-
presja i zaburzenia lękowe często nie są 
rozpoznawane ani leczone u  osób cier-
piących z powodu niewydolności nerek. 
Z badań wynika, że nieleczona depresja 
jest niezależnym czynnikiem większego 
ryzyka hospitalizacji i niezależnym czyn-
nikiem większego ryzyka zgonu, zarów-
no przed, jak i po zainicjowaniu dializ.

W  praktyce klinicznej spotykamy 
również sytuacje, w których chorzy z nie-
wydolnością nerek są wprawdzie leczeni, 
ale – z obawy przed działaniami niepożą-
danymi – subterapeutycznymi dawkami 
leków. 

Wykluczeni z badań
Niestety, chorzy z  poważną niewy-

dolnością nerek (niewydolność 3-5 stop-
nia, czyli eGFR <60 mL/min/1.73 m2) są 
wykluczeni z  badań klinicznych leków 
przeciwdepresyjnych. W  ogóle jest bar-
dzo mało badań w  tej grupie chorych, 
a opublikowane są zwykle badania nie-
kontrolowane na małych grupach cho-
rych. Mamy więc niewystarczające dane 
o  skuteczności i  bezpieczeństwie, co 
prowadzi czasami do sytuacji, że obawy 
dotyczące akumulacji toksycznych meta-
bolitów i interakcji powodują ogranicze-
nia w  stosowaniu leków przeciwdepre-
syjnych lub stosowanie ich w  dawkach 
subterapeutycznych.

Celem tego opracowania jest przy-
pomnienie podstawowych zasad lecze-
nia chorych z  niewydolnością nerek. 
W  tabeli na sąsiedniej stronie zebrano 
informacje dotyczące sugerowanego 
dostosowywania dawek leków przeciw-

depresyjnych w  niewydolności nerek, 
które mogą być przydatne w codziennej 
praktyce klinicznej.

Niewydolność nerek prowadzi oczy-
wiście do zmian w  farmakokinetyce le-
ków, zmienia ich metabolizm. Może do-
chodzić do wypierania leków z połączeń 
z  białkami i  zwiększeniu frakcji wolnej 
w  osoczu. Niewydolność nerek może 
również wpływać na I fazę metabolizmu 
leków w wątrobie, redukując aktywność 
CYP 450, chociaż wpływ ten jest zmien-
ny.

Jak dostosować dawkę
W  przypadku wielu leków psycho-

tropowych nie ma konieczności dra-
stycznej zmiany dawkowania przy ła-
godnej, umiarkowanej, a  nawet ciężkiej 
niewydolności nerek. Spośród leków 
przeciwdepresyjnych, konieczność re-
dukcji dawek dotyczy przede wszystkim: 
bupropionu, duloksetyny, paroksetyny, 
reboksetyny, wenlafaksyny i  tianeptyny. 
Spośród leków przeciwpadaczkowych: 
gabapentyny, okskarbamazepiny, pre-
gabaliny, topiramatu, walproinanów, 
wśród leków przeciwpsychotycznych: 
amsiulprydu, paliperidonu i risperidonu, 
sulpirydu oraz wśród innych leków: litu 
i memantyny. 

Zasady leczenia
Generalne zasady stosowania leków 

w niewydolności nerek mówią o tym, że 
powinniśmy zaczynać od niższych da-
wek (start low), a  następnie stopniowo 
zwiększać dawkę, monitorując działania 
niepożądane (go slow). Spośród działań 

Rozpowszechnienie cho-
rób nerek wzrasta wraz z wie-
kiem i np. w USA dotyczy oko-
ło 13% dorosłych. Wśród osób 
powyżej 65 roku życia, nawet 

w przypadku prawidłowych 
wartości kreatyniny, należy 

zakładać, że mamy do czynie-
nia z łagodną niewydolnością 
nerek. Jednocześnie, depresja 
i zaburzenia lękowe są bardzo 

częste u osób cierpiących na 
przewlekłe choroby nerek. 

Szacuje się, że umiarkowana 
lub ciężka depresja występuje 

u 20-30%, a u kolejnych 25% 
są obecne łagodne objawy 

depresyjne. Częste są również 
objawy lękowe – przewlekle 
mogą utrzymywać się u 15% 

chorych, zaś w zmiennym na-
sileniu u około 1/3 pacjentów. 

Dodatkowo, u ponad 50% 
chorych dializowanych 

stwierdza się zaburzenia snu 
(najczęściej bezsenność). 

praktyka
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niepożądanych, zwłaszcza sedacja, za-
burzenia świadomości, spadki ciśnienia, 
tycie i  działania cholinolityczne (zatrzy-
manie moczu!) mogą być mocniej wy-
rażone. W  niewydolności nerek docho-
dzi do zaburzeń elektrolitowych, należy 
o  tym zatem zawsze pamiętać, stosując 
leki mogące wydłużać odstęp QTc.

W  przypadku braku danych na te-
mat dostosowania leku w zależności od 
poziomu kreatyniny u  chorego, można 
kierować się zasadą nieprzekraczania 
2/3 dawki rekomendowanej u  chorych 
z normalną czynnością nerek.

Co znowu oczywiste, należy unikać 
leków, o których wiadomo, że są neuro-
toksyczne bądź tych, które są metaboli-
zowane głównie przez nerki. 

Należy również unikać politerapii 
i  każdorazowo przeanalizować poten-
cjalne interakcje danego leku z  innymi 
lekami stosowanymi u  pacjenta – po-
mocne są dostępne szeroko w internecie 
programy do analizy interakcji lekowych.

Co wiemy o skuteczności?
Przeprowadzone do tej pory otwar-

te badania kliniczne sugerują dobrą sku-
teczność leków przeciwdepresyjnych 
w niewydolności nerek (SSRI – 8 badań, 
TCA – 1 badanie). Badania wykazały też, 
że ich stosowanie jest relatywnie bez-
pieczne, choć łagodne działania niepo-
żądane występują często. Badań rando-
mizowanych, kontrolowanych placebo 
(RCT) prawie nie ma: RCT dotyczące 
fluoksetyny u 14 chorych dializowanych 
wykazało, że jest ona bezpieczna, ale 
nie wykazało istotnej skuteczności, ran-
domizowane badanie dotyczące esci-
talopramu u  62 chorych dializowanych 
wykazało jego skuteczność, ale brak jest 
precyzyjnych danych, bo badanie nie 
zostało opublikowane (poza abstraktem 
z  konferencji ECNP). W  chwili obecnej 
w  Stanach Zjednoczonych jest prowa-
dzone duże randomizowane badanie 
dotyczące skuteczności i  bezpieczeń-
stwa stosowania sertraliny u  chorych  
na depresję z  niewydolnością nerek 
(CAST).

Rekomendacje

W opublikowanych w 2012 roku rekomendacjach 
European Renal Best Practice stwierdza się, że:

n Pacjenci z niewydolnością nerek (stadium CKD 
3-5), którzy spełniają kryteria umiarkowane-
go epizodu depresji (DSM-IV), powinni być 
aktywnie leczeni. 

n  Sugerowane jest, aby rozpocząć leczenie 
lekiem przeciwdepresyjnym. Należy dokonać 
ewaluacji skuteczności leczenia po 8–12 tygo-
dniach, należy unikać długotrwałego stosowa-
nia leków, które nie są efektywne.

n  Jako leki I rzutu u pacjentów z niewydolnością 
nerek sugeruje się leki z grupy inhibitorów 
wychwytu zwrotnego serotoniny.

Spośród inhibitorów wychwytu zwrotnego se-
rotoniny najrozsądniejszymi lekami pierwszego 
wyboru wydają się citalopram i sertralina. 

Opracowanie T.Szafrański na podstawie ChPL 
poszczególnych leków, oraz: 

1. Bautovich A, Katz I, Smith M, Loo CK, Harvey SB. 
Depression and chronic kidney disease: A review 
for clinicians. Aust N Z J Psychiatry 2014 Mar 21. 

2. Ferrando SJ, Levenson JL, Owen JA (red.). Clinical 
Manual of Psychopharmacology on The Medi-
cally Ill. 2010; 150-175. 

3. Hedayati SS, Yalamanchili V, Finkelstein FO. A 
practical approach to the treatment of depres-
sion in patients with chronic kidney disease 
and endstage renal disease. Kidney Int. 2012; 
81(3):247-55

4. Jain N, Trivedi MH, Rush AJ, Carmody T, Kurian B, 
Toto RD, Sarode R, Hedayati SS. Rationale and 
design of the Chronic Kidney Disease Antide-
pressant Sertraline Trial (CAST). Contemp Clin 
Trials 2013; 34(1):136-44

5. Rayner L, Price A, Evans A, i wsp. Antidepressants 
for depression in physically ill people. Cochrane 
Database Syst Rev 2010;(3):CD007503

6. Taylor D, Paton C, Kapur S.(red.) The Maudsley 
Prescribing Guidelines in Psychiatry, 13 th Edi-
tion. Wiley-Blackwell, 2013. s 388-399. 

* Uwaga:  Dołożono starań, aby informa-
cje przedstawione w tabeli na sąsiedniej 
stronie były zgodne z aktualnym stanem 
wiedzy, jednakże poszczególne źródła 
różnią się odnośnie danych dotyczących 
indywidualnych leków. Autor i wydawca 
nie ponoszą odpowiedzialności za błędy, 
pominięcia lub za konsekwencje zastoso-
wania tego schematu. Ze względu na cią-
gły postęp wiedzy medycznej, konieczne 
jest niezależne weryfikowanie na bieżąco 
dawkowania leków i informacji zawartych 
w aktualnej Charakterystyce Produktu 
Leczniczego. Dawkowanie leku u każde-
go pacjenta należy ustalić indywidualnie, 
biorąc pod uwagę całościową ocenę stanu 
klinicznego.

praktyka



Sugerowane dostosowanie dawek dobowych leków przeciwdepresyjnych w niewydolności nerek*

Lek Dawka, gdy 
GFR 30 - 60 mL/min

Dawka, gdy 
GFR 15 - 30 mL/min

Dawka, gdy 
GFR <15 mL/min

Dawka, gdy terapia 
nerkozastępcza
(dializa, przeszczep)

Amitryptylina

Doksepina

Klomipramina

Mianseryna

Mirtazapina

Trazodon

Citalopram

Escitalopram

Fluwoksamina

Fluoksetyna

Paroksetyna

Sertralina

Wenlafaksyna

Duloksetyna

Wortioksetyna

Reboksetyna

Bupropion

Moklobemid

Tianeptyna

Agomelatyna

Nie wymaga

Nie wymaga

Nie wymaga

Nie wymaga

Nie wymaga

Nie wymaga

Nie wymaga

Nie wymaga

Nie wymaga

Nie wymaga

Ostrożnie zwiększać 
od 10 mg

Nie wymaga

Nie wymaga

Nie wymaga

Nie wymaga

4–6 mg

Max. 150 mg

Nie wymaga

Ostrożnie zwiększać 
od 12,5 mg

Nie wymaga

Nie wymaga

Nie wymaga

Nie wymaga

Nie wymaga

Ostrożnie zwiększać od 
15 mg (klirens spada ok. 30%)

Nie wymaga

Nie wymaga

Ostrożnie zwiększać 
od 5 mg

Nie wymaga

Nie wymaga

Ostrożnie zwiększać 
od 10 mg

Nie wymaga

37.5–112.5 mg

Ostrożnie zwiększać 
od 30 mg

Nie wymaga

4–6 mg

Max. 150 mg

Nie wymaga

12.5–25 mg

Nie wymaga

Ostrożnie / Nie wymaga?

Ostrożnie / Nie wymaga?

Ostrożnie od 10 mg, rozważyć 
mniejszą dawkę  max. 

Ostrożnie / Nie wymaga?

Ostrożnie zwiększać od 15 mg, 
rozważyć mniejszą dawkę max  
(klirens spada ok. 50%) 

Ostrożnie, rozważyć mniejszą 
dawkę max (150 mg)?

Ostrożnie / Nie wymaga?

Ostrożnie zwiększać od 5 mg

Ostrożnie / Nie wymaga?

Ostrożnie, rozważyć dawkowanie 
co 2 dzień?

Ostrożnie zwiększać od 10 mg
(max 40 mg na dobę)

Ostrożnie / Nie wymaga?

Bardzo ostrożnie
Nie jest zalecana

Bardzo ostrożnie
Nie jest zalecana

Ostrożnie / Nie wymaga?

4–6 mg

Bardzo ostrożnie
Nie jest zalecana

Ostrożnie / Nie wymaga?

12.5–25 mg

Ostrożnie / Nie wymaga?

Ostrożnie / Nie wymaga?

Ostrożnie / Nie wymaga?

Ostrożnie od 10 mg, rozważyć 
mniejszą dawkę  max. 

Ostrożnie / Nie wymaga?

Ostrożnie zwiększać od 15 mg, 
rozważyć mniejszą dawkę max  
Dializa nie wpływa istotnie na poziom leku 

Ostrożnie, rozważyć mniejszą 
dawkę max (150 mg)?

Ostrożnie / Nie wymaga?

Ostrożnie zwiększać od 5 mg

Ostrożnie / Nie wymaga?

Ostrożnie / Nie wymaga?

Ostrożnie zwiększać od 10 mg
(max 40 mg na dobę)

Ostrożnie / Nie wymaga?

Bardzo ostrożnie 37.5–112.5 mg 
Podawać po dializie

Ostrożnie zwiększać od 30 mg

Ostrożnie / Nie wymaga?

4–6 mg

Bardzo ostrożnie!
Dawka 150 mg co 3 dni?

Ostrożnie / Nie wymaga?

12.5–25 mg

Ostrożnie / Nie wymaga?

* Uwaga:  Dołożono starań, aby przedstawione w  tabeli informacje były zgodne z  aktualnym stanem wiedzy, jednakże poszczególne źródła różnią się odnośnie danych  
   dotyczących indywidualnych leków. Autor i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub za konsekwencje zastosowania tego schematu. Ze względu  
   na ciągły postęp wiedzy medycznej konieczne jest niezależne weryfikowanie na bieżąco dawkowania leków i informacji zawartych w aktualnej Charakterystyce Produktu  
    Leczniczego. Dawkowanie leku u każdego pacjenta należy ustalić indywidualnie, biorąc pod uwagę całościową ocenę stanu klinicznego. 
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Wprowadzenie

Znany psychiatrom od de-
kad trazodon jest lekiem prze-
ciwdepresyjnym działającym 
na kilka układów przekaźniko-
wych w  sposób bardzo wyraź-
nie zależny od dawki. Dawka 
determinuje profil psychotro-
powy trazodonu. I  odwrotnie 
– rozpatrując wskazania do 
stosowania leku (zaburzenia 
snu, depresja, zespoły lękowe 
w  przebiegu depresji), trzeba 
poważnie zastanowić się, tak 
nad wstępną, jak i  docelową 
dawką. „Przypadek” trazodo-
nu jest interesujący także ze 
względu na zróżnicowanie 
dostępnych postaci farmaceu-

tycznych. Kilka postaci leku 
(w  tym zarejestrowane w  Pol-
sce CR i  XR) sprawia, że lekarz 
może zetknąć się ze stosowa-
niem trazodonu w  różnych 
dawkach, z  różną częstotliwo-
ścią i  w  zasadniczo odmien-
nych wskazaniach.

Powszechnie przyjmuje 
się, że podawanie trazodonu 
w  niższych dawkach sprzyja 
indukcji snu i  działa uspoka-
jająco. W  wyższych dawkach 
lek działa przeciwdepresyjnie. 
Efekt uspokajający i  nasenny 
nie znika jednak ze wzrostem 
dawki. Stosując odpowiednią 
postać leku „na sen”, efekty 

uspokajające i nasenne można 
zogniskować w  czasie. Służy 
do tego postać CR, której czas 
działania wynosi ok. 8-12 h. 

Do terapii depresji można 
wykorzystać obie postaci – 
stosowaną dwa razy na dobę 
postać CR i opracowaną do sto-
sowania raz na dobę postać XR 
(Tabela 1). Tu kluczową rolę od-
grywa dawka, o czym poniżej.

 Trazodon,
czyli

dawka x postać
x wskazanie

Przemysław Bieńkowski

leki
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leki

Farmakodynamika, czyli
receptorologia trazodonu

Trazodon dość zasadniczo różni się 
od leków z  grupy SSRI mechanizmem 
działania. Bywa nazywany lekiem mul-
tifunkcjonalnym (multimodalnym), co 
odnosi się do mechanizmu działania 
obejmującego kilka układów przekaź-
nikowych i  receptorowych. Zwiększenie 
dawki sprawia, że molekuły leku „za-
lewają” kolejne mechanizmy działania 
– receptory serotoninowe, receptory 
adrenergiczne, receptory histaminowe 
i wreszcie transportery dla serotoniny, co 
przekłada się na zmianę lub poszerzenie 
spektrum terapeutycznego (Ryc. 1).

Już małe dawki trazodonu (50–75 
mg) wystarczają do zablokowania recep-
torów serotoninowych 5HT2 oraz części 
receptorów alfa1-adrenergicznych i  re-
ceptorów histaminowych H1. W  więk-
szych dawkach, lek zaczyna blokować 
transportery dla serotoniny, ogranicza-
jąc wychwyt zwrotny tego przekaźnika 
i  zwiększając stężenie serotoniny w  sy-
napsach. Ujmując rzecz całościowo, 
mamy do czynienia z lekiem typu SSRI+, 
a  właściwie – dla szczególarzy – +SSRI, 

ponieważ ze wzrostem dawki najpierw 
pojawiają się dodatkowe efekty recep-
torowe. 

To, że blokada receptorów 
serotoninowych 5-HT2 jest 
względnie niezależną od dawki 
cechą leku, przekłada się na 
wyciśnięcie z układu serotoni-
nergicznego wartości dodanej:

n blokowania receptorów sero-
toninowych, których pobu-
dzać nie należy, czyli 5-HT2, co 
lubią robić SSRI i SNRI, 

n  wtórnego, do zablokowania 
wychwytu serotoniny, pobu-
dzenia „dobrych” receptorów 
dla serotoniny (np. 5-HT1),  
tak jak SSRI i SNRI. 

Blokowanie receptorów 5-HT2 
sprawia, że stosowanie leku 
wiąże się z relatywnie niskim 
ryzykiem dysfunkcji seksual-
nych i dodatkowym działaniem 
przeciwlękowym.

Farmakokinetyka 
trazodonu

Większość cech farmakokinetycz-
nych trazodonu nie stwarza istotnych 
problemów klinicznych. Trazodon do-
brze wchłania się po podaniu doustnym, 
a pokarm może nawet poprawiać wchła-
nianie leku. Uwaga, dla postaci długo-
działającej, oznaczanej jako XR, posiłek 
z dużą zawartością tłuszczu może zwięk-
szyć maksymalne stężenie leku prawie 
dwukrotnie. Dobra penetracja bariery 
krew-mózg gwarantuje efekt psychotro-
powy. 

  rycina 1A

transportery 
serotoninowe 
nie blokowane

brak wyraźnego 
działania przeciw-
-depresyjnego

dodatkowe efekty 
receptorowe - tak

działanie uspoka-
jające i nasenne 
włączone.

mniejsza 
dawka

trazodonu

 rycina 1b

transportery 
serotoninowe 
blokowane

działanie 
przeciwdepresyjne 
włączone

dodatkowe efekty 
receptorowe - tak

działanie uspoka-
jające i nasenne 
włączone

większa 
dawka

trazodonu
(>300 mg/d)
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Tekst sponsorowany przez firmę Angelini Polska.

Jak większość leków przeciwdepre-
syjnych, trazodon jest metabolizowa-
ny w  wątrobie. Metabolizm trazodonu 
mogą hamować typowe inhibitory me-
tabolizmu wątrobowego – ketokonazol 
i  SSRI, a  przyspieszać typowy induktor 
metabolizmu, karbamazepina. Okres 
biologicznego półtrwania trazodonu CR 
jest dość krótki (8-12 h) i  sprzyja stoso-
waniu leku w  terapii zaburzeń snu. Ina-
czej sprawa ma się z terapią depresji, do 
leczenia której lepiej nadaje się postać 
o długim czasie uwalniania (XR), działają-
ca do 24 h i przeznaczona do podawania 
raz na dobę. Co można zyskać stosując 
trazodon XR? Poza zmniejszeniem czę-
stotliwości podawania leku, ogranicze-
nie górek i dołków stężenia, bardziej ty-
powych dla postaci CR. 

W kilku badaniach klinicznych uda-
ło się wyznaczyć minimalne osoczo-
we stężenie terapeutyczne trazodonu. 
Stężenie to w  leczeniu depresji wynosi 

Piśmiennictwo:
Bieńkowski P. Przypadek trazodonu. cz. 1-4. Psychiatra 2015.
Fagiolini A, Comandini A, Dell’Osso MC, Kasper S. Rediscovering trazodone for the treatment of the major 

depressive disorder. CNS Drugs DOI 10.1007/S40263-012-0010-5.
Hayasaka Y, Purgato M, Magni LR, Ogawa Y, Takeshima N, Cipriani A, Barbui C, Leucht S, Furukawa TA. 

Dose equivalents of antidepressants: Evidence-based recommendations from randomized controlled 
trials. J Affect Disord. 2015;180:179-84.

Kramer WG, Fradette C, Brulle C, et al. Once-daily trazodone: overview of pharmacokinetic properties. 
Poster presented at the American College of Clinical Pharmacology Annual Meeting, San Antonio, 2009.

Mihara K, Yasui-Furukori N, Kondo T et al. Relationship between plasma concen-trations of trazodone and 
its active metabolite, m-chlorophenylpiperazine, and its clinical effect in depressed patients. Ther Drug 
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omized, double blind, placebo-controlled study. Psychiatry (Edgemont). 2009;6:20-33.

Stahl, S.M. Mechanism of action of trazodone: a mutifunctional drug. CNS Spectr. 2009;14:536-546.

600–700 ng/ml. Co ważne, przekrocze-
nie tego stężenia wymaga stosowania 
dawek >150 mg/d. Dawka 150 mg/d dla 
znaczącej części pacjentów z ciężkim ze-
społem depresyjnym będzie zbyt niska. 
W zgodzie z powyższym pozostają wyni-
ki niedawnej analizy porównawczej da-
wek ekwiwalentnych leków przeciwde-
presyjnych (artykuł Hayasaka i  wsp. był 
omawiany na łamach Psychiatry). Dawką 
porównywalną terapeutycznie do dawki 
40 mg/d fluoksetyny jest dla trazodonu 
dawka ok. 400 mg/d. (A przecież dawka 
40 mg nie jest maksymalną dawką dobo-
wą fluoksetyny...)

Podsumowanie

Zamiast przegadanego podsumo-
wania - Tabela 1. Krótka i  praktyczna, 
mam nadzieję.

tabela 1

Postać leku Wskazania, częstość podawania

trazodon CR bezsenność: raz na dobę na noc, mniejsze dawki

depresja: 2 razy na dobę, większe dawki*

trazodon XR depresja: raz na dobę, na noc**, większe dawki*

  * np. ≥300 mg/d zgodnie z ChPL
** możliwy wybór optymalnej dla pacjenta pory podania






