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Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy!

Pierwszy w tym roku numer Psychiatry dla lekarza rodzinnego niemal w ca-
łości wypełniają artykuły dotyczące leków stosowanych w objawowym leczeniu 
lęku, bezsenności i zaburzeń zachowania. Omawiamy kilka substancji o działa-
niu anksjolitycznym, których wspólną cechą jest to, że stanowią ważne alterna-
tywy dla stosowania benzodiazepin. Benzodiazepiny są lekami bardzo skutecz-
nymi wobec objawów lęku czy bezsenności, ale mają też cały szereg ograniczeń, 
przede wszystkim jest nim ryzyko rozwoju uzależnienia. Dlatego uważa się, że 
powinny być stosowane rzadziej i ostrożniej - prawie wyłącznie doraźnie i krótko-
trwale. Stąd oczywista potrzeba alternatywnych rozwiązań. Jednym z nich jest 
hydroksyzyna. To środek znany i stosowany od lat. Jednakże w ostatnim czasie 
zmieniło się jej postrzeganie ze względu na nowe dane dotyczące bezpieczeń-
stwa i ryzyka wydłużenia odstępu QT. Niektórzy zwracają uwagę na fakt nad-
interpretacji tych ostrzeżeń i ryzyko „wylewania dziecka z kąpielą” - stąd posta-
nowiliśmy jeszcze raz przyjrzeć się kwestiom korzyści i ryzyka stosowania tego 
leku. Inną alternatywą dla stosowania benzodiazepin jest pregabalina. Artykuł 
Adama Wysokińskiego w zwięzły sposób referuje kwestie związane z bezpieczeń-
stwem jej stosowania. Wreszcie, zastanawiamy się  nad szerokim stosowaniem 
małych dawek kwetiapiny poza zarejestrowanymi wskazaniami - często właśnie 
jako leku nasennego czy przeciwlękowego. Czy w tym wypadku kwetiapina nie 
staje się „aż nazbyt modna”? Mamy nadzieję, że artykuły, które przygotowaliśmy, 
pozwolą odnaleźć Państwu złoty środek w dobrze leków i skutecznym oraz bez-
piecznym leczeniu pacjentów.

Życzę miłej lektury.
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relacje

O depresji

Sławomir Murawiec

Tegoroczny Charytatywny Koncert Pogodny, zorganizowa-
ny przez Stowarzyszenie AKTYWNIE PRZECIWKO DEPRESJI, 
który odbył się 20 lutego 2017 r., rozpoczęła piosenka autor-
stwa Jeremiego Przybory z muzyką Jerzego Wasowskiego 
zaczynająca się od słów: Jeszcze tylko parę wiosen, jeszcze parę 
przygód z losem, jeszcze tylko parę zim i refrenem zabrzmisz tym: 
wesołe jest życie staruszka, wesołe jak piosnka jest ta. Gdzie stąp-
nie zakwita mu dróżka i świat doń się śmieje: ha ha. Ta piosenka 
z repertuaru Kabaretu Starszych Panów wiązała się z tematem 
tegorocznego Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją: Depre-
sja wieku podeszłego i przesłaniem koncertu, zaczerpniętym 
z refrenu cytowanej piosenki Wesołe jest życie staruszka. 

Koncert poprowadzili doktor Dariusz Wasilewski oraz re-
daktor Renata Kim, przy czym dr Wasilewski nie występował 
wyłącznie w roli konferansjera, lecz także jako wokalista i peł-
noprawny uczestnik części muzycznej. 
Jak co roku, Prezes Stowarzyszenia Joanna Chatizow i Wice-
prezes Leszek Kosmalski wręczyli honorowe dyplomy AKTYW-
NY W WALCE Z DEPRESJĄ osobom, które w szczególny spo-
sób przyczyniły się do podniesienia świadomości społecznej 
w zakresie zdrowia psychicznego. Do grona nagrodzonych 
dołączyli: Profesor Piotr Gałecki – Krajowy Konsultant w dzie-
dzinie Psychiatrii, Pani Krystyna Janda, w imieniu której nagro-
dę odebrała Pani Magda Umer, a także firma Lundbeck, którą 
reprezentował Dyrektor Zarządzający – Wojciech Koziejowski. 

Natomiast Marcin Nowak z firmy Adamed otrzymał statuetkę 
Opiekuńczych Skrzydeł za sponsoring tegorocznego Ogólno-
polskiego Dnia Walki z Depresją.
Koncert jak zawsze był ucztą dla ucha i popisem umiejętności 
wokalnych znakomitych artystów. Zaśpiewali: Magda Umer, 
Krystyna Tkacz, Lora Szafran, Kamila Klimczak, Julia Konarska, 
Wiktor Zborowski, Tomasz Stockinger, Janusz Szrom, Marcin 
Rogacewicz. Chwilami do śmiechu, chwilami patetycznie, ale 
w sposób mistrzowski i niezapomniany. Każdy w swoim nie-
powtarzalnym stylu: Magda Umer wzruszała, Wiktor Zborow-
ski dawał do myślenia, Lora Szafran demonstrowała niezwykłe 
możliwości swojego głosu, a wykonanie przez Krystynę Tkacz 
piosenki Odrobinka winka zachwyciło i rozbawiło siedzących 
na sali. Kierownictwo muzyczne Koncertu sprawowała Dorota 
Wasilewska, a wśród akompaniatorów usłyszeliśmy m.in. Bog-
dana Hołownię. 
Na zakończenie Koncertu Pogodnego, jak co roku, artyści gło-
śno zaśpiewali hymn Stowarzyszenia Radość jest…, którego 
pozytywne przesłanie przekonuje, że depresja jest uleczalna, 
pod warunkiem jednak, że jest leczona. n

Zdjęcie: Sławomir Murawiec
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Znaczenie leczenia lęku  
u pacjentów  
z chorobami układu  
sercowonaczyniowego
Anna E. Płatek, Filip M. Szymański 
| I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Problem zaburzeń  
sfery psychicznej i emocjonalnej  
u pacjentów kardiologicznych

Zaburzenia sfery psychicznej i emocjonalnej 
w istotny sposób wpływają na ryzyko występo-
wania chorób sercowo-naczyniowych. Od dawna 
znany jest związek występowania chorób ukła-
du sercowo-naczyniowego z zaburzeniami sfe-
ry psychicznej takimi jak np. depresja. Badania 
epidemiologiczne pokazują, że występowanie 
depresji zwiększa, średnio dwukrotnie, ryzyko 
wystąpienia choroby układu sercowo-naczynio-
wego de novo [1]. 

W badaniu prowadzonym w 52 krajach pod akroni-
mem INTERHEART wykazano, że czterema najsilniejszymi 
(w równej mierze) czynnikami prognostycznymi wystąpie-
nia zawału serca są zaburzenia gospodarki lipidowej, niko-
tynizm, cukrzyca oraz właśnie czynniki psychospołeczne 
(głównie depresja i stres) [2]. Również badania przeprowa-
dzone w populacji polskiej pokazały, że pacjenci z depre-
sją byli 2-krotnie bardziej narażeni na chorobę wieńcową 
i 1,5-krotnie bardziej narażeni na zawał serca i arytmię [3].  
Uwagę przywiązuje się również do zaburzeń osobowości 
oraz zaburzeń lękowych. 

Lęk definiowany jest jako nieprzyjemny dla pacjenta 
stan emocjonalny związany z przewidywaniem nadcho-
dzącego, realnego lub nie, niebezpieczeństwa, objawiający 
się jako niepokój, uczucie napięcia, skrępowania, zagroże-
nia. Lęk jest procesem wewnętrznym, niezwiązanym z bez-
pośrednim zagrożeniem lub bólem [4].

Niezdiagnozowane zaburzenia lękowe stanowią spory 
problem w praktyce lekarzy kardiologów. Lęk może imito-
wać niepokojące dla kardiologa objawy kliniczne, a także 
wymuszać powtarzające się wizyty w oddziale pomocy 
doraźnej i wyczerpujące badania diagnostyczne mające 
wykluczyć chorobę organiczną. Kardiolog jest szczegól-
nie często odwiedzany przez pacjentów zaniepokojonych 
utrzymującymi się objawami ze strony układu krążenia, 
które nie ustępują pomimo konwencjonalnego leczenia lub 
nie dają znaczących odchyleń w badaniach diagnostycz-
nych. Lęk może komplikować prezentację kliniczną chorób 
układu sercowo-naczyniowego, ponieważ daje on szereg 
dolegliwości odzwierciedlających zwiększone pobudzenie 
układu autonomicznego, które mogą obejmować kołatanie 
serca, przyspieszone bicie serca, ból w klatce piersiowej, 
duszności, zawroty głowy, drętwienie i ból brzucha. Inne 
objawy poznawcze (np. strach, niepokój, myślenie katastro-
ficzne czy tłumienie negatywnych emocji) i behawioralne 
(unikanie miejsc lub sytuacji, które mogą dawać poczucie 
niebezpieczeństwa) pacjent może pozostawiać w ukryciu 
lub mogą one przejść niezauważone przez lekarza. Dla-
tego też, zawsze zaleca się rozważyć u pacjenta diagnozę 
zaburzeń lękowych [5]. W najszerszym sensie, mówiąc o za-
burzeniach lękowych, największy nacisk kładzie się na za-
burzenia o typie lęku napadowego oraz uogólnione zabu-
rzenie lękowe, fobie społeczne, fobie specyficzne, ale także 
agorafobię i lęk spowodowany ogólnym stanem zdrowia.

Związek występowania lęku  
z podwyższonym ryzykiem chorób  
 układu sercowonaczyniowego

 
Częstość występowania zaburzeń lękowych w popula-

cji pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego 
jest znacznie większa niż ta odnotowywana w całej popu-
lacji [6]. Jedna z ostatnich metaanaliz wykazała, że częstość 

praktyka
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występowania jakichkolwiek zaburzeń lękowych w popula-
cji pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego 
wynosi około 16%. Częstość występowania lęku uogólnio-
nego i lęku napadowego jest znacznie wyższa u pacjentów 
z chorobami układu sercowo-naczyniowego niż w popula-
cji ogólnej. Co ważne, zaburzenia lękowe są tak samo czę-
ste jak depresja w populacji z ostrym zespołem wieńcowym 
[7] i po pomostowaniu tętnic wieńcowych (coronary artery 
bypass grafting, CABG) [8]. Jedna z szeroko cytowanych 
metaanaliz [9] badała związek między lękiem i incydentami 
wieńcowym u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. 
Włączono do niej 20 badań obejmujących okres od 2 do 
21 lat. Występowanie zaburzeń lękowych (zdefiniowanych 
jako ataki lęku panicznego, fobii, stres pourazowy) wiązało 
się z 26% zwiększeniem ryzyka chorób serca i o 48% zwięk-
szonym ryzykiem śmiertelności z powodu chorób serca. 
Walters et al. [10] wykazali, że napady paniki były czynnika-
mi ryzyka choroby wieńcowej i zawału serca. 

Mechanizm, w którym lęk oddziałuje na układ serco-
wo-naczyniowy, jest gorzej poznany niż ten, który wystę-
puje w przypadku depresji. Prawdopodobne czynniki ry-
zyka sercowo-naczyniowego obecne u pacjentów z lękiem 
obejmują nadciśnienie tętnicze, niskie stężenie kwasów 
tłuszczowych omega-3, palenie tytoniu, małą aktywność 
fizyczną, siedzący tryb życia, uogólnioną reakcję zapalną, 
a także zmniejszoną zmienność rytmu serca [11-14].

W odniesieniu do tego ostatniego czynnika, zmniej-
szona zmienność rytmu serca odzwierciedla zaburzenia 
czynności układu współczulnego i przywspółczulnego oraz 
zaburzenia zapalne, wiążące się z zespołem lęku uogólnio-
nego, atakami paniki i zaburzeniami o typie lęku społeczne-
go [15]. W innych badaniach udowodniono, że zaburzenia 
lękowe wiążą się z podwyższonymi stężeniami kreatyniny, 
glukozy u pacjentów po przebytym CABG [16].

Leczenie pacjentów  
z zaburzeniami lękowymi i chorobami 
sercowonaczyniowymi

 
Biorąc pod uwagę, że zaburzenia lękowe są szeroko 

rozpowszechnione i stanowią znaczny problem, potencjal-
nie obciążający jakość życia pacjentów [17], coraz większą 
uwagę koncentruje się na leczeniu lęku, co potencjalnie 
może poprawić codzienne funkcjonowanie pacjentów, 
a także opóźnić wystąpienie chorób układu sercowo-na-
czyniowego oraz zmniejszyć zapadalność pacjentów na te 
choroby i obniżyć związaną z tym śmiertelność. Przepro-
wadzono także badania, które udowodniły, że interwencje 
mające na celu redukcję lęku, takie jak np. zastosowane 
w protokole badania Panic Attack Treatment in Comorbid 
Heart Diseases (PATCHD) [18], wiązały się ze znaczną reduk-
cją hospitalizacji spowodowanych chorobami układu ser-
cowo-naczyniowego, powodowały skrócenie czasu pobytu 
w szpitalu, zmniejszenie ilości napadów paniki, zmniejsze-
nie ogólnego niepokoju odczuwanego przez pacjentów, 

a także pomagały zredukować objawy depresji (wszystkie 
te obserwacje były istotne statystycznie, p <0,05).

W związku z tym, opracowywanych jest wiele protoko-
łów leczenia zaburzeń lękowych u osób z chorobami ukła-
du sercowo-naczyniowego. Obejmują one między innymi 
uogólnione zaburzenie lękowe, szczególnie częste w pod-
stawowej opiece zdrowotnej, stanowiące jednocześnie 
spore wyzwanie dla kardiologa. 

Istnieje kilka dostępnych możliwości leczenia, zarówno 
niefarmakologicznego (m.in. terapii poznawczo-behawio-
ralnej) i farmakologicznego. Lekami pierwszego wyboru 
w leczeniu farmakologicznym zaburzeń lękowych są leki 
przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów wychwytu zwrot-
nego serotoniny – SSRI. Często jednak konieczne jest także 
stosowanie leczenia objawowego. Alternatywą dla obcią-
żonych ryzykiem powodowania uzależnienia benzodiaze-
pin są leki przeciwhistaminowe o działaniu anksjolitycz-
nym. Jednym z takich leków jest hydroksyzyna. 

Rola hydroksyzyny.
 
Hydroksyzyna klasyfikowana jest jako lek uspokajający 

i przeciwlękowy, jest pochodną piperazyny. Hydroksyzyna 
zmniejsza stan napięcia wewnętrznego, niepokój, napięcie 
lękowe i napięcie mięśniowe. Wykazuje właściwości prze-
ciwhistaminowe, cholinolityczne, przeciwbólowe i przeciw-
wymiotne. Podana per os wchłania się szybko z przewodu 
pokarmowego i wykazuje działanie farmakologiczne już po 
ok. 15–30 min, maksymalne stężenie w osoczu osiąga po 
około 2 godzinach, a jej działanie utrzymuje się przez 6-8 
h. Wskazania do stosowania leku obejmują między innymi 
objawowe leczenie lęku, zaburzenia lękowe uogólnione, 
niepokój i pobudzenie psychoruchowe w przebiegu zabu-
rzeń nerwicowych, a także w chorobach organicznych oraz 
premedykację przed zabiegami chirurgicznymi oraz lecze-
nie wspomagające w okresie pooperacyjnym.

Skuteczność hydroksyzyny w leczeniu lęku została 
udowodniona w metaanalizach.  W jednej z nich, dotyczą-
cej 39 badań. Do metaanalizy włączono pięć badań, doty-
czących łącznie 884 uczestników [19]. Dane z włączonych 
do analizy badań dostarczyły dowodów, że hydroksyzyna 
jest bardziej skuteczna niż placebo w leczeniu zaburzeń 
lękowych (iloraz szans, OR 0,30, 95% CI: 0,15 do 0,58) i że 
jest ona równie dobrze co placebo akceptowana przez pa-
cjentów (OR 1,00, 95% CI: 0,63 do 1,58) oraz jej stosowa-
nie łączy się z występowaniem podobnie nasilonych jak 
w przypadku placebo działań niepożądanych (OR 1,49, 95% 
CI: 0,92 do 2,40). W porównaniu do innych leków przeciw-
lękowych (benzodiazepin i buspironu), hydroksyzyna była 
równoważna pod względem skuteczności, akceptacji spo-
sobu leczenia przez pacjentów i tolerancji leczenia (hydrok-
syzyna vs chlordiazepoksyd: OR 0,75, 95% CI: 0,35 do 1,62; 
hydroksyzyna vs buspiron OR 0,76, 95% CI: 0,40 do 1,42). 
Jeśli chodzi o skutki uboczne, leczenie hydroksyzyną w po-
równaniu do innych analizowanych substancji wiązało się 
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praktyka

z częstszym występowaniem senności i ospałości (OR 1,74, 
95% CI: 0,86 do 3,53). Podsumowując metaanalizę, jej auto-
rzy uznali, że hydroksyzyna u pacjentów z zaburzeniami lę-
kowymi uogólnionymi była bardziej skuteczna niż placebo 
oraz podobnie skuteczna i podobnie tolerowana jak inne 
leki anksjolityczne.

Niestety, w ostatnim czasie, wielu lekarzy zaczęło oba-
wiać się przepisywania hydroksyzyny pacjentom z choroba-
mi układu sercowo-naczyniowego. Spowodowane to było 
opublikowaniem przez Europejską Agencję Leków (Europe-
an Medicines Agency, EMA) ostrzeżenia dotyczącego stoso-
wania hydroksyzyny w pewnych grupach chorych [20].

Rekomendacje te wskazują na zasadność ograniczenia 
stosowania hydroksyzyny u pacjentów w wieku podeszłym 
oraz osób, u których występują czynniki ryzyka arytmii oraz 
osób przyjmujących leki wydłużające odstęp QT. Należy 
pamiętać, że nie stanowi to w żaden sposób przeciwwska-
zania do stosowania hydroksyzyny u wszystkich pacjentów 
z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Patrząc na 
metodologię oceny ryzyka wydłużenia odstępu QT [22], 
hydroksyzyna nie należy do leków wydłużających odstęp 
QT, lecz do leków, przy których stosowaniu muszą zajść od-
powiednie warunki, by móc zwiększyć ryzyko wydłużenia 
odstępu QT.

W jednej z ostatnio opublikowanych liście leków z po-
tencjałem wydłużenia odstępu QT dokonano kategoryzacji 
leków wg stopnia ryzyka wydłużenia odstępu QT [22]:

1. Leki ze znanym ryzykiem  
(KR – Known Risk) – (strong evidence)

2. Leki z możliwym ryzykiem 
(PR – Possible Risk) – (lack evidence)

3. Leki z warunkowym ryzykiem 
(CR – Conditional Risk) –  

Leki te są związane z ryzykiem wydłużenia odstępu 
QT, ale tylko pod pewnymi warunkami ich stoso-
wania (np. nadmiernej dawki, u pacjentów z hipo-
kaliemią lub gdy wystąpi ryzyko interakcji z innymi 
lekami) lub poprzez stworzenie warunków, które uła-
twiają lub indukują ryzyko wydłużenia odstępu QT 
(np. hamują metabolizm leków wydłużających QT  
lub powo   dują zaburzenia elektrolitowe, które indu-
kują wydłużanie QT).

Należy zauważyć, że na liście leków obarczonych ryzy-
kiem wydłużenia odstępu QT znajduje się wiele leków psy-
chotropowych.  Takimi lekami są też najczęściej stosowane 
w praktyce klinicznej w leczeniu lęku inhibitory wychwytu 
zwrotnego serotoniny (selective serotonin reuptake inhibi-
tors, SSRI), których stosowanie również może powodować 
zaburzenia dotyczące wydłużenia odstępu QT (na liście 
znalazły się wszystkie SSRI, a niektóre z nich, takie jak np. 
escitalopram, nie powinny być stosowane w dawce więk-
szej niż 40 mg/dobę) [21]. Podobna informacja dotyczy 
również takich leków przeciwdepresyjnych jak wenlafaksy-
na, mirtazapina czy trazodon. Ograniczenia dotyczą także 
innych produktów, takich jak np. haloperidol czy tiaprid, 
przy którego stosowaniu również zaleca się zwracanie 
uwagi na czas trwania odstępu QT, a także część leków 
przeciwpsychotycznych nowej generacji. Do listy dołączy-
ły również niektóre powszechnie stosowane antybiotyki, 
a także omeprazol i pantoprazol, jako leki sklasyfikowane 
w warunkowym ryzyku, podobnie jak hydroksyzyna.

Jak przedstawiono powyżej, znaczenie leczenia lęku 
i depresji nie tylko w populacji ogólnej, ale także u pacjentów 
z chorobami układu sercowo-naczyniowego jest ogromne. 
Podsumowanie korzyści i ryzyka pokazuje, że korzystniejsze 
dla pacjentów jest leczenie zaburzeń lękowych i depresyj-
nych, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa leków. 

W przypadku hydroksyzyny, w żadnym przypadku nie 
powinno się zakazywać ani zaprzestawać jej stosowania 
u pacjentów. Należy zauważyć, że przestrzeganie zaleceń 
EMA (ograniczenie maksymalnej dawki dobowej hydroksy-
zyny do 100 mg, a u osób w wieku podeszłym do 50 mg) 
pozwala na zmniejszenie warunkowego ryzyka wydłużenia 
odstępu QT.

Osobne zagadnienie stanowi sytuacja, w której stosu-
jemy łącznie hydroksyzynę i inny lek mogący potencjalnie 
wydłużać odstęp QT. W praktyce klinicznej psychiatrzy bar-
dzo często stosują hydroksyzynę z lekami przeciwdepre-
syjnymi i lekami przeciwpsychotycznymi. To połączenie 
dotyczy często takich leków jak citalopram i escitalopram 
z listy KR czy wenlafaksyny z listy PR. Niestety, w literatu-
rze brakuje na tę chwilę jednoznacznych badań klinicznych 
mogących dostarczyć odpowiedzi, czy tego typu połącze-
nia będzie się wiązało z podwyższonym ryzykiem wydłu-
żenia QT i czy jest ono niebezpieczne. Na chwilę obecną 
należy zauważyć, że łączenie hydroksyzyny z innymi lekami 
mogącymi istotnie wydłużać QT powinno być wykonywane 
z ostrożnością, a każdego chorego, u którego takie lecze-
nie jest rozpoczynane bądź kontynuowane należy poddać 
badaniu EKG, które należy powtórzyć po pewnym czasie le-
czenia preparatem. Szczególnej ostrożności wymagać będą 
przede wszystkim chorzy z wywiadem chorób przebiegają-
cych z wydłużeniem QT czy np. nagłych zgonów w najbliż-
szej rodzinie. Niemniej jednak, w większości populacji tego 
typu leczenie nie będzie wiązało się z istotnie podwyższo-
nym ryzykiem dla pacjenta.



8 PSYCHIATRA/dla lekarza rodzinnego/wiosna 2017

Piśmiennictwo:

1. Nicholson A, Kuper H, Hemingway H. Depres-
sion as an aetiologic and prognostic factor 
in coronary heart disease: a meta-analysis 
of 6362 events among 146 538 participants 
in 54 observational studies. Eur. Heart J. 
2006;27:2763–2774. doi: /10.1093/eurheartj/
ehl338.

2. Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S, Dans T, Avezum 
A, Lanas F et al.; INTERHEART Study Investiga-
tors. Effect of potentially modifiable risk factors 
associated with myocardial infarction in 52 co-
untries (the INTERHEART study): case–control 
study. Lancet 2004;364:937–952. doi: /10.1016/
S0140-6736(04)17018-9

3. Piwoński J, Piwońska A, Sygnowska E. Is there 
an association between depressive symptoms 
and coronary artery disease in the Polish adult 
population? Kardiol. Pol. 2014; 72(1): 50–55. 
DOI: 10.5603/KP.a2013.0149.

4. Gerrig R, Zimbardo PG. Psychologia i życie. 
Warszawa: Wydawnictwo PWN, 2006. ISBN 
978-83-01-14632-0.

5. Craske MG, Rauch SL, Ursano R, Prenoveau J, 
Pine DS, Zinbarg RE. What is an anxiety disor-
der? Depress Anxiety. 2009;26(12):1066–85.

6. Todaro JF, Shen BJ, Raffa SD, Tilkemeier PL,Niau-
ra R. Prevalence of anxiety disorders in men and 
women with established coronary heart dise-
ase. J Cardiopulm Rehabil Prev. 2007;27(2):86–
91. doi:10.1097/01.HCR.0000265036.24157.e7.

7. Thombs BD, Roseman M, Coyne JC, de Jonge 
P, Delisle VC, Arthurs E, et al. Does evidence 
support the American Heart Association’s re-
commendation to screen patients for depres-
sion in cardiovascular care? An updated sys-
tematic review. PLoS ONE. 2013;8(1), e52654. 
doi:10.1371/journal.pone.0052654.

8. Tully PJ, Baker RA. Depression, anxiety, and car-
diac morbidity outcomes after coronary artery 
bypass surgery: a contemporary and practical 
review. J Geriatr Cardiol. 2012;9(2):197–208. 
doi:10.3724/SP.J.1263.2011.12221.

9. Roest AM, Martens EJ, de Jonge P, Denol-
let J. Anxiety and risk of incident coronary 
heart disease: ameta-analysis. J Am Coll 
Cardiol. 2010;56(1):38–46. doi:10.1016/j.
jacc.2010.03.034.

10. Walters K, Rait G, Petersen I, Williams R, Nazareth  

I. Panic disorder and risk of new onset corona-
ry heart disease, acute myocardial infarction, 
and cardiac mortality: cohort study using the 
general practice research database. Eur Heart 
J. 2008;29(24):2981–8. doi:10.1093/eurheartj/
ehn47750

11. Barger SD, Sydeman SJ. Does generalized 
anxiety disorder predict coronary heart disease 
risk factors independently of major depressive 
disorder? J Affect Disord. 2005;88(1):87–91

12. Bankier B, Barajas J, Martinez-Rumayor A, 
Januzzi JL. Association between C-reactive pro-
tein and generalized anxiety disorder in stable 
coronary heart disease patients. Eur Heart J. 
2008;29(18):2212–7. doi:10.1093/eurheartj/
ehn326.

13. Parker G, Hyett M, Hadzi-Pavlovic D, Brotchie 
H,WalshW. GAD is good? Generalized anxiety 
disorder predicts a superior five-year outcome 
following an acute coronary syndrome. Psy-
chiatry Res. 2011;188(3):383–9. doi:10.1016/j.
psychres.2011.05.018.

14. Kidd T, Poole L, Leigh E, Ronaldson A, Jahangiri 
M, Steptoe A. Attachment anxiety predicts IL-6 
and length of hospital stay in coronary artery 
bypass graft surgery (CABG) patients. J Psycho-
som Res. 2014;77(2):155–7. doi:10.1016/ j.jpsy-
chores.2014.06.002.

15. Chalmers J, Quintana DS, Abbott MJ-A, Kemp 
AH. Anxiety disorders are associated with redu-
ced heart rate variability: a metaanalysis. Front 
Psych. 2014;5. doi:10.3389/fpsyt.2014.00080.

16. Tully PJ, Newland RF, Baker RA. Cardiovascular 
risk profile before coronary artery bypass graft 
surgery in relation to depression and anxiety 
disorders: an age and sex propensity matched 
study. Aust Crit Care. 2015;28(1):24–30. doi 
:10.1016/j

17. Cohen BE, Edmondson D, Kronish IM. State 
of the art review: depression, stress, anxiety, 
and cardiovascular disease. Am J Hypertens. 
2015;28(11):1295–302. doi:10.1093/ajh/
hpv047

18. Tully PJ, Sardinha A, Nardi AE. A new CBT mo-
del of Panic Attack Treatment in Comorbid He-
art Diseases (PATCHD): how to calm an anxious 
heart and mind. Cogn Behav Pract. 2016. do-
i:10.1016/j.cbpra.2016.05.008.

Częstotliwość rytmu serca

Obwodowy opór naczyniowy

Pojemność minutowa

Kurczliwość serca (EF)

Czas rozkurczu

Systemowe ciśnienie tętnicze rozkurczowe

Ciśnienie w naczyniach płucnych

Zużycie tlenu przez mięsień sercowy

Objawy dławicowe










Może wywołać bądź nasilić

Rycina 1. Związek lęku z układem sercowo-naczyniowym

Kontakt do autorów: dr hab. n. med. Filip M. Szymański
* filip.szymanski@wum.edu.pl

19. Guaiana G, Barbui C, Cipriani A. Hydroxyzine 
for generalised anxiety disorder. Cochrane Da-
tabase Syst Rev. 2010;(12):CD006815

20. http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl= 
pages/news_and_events/news/2015/02/news_ 
detail_002265.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

21. Phillip J. Tully PJ, Harrison NJ, Cheung P, Cosh 
S. Anxiety and Cardiovascular Disease Risk: a 
Review. Curr Cardiol Rep. 2016;18:120.

22. https://crediblemeds.org/index.php/drugsearch

praktyka



Amiodarone (KR)
Anagrelide (KR)

Arsenic trioxide (KR)
Astemizole (KR)

Azithromycin (KR)
Bepridil (KR)

Chloroquine (KR)
Chlorpromazine (KR)

Cilostazol (KR)
Ciprofloxacin (KR)

Cisapride (KR)
Citalopram (KR)

Clarithromycin (KR) 
Cocaine (KR) 

Disopyramide (KR)
Dofetilide (KR)

Domperidone (KR)
Donepezil (KR)

Dronedarone (KR)
Droperidol (KR)

Erythromycin (KR)
Escitalopram (KR)

Flecainide (KR)
Fluconazole (KR)
Gatifloxacin (KR)

Grepafloxacin (KR)
Halofantrine (KR)
Haloperidol (KR)

Ibogaine (KR)
Ibutilide (KR)

Levofloxacin (KR)
Levomepromazine (KR)

Levomethadyl (KR)
Levosulpiride (KR)
Mesoridazine (KR)
Methadone (KR)

Moxifloxacin (KR)
Ondansetron (KR)

Oxaliplatin (KR)
Papaverine HCl (KR)

Pentamidine (KR)
Pimozide (KR)
Probucol (KR)

Procainamide (KR)
Propofol (KR)

Quinidine (KR)
Roxithromycin (KR)

Sevoflurane (KR)
Sotalol (KR)

Sparfloxacin (KR)
Sulpiride (KR)

Sultopride (KR)
Terfenadine (KR)
Thioridazine (KR)
Vandetanib (KR)

Alfuzosin (PR)
Apomorphine (PR)
Aripiprazole (PR)

Artenimol+piperaquine (PR)
Asenapine (PR)

Atomoxetine (PR)
Bedaquiline (PR)
Bortezomib (PR)

Bosutinib (PR)
Buprenorphine (PR)

Capecitabine (PR)
Ceritinib (PR)

Clomipramine (PR) 
Clozapine (PR) 
Crizotinib (PR) 

Cyamemazine (PR)
Dabrafenib (PR)
Dasatinib (PR)
Degarelix (PR)

Delamanid (PR)
Desipramine (PR)

Dexmedetomidine (PR)
Dolasetron (PR)
Efavirenz (PR)

Eribulin mesylate (PR)
Ezogabine (PR)
Famotidine (PR)
Felbamate (PR)
Fingolimod (PR)
Flupentixol (PR)
Foscarnet (PR)

Gemifloxacin (PR)
Granisetron (PR)

Hydrocodone - ER (PR)
Iloperidone (PR)
Imipramine (PR)
Isradipine (PR)
Lapatinib (PR)

Lenvatinib (PR)
Leuprolide (PR)

Lithium (PR)
Mifepristone (PR)
Mirabegron (PR)
Mirtazapine (PR)

Moexipril/HCTZ (PR)
Nicardipine (PR)

Nilotinib (PR)
Norfloxacin (PR)

Nortriptyline (PR)
Ofloxacin (PR)

Olanzapine (PR)
Osimertinib (PR)

Oxytocin (PR)
Paliperidone (PR)
Panobinostat (PR)

Pasireotide (PR)
Pazopanib (PR)

Perflutren lipid (PR) 
Perphenazine (PR)
Pipamperone (PR)
Promethazine (PR)

Rilpivirine (PR)
Risperidone (PR)
Saquinavir (PR)
Sertindole (PR)
Solifenacin (PR)
Sorafenib (PR)
Sunitinib (PR)

Tacrolimus (PR)
Tamoxifen (PR)
Telavancin (PR)

Telithromycin (PR)
Tetrabenazine (PR)

Tiapride (PR)
Tizanidine (PR)

Tolterodine (PR)
Toremifene (PR)

Trimipramine (PR)
Tropisetron (PR)
Vardenafil (PR)

Vemurafenib (PR)
Venlafaxine (PR)
Vorinostat (PR)

Amantadine (CR)
Amisulpride (CR)
Amitriptyline (CR)

Amphotericin B (CR)
Atazanavir (CR)

Bendroflumethiazide (CR)
Chloral hydrate (CR)

Diphenhydramine (CR)
Doxepin (CR)

Esomeprazole (CR)
Fluoxetine (CR)

Fluvoxamine (CR)
Furosemide (CR)

Galantamine (CR)
Garenoxacin (CR)

Hydrochlorothiazide (CR)
Hydroxychloroquine (CR)

Hydroxyzine (CR)
Indapamide (CR)
Itraconazole (CR)

Ketoconazole (CR)
Lansoprazole (CR)
Loperamide (CR)

Metoclopramide (CR)
Metronidazole (CR)

Nelfinavir (CR) 
Omeprazole (CR)
Pantoprazole (CR)

Paroxetine (CR)
Posaconazole (CR)

Quetiapine (CR)
Quinine sulfate (CR)

Ranolazine (CR)
Ritonavir (CR)
Sertraline (CR)
Telaprevir (CR)
Torsemide (CR)
Trazodone (CR)

Voriconazole (CR)
Ziprasidone (CR)

Rycina 2. Połączona lista leków, które wydłużają odstęp QT i / lub mogą powodować 
wydłużanie odstępu QT

ZNANE RYZYKO MOŻLIWE RYZYKO WARUNKOWE RYZYKO

praktyka

9PSYCHIATRA/dla lekarza rodzinnego/wiosna 2017



10 PSYCHIATRA/dla lekarza rodzinnego/wiosna 2017

Hydroksyzyna – klasyka, 
która nie wychodzi z mody
Tomasz Szafrański

Po pierwsze, hydroksyzyna cały czas stanowi skutecz-
ną i bezpieczną alternatywę dla leków z grupy benzodia-
zepin. Nawet w trakcie przewlekłego stosowania hydroksy-
zyny nie obserwujemy rozwoju uzależnienia, nie dochodzi 
do zwiększenia tolerancji na lek, zaś po odstawieniu nie 
obserwuje się objawów abstynencyjnych [2,3,4]. 

Jak wiadomo benzodiazepiny są bardzo skutecznymi 
lekami anksjolitycznymi, ale niestety bardzo często, wbrew 
zaleceniom, zaczynają być stosowane przewlekle, co pro-
wadzi u wielu chorych do rozwoju uzależnienia oraz ryzyka 
różnych powikłań leczenia, wśród nich zaburzeń funkcji po-
znawczych czy nawet zaburzeń świadomości. Ryzyko tych 
powikłań pozostaje wielokrotnie częstsze niż potencjalne 
ryzyko powikłań kardiologicznych podczas stosowania hy-
droksyzyny.

Przydatność hydroksyzyny jest spowodowana tym, że 
wciąż nie mamy zbyt wielu innych skutecznych i dobrze 
tolerowanych alternatyw dla stosowania benzodiazepin. 
Opipramol, niektóre leki przeciwpsychotyczne, pregabalina 
mogą skutecznie działać przeciwlękowo, a ich stosowanie 
nie niesie wprawdzie ryzyka uzależnienia czy nadużywania 
(albo jak w przypadku pregabaliny czy kwetiapiny ryzyko 
jest znacznie mniejszego stopnia). Jednak stosowanie wy-
mienionych leków także natrafia na ograniczenia. Trudno 
uznać którykolwiek z nich za generalnie lepiej tolerowany 
niż hydroksyzyna [2,3,4]. 

Bardzo istotnym argumentem przemawiającym za 
tym, że nie powinniśmy się z hydroksyzyną rozstawać 
jest fakt, że jest ona lekiem tanim i powszechnie do-
stępnym. Co więcej – mamy możliwość stosowania róż-
nych form galenicznych leku, poczynając od tabletek, 
poprzez syrop, kończąc zaś na iniekcjach. 

A zatem mamy możliwość precyzyjnego dawkowania 
i wyboru drogi podania w zależności od tego, jak szybko 
chcemy uzyskać efekt działania leku i jaki jest stan kliniczny 
pacjenta.

Kilka uwag o dawkowaniu i skuteczności
Trzeba pamiętać, że hydroksyzyna może być lekiem 

skutecznym już w bardzo małych dawkach. Wśród niektó-
rych pacjentów, działanie uspokajające i sedatywne może 
wykazywać już dawka rzędu 5-10 mg. Dlatego stosując 
hydroksyzynę u chorego, który do tej pory nie zażywał 
tego leku, warto rozpoczynać od niskich dawek. W ta-
kich sytuacjach podanie leku w syropie umożliwia nie tylko 
nieco szybsze wchłanianie i działanie, lecz również właśnie 
bardziej precyzyjny dobór dawki. I mówimy tutaj o doborze 
dawki u osób dorosłych, a nie u dzieci i młodzieży, gdzie 
oczywiście syrop też znajduje zastosowanie (przypomnij-

1 Zarejestrowane wska-
zania do stosowania 
hydroksyzyny różnią się  
w przypadku poszczegól-
nych preparatów, jak  
i krajów Unii Europejskiej. 
W Polsce zarejestrowane 
wskazania to: objawowe 
leczenie lęku u dorosłych, 
objawowe leczeniu 
świądu, premedykacja 
przed zabiegami chirur-
gicznymi.

2 Hydroksyzyna wykazuje 
potencjał do blokowania 
kanałów hERG w komór-
kach serca, dlatego ist-
nieje potencjalne ryzyko 
wydłużenia odstępu QT  
i wywołania arytmii.

Hydroksyzyna jest lekiem o działaniu 
przeciwhistaminowym wprowadzonym do 
lecznictwa w 1956 roku. Szeroko stosowana 
w objawowym leczeniu lęku i zaburzeń snu1, 
była zawsze chętnie używana i postrzegana 
jako lek bardzo bezpieczny. Wprowadzenie 
w 2015 roku, przez Europejską Agencję Leków 
EMA [1], restrykcji dotyczących stosowania 
leku u osób z wysokim ryzykiem zaburzeń 
rytmu pracy serca2 i ograniczenie rekomen-
dowanej wysokości dawkowania leku do 100 
mg/dz. u osób dorosłych oraz zalecenie, aby 
unikać stosowania u osób starszych, a w ra-
zie konieczności stosowania nie przekraczać 
u tych osób dawki 50 mg/dz. sprawiły, że nie-
którzy zaczęli zadawać sobie pytanie, czy ten 
klasyczny środek nie został właśnie odesłany 
na emeryturę? 

Wydaje się, że byłby to pomysł zdecydo-
wanie przedwczesny i hydroksyzyny po pro-
stu nie da się, ot tak, na nią odesłać. Zupełnie 
jak Clinta Eastwooda. Oczywiście w przypad-
ku hydroksyzyny powody są zupełnie inne 
niż w przypadku twórcy „Amerykańskiego 
snajpera”. 

praktyka
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my, że dawkowanie u dzieci od 1 roku życia to 1-2 mg/kg 
masy ciała/dobę). 

Badania kontrolowane placebo pokazują, że dawka 50 
mg hydroksyzyny jest skuteczną dawką w uogólnionych 
zaburzeniach lękowych i w ciągu 4 tygodni stosowania 
tej dawki dochodziło do znaczącej redukcji objawów lęko-
wych ocenianych skalą do oceny lęku Hamiltona (Hamilton 
Anxiety Rating Scale) [5,6]. 

W trwającym 3 miesiące badaniu przeprowadzonym 
przez Lorca i wsp. w warunkach podwójnie ślepej próby 
porównano hydroksyzynę stosowaną w dawce 50 mg/dz., 
bromazepam 6 mg/dz. i placebo u 369 chorych z lękiem 
uogólnionym. Hydroksyzyna i bromazepam powodowały 
znaczącą redukcję objawów lękowych (wśród około 60% 
leczonych, dwa razy wyższą niż w grupie placebo). To bada-
nie było realizowane we Francji na przełomie lat 1998/1999 
w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej (89 lekarzy 
rodzinnych superwizowanych przez psychiatrów) i doty-
czyło pacjentów w wieku 18–65 lat. Badanie ukończyło 
83% uczestników, współpracę w leczeniu oceniono na 
85%. Leczenie oceniono generalnie jako bezpieczne, dzia-
łania niepożądane były podobne we wszystkich grupach. 
W grupie leczonych hydroksyzyną najczęściej zgłaszanym 
działaniem niepożądanym była senność, ale w porównaniu 
z bromazepamem zgłaszano ją dwukrotnie rzadziej [7]. 

Hidalga i wsp. stwierdzili, że spośród różnych leków 
stosowanych w farmakoterapii lęku uogólnionego sku-
teczność oceniana na podstawie wielkości efektu wpływu 
na redukcję objawów lekowych w przypadku hydroksy-
zyny była podobna jak skuteczność pregabaliny, wenla-
faksyny, benzodiazepin i leków przeciwdepresyjnych 
z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny [8]. 
Również autorzy systematycznego przeglądu piśmiennic-
twa Cochrane stwierdzają, że skuteczność hydroxyzyny nie 
odbiega od skuteczności stosowanych w badaniach benzo-
diazepin [9].

Sedacja i wpływ na funkcje poznawcze
Poziom sedacji powodowany przez leki o działaniu 

antyhistaminowym zależy od ośrodkowej blokady recep-
tora H1. Niektórzy sugerują, że działanie sedatywne leków 
antyhistaminowych może zależeć od ilości endogennej 
histaminy rywalizującej o ten sam receptor, a ponieważ 
uwalnianie histaminy jest najwyższe po przebudzeniu, to 

te same dawki hydroksyzyny podawane rano mogą dawać 
mniejszy efekt sedatywny, niż dawka leku podawana wie-
czorem. Conen i wsp. w badaniu przeprowadzonym u 18 
zdrowych ochotników nie potwierdzili takiej obserwacji. 
Wykazali oni, że poranne dawkowanie hydroksyzyny pro-
wadziło do znaczniejszego pogorszenia wyników testów 
oceniających sprawność psychomotoryczną niż hydroksy-
zyna dawkowana wieczorem [10]. Wpływ hydroksyzyny na 
funkcje poznawcze jest jednak oczywiście wyraźnie mniej-
szy niż benzodiazepin, co na przykładzie lorazepamu wyka-
zali de Brabander i wsp. w badaniu porównującym wpływ 
hydroksyzyny w dawce 25 mg i lorazepamu w dawce 1 mg 
u 12 zdrowych ochotników w wieku podeszłym. Obydwa 
leki powodowały niewielką sedację, ale podanie lorazepa-
mu powodowało także wyraźne zaburzenia uwagi i pamię-
ci, zaś hydroksyzyny nie [11]. 

Kilka uwag o farmakokinetyce 
i farmakodynamice

Najsilniejsze działanie hydroksyzyny występuje po 
około 2-3 godzinach od podania doustnie, to znaczy wtedy, 
gdy lek osiąga maksymalne stężenie w osoczu. Hydroksyzy-
na ma relatywnie długi czas półtrwania – 20 godzin – u nie-
których pacjentów w przypadku dawkowania raz dziennie 
wieczorem można obserwować sedację także w godzinach 
porannych. U chorych z upośledzonym metabolizmem 
wątrobowym może dochodzić do kumulacji i dawkę leku 
trzeba wtedy obniżyć. Należy również zwracać uwagę na 
interakcje z lekami będącymi silnymi inhibitorami dehydro-
genazy alkoholowej lub izoenzymu CYP3A4. Hydroksyzyna 
może w niewielkim stopniu hamować CYP 2D6, jest także 
inhibitorem p-glikoproteiny [1,3,4,12,18].

W przypadku osób w wieku podeszłym ważne jest, 
aby pamiętać, że hydroksyzyna nie wykazuje istotnego 
powinowactwa do receptorów muskarynowych, a więc 
nie wykazuje wpływu cholinolitycznego3. Hydroksyzyna, 
w odróżnieniu od trazodonu, w niewielkim stopniu bloku-
je receptory adrenergiczne alfa-14. Istotne znaczenie może 
z kolei mieć powinowactwo hydroksyzyny do receptorów 
serotoninowych 5-HT2A – zdaniem niektórych autorów to 
ono, obok działania na receptory histaminowe, może odpo-
wiadać za efekt anksjolityczny 5 [12].

3 Wbrew temu, co podają 
niektóre źródła, hydrok-
syzyna nie wykazuje 
istotnego działania choli-
nolitycznego [13, 14].

 
4 Powinowactwo trazodo-

nu do receptorów adre-
nergicznych alfa-1 jest 
wyższe niż do receptorów 
histaminowych H1 [12].

5 Cetyryzyna – metabolit 
hydroksyzyny nie wykazu-
jący powinowactwa do 
receptorów 5HT2A i nie 
mający istotnego działa-
nia anksjolitycznego.

Hidalga i wsp. stwierdzili, że spośród różnych leków sto-
sowanych w farmakoterapii lęku uogólnionego skutecz-
ność oceniana na podstawie wielkości efektu wpływu na 
redukcję objawów lekowych w przypadku hydroksyzyny 
była podobna jak skuteczność pregabaliny, wenlafaksyny, 
benzodiazepin i leków przeciwdepresyjnych z grupy inhi-
bitorów wychwytu zwrotnego serotoniny

praktyka
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Klasyka, która nie wychodzi z mody
n Podsumowując aktualny stan wiedzy, można stwierdzić, 

że hydroksyzyna pozostaje jednym z leków pierwszego 
rzutu w doraźnym leczeniu objawów lękowych. Stoso-
wana w niskich dawkach może być lekiem skutecznym 
i dobrze tolerowanym.  

n Hydroksyzyna może być również używana w objawowym 
leczeniu bezsenności, pozostaje tutaj dobrą alternatywą 
nie tylko dla leków z grupy benzodiazepin, ale także dla 
takich środków jak kwetiapina czy trazodon [12]. 

n Działanie przeciwlękowe i sedatywne hydroksyzyny może 
być wykorzystywane także u tych chorych, u których 
chcemy odstawić stosowane dotychczas benzodiazepi-
ny. Musimy jednak pamiętać, że w takim wypadku hy-
droksyzyna nie chroni przed objawami abstynencyjnymi 
[16, 17].

n Nie należy zapominać o zastosowaniu hydroksyzyny u 
chorych, u których standardowe leczenie uogólnionych 
zaburzeń lękowych lekami przeciwdepresyjnymi, takimi 
jak inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) czy 
serotoniny i noradrenaliny (SNRI), nie odniosło efektu. Tak 
bywa przecież co najmniej u jednego na trzech pacjen-
tów. W takiej sytuacji hydroksyzyna, obok pregabaliny, 
jest wymieniana jako najbardziej efektywny lek II rzutu i 
może oczywiście być stosowana w terapii skojarzonej [4].

n Wreszcie „last but not least”, hydroksyzyna może być  
z powodzeniem stosowana w początkowym eta-
pie leczenia zaburzeń lękowych, lękowo-depresyj-
nych czy depresji. Wiemy, że SSRI i SNRI, w pierwszych 
dniach stosowania, paradoksalnie mogą nawet nasilić  
objawy lęku i niepokoju i w tym wypadku hydroksyzyna  
może być ponownie przydatną alternatywą dla stosowa-
nia benzodiazepin6 [3,15,19].
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W związku z ostrzeżeniami dotyczącymi łącznego 
stosowania hydroksyzyny z innym lekiem wydłużającym 
odstęp QT (na liście takich leków znajduje się większość 
stosowanych przez nas leków przeciwdepresyjnych) nale-
ży pamiętać, że ryzyko ma charakter dawko-zależny i sto-
sowanie łączne hydroksyzyny w niskiej dawce (< 100 mg/
dz.) i leku SSRI u większości leczonych nie powinno mieć 
istotnego wpływu na odstęp QT. Wykonanie badania EKG 
przed leczeniem i w trakcie kuracji pozwala na zobiekty-
wizowaną ocenę bezpieczeństwa leczenia. Należy zauwa-
żyć, że ewentualne ryzyko jest porównywalne z ryzykiem 
stosowania takich częstych połączeń, jak zestawienie leku 
przeciwdepresyjnego i trazodonu czy kwetiapiny – które 
znajdują się na tej samej liście leków o możliwym wpływie 
na wydłużenie QT. Oczywiście kombinacji leków wpływają-
cych na QT należy unikać u chorych z grupy bardzo wyso-
kiego ryzyka, czyli pacjentów ze znanym wrodzonym lub 
nabytym wydłużeniem odstępu QT oraz ze znanymi czyn-
nikami ryzyka wystąpienia wydłużenia odstępu QT, takim 
jak rozpoznana choroba układu krążenia, istotne zaburze-
nia równowagi elektrolitowej (hipokaliemia, hipomagneze-
mia), nagła śmierć sercowa w wywiadzie rodzinnym, istotna 
bradykardia. n 

6 Badania przedkliniczne 
dotyczące łącznego 
stosowania BDZ lub 
hydroksyzyny i leków 
przeciwdepresyjnych  
z grupy SSRI pokazują,  
że podanie diazapamu 
lub lorazepamu w modelu 
zwierzęcym niwelowało 
korzystne działanie SSRI 
w modelu sytuacji streso-
wej. Wśród zwierząt, które 
otrzymały hydroksyzynę, 
utrzymało się korzystne 
działanie SSRI [15]. 



SI
L 

le
ku

 n
a 

st
ro

ni
e 

14





praktyka

15PSYCHIATRA/dla lekarza rodzinnego/jesień 2016

Czy aby 
nie za dużo 
tej małej?
Tomasz Szafrański

O ile w przypadku wyższych dawek 
możemy się spodziewać, że większość 
z nich jest stosowana u chorych na schi-
zofrenię i chorobę afektywną dwubie-
gunową, o tyle w przypadku niższych 
dawek z dużym prawdopodobieństwem 
możemy zakładać, że ponad 50% ordy-
nacji dotyczy zastosowania kwetiapiny 
poza zarejestrowanymi wskazaniami. 
Przypomnijmy, że obecnie jedynym za-
rejestrowanym wskazaniem kwetiapiny, 
poza schizofrenią i CHAD, jest stosowa-
nie jej w trwającym leczeniu epizodów 
dużej depresji u pacjentów, u których 
wystąpiła niewystarczająca odpowiedź 
na leczenie innymi lekami przeciwdepre-
syjnymi. Ten zapis CHPL dotyczy tylko 
formy o przedłużonym uwalnianiu, a za-
tem nie dotyczy dawek 25 mg.

Szczególna sytuacja dotyczy sto-
sowania kwetiapiny u osób w wieku 
podeszłym, w tym w zaburzeniach za-

W 2016 roku sprzedano  
w Polsce ponad dwa i pół 

miliona opakowań kwetia-
piny w dawce 25 mg. Niemal 

trzykrotnie więcej niż 5 lat 
wcześniej! Ta dynamika 

wzrostu jest szczególnie za-
stanawiająca, gdy spojrzymy 

na dane dotyczące sprzedaży 
opakowań zawierających 
wyższe dawki kwetiapiny 

(patrz wykres nr 1). 

chowania towarzyszących otępieniu 
(Behavioural and Psychological Sym-
potms of Dementia – BPSD). Po uzyska-
niu pozytywnej rekomendacji AOTM, 
od 2013 roku kwetiapina jest w Polsce 
lekiem refundowanym w leczeniu BPSD 
i jest to refundacja wskazania off-label. 
Zestawienie leków stosowanych w BPSD 
przedstawia tabela 1. Poza kwetiapiną 
refundacja w naszym kraju dotyczy rów-
nież haloperidolu, jednak jego stosowa-
nie w BPSD nie jest rekomendowane. Po-
zostałe neuroleptyki nie są refundowane 
(w tym tiapryd, który jest zarejestrowany 
do leczenia pobudzenia psychomo-
torycznego i zachowań agresywnych 
u osób w podeszłym wieku z demencją 
i jest uznawany za lek skuteczny i obda-
rzony dobrym profilem bezpieczeństwa 
[14] – stosowanie tiaprydu przedstawio-
no na wykresie 1 jako wskaźnik referen-
cyjny dla stosowania leków w BPSD).

wykres 1. sprzedaż kwetiapiny i tiaprydu 2012  2016
opakowania (units)

Dane: QuintilesIMS
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Dane z Polski nie są wyjątkiem 
i już od kilku lat pojawiają się publikacje 
z różnych krajów przestrzegające przed 
niepokojącym zjawiskiem stosowania 
małych dawek kwetiapiny poza zareje-
strowanymi wskazaniami – najczęściej 
jako leku nasennego czy uspakajającego 
u chorych bez objawów psychotycznych. 
Takie stanowisko zajęła między innymi 
w 2009 roku amerykańska agencja le-
ków FDA, zaś ostatnio wątpliwości doty-
czące stosowania niskich dawek kwetia-
piny opublikowano w Australii [1,2,6,17].

Zwraca się tutaj przede wszystkim 
uwagę na fakt nadmiernej skali tego zja-
wiska i stawia pytania o bezpieczeństwo 
takiego postępowania, podkreślając, że 
często stosowanie kwetiapiny w danej 
grupie chorych nie jest poparte wystar-
czającymi dowodami z kontrolowanych 
badań klinicznych [1,2,3,15,17,19, 21]. 

W przypadku pierwotnej bezsenno-
ści, z jednej strony nie ma jednoznacz-
nych danych dowodzących korzystnego 
wpływu kwetiapiny, z drugiej zaś zda-
niem niektórych autorów częste, „auto-
matyczne” sięganie po kwetiapinę pro-

wadzi do sytuacji, w której nie poszukuje 
się i nie identyfikuje pierwotnej przyczy-
ny obserwowanych zaburzeń snu, którą 
u wielu osób mogą być czynniki streso-
we, dolegliwości somatyczne, nieprze-
strzeganie higieny snu, nadużywanie 
substancji psychoaktywnych [13,16].

Wydaje się, że duża skala stosowa-
nia małych dawek kwetiapiny poza zare-
jestrowanymi wskazaniami ma związek 
z faktem, że jest ona postrzegana jako 
lek relatywnie bezpieczny i bezpiecz-
niejszy od innych. Rzeczywiście, na tle 
innych neuroleptyków jej stosowanie 
niesie ze sobą mniejsze ryzyko wystą-
pienia objawów parkinsonowskich czy 
akatyzji. Jednakże kwetiapina stosowana 
nawet w małych dawkach nie jest lekiem 
„niewinnym” i może istotnie wpływać 
na przyrost masy ciała i powodować 
objawy zaburzeń metabolicznych (hi-
pertrójglicerydemia) [3,6]. W przypad-
ku przewlekłego stosowania nie moż-
na wykluczyć ryzyka rozwoju późnych 
dyskinez [21]. Dane z prób klinicznych 
u chorych na schizofrenię i CHAD po-
kazują, że działania niepożądane, takie 

jak senność, wzrost poziomu lipidów, 
suchość w ustach, zawroty głowy wy-
stępowały także przy stosowaniu tak ni-
skich dawek jak 100 mg [1,2]. W jednym 
z nielicznych badań obserwacyjnych 
stosowania niskich dawek kwetiapiny 
w bezsenności stwierdzono, że po 11 
miesiącach leczenia doszło do średniego 
wzrostu masy ciała o 2,2 kg [3]. W innym 
badaniu, po roku leczenia, pomimo sto-
sowanie dawek ≤ 100 mg/dz. obserwo-
wano przyrost masy ciała o 4,8 kg [20]. 
Poza zaburzeniami gospodarki lipidowej 
u chorych, u których stosowano kwe-
tiapinę w leczeniu zaburzeń snu lub za-
burzeń lękowych, opisywano przypadki 
wystąpienia cukrzycy typu II a nawet 
zapalenia trzustki [7]. Kwetiapina nie 
jest też lekiem wolnym od zależnego 
od dawki potencjalnego wpływu na wy-
dłużenie odstępu QT, a jej stosowanie 
zwiększa ryzyko nagłej śmierci z przy-
czyn sercowych [12]. 

Przegląd badań dotyczących bez-
pieczeństwa stosowania kwetiapiny 
u osób w wieku podeszłym wskazuje, 
że najczęściej odnotowywano działa-

Tiapryd

Risperidon

Haloperidol

Promazyna

Kwetiapina

Olanzapina

Aripiprazol

nazwa leku

Zaburzenia zachowania u pacjen-
tów w podeszłym wieku  
z demencją

Leczenie pobudzenia i niepokoju 
u pacjentów w podeszłym wieku.

Brak

Brak

Brak

Niepokój i pobudzenie u osób  
w podeszłym wieku

Krótkotrwałe (do 6 tyg.) leczenie 
uporczywej agresji u pacjentów  
z otępieniem w chorobie  
Alzheimera w stopniu umiarkowa-
nym do ciężkiego, niereagujących 
na metody niefarmakologiczne 
oraz gdy istnieje ryzyko, że pacjent 
będzie stanowił zagrożenie dla 
samego siebie lub innych osób

TAK; „skuteczność porów-
nywalna do haloperidolu 
i risperidonu, dobry profil 
bezpieczeństwa”

NIE rekomenduje się 
stosowania 

TAK; „najlepsze dane doty-
czące bezpieczeństwa”

TAK; „skuteczna w zakresie 
pobudzenia i agresji”

TAK; „skuteczny w zakre-
sie pobudzenia i agresji”

NIE rekomenduje się stoso-
wania z wyjątkiem leczenia 
majaczenia (krótkotrwale  
i w małych dawkach)

TAK; „najszerszy profil 
działania”

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK –wskazanie pozare-
jestrowe (off-label) objęte 
refundacją (ryczałt): Zabu-
rzenia psychiczne inne niż 
wymienione w ChPL  
u pacjentów z otępieniem

TAK – bezpłatny w cho-
robach psychicznych lub 
upośledzeniu umysłowym

NIE

10-30 zł 
(dawka 50-100 mg)

40 zł 
(dawka 25-50 mg)

10-20 zł 
(dawka 25-50 mg)

10-20 zł 
(dawka 2,5-5 mg)

50-100 zł 
(dawka 5-7,5 mg)

Bezpłatny

10-20 zł 
(dawka 0,5-1 mg)

Zarejestrowane wskazanie u 
chorych z zaburzeniami zacho
wania towarzyszącymi otępieniu

Zalecenia dotyczące 
stosowania u chorych 
z BPSD?*

Refundacja leczenia przez 
NFZ u chorych z BPSD

Orientacyjny koszt 
kuracji (28 dni) ** 

*   Zalecenia na podstawie: Sobów T. Kłoszewska I. Farmakoterapia otępień. W: Jarema M Red.: Standardy leczenia farmakologicznego niektórych  
      zaburzeń psychicznych. Wydanie 2. Via medica. Gdańsk 2015. Strony: 149-151.
** Orientacyjny koszt leczenia na podstawie danych http://indeks24.pl, dostęp 23-03-2017.

Tabela 1.  Neuroleptyki stosowane u chorych z zaburzeniami zachowania  
                     towarzyszącymi otępieniu (BPSD).

praktyka
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nia niepożądane takie jak: senność (25-
39%), zawroty głowy (15-27%), bóle 
głowy (10-23%), ortostatyczne spadki 
ciśnienia (6-18%) i przyrost masy ciała 
(11-30%). W badaniach randomizowa-
nych, kontrolowanych placebo kwetia-
pina istotnie częściej powodowała upo-
śledzenie funkcji poznawczych, upadki 
i urazy oraz zwiększała ryzyko zgonu 
u chorych z chorobą Parkinsona, ale nie 
u chorych z otępieniem. Ryzyko zgonu 
lub incydentów sercowo-naczyniowych 
oraz zaburzeń metabolicznych było 
mniejsze w przypadku stosowania kwe-
tiapiny w porównaniu z risperidonem 
czy olanzapiną. Jednakże ryzyko upad-
ku lub doznania urazu było w przypad-
ku kwetiapiny wyższe niż w przypadku 
olanzapiny [5].

Zatem, chociaż na tle innych leków 
przeciwpsychotycznych II generacji 
kwetiapina bywa lepiej tolerowana, to 
jednak może ona powodować szereg 
istotnych działań niepożądanych, zaś 
niektóre z nich są częste i powinny być 
uwzględnione w dokonywanym bilansie 
korzyści i ryzyka leczenia. 

Z punktu widzenia farmakologii 
zwraca się uwagę na fakt, że lek w ni-
skich dawkach praktycznie nie działa na 
receptory dopaminowe i wykazuje głów-
nie, a nawet wyłącznie, działanie antyhi-
staminowe i alfa-1 adrenergiczne [2]. 
Działanie na receptory dopaminowe 
pojawia się przy stosowaniu wyższych 
dawek, ale powyżej 100 mg kwetiapina 
zaczyna wykazywać także działanie cho-
linolityczne [4].

Wiele leków psychotropowych wy-
kazuje aktywność wobec receptorów 
muskarynowych, zaś osoby w wieku 
podeszłym są szczególnie wrażliwe na 
działanie cholinolityczne leków [8,10,11]. 
Może ono powodować zaparcia, trudno-
ści w oddawaniu moczu, upośledzenie 
funkcji poznawczych, a nawet prowa-
dzić do zaburzeń świadomości. Ryzyko 
tych powikłań wzrasta z wiekiem, ilością 
stosowanych leków i liczbą współist-
niejących chorób. Wykazano również, 
że odstawienie leków o działaniu cho-
linolitycznym poprawiało pamięć krót-
koterminową, zmniejszało zaburzenia 
zachowania i generalnie prowadziło do 

poprawy funkcjonowania [8]. Stąd zale-
cenie unikania leków o istotnym działa-
niu cholinolitycznym u osób w wieku po-
deszłym, a jeżeli już istnieje konieczność 
ich stosowania, to w najniższych możli-
wych dawkach i jak najkrócej [8,10,11]. 
Nie można zapominać, że leki o działaniu 
cholinolitycznym działają przeciwstaw-
nie do inhibitorów cholinoesterazy sto-
sowanych w leczeniu choroby Alzheime-
ra. Działanie cholinolityczne wybranych 
leków przeciwpsychotycznych przedsta-
wia tabela 2. Uważa się, że kwetiapina 
w dawkach powyżej 100 mg/dz. zaczyna 
wykazywać umiarkowane, zaś powyżej 
300 mg/dz. silne działanie cholino litycz-
ne [4]. Wyraźne działanie cholinolityczne 
wykazuje olanzapina powyżej 5 mg/dz. 
Spośród leków stosowanych w BPSD je-
dynie tiapryd nie ma istotnego powino-
wactwa do receptorów muskarynowych, 
a nawet wykazuje słabe działanie hamu-
jące cholinoesterazę [9]. 

Chlorpromazyna

Klozapina

Lewomepromazyna

Olanzapina>5 mg

Promazyna

Kwetiapina > 300 mg

Loksapina 

Olanzapina 2,5-5 mg

Kwetiapina 100-300 mg

Aripiprazol

Asenapina

Haloperidol

Olanzapina <2,5 mg

Paliperidon

Perfenazyna

Kwetiapina < 100 mg

Risperidon

Ziprasidon

Wysoka Umiarkowana Niska

Opracowano na podstawie: Salahudeen MS, Duffull SB, Nishtala PS. Anticholinergic burden quantified by 
anticholinergic risk scales and adverse outcomes in older people: a systematic review. BMC Geriatr. 2015; 15: 
31. i Chew ML, Mulsant BH, Pollock BG, Lehman ME, Greenspan A, Kirshner MA, Bies RR, Kapur S, Gharabawi G. 
A model of anticholinergic activity of atypical antipsychotic medications. Schizophr Res. 2006; 88(1-3): 63-72.

Tabela 2.  Aktywność cholinolityczna wybranych  
                     leków przeciwpsychotycznych

praktyka
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Wnioski dla praktykA

n 
Kwetiapina jest niewątpliwie cennym lekiem w terapii 
psychoz i zaburzeń afektywnych. Przytoczone w artyku-
le dane pokazują, że małe dawki kwetiapiny są również 
chętnie stosowane w leczeniu objawowym poza zareje-
strowanymi wskazaniami – w leczeniu bezsenności, sta-
nów lękowych, objawowym leczeniu pacjentów z BPSD.

n
Na pewno u części chorych kwetiapina jest skuteczna 
i dobrze tolerowana, i właśnie to, w połączeniu z niewy-
soką ceną leku napędza jej popularność. Jest oczywiście 
traktowana jako alternatywa dla leków uzależniających. 
Z drugiej strony, skala tej popularności budzi obawę, że 
w nieuzasadniony sposób kwetiapina stała się w wielu 
sytuacjach lekiem preferowanym w leczeniu objawo-
wym zaburzeń snu i lęku, pomimo istnienia innych sku-
tecznych i dobrze tolerowanych strategii.

n
Celem tego artykułu było zwrócenie uwagi na fakt, że sto-
sowanie kwetiapiny poza wskazaniami, nawet pomimo 
stosowania niskich dawek, może nieść ze sobą istotne ry-
zyko działań niepożądanych. Wydaje się, że u niektórych 
pacjentów możemy tych zagrożeń w pełni nie doceniać 
– i może dlatego nie zawsze pamiętamy o istniejących 
alternatywach. W przypadku zastosowania kwetiapiny, 
nawet w niskiej dawce, należy rzetelnie oceniać korzyści 
z prowadzonego leczenia i monitorować bezpieczeń-
stwo, w tym bezpieczeństwo metaboliczne.

n
 Należy podkreślić, że kwetiapina w niskich dawkach nie 
powinna być stosowana jako lek pierwszego rzutu w le-
czeniu bezsenności. Kwetiapina podobnie jak inne leki 
przeciwpsychotyczne powinna być traktowana jako lek 
III rzutu po niebenzodiazepinowych lekach nasennych 
i sedatywnych lekach przeciwdepresyjnych [18].

n
W przypadku konieczności stosowania neuroleptyku 
u chorych z BPSD należy wziąć pod uwagę ryzyko takich 
działań niepożądanych jak senność, zawroty głowy, orto-
statyczne spadki ciśnienia i upadki. n
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Bezpieczeństwo 
stosowania 
pregabaliny
Adam Wysokiński
| Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych
  Centralny Szpital Kliniczny, ul. Czechosłowacka 8/10 Łódź 

Właściwości farmakologiczne  
pregabaliny

Pregabalina jest lekiem stosowanym 
przede wszystkim w leczeniu padaczki oraz 
zaburzenia lękowego uogólnionego (general 
anxiety disorder, GAD). Jest ona również sto-
sowana w leczeniu bólu neuropatycznego oraz 
fibromialgii.

Z biochemicznego punktu widzenia pre-
gabalina jest strukturalnym analogiem kwasu 
gamma-aminomasłowego (gamma-amino-
butyric acid, GABA) – najpowszechniejszego 
w mózgu neuroprzekaźnika hamującego, ale 
nie wiąże się z receptorami dla GABA. Mecha-
nizm działania pregabaliny opiera się na łącze-
niu z podjednostką α2α napięciowo-zależnego 
kanału wapniowego, który zwiększa aktywność 
dekarboksylazy kwasu glutaminowego – enzy-
mu syntezującego GABA, co powoduje zwięk-
szenie ilości tego neuroprzekaźnika w mózgu. 
Ponadto, pregabalina zwiększa gęstość i wy-
dajność presynaptycznego transportera GABA, 
co poprawia synaptyczny obrót GABA.

Pregabalina nie jest metabolizowana w wą-
trobie, jest wydalana niemal w całości przez 
nerki, a jej okres półtrwania wynosi 6-7 godzin 
(z tego powodu lek powinien być podawany 
w 2 lub 3 dawkach w ciągu doby). Brak metabo-
lizmu wątrobowego oraz fakt, że pregabalina 
nie wpływa na aktywność wątrobowych enzy-
mów P450 oznacza, że ryzyko interakcji z inny-
mi lekami jest małe (1). W leczeniu GAD dawka 
początkowa wynosi zwykle 150 mg/dobę, w ra-
zie potrzeby dawkę można zwiększać o 150 mg/
dobę co tydzień, do dawki maksymalnej 600 
mg/dobę. W przypadku niewydolności nerek 
dawkę ustala się w zależności od wartości kli-
rensu kreatyniny. W razie konieczności prze-
rwania leczenia pregabaliną należy dokonywać 
tego stopniowo, co najmniej przez 1 tydzień ze 
względu na możliwość wystąpienia objawów 
odstawiennych (bezsenność, ból głowy, nud-
ności, lęk, wzmożona potliwość).

leki



22 PSYCHIATRA/dla lekarza rodzinnego/wiosna 2017

Bezpieczeństwo
Bardzo częste (>10% pacjentów) działania uboczne pregabaliny to zawroty głowy  
i senność. U około jednej trzeciej pacjentów objawy te nie ustępują (2). Obecność tych 
objawów oznacza zwiększone ryzyko upadków, co jest szczególnie istotne u osób star-
szych. Częste (1-10% pacjentów) działania uboczne pregabaliny obejmują zwiększe-
nie apetytu i masy ciała, euforię, ataksję i zaburzenia koordynacji, zaburzenia pamięci 
i uwagi, zaburzenia widzenia oraz suchość w ustach. Ze względu na brak wątrobowe-
go metabolizmu leku, może być on bezpiecznie stosowany u osób z niewydolnością 
wątroby. Jak wspomniano wyżej – niewydolność nerek wymaga modyfikacji dawko-
wania leku. Nie ma odpowiednich danych dotyczących stosowania pregabaliny u ko-
biet w ciąży. W dalszej części pracy przedstawione zostanie podsumowanie wyników 
najnowszych badań nad bezpieczeństwem stosowania pregabaliny.

a) Wpływ na funkcje poznawcze
Zaburzenia pamięci i uwagi są częstym działaniem 

ubocznym benzodwuazepin, leków powszechnie stoso-
wanych w leczeniu zaburzeń lękowych. Ponadto, same za-
burzenia lękowe mogą wywierać niekorzystny wpływ na 
sprawność różnych funkcji poznawczych. Z tego powodu 
ważne jest pytanie o stopień niekorzystnego oddziały-
wania pregabaliny na sprawność poznawczą. W modelu 
zwierzęcym wykazano, że pregabalina nie wpływa na 
ogólną sprawność poznawczą oraz pamięć krótkotrwa-
łą myszy (3). Z podsumowania opublikowanego przez 
Owen wynika, że w porównaniu z alprazolamem prega-
balina w mniejszym stopniu upośledza funkcjonowanie 
poznawcze i sprawność psychomotoryczną (4). Ponadto, 
stwierdzono, że zmiana leczenia z benzodwuazepin na 
pregabalinę przynosi istotną poprawę szeregu funkcji po-
znawczych, osłabionych wskutek przewlekłego przyjmo-
wania benzodwuazepin (5).

b) Pacjenci z chorobami  
       układu krążenia

W opublikowanych dotychczas badaniach pregaba-
liny nie odnotowano poważniejszych działań niepożąda-
nych ze strony układu krążenia. Dawkowanie pregabaliny 
u pacjentów z chorobami układu krążenia nie wymaga 
modyfikacji. Jednakże, ze względu na brak wystarczają-
cych danych, zaleca się ostrożne stosowanie pregaba-
liny u pacjentów z niewydolnością krążenia (klasa III i IV 
wg NYHA). White i wsp. ocenili wpływ 5-tygodniowego 
leczenia pregabaliną na parametry krążeniowe oraz su-
biektywną odpowiedź na wysiłek fizyczny u osób z fibro-
mialgią (6). W porównaniu z placebo, pregabalina powo-
dowała większą redukcję powysiłkowego tętna, ciśnienia 
tętniczego oraz subiektywnego uczucia zmęczenia, co 
zdaniem autorów wskazuje, że pregabalina może norma-
lizować wydolność fizyczną. 

c) Ryzyko uzależnienia
Przez dłuższy czas pregabalina wydawała się do-

brą alternatywą dla pochodnych benzodwuazepiny ze 
względu na brak jej działania uzależniającego. Jednakże, 
już w 2011 roku pojawiły się pierwsze doniesienia i opisy 
przypadków uzależnień od pregabaliny (i spokrewnionej 
z nią gabapentyny) (7). Jak podają autorzy prac na ten 
temat, część przypadków uzależnienia od pregabaliny 
stwierdzano u osób, u których nie występowało wcześniej 
uzależnienie od innych substancji psychoaktywnych lub 
leków. Szybkie wchłanianie się leku i duża jego biodostęp-
ność (>90%) mogą się przekładać na silniejsze odczuwal-
ne działanie odurzające (w porównaniu z gabapentyną). 
Zdaniem Schifano i wsp. ryzyko uzależnienia od pregaba-
liny u osób bez uzależnienia w wywiadzie, stosujących lek 
w zakresie dawek terapeutycznych jest mniejsze niż dla 
benzodwuazepin, alkoholu lub innych leków (8).

Co prawda, osoby uzależnione (szczególnie od alko-
holu lub benzodwuazepin) mogą odnieść korzyść z włą-
czenia pregabaliny (zmniejszenie nasilenia lęku może 
pomóc im w utrzymaniu abstynencji). Jednakże obec-
ność aktywnego lub przeszłego uzależnienia oznacza 
konieczność rozważenia innych opcji farmakologicznych, 
a w przypadku wyboru pregabaliny – uważnego monito-
rowania przebiegu leczenia w celu szybkiego wykrywania 
przypadków nadużywania leku (8).

leki
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Wnioski końcowe
Pregabalina stanowi dobrą alternatywę 
dla benzodwuazepin w leczeniu zaburze-
nia lękowego uogólnionego. Lek cechuje 
się szybkim początkiem działania (już 
w ciągu kilku dni), skutecznością porówny-
walną z innymi opcjami terapeutycznymi 
oraz dobrym profilem bezpieczeństwa. 
Ze względu na typowe działania uboczne 
(senność i zwroty głowy) wskazane jest 
stopniowe zwiększanie dawki leku (szcze-
gólnie u osób starszych) oraz stopniowe 
odstawianie leku (w związku z możliwo-
ścią wystąpienia objawów odstawien-
nych). Stosowanie leku u osób uzależnio-
nych wymaga ostrożności i uważnego 
monitorowania leczenia ze względu na 
potencjalne działanie uzależniające pre-
gabaliny. n

d) Osoby starsze
Pregabalina jest lekiem szczególnie wartościowym 

u osób starszych. Z jednej strony, osoby te częściej mają 
GAD, z drugiej – ze względu na stan zdrowia, współchoro-
bowość oraz przyjmowane w związku z tym leki – są bar-
dziej narażone na działania uboczne. W 2008 ukazało się 
największe do tej pory badanie oceniające bezpieczeń-
stwo pregabaliny u osób starszych z GAD (9). W badaniu 
tym uczestniczyły 273 osoby w wieku >65 lat, badanie 
było prowadzone metodą podwójnie ślepej próby i kon-
trolowane placebo, a okres obserwacji wynosił 8 tygodni. 
Maksymalna dawka dobowa pregabaliny wynosiła 600 
mg, zaś średnia dawka przyjmowana przez pacjentów – 
270 mg/d. Większość odnotowanych zdarzeń niepożąda-
nych miała niewielkie lub umiarkowane nasilenie o ogra-
niczonym czasie trwania (do około 2 tygodni), zwykle 
ich początek przypadał na pierwsze 3 tygodnie leczenia. 
Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi były: zawroty 
głowy (około 20% pacjentów), senność (13%), bóle gło-
wy (10%) oraz nudności (9%). W obu grupach badania 
(pregabalina i placebo) około 10% pacjentów przerwało 
leczenie z powodu zdarzeń niepożądanych. Spośród sied-
miu poważnych zdarzeń niepożądanych, które wystąpiły 
w grupie pacjentów leczonych pregabaliną, trzy zostały 
zaklasyfikowane jako związane z lekiem (senność, zwięk-
szenie lęku oraz upadek, który spowodował złamanie ko-
ści ramienia). W porównaniu z placebo nie odnotowano 
zmian w zapisie EKG, badaniach laboratoryjnych ani istot-
nych zmian masy ciała.

Badanie to potwierdziło nie tylko skuteczność pre-
gabaliny w leczeniu GAD u osób starszych, ale również 
bezpieczeństwo tego leku w tej populacji klinicznej. Nie 
zmienia to jednak faktu, że ze względu na możliwość 
wystąpienia nadmiernej senności, zawrotów głowy oraz 
upadków, leczenie pregabaliną u osób starszych należy 
prowadzić zgodnie z zasadą powszechnie obowiązującą 
w psychogeriatrii: start low, go slow, but go (leczenie za-
czynaj od niskiej dawki, zwiększaj ją powoli, ale podnoś 
do poziomu terapeutycznego).

* adam.wysokinski@umed.lodz.pl
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Dziurawiec pozostaje najlepiej przebadaną substancją zio-
łową z największą liczbą kontrolowanych randomizowanych 
badań klinicznych (RCT) i metaanalizami potwierdzającymi 
jego skuteczność i generalnie dobrą tolerancję w porównaniu 
z lekami przeciwdepresyjnymi. Zwraca się jednak uwagę na re-
akcje typu: zaburzenia żołądkowo jelitowe, bóle głowy, suchość 
w ustach, podrażnienie skóry i reakcje fotoalergiczne oraz istot-
ny potencjał do wchodzenia w interakcje z różnymi lekami. 

Nas oczywiście bardzo cieszy, że „II miejsce na podium” 
przypada preparatom pozyskiwanym z szafranu (Crocus sati-
vus). Autorzy opierają swoją rekomendację na metaanalizie, 
która objęła 5 RCT szafranu w depresji oraz na systematycz-
nych przeglądach piśmiennictwa potwierdzających skutecz-
ność preparatów szafranu w monoterapii w depresji. W za-
kresie tolerancji zwraca się uwagę na łagodny profil działań 
niepożądanych obejmujący nerwowość, wzrost apetytu, nud-
ności i bóle głowy.

Nowe kanadyjskie wytyczne dotyczące
                                          leczenia alternatywnego depresji
Krzysztof Krocetyński

W tym roku opublikowano aktualizację takich wytycz-
nych dotyczących leczenia zaburzeń depresyjnych. Poprzed-
nie opublikowano bowiem 6 lat temu – w roku 2009. Reko-
mendacje dotyczą diagnostyki i leczenia. Co ciekawe, jeden 
z rozdziałów jest poświęcony dodatkowym i „alternatywnym” 
metodom leczenia. Autorzy wyszli bowiem z założenia, że sko-
ro istnieje duża grupa pacjentów preferujących tego typu me-
tody leczenia, to ważne, aby także aktualizować i przekazywać 
aktualną wiedzę naukową na temat naturalnych metod lecze-
nia. Zatem, podobnie jak w przypadku farmakoterapii i metod 
biologicznych (które w leczeniu depresji powinny być prefe-
rowane), autorzy przeprowadzili systematyczny przegląd pi-
śmiennictwa i dokonali oceny aktualnego poziomu dowodów 
dotyczących skuteczności, tolerancji i bezpieczeństwa „dodat-
kowych” metod leczenia depresji, takich jak terapia światłem, 
deprywacja snu, rola ćwiczeń fizycznych, joga i akupunktura 
oraz produktów naturalnych – nutraceutyków – w tym prepa-
ratów pochodzenia roślinnego. 

Autorzy stwierdzają, że w łagodnej (lub umiarkowanej) 
depresji ćwiczenia fizyczne, joga, terapia światłem, zaś wśród 
suplementów diety kwasy omega-3 oraz S-adenozylometioni-
na mogą być rekomendowane jako postępowanie I lub II rzutu, 
zaś ćwiczenia fizyczne mogą być dodatkowym oddziaływaniem 
w umiarkowanej i ciężkiej depresji (postępowanie II rzutu). 

Jeśli chodzi o produkty ziołowe, to dane na temat reko-
mendacji przedstawiono w TABELI 1. Autorzy uwzględnili tylko 
te preparaty ziołowe, dla których istnieje dostateczna liczba 
badań pozwalających na ocenę ich skuteczności i bezpieczeń-
stwa – stąd, choć deklarowany wpływ przeciwdepresyjny doty-
czy różnych substancji pozyskiwanych z roślin, to w tabeli zna-
lazły się tylko cztery: dziurawiec, szafran, lawenda i różanecznik.

CANMAT albo Canadian Network for Mood 
and Anxiety Treatments – to federacja or-
ganizacji akademickich skupiająca specja-
listów ochrony zdrowia zainteresowanych 
zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami na-
stroju. Organizacja inicjuje projekty badaw-
cze, rozwija i realizuje programy edukacyjne 
i przygotowuje wytyczne dotyczące praktyki 
i organizacji opieki psychiatrycznej.

szafran

Lawenda jest ostatnim „finalistą” rekomendacji CANMAT 
z najsłabszą rekomendacją do ewentualnego stosowania jako 
lek dodatkowy w łagodnej/umiarkowanej depresji. W rando-
mizowanym badaniu klinicznym połączenie nalewki z lawen-
dy z citalopramem było bardziej skuteczne niż sam citalopram 
wobec objawów depresji. Działania niepożądane obejmo-
wały głównie nudności, bóle głowy, poczucie oszołomienia.  
W przypadku Różeńca górskiego (Rhodiola rosea) dotychcza-
sowe badania kontrolowane nie potwierdziły jego skuteczności  
w leczeniu objawów depresji. Działania niepożądane obej-
mują nerwowość, zawroty głowy, rozdrażnienie, bezsenność, 
zmęczenie, reakcje alergiczne. Opisywano też interakcje z teo-
filiną i warfaryną.

Poziom dowodów dotyczących szafranu jest oceniony 

 

Tabela 1. Rekomendacje CANMAT dotyczące stosowania 
produktów ziołowych w łagodnej/umiarkowanej depresji

Nazwa preparatu Dawki Poziom  
rekomendacji

Uwagi

Dziurawiec

Szafran

Lawenda

Różeniec górski

500-1800 mg/dz

20-30 mg/dz

2-4.5 mL/dz
(nalewka 1:2)
lub 6-12 mL/dz
(nalewka 1:5).

100-680 mg/dz (?)

I

III

III

Monoterapia

Monoterapia 
lub jako leczenie 
dodatkowe

Jako leczenie
dodatkowe

Nie jest rekomendowany
(brak dowodów skuteczności)
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     Tabela 2.  Krocyna w leczeniu skojarzonym depresji

Skala depresji 
Becka (BDI)

Skala lęku 
Becka (BAI)

P<-0,001

SSRI 
+ krocyna

SSRI + 
placebo

Talaei A i wsp. J Affect Disord. 2015; 174: 51-6
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szafran

w zaleceniach CANMAT jako dosyć wysoki (poziom 2), ale 
z uwagi na to, że dotychczasowe badania są relatywnie małe, 
nie pozwalają one jeszcze na wydanie silniejszej rekomendacji. 
Jeśli moglibyśmy prognozować, to sądzimy, że poziom reko-
mendacji dotyczących stosowania szafranu w depresji będzie 
w przyszłości rosnąć. Tylko w ciągu ostatnich 3 miesięcy poja-
wiły się 2 nowe badania szafranu w depresji. W jednym z nich 
Ghajar A i wsp. ocenili skuteczność szafranu (30 mg/dz) w po-
równaniu z citalopramem (40mg/dz) u 66 chorych z depresją 
z objawami lęku i stwierdzili podobną skuteczność szafranu 
i citalopramu, zarówno wobec objawów depresyjnych (ocenia-
nych skalą depresji Hamiltona HDRS), jak i objawów lękowych 
(ocenianych skalą lęku Hamiltona HARS). Z kolei badanie Ka-
shani L i wsp. zostało przeprowadzone wśród kobiet z objawa-
mi depresji poporodowej. W tym randomizowanym badaniu 
metodą podwójnie ślepej próby autorzy porównali skutecz-
ność szafranu (30mg/dz) i fluoksetyny (40mg/dz) w łagodnej/
umiarkowanej depresji. Po 6 tygodniach leczenia redukcję ob-
jawów >50% ocenianych skalą Hablitona (HDRS) stwierdzono 
u 40,6% leczonych szafranem i 50% leczonych fluoksetyną. Nie 
było istotnych różnic w tolerancji leczenia. Obydwa badania 
istotnie wzbogacają naszą wiedzę o możliwości zastosowania 
szafranu w różnych postaciach klinicznych i różnych grupach 
chorych z objawami depresyjnymi.

Składniki szafranu to między innymi karotenoidy – 
α-krocetyna i krocyna (odpowiadające za żółto-czerwoną 
barwę) oraz safranal (odpowiadający za aromat). Zarówno sa-
franal, jak i krocyna wykazują działanie antyoksydacyjne i prze-
ciwdepresyjne, które wykazano w zwierzęcych modelach de-
presji i potwierdzono również w randomizowanych badaniach 
klinicznych [Khazdair i wsp.]. 

W badaniach u zdrowych ochotników ani krocyna, ani 
safranal nie powodowały istotnych klinicznie działań toksycz-
nych. Badania toksykologiczne przeprowadzone u zwierząt 
wykazują, że ostra toksyczność safranalu jest w porównaniu 
z szafranem większa – z kolei wyizolowana krocyna nie wyka-
zuje takiej większej toksyczności [Bostan i wsp.]. 

W większości przeprowadzonych dotychczas badań kli-
nicznych wykorzystywano standaryzowane ekstrakty szafranu 
(zwykle w dawce 30 mg/dz.). Celem badania przeprowadzone-
go przez Talaei i wsp. była ocena działania krocyny w grupie 40 
chorych na depresję w wieku 24-50 lat, leczonych w Szpitalu 
imienia Awicenny w Meszhedzie w Iranie. Badanie było ran-
domizowane, kontrolowane placebo, prowadzone w warun-
kach podwójnie ślepej próby. Chorzy byli leczeni fluoksetyną  
20 mg/dz. lub sertraliną 50 mg/dz., lub citalopramem 20 mg/dz.  
W grupie 20 chorych do prowadzonego leczenia dodano kro-

cynę 30 mg/dz., zaś druga grupa otrzymywała placebo. Ob-
jawy depresyjne i lękowe były oceniane za pomocą kwestio-
nariuszy Becka oraz kwestionariusza ogólnej oceny zdrowia 
(General Health Questionnaire – GHQ). Po 4 tygodniach stwier-
dzono istotną statystycznie odpowiedź w grupie otrzymującej 
krocynę w porównaniu z grupą kontrolną (patrz TABELA 2). n
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Na kozetce…  
za zamkniętymi drzwiami
ireneusz cedeński

Dzień był deszczowy i ciemny. 
Oszczędzę opisu grubych chmur. Szkoda farby drukarskiej. 
Szkoda gadać, szkoda czytać. Siedziałem w poradni i przyj-
mowałem pacjentów. Nie tłoczyli się w poczekalni, jak to 
zwykle czynią. Nie wchodzili jeden za drugim, 
ale przychodzili jeden po drugim w coraz więk-
szych odstępach. Narzekali, że chce im się spać, 
tak jakby się umówili. A przecież się nie umówi-
li, bo się nie widzieli. Odpowiadałem im, że mnie też się 
chce spać, choć nie przyjmuję żadnych leków, żadnych 
psychotropów. Gdy przestali wchodzić, zrobiło się pusto 
i cicho. Oczekując na ostatnich chorych, zapragnąłem po-
łożyć się na kozetce stojącej w rogu gabinetu lekarskiego, 
zamiast siedzieć za biurkiem z głową podpartą rękami.

Co też uczyniłem, poinformowawszy po cichu pielę-
gniarkę o swoim zamiarze, wziąwszy z biurka słuchawkę od 
telefonu za jej radą (czyżby rada ta wypływała z jej osobistego doświad-
czenia w tej mierze?) i zamknąwszy drzwi pokoju na klucz od wewnątrz. 

Zamknąłem oczy, westchnąłem głęboko, ułożyłem się wygodnie 
i wkrótce zacząłem doznawać jakichś fajnych, kolorowych omamów 
hipnagogicznych. Zawsze sobie na wpół świadomie myślę w takich 
chwilach: rytm alfa, tego mi właśnie potrzeba. Nie kofeiny, nie alkoholu, 
ale ciszy i rytmu alfa. W głowie coś się perli i musuje jakimiś projekcjami 
do kory wzrokowej, a ja zapadam się coraz głębiej. 

Wytrącił mnie z tego zapadania dzwonek telefonu. Znaleźli mnie. 
Interniści z nieodległego oddziału. Dobre słowo – oddział. Młody, sil-
ny głos złożył mi meldunek jak w wojsku. Wyrecytował jednym tchem 
wszystkie możliwe powikłania choroby alkoholowej od stóp do głowy. 
Kończąc, niestety, na delirium, które u pacjentki wystąpiło ostatniej 
nocy. Młody kolega prosił o zezwolenie na przeniesienie chorej do na-
szego oddziału w drugiej dobie hospitalizacji. 

Wysłuchałem go pozostając z zamkniętymi oczami w pozycji hory-
zontalnej. Gdy zamilkł, zapytałem go nie otwierając oczu: 

– Chyba nie chce mi pan powiedzieć, że już wyleczyliście ją z tych 
wszystkich powikłań, które był pan uprzejmy wyliczyć? (Z przyjemnością 
zauważyłem, że pod wpływem przemożnej siły ciążenia moje struny 
głosowe rozciągnęły się i wydawały z siebie niski, dźwięczny ton.) Głos 
internisty jakby lekko załamał się, ale po chwili znów nacierał twierdząc, 
że boją się, że kolejnej nocy to majaczenie wróci i tak dalej… Brzmia-
ło to tak przekonująco, że przyszło mi go głowy, że ordynator tamtego 
oddziału polecił zatelefonować najbardziej wygadanemu lekarzowi, 

może z doświadczeniem w ja-
kiejś branży handlu, w każdym razie z dużymi 
umiejętnościami negocjacyjnymi. Przez tele-
fon szybowała w moim kierunku długa seria 

argumentów z gatunku tych, jak to sobie 
z chorą nie mogą poradzić i nie 
poradzą. Po moim drugim py-

taniu młody kolega zamilkł, 
ale tylko na chwileczkę, po 
czym rzucił: – Powiem tak! 

Znacie to wyrażenie? 
Lubicie je? Bo ja nie cierpię. 
Tu już mi się rytm alfa defini-
tywnie zakończył. Przerwałem 
mu w pół słowa nieznoszącym 

sprzeciwu, ale i zrelaksowanym 
tonem: – Rozmawiajmy jak lekarz z lekarzem. Pomyśl-
my o tym, co jest lepsze dla pacjenta. Ona się jeszcze nie 
nadaje do naszego oddziału. Na pewno macie jeszcze 
sporo do zrobienia. 

Mój rozmówca rzucił dramatycznym tonem 
ostat  ni argument: – Dostała dwie jednostki krwi.

Ja mu na to: – No to co? Przecież własnej krwi nie 
przelewacie, tylko taką, którą wam dobrzy ludzie dali 
(gdy to mówiłem, sam się zdziwiłem, co też mi do głowy 
przyszło!).

Niewidzialna szala, na której ważyły się losy nie-
szczęsnej pacjentki przechyliła się i zastygła w bezru-
chu w pozycji oznaczonej „interna”. Internista ucichł. 
Pożegnałem uprzejmie kolegę zapewniając, że nie 
odmawiam przyjęcia pacjentki kategorycznie, ale 
zdecydowanie nie zgadzam się na przyjęcie jej już 
dziś. Odjąłem słuchawkę od ucha i nie otwierając 
oczu pomyślałem sobie: Ależ niesamowite skoja-
rzenia! „Rozmawiajmy jak lekarz z lekarzem – co jest 
lepsze dla pacjenta…”. Muszę to sobie zapamiętać… 
Muszę to sobie zapisać…

No i zapisałem. 
Człowiek naprawdę nie wie, co w nim drzemie, 

dopóki nie położy się na kozetce. n
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