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Pierwszy numer „Farmakoterapii w Psychiatrii i Neurologii” z roku 2014 zawiera trzy prace eksperymentalne, jednÈ poglÈdowÈ i dwa doniesienia kazuistyczne. Otwiera go artykuï autorstwa Sebastiana Kliwickiego
i wspóïpracowników z Kliniki Psychiatrii Dorosïych UM w Poznaniu na temat skutecznoĂci litu u 111 pacjentów z chorobÈ afektywnÈ dwubiegunowÈ (CHAD) otrzymujÈcych lek przez okres 5–39 (Ărednio 18 lat). U 30
procent pacjentów nie doszïo w tym czasie do nawrotów choroby. W pracy oceniono równieĝ znaczenie wielu
czynników klinicznych dla skutecznoĂci dïugotrwaïego stosowania litu w CHAD.
Celem drugiej pracy eksperymentalnej, której autorkÈ jest Agnieszka Permoda-Osip i wspóïpracownicy,
byïo okreĂlenie poziomu homocysteiny (HCY), witaminy B12 i kwasu foliowego w depresji oraz stÚĝenia
HCY podczas remisji po leczeniu farmakologicznym u 133 pacjentów z depresjÈ w przebiegu CHAD typu
1 i 2 oraz choroby afektywnej jednobiegunowej. HiperhomocysteinemiÚ (HHCY) deÞ niowano jako stÚĝenie
HCY >15 ŝM/l. Uzyskane wyniki wskazujÈ na znacznÈ czÚstoĂÊ HHCY, zwïaszcza u mÚĝczyzn, w okresie
depresji w przebiegu chorób afektywnych i istotne zmniejszenie siÚ tego odsetka po leczeniu. PotwierdzajÈ
równieĝ zwiÈzek miÚdzy zwiÚkszonym stÚĝeniem HCY i niĝszym poziomem witaminy B12 i kwasu foliowego
w okresie epizodu depresyjnego.
W trzeciej pracy eksperymentalnej, podobnie jak dwie poprzednie, z Kliniki Psychiatrii Dorosïych UM
w Poznaniu, autorstwa Marii Abramowicz i wspóïpracowników, oceniano wpïyw dïugotrwaïego podawania litu
na stÚĝenie wapnia w surowicy i funkcjÚ przytarczyc u 90 pacjentów z CHAD oraz porównano wyniki z wynikami u 30 pacjentów z CHAD nigdy nieprzyjmujÈcych litu, dobranych pod wzglÚdem wieku i pïci. ¥rednie
stÚĝenia wapnia w surowicy byïy wyĝsze, odsetek hiperkalcemii wiÚkszy, jak równieĝ czÚstsze wystÚpowanie
kamicy nerkowej u pacjentów leczonych litem niĝ w grupie kontrolnej. NadczynnoĂÊ przytarczyc stwierdzono
u 3 z 9 pacjentów przyjmujÈcych lit, u których wykazano hiperkalcemiÚ. Rezultaty badania potwierdzajÈ,
ĝe dïugotrwaïe podawanie litu jest zwiÈzane z zaburzeniami gospodarki wapniowej i funkcji przytarczyc. U pacjentów dïugotrwale leczonych litem celowe moĝe byÊ monitorowanie stÚĝenia wapnia w surowicy.
W pracy poglÈdowej pochodzÈcej z ódzkiego Uniwersytetu Medycznego Adam Wysokiñski i Tomasz
Sobów przedstawili przeglÈd piĂmiennictwa na temat wystÚpowania powikïañ krwotocznych u pacjentów
przyjmujÈcych leki przeciwdepresyjne. Uzyskane dane wskazujÈ, ĝe leki przeciwdepresyjne o serotoninergicznym mechanizmie dziaïania (selektywne inhibitory wychwytu serotoniny, wenlafaksyna, trazodon oraz trójpierĂcieniowe leki przeciwdepresyjne) istotnie zwiÚkszajÈ ryzyko powikïañ krwotocznych. W zwiÈzku z moĝliwymi powaĝnymi konsekwencjami takich powikïañ naleĝy zwracaÊ uwagÚ na obecnoĂÊ indywidualnych
czynników ryzyka przy wyborze leku przeciwdepresyjnego, w szczególnoĂci u pacjentów w podeszïym wieku.
W niniejszym numerze pisma zaprezentowano dwie prace kazuistyczne. W pierwszej z nich autorzy
z Kliniki Psychiatrii Dorosïych UM w Poznaniu (Ewa Dopieraïa i wspóïpracownicy) przedstawili przypadek
uzaleĝnienia od tianeptyny. Mechanizm dziaïania tego leku opiera siÚ na regulacji aktywnoĂci osi stresowej
i nasileniu wychwytu zwrotnego serotoniny, z dodatkowym dziaïaniem prodopaminergicznym. PojawiajÈ siÚ
doniesienia o przypadkach uzaleĝnienia od tianeptyny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jej wïaĂciwoĂci
psychostymulujÈce, przy braku dziaïañ niepoĝÈdanych. W literaturze przyjmuje siÚ, iĝ wskaěnik uzaleĝnienia, tzw. DSI (doctor shopping index), dla tianeptyny lokuje siÚ na poziomie podobnym do benzodiazepin.
W opisywanym przypadku 43-letnia pacjentka z CHAD i uzaleĝnieniem mieszanym przyjmowaïa okresowo
dawkÚ 1125 mg (90 tabletek) tianeptyny na dobÚ. W wyniku leczenia kwasem walproinowym, bupropionem
i sertralinÈ, uzyskano stopniowÈ poprawÚ stanu psychicznego, umoĝliwiajÈcÈ zadowalajÈce codzienne funkcjonowanie pacjentki.

4

EDITORIAL

W drugim doniesieniu kazuistycznym psychiatrzy z Kliniki Psychiatrii Wieku Podeszïego i Zaburzeñ
Psychotycznych UM w odzi przedstawili przebieg i efekty leczenia tetrabenazynÈ u dwóch pacjentek z póěnymi dyskinezami polekowymi. Na podstawie doĂwiadczenia zdobytego w czasie prowadzenia programu
badawczego tetrabenazyny autorzy sÈ zdania, ĝe stosowanie tego leku naleĝy ograniczyÊ do pacjentów bÚdÈcych w stabilnym stanie psychicznym, bez objawów zespoïu depresyjnego oraz bez aktywnych objawów
psychotycznych, a za bezwzglÚdne przeciwwskazanie do stosowania leku uwaĝajÈ wystÚpowanie zachowañ
samobójczych oraz obecnoĂÊ w wywiadzie zïoĂliwego zespoïu poneuroleptycznego.
W niniejszym numerze zamieszczono równieĝ informacjÚ o dwóch konferencjach, które odbÚdÈ siÚ w listopadzie bieĝÈcego roku, których organizatorem jest Wydawnictwo Termedia, a wspóïorganizatorem Sekcja
Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. SÈ to: konferencja „Nowoczesne leczenie chorób afektywnych: lit i leki przeciwdepresyjne”, w dniu 7 listopada, oraz konferencja pt. „Neuropsychiatria
i Neuropsychologia. 2014 update”, która odbÚdzie siÚ w dniach 27–28 listopada.
Na pierwszej konferencji, w czÚĂci dotyczÈcej litu, prezentowaÊ bÚdÈ swe referaty obecni w naszym mieĂcie z okazji spotkania International Group for Study of Lithium-Treated Patients (IGSLI) wybitni zagraniczni badacze tematyki litowej. W czÚĂci dotyczÈcej leków przeciwdepresyjnych tematem bÚdÈ specyÞczne
problemy kliniczne depresji, takie jak funkcje poznawcze, anhedonia i zaburzenia snu w kontekĂcie stosowania takich leków jak wortioksetyna, agomelatyna i trazodon. Prezenterami bÚdÈ wybitni polscy psychiatrzy
specjalizujÈcy siÚ w tych zagadnieniach.
Jak co roku, formuïa naukowa konferencji „Neuropsychiatria i Neuropsychologia. 2014 update” obejmuje
„gorÈce” tematy (hot topics) neuropsychiatrii i neuropsychologii, o czym moĝna siÚ przekonaÊ z zamieszczonego w niniejszym numerze panelu wykïadowców oraz tematyki ich wykïadów. W tym roku jako goĂÊ
zagraniczny wystÚpuje prof. Jules Angst, z Uniwersytetu w Zurychu, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli wspóïczesnej psychiatrii. DziÚki jego badaniom w ostatnim póïwieczu moĝliwa staïa siÚ nowoczesna
klasyÞ kacja chorób afektywnych. Wykïad prof. Angsta na pewno stanowiÊ bÚdzie najwaĝniejszy element
tegorocznej konferencji, która zapowiada siÚ niezwykle atrakcyjnie dla zainteresowanych psychiatrów, neurologów, psychologów i neurobiologów.
¿yczÚ przyjemnej lektury kolejnego numeru naszego pisma i gorÈco zachÚcam polskich psychiatrów, neurologów i farmakologów do nadsyïania artykuïów eksperymentalnych, poglÈdowych i kazuistycznych dotyczÈcych terapii farmakologicznej w psychiatrii i neurologii. Nadsyïane prace naleĝy umieszczaÊ na panelu
redakcyjnym dostÚpnym na stronie internetowej pisma: http://fpn.ipin.edu.pl.
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