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Editorial

Editorial
Ostatni numer Farmakoterapii w Psychiatrii i Neurologii z roku 2010 otwiera artykuł eksperymentalny
autorów ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (Rafał Skowronek i wsp.) dotyczący analizy zatruć złożonych
pochodnymi fenotiazyny. W materiale Zakładu Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach z dziesięcioletniego okresu 1999-2009 odnotowano 124 śmiertelne zatrucia
złożone, w których występowały fenotiazyny. Obok fenotiazyn, najczęściej wykazywano obecność alkoholu,
benzodiazepin, leków przeciwdepresyjnych, innych leków przeciwpsychotycznych oraz narkotyków (opiaty,
amfetamina). Autorzy zwracają uwagę na znaczne ryzyko śmiertelności przy tego rodzaju zestawie używanych
środków.
Możliwości zastosowania atypowego leku przeciwpsychotycznego, ziprasidonu, w leczeniu zaburzeń
funkcji poznawczych u chorych na schizofrenię omawia prof. Alina Borkowska, kierownik Katedry i Zakładu
Neuropsychologii Klinicznej UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy. Ziprasidon posiada
specyficzny profil farmakologiczny warunkujący prawdopodobnie jego dobrą tolerancję somatyczną: nie
powodowanie objawów metabolicznych, niewielkie ryzyko objawów pozapiramidowych i hiperprolaktynemii.
Lek jest również „przyjazny” dla funkcji poznawczych, ponieważ w szeregu badaniach wykazano, że zmiana na
ziprasidon z leku neuroleptycznego nieskutecznego lub źle tolerowanego powoduje istotną poprawę w zakresie
tych funkcji.
Autorzy z Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum UJ w Krakowie (Rafał Jaeschke, Marcin Siwek
i Dominika Dudek) przedstawiają zagadnienie samobójstw w chorobie afektywnej dwubiegunowej, również
w kontekście farmakologicznym. W przebiegu tej choroby występuje duże ryzyko samobójstwa, zwłaszcza .
w okresie epizodów depresji i stanów mieszanych. Na podstawie dotychczasowych wyników badań można
uznać, że udokumentowaną skuteczność co do zapobiegania zachowaniom samobójczym w tej chorobie posiada
węglan litu, które to działanie jest niezależne od efektu normotymicznego tego leku. Dane dotyczące możliwości
takiego działania innych leków normotymicznych zarówno I, jak i II generacji są niejednoznaczne.
Magdalena Linke i Sławomir Murawiec z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie są autorami
interesującego artykułu poglądowego dotyczącego neuropsychologicznego działania leków przeciwdepresyjnych
z grupy inhibitorów transportera serotoniny (SSRI). Ostatnie dane wskazują na wpływ leków przeciwdepresyjnych
na procesy przetwarzania informacji emocjonalnych: już po jednorazowej dawce następuje wzrost tendencji
do zwiększonego zwracania uwagi na bodźce o pozytywnym zabarwieniu emocjonalnym, co prawdopodobnie
zapoczątkowuje procesy mózgowe prowadzące w konsekwencji do poprawy w zakresie nastroju.
Justyna Holka-Pokorska z III Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
przedstawia możliwości farmakologicznego leczenia zaburzeń osobowości. Omawia zalecenia w tym zakresie
przedstawione ostatnio przez Światową Federację Towarzystw Psychiatrii Biologicznej, uwzględniające
wyniki badań kontrolowanych z zastosowaniem placebo dotyczące skuteczności różnych preparatów
farmakologicznych.
Kolejny artykuł poglądowy dotyczy leczenia pedofilii, a jego autorami są Dominika Berendt i wsp., .
z Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W leczeniu pedofilii stosuje się kastrację
chirurgiczną, farmakoterapię oraz psychoterapię. Autorzy szczegółowo omawiają możliwości leczenia farmakologicznego z zastosowaniem zarówno leków hormonalnych (medroksyprogesteron, cyproteron, analogi gonadoliberyny), jak i niehormonalnych (leki przeciwdepresyjne, przeciwpsychotyczne, topiramat, naltrekson).
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Czy dzień przyjęcia do szpitala może wpływać na rokowanie po udarze mózgu? Na pytanie to starają się
odpowiedzieć Agnieszka Jezierska-Ostapczuk i wsp. (Pierwsza autorka pracuje w Oddziale Neurologicznym .
w Sokołowie Podlaskim). Przyczyną tzw. efektu weekendu, czyli gorszego rokowania i większej śmiertelności jest
gorsza dostępność do wykwalifikowanego personelu i badań diagnostycznych niż w powszednie dni tygodnia.
Autorzy uważają, że na oddziałach zajmujących się leczeniem udarów, niezwłoczna hospitalizacja, diagnostyka
i intensywne leczenie i rehabilitacja winny być dostępne niezależnie od dnia zachorowania i przyjęcia do
szpitala, gdyż ma to podstawowe znaczenie dla zmniejszenia śmiertelności i niepełnosprawności pacjentów.
W dniach 11-16 lipca 2010 r. odbyła się w Oksfordzie druga szkoła Neuropsychofarmakologii pod
egidą ECNP (European College of Neuro-Psychopharmacology). Polskę reprezentowali trzej psychiatrzy
pochodzący z ośrodków gdańskiego, łódzkiego i poznańskiego. Sprawozdanie z tego wydarzenia przedstawia
dr Dominik Strzelecki z Kliniki Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Na łamach niniejszego numeru podano również informację o trzeciej szkole ECNP, która odbędzie się w
Oksfordzie, 3-8 lipca 2011 r.
Wprowadzenie regulacji prawnych w końcu grudnia 2010 r. umożliwiających refundację niektórych
atypowych leków przeciwpsychotycznych (kilku preparatów zawierających substancje czynne: aripirazol,
kwetiapina lub olanzapina) w chorobie afektywnej dwubiegunowej, w istotny sposób poszerzyło możliwości
lecznicze w tej chorobie. W obecnym numerze zamieszczono wytyczne Konsultanta Krajowego ds. Psychiatrii
oraz Przewodniczącego Sekcji Psychofarmakologii PTP dotyczące stosowania aripiprazolu, kwetiapiny lub
olanzapiny w chorobie afektywnej dwubiegunowej
Życzę przyjemnej lektury kolejnego numeru naszego pisma i gorąco zachęcam polskich psychiatrów,
neurologów i farmakologów do nadsyłania artykułów eksperymentalnych, poglądowych i kazuistycznych
dotyczących terapii farmakologicznej w psychiatrii i neurologii.
	 
Prof. dr hab. med. Janusz Rybakowski

Farmakoterapia w psychiatrii i neurologii, 2010, 3-4, 121–126
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Streszczenie
Współcześnie, w czasach polifarmakoterapii, zatrucia mieszaninami dominują wśród przyczyn śmiertelnych zatruć
ksenobiotykami. Niska świadomość interakcji pomiędzy lekami oraz lekami a alkoholem ma znaczący udział w tym niekorzystnym zjawisku. Do leków szczególnie niebezpiecznych należą neuroleptyki, w tym popularne pochodne fenotiazyny.
Celem pracy była analiza śmiertelnych zatruć złożonych (mieszanych) fenotiazynami w materiale Zakładu Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w latach 1999-2008. Danymi do analizy były
wyniki badań materiału biologicznego zabezpieczonego przysekcyjnie ze zwłok osób zmarłych w wyniku zatrucia lekami,
lekami i narkotykami oraz lekami i alkoholem. Przypadki zatruć analizowano pod kątem: rodzaju fenotiazyn w badanym
materiale, obecności innych leków, a także alkoholi i narkotyków oraz płci zmarłych. W naszym materiale zatrucia złożone
fenotiazynami były najczęstszą przyczyną zatruć śmiertelnych tymi lekami. Osoby narażone: pacjenci, narkomani, alkoholicy muszą być stale edukowani co do prawidłowego dawkowania oraz możliwych interakcji z innymi lekami i etanolem.
Nowym, szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest wzbogacanie domowych przetworów słomy makowej (tzw. kompotów)
prometazyną.

Summary
Nowadays, complex poisonings with mixtures dominate among causes of fatal xenobiotic intoxications. Low consciousness of interactions between drugs, drugs and alcohol and drugs and narcotics has significant participation in this adverse
occurrence. Especially dangerous drugs are neuroleptics, including phenothiazine-derivatives (PHD). The aim of this
study was to analyze fatal complex poisonings with PHD in the practice of the Chair and Department of Forensic Medicine
and Forensic Toxicology, Medical University of Silesia in Katowice in the years 1999-2008. The results of chemico-toxicological investigations of biological material, collected during autopsies from corpses of persons poisoned by mixtures, were
analyzed, including a kind of phenothiazine, the presence of alcohol and narcotics and sex of casualties. In our material
the complex poisonings with phenothiazines were the most often cause of fatal intoxications with these drugs. People
liable to poisonings: the patients, drug addicts, alcoholics have to be educated about proper use of phenothiazines and
possible interactions all the time. New, worrying phenomenon is the practice of prometazin’ addition to home-made poppy
straw extracts (‘compote’).
Słowa kluczowe: zatrucie złożone, pochodne fenotiazyny, interakcje lekowe, narkomania .
Key words: complex poisoning, phenothiazine-derivatives (PHD), drug interactions, drug addiction
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WSTĘP
Współcześnie, w czasach polifarmakoterapii, zatrucia lekami dominują wśród przyczyn śmiertelnych
intoksykacji ksenobiotykami (Kołowski i Wachowiak,
2000; Kulikowska i wsp., 2007). Niska świadomość
interakcji pomiędzy lekami, lekami i alkoholem oraz
lekami i narkotykami odgrywa dużą rolę w tym niekorzystnym zjawisku. Do leków szczególnie niebezpiecznych należą leki przeciwpsychotyczne, nazywane również neuroleptykami (Werbel i Rzewuska,
1996). Ich przedstawicielem są pochodne fenotiazyny, należące do grupy klasycznych neuroleptyków
(Baldessarini i Tarazi, 2007).
Niektóre z fenotiazyn są uważane za bezpieczne,
jednak nawet prometazyna – fenotiazyna, nie mająca
działania neuroleptycznego, może powodować poważne
skutki zatrucia, takie jak majaczenie i tachykardia (Page
i wsp., 2009). Opisano również przypadek samobójczego zatrucia jedną z bezpieczniejszych pochodnych fenotiazyny – promazyną w połączeniu z triazolamem (Rossi
i wsp., 2009) W grupie fenotiazyn najbardziej kardiotoksyczna jest tiorydazyna, zatrucie tym lekiem może
zakończyć się śmiercią (Deboa i wsp., 2002).
Niniejsza praca jest kontynuacją naszego artykułu poświęconego śmiertelnym zatruciom prostym
pochodnymi fenotiazyny, tzn. wyłącznie tymi lekami
(Skowronek i wsp., 2010). Celem niniejszej pracy jest
analiza śmiertelnych zatruć złożonych (mieszanych)
pochodnymi fenotiazyny w materiale Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w latach 1999-2008.

METODY
Danymi do analizy były wyniki badań materiału biologicznego zabezpieczonego przysekcyjnie
ze zwłok osób zmarłych w wyniku zatrucia lekami, lekami i narkotykami oraz lekami i alkoholem. W analizie toksykologicznej, zgodnie z rutynowym tokiem
postępowania, wykorzystano techniki immunochemiczne, oparte na reakcji antygen-przeciwciało o dużej specyficzności: spektroimmunofluorescencyjną
w świetle spolaryzowanym (FPIA) i immunosorpcyjną skoniugowanych enzymów (ELISA) oraz metodę
wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej
z detekcją mas (HPLC-MS), o bardzo dużej czułości i selektywności, jako metodę referencyjną zgodnie
z przedstawioną poniżej procedurą.
Analizowane próbki roztworzono w 2 ml buforu
TRIS o pH = 9, poddano działaniu ultradźwięków

i zadano 3 ml acetonitrylu. Po wymieszaniu i odwirowaniu zebrane supernatanty ekstrahowano octanem
etylu. Uzyskane wyciągi odparowano, a suche pozostałości przeniesiono do niewielkiej objętości metanolu. Ekstrakty metanolowe badano metodą LC-MS
w kierunku obecności substancji psychoaktywnych
(opiaty, metadon, tramal, kokaina, amfetaminy, benzodiazepiny, fenotiazyny, karbamazepina, trójcykliczne antydepresanty) oraz leków nasercowych z grupy
β-blokerów.
Alkohol oznaczono metodą chromatografii gazowej, techniką head-space, wykorzystując chromatograf gazowy Focus wyposażony w autosampler Triplus
(Thermo Scientific), detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID) oraz kolumnę kapilarną Rtx-BAC2 30 m
x 0,53 mm x 2,0 μm (Restek). Gazem nośnym był
hel – przepływ 5 ml/min. Aparat pracował w następujących warunkach: temperatura dozownika 200°C,
temperatura detektora 250°C, program temperaturowy pieca: 45°C (5 min), 45–80°C (10°C/min), 80°C
(1 min). Jako standard wewnętrzny zastosowano alkohol t-butylowy.
W oparciu o dostępną dokumentację przypadki
zatruć analizowano pod kątem: rodzaju fenotiazyn
w badanym materiale, obecności innych leków, a także alkoholi i narkotyków oraz płci zmarłych.

WYNIKI
W praktyce Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej
i Toksykologii Sądowo–Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w latach 1999-2008
odnotowano 143 zatrucia pochodnymi fenotiazyny,
w tym 124 złożone (87 %) i 19 prostych (13 %). Rozkład zatruć w poszczególnych latach przedstawiono
na rycinie 1. Wśród śmiertelnych ofiar zatruć złożonych było 82 mężczyzn i 42 kobiety (stosunek M:K
wynosił prawie 2:1).
W badanym materiale biologicznym wykryto
sześć rodzajów pochodnych fenotiazyny (rycina 2.).
Najczęściej była to perazyna, następnie lewomepromazyna, promazyna i prometazyna, która zasługuje
na szczególną uwagę, ze względu na częste współwystępowanie z opiatami (tabela 1.). W sześciu przypadkach stwierdzono obecność dwóch lub więcej pochodnych fenotiazyny w następujących kombinacjach: lewomepromazyna + chlorpromazyna + tiorydazyna,
lewomepromazyna + chlorpromazyna + promazyna
oraz lewomepromazyna + perazyna/prometazyna/
tiorydazyna. W dwunastu przypadkach na podstawie
dostępnej dokumentacji nie udało się ustalić rodzaju
stwierdzonej fenotiazyny.
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Rycina 1. Śmiertelne zatrucia pochodnymi fenotiazyny w latach 1999-2008

Rycina 2. Rodzaj pochodnej fenotiazyny w śmiertelnym zatruciu złożonym

Tabela 1. Charakterystyka śmiertelnych zatruć złożonych
prometazyną
Rodzaj mieszaniny
z prometazyną

Liczba
przypadków

inne leki

5

opiaty i etanol

4

opiaty

2

opiaty i inne leki

2

inne leki i etanol

2

opiaty, amfetamina i etanol

2

etanol

1

kannabinole i inne leki

1

W analizowanym okresie stwierdzono siedemdziesiąt jeden przypadków zatruć złożonych, w których
obok fenotiazyn wykazano obecność innych leków
(57%). W około 49% innym lekom towarzyszył alkohol etylowy. Rodzaje wykrywanych leków przedstawiono w tabeli 2. Najczęściej stwierdzano obecność
benzodiazepin, leków przeciwdepresyjnych oraz innych leków przeciwpsychotycznych.
Alkohol etylowy towarzyszył fenotiazynom w 59
przypadkach (w tym w 35 stwierdzono obecność leków

Tabela 2. Leki stwierdzone w przypadkach śmiertelnych
zatruć złożonych pochodnymi fenotiazyny
Rodzaj leku
bnzodiazepiny

Liczba
przypadków
25

leki przeciwdepresyjne

21

leki przeciwpsychotyczne

10

beta-blokery

10

nieopioidowe leki przeciwzapalne

9

karbamazepina

6

hydroksyzyna

4

z innych grup). Zakres stężeń we krwi mieścił się w szerokim zakresie 0,2-3,3 ‰, natomiast w moczu w 0,3-4
‰. Śmiertelne zatrucia złożone pochodnymi fenotiazyny i alkoholem scharakteryzowano w tabeli 3.
Obecność narkotyków wykazano w 18 przypadkach (w połowie z nich obecny był również alkohol).
Najczęściej stwierdzano opiaty i amfetaminę (tabela 4.). Warto zwrócić uwagę, iż substancje psychoaktywne z grupy opiatów były obecne w ok. 53 % zatruć
prometazyną (tabela 1.).
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Tabela 3. Charakterystyka śmiertelnych zatruć złożonych
pochodnymi fenotiazyny i alkoholem
% udział Zakres
Zakres
w zatrustężeń
stężeń
ciach
we krwi w moczu
złożonych
[‰]
[‰]

Rodzaj
mieszaniny

Liczba
zatruć

fenotiazyny
+ etanol

24

19%

0,3 – 3,3

1 – 3,5

fenotiazyny
+ leki  .
+ etanol

35

28%

0,2 – 3,3

0,3 – 4

Tabela 4. Charakterystyka śmiertelnych zatruć złożonych
pochodnymi fenotiazyny i narkotykami
Rodzaj mieszaniny
z fenotiazynami

Liczba
przypadków

opiaty i etanol

4

opiaty

3

opiaty, amfetamina i etanol

2

amfetamina i etanol

2

LSD i inne leki

1

amfetamina, kannabinole i inne leki

1

amfetamina

1

amfetamina i etanol

1

kannabinole

1

opiaty i metadon

1

metadon, PMA, PMMA i etanol

1

OMÓWIENIE
W poprzednim artykule wykazaliśmy, że zatrucia
proste fenotiazynami mogą stanowić problem interpretacyjny i opiniodawczy (Skowronek i wsp., 2010).
Często jeszcze bardziej problematyczne okazują się
zatrucia złożone, zwłaszcza w przypadku stwierdzenia obecności kilku ksenobiotyków w niskich stężeniach (Kłys i wsp., 2001).
Podczas dochodzenia przyczyny śmierci na skutek zatrucia mieszaniną, na plan pierwszy wysuwają
się niekorzystne skutki interakcji między zawartymi
w niej ksenobiotykami: lekami, alkoholem i narkotykami, a także zanieczyszczeniami, które można znaleźć
we wszystkich tych grupach (mogą one zmniejszać
lub zwiększać ich toksyczność). W każdym przypadku konieczna jest więc pełna analiza toksykologiczna
materiału biologicznego (Szukalski, 2001).
Problem zanieczyszczeń oraz sfałszowanych produktów często jest niedoceniany (Soja i wsp., 2000).
Skład leków nabytych w miejscach nielegalnej dystrybucji nierzadko istotnie różni się od deklarowanego

(Fijałek i Sarna, 2009). Podobna sytuacja istnieje
w przypadku narkotyków, np. produkt reklamowany jako ekstazy, może zamiast MDMA (3,4-metylenodioksymetamfetaminy) zawierać inną, znacznie
bardziej toksyczną pochodną amfetaminy: PMA (parametoksyamfetaminę) lub PMMA (parametoksymetamfetaminę) (Ptaszyńska-Sarosiek i wsp., 2009).
Substancje te wykryliśmy w jednym przypadku zatrucia złożonego z fenotiazynami. Również alkohol etylowy nabywany z nielegalnego źródła może w różnym
stopniu zawierać domieszki alkoholi niekonsumpcyjnych – tzw. zamienników alkoholu etylowego (kongenerów etanolu) (Buszewicz i wsp., 2007; Nowicka
i wsp., 2010).
Wrażliwość organizmu na ksenobiotyki jest związana z genetycznie uwarunkowanym profilem metabolizmu leków (polimorfizmami enzymów metabolizujących i współpracujących), stanem zdrowia
organizmu, a także czynnikami środowiskowymi
(Coleman, 2005). Znaczenie polimorfizmu oraz podatność na indukcję i inhibicję cytochromów P450
(w przypadku fenotiazyn głównie CYP2D6) – enzymów I fazy metabolizmu omówiono w poprzedniej
pracy. Obecnie coraz bardziej docenia się znaczenie,
tzw. transporterów ksenobiotyków (III faza metabolizmu), które regulują przechodzenie leków do danego kompartmentu ustroju i mogą mieć znaczenie
w przypadku zatrucia (Fricker, 2009).
Upowszechnienie fentiazyn w latach 70. XX wieku
w leczeniu ambulatoryjnym wiązało się ze wzrostem
intoksykacji tymi lekami, w tym zatruć złożonych
(Barry i wsp., 1973). Objawy zatrucia fenotiazynami są konsekwencją ich działania cholinolitycznego,
alfa-adrenolitycznego, kardiotoksycznego oraz blokowania układu nigrostriatalnego (działań pozapiramidowych). W ostrych przypadkach zatruć opisywano
również tachypnoe, jak również paradoksalne zwężenie źrenic (Barry i wsp., 1973). W przypadku zatruć
złożonych z udziałem fenotiazyn może dochodzić
do sumowania się objawów niepożądanych i groźnych
interakcji.
Spośród narkotyków stosowanych równolegle z fenotiazynami najczęściej stwierdzano opiaty
i amfetaminę. Jest to zgodne z dominującym opiatowo-amfetaminowym profilem polskiego narkomana (Soja i wsp., 2003). Chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na współwystępowanie prometazyny
i opiatów w dziesięciu przypadkach. Jest to związane
z niepokojącym zjawiskiem wzbogacania domowych
przetworów słomy makowej (tzw. kompotów, polskiej
heroiny) prometazyną (dostępną w postaci preparatów: Diphergan, Polfergan, Promethazine). Narkomani stosują tą fenotiazynę celem spotęgowania
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Rycina 3. Rozległe owrzodzenie uda po iniekcjach narkotyków opiatowych z prometazyną (dzięki uprzejmości dra
Marka Beniowskiego)

Piśmiennictwo
1.

2.

3.

4.

efektu odurzającego, ułatwienia przyjęcia narkotyku
w iniekcji dożylnej lub domięśniowej i zmniejszenia
efektów ubocznych przyjętego narkotyku (prometazyna posiada działanie cholinolityczne, przeciwhistaminowe i przeciwwymiotne). Niestety jest to związane
ze znacznie większą toksycznością i ryzykiem depresji ośrodka oddechowego, co zostało udowodnione
na modelu zwierzęcym (Albert i wsp., 2007a, 2007b,
2008). Powtarzane iniekcje mikstury narkotyków
opiatowych z prometazyną mogą prowadzić do rozległych owrzodzeń skóry, najczęściej kończyn dolnych
(rycina 3.).

5.
6.

7.
8.

9.
10.

WNIOSKI
1. W naszym materiale zatrucia złożone fenotiazynami były najczęstszą przyczyną zatruć śmiertelnych tymi lekami.
2. Szczególnie narażeni na zatrucia są: pacjenci
leczeni psychiatrycznie, alkoholicy i narkomani, dlatego też w tych grupach wskazany jest nacisk na profilaktykę łącznego przyjmowania różnych ksenobiotyków.
3. Alkohol etylowy był stwierdzany w połowie zatruć mieszaninami fenotiazyn i innych leków oraz fenotiazyn i narkotyków, dlatego też szczególnie istotne
praktycznie jest uświadamianie ryzyka związanego
z brakiem abstynencji podczas leczenia.
4. Nowym, niepokojącym zjawiskiem jest wzbogacanie domowych przetworów słomy makowej (tzw.
kompotów, polskiej heroiny) prometazyną.
5. Wykrycie pochodnych fenotiazyny w materiale
biologicznym w żadnym przypadku nie zwalnia z analizy toksykologicznej w kierunku innych ksenobiotyków.
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
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Praca poglądowa
Review

Alina Borkowska
Ziprasidon w leczeniu dysfunkcji poznawczych w schizofrenii
Ziprasidone in the treatment of cognitive dysfunctions in schizophrenia
Katedra i Zakład Neuropsychologii Klinicznej UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy

Streszczenie
Dysfunkcje poznawcze w schizofrenii są zaburzeniem podstawowym i utrwalonym, związanym z neurorozwojowymi
anomaliami mózgu. Aktualnie stanowią jeden z ważniejszych wymiarów psychopatologicznych choroby. Wyniki aktualnych badań wskazują, że atypowe leki przeciwpsychotyczne korzystnie wpływają na różne domeny funkcji poznawczych
w schizofrenii. Ziprasidon jest jednym z atypowych leków neuroleptycznych o korzystnym działaniu klinicznym, i może
być rekomendowanym lekiem poprawiającym funkcje poznawcze w schizofrenii, co związane jest z unikalnym profilem
receptorowym leku. Mechanizm działania ziprasidonu jest prawdopodobnie odmienny w stosunku do funkcji poznawczych
i objawów klinicznych choroby, co wskazuje na specyficzne prokognitywne właściwości leku. Może być zatem stosowny .
u chorych na schizofrenię, również ze schizofrenią przewlekłą z nasilonymi dysfunkcjami poznawczymi oraz u chorych,
u których występuje nietolerancja innych leków lub w wyniku poprzedniego leczenia nie uzyskali optymalnej poprawy
klinicznej.
Summary
Cognitive dysfunctions in schizophrenia are core and enduring deficit connected with neurodevelopmental changes
in the brain. Currently they are one of most important of psychopathological dimensions of the illness. The results of contemporary researches indicate, that atypical antipsychotic drugs show positive influence on different cognitive domains
in schizophrenia. Ziprasidone is one of atypical neuroleptics with positive clinical effect and may be recommended as .
a drug for improvement cognitive abilities in schizophrenia, which is connected with its receprors profile. The ziprasidone
mechanism of action is probably different in relation to cognitive functions and clinical symptoms of the illness. This may
be used in schizophrenia patients, also with chronic schizophrenia with greater cognitive dysfunctions and in patients with
intolerance of other drugs or without positive effect of previous treatment.
Słowa kluczowe: schizofrenia, dysfunkcje poznawcze, ziprasidon .
Key words: schizophrenia, cognitive dysfunctions, ziprasidone

WSTĘP
W ostatnich latach nastąpił znaczący postęp w badaniach nad etiopatogenezą, obrazem klinicznym i leczeniem schizofrenii. Stwierdzono, że choroba ta wiąże się z licznymi dysfunkcjami OUN, zwłaszcza w zakresie kory przedczołowej mózgu. Skoncentrowano się
też na innych, niż tylko objawy wytwórcze wymiarach
psychopatologicznych choroby. Następstwem anomalii
strukturalnych i funkcjonalnych mózgu są m.in. dys-

funkcje poznawcze, które aktualnie są traktowane jako
jeden z najważniejszych wymiarów schizofrenii, wykazujących największe powinowactwo do objawów negatywnych (ubytkowych) i dezorganizacyjnych. Dysfunkcje poznawcze znacząco upośledzają funkcjonowanie
psychospołeczne osób chorych, ograniczają możliwości ich samorealizacji, pracy zawodowej i nauki, .
a w wielu przypadkach utrudniają codzienne życie.
Pomimo iż dysfunkcje poznawcze opisywane były
już w czasach Kraepelina, jako objawy otępienia
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wczesnego (dementia praecox), przez wiele lat nie
było możliwości adekwatnego przeciwdziałania postępującej deterioracji kognitywnej w tej chorobie. Szanse na poprawę tej sfery funkcjonowania pacjentów
dało dopiero wprowadzenie do leczenia farmakologicznego nowych leków przeciwpsychotycznych, które .
– w przeciwieństwie do neuroleptyków typowych – nie
powodują nasilenia zaburzeń funkcji poznawczych, .
a nawet mogą je w istotnym stopniu usprawniać.

DYSFUNKCJE POZNAWCZE
W SCHIZOFRENII
Badania nad zaburzeniami funkcji poznawczych
w schizofrenii mają już wieloletnią tradycję. Obecnie
uznaje się, że dysfunkcje kognitywne są zaburzeniami
podstawowymi w schizofrenii, najbardziej utrwalonymi i trudnymi do leczenia. Są one jednym z głównych
wymiarów psychopatologicznych schizofrenii, związanymi z anomaliami funkcjonalnymi i strukturalnymi
mózgu, które mogą być stwierdzone znacznie wcześniej niż objawy psychotyczne. Szczególne ich nasilenie stwierdza się u chorych z wczesnym początkiem
schizofrenii, a także ze schizofrenią występującą rodzinnie. Zaburzenia poznawcze wpływają na ogólne
funkcjonowanie chorych, a także na możliwość ich
aktywnego udziału w leczeniu (Frangou, 2010).
W koncepcji neurorozwojowej schizofrenii wyodrębnia się wiele czynników działających niekorzystnie
we wczesnych fazach rozwojowych mózgu, które odpowiedzialne są za nieprawidłowe kształtowanie się
struktur mózgu i połączeń neuronalnych pomiędzy
ośrodkami korowymi, a także korowo-podkorowymi,
których odzwierciedleniem w późniejszym okresie
choroby są dysfunkcje poznawcze. Anomalie strukturalne i czynnościowe dotyczą wielu obszarów korowych, z których najbardziej znaczące są dysfunkcje
kory przedczołowej mózgu. W badaniach neuroobrazowych wykazano nieprawidłową aktywność w obrębie
kory przedczołowej podczas wykonywania zadań angażujących pamięć operacyjną i funkcje wykonawcze
(Potkin i wsp., 2009; Broome i wsp., 2010). Znajduje
to odzwierciedlenie w nieprawidłowym wykonaniu
testów neuropsychologicznych, oceniających funkcje czołowe u chorych na schizofrenię (Passingham
i wsp. 2004; Zilles i wsp., 2010).
Współczesne badania wykazały, że dysfunkcje pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych są bardziej
nasilone w schizofrenii, w porównaniu z chorobą
afektywną dwubiegunową (CHAD) i częściej występują u zdrowych krewnych chorych na schizofrenię,
niż u krewnych osób z CHAD. Ponadto badania neu-
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ropsychologiczne, wykonywane u chorych i ich zdrowych krewnych w tych dwóch grupach zaburzeń,
wskazują na istotne odrębności, pozwalające na różnicowanie pomiędzy schizofrenią i CHAD (Hill i wsp.,
2008; Demily i wsp., 2009).
Już wcześniejsze badania wskazywały na wyraźne
asocjacje pomiędzy dysfunkcjami poznawczymi w schizofrenii i objawami negatywnymi, z uwagi na ich podobieństwo etiopatogenetyczne (Baxter i wsp., 1999;
O’Learry i wsp., 2000). Obie grupy objawów związane
są z dysfunkcjami mózgu, stwierdzanymi w tej chorobie, oraz z tymi samymi układami neuroprzekaźnikowymi, z których najważniejszy to: układ dopaminergiczny, glutaminergiczny w i pewnym stopniu serotoninergiczny (Stahl, 2003; Mizoguchi, 2004; Gray
i Roth, 2007). Badania neuropsychologiczne wskazują natomiast na istotną korelację pomiędzy poprawą
sprawności funkcji poznawczych a poprawą w zakresie
objawów negatywnych schizofrenii (Borkowska i wsp.,
2002; Lipkovich i wsp., 2009). Objawy negatywne i dysfunkcje poznawcze oraz specyficzne zaburzenia w zakresie spostrzegania społecznego wiążą się ze stopniem
upośledzenia funkcjonowania społecznego u chorych
na schizofrenię (Lysaker i wsp., 2008; Wible i wsp.,
2009; Addington i wsp., 2010).

WPŁYW LECZENIA FARMAKOLOGICZNEGO
NA FUNKCJE POZNAWCZE W SCHIZOFRENII
Jak wspomniano, poprawa funkcji poznawczych
w schizofrenii jest ważnym celem terapii farmakologicznej. Dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie wskazują na zróżnicowany wpływ leczenia
na funkcje poznawcze, z uwagi na odmienny profil
działania leków starej i nowej generacji na układy
neuroprzekaźnikowe, związane ze sprawnością funkcji poznawczych. Pogorszenie sprawności poznawczych, wynikające z blokowania przez lek receptorów
dopaminergicznych (zwłaszcza w korze przedczołowej), obserwowane jest szczególnie w przypadku
stosowania neuroleptyków typowych, gdzie efekt ten
związany jest z osłabieniem wrażliwości neuronów
kory czołowej, przetwarzania informacji oraz spowolnieniem psychoruchowym. Zaburzenia procesów
uwagi związane jest z kolei z blokowaniem receptorów noradrenergicznych. Z blokowaniem receptorów
cholinergicznych (obserwowane w wyniku działania neuroleptyku i leków przeciwparkinsonowskich)
związane są zaburzenia pamięci długotrwałej, spowolnienie psychomotoryczne, osłabienie koncentracji uwagi oraz brak hamowania niewłaściwych reakcji
przez receptory nikotynowe alfa-7. Istotne znaczenie

Ziprasidon w leczeniu dysfunkcji poznawczych w schizofrenii
posiadają receptory histaminowe i receptory glutaminergiczne NMDA. Blokowanie tych receptorów powoduje nadmierną sedację, osłabienie mechanizmów
bramkowania (co również wiąże się z osłabieniem reakcji na bodźce i przetwarzania informacji).
Wiele danych wskazuje, że neuroleptyki typowe,
silnie blokujące receptory D2 oraz H1 mogą osłabiać
funkcje poznawcze. Ponadto wykazano, że mają one
silne oddziaływanie na ośrodki podkorowe mózgu
– głównie jądra podstawy mózgu, podczas gdy leki nowej generacji regulują czynność ośrodków korowych,
głównie kory asocjacyjnej i przedczołowej.
Z nieprawidłową aktywnością receptorów dopaminergicznych w korze przedczołowej – zwłaszcza typu
D1, wiążą się najbardziej istotne w schizofrenii zaburzenia pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych,
dlatego też leki działające na te receptory mogą częściowo korygować te zaburzenia. Leki neuroleptyczne
nowej generacji, które stymulują receptory DA, inhibitory transportera dopaminy, inhibitory transportera noradrenaliny, a także blokujące receptory alfa 1
(jak risperidon, olanzapina, kwetiapina i ziprasidon),
korzystnie wpływają na procesy pamięci operacyjnej
i funkcje wykonawcze. Poprawę w tym zakresie można uzyskać także poprzez stosowanie leków pobudzających aktywność receptorów alfa 2 (jak np. klonidyna
i guanfacyna) oraz poprzez hamowanie transportera
noradrenaliny (głównie ziprasidon i atomoksetyna).
Ziprasidon może dodatkowo wpływać na poprawę
funkcji poznawczych w schizofrenii poprzez swoje
powinowactwo do receptorów serotoninergicznych
5HT1A oraz, podobnie jak klozapina, risperidon,
olanzapina, kwetiapina, poprzez działanie agonistyczne na receptory 5HT4.

ZIPRASIDON W LECZENIU SCHIZOFRENII
Ziprasidon jest lekiem nowej generacji, charakteryzującym się niewielkim ryzykiem wystąpienia objawów niepożądanych, dobrą tolerancją, co powoduje,
iż znalazł on już ugruntowane miejsce w leczeniu
schizofrenii (Arato i wsp., 2002; Keck i wsp., 2009).
Ziprasidon jest atypowym lekiem przeciwpsychotycznym, skutecznym w leczeniu objawów wytwórczych,
afektywnych i dysfunkcji poznawczych. Posiada unikalne działanie na szerokie spektrum receptorów
związanych z poszczególnymi układami neuroprzekaźnikowymi, co wiąże się z efektem leku na różne
objawy psychopatologiczne schizofrenii. Posiada on
powinowactwo do receptorów dopaminergicznych
typu 2 (D2) i bardzo duże do receptorów serotoninergicznych typu 2A (5HT2A), co wiąże się z dobrym
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efektem działania na objawy wytwórcze i ubytkowe
(Daniel i wsp., 1999). Ziprasidon działa także na receptory serotoninergiczne 5HT2C, 5HT1D i 5HT1A,
natomiast w niewielkim stopniu na receptory histaminowe typu H1, transporter serotoniny i noradrenaliny, receptory alfa 1 oraz receptory muskarynowe
typu M1.
Ziprasidon jest antagonistą receptorów 5HT1A (Stahl
i Shayegan., 2003; Shayegan i Stahl, 2004) i wpływa na transporter serotoniny i noradrenaliny (hamuje wychwyt zwrotny 5-HT/NA), co związane jest .
z jego efektem przeciwdepresyjnym (Stahl i Shayegan,
2003; Schmidt i wsp., 2001). Lek ten nie powoduje
istotnego przyrostu masy ciała, a tylko niewielki efekt
uspakajający, dzięki słabemu powinowactwu do receptorów H1. Korzystny wpływ na funkcje poznawcze wiąże się natomiast z antagonistycznym oddziaływaniem
leku na receptory 5HT2C i brakiem wpływu na receptor muskarynowy M1(Shayegan i Stahl, 2004).
Taki profil działania ziprasidonu powoduje, że nie
posiada on nasilonych efektów ubocznych, takich jak
przyrost masy ciała, zaburzenia metaboliczne, podwyższony poziom prolaktyny, nadmierna sedacja, czy
objawy pozapiramidowe. W badaniu CATIE, gdzie
włączono do 18. miesięcznej obserwacji 184 chorych
leczonych ziprasidonem, obserwowano niewielki odsetek wycofania pacjentów z leczenia, co jest szczególnie istotne, gdyż w całej 18. miesięcznej obserwacji udało się skompletować dane jedynie od 26%
chorych, zaś pozostali pacjenci wycofali się z programu (Manschreck i Boshes, 2007). W odniesieniu
do ziprasidonu wykazano nieznaczny wpływ leku
na zmianę masy ciała, a także korzystny jego efekt
na parametry metaboliczne, jak poziom całkowitego cholesterolu, poziom trójglicerydów i poziom hemoglobiny glikozydowanej (Lieberman i wsp., 2005;
Stroup i wsp., 2006).
W sześciotygodniowym wieloośrodkowym badaniu, z zastosowaniem metody podwójnie ślepej próby, oceniającym skuteczność i tolerancję ziprasidonu
i olanzapiny u pacjentów ze schizofrenią w okresie
nasilonych objawów psychotycznych lub z zaburzeniami schizoafektywnymi, obserwowano podobny
efekt obu leków w odniesieniu do psychopatologii
ogólnej (mierzonej skalą BPRS), a także podobną poprawę w zakresie objawów negatywnych schizofrenii
w skali PANSS. Badaniem objęto 269 grupę pacjentów hospitalizowanych w okresie nasilonych objawów
psychotycznych, gdzie stosowano porównywalne
dawki obu leków: u 136 chorych stosowano ziprasidon w dawce od 80 mg do 160 mg (średnio 129,9
mg/dobę), zaś u 133 olanzapinę w dawce 5-15 mg/
dobę (średnio 11,3 mg/dobę) (Simpson i wsp., 2004). .

130
Ziprasidon charakteryzował się podobną skutecznością działania jak risperidon w redukcji nasilenia objawów psychopatologicznych, mierzonych skalą PANSS
i nasilenia objawów klinicznych w skali CGI i skali GAF
(Addington i wsp., 2004) oraz podobnym działaniem
na objawy psychopatologiczne schizofrenii jak aripiprazol (Zimbrof i wsp., 2007). Wskazuje to, że ziprasidon jest jednym z leków charakteryzujących się
dobrym efektem klinicznym w leczeniu schizofrenii,
co potwierdziły naturalistyczne badania izraelskie,
gdzie uzyskano wyniki świadczące o dobrej tolerancji leku przez chorych na schizofrenię, jego dużej
skuteczności klinicznej i niewielkim ryzyku objawów
ubocznych (Ratner i wsp., 2007).

ZASTOSOWANIE ZIPRASIDONU
W LECZENIU DYSFUNKCJI POZNAWCZYCH
W SCHIZOFRENII
Współczesna farmakoterapia schizofrenii koncentruje się nie tylko na leczeniu objawów wytwórczych,
ale również na poprawie szeroko rozumianej jakości
życia chorych. Dlatego celem leczenia jest m.in. poprawa sprawności poznawczych, związanych z możliwościami lepszego funkcjonowania zawodowego
i społecznego.
Badania nad wpływem ziprasidonu na różne obszary poznawcze wykazały jego korzystny efekt w tym
zakresie. W badaniu autorów amerykańskich, gdzie
włączono do oceny chorych, którzy wcześniej nie uzyskali poprawy klinicznej w wyniku leczenia innymi
lekami lub nie mogli kontynuować leczenia z powodu nietolerancji leku, wykazano korzystny efekt terapeutyczny w odniesieniu do objawów wytwórczych
i ubytkowych schizofrenii, a także istotną poprawę
wykonania testów neuropsychologicznych. Chorych
przydzielono w sposób randomizowany do leczenia ziprasidonem lub klozapiną i badano sprawność pamięci epizodycznej, funkcje wykonawcze i funkcje psychomotoryczne. Chorzy przyjmujący ziprasidon uzyskali istotnie lepsze wyniki w zakresie funkcji pamięci
bezpośredniej i odroczonej w teście Pamięci Werbalnej i Uczenia Reya (RAVLT), funkcji wykonawczych
mierzonych testem Stroopa oraz funkcji wzrokowoprzestrzennych (szybkości psychomotorycznej oraz
wzrokowo-przestrzennej pamięci operacyjnej), mierzonych testem TMT AiB, w porównaniu z chorymi
leczonymi klozapiną. Pacjenci leczeni klozapiną uzyskali poprawę w teście RAVLT i teście Stroopa, ale nie
poprawili wyników w teście TMT. Świadczy to o szczególnie korzystnym wpływie ziprasidonu na funkcje
poznawcze u chorych na schizofrenię, wykazujących
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nietolerancję innych leków neuroleptycznych (Harvey i wsp., 2008).
Interesujące jest badanie (Buckley i wsp., 2007).,
analizujące związek pomiędzy stopniem poprawy objawowej a poprawą wykonania testów neuropsychologicznych u chorych na schizofrenię, u których zmieniono
leczenie na ziprasidon. Autorzy zwracają uwagę, że relacja pomiędzy stopniem poprawy objawowej a poprawa funkcji poznawczych może być istotnym wskaźnikiem predykcyjnym poprawy funkcjonowania chorych.
W 6-miesięcznej obserwacji uczestniczyło 184 chorych
na schizofrenię, wcześniej leczonych olanzapiną, risperidonem i neuroleptykami typowymi. 137 chorych nie
uzyskało remisji objawowej w wyniku poprzedniego leczenia, zaś 48 osób spełniało kryteria remisji. W efekcie
6-miesięcznego leczenia ziprasidonem 41 osób (85%
grupy, która rozpoczęła badanie w okresie remisji)
utrzymało poprawę objawową. Z grupy chorych rozpoczynających leczenie w okresie zaostrzenia objawów
55% osób spełniało kryteria remisji przed zakończeniem
6-miesięcznej obserwacji, zaś pozostali uzyskali poprawę po 6 miesiącach leczenia. Wyniki w badaniach neuropsychologicznych poprawiły się u wszystkich chorych
co najmniej 0,5 SD, natomiast poprawa ta nie wiązała
się z czasem uzyskania remisji objawowej. Także wyniki
wyjściowe badanych chorych uzyskane w testach neuropsychologicznych nie korelowały ze stopniem remisji
objawowej w chwili rozpoczynania obserwacji. Może
to świadczyć o różnych mechanizmach poprawy w zakresie objawów psychopatologicznych w skali PANSS
i poprawy funkcji poznawczych.
W badaniu porównawczym olanzapiny i ziprasidonu w 6-miesięcznej obserwacji leczenia dysfunkcji
poznawczych stwierdzono, że od 30-89 % pacjentów
uzyskało wyniki świadczące o poważnych zaburzeniach tej sfery funkcjonowania przed włączeniem leczenia. Uzyskano podobny korzystny efekt obu leków
na poszczególne domeny funkcji poznawczych, zaś
u części chorych poprawa była tak znacząca, że chorzy ci uzyskali wyniki w granicach normy. Świadczy
to o dużej skuteczności atypowych leków przeciwpsychotycznych w leczeniu dysfunkcji poznawczych
w schizofrenii (Harvey i wsp., 2006a).
Ta sama grupa autorów w innym badaniu stwierdziła
na podstawie oceny 270 chorych na schizofrenię w okresie częściowej remisji, u których zmieniono poprzedni
lek na ziprasidon, że leczenie ziprasidonem znacząco
poprawiło ich funkcje poznawcze. Nie zaobserwowano
jednakże asocjacji pomiędzy poprawą w funkcji poznawczych i poprawą w zakresie objawów klinicznych choroby, co sugerowałoby odrębny mechanizm korzystnego
wpływu ziprasidonu na dysfunkcje poznawcze i objawy
kliniczne choroby (Harvey i wsp., 2006b)

Ziprasidon w leczeniu dysfunkcji poznawczych w schizofrenii
Interesujące badanie nad wpływem leczenia ziprasidonem u przewlekle chorych na schizofrenię
przeprowadzili autorzy izraelscy, którego wyniki korespondują z wynikami uzyskanymi przez Harveya
i wsp. (2006b). Celem badania było określenie czasu
poprawy funkcji poznawczych w trakcie leczenia ziprasidonem oraz zbadanie zależności pomiędzy poprawą funkcji poznawczych i poprawą w zakresie innych
objawów klinicznych choroby. Była to próba otwarta,
gdzie stosowano dawki ziprasidonu od 40-160 mg/
dobę, zaś oceny dokonywano po 6 i 12 miesiącach leczenia. Analizowano wszystkie badane parametry kognitywne i kliniczne choroby w dwóch grupach chorych
– tych, którzy pozostali w obserwacji przez cały okres
12 miesięcy leczenia, i chorych, którzy nie ukończyli
programu. W ocenie końcowej, wśród chorych, którzy
ukończyli leczenie, w badaniu neuropsychologicznym
baterią testów kognitywnych Mindstreams Computerized Cognitive Battery stwierdzono istotną poprawę
szczególnie w zakresie funkcji wykonawczych, uwagi
i przetwarzania informacji. Poprawa wykonania testów
oceniających funkcje wykonawcze w istotnym stopniu
korelowała z poprawą objawową w zakresie objawów
wytwórczych, aktywacji, objawów dysforycznych, ale
nie była związana z dawką leku ani z wynikami uzyskiwanymi przez chorych w skali CGI i nasilenia objawów pozapiramidowych. Uzyskane wyniki pozwoliły
na stwierdzenie, że ziprasidon jest lekiem o dużej skuteczności w odniesieniu do dysfunkcji poznawczych,
niezależnie od parametrów związanych z ciężkością
choroby. Może być zatem uznany za lek o działaniu
prokognitywnym w grupie przewlekle chorych na schizofrenię (Gibel i Ritsner, 2008).
Powyższe obserwacje potwierdziły cytowane już badania randomizowane, z zastosowaniem podwójnie
ślepej próby, gdzie u chorych, z brakiem korzystnej
reakcji na poprzednie leczenie, lub z nietolerancją poprzedniego leku, zmieniono lek na ziprasidon lub klozapinę. Chorzy leczeni oboma lekami uzyskali istotną poprawę sprawności poznawczych, nieco większą
po leczeniu ziprasidonem (Harvey i wsp., 2008).
Leczenie ziprasidonem może korzystnie wpływać
nie tylko na funkcje poznawcze, ale w efekcie na psychospołeczną adaptację człowieka chorego na schizofrenię. Porównywano skuteczność w tym zakresie
ziprasidonu i haloperidolu, gdzie stwierdzono istotnie
większą poprawę funkcjonowania chorych długotrwale leczonych ziprasidonem. Autorzy zwracają jednak
uwagę na potrzebę kontrolowania czasu tzw. „dropout”, czyli wycofywania się z leczenia przez chorych
(Harvey i wsp., 2009). Wskaźnik ten w przypadku
ziprasidonu jest wprawdzie porównywalny z innymi lekami nowej generacji, a jak wynika z badania
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CATIE – nawet mniejszy – jednakże istotne wydaje
się określenie przyczyn dyskontynuacji leczenia oraz
analiza charakteru pacjentów, którzy przerywają leczenie neuroleptyczne pomimo wskazań do dalszego
leczenia.

PODSUMOWANIE
Podsumowując można stwierdzić, że ziprasidon
może być rekomendowanym lekiem poprawiającym
funkcje poznawcze w schizofrenii, co związane jest
z unikalnym profilem receptorowym leku. Jednocześnie leczenie nie wiąże się z istotnym ryzykiem niekorzystnych objawów ubocznych, co stanowi opcję dla
chorych z większym ryzykiem wystąpienia zespołów
metabolicznych. Mechanizm działania ziprasidonu
jest prawdopodobnie odmienny w stosunku do funkcji
poznawczych i objawów klinicznych choroby, co wskazuje na specyficzne prokognitywne właściwości leku.
Może być zatem stosowny u chorych z przewlekłą
schizofrenią z nasilonymi dysfunkcjami poznawczymi oraz u chorych, u których występuje nietolerancja
innych leków lub w wyniku poprzedniego leczenia nie
uzyskali optymalnej poprawy klinicznej.
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Streszczenie
Duże ryzyko samobójcze w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego (bipolar disoders – BD) jest poważnym
problemem w psychiatrii. Zachowania suicydalne występują głównie u chorych na BD w trakcie epizodów depresyjnych
lub mieszanych z dysforią. Wydaje się, że ryzyko samobójcze jest podobne w BD typu I i II.
Najskuteczniejszą metodą zapobiegania zachowaniom samobójczym w BD jest stosowanie właściwej farmakoterapii.
Lekiem o uznanej skuteczności w zapobieganiu samobójstwom u chorych na BD jest węglan litu, wykazujący działanie
przeciwsamobójcze niezależne od efektu normotymicznego. Wyniki porównań skuteczności przeciwsamobójczej litu i innych leków normotymicznych (walproinianów lub karbamazepiny) są niejednorodne. Pośrednie dane wskazują na skuteczność klozapiny, olanzapiny i kwetiapiny w zapobieganiu samobójstwom u chorych na BD. Wyniki badań kohortowych
sugerują, że leki przeciwpsychotyczne mogą zwiększać ryzyko samobójcze w tej grupie pacjentów. Dane na temat zależności między stosowaniem leków przeciwdepresyjnych a tendencjami samobójczymi w BD są bardzo skąpe.
Summary
Large suicide risk in course of BD is one of psychiatry’s serious problems. Suicidal behaviors take place mainly during
depressive or mixed dysphoric episodes. Suicidal risk seems to be similar in patients with BD type I or II.
Proper pharmacotherapy is the most effective way of reducing suicidal risk in BD. Lithium carbonate is the drug of
established effectiveness in preventing suicides among the BD patients. Lithium’s antisuicidal properties are independent
from its mood stabilizing effects. Comparisons of antisuicidal effectiveness of lithium and other mood stabilizers (valproate
or carmabazepine) bring mixed results. Indirect data suggest that clozapine, olanzapine and quetiapine might be effective
in dealing with suicidal risk among the BD patients. On the contrary, results of longitudinal studies say that antipsychotic
drugs might increase suicidal risk in this group of patients. Data concerning the relationship between antidepressants
intake and suicidal tendencies in BD are scarce.
Słowa kluczowe: zaburzenie afektywne dwubiegunowe, samobójstwo, farmakoterapia  .
Key words: Bipolar disorder, suicide, pharmacotherapy

WPROWADZENIE
Chorzy z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym (bipolar disorder – BD) obarczeni są szczególnie
dużym ryzykiem samobójczym. W tej grupie pacjentów prawdopodobieństwo popełnienia samobójstwa
jest 15-krotnie większe niż w populacji ogólnej, 25–

50% chorych podejmuje co najmniej jedną próbę samobójczą w ciągu życia (Baldessarini i wsp., 2006A),
a 7–15% ginie śmiercią samobójczą (Malhi, 2009)
(według Harrisa i Barraclough oraz Tondo i wsp.
wskaźnik ten jest jeszcze większy i wynosi >23% – tabela 1.) (Harris i Barraclough, 1997; Tondo i wsp.,
2003). Proporcja prób samobójczych do samobójstw
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Tabela 1. Ryzyko samobójstwa w zaburzeniach psychicznych
Ryzyko względne

Wskaźnik samobójstw
(% rocznie)

Ryzyko w ciągu całego
życia (%)

BD

28

0,39

23,4

Ciężka MDD

21

0,29

17,4

Nadużywanie substancji psychoaktywnych

20

0,28

16,8

Ciężkie zaburzenia lękowe

11

0,15

9,0

Umiarkowana depresja

9

0,13

7,8

Schizofrenia

9

0,12

7,2

Zaburzenia osobowości

7

0,10

6,0

Choroba nowotworowa

2

0,03

1,8

Populacja ogólna

1

0,014

0,8

Zaburzenie

Na podstawie: Harris i Barraclough 1997, Tondo i wsp. 2003

dokonanych w BD wynosi 3–5:1 (w porównaniu z 10–
20:1 w populacji ogólnej), co świadczy o tym, że chorzy na BD wykazują większą determinację w podejmowaniu prób samobójczych i sięgają po bardziej legalne
środki niż osoby bez tego zaburzenia (Dudek, 2010;
Datka i Siwek, 2002; Baldessarini, 2006A; Zalsman
i wsp., 2006). Przeprowadzona przez Tondo i wsp.
metaanaliza wyników 28 badań (w których uczestniczyło 21484 chorych) wykazała istnienie trendu
w kierunku większego ryzyka zgonu w następstwie
próby samobójczej u kobiet chorych na BD (standaryzowany współczynnik umieralności: 21,1; 95% CI:
15,4–26,7) w porównaniu z mężczyznami cierpiącymi na to zaburzenie (standaryzowany współczynnik
umieralności: 14,9; 95% CI: 13,1–16,7), jednak różnica ta nie była istotna statystycznie (Tondo i wsp.,
2003).
Zachowania suicydalne występują głównie u chorych na BD w trakcie epizodu depresyjnego (Bogdanowicz i wsp., 1980; Beręsewicz i wsp., 1986) lub
mieszanego z dysforią. Ryzyko samobójcze podczas
epizodu maniakalnego jest znacznie mniejsze. Próby samobójcze w trakcie epizodów hipomanii należą do rzadkości. Dane na temat zależności między
prawdopodobieństwem popełnienia samobójstwa
a BD o przebiegu z częstą zmianą faz (rapid cycling)
są niejednoznaczne (Dudek 2010), choć Malhi i wsp.
(2009) w wytycznych terapii BD swojego autorstwa
twierdzą, że taki przebieg choroby wiąże się z istotnie
większym ryzykiem podjęcia próby samobójczej. Pozostałe czynniki ryzyka samobójstwa w BD wymieniono w tabeli 2.
Wprawdzie często uważa się, że osoby z BD typu
II obarczone są większym ryzykiem podjęcia próby
samobójczej niż chorzy na BD typu I, to dane na ten
temat są niejednoznaczne. Wyniki najnowszego prze-

glądu systematycznego z metaanalizą (obejmującego
24 badania na temat częstości prób samobójczych
w BD typu II i 21 badań zawierających dane dotyczące tego zagadnienia w BD typu I lub II; do metaanalizy włączono 15 badań) świadczą o tym, że prawdopodobieństwo podjęcia próby samobójczej w grupie
Tabela 2. Czynniki ryzyka podjęcia próby samobójczej przez
chorych na BD
1. epizod depresyjny lub mieszany
2. próby samobójcze lub zachowania agresywne  .
w wywiadzie
3. dodatni wywiad rodzinny w kierunku samobójstwa
lub niedawne doświadczenie samobójstwa  .
w najbliższym otoczeniu
4. pierwsze lata choroby
5. ciężkie i/lub częste epizody depresji w wywiadzie
(% dni w ciągu ostatnich 2 lat, kiedy nastrój był
obniżony)
6. epizod depresyjny jako pierwszy epizod choroby
7. nadużywanie substancji psychoaktywnych
8. poczucie beznadziejności i cierpienia
9. aktualnie występujące stresory (utrata, separacja,
kryzys finansowy, skandal)
10. dostęp do broni lub toksyn
11. impulsywność (ograniczony wpływ na ryzyko
samobójcze w BD)
12. występowanie omamów nakazujących lub innych
objawów psychotycznych albo nasilonego lęku
13. nadużywanie alkoholu lub innych substancji
psychoaktywnych
14. BD typu II (?)
15. przebieg BD typu rapid cycling (?)
16. czynniki ryzyka wczesnego podjęcia skutecznej
próby samobójczej po epizodzie depresyjnym BD:
dodatni wywiad rodzinny w kierunku samobójstw,
współwystępowanie zaburzenia osobowości typu
borderline
Na podstawie: Dudek 2010, Malhi i wsp. 2009, Tondo i wsp. 2003,
Keck i McElroy 2009, Galfalvy i wsp. 2006, Valtonen i wsp. 2006,
Marangell i wsp. 2006
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BD typu I jest podobne, jak w grupie BD typu II (OR:
1,21; 95% CI: 0,98–1,48). Mimo tej konstatacji autorzy przywoływanej pracy zwracają uwagę na konieczność zachowania szczególnej ostrożności w przypadku chorych na BD typu II, gdyż podejmowane przez
nie próby samobójcze niosą ze sobą istotnie większe
ryzyko zgonu niż próby samobójcze podejmowane
przez osoby z BD typu I (Novick i wsp., 2010).
Jakkolwiek dość wiele wiadomo na temat czynników ryzyka samobójstwa, to nasza wiedza na temat
czynników protekcyjnych jest skąpa. Wydaje się,
że wśród takich czynników znajdują się dobre relacje rodzinne, dostępność sieci wsparcia społecznego,
liczna rodzina, silne przekonania religijne oraz ograniczanie dostępu do środków umożliwiających targnięcie się na życie (Rihmer, 2009).
Na szczególne podkreślenie zasługuje ogromna
rola pracowników służby zdrowia w zapobieganiu samobójstwom. Trzeba pamiętać, że 75–80% ofiar samobójstw kontaktuje się z lekarzem co najmniej raz
w ciągu roku przed śmiercią, a 20% w ciągu ostatniego tygodnia życia. 80% takich osób komunikuje swój
zamiar bezpośrednio lub pośrednio (Dudek, 2010).
Niestety, zaledwie 3–30% chorych na BD, którzy
zdecydowali się na odebranie sobie życia, otrzymuje prawidłowe leczenie farmakologiczne. Ponieważ
około dwie trzecie ofiar samobójstw umiera w wyniku pierwszej próby (niezależnie od tego, czy u osoby
takiej występowały zaburzenia psychiczne), pacjenci
z BD muszą być traktowani jako grupa szczególnego
ryzyka, nawet jeśli wcześniej nie wykazywali zachowań samobójczych (Rihmer, 2007; Rihmer, 2009).

FARMAKOTERAPIA ZABURZENIA
AFEKTYWNEGO DWUBIEGUNOWEGO
A RYZYKO SAMOBÓJSTWA
Mówiąc o efektywności (effectiveness) farmakoterapii zaburzeń nastroju należy pamiętać, że nie zawsze jest ona równoznaczna ze zmniejszeniem ryzyka samobójczego (Yerevanian i wsp., 2007A).
Lekiem o uznanej skuteczności w zapobieganiu samobójstwom u chorych na BD jest węglan litu (Schodu, 1998). Dowodem tego są wyniki metaanaliz przeprowadzonych przez Baldessariniego i wsp. (2006B)
oraz Ciprianiego i wsp. (2005), w myśl których ryzyko
zachowań samobójczych lub samobójstwa dokonanego u osób przyjmujących lit jest 4–5-krotnie mniejsze
niż u pacjentów z grupy kontrolnej (tabela 3.). Gonzalez-Pinto i wsp. (2006) wykazali również, że ryzyko
samobójcze u osób nieregularnie przyjmujących ten
lek jest ok. 5-krotnie większe niż u pacjentów z BD
regularnie stosujących lit.
Uważa się, że istotą antysuicydalnego działania
litu jest zmniejszenie nasilenia objawów epizodów
depresyjnych lub mieszanych (z agitacją i dysforią).
Może on również wykazywać swoiste działanie przeciwsamobójcze niezależne od efektu normotymicznego. Wśród jego składowych wymienia się zmniejszanie impulsywności oraz osłabianie zachowań agresywnych lub wrogich, prawdopodobnie mediowanych
przez ośrodkowy układ serotoninergiczny (Tondo
i wsp., 2003).
W latach 90. XX wieku nastąpiło znaczne zmniejszenie zainteresowania stosowaniem litu na korzyść

Tabela 3. Wyniki metaanaliz dotyczących wpływu stosowania węglanu litu na ryzyko popełnienia samobójstwa przez
chorych na BD
Badanie

Punkt końcowy

Ryzyko w grupie leczonej
aktywnie

Ryzyko w grupie kontrolnej

RR lub OR
(95% CI)

NNT (95%
CI)

Baldessarini  .
i wsp. (2006B)

zgon lub celowe
samouszkodzenie

7/838

27/894

RR: 0,35
(0,18–0,71)

51 (40–114)

Cipriani i wsp.
(2005) (lit vs
placebo lub inny
lek* stosowane
u chorych na
zaburzenia nastroju**)

samobójstwo

2/503

11/601

OR: 0,26
(0,09–0,77)

75 (61–241)

samobójstwo lub
zachowania autoagresywne

2/670

18/781

OR: 0,21
(0,08–0,50)

56 (48–88)

zgon z dowolnej
przyczyny

9/696

22/788

OR: 0,42
(0,21–0,87)

63 (46–283)

RR – ryzyko względne (relative risk)
OR – iloraz szans (odds ratio)
CI – przedział ufności (confidence interval)
NNT – number needed to treat (liczba chorych, których trzeba poddać danej interwencji przez określony czas, aby zapobiec jednemu
niekorzystnemu punktowi końcowemu lub uzyskać jeden dodatkowy korzystny punkt końcowy)
* amitryptylina (3 badania), karbamazepina (9), sól semisodowa kwasu walproinowego (1), fluwoksamina (1), imipramina (3), lamotrygina
(2), mianseryna (1), maprotylina (1), nortryptylina (1)
** depresja jednobiegunowa, BD (w tym o przebiegu typu rapid cycling), zaburzenie schizoafektywne lub dystymia
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leków przeciwpadaczkowych (mimo braku przekonujących danych naukowych uzasadniających tę zmianę). W USA w latach 1992–1996 liczba chorych leczonych ambulatoryjnie z użyciem litu zmalała o połowę, a w latach 1996–1999 sprzedaż walproinianów
wzrosła trzykrotnie (Blanco i wsp., 2002). Wątpliwości wobec słuszności takiego podejścia terapeutycznego nasiliły się w 2003 r., kiedy to Goodwin i wsp.
ogłosili wyniki badania, zgodnie z którymi skorygowane ryzyko (adjusted risk) śmierci samobójczej u osób
przyjmujących sól semisodową kwasu walproinowego
było 2,7 razy większe niż u chorych otrzymujących lit
(w przypadku prób samobójczych niezakończonych
zgonem ryzyko było 1,7 razy większe). Główną słabością tej analizy był jednak fakt, że część chorych
równocześnie przyjmowała LPD; nie uwzględniono
w niej również jakości współpracy w leczeniu (adherence) (Goodwin i wsp., 2003).
W 2007 r. Yerevanian i wsp. podjęli próbę udzielenia rzetelnej odpowiedzi na pytanie o różnice
w skuteczności przeciwsamobójczej litu i innych leków normotymicznych (LNT) – walproinianów lub
karbamazepiny. Poddali oni analizie dane pochodzące
od 405 chorych na BD, spośród których 192 otrzymywało inne niż lit LNT w monoterapii przez co najmniej 1 miesiąc. W czasie 3 lat obserwacji u osób stosujących inne LNT w monoterapii nie odnotowano
samobójstw dokonanych ani prób samobójczych; 11
chorych poddano hospitalizacji z powodu myśli lub
zamiarów samobójczych. Ryzyko hospitalizacji z tych
przyczyn było podobne w grupach litu, soli semisodowej kwasu walproinowego i karbamazepiny (p =
0,61; warto zauważyć, że wyniki kilku innych badań
wskazują na większą skuteczność litu niż karbamazepiny w zapobieganiu samobójstwom – p. artykuł

przeglądowy autorstwa Tondo i wsp. – 2003). Jednak
w okresie pod ostawieniu leku obraz ten uległ dramatycznej zmianie: ryzyko wystąpienia próby samobójczej było 16 razy większe niż w okresie terapii LNT
(p = 0,0002). Efekt ten był podobny w przypadku
wszystkich analizowanych leków (p = 0,38) (Yerevanian i wsp., 2007A).
Cytowani autorzy wskazują na trzy możliwe interpretacje takich następstw odstawienia leków normotymicznych. Po pierwsze – wszystkie trzy badane
leki wykazują właściwości ochronne przeciw zachowaniom samobójczym, a rezygnacja z ich stosowania
odsłania prawdziwe ryzyko wystąpienia takich zachowań w przebiegu BD. Po drugie – gwałtowne zwiększenie tego ryzyka można traktować jako efekt „z
odbicia” (rebound phenomenon). Wreszcie po trzecie
– zarówno rezygnacja z leczenia, jak i zachowania samobójcze mogą być wyrazem braku nadziei chorego,
a ujmując rzecz w kategoriach klinicznych: niepowodzenia terapeutycznego. Tak gwałtowne zwiększenie
ryzyka samobójczego po odstawieniu leków normotymicznych może być składnikiem szerszego „zespołu
odstawiennego”, jak również może ono posiadać swoiste podłoże neurobiologiczne. Jednocześnie Yerevanian i wsp. podkreślają ogromną rolę psychoedukacji
w terapii BD, gdyż wielu chorych podejmuje – jakże
brzemienną w skutkach – decyzję o przerwaniu terapii bez konsultacji z lekarzem, a często nawet nie
informując go o tym (Yerevanian, 2007A).
Drugą (obok LNT) grupą leków znajdujących szerokie zastosowanie w terapii BD są leki przeciwpsychotyczne (LPP). LPP I generacji stosowano głównie
u chorych z objawami ostrej manii lub z symptomami
psychotycznymi ujawniającymi się w przebiegu BD
(Yerevanian, 2007C). Bardziej zróżnicowane wska-

Tabela 4. Przyczyny umieralności w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym
Przyczyna

Standaryzowany współczynnik umieralności
Mężczyźni

Kobiety

Samobójstwo

15,0

22,4

Gwałtowny zgon o nieustalonej przyczynie

10,3

14,2

Zabójstwo

5,0

2,3

Wypadek drogowy

4,4

3,2

Uzależnienia, otępienie

3,7

4,8

Zakażenie

3,4

2,4

Wypadek

3,3

4,0

Choroby układu oddechowego

3,1

3,2

Choroby serca

1,9

2,6

Choroby mózgowo-naczyniowe

1,9

2,0

Na podstawie: Ösby i wsp. 2001, Druss i wsp. 2001
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zania pojawiły się wraz z wprowadzaniem na rynek
kolejnych atypowych LPP.
Mimo ugruntowanego statusu tych leków w terapii BD, do niedawna niewiele było wiadomo na temat
ich wpływu na ryzyko samobójcze. Pośrednie dane
– pochodzące z badań prowadzonych wśród chorych
na schizofrenię – sugerowały, że klozapina może
skuteczniej zapobiegać występowaniu zachowań samobójczych niż olanzapina (Hennen i Baldessarini, 2005). Również Angst i wsp. (2005) wskazywali
– na podstawie obserwacji 406 chorych z zaburzeniami afektywnymi – że klozapina może zmniejszać
ryzyko samobójcze u pacjentów z BD, jednak problem
ten wciąż nie został odpowiednio głęboko zbadany
ze względu na fakt, iż klozapina stosowana jest głównie u chorych lekoopornych (Yerevanian, 2007C).
W tym samym roku Calabrese i wsp. wykazali,
że chorzy na depresję dwubiegunową, przyjmujący
kwetiapinę, osiągają mniejsze wyniki w podskali myśli samobójczych skali depresji Montgomery-Asberg
(MADRS) w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo (Calabrese i wsp., 2005). Do podobnych
wniosków doszli Houston i wsp. (2006) w odniesieniu
do olanzapiny stosowanej u chorych w trakcie epizodu mieszanego w przebiegu BD typu I. Z kolei autorzy badania STEP-BD odkryli, że u osób przyjmujących LPP II generacji myśli samobójcze występowały
częściej niż u pacjentów niestosujących tych leków
(26% vs 17%) (Goldberg i wsp., 2005).
W analizowanej przez siebie kohorcie Yerevanian
i wsp. badali wpływ stosowania LPP na ryzyko wystąpienia zachowań samobójczych u chorych na BD. Pacjenci ci byli obserwowali przez okres 8 lat. Ponad połowa z nich otrzymywała LNT w monoterapii lub LPP
w kombinacji z LNT. Wśród osób stosujących LPP przeważali chorzy na typ dwubiegunowy zaburzenia schizoafektywnego lub BD typu I. Wprawdzie w żadnej z badanych grup nie odnotowano samobójstw dokonanych,
to zgromadzone wyniki wskazują, że łączne stosowanie
LPP i LNT u chorych na BD wiązało się z 3–4-krotnie
większym ryzykiem wystąpienia zachowań samobójczych niż u osób otrzymujących LNT w monoterapii
(p = 0,0001). Z kolei monoterapia LPP w porównaniu z monoterapią LNT wiązała się z niemal 10-krotnie większym ryzykiem takich zachowań (p <0,0001).
W liczbach bezwzględnych różnice te przedstawiały się
następująco: największym ryzykiem hospitalizacji z powodu próby samobójczej obarczeni byli chorzy przyjmujący LPP w monoterapii (32,8/100 pacjentolat), najmniejszym – osoby leczone wyłącznie LNT (3,48/100
pacjentolat), a pacjenci otrzymujący terapię kombinowaną lokowali się pomiędzy tymi grupami (12,29/100
pacjentolat) (Yerevanian i wsp., 2007C) .
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Mimo tych uderzających wniosków, autorzy zwracają uwagę na kilka trudności interpretacyjnych.
Po pierwsze – dużą część chorych otrzymujących LPP
stanowiły osoby z zaburzeniem schizoafektywnym
(21%, spośród których 32–54% otrzymywało LPP;
zaledwie 11% pacjentów z tej grupy stosowało LNT
w monoterapii). Fakt ten może oznaczać, że prawdopodobieństwo wystąpienia zachowań samobójczych
w większym stopniu zależy od charakteru zaburzenia
niż od przyjmowania (bądź nie) LPP. Nie wiadomo
ponadto, do jakiego stopnia modyfikacja ryzyka samobójczego u chorych na BD w wyniku stosowania LPP
zależy od wpływu tych leków na objawy psychotyczne i afektywne. Po wtóre – LPP są często włączane
w odpowiedzi na pogorszenie się stanu klinicznego
pacjenta z BD (w tym także w następstwie wystąpienia tendencji samobójczych). Dlatego też zachowania
samobójcze mogą być przyczyną, a nie skutkiem zastosowania LPP. Wreszcie, nie należy dać się zwieźć
efektowi grupowemu leków. Potencjalnie duży wpływ
LPP en masse na ryzyko samobójcze nie musi oznaczać, że wszystkie atypowe LPP niosą ze sobą podobne ryzyko. Problem ten wymaga jednak dalszych badań (Yerevanian i wsp., 2007C).
Na koniec warto poświęcić nieco uwagi jednemu
z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień terapii
zaburzeń afektywnych, jakim jest wpływ LPD na ryzyko wystąpienia zachowań samobójczych. Debata
na ten temat toczy się od początku lat 90. XX wieku,
tj. od momentu, gdy światło dzienne ujrzał opis serii .
6 przypadków (pacjenci w wieku 19–60 lat), sugerujący istnienie zwiększonego ryzyka wystąpienia zachowań agresywnych (w tym samobójczych)
u osób przyjmujących fluoksetynę (Teicher i wsp.,
1990). Na podstawie wyników badań sugerujących,
że selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (selective serotonin reuptake inhibitors – SSRI)
mogą nasilać ryzyko samobójcze u dzieci i młodzieży,
FDA (2004 i 2007), brytyjski urząd Medicines and
Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA
2003) oraz European Medicines Evaluation Agency
(EMEA 2005) zaleciły zachowanie szczególnej ostrożności w przepisywaniu tych leków dla pacjentów z tej
grupy wiekowej (Möller i wsp., 2008). W kolejnych
latach ukazały się jednak publikacje zmieniające ten
obraz. Analiza przeprowadzona przez Simona i wsp.
wykazała, że LPD nie zwiększają ryzyka samobójstwa
niezależnie od wieku chorego (średni wiek 82285
uczestników badania wynosił 44 lata; zakres: 5–105
lat), gdyż największe ryzyko poważnej próby samobójczej zaobserwowano w ciągu miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie leczenia. Wydaje się zatem, że ryzyko
samobójcze jest funkcją choroby podstawowej, a nie
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stosowania LPD (Simon i wsp., 2006). Wyniki przeglądu systematycznego przeprowadzonego przez grono ekspertów World Psychiatric Association wskazują, że u chorych <25 r.ż. prawdopodobieństwo wystąpienia myśli samobójczych w następstwie stosowania
SSRI jest niewielkie, a w miarę zbliżania się pacjentów
do wieku 30–40 lat ryzyko to systematycznie zmniejsza się. Autorzy podkreślają, że ten potencjalny efekt
niepożądany wykorzystywania LPD równoważony jest
ich skutecznością w niwelowaniu objawów depresji,
lęku (w tym także lęku panicznego), obsesyjno-kompulsyjnych oraz wynikających z nich tendencji samobójczych. Decyzję o włączeniu LPD za każdym razem
powinien poprzedzać staranny bilans korzyści i ryzyka (Möller, 2008). Empirycznym potwierdzeniem
niesłuszności obaw dotyczących stosowania LPD
są dane pochodzące z 2007 r., wskazujące na coraz
większą liczbę przypadków samobójstw wśród dzieci
i nastolatków w USA, co zbiegło się w czasie z zaleceniem FDA nakazującym zachowanie szczególnej
ostrożności w przepisywaniu tych leków ludziom młodym (Gibbons i wsp., 2007); z kolei w Wielkiej Brytanii nie odnotowano takiej tendencji (Wheeler i wsp.,
2008). Należy jednak zaznaczyć, że w badaniach tych
nie przeprowadzono analizy wpływu stosowania LPD
na ryzyko samobójcze w różnych grupach chorych.
Nie można zatem wyciągać z nich wniosków na temat relacji między stosowaniem LPD a prawdopodobieństwem targnięcia się na własne życie przez osoby
z BD. Obecnie dostępne dane na ten temat są bardzo
skąpe.
Odpowiedź na pytanie o to, czy LPD zwiększają ryzyko samobójcze w przebiegu BD, dodatkowo utrudnia domniemany potencjał tych leków do wywoływania zmiany fazy z depresyjnej w maniakalną oraz
prowokowania przebiegu typu rapid cycling (choć
niewielka liczba badań z randomizacją dotyczących
tego zagadnienia sprawia, że wpływ ten wciąż jest
uważany za hipotetyczny – Licht i wsp., 2008). ElMallakh i wsp. (2008) przedstawili możliwe wyjaśnienie zależności między powikłaniami stosowania LPD
u chorych na BD: przebiegiem z szybką zmianą faz
i zachowaniami samobójczymi. Jeśli założyć, że leki
te przyczyniają się do wywoływania stanów mieszanych i depresji agitowanej, to związek ich stosowania ze zwiększeniem ryzyka samobójczego wydaje się
mieć uzasadnienie. Ponadto Grunze sugeruje, że bardziej obciążone prawdopodobieństwem wystąpienia
zachowań samobójczych mogą być osoby z temperamentem cyklotymicznym oraz z zaburzeniami osobowości, predysponującymi do podejmowania zachowań
ryzykownych lub autoagresywnych (Grunze, 2008).
Na podstawie przeprowadzonego przez siebie prze-
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glądu publikacji McElroy i wsp. (2006) twierdzą,
że jakkolwiek dane na temat wpływu LPD na ryzyko
samobójcze w BD są niejednoznaczne, to wydaje się
iż osoby w trakcie epizodu depresyjnego BD odnoszą korzyści z kombinowanej terapii z użyciem LPD
i LNT.
Dane pochodzące z długoterminowych (Rihmer
i Akiskal, 2006) i krótkoterminowych badań (Khan
i wsp., 2003) istotnie różnią się między sobą: pierwsze
z nich wskazują na to, że długotrwałe stosowanie LPD
zmniejsza ryzyko zachowań samobójczych u chorych
na BD; drugie prowadzą do przeciwnych wniosków.
Definitywne zażegnanie tej dychotomii może być jednak bardzo trudne. Trudno bowiem wyobrazić sobie
metodykę badań dostarczających wiarygodnych danych na ten temat. Po pierwsze – przeprowadzenie
badania z grupą kontrolną w tym przypadku byłoby
skrajnie nieetyczne. Po drugie – samobójstwo jest
(na szczęście) zdarzeniem zbyt rzadkim, aby spełnić kryteria głównego punktu końcowego (tj. takiego,
względem którego oblicza się moc statystyczną badania) (Grunze, 2008).
W retrospektywnej analizie kohorty 405 osób
z BD Yerevanian i wsp. stwierdzili, że największym
prawdopodobieństwem wystąpienia takich zachowań
obarczeni są chorzy otrzymujący LPD w monoterapii
(25,92 zdarzenia/100 pacjentolat), pośrednim – stosujący kombinowaną terapią z użyciem LPD i LNT
(9,75/100 pacjentolat; rodzaj stosowanego LNT nie
wpływał na wynik), a najmniejszym – przyjmujący
LNT w monoterapii (3,48/100 pacjentolat) (Yerevanian i wsp., 2007B). Rezultat ten można interpretować jako potwierdzenie hipotezy, w myśl której wystąpienie tendencji samobójczych w przebiegu MDD
może być markerem spektrum BD (Akiskal i Mallya,
1987). Ponadto uważa się, że próby samobójcze podejmowane przez adolescentów otrzymujących LPD
mogą znamionować istnienie nierozpoznanego BD
(co dobrze koresponduje z dwoma faktami głoszącymi, że BD często rozwija się wcześniej niż MDD,
a wystąpienie epizodu depresyjnego w wieku przedpokwitaniowym jest czynnikiem ryzyka pojawienia
się tego pierwszego zaburzenia, zwłaszcza w sytuacji
dodatniego wywiadu rodzinnego). Autorzy wskazują, by zachować szczególną ostrożność w stosowaniu
LPD u chorych w trakcie mieszanego epizodu depresyjnego (depresji agitowanej) (Yerevanian i wsp.,
2007B).
Do odmiennych wniosków prowadzi analiza danych zebranych w ramach Zurich cohort study (obejmującego zarówno chorych na BD, jak i na depresję
jednobiegunową). Wynika z niej, że długotrwałe stosowanie LPD w monoterapii albo w kombinacji z LPP,
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jak też podawanie litu w połączeniu z LPD i/lub LPP,
istotnie zmniejszało ryzyko samobójcze (pomimo faktu, że u osób poddawanych farmakoterapii stwierdzano większe nasilenie objawów niż u chorych nieotrzymujących leków) (Angst i wsp., 2005).

PODSUMOWANIE
Zgromadzone dane wskazują, że chorzy z BD
obarczeni są dużym ryzykiem samobójczym. Zachowania suicydalne najczęściej występują w trakcie
epizodu depresyjnego lub mieszanego z dysforią.
Mimo rozpowszechnionego przekonania o większym
prawdopodobieństwie podjęcia próby samobójczej
przez chorych na BD typu II wydaje się, że ryzyko
to jest podobne w BD typu I i II. Lekiem o dowiedzionej skuteczności w zapobieganiu samobójstwom
w przebiegu BD jest węglan litu (zmniejszający impulsywność oraz osłabiający zachowania agresywne
lub wrogie). Wydaje się jednak, że również inne LNT
(walproiniany lub karbamazepina) wykazują podobną
skuteczność przeciwsamobójczą. Odstawienie LNT
wiąże się ze znacznym zwiększeniem ryzyka samobójczego. Dane dotyczące skuteczności przeciwsuicydalnej LPP u chorych na BD są niejednoznaczne.
Dostępnych jest bardzo niewiele wyników badań nad
zależnością pomiędzy ryzykiem samobójczym a stosowaniem LPD przez tę grupę pacjentów.
Najważniejszym sposobem zapobiegania samobójstwom u osób z BD jest prawidłowe leczenie depresji
i efektywna profilaktyka nawrotów epizodów chorobowych.
Powstanie niniejszej pracy nie było finansowane
z grantów ani z innych źródeł.
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Streszczenie
Artykuł stanowi pracę poglądową poświęconą opracowaniu najnowszych wyników badań kognitywnych oraz neuroobrazowych dotyczących efektów leczenia depresji lekami z grupy SSRI (selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, jak citalopram i escitalopram). Wpływ leków przeciwdepresyjnych na funkcjonowanie OUN (ośrodkowego układu
nerwowego) oraz występowanie objawów depresji w przedstawionych pracach wpisuje się w poznawczy paradygmat tego
zaburzenia. Wyniki zaprezentowanych badań wskazują na wpływ leków z grupy SSRI na procesy przetwarzania emocjonalnego (m.in. tendencyjności koncentrowania się na emocjach negatywnych), które są ściśle związane występowaniem
depresji. Już jednorazowa dawka tych leków powoduje wzrost tendencji do przetwarzania bodźców o pozytywnym zabarwieniu emocjonalnym poprzez aktywację specyficznych dla procesów przetwarzania emocjonalnego struktur mózgowych,
takich jak jądra migdałowate.
Summary
The paper presents the latest cognitive and neuroimaging data for SSRI (selective serotonin reuptake inhibitor) antidepressant drug treatment (eg. citalopram and escitalopram). Effects of antidepressant on central nervous system and
depression symptoms in presented research refer to cognitive model of depression. Results suggest that SSRI antidepressant drugs have influence on emotional processing (emotional bias) which is strongly connected to depression. Even acute
SSRI administration increase positive bias due to specific brain area activation (eg. amygdala).
Słowa kluczowe: depresja, leki przeciwdepresyjne z grupy SSRI, citalopram, escitalopram, poznawczy model depresji, przetwarzanie
emocjonalne .
Key words: depression, SSRI antidepressant drugs, citalopram, escitalopram, cognitive model of depression, emotional processing

WSTĘP
Wyniki badań prowadzonych w ostatnim dziesięcioleciu doprowadziły do sformułowania nowych
hipotez dotyczących mechanizmów działania leków
przeciwdepresyjnych. Hipotezy te biorą pod uwagę wpływ tej grupy leków na automatyczne sposoby
przetwarzania informacji o znaczeniu emocjonalnym

przez odpowiednie obwody neuronalne mózgu. Zarówno wyniki badań neurokognitywnych jak i neuroobrazowania czynności mózgu wykonane po podaniu
leków przeciwdepresyjnych wskazują, że po podaniu
leków z grupy SSRI lub leków innych grup, mają
miejsce złożone procesy zlokalizowane na wielu poziomach jego organizacji. Wyniki tych badań doprowadziły do sformułowania neuropoznawczej hipotezy
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działania leków przeciwdepresyjnych. Według niej
efekt działania leków tej grupy jest obserwowany stosunkowo szybko (w ciągu godzin od ich podania) i dotyczy wpływu na automatyczne sposoby przetwarzania
informacji emocjonalnych. Na poziomie funkcji mózgu
polega na modulacji aktywności jąder migdałowatych
i innych struktur zaangażowanych w przetwarzanie
informacji emocjonalnych. Te zmiany prowadzić mogą
to modyfikacji emocjonalnych, poznawczych i behawioralnych właściwości osoby poddanej leczeniu, których
pośrednim (i niekoniecznym) efektem może być poprawa w zakresie objawów depresyjnych i lękowych.
Poniżej omówiono wyniki badań na których oparte są powyższe hipotezy. W pierwszej części zostały
przedstawione wyniki badań neurokognitywnych,
w dalszej części pracy badań opartych o neurobrazowanie, które są komplementarne wobec badań kognitywnych. Wszystkie one wskazują na bardzo dynamiczny w czasie i złożony co do lokalizacji i wpływu
na funkcje poznawcze oraz objawy depresyjne i lękowe efekt działania leków. Co więcej poważne różnice
mogą występować pomiędzy poszczególnymi lekami,
nawet o tak zbliżonym mechanizmie działania jak citalopram i escitalopram.

TRANSMISJA SEROTONINY
Transmisja serotoninergiczna jest zaangażowana
w wiele procesów fizjologicznych, takich jak regulacja
nastroju, kontrola impulsywności, sen, uwaga i inne
funkcje poznawcze jak pamięć i uczenie się, a także
odżywianie czy libido. Jest ona również istotna dla modulacji lęku, impulsywności, zachowań suicydalnych
i innych zachowań gwałtownych (Akimova i wsp.,
2009). Zmiany reaktywności obwodów neuronalnych
opartych na neurotransmisji serotoninergicznej wywołane przez podanie leków z grupy SSRI mogą być
wskaźnikami odpowiedzi na leczenie (Windischberger i wsp., 2010). Windischberger i wsp. ujmują
to zagadnienie następująco: ponieważ leki z grupy
SSRI hamują aktywność presynaptycznego transportu serotoniny to ich działanie prowadzi do wzrostu jej
poziomu w przestrzeni pozakomórkowej. Te zmiany
wiążą się z mechanizmami samo-regulacji w grzbietowym jądrze szwu, co z kolei wywiera efekt neuromodulacyjny wobec regionów korowych i limbicznych
mózgu, takich jak jądra migdałowate i kora czołowa.
W rezultacie działanie leków przeciwdepresyjnych
związane jest ze zmianami w przetwarzaniu bodźców
emocjonalnych: nasileniem przetwarzania sygnałów
o wartości pozytywnej i osłabieniem przetwarzania
negatywnych stymulacji emocjonalnych.
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BADANIA NEUROPOZNAWCZE
Wzrost zainteresowania wpływem terapii lekami
przeciwdepresyjnymi na przetwarzanie emocjonalne
w ostatnich latach, zaowocował licznymi pracami poszukującymi między innymi odpowiedzi na pytanie
czy wczesne zmiany (po jednorazowym podaniu leku)
w przetwarzaniu emocjonalnym wywołane działaniem tej grupy leków są odpowiedzialne za kliniczną
reakcję (odpowiedź) pacjentów na te leki.
Liczne badania prowadzone w grupach zdrowych
osób dostarczyły interesujących wyników. Stwierdzono
w nich po pierwsze, że obniżenie poziomu serotoniny
w ośrodkowym układzie nerwowym powoduje zmiany w przetwarzaniu emocjonalnym podobne do występujących w depresji. Zmiany te, to między innymi
zwolnienie reakcji na pozytywne bodźce werbalne
(Murphy i wsp., 2002), spadek zdolności zapamiętywania informacji zabarwionych pozytywnym afektem
i wzrost podatności na interferencję negatywnymi
bodźcami w zadaniach angażujących pamięć operacyjną (Klaassen i wsp., 2002 za: Harmer, 2008; Evers
i wsp., 2006). Dowiedziono również, że zmniejszenie
skłonności do koncentrowania się na pozytywnych
emocjach (positive emotional bias) wywołane zablokowaniem tryptofanu, prekursora syntezy serotoniny,
powoduje wzrost reakcji neuronalnej na bodźce emocjonalne w brzusznoprzyśrodkowej korze przedczołowej i ośrodkach podkorowych, co jest obserwowane jako zaburzona reakcja neuronalna u pacjentów
z depresją (Elliot i wsp., 2002). Zmniejszenie ilości
tryptofanu w organizmie zdrowych osób, powodowało
również, z jednej strony, obniżenie zdolności rozpoznawania wzorców zachowań związanych ze strachem (np. rozpoznawalności twarzy wyrażających
strach) (Harmer i wsp., 2003), z drugiej zaś powodowało wzrost reakcji ciała migdałowatego na te bodźce
(van der Veen i wsp., 2007). Wynik ten jest spójny
z obserwacjami wzmożonej reakcji ciała migdałowatego na bodźce nacechowane emocjonalnie negatywnie u osób cierpiących z powodu depresji.
Z kolei badania, w procedurze których podawano
inhibitory selektywnego wychwytu zwrotnego serotoniny wywoływały przeciwne efekty do opisanych wyżej. Na poziomie neuronalnym obserwowano spadek
aktywacji ciała migdałowatego w reakcji na bodźce
awersyjne (Del-Ben i wsp., 2005; Aderson i wsp.,
2007), zaś na poziomie behawioralnym wzrost reakcji
na bodźce pozytywne (Harmer i wsp., 2003; Harmer
i wsp., 2008; Tranter i wsp., 2009; Browning i wsp.,
2007).
Harmer i jej współpracownicy (2003) przeprowadzili badanie na 24 zdrowych kobietach, w wieku
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od 21 do 59 lat. Ochotniczki zostały przydzielone
losowo do dwóch grup: kontrolnej, która otrzymała
placebo oraz eksperymentalnej, która otrzymała 10
mg (dożylnie) citalopramu. Po 30 minutach od podania leku, osoby badane wykonały test rozpoznawania emocji twarzy. Był to komputerowy test, w którym
wykorzystano zmodyfikowane zdjęcia twarzy z testu
Pictures of Afects Ekmana i Friesena (1976). Twarze
przedstawiały sześć podstawowych emocji: szczęście, smutek, strach, zaskoczenie, złość i obrzydzenie, twarz neutralną oraz twarze o różnym nasileniu
emocji podstawowych. Łącznie osobom badanym
prezentowano 250 twarzy (40 prezentacji dla każdej
emocji podstawowej, cztery dla każdego nasilenia
emocji oraz dziesięć prezentacji twarzy neutralnej).
Czas ekspozycji każdego bodźca wynosił 500 ms, a zadaniem badanych była jak najszybsza ocena rodzaju
przedstawianej emocji za pomocą odpowiednich
przycisków. Przed podaniem leków (w grupie kontrolnej placebo) oraz po wykonaniu testu psychologicznego, u badanych kobiet oceniano subiektywny
stan nastroju (na ile w danym momencie czują się
szczęśliwe, smutne, czują lęk, obrzydzenie, złość,
niepokój i pobudzenie) za pomocą analogowej skali
oraz skali BFS (The Befindlichkeits Scale, von Zerrsen i współpracownicy, 1974). U osób, które otrzymały lek przeciwdepresyjny w porównaniu z osobami
z grupy kontrolnej, zaobserwowano wzrost wykrywania spośród twarzy tych, przedstawiających szczęście
oraz strach jak również skrócenie czasu reakcji na te
twarze. Znaczące było to, że pomimo wystąpienia
istotnych zmian w reakcji na bodźce pozytywne nie
zaobserwowano zmian w subiektywnie odczuwanym
nastroju. Podobnych wyników dostarczyło kolejne badanie Harmer i jej współpracowników (2008), które
dotyczyło wpływu jednorazowo podanej dawki inhibitora wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny
na przetwarzanie bodźców emocjonalnych. W badaniu wzięło udział 60 zdrowych ochotników losowo
przydzielonych do dwóch grup. Jedna z nich otrzymała dawkę 60 mg duloksetyny, druga placebo. Badanie
przeprowadzono metodą podwójnie ślepej próby. Następnie uczestnicy wykonali baterię testów dotyczących przetwarzania emocjonalnego. W jej skład wchodziły trzy zadania. Jako pierwsze badani wykonywali
opisany wyżej test mierzący rozpoznawanie emocji
twarzy. Następnie proszono ich o wykonanie zadania
angażującego pamięć emocjonalną. Badanym przedstawiono na ekranie monitora po kolei 60 cech charakteru (zaczerpniętych z listy 555 cech charakteru
Andersona z 1968), w skład których wchodziły cechy
skrajnie niemiłe (np. despotyczny, wrogi) oraz skrajnie miłe (np. uczciwy, wesoły). Zadaniem badanych
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było jak najszybsze zaklasyfikowanie prezentowanych
cech do dwóch kategorii: miłe i niemiłe. Po 15 min
od zakończenia tego zadania, badani byli proszeni
o odtworzenie z pamięci jak największej liczby prezentowanych wcześniej cech charakteru. Umożliwiało to dodatkowo ocenę wtrąceń negatywnych oraz
pozytywnych cech. Ostatnie zadanie polegało na wywoływaniu emocjonalnych reakcji warunkowych (negatywne reakcje emocjonalne tj. wstręt, strach, itp.
wywołane szokującymi, nieprzyjemnymi bodźcami
wzrokowymi). Uzyskane wyniki pokazały, że podanie
badanym osobom duloksetyny spowodowało wzrost
liczby poprawnych rozpoznań twarzy przedstawiających obrzydzenie i szczęście oraz wystąpienie większej ilości intruzji pozytywnych cech charakteru w teście odtwarzania materiału z pamięci, w porównaniu
z osobami, które otrzymały placebo. Nie wykazano
natomiast żadnych różnic między badanymi grupami
jeśli chodzi o negatywne, emocjonalne reakcje warunkowe. Badania te pokazują, że nawet jednorazowo
podana dawka leku przeciwdepresyjnego może być
wystarczająca, aby wzmocnić procesy przetwarzania
pozytywnych bodźców emocjonalnych. Wyniki tych
badań pokazują również wzrost reakcji emocjonalnych na bodźce negatywne. Efekt ten wystąpił w wielu innych badaniach, gdzie pod uwagę brano wpływ
jednorazowej dawki leku przeciwdepresyjnego z grupy SSRI na przetwarzanie emocjonalne. Jest to zgodne z klinicznym obrazem pacjentów depresyjnych,
u których na początku farmakoterapii obserwuje się
wzrost poziomu lęku i niepokoju. Natomiast dłuższe
przyjmowanie leku z grupy SSRI (np. citalopramu;
Harmer, 2008) redukuje procesy przetwarzania emocjonalnego związane ze strachem. Po tygodniu przyjmowania citalopramu, u pacjentów zaobserwowano
redukcję percepcji twarzy przedstawiających strach,
złość i obrzydzenie oraz zmniejszenie reakcji zaskoczenia (startle respons) na bodźce związane ze strachem.
Podobnych wyników dostarczają badania prowadzone w grupie pacjentów z depresją, co sugeruje,
że model działania leków przeciwdepresyjnych tworzony na podstawie wyników badań prowadzonych
na zdrowych ochotnikach jest odpowiedni również
dla pacjentów cierpiących na tą chorobę. Tranter
i współpracownicy (2009) badali wpływ leków przeciwdepresyjnych z grupy SSRI i NaRI na procesy
przetwarzania emocjonalnego. W badaniach wzięło
udział 108 pacjentów depresyjnych, losowo przydzielonych do dwóch grup. Jedna grupa przez sześć tygodni otrzymywała lek z grupy SSRI, druga reboksetynę.
Umiejętność rozpoznawania emocji twarzy oceniano
za pomocą komputerowego testu. Badanie wykona-
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no trzykrotnie: przed zastosowaniem leków przeciwdepresyjnych oraz po dwóch i sześciu tygodniach
ich podawania. Na podstawie uzyskanych wyników
stwierdzono, że po dwóch tygodniach przyjmowania
obydwu rodzajów leków u pacjentów istotnie wzrosła
poprawność rozpoznawania takich emocji, jak wstręt,
szczęście i zaskoczenie. Po sześciu tygodniach farmakoterapii nie zaobserwowano dalszych zmian. Oba
leki wpłynęły również na zmniejszenie objawów depresyjnych, z przewagą efektu dla leku z grupy SSRI.
U badanych osób wystąpiła również dodatnia korelacja pomiędzy wzrostem poprawności rozpoznawania
szczęśliwych twarzy w ciągu dwóch pierwszych tygodni przyjmowania leków przeciwdepresyjnych a poprawą stanu klinicznego uzyskaną u nich po sześciu
tygodniach leczenia. Im wyższa była poprawność rozpoznawania szczęśliwej twarzy u pacjenta po dwóch
tygodniach przyjmowania leków, tym wyższe wyniki
otrzymywał on po sześciu tygodniach na skalach subiektywnego poczucia dobrostanu i funkcjonowania
społecznego, a niższe na skali objawów (Clinical Outcomes of Routine Evaluation). Efekt farmakoterapii
na przetwarzanie emocji twarzy pojawił się wcześnie
i nie uległ dalszej zmianie pomiędzy drugim a szóstym tygodniem terapii. Wzrost poprawności rozpoznawania szczęśliwej twarzy okazał się być istotnym
czynnikiem wpływającym na ustępowanie symptomów depresji (wyjaśniał 20% wariancji). Oznacza to,
że zmiana w przetwarzaniu emocji wywołana lekami
przeciwdepresyjnymi może być ważnym wskaźnikiem
poprawy stanu w depresji.
Opisane wyżej badania są zgodne z hipotezami
mówiącymi o tym, że rozpoznawanie różnych stanów
emocjonalnych angażuje odmienne systemy neuronalne, a przekaźnictwo serotoninergiczne może
odgrywać specyficzną rolę w rozpoznawaniu stanów
szczęścia, obrzydzenia i strachu. Wyniki przedstawionych badań wskazują również, że zmianom w rozpoznawaniu emocji, po przyjęciu pierwszej dawki leku,
nie towarzyszyły zmiany w subiektywnie ocenianym
nastroju. Może to sugerować, że pomiar tendencyjności koncentrowania się na określonych emocjach
jest bardziej czułym wskaźnikiem zmian zachodzących w wyniku ingerowania w działanie serotoniny
niż subiektywnie oceniany nastrój, co jest spójne z hipotezami wskazującymi na to, że działanie serotoniny
jest związane z podatnością na zaburzenia nastroju, ale nie odgrywa bezpośredniej roli w powstawaniu samego nastroju (Ruhe i wsp., 2007). Badania
te pokazują również pewne podobieństwo działania
leków przeciwdepresyjnych z grupy SSRI do działania terapii poznawczo-behawioralnej, w tym sensie,
że oba oddziaływania prowadzą do zmiany oceny do-
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świadczanych emocji. Różnica między innymi polega
na tym, że leki przeciwdepresyjne zaczynają działać
stosunkowo szybko i wpływają na automatyczne (nieświadome) przetwarzanie bodźców emocjonalnych,
które w miarę upływu czasu zaczyna wpływać na procesy świadomego oceniania tych bodźców. Natomiast
terapia poznawczo-behawioralna zmienia świadomą
ocenę doświadczanych emocji, co wtórnie ma wpływać na automatyczną część procesów przetwarzania
emocjonalnego. Wyniki przedstawionych badań rzucają nowe światło na działanie leków przeciwdepresyjnych. Pokazują one, że już pierwsza dawka leku
antydepresyjnego powoduje wzrost procesów pozytywnego przetwarzania emocjonalnego bodźców,
tym samym podważają dotychczasowe przekonanie,
że efekty działania tych leków pojawiają się dopiero
po dłuższym okresie ich przyjmowania. Zwracają uwagę również na to, jak ważną rolę odgrywają wczesne
zmiany, zachodzące pod wpływem leków, w tendencji do koncentrowania się na określonych emocjach
na późniejsze zmiany nastroju.

BADANIA NEUROOBRAZOWE
Innym paradygmatem badawczym, w którym analizowane są opisane wyżej zagadnienia są badania wykorzystujące metody funkcjonalnego neuroobrazowania. Ich celem jest badanie funkcjonowania obwodów
neuronalnych przetwarzających informacje emocjonalne, istotnych w kontekście objawów depresyjnych
i lękowych. Dotyczą one zarówno funkcjonowania
tych obwodów po podaniu placebo, jak i zmian ich
reaktywności indukowanych podaniem leków z grupy SSRI. Badania z wykorzystaniem funkcjonalnego
neuroobrazowania dotyczą więc przede wszystkim
tych obszarów mózgu, których działanie jest częścią
obwodów neuronalnych przetwarzających informacje
o zabarwieniu emocjonalnym, takich jak jądra migdałowate. Jednakże funkcje tego ważnego ośrodka
są wplecione w złożony system wzajemnej modulacji
i kontroli korowo-limbicznej. Toteż ta metoda badawcza dostarcza informacji na temat całych złożonych
zmian funkcjonowania wielu obszarów mózgu.
Badania opublikowane przez Norbury i wsp.
w 2007 i 2009 wskazują, że krótkotrwałe podawanie leków z grupy SSRI było związane z redukcją
odpowiedzi jąder migdałowatych (mierzoną jako
BOLD, blood oxygenation level-dependent response)
na bodźce w postaci ekspozycji negatywnej mimiki twarzy prezentowane poza świadomą percepcją.
W badaniu Norbury i wsp. opublikowanym w 2009 r.
oceniano metodą funkcjonalnego rezonansu mag-

Wpływ leków przeciwdepresyjnych z grupy SSRI na przetwarzanie informacji emocjonalnych w leczeniu depresji
netycznego (fMRI) odpowiedź jąder migdałowatych
na bodźce o charakterze negatywnym i pozytywnym
w grupie 32 zdrowych ochotników. Badanie miało
charakter podwójnie ślepej randomizowanej próby
klinicznej. Osoby badane otrzymywały lek z grupy
SSRI w dawce 20mg na dobę lub placebo w okresie
7-10 dni. W czasie badania fMRI badani wykonywali
zadanie polegające na dokonaniu dopasowania wyrazów mimicznych twarzy o charakterze lękowym lub
pozytywnym (emocja „szczęścia”). Osobom badanym
prezentowano jednoczasowo trzy obrazy twarzy, jeden
w górnym rzędzie i dwa w dolnym. Zadaniem osób
badanych było wskazanie w niższym rzędzie obrazu
twarzy wyrażającej tę samą mimikę, która wyraża
twarz przedstawiona powyżej. Oprócz właściwego badania percepcji emocjonalnej badani wykonywali zadanie kontrolne (rozpoznawanie kształtów).
Uzyskane dane wskazywały, że w okresie podawania leku przeciwdepresyjnego nie odnotowano
subiektywnych zmian dotyczących nastroju lub poziomu lęku. Wszystkie osoby badane odpowiadały
wolniej na ekspresję mimiczną lęku, niż na ekspresję mimiczną szczęścia i na zadanie kontrolne. Osoby, którym podawano placebo ujawniały obustronną
odpowiedź jąder migdałowatych na obrazy ekspresji
mimicznej lęku. Natomiast w grupie otrzymującej lek
przeciwdepresyjny stwierdzono obustronnie silniejszą odpowiedź na wyraz mimiczny „szczęścia”. Odpowiedź na wyraz emocjonalny lęku nie różniła się
pomiędzy grupami, była natomiast bardziej zmienna,
jeśli chodzi o analizę aktywności jąder migdałowatych.
W odniesieniu do aktywności innych obszarów mózgu
stwierdzono wyższą aktywację we wzgórzu (obustronnie) i zakręcie wrzecionowatym, korze oczodołowoczołowej, prawym zakręcie obręczy, prawym dolnym
zakręcie czołowym i lewym zakręcie nadbrzeżnym
u osób otrzymujących placebo w odpowiedzi na lękową, w porównaniu z pozytywną ekspresją emocjonalną twarzy.
Autorzy tego badania wskazują, że podawanie leku
z grupy SSRI było związane ze zwiększoną reaktywnością jąder migdałowatych na obrazy przedstawiające pozytywną ekspresję mimiczną („szczęścia”),
przy braku obserwowalnego wpływu na nastrój. Efekt
ten dotyczył jąder migdałowatych i nie rozciągał się
na zmiany aktywności hipokampa. Zdaniem autorów rezultat ten wskazuje na szybkie, bezpośrednie
efekty działania leków z grupy SSRI na przetwarzanie informacji emocjonalnych w ciele migdałowatym.
W dyskusji autorzy zwracają uwagę na różne funkcje
poszczególnych obszarów ciała migdałowatego, które
to zagadnienie nie zostało uwzględnione w tym badaniu. Badania Etkina i wsp. sugerowały, że w obrębie
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tej struktury można wyróżnić obszary odpowiedzialne
za świadome (grzbietowa cześć ciała migdałowatego)
oraz nieświadome (cześć brzuszno-boczna) przetwarzanie informacji związanych z zagrożeniem.
Autorzy zwracają także uwagę na komplementarność uzyskanych wyników z rezultatami poprzednich badań. W omawianym tu badaniu stwierdzono
bowiem zwiększoną odpowiedź ciała migdałowatego
na wyraz mimiczny szczęścia, podczas gdy w cytowanych wyżej wcześniejszych badaniach stwierdzono
zmniejszoną odpowiedź na ekspresję mimiczną lęku.
W obu tych badaniach zastosowano jednak zadania
o zróżnicowanym charakterze jeśli chodzi o nie-świadome i świadome przetwarzanie informacji (bodźce
pod progowe i nad-progowe). Zdaniem Norbury’ego
i wsp. (2009) w czasie przetwarzania podprogowych
(nie-świadomych) sygnałów zagrożenia, leki z grupy SSRI hamują „automatyczną” odpowiedź jąder
migdałowatych, natomiast w czasie przetwarzania
jawnych (świadomych) bodźców emocjonalnych nie
wywierają wpływu na przetwarzanie emocji lęku.
Jednakże, szybkie, automatyczne przetwarzanie informacji o zagrożeniu może mieć większe znaczenie
dla emocji lęku, natomiast dłuższe, bardziej świadome może mieć większe znaczenie dla powstawania
depresji. W takim kontekście działanie leków SSRI
na pod-progowe i nad-progowe bodźce o charakterze
ekspresji mimicznej może odzwierciedlać ich wpływ,
odpowiednio, na przetwarzanie informacji istotne dla
emocji lękowych i depresyjnych.
W tym kontekście można zwrócić uwagę jak niezwykle złożony charakter mają omawiane tu badania,
jak wiele zmiennych trzeba brać pod uwagę dla ich
zrozumienia i interpretacji i jak skomplikowanym
procesem jest działanie nawet dobrze znanych, stosowanych na co dzień leków. Działanie to może mieć
swoją sekwencję czasową kolejnych efektów (zróżnicowany wpływ po podaniu jednorazowym, kilkukrotnym i w długim okresie czasu), może mieć odmienny
wpływ na przetwarzanie bodźców o charakterze nieświadomym i świadomym, może mieć zróżnicowany
wpływ na różne wymiary emocjonalne np. lęku i depresji, może mieć swoisty wpływ na aktywności różnych obszarów mózgu, może także zależeć od postaci
leku np. tego czy podajemy mieszaninę racemiczną,
czy jedną postać allosteryczną leku (citalopram versus escitalopram).
Tym kolejnym zagadnieniem zajęli się Windischberger i wsp. (2010) przeprowadzając badanie
porównujące osoby z użyciem neuroobrazowania,
którym podawano citalopram, escitalopram oraz placebo. Autorzy tego badania także wychodzą z założeń, które są podstawą tego opracowania, to znaczy
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z hipotezy, że redukcja objawów klinicznych depresji
w czasie leczenia lekami SSRI jest związana ze zmianami w przetwarzaniu informacji emocjonalnych,
czyli z nasilaniem przetwarzania emocji pozytywnych
i zmniejszeniem przetwarzania informacji o charakterze negatywnym. Jednakże dodają do omówionych
już wyżej zagadnień pytanie o wpływ składu leku dla
efektów jego działania. Citalopram jest mieszaniną
racemiczną (w proporcji 1:1) prawo- i lewoskrętnych
enacjomerów tej samej substancji, różniących się jedynie konfiguracją przestrzenną. Forma lewoskrętna
(S-enancjomer) jest 25-40 razy silniejszym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny niż forma prawoskrętną (R-enacjomer). Dotychczasowe badania
wskazują, że S-enacjomer (escitalopram) jest głównie odpowiedzialny za efekt przeciwdepresyjny, a Renancjomer być może przeciwdziała oczekiwanym
efektom podawania citalopramu.
Windischberger i wsp. (2010) włączyli do badania
24 zdrowych ochotników, spośród których badanie
ukończyło 18 osób, u których wykonano trzy kolejne
badania fMRI. Badani otrzymywali 20 mg citalopramu, lub 10 mg escitalopramu albo placebo w okresie 10 dni. Badanie miało charakter podwójnie ślepej
próby kontrolowanej względem placebo. Zadaniem
osób badanych było dopasowanie ekspresji mimicznej
twarzy widzianej w dolnym rzędzie do uwidocznionej
w górnej części prezentowanego obrazka w czasie
wykonywania skanów fMRI. Zadaniem kontrolnym
było dopasowanie kształtów figur geometrycznych.
Tak jak w omówionym poprzednio badaniu w warunkach podawania placebo stwierdzono silną obustronną aktywację jąder migdałowatych w odpowiedzi
na prezentację ekspresji mimicznej emocji na odtwarzanych ochotnikom badanym obrazach. W grupach
otrzymujących citalopram i escitalopram stwierdzono
redukcję reaktywności prawego ciała migdałowatego,
w porównaniu z osobami otrzymującymi placebo.
(Windischberger i wsp., 2010).
Najbardziej wyraźny efekt podania leków był obserwowany w obszarach mózgu posiadających największą koncentrację połączeń serotoninergicznych
i wysoki poziom transportera serotoniny, takich jak jądra migdałowate, kora okołohipokampalna i przyśrodkowe zakręty czołowe. Natomiast podanie placebo nie
było związane ze zmianami dotyczącymi aktywności
obszarów o innerwacji serotoninergicznej, a maksymalny efekt podania placebo dotyczył kory wzrokowej. Nie obserwowano tego efektu po podaniu obu
aktywnych leków.
W omawianym badaniu wykazano redukcję aktywności prawego ciała migdałowatego w odpowiedzi
na leczenie przeciwdepresyjne. Także inni badacze
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stwierdzali podobny efekt po podaniu citalopramu,
chociaż w niektórych badaniach redukcja reaktywności ciała migdałowatego była obserwowana obustronnie lub była zlokalizowana po stronie lewej (być może
na wyniki te wpływa ręczność pacjentów, niestety
w prezentowanych badaniach nie znalazła się informacja czy była to zmienna kontrolowana). Jednakże
wiele badań wspiera tezę o dominacji prawej półkuli w zakresie przetwarzania informacji o znaczeniu
emocjonalnym. Elektryczna stymulacja prawego ciała migdałowatego jest związana z indukowaniem negatywnych emocji, takich jak lęk i przygnębienie, natomiast tego samego rodzaju stymulacja lewego ciała
migdałowatego wywołuje bardziej zróżnicowane efekty emocjonalne (od negatywnych do pozytywnych).
W grupie, której podawano placebo obserwowano aktywację obu ciał migdałowatych, bardziej zaznaczoną
jednak po stronie prawej. Być może zmiany w aktywności jąder migdałowatych po podaniu aktywnych leków związane były z wyjściowym poziomem reaktywności jader zlokalizowanych w obu półkulach mózgu.
W odniesieniu do podania obu leków, citalopramu
i escitalopramu, stwierdzono bardziej wyraźne zmniejszenie reaktywności jąder migdałowatych w grupie
otrzymującej escitalopram (w porównaniu do placebo). Nie stwierdzono natomiast tej różnicy, kiedy oba
leki były porównywane pomiędzy sobą. Co istotne,
podanie escitalopramu było związane ze znaczącym
zmniejszeniem reaktywności przyśrodkowego płata
czołowego w obu półkulach mózgu. Dane te wskazują na silną modulację aktywności obszarów korowych i jąder migdałowatych przez escitalopram. Występowały także wyraźne różnice dotyczące wpływu
escitalopramiu na przyśrodkowe płaty czołowe (obustronnie), prawy zakręt wrzecionowaty i lewy zakręt
okołohipokampalny. Zdaniem autorów, obserwowane
w badaniach neuroobrazowych, różnice pomiędzy
wpływem obu leków na aktywność różnych obszarów
mózgu wyjaśniają różnice w klinicznych efektach
działania obu leków, stwierdzane w badaniach przeprowadzanych na poziomie objawowym.
Opisane w artykule badania odnoszą się do poznawczego modelu powstawania depresji. Zakłada
on, że przyczyną objawów w depresji jest negatywna
tendencyjność poznawcza, czyli zakłócenie automatycznego sposobu przetwarzania informacji o znaczeniu emocjonalnym. Zakłócenie to polega na nadmiernej selektywności uwagi wobec negatywnych
aspektów doświadczenia oraz blokowaniu pozytywnych doświadczeń i wspomnień, na wzmożonych reakcjach na negatywne bodźce oraz na ciągłym oczekiwaniu („przewidywaniu”) negatywnych wydarzeń
(Beck, 2010; 2008). Zaletą tego modelu jest jego

Wpływ leków przeciwdepresyjnych z grupy SSRI na przetwarzanie informacji emocjonalnych w leczeniu depresji
wielopoziomowość, gdyż zwraca on uwagę na interakcje czynników poznawczych (umysłowych), neuropsychologicznych oraz genetycznych w powstawaniu
i utrzymywaniu się depresji, tym samym tworząc pomost między myśleniem biologicznym oraz psychologicznym na temat depresji. Badania prowadzone
w tym paradygmacie dostarczyły nowych możliwości
predykcji efektów leczenia depresji. Jak opisano wyżej
zmiany w przetwarzaniu emocji (wzrost tendencyjności przetwarzania bodźców pozytywnych) zaobserwowane u osób chorych na depresję po pierwszych 2
tygodniach przyjmowania leków z grupy SSRI, były
aż w 20% odpowiedzialne za poprawę ich stanu zdrowia osiągniętą po 6 tygodniach leczenia tymi lekami
(Tranter i wsp., 2009). Omówione tu badania wskazują również na specyficzność działania leków z grupy
SSRI związaną z obszarami mózgu zaangażowanymi
w procesy przetwarzania emocjonalnego oraz z czasem podawania tych leków.
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Leczenie farmakologiczne zaburzeń osobowości – przegląd
współczesnych badań oraz zaleceń ekspertów
Pharmacotherapy of personality disorders- review of the pharmacological
trials and experts’ guidelines
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Streszczenie
Coraz więcej jest danych dotyczących możliwości uzyskania poprawy w trakcie terapii chorych z zaburzeniami osobowości. Inne dane wskazują, że nasilenie objawów związanych z zaburzeniami osobowości zmienia się wraz z wiekiem.
Psychoterapia jako pierwszoplanowe postępowanie terapeutyczne w leczeniu chorych z zaburzeniami osobowości posiada
ugruntowaną pozycję w psychiatrii klinicznej. W praktyce klinicznej jednak, farmakoterapia stosowana u chorych z zaburzeniami osobowości jest zjawiskiem częstym i dalekim od medycyny opartej na faktach. Większość modeli klinicznych,
dotyczących farmakoterapii zaburzeń osobowości opiera się na założeniu, że u osób z nieprawidłową strukturą osobowości
farmakoterapia spełnia rolę ochronną wobec dekompensacji w kierunku objawów zaburzeń psychicznych. Celem artykułu
jest omówienie ogólnych zaleceń dotyczących leczenia farmakologicznego osobowości, ze szczególnym uwzględnieniem
zaleceń World Federation of Societes of Biological Psychiatry. W artykule omówiono także w skrócie najważniejsze, przeprowadzone dotychczas badania kontrolowane placebo dotyczące skuteczności różnych preparatów farmakologicznych
w leczeniu zaburzeń osobowości.
Summary
There is a substantial growth of the amount of data showing the possibility of the recovery during the personality
disorder therapy. Other research shows that severness of disorder symptoms change with patient’s age. It is also known
that psychotherapy as a main therapeutic tool has a strong unprecedented position in the clinical psychiatry. In clinical
treatment however patients with personality disorders are treated with pharmacotherapy very often. The majority of clinical models concerning the personality disorders pharmacotherapy are based on the assumption that for patients with
abnormal personality structure the pharmacotherapy plays the protective role in case of the decompensation towards the
mental disorder symptoms.
The purpose of the article is the description of the most common opinions and recommendations concerning pharmacological treatment of personality disorders with the crucial role of the recommendations of the World Federation of Societies of Biological Psychiatry. The most important placebo controlled research on the effectiveness of various medications
during the personality disorder treatments has also been reviewed.
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WSTĘP
Według definicji American Psychiatric Association
„osobowość opisują cechy utrwalonych sposobów postrzegania, nawiązywania relacji oraz myślenia o otaczającym świecie i własnej osobie, które aktywizują
się w szerokim spektrum społecznych i osobistych
kontekstów” (APA, DSM-IV). Teoretycy osobowości wyróżniają 50-100 różnych definicji osobowości.
Żadna z tych definicji nie może być jednak stosowana
w sposób uniwersalny, a sposób definiowania jest uzależniony od przyjętych założeń teoretycznych. Jedne
z ważniejszych rodzajów definicji używanych dla opisu osobowości są definicje zbiorcze, ujmujące osobowość poprzez wyliczenie jej poszczególnych cech oraz
kryteriów diagnostycznych. Według opisywanych definicji osobowość jest strukturą, która nadaje porządek wszystkim rodzajom działań podejmowanych
przez człowieka oraz warunkuje przystosowanie się
jednostki.
W kręgu zainteresowania psychiatrii pozostają zaburzenia osobowości, które ujawniają się wtedy, gdy
„cechy osobowości stają się nieelastyczne lub nieadaptacyjne i powodują znaczące pogorszenie funkcjonowania lub subiektywny distress” (APA, DSM IV).
Według przyjętej w Polsce, postulowanej przez Światową Organizację Zdrowia X Rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów
(ICD 10) przez zaburzenia osobowości rozumie się
„utrwalone wzorce zachowań, przejawiające się mało
elastycznymi reakcjami na różnorodne sytuacje indywidualne i społeczne”, reprezentujące skrajne lub odmienne w porównaniu z przyjętym w danej kulturze
sposobem spostrzegania, myślenia, odczuwania i odnoszenia się do innych. Zarówno ICD-10, jak i DSM
IV zawierają kryteria diagnostyczne dla różnych rodzajów zaburzeń osobowości, podzielonych według
cech odpowiadających najczęstszym lub najbardziej
wyrazistym w danym typie zaburzeń wzorcom nieprzystosowawczych zachowań. Oba systemy klasyfikacyjne różnią się jednak pod względem konstrukcji.
W trakcie prac nad amerykańskim systemem klasyfikacyjnym DSM-III wprowadzono do klasyfikacji
dodatkową oś, na której wśród innych, z założenia
przewlekłych i nieuleczalnych zaburzeń, umieszczono wszystkie zaburzenia osobowości.
W związku z postępem badań nad terapią zaburzeń psychicznych okazało się, że niektóre zaburzenia osobowości podlegają zmianie w trakcie procesu
terapii. Po udowodnieniu, że chorzy z depresyjnym
zaburzeniem osobowości osiągają poprawę objawową
po zastosowaniu leków przeciwdepresyjnych zaburzenie to przeniesiono do osi I DSM III, jako dystymię
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(Akiskal i wsp. 1977). Podobnie stało się z osobowością cyklotymiczną, kiedy zauważono pozytywne efekty leczenia preparatami normotymicznymi u chorych
z osobowością cyklotymiczną, przenosząc to zaburzenie do osi I DSM III, jako cyklotymię (Akiskal i wsp.,
1983).
Coraz więcej jest danych dotyczących możliwości
uzyskania poprawy w trakcie terapii zaburzeń osobowości lub danych potwierdzających, że nasilenie objawów związanych z zaburzeniami osobowości zmienia
się wraz z wiekiem.
W opublikowanym niedawno obserwacyjnym 2letnim badaniu dotyczącym stabilności kryteriów rozpoznania wg DSM IV, spełnianych przez 474 chorych
z schizotypowym zaburzeniem osobowości (SZO),
osobowością borderline, osobowością lekliwą/unikającą (OL/U) oraz osobowości obsesyjno-kompulsyjnej
(OOK), wykazano, że podczas naturalistycznego leczenia kryteria, które spełniali chorzy przystępujący
do obserwacji zmieniły się w porównaniu ze spełnianymi przez nich po 24 miesięcznym okresie badania
(Mc Glashan i wsp., 2005). Okazało się, że najmniej
najczęstszym i najbardziej zmiennym w dwu-letniej
obserwacji było kryterium dziwacznego zachowania
się i wyglądu oraz jednostajnego afektu dla osobowości schizotypowej (wg DSM IV), samouszkodzeń oraz
zachowań mających przeciwdziałać odrzuceniu dla
osobowości borderline, unikania sytuacji oraz zajęć
zarobkowych, wymagających licznych kontaktów interpersonalnych i unikanie potencjalnie zawstydzajacych sytuacji społecznych dla osobowości lękliwej/
unikającej oraz przesadnej dbałości o zasady i nadmiernego poświęcania się pracy dla osobowości obsesyjno-kompulsyjnej. Najczęstszym i najmniej podatnym na zmiany było kryterium dotyczące sądów odnoszących oraz niezwykłych doznań zmysłowych dla
osobowości schizotypowej, niestabilności afektywnej
oraz drażliwości dla osobowości borderline, poczucie
nieadekwatności oraz powściągliwości w sytuacjach
towarzyskich dla osobowości lękliwej oraz perfekcjonizmu i trudności z podejmowaniem decyzji dla osobowości obsesyjno-kompulsyjnej. Można zatem wnioskować, że niektóre cechy odpowiadające poszczególnym kategoriom rozpoznania danego zaburzenia
osobowości zmieniły się pod wpływem leczenia, lub
też jedynie w związku z upływem czasu.
Chorzy z rozpoznaniem zaburzeń osobowości stanowią około 10% generalnej populacji oraz nawet
do 40% chorych spośród pacjentów psychiatrycznych.
Rozpowszechnienie zaburzeń osobowości w populacji
ogólnej oceniano w kilkunastu badaniach, uzyskując
zakres 5-25%. W badaniu Casey’a z 1986 roku, dotyczącym próby z populacji ogólnej, problemy osobo-
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wościowe stwierdzono u 7 % badanych, zaburzenia
osobowości u 7 % badanych, a ciężkie zaburzenia osobowości u 4 % badanych (Casey i Tyrer, 1986). Natomiast wśród pacjentów szpitali psychiatrycznych rozpowszechnienie zaburzeń osobowości wynosi według
różnych źródeł od 36-67%. Mimo tak dużego rozpowszechnienia fenomenu zaburzeń osobowości, mało
jest standardów dotyczących postępowania i leczenia
tych zaburzeń.
W polskiej tradycji psychiatrycznej pacjenci z zaburzeniami osobowości leczeni są w ośrodkach specjalizujących się w leczeniu nerwic, a oddziały wyspecjalizowane w leczeniu zaburzeń osobowości są nieliczne.

TERAPIA ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI
Zaburzenia osobowości znajdują się w grupie zaburzeń najtrudniejszych do leczenia, ze względu na to,
że obejmują uporczywe i mało podatne na zmiany
wzorce zachowania, które utrzymują się przez większą część życia danej osoby. Dodatkową trudność
stanowi częsta sprzeczność pomiędzy postrzeganiem
nieprzystosowawczych cech lub schematów reagowania przez samych pacjentów a diagnozujących i leczących ich klinicystów. Niektórzy pacjenci postrzegają
szereg rysów swojej osobowości jako integralne, czy
wartościowe dla ich poczucia siebie, podczas gdy klinicyści interpretują je jako cel interwencji terapeutycznej (Millon i wsp., 1996). Mimo tych trudności,
wbrew dość popularnemu poglądowi o „nieuleczalności” i niezmienności zaburzeń osobowości, nie
są to zaburzenia całkowicie niepodatne na leczenie.
Nieadaptacyjne cechy lub objawy zaburzeń osobowości (ZO), coraz częściej stają się obiektem interwencji
psychoterapeutycznych, a od bardzo niedawna również psychofarmakologicznych.
Długoterminowa terapia zaburzeń osobowości
wywodzi się z tradycji psychoanalitycznej. Według
koncepcji psychoanalitycznej długoterminowa psychoanaliza może prowadzić do głebokiej zmiany
struktury osobowości poprzez kolejne rozwiązywanie całej konstelacji patogennych, nierozwiązanych,
neurotycznych konfliktów. Mniej intensywna od psychoanalizy długoterminowa psychoterapia psychoanalityczna stawia sobie za cel już jedynie częściową
zmianę struktury osobowości w obszarze patogennego konfliktu, zaś krótkoterminowa terapia psychoanalityczna jedynie bardzo ograniczoną zmianę struktury
osobowości (Kutter, 2000).
Poznawcze konceptualizacje zaburzeń osobowości
są zjawiskiem stosunkowo nowym, a gwałtowny rozwój
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teorii i praktyki terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń osi I, a ostatnio też osi II wg DSM IV, pozostawia badania empiryczne nad jej skutecznością daleko
w tyle. Badania przeprowadzone dotychczas wskazują jednak na zadowalającą skuteczność interwencji
w paradygmacie poznawczo-behawioralnym wobec
chorych z zaburzeniami osobowości, co pozwala
oczekiwać na bardziej gruntowne potwierdzenie skuteczności tej metody w kolejnych badaniach (Beck
i wsp., 2005).
Oddzielną kwestię stanowi także zagadnienie
wpływu współwystępujących zaburzeń osobowości
na efekty psycho- i farmakoterapii u chorych z zaburzeniami z osi I (wg DSM IV).
Popularny wśród klinicystów oraz niektórych badaczy pogląd, dotyczący negatywnego rzutowania problematyki zaburzeń osobowości na postęp terapii zaburzeń osi I, z biegiem czasu staje się coraz mniej zasadny. W szeregu badań udowodniono, że wpływ ten jest
nie tyle jednostronnie negatywny, ale o wiele bardziej
złożony. W niektórych badaniach wykazano, że zdiagnozowane zaburzenie osobowości nie zawsze wpływa
na wynik leczenia (Dreesen i wsp., 1994). Wielu autorów natomiast skłania się ku tezie, że współwystępowanie zaburzeń osobowości wpływa na wynik psychoterapii jedynie w określonych okolicznościach ( Fahy i wsp.,
1993; Felske i WSP., 1996; Hardy i wsp., 1995).
Według Sandersona i Becka pacjenci z zaburzeniami osobowości często kończą terapię przedwcześnie, ale
osoby, które w terapii „wytrwają” wystarczająco długo,
można skutecznie leczyć (Sanderson i wsp., 1994).
Oddzielną kwestię stanowi natomiast rola osobowości jako buforu odpowiedzi na stres. Według Stahla wynik działania różnych stresorów środowiskowych
jest determinowany przez osobowość człowieka eksponowanego na stres, a nie tylko przez jego geny (czyli
endofenotyp biologiczny) (Stahl, 2008). Stahl postuluje duże znaczenie mechanizmów osobowościowych
w regulacji odpowiedzi na stres. Według niego osobowość człowieka z dobrymi mechanizmami radzenia
sobie i z adaptacyjną odpowiedzią na niesprzyjające
okoliczności, powoduje łagodzenie efektów działania różnorakich stresorów, a przez to nie dochodzi
do dekompensacji prowadzącej do przekształcenia
endofenotypu biologicznego w endofenotyp objawowy.
U osoby z podobnym endofenotypem biologicznym,
ale zaburzonymi mechanizmami osobowościowymi
(w tym odpowiedzi na stres) o wiele częściej pojawiają się objawy kliniczne (najczęściej klasyfikowane jako
zaburzenia z osi I wg DSM IV).
Większość modeli klinicznych, dotyczących farmakoterapii zaburzeń osobowości opiera się na założeniu,
że farmakoterapia u osób z nieprawidłową strukturą
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osobowości spełnia rolę ochronną wobec ewentualności dekompensacji w kierunku objawów zaburzeń psychicznych (czyli progresji w endofenotyp objawowy).
Chociaż praktyka kliniczna wskazuje, że chorzy
z zaburzeniami osobowości bywają leczeni farmakologicznie od czasu wprowadzenia pierwszych neuroleptyków i tymoleptyków, dopiero w ostatniej dekadzie
zaczęły pojawiać się badania dotyczące skuteczności
leczenia psychofarmakologicznego jak i psychoterapeutycznego chorych z zaburzeniami osobowości (Beck
i wsp.,1990; Benjamin, 1993; Linehan, 1993). Celem
obecnej pracy jest przedstawienie i analiza głównych
założeń leczenia farmakologicznego zaburzeń osobowości, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń
zawartych w World Federation of Societies of Bilogical Psychiatry (WFSBF) Guidelines for Biological
Treatment of Personality Disorders (Herpetz i wsp.,
2007). Zalecenia te zostały stworzone przez grono
23 międzynarodowych badaczy i klinicystów w celu
podsumowania przeprowadzonych dotychczas badań
farmakologicznych oraz stanu wiedzy dotyczącego
biologicznego leczenia zaburzeń osobowości w celu
pomocy doboru farmakoterapii chorym z zaburzeniami osobowości przez praktykujących klinicystów.

LECZENIE FARMAKOLOGICZNE CHORYCH
Z ZABURZENIAMI OSOBOWOŚCI
– ZAŁOŻENIA OGÓLNE
Coraz więcej jest danych potwierdzających znaczącą odpowiedź na leczenie (psycho- i farmakoterapię) wśród chorych z zaburzeniami osobowości (Perry i wsp., 1999; Sanislow i McGlashan, 1998). Nie ma
tu jednak mowy o odtworzeniu w pełni idealnej, zdrowej struktury osobowości, ale raczej o zauważalnej
lub znaczącej zmianie funkcjonowania społecznego,
czy pewnym wyciszeniu nieprzystosowawczych cech
lub schematów działania. W obszernej metaanalizie
badań farmakologicznych oraz psychoterapeutycznych Sanislowa i współpracowników autorzy postawili wniosek, że leczeni pacjenci z zaburzeniami osobowości nie osiągnęli poziomu zdrowia. Znaleźli jednak
szereg dowodów, na to, że „istnieją efektywne sposoby
złagodzenia symptomów oraz zredukowania symptomatycznych zachowań” (Sanislow i wsp., 1999).
Wiedza dotycząca opartego na faktach postępowania biologicznego wobec chorych z zaburzeniami
osobowości pozostaje jak dotychczas znikoma.
Leczenie biologiczne ZO opiera się na założeniu,
że niektóre wymiary osobowości łączą się z regulacją i dysregulacją określonych systemów neurotransmisji w mózgu (Soloff, 1998) .
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Współczesne algorytmy leczenia biologicznego ZO
opierają się na modelu, który zakłada, że preparaty
psychoaktywne z jednej strony łagodzą objawy obecne
w trakcie ostrych dekompensacji, skutkujących pojawieniem się zaburzeń z osi I, a z drugiej strony działają osłaniająco wobec ekspresji endofenotypu biologicznego związanego z przewlekłą dysfunkcją osobowości w kierunku endofenotypu objawowego.
Badania dotyczące farmakologicznego leczenia
zaburzeń osobowości są stosunkowo nową dziedziną psychofarmakologii i z całą pewnością wymagają
rozszerzenia w najbliższej przyszłości. Jak dotychczas
żaden z preparatów farmakologicznych nie został zarejestrowany ze wskazaniem do leczenia zaburzeń
osobowości. Nie ma także żadnych dowodów na to,
że w zaburzeniach osobowości może być pomocna
terapia skojarzona preparatami z różnych grup farmakologicznych.
Duża heterogeniczność badanych grup, wynikająca ze złożonej natury kategorii diagnostycznych
ZO, częstych zamian nasilenia objawów wraz z upływem czasu, współwystępowaniu z ZO innych zaburzeń (np. afektywnych, uzależnienia od alkoholu czy
substancji psychoaktywnych), wysokiego wskaźnika
współwystępujących prób samobójczych, trudności
z nawiązywaniem przymierza terapeutycznego przez
pacjentów z ZO, powoduje ogromną trudność w ocenie skuteczności leczenia, a w szczególności prowadzenia badań kontrolowanych.
Wnioski z badań dotyczących rodzaju przepisywanych leków chorym z ZO w różnych krajach pokazują,
że psychiatrzy stosują u takich pacjentów leki w sposób ściśle pragmatyczny, kierując się dominującymi
u chorych objawami, ale często są to wybory dalekie
od medycyny opartej na faktach (Heinze i wsp., 2005;
Bender i wsp., 2006).
Strategie farmakoterapeutyczne oparte na randomizowanych badaniach kontrolowanych były szerzej
badane jedynie dla trzech rodzajów zaburzeń osobowości – zaburzeń osobowości borderline (ZOB), zaburzeń
schizotypowych (w DSM IV schizotypowych zaburzeń
osobowości) oraz osobowości lękliwej/unikającej. Jedynie dla tych trzech wybranych rodzajów zaburzeń powstały dotychczas specyficzne psychofarmakologiczne
zalecenia terapeutyczne (Herpetz i wsp., 2007).
Sformułowanie ogólnych zaleceń dotyczących leczenia biologicznego zaburzeń osobowości jest utrudnione ze względu na to, że chorzy z takimi zaburzeniami ujawniają continuum psychopatologiczne, począwszy od łagodnego do ciężkiego nasilenia różnych
objawów, lub zróżnicowanej wyrazistości poszczególnych cech osobowościowych w ramach poszczególnych kategorii diagnostycznych.
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Według zaleceń World Federation of Societes
of Biological Psychiatry (WFSBP):
1. Wprowadzenie specyficznego leczenia farmakologicznego u chorych z zaburzeniami osobowości, lub
typowymi schematami wielokrotnych nieadaptacyjnych zachowań, jest wskazane dla osób z utrzymującymi się przez dłuższy okres czasu deficytami w społecznym funkcjonowaniu, które nie uległy poprawie przez
wcześniejsze postępowanie psychoterapeutyczne.
2. Wprowadzenie specyficznej farmakoterapii jest
też wskazane dla chorych z ciężkim nasileniem zaburzeń, aby wspomóc lub ogólnie umożliwić jakąkolwiek
interwencję psychoterapeutyczną lub psychospołeczną wobec takich chorych.
3. W związku z tym, że brak jest danych dotyczących korzyści z długoterminowej farmakoterapii o chorych z ZO, zaleca się stosowanie farmakoterapii do momentu, kiedy chory nauczy się używać czy dostrzegać
swoje podstawowe „silne strony”, a zmniejszeniu ulegnie poziom nieprzystosowawczych zachowań lub zniekształconego przeżywania siebie. Z klinicznego punktu
widzenia konkretne leki powinny być stosowane przez
minimum 3 miesiące oraz być objęte szczegółową oceną efektów działania zarówno na wstępie leczenia,
w jego trakcie, jak i przy kończeniu farmakoterapii.
4. Leczenie farmakologiczne powinno być jedynie
częścią złożonego planu postępowania składającego
się również z psychoterapii oraz pracy socjalnej, zbudowanego na podstawie indywidualnej psychopatologii chorego, poziomu nasilenia zaburzeń oraz historii
poprzednich kuracji.
5. Przed wprowadzeniem kuracji farmakologicznej
konieczne jest nawiązanie stabilnego i empatycznego
przymierza terapeutycznego pomiędzy lekarzem a pacjentem w celu zminimalizowania ryzyka porzucenia
terapii przez chorych, dla których przerywanie leczenia stanowi jeden z charakterystycznych elementów
psychopatologii. Dodatkowo wybór ostatecznego środka farmakologicznego powinien być rezultatem procesu, w którym pacjent współuczestniczy.
6. Na początku terapii chorzy powinni być poinformowani o objawach, które lek ma zredukować,
planowanej długości terapii oraz możliwych działaniach niepożądanych związanych z jego zastosowaniem (Herpetz i wsp., 2007).

ZABURZENIA OSOBOWOŚCI BORDERLINE
Dominujące cechy zaburzeń osobowości borderline (ZOB) opisywane są przez cztery kategorie objawów: afektywne, impulsywne, zaburzenia spostrzegania i funkcjonowania poznawczego oraz nawiązy-
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wanie intensywnych i nietrwałych relacji zdominowanych lękiem przed porzuceniem.
Zaburzenie osobowości borderline często współwystępuje z zaburzeniami z osi I oraz innymi zaburzeniami osi II, w tym najczęściej z dużą depresją, dystymią, zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym,
nadużywaniem substancji psychoaktywnych, PTSD,
fobią społeczną, zaburzeniami odżywiania się. Natomiast z zakresu osi II współwystępuje z wykładnikami
osobowości unikającej, zależnej oraz paranoicznej.
Chorzy z ZOB są częstymi klientami doraźnej i przewlekłej pomocy psychiatrycznej (patrz opracowanie
Lieb i wsp., 2004). Leczenie farmakologiczne zaburzeń osobowości, a w tym ZOB, ma swoich zwolenników jak i zagorzałych przeciwników. Jedno z najszerszych jak dotychczas opracowań, dotyczących postępowania wobec pacjentów z ZOB zostało opublikowane w 2001 roku (APA 2001). Według zaleceń APA
na pierwszym planie w leczeniu chorych z tym zaburzeniem pozostaje psychoterapia, natomiast leczenie
farmakologiczne dostosowywane wobec określonych
symptomów zalecane jest jako uzupełniające.
Natomiast opublikowane w 2008 r. zalecenia National Institute for Mental Health and Clinical Excellence (NICE) z Wielkiej Brytanii jawią się zdecydowanie bardziej konserwatywnie. Eksperci tego
gremium w swoich zaleceniach dopuścili stosowanie
farmakoterapii u chorych z ZOB jedynie wobec zaburzeń współistniejących z ZOB.
Trudno jednak nie zauważyć, że w ostatnich latach
pojawia się coraz więcej randomizowanych badań
kontrolowanych, dotyczących skuteczności farmakoterapii w ZOB. Dotyczą w większości niewielkich
grup badawczych, głównie pacjentów ambulatoryjnych, bez współwystępujących rozpoznań z osi I oraz
obejmują dość krótkie okresy obserwacji.
Większość badań farmakologicznych, dotyczących
skuteczności metod farmakologicznych w leczeniu
ZOB zinkorporowała pomiary ogólnego poziomu
funkcjonowania, dołączając je do pomiarów wybranych aspektów psychopatologii u chorych. Jednak
z dotychczas przeprowadzonych badań wynika, że żaden z preparatów farmakologicznych nie powoduje
poprawy psychopatologii ogólnej u chorych z zaburzeniem osobowości borderline. W zakresie ogólnego
poziomu funkcjonowania, ocenianego skalą GAF, najbardziej skuteczne okazały się leki normotymiczne.
Część danych potwierdza efektywność atypowych
neuroleptyków wobec objawów zaburzeń poznawczych, zaburzeń spostrzegania oraz zachowań impulsywnych (włączając tu dysforię w ZOB). Leki te wykazują swoją skuteczność w leczeniu ZOB w niższych
dawkach, niż w leczeniu schizofrenii.
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Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny okazały się być szczególnie efektywne wobec
objawów dysregulacji emocjonalnej takiej jak: depresyjny nastrój, niepokój czy wahania nastroju. Efekt
ten rozciąga się także na poprawę współistniejących
zaburzeń depresyjnych lub lękowych. W zaleceniach
APA opisywana jest też skuteczność leków z grupy
SSRI wobec objawów impulsywnych. W razie niewystarczającego efektu terapeutycznego wobec takich
objawów APA zaleca próbę zmiany lub dołączenia leku
przeciwpsychotycznego w małej dawce (APA 2001).
W niektórych badaniach kontrolowanych wykazano korzystny efekt kwasu walproinowego, topiramatu
czy lamotryginy wobec zachowań impulsywnych czy
agresywnych u chorych z ZOB.
Zastosowanie leków przeciwdepresyjnych
w leczeniu objawów ZOB
Dotychczas przeprowadzono 9 randomizowanych
badań kontrolowanych, dotyczących oceny skuteczności leków przeciwdepresyjnych wobec objawów ZOB.
Najstarsze badanie dotyczy skuteczności mianseryny w porównaniu z placebo (Montgomery i Montgomery, 1982), jedno badanie trójpierścieniowego leku
przeciwdepresyjnego amitryptyliny w porównaniu
z haloperidolem (Soloff i wsp., 1989), dwa badania
leków z grupy nieodwracalnych inhibitorów MAO, tj.
tranylcyprominy vs trifluoperazyna (Cowdry i Gardnem, 1988) oraz fenelzyny vs haloperidol (Soloff
i wsp., 1993), pięć badań dotyczących leków z grupy
SSRI, z czego trzy dotyczące fluoksetyny w porównaniu z placebo (Salzmann i wsp., 1995; Coccaro i Kavoussi, 1997; Simpson i wsp., 1995), jedno dotyczące
fluoksetyny w porównaniu z olanzapiną w monoterapii i olanapiną w skojarzeniu z fluoksetyną (Zanarini
i wsp., 2004) oraz jedno dotyczące fluwoksaminy w porównaniu z palcebo (Rinne i wsp., 2002). Z wyjątkiem
badania dotyczącego mianseryny, wszystkie pozostałe
wykazały poprawę w zakresie nasilenia depresji i lęku.
Natomiast wpływ na objawy impulsywności i agresji nie
był jednoznaczny. W badaniu porównującym skuteczność kombinacji fluoksetyny z olanzapiną wobec olanzapiny lub fluoksetyny w monoterapii udowodniono,
że wszystkie trzy preparaty były skuteczne w obniżaniu
poziomu drażliwości, impulsywności i zachowań agresywnych u badanych chorych z ZOB (Zanarini i wsp.,
2004), chociaż olaznapina w monoterapii i w skojarzeniu z fluoksetyną, były bardziej skuteczne w porównaniu z fluoksetyną w monoterapii.
W opisywanych badaniach nie oceniano wpływu
leków przeciwdepresyjnych na najbardziej charakterystyczne objawy często obecne u chorych z ZOB,
mianowicie poczucie pustki, opuszczenia, znudzenia
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czy przewlekłej drażliwości (więcej szczegółów patrz:
Herpetz i wsp., 2007). Według autorów WFSBP Guidelines for Biological Treatment of Personality Disorders jednym z najważniejszych aspektów w postępowaniu farmakologicznym wobec pacjentów z ZOB jest
konieczność rozróżnienia pomiędzy prawdziwą symptomatologią depresyjną a objawami smutku wtórnie
towarzyszącego poczuciu osamotnienia, pustki, znudzenia czy przewlekłego rozdrażnienia.
Zastosowanie leków przeciwpsychotycznych w leczeniu objawów ZOB
Spośród leków przeciwpsychotycznych dotychczas
przeprowadzono 4 randomizowane badania kontrolowane z użyciem neuroleptyków klasycznych: tiorydazyny w porównaniu z placebo (Goldberg i wsp.,
1986), trifluoperazyny w porównaniu z placebo (Cowdry i Gardner, 1988), haloperidolu w porównaniu
do amitryptyliny (Soloff i wsp., 1989), haloperidolu
vs fenelyzyny (Soloff i wsp., 1993) oraz 4 randomizowane badania dotyczące neuroleptyków atypowych:
olanzapiny vs placebo (Zanarini i Frankenburg, 2001;
Bogneschutz i Nurnberg, 2004) olanzapiny w porównaniu do fluoksetyny w monoterapii oraz fluoksetyny
w skojarzeniu z olanzapiną (Zanarini i Frankenburg,
2004), olanzapiny w porównaniu z terapią dialektyczno-behawioralną (Soler i wsp., 2005) i aripiprazolu
w porównaniu z placebo (Nickel i wsp., 2006; Nickel i WSP., 2007). Przeprowadzono także 10 badań
otwartych na małych grupach (od 9-15) pacjentów
(patrz metaanaliza Herpetz i wsp., 2007).
Spośród neuroleptyków klasycznych haloperidol
okazał się być skuteczny wobec objawów para-psychotycznych w badaniu krótkoterminowym (Soloff
i wsp., 1989), przy czym efektu tego nie potwierdzono w badaniu długoterminowym, w którym wykazano skuteczność haloperidolu jedynie wobec objawów
drażliwości (Soloff i wsp., 1993). Drugi z badanych
neuroleptyków klasycznych, tj. tioridazyna okazała
się być skuteczna jedynie wobec objawów paranoicznych (Goldberg i wsp., 1986).
Wszystkie badane neuroleptyki atypowe okazały
się natomiast skuteczne wobec objawów zaburzeń
spostrzegania, impulsywności i drażliwości. I właśnie neuroleptyki atypowe zalecane są przez autorów
WFSBP Guidelines for Biological Treatment of Personality Disorders jako leki pierwszego rzutu wobec
zaburzeń spostrzegania oraz zaburzeń poznawczych
w ZOB. W związku z brakiem badań porównawczych
pomiędzy różnymi lekami przeciwpsychotycznymi,
nie można jeszcze wnioskować, które z pośród neuroleptyków atypowych są najbardziej wskazane w leczeniu objawów ZOB.
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Wszystkie badane neuroleptyki atypowe wykazały
się skutecznością wobec objawów impulsywnych oraz
drażliwości w ZOB. W badaniu Zanarini i wsp. udowodniono jednak, że olanzapina w monoterapii była bardziej
skuteczna od olanzapiny w skojarzeniu z fluoksetyną oraz fluoksetyny w monoterapii wobec objawów impulsywnej agresji (Zanarini i wsp., 2004). Konieczne jest
zatem przeprowadzenie dalszych badań oceniających
skuteczność atypowych neuroleptyków w porównaniu
z lekami z grupy SSRI wobec objawów impulsywnych
u chorych z ZOB, w celu oceny, które z tych dwóch rodzajów preparatów powinny stać się lekami pierwszego
rzutu wobec objawów impulsywnych i agresji w ZOB.
Leki normotymiczne w leczeniu objawów
ZOB
W ostatnich latach przeprowadzono też szereg randomizowanych badań kontrolowanych, dotyczących
oceny skuteczności leków normotymicznych w leczeniu objawów ZOB. Badano karbamazepinę w porównaniu z placebo (De la Fuente i Lostra, 1994), kwas
walproinowy w porównaniu z placebo ( Hollander
i wsp., 2001; Hollander i wsp., 2003; Hollander i wsp.,
2005; Frankenburg i Zanarini, 2002), topiramat w porównaniu z placebo ( Nickel i wsp., 2004; Nickel i wsp.,
2005; Loew i wsp., 2006) oraz lamotryginę także w porównaniu z placebo (Tritt, 2005).
Według autorów metaanalizy randomizowanych
badań kontrolowanych, dotyczących głębokich zaburzeń osobowości, wykazano, że leki normotymiczne
wywierają znaczący efekt wobec objawów impulsywnych oraz agresji, duży efekt wobec objawów niepokoju oraz umiarkowany efekt wobec objawów obniżonego nastroju (Ingenhoven i wsp., 2009). Leki normotymiczne spowodowały też największą poprawę
ogólnego poziomu funkcjonowania badanego skalą
GAF, spośród wszystkich badanych grup leków. Efekt
leków przeciwpsychotycznych na poprawę ogólnego
poziomu funkcjonowania był niższy niż leków normotymicznych, natomiast efekt leków przeciwdepresyjnych w opisywanym zakresie był jedynie nieznaczny. W badaniach z użyciem kwasu walproinowego
w ZOB uzyskano niejednoznaczny efekt tej substancji u chorych z rozpoznaniem zaburzenia osobowości.
Frankenburg i Zanarini wykazali efekt terapeutyczny kwasu walproinowego u pacjentów z ZOB, u których współwystępowały również zaburzenia afektywne dwubiegunowe typu II (Frankenburg i Zanarini,
2002). W innym z badań dotyczącym kwasu walproinowego wykazano, że lek ten jest odpowiedni dla
chorych z ZOB z dużym nasileniem impulsywności
w celu redukcji agresji, impulsywności oraz depresji
(Hollander, 2003; Hollander, 2005).
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Lamotrygina i topiramat wykazywały natomiast
korzystny efekt na objawy drażliwości oraz reaktywnej agresji u chorych z ZOB, przy czym efekt ten dla
topirmatu był obecny zarówno u chorych kobiet jak
i mężczyzn (Tritt i wsp., 2005; Nickel i wsp., 2004;
Nickel i wsp., 2005).
Inne grupy leków w leczeniu objawów ZOB
Jednymi z ciekawszych grup leków, których skuteczność oceniano u pacjentów z ZOB w badaniach
randomizowanych, kontrolowanych placebo były
kwasy omega-3. Mechanizm działania polegający
na hamowaniu kinazy białkowej typu C uważany jest
za jeden z mechanizmów działania, który przypisywany jest również lekom normotymicznym, takim
jak węglan litu oraz kwas walproinowy (Peet i Stokes, 2005). W krótkoterminowym badaniu dotyczącym kwasu omega-3 w porównaniu z placebo u kobiet
ochotniczek z ZOB wykazano, że u pacjentek przyjmujących w ciągu doby 1g kwasu omega-3 nastąpiła
większa redukcja objawów depresji oraz agresji w porównaniu do badanych przyjmujących placebo (Zanarini i Frankenburg, 2003).
W badaniach otwartych na małych grupach pacjentów z ZAOB ujawniono korzystny efekt klonidyny
wobec objawów wewnętrznego napięcia (Philipsen
i wsp., 2004), a naltreksonu – antagonisty receptora
opiatowego wobec objawów dysocjacyjnych u chorych
z ZOB (Bohus i wsp., 1999).
Benzodiazepiny są przeciwwskazane u chorych z ZOB
z powodu wywoływania przez nie sedacji, upośledzenia
funkcji poznawczych oraz motoryki, a także negatywnej
interferencji z prowadzoną u pacjentów psychoterapią.
Dodatkowo, u pacjentów z ZOB obserowowano paradoksalny, odhamowujący efekt stosowanych benzodiazepin
(Cowdry i Gardnem, 1988), przez co mogą one powodować zwiększenie ryzyka podejmowania poważnych prób
samobójczych u tej grupy chorych.
Konieczne są dalsze badania farmakologiczne,
uwzględniające różne aspekty psychopatologii ZOB.
Na szczególną uwagę zasługują aspekty afektywnej
niestabilności tego zaburzenia, przy uwzględnieniu
faktu, że jest to najbardziej stały i niepodatny na psychoterapię aspekt zaburzenia osobowości borderline.

SCHIZOTYPOWE ZABURZENIE
OSOBOWOŚCI (WG DSM IV)
Schizotypowe zaburzenie osobowości (SZO) jest
kategorią diagnostyczną, którą można znaleźć jedynie
w DSM IV i odpowiada zaburzeniu schizotypowemu
figurującemu w ICD-10 jako zaburzenie spektrum
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Tabela 1. Wybrane badania randomizowane, kontrolowane palcebo (RCT), dotyczące efektywności leków normotymicznych
u chorych z zaburzeniami osobowości borderline
Objaśnienia skrótów: N – liczba badanych, K – kobiety, M – mężczyźni
RCT

Objawy
afektywne

Impulsywność

Zaburzenia
spostrzegania

Ogólne
funkcjonowanie

0

0

0

0

+++

+++

0

0

0

0
(drażliwość,
wrogość)

+++
(nadwrażliwość
interpersonalna)

0

0

0

Karbamazepina (De la Fuente & Lotstra,
1994), N=20
Kw. Walproinowy
(Hollander, 2001) N=21
Kwas walproinowy (Frankenburg & Zanarini
2002)
N=30, K, CHAD II
Kwas walproinowy
(Hollander 2003,2005)
N=96

+++

+++
(agresja,
drażliwość)

Lamotrygina (Tritt 2005)
N=27, K

0

+++
(drażliwość,
złość)

0

0

Topiramat (Nickel 2004, 2005)
N=31 K, N=42 M

0

+++
(drażliwość,
złość)

0

0

+++
(Lęk)

+++
(wrogość)

+++
(nadwrażliwość
interpersonalna)

+++

Topiramat (Loew 2006)
N=56, K

Tabela 2. Wybrane badania randomizowane, kontrolowane placebo (RCT), dotyczące efektywności leków przeciwpsychotycznych u chorych z zaburzeniami osobowości borderline
Objaśnienia skrótów: N – liczba badanych, K – kobiety, M – mężczyźni, Ola – olanzapina, Fluo – fluoksetyna, DBT- terapia
dialektyczno – behawioralna, 0 – placebo
RCT

Objawy
afektywne

Impulsywność

Zaburzenia
spostrzegania i
myślenia

Ogólne funkcjonowanie

Haloperidol (Soloff, 1993), N=90

+++
(depresja)

+++
(wrogość,
impulsywność)

0

+++

–--

+++

Haloperidol (Soloff, 1993),
N=108

0

0

+++

+++
(paranoja,
nadwrażliwość
interpersonalna)

0

0

+++
(złość)

0

+++
(ogólna psycho- .
patologia)

+++

+++

0

0

OLA +DBT v DBT +0 (Soler
2005) N=60, K

+++
(depresja +lęk)

+++
(też samo- .
uszkodzenia)

0

0

Aripiprazol (Nickel 2006, 2007),
N=57

+++
(depresja +lęk)

+++
(złość, agresja)

+++
(paranoja)

+++

Olanzapina (Zanarini&
Frankenburg)
N=28, K
(Bogenschutz & Numberg 2004),
N=40
OLAv OLA+FLU v FLU, N=45
(Zanarini & Frankenburg 2004)

0-depresja
+++-lęk
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Tabela 3. Wybrane badania randomizowane, kontrolowane placebo (RCT), dotyczące efektywności leków przeciwdepresyjnych u chorych z zaburzeniami osobowości borderline
Objaśnienia skrótów: N – liczba badanych, DBT- terapia dialektyczno-behawioralna
Objawy
afektywne

Impulsywność

Zaburzenia
spostrzegania
i myślenia

Ogólne funkcjonowanie

Amitryptylina (Soloff 1989), N=90

+++
(depresja)

0

0

0

Fluoksetyna (Salzman, 1995), N=22

+++
(depresja,
lęk)

+++
(złość,
drażłiwość)

0

0

0

+++
(słowna,
impulsywna
agresja)

0

+

0

0

0

0

0

0

RCT

Fluoksetyna (Coccaro & Kavousi
1997), N=22

Fluwoksamina (Rinne 2002), N=40
Fluoksetyna v Fluoksetyna + DBT
(Simpson 2004), N=25
Mianseryna
(Montgomery &Montgomery 1982),
N=58

+++
(niestabilność
afektywna)

0

0

0

0
0
(redukcja
zachowań parasamobójczych)

Tabela 4. Wybrane badania dotyczące efektywności farmakoterapii w zaburzeniach schizotypowych
Objaśnienia skrótów: N – ilość badanych, RCT- badanie randomizowane, kontrolowane placebo, B. otw. – badanie otwarte,
B. otw. dł. – badanie otwarte długoterminowe
RCT
Tioridazyna
(Goldberg 1986), RCT, N=13
Risperidon (Konigsberg 2003), RCT,
N=25
Olanzapina, (Keshaven 2004),  .
B. otw.dł., N=11
Fluoksetyna (Markowitz 1991),  .
B. otw. N=22

Objawy
pozytywne

Objawy
negatywne

Objawy lękowe
i depresyjne

+++

+++

0

+++

+++

0

0

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

Poprawa
interpersonalnej
nadwrażliwości

schizofrenii. Kryteria dla rozpoznania schizotypowego zaburzenia osobowości skonstruowano po raz
pierwszy dla potrzeb III rewizji klasyfikacji DSM,
na podstawie opisów dotyczących objawów psychopatologicznych występujących u krewnych pierwszego stopnia probandów chorujących na schizofrenię
w duńskich badaniach adopcyjnych (Spitzer i wsp.,
1979). Szereg biologicznych wykładników wskazuje
na umiejscowienie zaburzenia schizotypowego wśród
zaburzeń ze spektrum schizofrenii, tj. większe ryzyko
rozwinięcia tych zaburzeń wśród krewnych pierwszego stopnia, deficyt bramkowania załamka P 50 słuchowych potencjałów wywołanych, deficyty poznaw-

Ogólne
funkcjonowanie

cze dotyczące głównie pamięci operacyjnej, uwagi
oraz funkcji wykonawczych (McClure, 2007).
Częstość występowania tego zaburzenia szacowana jest na około 3% generalnej populacji, a opieka nad chorymi stanowi znaczne obciążenie budżetu i publicznego sektora zdrowotnego (Koenigsberg
i wsp., 2003). Schizotypowe zaburzenie osobowości
charakteryzuje się utrwalonymi deficytami w funkcjonowaniu społecznym i interpersonalnym. Upośledzenie funkcjonowania społecznego wynika z trudności
w odczytywaniu kodów społecznych, z intensywnego
lęku społecznego oraz dziwnego ekscentrycznego
sposobu zachowania się i wypowiedzi.
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Rycina 1. Algorytm leczenia objawów dysregulacji afektywnej u chorych z zaburzeniami osobowości borderline według APAPractice guideline for the treatment of patients with borderline personality disorder (cyt. za APA 2001 z modyfikacją)

Algorytm leczenia objawów dysregulacji afektywnej
u chorych z zaburzeniami osobowości (APA 2001)

Rycina 2. Algorytm leczenia objawów agresji, autoagresji i impulsywności u chorych z zaburzeniami osobowości borderline według APA-Practice guideline for the treatment of patients with borderline personality disorder (cyt. za APA 2001 .
z modyfikacją)

Algorytm leczenia objawów agresji, autoagresji i impulsywności
u chorych z zaburzeniami osobowości (APA 2001)

Rycina 3. Algorytm leczenia objawów zaburzeń spostrzegania u chorych z zaburzeniami osobowości borderline według APAPractice guideline for the treatment of patients with borderline personality disorder (cyt. za APA 2001 z modyfikacją)

Algorytm leczenia objawów zaburzeń spostrzegania
u chorych z zaburzeniami osobowości (APA 2001)

• N
 euroleptyk w niskiej dawce, np. haloperidol 1-4 mg,
perfenazyna 4-12 mg, olanzapina 2,5-10 mg, risperidon 1-4 mg
• Przy braku skuteczności – zwiększenie dawki

• Dodatnie SSRI lub MAOI

• Zmiana na neuroleptyk atypowy (lub inny neuroleptyk atypowy)
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Wśród objawów bliskich psychotycznym, u chorych
z SZO można wyróżnić objawy zbliżone do objawów
pozytywnych; skłonność do podejrzliwości, interpretacji ksobnych, niezwykłych doświadczeń i przekonań.
Spośród objawów zbliżonych do negatywnych często
obecne są: skłonność do niejasnych, stereotypowych
wypowiedzi z metaforycznym doborem słów, niedostosowany, mało reaktywny afekt, czy objawy lękowe i anhedonia. Z badań opartych na dwuletniej obserwacji
wynika, że objawy z kręgu pozytywnych są najbardziej
stałymi cechami, natomiast sztywny, nieadekwatny
afekt oraz dziwaczność zachowania pozostają najbardziej podatnymi na leczenie, zmiennymi cechami SZO
(McGlashan i wsp., 2005). W porównaniu do chorych
z ZOB, z osobowością unikającą oraz obsesyjno-kompulsyjną, funkcjonowanie chorych ze SZO pozostaje na najniższym poziomie. Zarówno w krótko- jak
i długoterminowym okresie obserwacji upośledzenie
funkcjonowania wykazuje słabszą tendencję do poprawy w porównaniu z objawami psychopatologicznymi,
co w szczególności dotyczy funkcjonowania zawodowego chorych ze SZO (Skodol i wsp., 2005).
Leczenie neuroleptykami w SZO
Podobieństwa biologiczne jak i fenomenologiczne
pomiędzy schizotypowym zaburzeniem osobowości
a zaburzeniami z grupy schizofrenii naprowadziły badaczy i klinicystów na próby testowania skuteczności
leków przeciwpsychotycznych u chorych ze schizotypowym zaburzeniem osobowości. Dotychczasowe,
pilotażowe jedynie badania pozwalają na wstępne
wnioski, że neuroleptyki atypowe oraz klasyczne leki
przeciwpsychotyczne w niskich dawkach, mogą być
skuteczne w redukowaniu niektórych objawów SZO.
Dotychczas przeprowadzono jedno randomizowane badanie odnotowujące znaczną poprawę w zakresie objawów psychotycznych w trakcie leczenia tioridazyną u chorych z ZOB oraz SZO, gdzie chorzy
z rozpoznaniem SZO stanowili podgrupę 13 badanych (Goldberg i wsp., 1986).
Inne z badań kontrolowanych, z użyciem resperidonu dotyczyło 25 chorych ze SZO (Koenigsberg
i wsp., 2003). W badaniu tym wykazano, że risperidon może być skuteczny w redukowaniu objawów
SZO z grupy pozytywnych i negatywnych; nie obserwowano natomiast takiej skuteczności wobec objawów depresyjnych u wymienionych chorych.
Z użyciem olanzapiny przeprowadzono natomiast
jedynie 26-tygodniowe badanie otwarte na nielicznej
grupie 11 chorych ze SZO, w którym u badanych
chorych odnotowano poprawę w zakresie objawów
psychotycznych, depresyjnych oraz ogólnego poziomu funkcjonowania (Keshaven i wsp., 2004).
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Leki przeciwdepresyjne w leczeniu SZO
Dotychczas przeprowadzono tylko jedno, otwarte
badanie z użyciem leku przeciwdepresyjnego z grupy
SSRI u 22 chorych z rozpoznaniem SZO, ZOB lub obu
zaburzeń osobowości, w którym wykazano poprawę
w zakresie objawów depresji, lęku, lęku społecznego
oraz psychotyczności. W opisywanym badaniu jednak
jedynie 4 z badanych 22 chorych prezentowało objawy
SZO, bez współistniejących dodatkowych rozpoznań
(Markowitz i wsp., 1991). Należy podkreślić, że na tak
ograniczonej podstawie trudno jest wnioskować o przydatności leków przeciwdepresyjnych w terapii SZO. .

OSOBOWOŚĆ LĘKLIWA/UNIKAJĄCA
Osobowość lękliwa/unikająca OL/U wraz z zaburzeniami osobowości borderline stanowi najczęstszą
postać spośród wszystkich zaburzeń osobowości i występuje z częstością dochodzącą do 1,5% w generalnej
populacji oraz 10-15,2 % wśród pacjentów szpitali psychiatrycznych (Loranger, 1994). U pacjentów z OL/U
częste jest współwystępowanie zaburzeń depresyjnych
(Parker i wsp., 1998) oraz zaburzeń lękowych. Wśród
chorych z zaburzeniami lękowymi rozpoznanie OL/U
zdarza się u 1/3 chorych (Alden i wsp., 2002).
Ostatnie badania wskazują, że OL/U jest dość stabilnym zaburzeniem osobowości, w którym około 56
% pacjentów, po dwóch latach obserwacji, w dalszym
ciągu spełnia kryteria zaburzenia, wykazując po tym
czasie bardzo nieznaczną poprawę (Skodol i wsp.,
2005).
Osobowość lękliwa i unikająca charakteryzuje
się występowaniem objawów fobii społecznej, niskiej
samooceny, nadwrażliwości na krytykę i odrzucenie,
zahamowaniem we wszelkiego rodzaju społecznych
sytuacjach oraz zaznaczonych zachowaniach unikających.
Kryteria rozpoznania OL/U wykazują znaczne podobieństwo z podtypem uogólnionej fobii społecznej,
która odnosi się do lęku społecznego oraz zachowań
unikających rozciągających się na większość społecznych sytuacji. Część badaczy argumentuje, że chorzy
z OL/U bywają bardziej zinwalidyzowani z powodu
wyższego lęku społecznego i większego poziomu depresji, niż chorzy z fobią społeczną (Herbert i wsp.,
1992), podczas, gdy inni autorzy uważają, że fobia
społeczna jest zaburzeniem komplikującym OL/U lub
związanym z OL/U (Wiliger i wsp., 1992). Są także
autorzy, którzy uważają, że OL/U powinna być usunięta z osi II i umieszczona wśród zaburzeń osi I,
z powodu nakładania się na kryteria fobii społecznej
z osi I (Ralevski i wsp., 2005).
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Według Herpetz i wsp. (2007) wysokie podobieństwo pomiędzy opisywanymi dwoma zaburzeniami
uprawnia do ekstrapolowania wyników badań farmakoterapeutycznych dotyczących zaburzeń lękowych,
a szczególnie fobii społecznej, pozwala na budowanie
strategii terapeutycznych w leczeniu OL/U.
Badania, w których oceniano skuteczność leków
przeciwdepresyjnych u chorych z fobią społeczną
wykazały, że nie ma różnicy w odpowiedzi na badane
preparaty u chorych z osobowością lękliwą/unikającą
oraz współwystępującą fobią społeczną, oraz chorych
z fobią społeczną, bez współwystępującego zaburzenia osobowości.
Leki przeciwdepresyjne w leczeniu OL/U
a farmakoterapia fobii społecznej
Leki przeciwdepresyjne stosowano w celu eliminacji lub zmniejszenia kilku kluczowych symptomów
fobii społecznej, tj. lęku społecznego, zachowań unikających, niskiej samooceny oraz symptomów fizjologicznych towarzyszących zaburzeniu.
Istnieje dużo danych wskazujących na skuteczność leków z grupy SSRI, SNRI oraz inhibitorów
MAO wobec objawów fobii społecznej, ale jak dotychczas nie przeprowadzono żadnych randomizowanych
badań kontrolowanych, dotyczących efektywności
któregokolwiek z preparatów przeciwdepresyjnych
w leczeniu objawów OL/U.
Autorzy metaanalizy opublikowanej w bazie Cochrane w 2000 r., odnoszącej się do 36 badań kontrolowanych (tj. 5264 chorych), postawili wniosek,
że preparaty psychofarmakologiczne są skuteczne
w leczeniu fobii społecznej.
Dotychczas opublikowano 15 randomizowanych
badań kontrolowanych placebo (RBKP), które wykazały skuteczność SSRI w fobii społecznej, a spośród nich
6 dotyczących paroksetyny, 3 dotyczące fluwoksaminy,
3 dotyczące es-citalopramu oraz jedno- fluoksetyny.
Odpowiedź kliniczna (response rate) dla leków z grupy
SSRI kształtowała się pomiędzy 42,9% (Stein i wsp.,
1999), a 70,5% (Allgulanderr i wsp., 1999).
Autorzy metaanalizy wymienionych RBKP dotyczących SSRI zwracają uwagę na zróżnicowany efekt
grupy (effect sizes), który zawierał się w przedziale
od 0.203-0.480 dla objawów związanych z wykonywaną pracą, 0.237-0.786 dla funkcjonowania społecznego oraz od 0.118-0.445 dla funkcjonowania w rodzinie, mierzonych skalą Liebowitz Social Anxiety Scale
(Hedges i wsp., 2006).
Podobną skuteczność obserwowano również dla
przedstawiciela leków przeciwdepresyjnych z grupy SNRI – wenlafaksyny. W 5 opublikowanych dotychczas RBKP, odpowiedź kliniczna (response rate)
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kształtowała się pomiędzy 44% a 69%, w porównaniu
do odpowiedzi na placebo, wynoszącej średnio 30%
(Herpetz i wsp., 2007) .
Nieodwracalne inhibitory MOA były skuteczniejsze
od placebo wobec objawów fobii społecznej w dwóch
RBKP, szesnasto- i dwunastotygodniowym (Versiani
i wsp., 1992; Heimberg i wsp., 1998). Dodatkowo
warto zaznaczyć, że korzystny efekt terapeutyczny fenelzyny utrzymywał się ponad 6 miesięcy.
Odwracalny inhibitor MAO – moklobemid, okazał
się być mniej skuteczny niż fenelzyna wobec objawów
fobii społecznej. W trzech RBKP, moklobemid w dawce 600 mg/dobę wykazywał skuteczność kliniczną,
kształtującą się pomiędzy 17,5% (Schneier i wsp.,
1998) a 47% (Katsching i wsp., 1995). Natomiast
w trzecim z wykonanych badań, moklobemid w niższej dawce 300 mg/dobę nie był nawet nieznacznie
skuteczniejszy niż placebo (Noyes i wsp., 1997).
W związku z tym, że nieprzystowawcze schematy
zachowań, wraz z leżącymi u ich podłoża różnego rodzaju objawami lękowymi, mają u pacjentów z OL/U
charakter przewlekły, warto w tym miejscu zastanowić się, jak długo powinna być prowadzona terapia
farmakologiczna u chorych z takim rozpoznaniem.
Chorzy, którzy odczuwają wyraźną poprawę objawową oraz polepszenie zasobów emocjonalnych dotyczących codziennego funkcjonowania, pod postacią zmniejszenia poziomu lęku uogólnionego, mogą
dążyć do przedłużania kuracji. Nie opracowano dotychczas żadnych standardów postępowania farmakoterapeutycznego w tym zaburzeniu. Można zatem
odwołać się do zaleceń ogólnych bliżej omówionych
na str. 154. Można także sięgnąć po zalecenia opracowane przez Światową Radę ds. Zaburzeń Lękowych
(World Council of Anxiety) dla farmakoterapii fobii
społecznej (Van Ameringen i wsp., 2003). Według
tego gremium leczenie farmakologiczne fobii społecznej powinno być prowadzone co najmniej 12 miesięcy
po uzyskaniu efektu terapeutycznego.
Spośród przytoczonych wcześniej badań długoterminową, 6-miesięczną skuteczność obserwowano
dla paroksetyny (Stein i wsp., 2002), es-citalopramu
(Lader i wsp., 2004) oraz venlafaxyny (Stein i wsp.,
2005).
Inne grupy leków w leczeniu OL/U
Preparaty z grupy leków przeciwdrgawkowych, tj.
gabapentyna i pregabalina również okazały się skuteczne wobec objawów fobii społecznej w randomizowanych badaniach kontrolowanych placebo (RBKP).
Efektywność gabapentyny w dawce 900-3600 mg/
dobę była oceniana w 14- tygodniowym badaniu u 69
chorych z fobią społeczną (Pande i wsp., 1999). Na-
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tomiast pregabalina w dawce wykazała się skutecznością wobec objawów fobii społecznej w 10-tygodniowym badaniu, w którym uczestniczyło 135 chorych
(Pande i wsp., 2004).
Leki z innych grup, które zwyczajowo stosowane
są w przewlekłym leczeniu objawów lękowych, nie
są skuteczne w zmniejszaniu objawów behawioralnych związanych z podwyższonym poziomem lęku
u chorych z fobią społeczną, a co za tym idzie również
u chorych z OL/U. Beta-bloker atenolol nie okazał się
skuteczniejszy od placebo w 14 tyg. RBKP u chorych
z fobią społeczną (Liebowitz i wsp., 1990,1992). Inny
z beta-blokerów – pindolol stosowany w celu potencjalizacji działania paroksetyny wobec objawów uogólnionej fobii społecznej, także nie wykazał skuteczności przewyższającej działanie placebo (Stein i wsp.,
2001). Podobnie rzecz się miała z buspironem, który
nie był skuteczniejszy od placebo podczas 12 tyg. badania, w którym uczestniczyło 30 chorych (van Vliet
i wsp., 1997).
Benzodiazepiny nie są zalecane wobec żadnych
spośród objawów związanych z zaburzeniami osobowości. Nie są także zalecane wobec różnych form
lęku przewlekłego towarzyszącego uogólnionej fobii
społecznej, jak i OL/U.

PODSUMOWANIE
Mimo pojawiających się kolejnych badań dotyczących skuteczności leczenia farmakologicznego zaburzeń osobowości, badania przeprowadzone dotychczas
nie uprawniają do formułowania jednoznacznych
wniosków odnośnie efektywności leczenia farmakologicznego zaburzeń z tej grupy. W niniejszym opracowaniu odwoływano się często do zaleceń WFSBP
z 2007 roku, w myśl których stosowanie terapii farmakologicznej u chorych z zaburzeniami osobowości
o ciężkim nasileniu oraz u takich chorych, u których
leczenie psychoterapeutyczne nie było skuteczne.
Bywają jednak bardziej konserwatywne zespoły eksperckie, które zalecają stosowanie farmakoterapii jedynie dla leczenia zaburzeń współistniejących z ZO
(patrz: Zalecenia NICE dla ZOB).
Najwięcej badań, dotyczących efektywności farmakoterapii odnosi się do zaburzeń osobowości borderline. Warto jeszcze raz podkreślić, że randomizowane badania kontrolowane placebo przeprowadzono
jedynie dla ZOB oraz schizotypowych zaburzeń osobowości, a wyniki badań randomizowanych w przypadku osobowości lękliwej/unikającej stanowią transpozycję wyników badań przeprowadzonych u chorych
z fobią społeczną.
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Nawet pobieżnie analizując charakterystykę ZOB
oraz SZO, można zauważyć, że oba te zaburzenia
w ujęciu kategorii diagnostycznych mają cechy wspólne z negatywnymi oraz pozytywnymi objawami psychotycznymi. Dodatkowo w pracach nad nowymi systemami klasyfikacyjnymi (zarówno ICD-11, jak i DSM-V),
ostateczna pozycja tych zaburzeń w sensie przynależności do chorób czy zaburzeń psychicznych nie jest
jeszcze jasna. Leczeniu farmakologicznemu ZOB, jak
i SZO towarzyszą zatem podobne dylematy, które wiążą się z wyodrębnianiem chorych z ultra wysokim ryzykiem psychozy spośród chorych z różnymi rodzajami
zaburzeń psychicznych oraz ustalaniem standardów
postępowania (w tym farmakologicznego) wobec chorych z wczesną psychozą (patrz: International Clinical
Practice Guidelines for Early Psychosis, International
Early Psychosis Association Writing Group. 2005)
Przyczyny braku zainteresowania badaczy ocenianiem efektywności leczenia farmakologicznego
wobec pozostałych zaburzeń osobowości prawdopodobnie pozostają złożone i niejednoznaczne. Problem
stanowi już wyodrębnianie współistniejących z ZO
zaburzeń osi I oraz standaryzacji objawów/kategorii
diagnostycznych obecnych w definiowaniu ZO w celu
oceny efektywności farmakoterapii wobec poszczególnych kategorii. Ułatwienia w tym względzie można
oczekiwać wraz ze zmianami w podejściu do diagnozowania zaburzeń osobowości mającymi wejść w życie
wraz z opublikowaniem DSM-V oraz ICD-11. W nowelizacjach obu systemów diagnostycznych diagnozowanie zaburzeń osobowości ma opierać się na podejściu wymiarowym, a nie kategorialnym, przy czym
ICD-11 ma oba nurty łączyć.
Podsumowując, na podstawie przeprowadzonych
dotychczas badań można stwierdzić, że w leczeniu
zaburzeń osobowości zastosowanie znajdują różne
grupy leków, tj. leki przeciwdepresyjne, normotymiczne oraz przeciwpsychotyczne. Nie można jednak
stwierdzić, czy któraś z nich jest szczególnie skuteczna w leczeniu poszczególnych zaburzeń osobowości.
Zalecane postępowanie u chorych z zaburzeniami
osobowości obejmuje przede wszystkim psychoterapię. Leczenie farmakologiczne łagodzi pewne cechy związane z temperamentalną impulsywnością,
drażliwością, chwiejnością nastroju, zwiększonym
poziomem lęku lub podejrzliwością, ale nie wpływa
zasadniczo na funkcjonalne i behawioralne przejawy nieprawidłowej osobowości. Wiadomo natomiast,
że chorzy z poszczególnymi zaburzeniami osobowości
są często leczeni farmakologicznie, choć jest to farmakoterapia oparta na wiedzy i doświadczeniu konkretnych klinicystów, a nie standardach postępowania farmakoterapeutycznego.
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Rozwój badań dotyczących skuteczności poszczególnych grup preparatów farmakologicznych wydaje
się być o tyle istotny, że korzystne byłoby stworzenie
wiążących regulacji w dziedzinie klinicznego zastosowania farmakoterapii w leczeniu chorych z zaburzeniami osobowości. Dotychczasowe badania nie pozwalają jeszcze na wyciąganie jednoznacznych wniosków
i w dalszym ciągu brak jest dostatecznych dowodów
potwierdzających, że farmakoterapia u chorych z zaburzeniami osobowości przynosi zdecydowane korzyści, nie czyniąc jednocześnie wymiernych szkód.

Piśmiennictwo
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

Akiskal HG, Djenderedjian AH, Rosenthal RH, Khani MK.
Cyclotymic disorder: validating criteria for inclusion in the
bipolar affective group. American Journal of Psychiatry 1977;
134: 1227-1233.
Akiskal HG. Dysthymic disorder: psychopathology of proposed depressive subtypes. American Journal of Psychiatry
1983; 140: 11-20.
Allgulander C. Paroxetine in social anxiety disorder: a randomized placebo-controlled study. Acta Psychiatr Scand 1999;
100: 193-198.
American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical
manual of mental disorders 1994 (4th ed ) Washington.
American Psychiatric Association. Practice guideline for the
treatment of patients with borderline personality disorder.
Am J Psychiatry 2001; 158: 1-52.
Alden LE, Paosa JM, Taylor CT, Ryder AG. Avoidant personality disorder: current status and future directions. J Pers
Disord 2002;16:1-29.
Beck AT, Freeman A . Cognitive therapy of personality disorders. Guilford Press, New York, 1990.
Beck AT, Freeman A, Davis DD. Terapia poznawcza zaburzeń
osobowości. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2005.
Bender DS, Skodol AE, Pagano ME, Dyck IR, Grilo CM, Shea
MT i wsp. Prospective assesment of treatment use by patients
with personality disorders. Psychiatr Services 2006; 57: 254247.
Benjamin LS. Interpersonal diagnosis and treatment of personality disorder 1993, New York; Guilford Press.
Bogenschutz MP, George Nurnberg H. Olanzapine versus
placebo in the treatment of borderline personality disorder. J
Clin Psychiatry 2004; 65: 104-109.
Bohus M, Stieglitz RD, Fiedler P, Berger M. Personlichkeitsstorungen. w Berger M. Psychiatrie und Psychotherapie.
Urban and Schwarzenberg Muchen, Wien, Baltimore 1999:
771-846.
Casey PR, Tyrer PJ. Personality, functionning and symptomatology. Journal of Psychiatric Research.1986; 20: 363.
Coccaro EF, Kavoussi RJ. Fluoxetine and impulsive aggressive behaviour in personality-disorder subjects. Arch Gen Psychiatry 1997; 54: 1081-1088.
Cowdry RW, Gardner DL. Pharmacotherapy of borderline
personality disorder. Alprazolam, carbamazepine, trifluoperazine and tranylcypromine. Arch Gen Psychiatry 1988; 45:
111-119.
De la Fuente JM, Lotstra F. A trial of carbamazepine in borderline personality disorder. Eur Neuropsychopharmacol
1994; 4: 470-486.
Dreessen L, Arntz A, Luttels C, Sallaerts S. Personality disorders do not influence the results of cognitive behavior thera-

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

31.

32.

33.

34.

35.

pies for anxiety disorders. Comprehensive Psychiatry 1994;
35: 265-274.
Fahy TA, Eisler I, Russel GF. Personality disorder and treatment response in bulimia nervosa. British Journal of Psychiatry. 1993; 162: 765-770.
Felske U, Perry KJ, Chambless DL, Renneberg B, Goldstein
AJ. Avoidant personality disorders as a predictor for treatment
outcome among generalized social phobics. Journal of Personality Disorders 1996;10: 174-184.
Goldberg SC, Schulz SC, Schulz PM, Resnick RJ, Hamer RM,
Friedel RO. Borderline and schizotypal personality disorders
treated with low-dose thioridazine vs placebo. Arch General
Psychiatry 1986; 43: 680-686.
Hardy GE, Barkham M, Shapiro DA, Stiles WB, Rees A, Reynolds S. Impact of Cluster C personality disorders on outcomes of contrasting brief psychotherapies for depression.
Journal of Consulting and Clinical Psychology 1995; 63: 9971004.
Hedges DW. Brown BL. Shwalb DA, Godfrey K, Larcher AM.
The efficacy of selective serotonine reuptake inhibitors in adult
social anxiety disorder: a meta-analysis of double-blind, placebo-controlled trials. J Psychopharmacol 2007; 21: 102-111.
Heimberg RG, Liebowitz MR, Hope DA , Schneier FR, Holt
CS, Welkowitz LA. Cognitive behavioural group therapy for
social phobia: 12-week outcome. Arch Gen Psychiatry 1998;
55: 1133-1141.
Heinze M, Andreae D, Grohmann R. Pharmacotherapy of
personality disorders in german speaking countires: state and
changes in the last decade. Pharmacopsychiatry 2005; 38:
201-205
Herbert JD, Bellack DA. Validity of the distinction between
generalized social phobia and avoidant personality disorder. J
Abnorm Psychol 1992; 332-339.
Herpetz SC, Zanarini M, Schulz SC, Siever L, Lieb K, Moller HJ. World Federation of Societes of Biological Psychiatry
(WFSBP), Guidelines for Biological Treatment of Personality
Disorders. The World Journal of Biological Psychiatry , 2007;
8(4): 212-244.
Hollander E, Allen A, Lopez RP. A preliminary double-blind,
placebo-controlled trial of divalproex sodium in borderline
personality disorder. J Clin Psychiatry 2001; 62: 199-203.
Hollander E, Tracy KA, Swann AC. Divalproex in the treatment of impulsive aggression : efficacy in cluster b personality
disorders. Neuropsychopharmacol 2003; 28: 1186-1197.
Hollander E, Swann AC, Coccaro EF, Jiang P, Smith TB. Impact of trait impulsivity and state aggression on divalproex
versus placebo response in borderline personality disorder.
Am J Psychiatry 2005; 162: 621-624.
Ingenhoven T, Lafay P, Rinne T, Passchier J, Duivenvoorden
H. Effectiveness of pharmacotherapy for severe personality
disorders: meta-analyses of randomised controlled trials. J
Clin Psychiatry 2010; 71(1): 14-25.
International Early Psychosis Association Writing Group. International clinical practice guidelines for early psychosis. Br.
J. Psychiatry 2005; 187 (supl. 48): 120-124.
Katschnig H, Amering M, Stolk JM, Klerman GL, Ballenger
JC, Briggs A. Long term follow-up after drug trial for panic
disorder. Br j Psychiatry 1995: 167: 487-494.
Keshavan M, Shad M, Soloff P, Schooler N. Efficacy and tolerability of olanzapine in the treatment of schizotypal personality disorder. Schizophrenia Res 2004; 71: 97-101.
Koenigsberg HW, Reynolds D, Goodman M, New A, Trestman
R, Silverman i wsp. Risperidone in the treatment of schizotypal personality disorder. J Clin Psychiatry 2003; 64: 628-634.
Kutter P. Współczesna psychoanaliza. Psychologia procesów
nieświadomych Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdańsk, 2000.
Lader M, Stender K, Burger V, Nil R. Efficacy and tolerability
of escitalopram in 12- and 24-week treatment of social anxie-

Leczenie farmakologiczne zaburzeń osobowości – przegląd współczesnych badań oraz zaleceń ekspertów

36.
37.

38.

39.
40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.
47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

ty disorder: randomized, double blind, placebo controlled, fixed-dose study. Depress Anxiety 2004; 19: 241-248.
Lieb K, Zanarini MC, Schmahl C, Linehan MM, Bohus M.
Borderline personality disorder. Lancet 2004; 364: 453-461.
Liebowitz MR,Schneier F, Campeas R, Gorman J, Fyer A,
Hollander E i wsp. Phenelzine and atenolol in social phobia.
Psychopharm Bull 1990; 26: 123-125.
Liebowitz MR, Schneier F, Campeas R, Holander J, Hatterer
J, Fyer A i wsp. Phenelzine vs atenolol in social phobia. Arch
Gen Psychiatry 1992; 49: 290-300.
Linehan MM. Cognitive-behavioral treatment of borderline
personality disorder. Guilford Press, New York,1993.
Loew TH, Nickel MK, Muelbacher M. Topiramate treatment
for women with borderline personality disorder: a doubleblind, placebo-controlled study. J Clin Psychopharmacol
2006; 26: 61-66.
Loranger AW, Sartorius N, Andreoli A, Berger P, Buchhein P,
Channabasavanna SM, Coid B, Dahl A. i wsp. The International Personality Disorders Examination. Arch Gen Psychiatry
1994; 51: 215-224.
Markowitz PJ, Calabrese JR, Schulz SC, Meltzer HY. Fluoxetine in the treatment of borderline and schizotypal personality disorders. Am J Psychiatry;148:1064-1067.
McClure MM, Romero MJ, Bowie CR, Reichenberg A, Harvey
PD, Siever LJ. Visual-spatial learning and memory in schizotypal personality disorder: continued evidence for the importance of working memory in the schizophrenia spectrum.
Arch Clin Neuropsychol 2007; 22: 109-116.
McGlashan TH, Grilo CM, Sanislow CA, Ralevski E, Morey
LC, Gunderson JG i wsp. 2005. Two-year prevalence and stability of individual DSM-IV criteria for schizotypal, borderline, avoidant and obsessive-compulsive personality disorders:
toward a hybrid model of axis II disorders. Am J Psychiatry
2005; 162: 883- 889.
Millon T, Davis RD, Millon CM, Wenger AW, Van Zuilen MH,
Fuchs M, Millon RB. Disorders of personality: DSM-IV and
beyond. New York: Wiley.
Mongomery SA, Montgomery D. Pharmacological prevention
of suicidal behaviour. J Affect Disord 1982; 4: 291-298.
Nickel MK, Nickel C, Mitterlehner FO, Tritt K, Lahman C,
Leiberich PK i wsp. Topiramate treatment of aggression in female borderline personality disorder patients: a double-blind,
placebo controlled study. J Clin Psychiatry 2004; 65: 15151519.
Nickel MK, Nickel C, Kaplan P, Lahman C, Muhlbacher M,
Tritt K. i wsp. Treatment agression with topiramate in male
borderline patients: a double blind, placebo-controlled study.
2005; 57: 495-499.
Nickel MK, Muehlbacher M, Nickel C. Aripiprazole in the
treatment of patients with borderline personality disorder: a
double-blind placebo-controlled study. Am J Psychiatry 2006;
163: 833-838.
Nickel MK, Loew TH, Gil FP. Aripiprazole in treatment of borderline patients, part II: an 18-month follow-up. Psychopharmacology 2007; 191: 1023-1026.
Noyes R Jr, Moroz G, Davidson JR, Liebowitz MR, Davidson
A, Siegel J. i wsp. Moclobemide in social phobia: a controlled
dose-response trial. J Clin Psychopharmacol 1997; 17: 247254. 
Pande AC, Davidson JRT, Jefferson JW, Janney CA, Katzelnick DJ, Weiser RH. i wsp. Treatment of social phobia with
gabapentin: a placebo controlled study. J Clin Psychopharmacology 1999; 19: 341-348.
Pande AC, Feltner DE, Jefferson JW, Davidson JR, Pollack M,
Stein MB. i wsp. Efficacy of the novel anxiolytic pregebalin in
social anxiety disorder. J Clin Psychopharmacology 2004; 24:
141-149.
Parker G, Hadzi-Pavlovic D, Roussos J, Wilhelm K, Mitchell P,
Austin MP. i wsp. Non-melancholic depression: the contribu-

55.
56.
57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

163

tion of personality, anxiety and life events to subclassification.
Psychol Med 1998; 28: 1209-1219.
Peet M, Stokes C. Omega-3 fatty acids in the treatment of
psychiatric disordrs. Drugs 2005; 65: 1051-1059.
Perry JC, Banon E, Ianni F. Effectiveness of psychotherapy for
personality disorders. Am J Psychiatry 1999,156: 1312-1321
Philipsen A, Richter H, Schmahl C, Peters J, Rusch N, Bohus
M. i wsp. Clonidine in acute aversive inner tension and selfinjurious behavior in female patients with borderline personality disorder. J Clin Psychiatry 2004; 65:1414-1419.
Regier DA, Myers JK, Kramer M, Robins LN, Blazer DG, Hough RL. i wsp. The NIMH epidemiologic catchment area program. Archives of General Psychiatry 1984; 41: 934-41.
Rinne T, van den Brink W, Wouters L, van Dyck R. SSRI
treatment of borderline personality disorder: a randomized,
placebo- controlled clinical trail for female patients with
borderline personality disorder. Am J Psychiatry 2002; 159:
2048-2054.
Salzman C, Wolfson AN, Schatzberg A, Looper J, Henke R,
Albanese M. i wsp. Effect of fluoxetine on anger in symptomatic volunteers with borderline personality disorder. J Clin
Psychopharmacol 1995; 15: 23-29.
Sanderson WC, Beck AT, McGinn LK. Cognitive therapy for
generalized anxiety disorder: Significance of co-morbid personality disorders. Journal of Cognitive Psychotherapy: An
International Quarterly ; 1994:8:13-18.
Sanislow CA, McGlashan TH. Treatment outcome of personality disorders. Canadian Journal of Psychiatry 1998; 43:
237-250.
Simpson EB, Yen S, Costello E, Rosen K, Begin A, Pistorello
J. i wsp. Combined dialectical behavior therapy and fluoxetine in the treatment of borderline personality disorder. J Clin
Psychiatry 2004; 65: 379-385.
Schneier FR, Gortz D, Campeas R, Fallon B, Marshall R i
wsp. Placebo- controlled trial of moclobemide in social phobia. Br J Psychiatry 1998; 172: 70-77.
Skodol AE, Gunderson JG, Shea MT, McGlashan TH, Morey
LC, Sanislow CA. i wsp. The collaborative longitudinal personality disorders study (CLPS): overview and implications. J
Pers Disord 2005; 19: 487- 504.
Soler J, Pascual JC, Campins MJ, Tejero A, Pascual JC, Alvarez E. i wsp. Double-blind, placebo-controlled study of dialectical behavior therapy plus olanzapine for borderline personality disorder. Am J Psychiatry 2005; 162: 1221-1224.
Soloff PH, George A, Nathan S, Schutz PM, Cornelius JR,
Herring J. i wsp. Amitryptyline versus haloperidol in borderlines: final outcomes and predictors of response. J Clin Psychopharmacol 1989; 9: 238-246.
Soloff PH, Cornelius J, George A, Nathan S, Perel JM, Ulrich
RF. Efficacy of phenelzine and haloperidol in borderline personality disorder. Arch Gen Psychiatry 1993; 50: 377-385.
Soloff PH. Algoritms for pharmacological treatment of personality dimentions: symptom specific treatments for cognitiveperceptual, affective, and impulsive-behavioral dysregulation.
Bull Menninger Clin. 1998; 62(2): 195-214.
Spitzer RL, Endicott J, Gibbon M. Crossing the border into
borderline personality and borderline schizophrenia: development of criteria. Arch Gen Psychiatry 1979; 36: 17-24.
Stahl SM. Stahl’s Essential Psychopharmacology. Neuroscientific Basis and Practical Applications. Cambridge University Press 2008; 195.
Stein MB, Fyer AJ, Davidson JR, Pollack MH, Wiita B. Fluvoxamine treatment of social phobia (social anxiety disorder): a
double-blind, placebo controlled study. Am J Psychaitry 1999:
156: 756-760.
Stein MB. Sareen J, Hami S, Chao J. Pindolol potentiation of
paroxetine for generalized social phobia: a double-blind, placebo-controlled, crossover study. Am J Psychiatry 2001; 158:
1725-1727.

164

Justyna Holka-Pokorska

74. Stein DJ, Versiani M, Hair T, Kumar R. Efficacy of paroxetine
for relapse prevention in social anxiety disorder. Arch Gen
Psychiatry 2002; 59: 1111-1118.
75. Stein MB, Pollack MH, Bystritsky A, Kelsey JE, Mangano RM.
Efficacy of low and higher dose extended-release venlafaxine
in generalized social anxiety disorder: a 6-month randomized
controlled trial. Psychopharmacology 2005; 177: 280-288.
76. Tritt K, Nickel C, Lahmann C, Leiberich PK, Rother WK,
Loew TH. i wsp. Lamotrigine treatment of aggression in female borderline patients: a randomised, double-blind, placebo-controlled study. J Psychopharmacol 2005; 19: 287-291.
77. van Ameringen M, Allgulander C, Bandelow B, Greist JH,
Hollander E, Montgomery SA. I wsp. ; World Council of
Anxiety. WCA recommendations for the long-term treatment
of social phobia. CNS Spectr 2003; 8: 40-52.

78. van Vliet IM, den Boer JA, Westenberg HG, Pian KL. Clinical
effects of buspirone in social phobia: a double blind placebocontrolled study. J Clin Psychiatry 1997; 58: 164-168.
79. Verisiani M, Nardi AE, Mundim FD, Alves AB, Liebowitz MR,
Amre R.Pharmacotherapy of social phobia. A controlled study with moclobemide and phenelzine. Br J Psychiatry 1992;
161: 353-360.
80. Widiger TA, Shea T. Differentiation of axis I and axis II disorders. J Abnorm Psychol 1991; 100: 399-406.
81. Zanarini MC, Gunderson JG, Frankenburg FR. Cognitive
features of borderline personality disorder. Am J Psychiatry.
1990; 147: 57-63.
82. Zanarini MC, Frankenburg FR, Parachini EA. A preliminary,
randomized trial of fluoxetine, olanzapine and the olanzapine-fluoxetine combination in women with borderline personality disorder. J Clin Psychiatry 2004; 65: 903-907.

Adres korespondencyjny:
Justyna Holka-Pokorska
III Klinika Psychiatryczna
Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
tel. +48 22 45 82 689, fax. +48 22 45 82 510
e-mail: pokorska@ipin.edu.pl

Farmakoterapia w psychiatrii i neurologii, 2010, 3-4, 165–172

Praca poglądowa
Review

Dominika Berent1, Andrzej Depko2, Monika Talarowska1,
Antoni Florkowski1, Piotr Gałecki1
Współczesne metody postępowania terapeutycznego w pedofilii
Current methods of treatment of pedophilia
Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Poradnia Seksuologiczna Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska

1
2

Streszczenie
Artykuł ma na celu podsumowanie wiedzy na temat obecnie stosowanych metod leczenia pedofilii oraz regulacji prawnych i wątpliwości etycznych z nimi związanych. Wiedzę tę czerpiemy głównie z badań, do których kwalifikowani są przestępcy seksualni, grupy zróżnicowane pod względem struktury parafilii i tym samym trudne do porównania. Dodatkowo ocena
skuteczności danej metody leczenia opiera się na subiektywnych relacjach badanych grup na temat zmian nasilenia zaburzonych fantazji i zachowań seksualnych, co podważać może wiarygodność wyników. Metodami leczenia przedstawionymi w
niniejszym artykule są: chirurgiczna kastracja, leczenie farmakologiczne i psychoterapia. Omówione hormonalne leczenie
farmakologiczne dotyczy: medroksyprogesteronu, cyproteronu, analogów gonadoliberyny, a inne niż hormonalne: leków z
grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny, przeciwpsychotycznych, topiramatu i naltreksonu.
Summary
This is to summarize knowledge about currently used methods of treatment of pedophilia. It comes mainly from
studies enrolling groups of sex offenders, non-comparable according to the structure of paraphilia across the studies.
Moreover, the assessment of treatment efficacy predominantly relies on selfreporting of changes in intensity of deviant
sexual fantasies and behaviours, which seems to make the reliability of such a method questionable. Here shown methods
of treatment are: surgical castration, pharmacological treatment and psychotherapy. Presented hormonal pharmacological
treatment contains: medroxyprogesterone acetate, cyproterone acetate, gonadorelin analogues; non-hormonal: selective
serotonin reuptake inhibitors, antipsychotics, topiramate, naltrexone.
Słowa kluczowe: pedofilia, metody leczenia .
Key words: pedophilia, methods of treatment

WSTĘP
Pedofilia, jest to zaburzenie preferencji seksualnych (parafilia), polegające na erotoseksualnej zależności od szczególnego, nieakceptowanego społecznie bodźca, niezbędnego do uzyskania podniecenia
seksualnego, sprawności seksualnej lub/i satysfakcji. W przypadku pedofilii tym bodźcem erotycznym
jest osobnik bez cech dojrzałości płciowej – dziecko.
Oznacza to, że zdolność do uzyskania podniecenia
seksualnego, sprawności i satysfakcji seksualnej jest

uzależniona od tego czy podejmuje on kontakt seksualny z dzieckiem, czy też nie. Dziecko jest dla pedofila
preferowanym bodźcem seksualnym.
W przypadku pedofilii angażowanie lub fantazjowanie o angażowaniu się w aktywność seksualną
z dziećmi przed okresem pokwitania jest stałym i wyłącznym sposobem osiągania podniecenia seksualnego i orgazmu. Klasyfikacja ICD-10 definiuje pedofilię
(F.65.4 ) jako „utrwaloną lub dominującą skłonność
do aktywności seksualnej z dzieckiem lub dziećmi
w wieku przed pokwitaniem. Sprawca ma, co naj-
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mniej 16 lat i jest, co najmniej 5 lat starszy od swojej
ofiary”. Dla rozpoznania, konieczne jest, aby sprawca
realizował swój popęd, jak również odczuwał z tego
powodu wyraźne cierpienie oraz zaburzenie utrzymywało się, co najmniej przez 6 miesięcy (ICD-10,
2000).
Zgodnie z DSM-IV rozpoznanie pedofilii stosowane jest w odniesieniu do tych pacjentów wykorzystujących seksualnie dzieci, u których występują „przez
przynajmniej sześć miesięcy powracające, silnie podniecające fantazje seksualne, impulsy seksualne lub
zachowania związane z aktywnością seksualną z osobami, które nie wkroczyły jeszcze w okres dojrzewania (poniżej 13. roku życia). Fantazje, impulsy lub
zachowania powodujące klinicznie znaczący dyskomfort lub upośledzenie w społecznym, zawodowym lub
innym obszarze funkcjonowania” (DSM-IV, 2000).
Szczegółowa analiza zachowania dorosłego człowieka podczas czynu pedofilnego pozwala zwykle
uzyskać wyjaśnienie, czy mamy do czynienia z zachowaniem pedofilnym motywowanym pedofilią czy też
z motywacją zastępczą. W zastępczych czynach pedofilnych, dorosły człowiek realizuje swój popęd seksualny z dzieckiem wyłącznie z konieczności, ponieważ
z różnych powodów ma utrudniony lub uniemożliwiony kontakt seksualny z dorosłym partnerem. Dziecko
w tych przypadkach stanowi substytut dorosłej osoby.
Jeżeli przy ustalaniu rozpoznania brany jest pod
uwagę konkretny czyn, wówczas należy wykluczyć
działanie substancji psychoaktywnych i inne stany,
mogące mieć wpływ na krytycyzm w czasie jego popełniania, np. mania. Przypadki te, w przeciwieństwie do popełnianych przez pedofilów, zawsze stoją
w opozycji do wcześniejszych zachowań i fantazji seksualnych (DSM-IV, 2000).
Większość pedofilów nie postrzega własnych
preferencji seksualnych jako wystarczająco egodystonicznych, aby z własnej woli zasięgnąć porady lekarskiej/psychologicznej i rozpocząć leczenie (Hall
i Hall, 2007).
Rokowanie w pedofilii jest niepomyślne. Na wieloletnie utrzymywanie się aktywności seksualnej ukierunkowanej na dzieci, wskazują Dickey i wsp. (2002).
Wśród nadal aktywnych przestępców seksualnych
w starszych grupach wiekowych, liczebnie nad gwałcicielami i sadystami seksualnymi, przeważają pedofile.
Niewiele jest badań dotyczących leczenia samej
tylko pedofilii. W piśmiennictwie anglojęzycznym, dostępne są publikacje o leczeniu przestępców seksualnych, wśród których obecni są m.in. pedofile. Grupy
badanych są zróżnicowane pod względem struktury
parafilii i tym samym trudne do porównania. Dodatko-

wo, wyniki większości badań oparte są na subiektywnej ocenie pacjentów własnych fantazji i zachowań
seksualnych. Może to podważać wiarygodność wyników (Wincze i wsp., 1986; Schober i wsp., 2005).
Istotna dla leczenia pedofilii jest współchorobowość
psychiatryczna. Raymond i wsp. (1999) potwierdzili współistnienie choroby psychicznej z pierwszej osi
diagnostycznej wg DSM-IV aż u 42 z 45 objętych badaniem pedofilów, przy czym były to według częstości
występowania: zaburzenia afektywne, zaburzenia lękowe, zespoły uzależnienia od substancji psychoaktywnych, inne parafilie, dysfunkcje seksualne. Warto
zwrócić uwagę, że współistniejące jednostki chorobowe stanowią dodatkowe źródło dyskomfortu, które
może wzmagać podejmowanie pedofilijnych czynności seksualnych. Odrębny problem stanowi upośledzenie umysłowe. Mężczyźni upośledzeni umysłowo
popełniają przestępstwa seksualne 2 razy częściej
niż ci w normie intelektualnej (Gibbens i Robertson,
1983; Hawk i wsp., 1993). Sajith i wsp. (2008) wskazują na brak wystarczającej liczby badań nad leczeniem pedofilów upośledzonych umysłowo.
Prezentowany artykuł ma na celu przedstawienie
współczesnego postępowania terapeutycznego w pedofilii. Aktualnie stosowane są trzy rodzaje metod leczenia: chirurgiczne, farmakologiczne oraz psychoterapia. Znane są metody leczenia chirurgicznego
i farmakologicznego oraz psychoterapia. Do chirurgicznego zaliczamy, przeprowadzane w powojennych
Niemczech, operacje neurochirurgiczne (Roeder,
1966; Roeder i wsp., 1972) oraz kastrację chirurgiczną (orchidectomię). Leczenie farmakologiczne dzielimy natomiast na hormonalne i niehormonalne. Kastracja farmakologiczna i chirurgiczna budzi wątpliwości etyczne. Wskazuje się, że naruszają one prawo
do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz
prawo do zawarcia małżeństwa ujęte w Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka (Harrison i Rainey, 2009;
Rainey i Harrison, 2008).

LECZENIE PEDOFILII – REGULACJE
PRAWNE
W USA od 2003 roku, chirurgiczna kastracja
przestępców seksualnych (w tym pedofilów) jest
dopuszczalna prawnie w pięciu stanach: Kalifornii,
Iowa, Luizjanie, Teksasie i na Florydzie. Z wyjątkiem
Teksasu, pozostałe oferują przestępcom seksualnym
alternatywne leczenie w postaci kastracji chemicznej
(Scott i Holmberg, 2003). Leczenie rozpoczynane jest
na wniosek zainteresowanego. Określono, że przeznaczone jest dla przestępców groźnych, dokonują-

Współczesne metody postępowania terapeutycznego w pedofilii
cych brutalnych przestępstw seksualnych (Sexually
Violent Predators, SVP). Definicje SVP obowiązujące
w każdym ze stanów różnią się między sobą. Ogólnie,
za SVP uważana jest osoba skazana wyrokiem sądu
za brutalne przestępstwo seksualne; zaburzona psychicznie, a popełniane brutalne przestępstwa są wynikiem tego zaburzenia (Weinberger i wsp., 2005).
W Polsce, w czerwcu 2010 roku weszła w życie
nowelizacja ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy o Policji. Zaostrzono kary dla pedofilów i przewidziano obligatoryjne leczenie w postaci
leczenia farmakologicznego lub psychoterapii (Dz.
U. Nr 206, poz. 1589).
O konieczności podjęcia leczenia decydować ma
sąd na 6 miesięcy przed warunkowym zwolnieniem
lub przed wykonaniem kary. Umieszczenie w zakładzie zamkniętym lub skierowanie na leczenie ambulatoryjne ma być obligatoryjne w przypadku gwałtu
pedofilskiego (na osobie poniżej 15. roku życia) lub
kazirodczego (na osobie spokrewnionej). Realizowanie zapisów ustawy w praktyce – w Polsce nie istnieją placówki przystosowane do prowadzenia leczenia
pedofilów oraz nie określono warunków jego refundacji – pozostaje sprawą wciąż otwartą (http://praca.
gazetaprawna.pl/artykuly/426177,nie_ma_pieniedzy_na_kastracje_pedofilow_bo_nfz_o_nich_zapomnial.html; http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/
374413,prezydent_podpisal_ustawe_o_chemicznej_
kastracji_pedofilow.html).
Chirurgiczna kastracja ze względu na swą nieodwracalność, trwałe uszkodzenie ciała budzi wątpliwości etyczne. W Europie dozwolona jest prawnie
w Czechach, co jest krytykowane przez Europejską
Radę Europy (http://www.pardon.pl/artykul/7725/
kastracja_pedofilow_i_gwalcicieli_zostanie_zakazana_w_europie).
KASTRACJA CHIRURGICZNA
I FARMAKOLOGICZNA
Głównym celem obydwu metod jest doprowadzenie do obniżenia poziomu androgenów we krwi,
co skutkuje spadkiem libido oraz zaburzeniem sprawności seksualnej. Zarówno jedna jak i druga ma swoich zwolenników i przeciwników.
Obowiązuje pogląd, że leczenie pedofilii jest skuteczne wtedy, gdy pedofil jest zmotywowany do leczenia i z własnej nieprzymuszonej woli deklaruje chęć
jego podjęcia.
Część badaczy uważa, że wielu przestępców seksualnych składa prośbę o chirurgiczną kastrację,
kierując się obietnicą skrócenia wyroku więzienia
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i uniknięcia powięziennej instytucjonalizacji (Scott
i Holmberg, 2003; Weinberger i wsp., 2005; Batchoo,
2007). Pedofile niezdeterminowani do leczenia,
po wykonanym zabiegu orchidectomii, poszukują
sposobu na przywrócenie utraconej sprawności seksualnej. Odnotowano przypadki pacjentów, którzy
w tym celu z powodzeniem suplementowali androgeny (Weinberger i wsp., 2005; La Fond, 2005; Seto,
2008; Hansen, 1991). Opisano przypadki popełnienia
poważnych czynów przestępczych, w tym morderstw
na tle seksualnym, pomimo przeprowadzenia orchidectomii (Raboch i wsp., 1987; Stone i wsp., 2000).
Potrzebę właściwej klasyfikacji SVP do chirurgicznej
kastracji, postulował La Fond (2005). Polegać miała
na ocenie ryzyka popełnienia kolejnego przestępstwa
seksualnego i oceny motywacji SVP do poddania się
chirurgicznej kastracji. La Fond zaproponował klinicystom trzy metody oceny ryzyka popełnienia kolejnego przestępstwa seksualnego, jednak żadna z nich
nie okazała się niezawodna. Dominuje pogląd, iż brak
jest psychologicznych narzędzi diagnostycznych, które pozwoliłyby na ocenę, u których SVP chirurgiczna
kastracja przyniesie największe korzyści (Edwards,
2009). Dane dotyczące skuteczności kastracji chirurgicznej wskazują na znaczny spadek recydywy
wśród przestępców seksualnych, co sugerować może,
że większość z nich decyduje się na zabieg świadomie, będąc zdeterminowanymi do leczenia (Raboch
i wsp., 1987; Edwards, 2009).
Kastracja farmakologiczna wymaga zdyscyplinowania ze strony pacjenta, który regularnie musi zgłaszać się celem przyjęcia kolejnej dawki leku. Brak
konieczności współpracy ze strony pacjenta wysuwany jest jako zasadniczy argument na korzyść kastracji chirurgicznej jako definitywnej metody leczenia.
Z uwagi na możliwość wspomnianej suplementacji
androgenów racjonalnym byłoby utrzymywanie kontaktu terapeutycznego z pacjentami po orchidectomii. Na korzyść kastracji farmakologicznej przemawia fakt, że niekorzystny wpływ niedoboru androgenów na stan somatyczny pacjenta jest odwracalny,
co nie jest możliwe w przypadku kastracji chirurgicznej (Rosler i Witztum, 1998). W tym celu stosowana jest lecznicza suplementacja hormonalna. Uważa
się, że jest ona skuteczniejsza wśród pacjentów poddanych kastracji farmakologicznej niż chirurgicznej
(Weinberger i wsp., 2005).
Kastracja chirurgiczna
Chirurgiczna kastracja polega na obustronnym
usunięciu jąder, co prowadzi do znacznego obniżenia
poziomu androgenów we krwi, a zwłaszcza testosteronu. Powoduje to zmniejszenie popędu płciowego,
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a także niedyspozycję erekcyjną. Zabieg przeprowadzany jest ambulatoryjnie w znieczuleniu miejscowym (Weinberger i wsp., 2005; Seto, 2008).
Chirurgiczna kastracja jest zabiegiem nieodwracalnym, prowadzącym do trwałego uszkodzenia ciała.
Następstwami są: zmiany w dystrybucji tkanki tłuszczowej, metabolizmie, zaburzenia czynności sekrecyjnej przysadki; zmniejszenie siły mięśniowej; „uderzenia gorąca”; osteopenia; nadmierna potliwość;
zmniejszenie owłosienia; depresja; apatia; tendencje
suicydalne; chwiejność emocjonalna (Schober i wsp.,
2005; Stone i wsp., 2000; Rosler i Witzum, 1998;
Murray, 2000; Dickey i wsp., 2002; Winsdale i wsp.,
1998).
Ministerstwo Sprawiedliwości USA donosi, że przestępcy seksualni znacznie rzadziej niż inni przestępcy
zwolnieni z więzienia, ponownie popełniają przestępstwo – 43 vs 68% (Bureau of Justice Statistics, 1994).
Większość badaczy szacuje, że recydywa wśród SVP
dotyczy 70-80% z nich (Miller, 2003). Po kastracji
chirurgicznej zmniejsza się do 0-10% (Weinberger
i wsp., 2005).
Leczenie farmakologiczne – metody hormonalne
Kastracja farmakologiczna polega na stałym i regularnym podawaniu antyandrogenów (androgen depleting drugs, ADDs) (La Fond, 2005; Seto, 2008),
co prowadzi do obniżenia libido i zaburzenia sprawności erekcyjnej. Czas niezbędny do uzyskania efektu
terapeutycznego wynosi od 3 do 10 miesięcy od rozpoczęcia leczenia (Rosler i Witzum, 1998).
Medroksyprogesteron (medroxyprogesterone acetate, MPA), progestagen, obniża poziom testosteronu
poprzez dwa mechanizmy. Hamuje wydzielanie hormonu luteinizującego i folikulotropowego, co skutkuje zmniejszeniem syntezy androgenów w jądrach.
Ponadto zwiększa aktywność enzymatyczną reduktazy wątrobowej katabolizującej testosteron. Nie wykazuje działania receptorowego (Albin i wsp., 1973).
Zwykle stosuje się dawkę 300–500 mg/tydzień domięśniowo (Gijs i Gooren, 1996). Badania wskazują, że MPA powoduje zmniejszenie nasilenia fantazji
seksualnych i popędu płciowego wśród przestępców
seksualnych (Berlin i Meinecke, 1981; Gagne, 1981;
Hucker i wsp., 1988; Kravitz i wsp., 1995). Jednak
w randomizowanym badaniu, porównującym skuteczność MPA i techniki psychoterapii u przestępców
seksualnych, brak było istotnej różnicy w odpowiedzi
między zastosowanymi metodami leczenia (McConaghy i wsp., 1988). Z kolei w badaniu otwartym Fedoroffa i wsp. (1992), dodatkowe zastosowanie MPA
wśród uczestników psychoterapii grupowej, skutko-

wało w ocenie 5-letniej znaczącym spadkiem częstości recydywy (15% vs. 68%). Zmniejszenie częstości
recydywy wśród przestępców seksualnych otrzymujących MPA, zarówno w zakresie przestępstw seksualnych jak i ogólnej liczby przestępstw w obserwacji
5-letniej, potwierdza również Maletzky i wsp. (2006).
Do działań niepożądanych MPA zalicza się: bóle brzucha, zespół Cuschinga, depresję, cukrzycę, mlekotok,
kamicę pęcherzyka żółciowego, uszkodzenie wątroby,
„uderzenia gorąca”, nadciśnienie tętnicze, chorobę
zatorowo-zakrzepową (Schober i wsp., 2005; Rosler
i Witztum, 1998; Dickey i wsp., 2002; Saleh i Berlin,
2003)..
Octan cyproteronu (cyproterone acetate, CPA),
syntetyczna pochodna progesteronu, jest kompetycyjnym antagonistą jądrowych receptorów dla androgenów oraz w mechanizmie ujemnego sprzężenia
zwrotnego hamuje przysadkowe wydzielanie gonadotropin, co skutkuje zmniejszeniem produkcji androgenów w jądrach. W praktyce klinicznej stosowana
jest dawka 50-200 mg/d doustnie lub 300-600 mg raz
na tydzień lub raz na dwa tygodnie w formie iniekcji domięśniowych depot (Gijs i Gooren, 1996). CPA
zmniejsza nasilenie parafilijnych fantazji i zachowań
seksualnych (Bradford i Pawlak, 1993; Cooper, 1995).
Badacze podkreślają, że CPA wpływa na zmniejszenie
częstości występowania recydywy do 0%-30% (Meyer
i Cole, 1997). Objawy niepożądane CPA to: depresja,
zmęczenie, ginekomastia, uszkodzenie komórki wątrobowej, anemia mikrocytarna, niedokrwienie mięśnia sercowego, duszność, choroba zatorowo-zakrzepowa (Schober i wsp., 2005; Rosler i Witztum, 1998;
Murray, 2000; Dickey i wsp., 2002; Saleh i Berlin,
2003).
Analogi gonadoliberyny, podawane w formie długodziałającej, prowadzą do zahamowania wydzielania
hormonów tropowych, czego konsekwencją jest zatrzymanie syntezy testosteronu i dihydrotestosteronu w jądrach. Najczęściej stosowane są leuprorelina,
triptorelina, goserelina (Rosler i Witztum, 1998).
Leuprorelina podawana jest w formie iniekcji podskórnych lub domięśniowych w dawce 3,75 mg co 4
tygodnie lub 11,25 mg co 3 miesiące (Sajith i wsp.,
2008).
Triptorelinę zwykle podaje się w formie iniekcji domięśniowych lub podskórnych w dawce 3,75
mg, co 4 tygodnie (Sajith i wsp., 2008). Hoogeveen
i Veer (2008) opisują przypadek 35-letniego pacjenta
z umiarkowanym upośledzeniem umysłowym i parafilią, u którego z powodzeniem zastosowano triptorelinę po wcześniejszym nieskutecznym leczeniu selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (selective serotonin reuptake inhibitors, SSRIs)
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i neuroleptykami. Triptorelina w opisywanym przypadku została odstawiona po 37 miesiącach z powodu
wystąpienia osteoporozy, co doprowadziło do nawrotu
zachowań parafilnych.
Goserelina dostępna jest w postaci implantów
podskórnych i umieszczana za pomocą ampułkostrzykawki zwykle pod skórą przedniej ściany brzucha.
Podawana jest w dawkach 3,6 mg co 4 tygodnie lub
10,8 mg co 12 tygodni (Sajith i wsp., 2008). Wyniki
badań, oparte na subiektywnej ocenie poprawy przez
pacjentów, wskazują na skuteczność analogów gondoliberyny w zmniejszaniu nasilenia fantazji i zachowań
seksualnych w przebiegu różnych parafilii, w tym pedofilii. Okazują się być skuteczne u pacjentów, u których wcześniejsze leczenie CPA i SSRIs nie przyniosło
efektu terapeutycznego (Schober i wsp., 2005; Rosler
i Witztum, 1998; Briken i wsp., 2001; Briken i wsp.,
2003) i efekt ten utrzymuje się w czasie 6-miesięcznej do nawet 7-letniej obserwacji, jeżeli utrzymywane
jest regularne leczenie (Briken i wsp., 2003). Działaniami niepożądanymi analogów gonadoliberyn są:
anafilaksja, anorexia, arytmia, astenia, nadciśnienie,
leukopenia, niedokrwienie mięśnia sercowego, osteopenia, obrzęki obwodowe, choroba zatorowo-zakrzepowa, zakażenia dróg moczowych (Schober i wsp.,
2005; Rosler i Witztum, 1998; Murray, 2000; Dickey
i wsp., 2002; Saleh i Berlin, 2003).
W czasie terapii analogami gonadoliberyn przez
pierwsze 2-3 tygodnie obserwuje się podwyższenie
osoczowego stężenia tetosteronu, co skutkuje wzmożeniem libido. Zaleca się podawanie w tym czasie
flutamidu, czystego antagonisty receptorów androgenowych lub podawanie CPA na tydzień przed rozpoczęciem terapii i kontynuowanie przez pierwsze 2-4
tygodnie leczenia analogiem gonadoliberyny (Reilly
i wsp., 2000; Thompson, 2001).
Przeciwwskazaniami do stosowania ADDs są: wiek
poniżej 18. roku życia, niezakończony rozwój jąder,
niepełna dojrzałość tkanki kostnej, zaburzenia czynności przysadki, nadwrażliwość na substancje czynną
leku. Powinno się unikać podawania ADDs, a w szczególności MPA i CPA, u pacjentów z nowotworami
złośliwymi (z wyjątkiem raka gruczołu krokowego),
wyniszczeniem, chorobami wątroby, zakrzepicą i zatorowością, cukrzycą i angiopatią cukrzycową, anemią sierpowatokrwinkową, depresją. Zaleca się, aby
przed wdrożeniem terapii ADDs wykonać następujące badania kontrolne: osoczowy poziom testosteronu,
hormonu lutropowego i folikulotropowego, badanie
morfologiczne z pełnym rozmazem krwinkowym, glikemię na czczo, ocenę czynności nerek i wątroby, badanie elektrokardiograficzne, densytometrię (Sajith
i wsp., 2008).
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Leczenie farmakologiczne – metody niehormonalne
Oprócz preparatów hormonalnych w leczeniu parafilii stosowane są również: SSRIs, topiramat, neuroleptyki, naltrekson.
Część badaczy wskazuje, że SSRIs mogą być pomocne w leczeniu pedofilii. Uzasadnia się to faktem,
że w pedofilii, podobnie jak w OCD (Obsessive – Compulsive Disorder), treści seksualne przyjmują postać
myśli natrętnych i wiążą się z odczuwaniem wewnętrznego dyskomfortu (Cohen i Galynker, 2002). Działania
niepożądane leków z grupy SSRI w postaci obniżenia
libido, zaburzeń erekcji, ejakulacji i orgazmu, mogą
dodatkowo wpływać na powodzenie leczenia pedofilii
(Schober i wsp., 2005; Stone i wsp., 2000; Cohen i Galynker, 2002; Lane, 1997; Chow i Choy, 2002). Przypuszcza się, że dzięki uzyskanej w czasie terapii SSRIs
poprawie w zakresie obniżonego nastroju i lęku, pacjent będzie zdolny rozwijać niezaburzone zachowania
seksualne (Greenberg i wsp., 1996; Kafka, 1997).
Otwarte badania nad zastosowaniem SSRIs
w grupach chorych, przejawiających różne zaburzenia zachowań seksualnych, od publicznej masturbacji do przestępstw seksualnych, wskazują na poprawę
w zakresie nasilenia zaburzonych fantazji i zachowań
seksualnych u ponad 2/3 kwalifikowanych do badań
pacjentów (Greenberg i wsp., 1996; Kafka, 1997).
Stein i wsp. (1992) podają, że w ocenie retrospektywnej, SSRIs największą korzyść terapeutyczną przynoszą w zakresie obsesji seksualnych, a najmniejszą
– w zakresie zaburzonych zachowań seksualnych. Adi
i wsp. (2002) natomiast, dokonując przeglądu badań
klinicznych, wskazują, że większość z nich potwierdza skuteczność Saris, zarówno w zakresie częstości
masturbacji jak i fantazji seksualnych.
Topiramat okazał się być użyteczny w leczeniu zaburzeń kontroli impulsów, takich jak patologiczny hazard, kleptomania, napady objadania się, uzależnienie
od substancji psychoaktywnych (Fong i wsp., 2005;
Shiah i wsp., 2006; Khazaal i Zullino, 2006). Prawdopodobnie wynika to z jego zdolności do hamowania
sekrecji dopaminy ze śródmózgowia i bezpośredniego modulowania aktywności kwasu gamma-aminomasłowego w jądrze półleżącym (Fong i wsp., 2005).
W opisach przypadków wskazywano na skuteczność
topiramatu w leczeniu parafilijnych i nieparafilijnych
kompulsji. Stosowano dawki dobowe 50-200 mg.
Skuteczność terapii pojawiała się w okresie 2-6 tygodni od początku leczenia (Fong i wsp., 2005; Shiah
i wsp., 2006; Khazaal i Zullino, 2006).
W leczeniu przestępców seksualnych pomocny okazał się być również naltrekson. Podawany
przez co najmniej 4 miesiące w dawce dobowej 160
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mg przyniósł redukcję nasilenia fantazji seksualnych
i zmniejszenie częstości masturbacji u 15 spośród 21
zakwalifikowanych do badania pacjentów. Zwiększanie
dawki opioidu powyżej 200 mg na dobę nie wiązało się
z odnoszeniem dalszej korzyści terapeutycznej. Zmniejszenie dawki dobowej do 50 mg, skutkowało natomiast
nawrotem nieprawidłowych zachowań seksualnych.
Wobec powyższego, autor jako skuteczną dobową dawkę
naltreksonu wskazuje 100-200 mg. Pięciu z 6 pacjentów, u których opioid był nieskuteczny, odpowiedziało
pozytywnie na leczenie leuprolidem (Ryback, 2004).
Porównywano wpływ benperidolu (pochodna butyrofenonu), chlorpromazyny, placebo na libido 12
pedofilijnych przestępców seksualnych. Nie było istotnej różnicy między trzema substancjami, jedynie dla
benperidolu przestępcy potwierdzili spadek częstości
fantazji seksualnych. Badacze podsumowują, że działanie benperidolu jest niewystarczające do kontrolowania poważnych zachowań antysocjalnych (Tennet
i wsp., 1974). Zalecana dawka benperidolu wynosi
0,25-1,5 mg w dawkach podzielonych (Clarke, 1989;
Murray i wsp., 1975).
Sherak opisuje przypadek 20-letniego przestępcy
seksualnego z umiarkowanym upośledzeniem umysłowym, u którego z powodzeniem w zakresie kontrolowania zachowań seksualnych, zastosowano risperidon (Sherak, 2000).

struktury parafilii, obejmujące mniej lub bardziej
liczne grupy pedofilów. Dodatkowo wyniki oparte są na subiektywnej ocenie pacjentów nasilenia
własnych fantazji seksualnych i popędu seksualnego, co może podważać ich wiarygodność. Podsumowując, najskuteczniejsze w zapobieganiu nawrotom
pedofilijnych zachowań seksualnych, wydaje się być
stosowanie u pacjenta zarówno leczenia biologicznego (farmakologicznego lub chirurgicznego) jak i psychoterapii.

Psychoterapia
Łączenie psychoterapii i leczenia biologicznego
uznawane jest za najskuteczniejszą metodę przeciwdziałania nawracaniu pedofilijnych zachowań seksualnych (Schober i wsp., 2005). Ich uzupełnianie
się tłumaczone jest faktem, że zmniejszenie libido,
uzyskane na drodze farmakologicznej lub chirurgicznej, sprawia, że pacjenci wykazują lepszą odpowiedź
na psychoterapię (Murray, 2000). Najbardziej efektywna wydaje sie być psychoterapia poznawczo-behawioralna, w której pacjent ma zostać nakierowany
na zmianę preferencji seksualnych, osiągnięcie zaspokojenia seksualnego drogą masturbacji, wykształcenie
empatii w odniesieniu do ofiary i lepszego fukcjonowania społecznego, wykształcenie metod radzenia sobie ze stresem i złością, zapobieganie nawrotom (La
Fond, 2005; Cohen i Galynker, 2002; Cohen i wsp.,
2002; Maletzky i Steinhauser, 2002; Pithers, 1994).
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Streszczenie
„Efekt weekendu” charakteryzuje się gorszym rokowaniem i większą śmiertelnością pacjentów przyjmowanych do szpitala w weekend. Zjawisko to szczególnie dotyczy chorób ostrych. Udar mózgu jest stanem wymagającym natychmiastowej
interwencji. W niniejszej pracy przedstawiono prace badające wpływ dnia przyjęcia do szpitala, a także dnia wystąpienia
udaru, na rokowanie w tej chorobie. Większość doniesień sugeruje występowanie efektu weekendu w przypadku zachorowania na udar i tłumaczy ten związek gorszą dostępnością do wykwalifikowanego personelu i badań diagnostycznych aniżeli w powszednie dni tygodnia. Efekt weekendu z tej przyczyny nie jest obserwowany w wysokospecjalistycznych ośrodkach
udarowych i może być przybliżeniem miary poziomu jakości opieki medycznej w ostrej fazie udaru mózgu. Identyfikacja
czynników związanych z efektem weekendu może przyczynić się do poprawy rokowania i zmniejszenia śmiertelności oraz
zmian w organizacji postępowania w udarze mózgu. Niezwłoczna hospitalizacja, diagnostyka, intensywne leczenie i rehabilitacja, zwłaszcza w początkowym okresie choroby, powinny być dostępne niezależnie od dnia zachorowania i przyjęcia do
szpitala, gdyż ma to podstawowe znaczenie dla zmniejszenia śmiertelności i niepełnosprawności spowodowanej udarem
mózgu.
Summary
Weekend admissions can be associated with poor outcome and increased mortality. This phenomenon is associated particularly with acute diseases and was defined as the “weekend effect”. Stroke is a condition that requires immediate intervention. Our aim was to evaluate the impact of weekend admissions on stroke outcome and mortality
in medical literature. It has been suggested that increased mortality in weekend stroke patients may be due to availability of quality pre-hospital and hospital stroke service. Comprehensive stroke centres with 24/7 availability of stroke specialists, advanced neuroimaging, surveillance of specialized nursing care can ameliorate the “weekend effect” in stroke patients. Identification of disparities in resources, expertise and healthcare provider working during .
the weekend may ameliorate differences in outcomes. Efficient and effective emergency healthcare should be available,
irrespective of the day or time of admission.
Słowa kluczowe: roboczy dzień tygodnia, weekend, udar niedokrwienny, rokowanie  .
Key words: early outcome, early case fatality, stroke, weekend, weekdays
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WSTĘP
Udar mózgu stanowi trzecią co do częstości,
po chorobach serca i nowotworach, przyczynę zgonów oraz najczęstszą przyczynę trwałej niesprawności u osób powyżej 40 r.ż. (Bergen i wsp., 2002).
Ze względu na dużą zapadalność oraz poważne skutki
zdrowotne nieustannie badane są czynniki wpływające na rokowanie i przebieg choroby.
W wielu badaniach analizowano rokowanie pacjentów w różnych, najczęściej ostrych chorobach,
w zależności od dnia przyjęcia do szpitala. Badania
sugerują, że przyjęcie do szpitala w weekend może
być czynnikiem pogarszającym rokowanie. (Bell
i wsp., 2001, 2004; Ensminger i wsp., 2004; Kostis
i wsp., 2007). Zjawisko to określono nazwą „efektu weekendu”. W pracach autorzy nie posługują się
jednak jednolitą definicją weekendu. Niektórzy przyjmują przedział czasu od północy w piątek do północy
w niedzielę, inni od godzin popołudniowych w piątek do wczesno-porannych w poniedziałek (Albright
i wsp., 2009; Bell i wsp., 2001, 2004; Kostis i wsp.,
2007).
Pierwsze doniesienia poruszające efekt weekendu to prace MacFarlane (Londyn, Wielka Brytania)
z 1978 r. i Mangolda (Arkansas, USA) z 1981 r., opisujące większą śmiertelność okołoporodową i śmiertelność noworodków w weekend niż w czasie tygodnia
pracy. Bell i Redelmeier (Bell i wsp., 2001) (Toronto, Kanada) opisali większą śmiertelność pacjentów
z pękniętym tętniakiem aorty, ostrym zapaleniem
nagłośni i zatorowością płucną przyjętych do szpitala w weekend w porównaniu do chorych w ciągu
tygodnia. Ci sami autorzy analizowali również 100
najczęstszych chorób powodujących zgony szpitalne
i w 23 z nich zaobserwowali „efekt weekendu”. Głównym wyjaśnieniem powyższego stanu wg autorów jest
zmniejszenie liczby pracującego personelu i mniejsze doświadczenie osób pozostających na dyżurze
w weekendy, jak również mniejszy dostęp do procedur diagnostycznych. Większą śmiertelność, rzadsze
wykonywanie procedur inwazyjnych w zawale serca
u pacjentów przyjętych do szpitala w weekend w porównaniu z chorymi przyjętymi w ciągu tygodnia odnotowali Kostis i wsp. (2007) (New Jersey, USA).
Nie wszyscy jednak potwierdzili „efekt weekendu”.
Enminger i wsp. (2004) (Rochester, Wielka Brytania) nie znaleźli statystycznie znamiennej zależności
pomiędzy zwiększeniem śmiertelności a przyjęciem
w weekend wśród pacjentów wymagających hospitalizacji w oddziale intensywnej terapii. Autorzy sugerowali, że dostęp do procedur diagnostycznych i terapeutycznych oraz obecność odpowiednio wykwali-

fikowanego personelu niezależnie od dnia i godziny
eliminuje niekorzystny efektu weekendu.
Na podstawie analizy dostępnej literatury oraz
własnych obserwacji, w niniejszej pracy poddano
analizie występowanie efektu weekendu u chorych
z udarem mózgu. Poszukiwano odpowiedzi na pytania: Czy przyjęcie do szpitala w weekend z powodu udaru mózgu powoduje gorsze rokowanie? Jakie
czynniki mogą powodować to niekorzystne zjawisko?
Czy w dostępnej literaturze istnieją dane o ośrodkach
neurologicznych, w których rokowanie pacjenta jest
niezależne od dnia zachorowania i przyjęcia do szpitala? Jakie czynniki mogą wyeliminować niekorzystne
zjawisko weekendu?

PRZYJĘCIE DO SZPITALA W WEEKEND
JAKO CZYNNIK NIEKORZYSTNY
ROKOWNICZO W UDARZE MÓZGU
Najczęściej cytowaną pracą opisująca „efekt
weekendu” wśród pacjentów przyjmowanych z powodu objawów udaru mózgu do kanadyjskich szpitali
jest analiza Sapośnika i wsp, opublikowana w 2007
roku. Badacze przeanalizowali grupę 26 676 pacjentów przyjętych do 606 szpitali o różnym profilu
i strukturze organizacyjnej. Za weekend przyjęto czas
od północy w piątek do północy w niedzielę. Chorzy przyjęci w weekend stanowili 24,8%. Wskaźnik
śmiertelności, z uwzględnieniem wieku, płci i chorób
współistniejących w ciągu tygodnia u pacjentów przyjętych w weekend wynosił 8,5% i był wyższy w porównaniu do pacjentów przyjmowanych w roboczy
dzień pracy, u których miał wartość 7,4%. Oprócz
większego ryzyka zgonu z powodu udaru mózgu, pacjenci przyjmowani w weekend do szpitala 15% rzadziej wracali po wypisie ze szpitala do swoich domów.
Analiza nie tylko odnotowuje występowanie zjawiska
„efektu weekendu”, ale wskazuje także na czynniki,
które mogą być jego przyczyną. Zwiększenie śmiertelności w weekend zaobserwowano wśród pacjentów
przyjmowanych i leczonych w ośrodkach o niższym
poziomie referencyjności (OR=1,26; 95%CI: 1,021,54) oraz gdy chorymi zajmował się lekarz bez specjalizacji w dziedzinie neurologii (OR=1,17; 95%CI:
1,06-1,29).
Lasserson i wsp. (2008) z Uniwersytetu w Oxfordzie objęli badaniem 91 000 pacjentów, którzy zachorowali poza godzinami pracy w dzień roboczy i w weekend. Pacjenci z objawami TIA lub niewielkimi objawami udaru mózgu, pojawiającymi się poza godzinami
pracy lekarzy rodzinnych trafiali do szpitala później,
gdyż kontaktowali się z lekarzem rodzinnym dopiero
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po 24 h od incydentu i rzadko korzystali z tzw. nocnej
pomocy lekarskiej. W grupie tej odnotowano 359 TIA
i 434 udarów mózgu o niewielkim nasileniu objawów.
Średni czas od zachorowania do kontaktu z lekarzem
rodzinnym poza godzinami pracy i w weekend wynosi
blisko 25 godzin. U 13 pacjentów z tej grupy wystąpił
pełnoobjawowy incydent udarowy, który poprzedzony
był TIA. Po wystąpieniu pierwszych objawów chorzy
nie zgłaszali się do tzw. nocnej pomocy lekarskiej.
Wpływ na gorsze rokowanie u pacjentów przyjmowanych w weekend miała wg autorów opieka przedszpitalna i edukacja pacjentów w zakresie objawów
towarzyszących udarowi mózgu. Wydaje się, że najistotniejszym wnioskiem z tej pracy jest konieczność
edukacji pacjentów na temat objawów udaru i konieczności niezwłocznego zgłoszenia się do szpitala
niezależnie od dnia i godziny.
Kolejnym badaniem, które wskazuje na zależności
między przyjęciem do szpitala w weekend a rokowaniem
jest analiza przeprowadzona przez Leesa i wsp. z 2008
roku, obejmująca 614 pacjentów, którzy otrzymali leczenie trombolityczne w ramach programu SITS-MOST
i SITS-ISTR. W tej grupie tylko 18,4% stanowili pacjenci, którzy byli leczeni w weekend. Czynnikiem mogącym mieć wpływ na niski odsetek pacjentów leczonych
trombolitycznie w weekend jest m.in opieka szpitalna
– w weekendy obserwuje się mniejszy dostęp do procedur koniecznych do włączenia tego leczenia.
Sugerowano, że zwiększone spożycie alkoholu
w weekend i wakacje może mieć wpływ na gorsze rokowanie pacjentów z udarem mózgu. (Haapniemi i wsp.,
1996). Badaniem objęto 723 pacjentów w wieku od 16
do 60 lat .Wśród młodych dorosłych (od 16. do 40.
roku życia) zaobserwowano częstsze występowanie
udaru mózgu w weekend i w trakcie wakacji. Prawidłowość zarejestrowano głównie wśród młodych kobiet.
Płeć żeńska, wiek od 16. do 30. rż oraz zwiększone
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spożycie alkoholu związane było ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia udaru mózgu. Inny styl życia w dni
wolne od pracy – weekendy, wakacje i święta – może
być czynnikiem ryzyka udaru mózgu i powodującym
nie tylko zwiększenie ryzyka udaru, ale także gorsze
rokowanie wśród chorych dotkniętych incydentem
udarowym w weekend (Wang i wsp., 2002).
Z kolei w badaniu Hasegawy i wsp. (2005), przeprowadzonym z udziałem 1134 pacjentów w 10
ośrodkach w Japonii, za przyczynę gorszego rokowania i zwiększenia śmiertelności u pacjentów przyjmowanych do szpitala w weekend uznano zmniejszoną liczbę personelu i brak dostępu do rehabilitacji
w weekend.
Crowley i wsp. (USA) (2009) analizowali efekt
weekendu w grupie chorych z udarem krwotocznym.
Badanie objęło 13821 pacjentów, 3707 (26,8%) stanowili pacjenci przyjęci do szpitala w sobotę i w niedzielę. Zaobserwowano, że ryzyko zgonu z powodu
udaru krwotocznego było o 12% wyższe u chorych
przyjętych w weekend. Przyczynę złego rokowniczo
przyjęcia w weekend upatrywano w zmniejszonej
liczbie i mniejszym doświadczeniu personelu pracującego w weekendy oraz w gorszym dostępie do leczenia inwazyjnego.

CZY OPISYWANE ZJAWISKO EFEKTU
WEEKENDU TO ARTEFAKT? JAKIE
CZYNNIKI ELIMINUJĄ ZJAWISKO
WEEKENDU?
Albright i wsp. (2009) poddali w wątpliwość istnienie zjawiska „efekt weekendu”. Analiza dotyczyła
2211 pacjentów przyjętych do dwóch wysokospecjalistycznych ośrodków udarowych. Pacjenci zostali podzieleni na 4 grupy – chorzy z udarem krwotocznym,

Tabela 1. Przegląd piśmiennictwa potwierdzającego istnienie zjawiska efekt weekendu u pacjentów z udarem mózgu

Meta-analiza

Okres
obserwacji

Całkowita liczba
chorych /liczba
chorych przyjętych w weekend

Haapaniemi i wsp.

07.1983-12.1990

723/723

Hasegawa i wsp.

10.2000-12.2001

1134/1134

Saposnik i wsp.

04.2003-03.2004

26667/6629

Lasserson i wsp.

04.2002-03.2006

91000/793

Lees i wsp.

12.2002-04.2006

614/113

Czynniki odpowiedzialne za efekt weekendu
~ wiek 16-30 rż, płeć żeńska, zwiększone spożycie
alkoholu predysponują do wystąpienia udaru
mózgu w weekend i wakacje
~ zmniejszenie liczby personelu i brak dostępu  .
do rehabilitacji
~ niższy poziom referencyjności ośrodka
~ lekarz dyżurny bez specjalizacji i doświadczenia  .
w postępowaniu w udarze mózgu
~ opieka przedszpitalna i niska świadomość pacjentów dotycząca objawów udaru mózgu
~ opieka szpitalna – mniejsza ilość wykonywanych
tromboliz
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udarem niedokrwiennym nieleczeni trombolizą, udarem niedokrwiennym leczeni trombolizą i z przemijającymi zaburzeniami krążenia mózgowego. W badanej
grupie 800 chorych (36%) było przyjętych w weekend.
Nie zauważono statystycznie istotnej różnicy w analizie – śmiertelności szpitalnej i w ciągu 90 dni od udaru; w punktacji w skali Rankin przy wypisie i po 90
dniach od zachorowania; miejsca, do którego pacjent
wracał po wypisie ze szpitala, pomiędzy pacjentami
przyjmowanymi do szpitala w weekend w porównaniu z przyjmowanymi w zwykły dzień pracy. Według
autorów przyjęcie do szpitala w weekend w analizie
wieloczynnikowej po korekcie o wiek, deficyt neurologiczny, poziom glukozy we krwi przy przyjęciu, nie jest
czynnikiem niekorzystnym rokowniczo. Tym samym
nie obserwowano niekorzystnego efektu weekendu.
Autorzy uważają, że wysokospecjalistyczny ośrodek
udarowy: z wyszkolonym personelem lekarskim i pielęgniarskim, z 24 godzinym dostępem na dobę przez
7 dni w tygodniu do badań diagnostycznych i leczenia
trombolitycznego eliminuje opisywany efekt niekorzystnego rokowania chorych przyjmowanych do szpitala w weekend.
Turin i wsp. (2008) przeanalizowali wpływ przyjęcia do szpitala w weekend w porównaniu z dniem
zachorowania na rokowanie i śmiertelność w udarze mózgu. Badanie objęło 1578 pacjentów z Rejestru Udarowego Takashimy w Japonii. Okazało się,
że śmiertelność w ciągu 7 dni od przyjęcia do szpitala
wynosiła 9,5% u pacjentów przyjmowanych w weekend
w porównaniu z 7,3% wśród przyjmowanych w ciągu
tygodnia. Natomiast, porównując dzień zachorowania
w weekend i w ciągu tygodnia, śmiertelność w ciągu 7 dni była podobna i wynosiła odpowiednio 8,0%
vs 7,2%. Podobnie, gdy analizowano śmiertelność
w ciągu pierwszych 28 dni. Wynosiła wówczas 14,7%
u pacjentów weekendowych w porównaniu z 10,1%
u przyjmowanych w roboczy dzień pracy. Gdy porównany był dzień zachorowania śmiertelność wynosiła
odpowiednio 11,3% vs 11,0%. Badacze zaobserwowali również, że pacjenci z niewielkimi objawami udaru
mózgu, które pojawiają się w weekend zgłaszają się
do szpitala na początku tygodnia. Tak więc w week-

end przyjmowani są chorzy z większym deficytem
neurologicznym.
Długoletnia, oparta o dane z lat 1968-2005, analiza szwedzkich badaczy (Janszy i wsp., 2005) wykazała
istnienie „efektu weekendu”, który jednak z biegiem
lat zanikał, to znaczy był bardziej wyraźny w latach 70.
ubiegłego wieku w porównaniu z okresem przełomu
wieków. Zaobserwowano większą śmiertelność wśród
pacjentów przyjmowanych do szpitala w weekend, jednak to zjawisko wraz z poprawą szeroko pojętej opieki
udarowej znacznie zmniejszyło się. W analizowanej
grupie pacjenci wypisywani ze szpitala po incydencie
udarowym rzadziej trafiali do domu. Wśród pacjentów przyjmowanych z powodu udaru krwotocznego
wyniki były podobne – mniej pacjentów po wypisie
ze szpitala trafiało do swoich domów.

POLSKIE DOŚWIADCZENIA W BADANIU
EFEKTU WEEKENDU W UDARZE MÓZGU
Poniżej przedstawiono wyniki wstępnej analizy,
przeprowadzonej na podstawie bazy danych Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu
Sercowo-Naczyniowego (POLKARD), prowadzonej
od 1 czerwca 2004 do 31 maja 2005 roku. Za weekend
przyjęto czas od piątku godz.15.00 do niedzieli godz.
24.00. W tym czasie do 72 oddziałów neurologicznych
w Polsce przyjęto 19967 pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu. 5924 stanowili pacjenci przyjęci
do szpitala w weekend. Porównywano stan pacjenta
przy przyjęciu, obciążenie chorobami współistniejącymi, rodzaj udaru wg kryteriów TOAST, (Warlow,
1998) leczenie, wczesne wyniki leczenia (Niewada
i wsp., 2008).
Pacjenci przyjmowani do szpitala w weekend byli
starsi (średnio 71,4 vs 70,2), mieli gorszą punktację
w skali Rankin przy przyjęciu, wśród chorób współistniejących częściej występowało migotanie przedsionków i choroba niedokrwienna serca. W obserwowanej grupie pacjentów przyjmowanych do szpitala
w weekend przebieg udaru był cięższy (obserwowano
więcej udarów zatorowych, mniej lakunarnych), cho-

Tabela 2. Przegląd piśmiennictwa niepotwierdzającego istnienia zjawiska „weekend effect” u pacjentów z udarem mózgu
Meta-analiza
Albright i wsp.

Okres obserwacji
06.2004-06.2006

Turin i wsp.

1988-2003

Janszy i wsp.

1968-2005

Czynnik eliminujący efekt weekendu
~ wysokospecjalistyczny ośrodek udarowy
~ 24 godzinny przez 7dni w tygodniu dostęp do procedur diagnostycznych i leczenia trombolitycznego
~ odpowiednio przeszkolony i doświadczony personel oddziału
~ opieka przedszpitalna
~ ośrodek udarowy
~ eliminacja wraz z poprawą opieki przedszpitalnej i szpitalnej
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Tabela 3. Charakterystyka pacjentów przyjmowanych do szpitala w weekend i w ciągu tygodnia (na podstawie bazy
POLKARD)
Przyjęcie
w weekend
n=5924
(%)
Wiek (SD)
Kobiety n (%)

71,37
(11,64)
3058
(51,6%)

Przyjęcie
w pozostałe
dni tygodnia
n=13743
(%)
70,21
(12,09)
7036
(51,2%)

Wartość p

<0,001
0,586

Czynniki ryzyka udaru n (%)
Przebyty udar mózgu
TIA w wywiadzie
Migotanie przedsionków
Choroba wieńcowa
Zawał serca w wywiadzie
Nadciśnienie tętnicze
Cukrzyca
Hiperlipidemia
Palenie papierosów
Spożywanie alkoholu
Brak czynników ryzyka
Średni czas od wystąpienia objawów do przyjęcia do
szpitala (minuty)
Chorzy bez zaburzeń świadomości przy przyjęciu n (%)

rzy częściej byli nieprzytomni przy przyjęciu i szybciej
przyjeżdżali do szpitala w weekend – prawdopodobnie
z powodu nasilonych objawów. Leczenie obu grup pacjentów nie różniło się za wyjątkiem częstszego stosowania antybiotyków z powodu powikłań infekcyjnych
w grupie pacjentów weekendowych. Pacjenci przyjmowani w weekend częściej umierali (13% vs 11%)
i rzadziej wracali do własnych domów po zakończeniu
hospitalizacji (76,1% vs 78,5%), natomiast czas hospitalizacji był zbliżony.
Nasza obserwacja potwierdza istnienie zjawiska gorszego rokowania u pacjentów przyjmowanych do szpitala w weekend. Wyjaśnieniem powyższego zjawiska
może być cięższy początek choroby, prawdopodobnie
spowodowany większym obciążeniem czynnikami ryzy-

1352
(22,8%)
344
(5,8%)

3046
(22,2%)

0,314

828
(6,0%)

0,576

1457
(24,6%)
2143
(36,2%)
669
(11,3%)
4318
(72,9%)
1424
(24,0%)
1435
(24,2%)
840
(14,2%)
331
(5,6%)
429
(7,2%)
682
(1467)
4439
(74,9%)

3204
(23,3%)
4699
(34,2%)
1497
(10,9%)
9922
(72,2%)
3283
(23,9%)
3470
(25,2%)
2028
(14,8%)
691
(5,0%)
972
(7,1%)
863
(1948)
10570
(76,9%)

0,053
0,007
0,413
0,322
0,827
0,132
0,301
0,107
0,673
<0,001
0,01

ka choroby i starszym wiekiem pacjentów oraz częstsze
współistnienie powikłań infekcyjnych wymagających
antybiotykoterapii. Niewykluczone, że pacjenci z niewielkimi objawami choroby, które wystąpiły w weekend
nie zgłosili się do szpitala w ogóle lub dopiero w poniedziałek. W badaniu nie zbierano informacji na temat
jakości opieki w ośrodkach neurologicznych.

PODSUMOWANIE
Istnieje wiele dowodów potwierdzających istnienie
negatywnego wpływu hospitalizacji w okresie weekendu na rokowanie w udarze mózgu. „Efekt weekendu” jest charakterystyczny dla słabo zorganizowanej
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opieki udarowej. Obserwacje z dobrze zorganizowanych ośrodków udarowych potwierdzają, że zjawisko
to można wyeliminować.
Fenomen złego rokowniczo weekendu może być
spowodowany stanem opieki medycznej nad pacjentem zarówno na etapie przedszpitalnym, jak i szpitalnym (Fogelholm i wsp., 1996). Istotne znaczenie ma
również świadomość zdrowotna pacjenta, jak i jego
rodziny lub najbliższych (Williams i wsp., 1997).
Na etapie przedszpitalnym należy skupić się
na edukacji ratowników medycznych i lekarzy pogotowia o konieczności niezwłocznego transportu
pacjenta z objawami udaru do najbliższego oddziału
udarowego. Leczenie chorych w oddziale udarowym
ma udowodnioną przewagę nad leczeniem w ogólnym
oddziale neurologicznym czy internistycznym (mniejsza wczesna śmiertelność, mniejsza liczba powikłań,
mniejsza niesprawność przy wypisie). Podstawą prawidłowego funkcjonowania oddziału udarowego jest
całodobowy przez 7 dni w tygodniu dostęp do procedur diagnostycznych i terapeutycznych.
Pacjenci i ich opiekunowie muszą być świadomi
objawów udaru mózgu i konieczności szybkiej hospitalizacji także w przypadku wystąpienia objawów
przemijających zaburzeń krążenia mózgowego, wymagających natychmiastowej interwencji również
dlatego że ryzyko udaru mózgu jest największe w ciągu pierwszej doby (Johnston i wsp., 2000; Rothwell
i wsp., 2005). Czas od zachorowania do przyjęcia
do szpitala ma kolosalne znaczenie szczególnie
w związku z możliwością trombolitycznego leczenia
niedokrwiennego udaru mózgu.
Warunkiem wyeliminowania efektu weekendu
na etapie szpitalnym jest kompetentna kadra oddziałów neurologicznych, dostęp do badań diagnostycznych i procedur leczniczych jednakowy każdego
dnia tygodnia, 24 godziny na dobę. Jest to możliwe
do osiągnięcia w wyspecjalizowanych oddziałach udarowych, co podkreśla Albright i wsp. (2009).
Wydaje się, że „efekt weekendu” może być pośrednim miernikiem jakości opieki udarowej – postępowanie w udarze mózgu wymaga pilnej diagnostyki
i leczenia, które niestety nie są dostępne we wszystkich ośrodkach zajmujących się leczeniem tej choroby. Określenie czynników powodujących „efekt weekendu”, a następnie ich eliminacja w postępowaniu
w udarze mózgu mogą przyczynić się do zmniejszenia
skali niekorzystnego zjawiska weekendu.
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Sprawozdanie z 2. edycji Szkoły European College
of Neuropsychopharmacology (ECNP)

Druga Szkoła Neuropsychofarmakologii pod egidą ECNP odbyła się w dniach 11-16 lipca 2010 r.
w Oxfordzie. Podobnie jak w ubiegłym roku miejscem
spotkania był modernistyczny St. Catherine’s College, gdzie zorganizowano wykłady, warsztaty i noclegi.
Głównym koordynatorem spotkania był prof. Guy Goodwin z oxfordzkiej kliniki psychiatrii. Zamierzenie
organizatorów nie zmieniło się – kameralne spotkanie
około 40 młodych (i w średnim wieku) naukowców,
lekarzy z Europy zainteresowanych problematyką nowoczesnej neuropsychofarmakologii. Uczestnicy reprezentowali kilkanaście krajów ze „starej” i „nowej”
Europy, z Polski przyjechało 3 psychiatrów: dr Paweł
Kapelski z Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu, dr Mariusz Wiglusz z Kliniki Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz autor niniejszego sprawozdania, reprezentujący Uniwersytet
Medyczny w Łodzi.
Niedziela, 11. lipca 2010
Krótki wykład inauguracyjny wygłosili profesorowie Guy Goodwin i Joseph Zohar (prezydent elekt
ECNP).
Kolejne dni były zorganizowane podobnie: poranne sesje przeznaczono na wykłady i dyskusje poruszanych w nich kwestii teoretycznych. Uzupełnieniem
wykładów były warsztaty popołudniowe, zwykle powiązane z treścią wykładów tematyką i osobą prowadzącego.
Poniedziałek, 12. lipca 2010
Tematem pierwszego dnia był lęk, sesję poranną
rozpoczął wykład prof. Bourina dotyczący w głównej

mierze układu GABAergicznego, jego receptorów
i szczegółowego omówienia mechanizmu działania leków uspokajających i nasennych. Po nim prof.
Baldwin skoncentrował się na nowych możliwościach
leczenia lęku: lekach przeciwdepresyjnych, przeciwpsychotycznych, wspomniał również o innych substancjach o potencjale przeciwlękowym.
Wykład prof. Zohara kontynuował i rozwinął problematykę poprzednich wykładów, przedstawiając zalecenia dotyczące leczenia zaburzeń lękowych, szczególnie dużo miejsca poświęcając problematyce PTSD
i zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Prezydent
ECNP m.in. podkreślał, iż używanie benzodiazepin
w okresie bliskim traumy zwiększa ryzyko rozwoju zespołu stresu pourazowego. 2 sesje poświęcono omawianiu przypadków klinicznych, w których w zgodzie
z założeniami pierwszego dnia, najważniejsze znaczenie miało leczenie różnych postaci lęku. Przed podsumowaniem dnia zaprezentowała swoje wystąpienie
uczestniczka poprzedniej edycji szkoły ECNP – dr
Daphna Shefet z Izraela, która przyjęła zaproszenie
organizatorów i przedstawiła informacje przybliżające
profil jej macierzystego ośrodka, ponadto opisała izraelski system szkolenia w zakresie psychiatrii i neuropsychofarmakologii.
Po kolacji większość uczestników udała się do centrum Oxfordu, oddalonego o 10 minut spaceru od St.
Catherine College, by tam m.in. kontynuować wątki
z rannych wykładów. Bardzo szybko zapanowała atmosfera rozluźnienia.
Wtorek, 13. lipca 2010
Drugi dzień szkoły zdominowany był przez wykłady na temat schizofrenii i leczenia przeciwpsychotycznego. Prof. Paul J. Harrison w pierwszym wtorko-
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wym wystąpieniu przypomniał podstawowe założenia
teorii dopaminowej uzupełniając je o szczególnie dla
mnie ciekawe informacje na temat udziału układu
glutaminianergicznego w patogenezie schizofrenii.
Sporo miejsca poświęcono substancjom, badanym
pod kątem ich przydatności w leczeniu schizofrenii.
Prof. Thomas R.E. Barnes, znany choćby z badań
nad akatyzją (Barnes Akathisia Rating Scale), krótko
przedstawił historię leków przeciwpsychotycznych,
następnie szerzej omówił istotne zagadnienia klinicznie: poprawę współpracy lekarz-pacjent, wybór leku
przeciwpsychotycznego, leczenie podtrzymujące, deklarując przekonanie o niezasadności stosowania zbyt
wysokich dawek leku i politerapii.
Trzeci wykład przybliżył czeski system ITAREPS,
utworzony do monitorowania stanu psychicznego pacjentów ze schizofrenią i szybkiego reagowania w razie
pogorszenia. Dr Spaniel, jeden z pomysłodawców projektu przekonywał o zaletach systemu, wspierał go prof.
Goodwin, który jest zaangażowany w podobny system
monitorowania leczenia pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową. Nie zabrakło głosów kwestionujących podstawowe założenie systemu – stałą kontrolę
pacjenta, uznając metodę jako nazbyt inwazyjną.
W części warsztatowej omawialiśmy sytuacje kliniczne spotykane w leczeniu schizofrenii oraz porównywaliśmy doświadczenia w leczeniu szpitalnym i pozaszpitalnym w różnych krajach Europy. Systemy wschodnioeuropejskie są podobne, dominuje lecznictwo szpitalne
z mniej lub bardziej dynamicznie rozwijaną siecią ambulatoriów. Opieka domowa, socjalna póki co stawia pierwsze kroki. W zachodniej Europie sytuacja wygląda zgoła
inaczej – szpitale są ważnym ogniwem lecznictwa, jednakże najważniejsza rola przypada leczeniu poradnianemu i środowiskowemu oraz profilaktyce. Ilość miejsc
w szpitalach w stosunku do liczby ludności stanowi
10-20% stanu w Polsce czy Czechach, z powodu rozbudowanej opieki pozaszpitalnej ograniczona ilość miejsc
zwykle wystarcza. Bardzo duże (najczęściej ogromne)
rozbieżności dotyczą również oczywiście stawek za leczenie szpitalne i środków przeznaczanych na opiekę
środowiskową i socjalną, przekładając się na sytuację
zdrowotną i życiową pacjentów.
Dzień uwieńczyła prezentacja dra Wiesława Cubały z Kliniki w Gdańsku, uczestnika ubiegłorocznej,
pierwszej edycji szkoły ECNP. Dr Cubała postulował
wykorzystanie zasad szkolenia w psychoterapii (m.in.
superwizja) w nauczaniu psychofarmakologii.
Środa, 14.07.2010
Tworzenie i korzystanie z meta-analiz było głównym tematem środowego spotkania. W pierwszym
wykładzie prof. John Geddes przedstawił metodologię
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tworzenia meta-analiz, w kolejnym dr Stefan Leucht
przedstawił m.in. wyniki swojej słynnej meta-analizy leków przeciwpsychotycznych. Wnioski z metaanalizy leków przeciwdepresyjnych przedstawił prof.
Geddes, omówił również projekt BALANCE, którego
celem jest ocena skuteczności litu i walproinianu
(w leczeniu połączonym i monoterapii) w chorobie
afektywnej dwubiegunowej (ChAD).
Zajęcia skończyły się przed obiadem, do wieczora
można było intensywniej zwiedzać Oxford.
Jest to miasto przebogate spuścizną, czasu wystarczyło jedynie na miejsca najważniejsze – Bodleian
Library, Christ College i starówkę. Kolacja odbyła się
poza St. Catherine’s College – w Cherwell Boathouse
nad brzegiem jednego z kanałów rzeki Cherwell, która nieopodal wpada do Tamizy.
Czwartek, 15. lipca 2010
Przedostatniego dnia szkoły podstawowym tematem
zajęć i warsztatów były leki przeciwdepresyjne. Prof.
Philip J. Cowen przypomniał mechanizmy ich działania oraz założenia teorii monoaminergicznej depresji,
zajął się również wewnątrzkomórkowymi zmianami
wywoływanymi leczeniem przeciwdepresyjnym. Drugi
tego dnia wykładowca – prof. Hamish McAllister-Williams w brawurowy sposób omówił zagadnienia farmakologii klinicznej leków przeciwdepresyjnych, wyboru
leku, długości jego stosowania i leczenia podtrzymującego. W wykładzie omówiono oczywiście wyniki metaanalizy Andrei Ciprianiego i badania STAR*D. Tego
dnia przewidziano 3 sesje warsztatowe, skoncentrowane na interaktywnym omawianiu ciekawych sytuacji
klinicznych. Po nich prof. Philippe Nuss przedstawił
swoją koncepcję powiązania zaburzeń afektywnych
i kreatywności (nie bez sprzeciwów na sali!). Doświadczenia węgierskie w nauczaniu psychofarmakologii
na zaproszenie ECNP przekazał Dr Álmos.
Piątek, 16. lipca 2010
Ostatnie godziny drugiej edycji szkoły ECNP zdominowała problematyka choroby afektywnej dwubiegunowej. Wystąpienia tego dnia wygłaszali gospodarze spotkania – Oxford jak wiadomo jest jednym
z wiodących ośrodków zajmujących się tym zaburzeniem. W prezentacji prof. Guya Goodwina znalazły się praktyczne wskazówki użyteczne w procesie
diagnozowania i wytyczne dotyczące doboru leczenia
krótkookresowego tak manii, jak i epizodu mieszanego i depresji. Przedmiotem kolejnych wykładów było
leczenie długoterminowe (prof. John Geddes) i lęk
(dr Emily Holmes) w ChAD.
W wykładzie pożegnalnym prof. Goodwin podsumował drugą edycję szkoły, pytając uczestników o ich

Sprawozdanie z 2. edycji Szkoły European College of Neuropsychopharmacology (ECNP)
opinie i wskazówki, które mógłby wykorzystać w kolejnych latach.
Trzeba przyznać, że impreza była przygotowana
pieczołowicie, program był ciekawy, a tematyka ważna
z punktu widzenia tak klinicysty, jak i pogłębiającego
wiedzę neuropsychofarmakologa. Osobnego komentarza wymagają osoby wykładowców – organizatorom
udało się zaprosić naukowców wybitnych, ale też
świetnie czujących się w roli nauczycieli, otwartych
i cierpliwych, ciekawych dyskusji. Spotkania były bardzo intensywne, uczestnicy chętnie zadawali pytania
i dzielili się swoimi doświadczeniami.
Całość udała się świetnie, nawet pogoda wyłamała
się z angielskiej tradycji.
Na koniec chciałbym przekazać kilka wskazówek praktycznych dla uczestników kolejnych edycji.
ECNP dla uczestników szkoły przeznacza grant, z łatwością wystarczający na podróż do Oxfordu. Lecąc
do Wielkiej Brytanii najłatwiej chyba zaplanować lądowanie na jednym z lotnisk Londynu. Krótsza droga
(około 1,5-2 godziny autobusem) prowadzi z lotnisk
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Heathrow i Luton, nieco dłuższa z Gatwick (2,5 godziny) i Stansted (3 do 4 godzin). Bilet samolotowy
i autobusowy (www.nationalexpress.com) warto kupić wcześniej – dopasujemy sobie godziny połączeń,
cena będzie atrakcyjniejsza. Jeśli wymaga tego sytuacja, w okolicy lotnisk można szukać noclegu. Po przyjeździe na miejsce (dworzec przy Gloucester Green,
zachodnia część centrum miasta) trzeba skorzystać
z taksówki bądź pieszo udać się na wschód, mijając
kolejno najważniejsze zabytki miasta. Po około 15
minutach jesteśmy na miejscu. Koniec drogi, samo
dojście do St. Catherine’s College, nie jest oczywiste,
przydaje się plan miasta, np. wydrukowany z sieci.
Będąc na miejscu warto mieć ze sobą przejściówkę
do gniazdka elektrycznego i przewodnik.
Kończąc chcę podziękować kolegom, owocnie i sympatycznie spędziliśmy te kilka dni. Dziękuję również
organizatorom oraz oczywiście Panu Profesorowi Januszowi Rybakowskiemu, który czuwał nad kwalifikacją
uczestników i pomagał, kiedy pojawiły się trudności.
Gorąco zachęcam do uczestnictwa w przyszłych
Szkołach.

Adres korespondencyjny:
Dominik Strzelecki
Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Kliniczny
ul. Czechosłowacka 8/10
92-216 Łódź.
e-mail: dominik.strzelecki@umed.lodz.pl
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Wytyczne w sprawie stosowania aripiprazolu, kwetiapiny,
olanzapiny w chorobie afektywnej dwubiegunowej

Wprowadzenie regulacji prawnych w końcu grudnia 2010 r. umożliwiających refundację niektórych atypowych leków przeciwpsychotycznych (kilku preparatów zawierających substancje czynne: aripirazol, kwetiapina lub olanzapina) w chorobie afektywnej dwubiegunowej (ChAD), w istotny sposób poszerzyło możliwości
lecznicze w tej chorobie.
Należy jednak przypomnieć, że w odróżnieniu od schizofrenii, gdzie stosowanie leków przeciwpsychotycznych jest podstawowym sposobem leczenia farmakologicznego, w ChAD podstawową formą farmakoterapii
jest stosowanie leków normotymicznych. Leki przeciwpsychotyczne winny być stosowane jako uzupełnienie
dla klasycznych leków normotymicznych (I generacji), takich jak sole litu, walproiniany i karbamazepina.
W leczeniu długoterminowym u 30% pacjentów z ChAD możliwe jest całkowite zapobieganie nawrotom
choroby przy stosowaniu węglanu litu jako monoterapii, a u dalszych 30% przy stosowaniu monoterapii walproinanami lub karbamazepiną, lub ich skojarzeniem z solami litu. U pozostałych pacjentów monoterapia lekami
atypowymi przeciwpsychotycznymi jest skuteczna tylko u pewnego odsetka chorych (zwłaszcza z dominującymi stanami maniakalnymi), natomiast leki te mogą stanowić cenne uzupełnienie dla pacjentów otrzymujących
lit, walproiniany lub karbamazepinę. Można je również łączyć z lamotriginą.
W leczeniu manii o umiarkowanym nasileniu, wszystkie leki przeciwpsychotyczne są skuteczne jako monoterapia, podobnie jak wszystkie leki normotymiczne I generacji. W manii o znacznym nasileniu zaleca się kojarzenie atypowych leków przeciwpsychotycznych z lekami normotymicznymi, takimi, jak lit czy walproiniany.
W celach doraźnych można również stosować iniekcje domięśniowe, np. olanzapiny lub aripiprazolu.
W leczeniu depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, jedynie kwetiapina zyskała rekomendację do stosowania w monoterapii. Pozostałe leki przeciwpsychotyczne mogą być przydatne w skojarzeniu
z lekami przeciwdepresyjnymi oraz lekami normotymicznymi I generacji; stosowane bywają zwykle w niższych
dawkach niż w leczeniu manii.
W załączeniu podajemy przykłady algorytmów leczenia farmakologicznego ChAD; algorytmy te zostaną
wkrótce opublikowane w całości.

Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii
prof. dr hab. med. Marek Jarema

Przewodniczący Sekcji Psychofarmakologii PTP
prof. dr hab. med. Janusz Rybakowski
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Standardy farmakologicznego leczenia chorób afektywnych (Janusz Rybakowski, Dominika Dudek, Jan Jaracz)
Postępowanie farmakologiczne w zespołach maniakalnych

Zespół maniakalny
o umiarkowanym nasileniu

Zespół maniakalny
o znacznym nasileniu
(z silnym pobudzeniem i/lub objawami
psychotycznymi)

Postępowanie początkowe

Monoterapia
Lit
Karbamazepina
Walproinian
Olanzapina
Kwetiapina

Odmowa leczenia doustnego
Haloperidol
Clopixol-acuphase
Olanzapina – iniekcje
Aripiprazol – iniekcje
Przy akceptacji leczenia doustnego
Leczenie skojarzone
Lit/walproininan .
+ atypowy lek przeciwpsychotyczny
(olanzapina, kwetiapina, risperidon, aripiprazol)

Postępowanie w razie
braku poprawy po 4-8 tyg.

Leczenie skojarzone
Klasyczny lek normotymiczny
(lit/walproinian)
+ atypowy lek przeciwpsychotyczny
(olanzapina, kwetiapina, risperidon,
aripiprazol)

Klozapina jako monoterapia lub w skojarzeniu
z klasycznym lekiem
normotymicznym
(lit, walproinian)
Elektrowstrząsy

Postępowanie
długoterminowe

Leczenie profilaktyczne
za pomocą jednego
lub 2 leków normotymicznych

Leczenie profilaktyczne
za pomocą jednego
lub 2 leków normotymicznych

Leki zalecane w postępowaniu profilaktycznym w chorobie afektywnej dwubiegunowej typu I
Typ choroby

Monoterapia

Leczenie skojarzone

Klasyczny

Lit

+Karbamazepina/walproinian
lub + LPIIG
lub + lamotrigina

Z dominującą manią

Olanzapina

+ Lek normotymiczny  .
I generacji

Z dominującą depresją

Lamotrigina
lub kwetiapina

+ Lek normotymiczny  .
I generacji (gł.lit)
lub lamotrigina+ kwetiapina

Atypowy

Karbamazepina/walproinian

+ Lit lub + LPIIG

Z szybką zmianą faz

-

Lit + karbamazepina/walproinian
++ lek normotymiczny II generacji

Lekooporny

Klozapina

+ Lek normotymiczny  .
I generacji
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Leki zalecane w postępowaniu profilaktycznym w chorobie afektywnej dwubiegunowej typu II
Typ choroby

Monoterapia

Leczenie skojarzone

Klasyczny

Lit

+ Karbamazepina/walproinian

Atypowy

Karbamazepina/walproinian

+ Lit

Z szybką zmianą faz

Lamotrigina

+ Lek normotymiczny  .
I generacji (gł.lit)
+LPIIG
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Informacje dla Autorów
Instructions for Authors

Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii jest kwartalnikiem publikującym prace naukowe z zakresu szeroko
rozumianej neuropsychofarmakologii klinicznej i eksperymentalnej. Czasopismo jest skierowane do wszystkich zainteresowanych informacjami i wynikami badań naukowych w tym zakresie, tj. psychiatrów, neurologów, farmakologów, psychologów i przedstawicieli innych pokrewnych specjalności.
Przedmiotem szczególnego zainteresowania pisma są następujące zagadnienia:
• Farmakologiczne leczenie chorób i zaburzeń psychicznych
• Farmakologiczne leczenie chorób neurologicznych
• Badania skuteczności i tolerancji nowych leków psychotropowych i leków stosowanych w chorobach
neurologicznych
• Farmakologia przedkliniczna leków psychotropowych i leków stosowanych w chorobach neurologicznych
• Neuropsychofarmakologia dzieci i młodzieży
• Neuropsychofarmakologia wieku podeszłego
• Mechanizm działania leków psychotropowych
• Wpływ leczenia farmakologicznego na czynności poznawcze i funkcjonowanie psychospołeczne
• Metody psychometrycznej oceny działania leków
• Objawy niepożądane działania leków psychotropowych i leków stosowanych w chorobach neurologicznych
• Aspekty farmakogenetyczne chorób neuropsychiatrycznych i ich leczenia
• Neuroobrazowanie stosowania leków w psychiatrii i neurologii
• Problemy etyczne związane ze stosowaniem leków w psychiatrii i neurologii
• Standardy leczenia farmakologicznego w psychiatrii i neurologii
Czasopismo przyjmuje do druku:
• Prace oryginalne
• Prace poglądowe
• Krótkie doniesienia
• Prace kazuistyczne (opisy przypadków)
• Listy do redakcji
• Sprawozdania z konferencji naukowych
• Omówienia książek
Preferowane jest przesyłanie elektroniczne pracy na adres: farmakoterapia@amp.edu.pl.
Prace można także przesyłać w dwóch kopiach wraz z dyskietką lub płytą CD o identycznej treści na adres:
Redakcja Farmakoterapii w Psychiatrii i Neurologii: Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
W liście przewodnim dołączonym do pracy powinno znaleźć się oświadczenie pierwszego autora, że:
1. Praca nie była dotychczas publikowana, z wyjątkiem streszczeń zjazdowych
2. Praca nie została skierowana do druku w innym czasopiśmie
3. Wszyscy wymienieni autorzy zaakceptowali skierowanie jej do druku
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Wszystkie prace oryginalne, poglądowe, krótkie doniesienia oraz prace kazuistyczne są oceniane przez dwóch
recenzentów pozostających anonimowymi w stosunku do Autorów.

Przygotowanie maszynopisu
Tekst winien być jednostronnym wydrukiem komputerowym na papierze formatu A4 (czcionka 12 pkt, podwójne odstępy między wierszami, marginesy 2,5 cm). Każda część pracy powinna zaczynać się od nowej
strony, które winny być numerowane.
Całkowita objętość pracy oryginalnej i poglądowej (włączając tabele, ryciny, piśmiennictwo i materiały uzupełniające) nie może przekraczać 5000 słów, krótkiego doniesienia i pracy kazuistycznej 2000 słów, listu do
redakcji 1000 słów.
Strona tytułowa powinna zawierać tytuł w języku polskim i angielskim, listę imion i nazwisk wszystkich autorów, nazwy instytucji, z których pochodzą autorzy, adres korespondencyjny, telefon, faks oraz e-mail autora
korespondującego.
Strona druga powinna zawierać streszczenie w języku polskim, o objętości minimum 200, a maksimum 250
słów, a w przypadku prac poglądowych, kazuistycznych i krótkich doniesień do 150 słów. Streszczenie pracy
oryginalnej powinno mieć budowę strukturalną tj. zawierać: cel pracy, materiał i metody, wyniki oraz wnioski.
Pod streszczeniem należy umieścić 3-6 słów kluczowych, zgodnych z Index Medicus.
Strona trzecia powinna zawierać streszczenie w języku angielskim, zorganizowane podobnie jak streszczenie
polskie. Pod streszczeniem należy umieścić 2-6 słów kluczowych w języku angielskim.
Strona czwarta i kolejne powinny zawierać tekst pracy. W pracach oryginalnych i krótkich doniesieniach należy wyróżnić następujące części: wstęp, metody, wyniki, omówienie i wnioski. W przypadku krótkich doniesień wyniki i omówienie można przedstawić w jednej części. W części metodycznej należy podać informacje
o zgodzie właściwej komisji bioetycznej na przeprowadzone badania i świadomej zgodzie osób badanych, jak
również dane na temat stosowanych testów statystycznych. Prace kazuistyczne powinny zawierać następujące
części: wstęp, opis przypadku (ów), omówienie. W tekście pracy należy używać wyłącznie międzynarodowych
nazw leków.
Na końcu pracy należy podać wszelkie informacje na temat źródeł finansowania (np. numery grantów). Autorzy powinni ujawnić w tym miejscu wszelkie zależności finansowe i inne informacje, których nie umieszczenie
mogłoby budzić podejrzenie konfliktu interesów.

Piśmiennictwo powinno być ułożone alfabetycznie i cytowane w systemie harwardzkim (nazwisko i rok). .
W przypadku dwóch autorów należy podać oba nazwiska, zaś w przypadku trzech lub więcej autorów należy
podać nazwisko pierwszego autora, a następnie „i wsp.” oraz rok. W spisie piśmiennictwa należy cytować
nazwiska pierwszych sześciu autorów. W przypadku liczby autorów większej niż sześciu, należy po szóstym
nazwisku dodać „i wsp.” Należy używać skrótów nazw czasopism wg Index Medicus.
Pozycje piśmiennictwa powinny mieć następujący układ:
Artykuły w czasopismach
Bilder RM, Volavka J, Czobor P, Malhotra AK, Kennedy JL, Ni X i wsp. Neurocognitive correlates of the COMT
Val (158)Met polymorphism in chronic schizophrenia. Biol Psychiatry 2002; 52: 701-707.
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Streszczenia z konferencji:
Groening L, Olivier B. Translation of animal models to human psychopathology. 8th ECNP Regional Meeting,
Moscow, Russia, April 14-16 2005. Eur Neuropsychopharmacol 2005; 15 (suppl 2): S93-S94.
Książki:
Maruszewski T. Pamięć autobiograficzna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2005.
Rozdziały w książkach:
Nasierowski T. Dzieje psychiatrii. W: Psychiatria. Tom I. Bilikiewicz A, Pużynski S, Rybakowski J, Wciórka J
(red), Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław, 2002; 1-46.
Tabele i ryciny powinny być umieszczone na osobnych stronach i odpowiednio opisane. Korzystając z elektronicznej formy przesyłania pracy, tabele i ryciny można przesłać jako osobny plik, odpowiednio opisany. Akceptowany format przesyłania rycin i zdjęć: Word, Power Point, JPG.
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