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The third issue of Pharmacotherapy in Psychiatry and Neu
rology in 2020 contains five review papers and one case
report. It begins with an article from the Department
of Adult Psychiatry, Collegium Medicum, Jagiellonian
University in Kraków, on the clinical application of the
high doses of aripiprazole, authored by Andrzej Juryk
and Dominika Dudek. Aripiprazole is an antipsychotic
drug, with a dual antagonist and agonist action on the
D2 receptors. It is frequently used as a monotherapy or
added to other antipsychotic drugs in the presence of
metabolic disorders or hyperprolactinemia, as well as
in the case of persistent negative symptoms. This article aims to provide an overview of the available data
and clinical cases concerning higher doses, i.e. above 15
aripiprazole per day, which may be useful, among others,
for the treatment of manic episodes and some cases of
schizophrenia.
The next two papers are about the therapeutic utility
of psychoactive substances such as 3,4-methylenedioxy
methamphetamine (MDMA) and marihuana. The first of
them, coming from the Department of Child Psychiatry
and Psychotherapy, Silesian Medical University (Kamil
Kozera et al.) discusses possibilities of the therapeutic
use of the hallucinogenic substance, MDMA, also known
as „ecstasy”. It was found that MDMA acts through a variety of neurochemical mechanisms, reducing anxiety,
giving a sense of oneness with other people, expanding
empathy, sharpening the senses, and intensifying the
experience of emotions. Therefore, the utilization of an
MDMA-assisted psychotherapy is being considered in

selected disorders such as Posttraumatic Stress Disorder
(PTSD), Social Anxiety Disorder (SAD), in people with
Autism Spectrum Disorder (ASD), and the treatment of
alcohol addiction. The recreational use of “ecstasy” may
lead to numerous health- and life-threatening side effects. However, data on the clinical studies on MDMA
suggest that the substance may be safely administered
in controlled settings.
The second article is about medical marihuana and its
use in neurological diseases. The authors come from the
Department of Experimental and Clinical Pharmacology,
Warsaw Medical University (Katarzyna Ziętal et al.). If
standard pharmacotherapy does not bring the expected
results, attempts are made to introduce alternative methods of therapy – one of them is the use of cannabis-based
preparations containing two main active substances:
tetrahydrocannabinol and cannabidiol. Preliminary results of clinical trials indicate a potential therapeutic
effect in reducing the frequency of seizures in drug-resistant epilepsy in children. In patients with multiple
sclerosis, their use may reduce pain and spasticity. In
Parkinson’s disease, most of the data on the potential
benefits of cannabis-based preparations comes from preclinical studies. Medical marijuana is still not a legalized
method of therapy in most countries. However, more and
more often, marijuana is being accepted for use in severe
cases of resistance to treatment.
The next review paper comes from the Department of
Psychiatric Rehabilitation of the Silesian Medical University (Beata Kocyan et al.), and pertains to hypersexuality
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and possibilities of its treatment. The aim is to review the
available literature concerning the treatment of excessive
sexual activity and the mechanisms underlying pathological hypersexuality. Currently, the safest and most bene
ficial drugs for patients with non-paraphilic disorders
seem to be selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI).
Drugs exerting an antiandrogenic action have numerous
side effects and can be used only in cases presenting with
severe symptoms. Promising results were also obtained
with naltrexone. The authors point on a purpose for further research on the pharmacotherapy of non-paraphilic
hypersexuality, especially regarding drugs that may act
on the obsessive-compulsive mechanism.
The aim of the last review paper in this issue, authored
by Joanna Pawlak and Joanna Twarowska-Hauser from
the Department of Genetics in Psychiatry, Poznań University of Medical Sciences, is to present the genetic
counselling in psychiatry, its role for patients, and its
application in the clinical practice at the current stage of
knowledge. The elements of genetic consultation specific
for mental health were considered. The potential benefits
when a patient is adapted to the fact of a genetic load, for
example, better compliance with applied therapy were
indicated. Based on current expert recommendations,
pharmacogenetic tests that are useful in clinical practice
were discussed. These are mainly analyses of the polymorphisms of CYP2D6, CYP2C19, and HLA histocompatibility complex genes.
In a casuistic paper, the authors from the 2nd Department of Psychiatry, Institute of Psychiatry and Neurology
in Warsaw (Ewa Marciniszyn et al.), present the case of

a female patient who developed significant leukopenia
during treatment with lamotrigine (with a lower normal
limit of neutrophils – granulocyte count was about 1500
per mm3, but did not fall to lower values), which was
worsening for about 4 years. During this time, the patient did not discontinue the drug and was taking lamo
trigine without consulting a psychiatrist, because was
convinced of the beneficial effect of the drug on the mood.
After discontinuation of lamotrigine, the blood picture
returned to normal within two weeks. At the same time,
the patient’s mental state significantly deteriorated.
This year’s conference „Neuropsychiatry and Neuropsychology. 2020 update” for the first time will be held
on 20–21 November. Its scientific program published in
this issue is traditionally very attractive, covering the
issues of psychiatry, neurology, neurobiology, and psychopharmacology. This year, the foreign guest will be Prof.
Norman Sartorius, the president of the World Psychiatric
Association in 1993–1999. His presentation, reflecting the
title of his book „Fighting for mental health” will be about
his indefatigable and successful efforts on the improvement of the countenance of modern psychiatry.
I wish you a pleasant reading of our journal and
strongly encourage Polish psychiatrists, neurologists,
and pharmacologists to submit research, review, and
casuistic papers on pharmacological therapies in psychiatry and neurology. The papers should be submitted
via the editorial system available on the journal website
at http://fpn.ipin.edu.pl.

Trzeci zeszyt „Farmakoterapii w Psychiatrii i Neurologii”
w roku 2020 zawiera pięć prac poglądowych oraz jedną pracę kazuistyczną. Rozpoczyna go artykuł z Kliniki
Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie na temat zastosowania klinicznego aripiprazolu w wysokich dawkach, którego autorami są Andrzej Juryk i Dominika Dudek. Aripiprazol
jest lekiem przeciwpsychotycznym, który ma podwójne
działanie na receptory D2 – antagonistyczne i agonistyczne. Często stosowany jest jako monoterapia lub dodawany
do drugiego leku przeciwpsychotycznego w przypadku
wystąpienia zaburzeń metabolicznych lub hiperprolaktynemii, jak również w przypadku utrzymujących
się objawów negatywnych schizofrenii. Artykuł ma na
celu przedstawienie dostępnych danych i przypadków
klinicznych dotyczących stosowania wyższych dawek
aripiprazolu, to znaczy powyżej 15 mg na dobę, które
mogą być użyteczne między innymi dla leczenia epizodów maniakalnych i niektórych przypadków schizofrenii.
Kolejne dwa artykuły dotyczą przydatności leczniczej substancji psychoaktywnych, takich jak

3,4-metylenodioksymetamfetamina (MDMA) oraz
marihuana. W pierwszym z nich, pochodzącym z Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku
Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
(Kamil Kozera i wsp.) omawiane są możliwości zastosowania terapeutycznego MDMA, substancji zaliczanej
do środków halucynogennych, znanej jako „ecstasy”.
Wykazano, że MDMA, działając przez liczne układy
neuroprzekaźnikowe, redukuje lęk, zwiększa empatię,
poczucie jedności z innymi ludźmi, wyostrza zmysły,
a także intensyfikuje przeżywanie emocji. Rozważa
się wykorzystanie psychoterapii wspomaganej MDMA
w leczeniu niektórych chorób psychicznych na przykład
w zaburzeniu stresowym pourazowym, fobii społecznej,
u osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi czy
w terapii uzależnienia od alkoholu. Rekreacyjne stosowanie ecstasy może mieć liczne skutki zagrażające
życiu i zdrowiu. Jednakże badania dotyczące podawania
MDMA w warunkach klinicznych wydają się wstępnie
potwierdzać bezpieczeństwo procedury kontrolowanego stosowania tej substancji.

Professor Janusz Rybakowski
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Drugi artykuł dotyczy medycznej marihuany i jej
stosowania w chorobach neurologicznych. Jego autorki wywodzą się z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego (Katarzyna Ziętal i wsp.). W sytuacji, kiedy
standardowa farmakoterapia nie przynosi oczekiwanych
rezultatów, podejmuje się próby wprowadzenia alternatywnych metod terapii – jedną z nich jest zastosowanie
preparatów na bazie konopi, zawierających dwie główne
substancje czynne: tetrahydrokanabinol oraz kanabidiol.
Wstępne wyniki badań klinicznych wskazują na potencjalny efekt terapeutyczny w redukcji częstości napadów
w przypadku padaczki lekoopornej u dzieci. U pacjentów
ze stwardnieniem rozsianym ich zastosowanie może powodować zmniejszenie nasilenia bólu oraz spastyczności.
W przypadku choroby Parkinsona większość danych dotyczących potencjalnych korzyści stosowania preparatów na bazie konopi pochodzi z badań przedklinicznych.
W większości krajów stosowanie medycznej marihuany
nie jest zalegalizowaną metodą terapii. Coraz częściej
jednak wydawana jest zgoda na jej zastosowanie w ciężkich przypadkach opornych na leczenie.
Kolejna praca poglądowa pochodząca z Kliniki Rehabilitacji Psychiatrycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (Beata Kocyan i wsp.) dotyczy hiperseksualności i farmakologicznych możliwości jej leczenia. Praca
ma na celu przegląd dostępnego piśmiennictwa z zakresu leczenia zaburzeń związanych z nadmierną aktywnością seksualną oraz mechanizmów prowadzących do
występowania patologicznej hiperseksualności. Obecnie
lekami o najwyższym profilu bezpieczeństwa, niosącymi najwięcej korzyści dla pacjentów z zaburzeniami
nieparafilicznymi wydają się leki z grupy selektywnych inhibitorów transportera serotoniny (SSRI). Leki
o działaniu antyandrogenowym mają liczne działania
niepożądane i można je stosować tylko w przypadkach
przebiegających z bardzo nasilonymi objawami. Obiecujące wydaje się też podawanie naltreksonu. Autorzy
wskazują na celowość dalszych badań nad farmakoterapią hiperseksualności nieparafilicznej, szczególnie
w zakresie leków mogących wpływać na „mechanizm
obsesyjno-kompulsywny”.
Celem ostatniej w tym numerze pracy poglądowej,
której autorkami są Joanna Pawlak i Joanna Twarowska-Hauser z Zakładu Genetyki w Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, jest przedstawienie
założeń poradnictwa genetycznego w psychiatrii, jego
roli dla pacjentów oraz jego zastosowania użytecznego

dla klinicystów na obecnym etapie wiedzy. Omówiono
etapy konsultacji genetycznej z uwzględnieniem specyfiki zaburzeń psychicznych. Wskazano możliwe korzyści
dla pacjentów z zaadaptowania się do sytuacji istniejących obciążeń genetycznych, jak na przykład poprawa we współpracy z lekarzem w procesie leczenia. Na
podstawie aktualnych stanowisk ekspertów omówiono
testy farmakogenetyczne, których zastosowanie może
być przydatne w praktyce klinicznej. W tym zakresie
wykonuje się głownie badania polimorfizmów genów
cytochromów CYP2D6, CYP2C19 oraz układu genów zgodności tkankowej HLA.
W pracy kazuistycznej autorzy z II Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (Ewa Marciniszyn i wsp.) przedstawiają przypadek
pacjentki, u której po podaniu lamotriginy wystąpiła
wyraźna leukopenia (z graniczną neutropenią – liczba granulocytów wynosiła około 1500 na mm3, ale nie
spadała do niższych wartości), pogłębiająca się przez
okres około 4 lat. W tym czasie pacjentka nie odstawiła
leku, przyjmowała nadal lamotriginę bez porozumienia
z lekarzem psychiatrą, ponieważ była przekonana o korzystnym wpływie leku na nastrój. Po odstawieniu lamotriginy obraz krwi powrócił do normy w ciągu dwóch
tygodni. Równocześnie stan psychiczny pacjentki uległ
znacznemu pogorszeniu.
Tegoroczna konferencja „Neuropsychiatria i Neuropsychologia. 2020 update” po raz pierwszy odbędzie
się online w dniach 20–21 listopada 2020. Jej program
naukowy zamieszczony w niniejszym numerze jest tradycyjnie bardzo atrakcyjny i obejmuje problemy psychiatrii, neurologii, neurobiologii i psychofarmakologii. W tym roku jako gość zagraniczny występuje prof.
Norman Sartorius, prezydent Światowego Towarzystwa
Psychiatrycznego w latach 1993–1999. Prezentacja odzwierciedlająca tytuł jego książki Fighting for mental
health dotyczyć będzie niestrudzonych i udanych wysiłków na rzecz poprawy oblicza współczesnej psychiatrii
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. Nadsyłane prace należy umieszczać na panelu
redakcyjnym dostępnym na stronie internetowej pisma
http://fpn.ipin.edu.pl.
Prof. dr hab. med. Janusz Rybakowski
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High dose aripiprazole – clinical use
Aripiprazol w wysokich dawkach – zastosowanie kliniczne
Andrzej Juryk, Dominika Dudek

Abstract
Aripiprazole is a second-generation antipsychotic medication, with a dual mechanism of antagonist and agonist
on the receptors D2. Despite the fact that it has been present on the Polish market for over a dozen years, and for
several years in the form of the long-acting injections,
for many doctors, it is not the drug of the first choice in
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the first episode of psychosis or mania, especially with
accompanying psychomotor agitation. It also has an unjust opinion that it can exacerbate psychotic symptoms or
increase agitation and the risk of aggression. However, it
is more often used as a second-line drug in the presence
of metabolic disorders or hyperprolactinaemia, as well
as in the case of persistent negative symptoms. Multiple
studies and meta-analyses suggest no benefit from aripi
prazole doses above 20 mg/day, but registered dosages
are as high as 30 mg/day. This article aims to provide an
overview of the available data and clinical cases with
higher doses, i.e. above 15 aripiprazole per day, which
may be useful in the treatment of manic episodes and
some cases of schizophrenia, among others.
Streszczenie
Aripiprazol jest lekiem przeciwpsychotycznym drugiej
generacji, który ma podwójne działanie na receptory D2
– antagonistyczne i agonistyczne. Mimo że obecny jest
na polskim rynku od kilkunastu lat, a od kilku w postaci
iniekcji o przedłużonym uwalnianiu, dla wielu lekarzy
nie jest on lekiem pierwszego wyboru w wypadku pierwszego epizodu psychozy lub manii, zwłaszcza z towarzyszącym pobudzeniem psychomotorycznym. Bywa
też niesłusznie uważany za lek, który może zaostrzać
objawy psychotyczne lub zwiększać pobudzenie i ryzyko
agresji. Jest za to częściej stosowany jako lek drugiego
rzutu w przypadku wystąpienia zaburzeń metabolicznych lub hiperprolaktynemii, jak również w przypadku
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utrzymujących się objawów negatywnych. Wiele badań
i metaanaliz sugeruje brak korzyści płynących ze stosowania dawek aripiprazolu powyżej 20 mg na dobę, jednak
jego zarejestrowane dawkowanie sięga do 30 mg na dobę.
Artykuł ma na celu przedstawić przegląd dostępnych

danych i przypadków klinicznych dotyczących stosowania wyższych dawek, to znaczy powyżej 15 mg na dobę,
które mogą być użyteczne między innymi w przypadku
leczenia epizodów maniakalnych i niektórych przypadków schizofrenii.

(( Introduction

concerning both schizophrenia and schizoaffective disorder, is drawn from the 2009 meta-analysis (Mace and
Taylor, 2009), which included 5 clinical trials. It shows
that the optimal dose of aripiprazole is 10 mg per day
and doses above 20 mg do not bring additional benefits.
Also a broad meta-analysis of 2020 (Leucht et al., 2020),
aimed at determining the effective doses of various antipsychotic drugs, set the effective dose of aripiprazole
at 11.5 mg per day. So why and in what clinical situations
do high doses of aripiprazole make sense?
The dual nature of aripiprazole, agonist and antagonist, plays a key role here. In the case of acute psychosis,
we are dealing with a higher than the physiological level
of dopamine – an endogenous D2 receptor agonist. Low
doses of aripiprazole reduce the effect of dopamine (in
its high concentration) on D2 receptors from 95% to 89%.
The reaction to the endogenous agonist (dopamine) is
significantly reduced (<50%) only in the case of higher
concentrations of partial agonist (aripiprazole). Therefore, higher doses of aripiprazole in psychotic crises can
be more effective and better tolerated by patients because
dopamine receptors are not blocked in 100% (di Sciascio
and Riva, 2015). See Figure 1 and Figure 2.

Aripiprazole is a second-generation antipsychotic drug;
however, due to its receptor profile, it is sometimes called
the third-generation antipsychotic drug (Mailman and
Murthy, 2010). Depending on the level of endogenous dopamine and receptor status, it may act as a full antagonist
or partial agonist of dopamine receptor D2. In addition,
it blocks 5HT2a and 5HT2b serotonin receptors. It shows
little affinity for alpha-1 adrenergic and histamine H1
receptors, but does not affect muscarinic receptors (de
Bartolomeis et al., 2015). Although it has been present on
the Polish market for a dozen years or so, and for several years it has been available in the form of long-acting
injection, for many doctors it is not the first-choice drug
in the first episode of psychosis or mania, especially
with accompanying psychomotor agitation. Some people also wrongly consider aripiprazole as a drug that can
exacerbate psychotic symptoms, without any support
from scientific research. According to the characteristics
of the medicinal product, it may increase psychomotor
agitation and agitation, especially at lower doses in oral
form, while in the intramuscular form, it is recommended for the treatment of states of agitation. Aripiprazole
is used as a second-line medication in case of metabolic
disorders or hyperprolactinemia as well as in case of persistent adverse symptoms. The most common side effects
include akathisia, nausea, insomnia, agitation (Summary
of product characteristics, Abilify). This article aims to
present the dose-dependent effect of aripiprazole and
to broaden the possibilities of its clinical application.

(( Relationship between dose and mechanism of action

of aripiprazole
In the summary of product characteristics, the manufacturer recommends 10–15 mg of aripiprazole as the
initial dose and 15 mg as the dose for maintenance therapy (Summary of Product Characteristics, Abilify). The
maximum dose is set at 30 mg. Meta-analysis of 2016
(Crippa and Orsini, 2016), which includes 5 clinical trials on dose-dependent changes in PANNS scores in patients with schizoaffective disorder, showed the highest
efficiency with a dose of 19.32 mg per day. No benefit
from doses higher than 20 mg per day has been demonstrated (Crippa and Orsini, 2016). A similar conclusion,

(( Aripiprazole in the treatment of bipolar affective

disorder – effect of dose on efficacy
The efficacy of high doses of aripiprazole is best proven in the case of bipolar affective disorder. First, let’s
focus on a broad meta-analysis of 2018 (Romeo et al.,
2018), investigating the efficacy and safety of dopamine agonists (aripiprazole in high and low doses and
cariprazine) in the treatment of acute affective episodes.
In the manic episode, a dose of ≤15 mg is considered to
be low and >15 mg is considered to be high. The average odds ratio for improvement in the manic episode
in the case of low doses of aripiprazole in monotherapy
was 1.58 (95% CI: 0.8–3.13). For high doses, the quotient
of chances of clinical improvement in mania was 3.00
(95% CI: 1.01–8.88). As for high doses of aripiprazole in
depression in the course of bipolar affective disorder,
it was not more effective than placebo (odds ratio 0.98
[95% CI 0.7–1.37]). Interestingly, in the case of major depressive disorder (MDD), both small and large doses of
aripiprazole proved to be effective. For small doses, the
odds ratio for remission was 1.68 (95% CI: 1.13–2.5) and

Percentage of binding to D2 receptors
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Figure 1. Theoretical model of a dose-related occupancy of dopamine receptor in presence of partial
agonist, according to di Sciascio and Riva, 2015
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Figure 1– Description. Increasing the agonist concentration (dotted line) outside the physiological range
leads to excessive activation of the dopaminergic system. This effect will be attenuated by increasing
the concentrations (doses) of the partial dopamine receptor agonist. The y-axis shows the theoretical
percentage of binding to D2 receptors. It shows that higher doses of the drug may be required to
overcome the agonist-induced activation of the dopaminergic system.
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Figure 2. Mean dopamine D2 receptor occupancy depending on the dose of aripiprazole
Figure 2 – Description. Mean dopamine D2 receptor occupancy depending on the dose of aripiprazole,
based on Kim et al., 2012.

for the clinical response, it was 1.8 (95% CI: 1.06–3.04).
For high doses, the odds ratio for remission was 1.96 (95%
CI: 1.56–2.47) and for the clinical response, it was 1.93
(95% CI: 1.56–2.39). This meta-analysis also focused on
assessing the safety and tolerance of treatment. No significant differences in tolerance and side effects were
found depending on the dose of aripiprazole. Another
meta-analysis – Li et al., 2017 – also showed the efficacy
of high doses of aripiprazole both in the treatment of
manic states and in sustaining remission. Moreover, it
indicated a lower risk of discontinuation of treatment.
On the other hand, the use of low doses of aripiprazole has been proven in augmentation of treatment-resistant depression. Aripiprazole was the first antipsychotic drug to be approved by the American Food and
Drug Administration (FDA) for use in augmentation of
the treatment of treatment-resistant depression (Nelson and Papakostas, 2009). The National Consultant for
Psychiatry recommends doses ranging from 2 mg to 20
mg per day (Gałecki and Bliźniewska-Kowalska, 2019).

Not only does aripiprazole exhibit the highest efficacy
among antipsychotics in combination with SSRI and
SNRI (Gałecki and Bliźniewska-Kowalska, 2019), but it
is also safe and well-tolerated in combination with ECT
treatments (Merk and Kucia, 2015).

(( High doses of aripiprazole in schizophrenia

and schizoaffective disorders
Available studies and meta-analyses suggest that the efficacy of aripiprazole in schizophrenia and schizoaffective disorders does not increase after doses above 20 mg.
However, clinical experience and case reports show that
higher doses of aripiprazole may be beneficial in certain
clinical situations.
An example is the case of a 57-year-old man who has
been treated for 30 years for schizophrenia (Chavez and
Poveda, 2006). For the last 4 years, he had been treated
with olanzapine at a dose of 20 mg per day, but due to
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the weight gain (highest weight: 102.7 kg), it was decided
to change the drug to aripiprazole. The patient required
very high doses of aripiprazole – 60 mg per day. This dose
was well-tolerated by the patient and allowed effective
control of symptoms of schizophrenia. Moreover, within
7 months, the patient’s weight dropped to 85.9 kg.
Another case report of a patient taking very high doses of aripiprazole concerns a 21-year-old patient with
more than two years of history of paranoid schizophrenia
with signs of therapy-resistance (Duggal and Mendhekar,
2006). Initially, the patient was treated with trifluoperazine and later on with haloperidol. Both preparations did
not bring an effective reduction of psychotic symptoms
in therapeutic doses (the patient had mainly auditory
hallucinations). Therefore, monotherapy with aripiprazole was applied, which after two weeks of use reduced
the intensity of auditory hallucinations by about 30%
in a dose of 30 mg per day. Gradually, every 3 weeks,
the dose was increased by 15 mg to finally reach 75 mg
per day. The patient’s psychotic symptoms were in complete remission and her functioning improved. The only
deviation from the norm, which appeared only at the
maximum dose used, was sinus tachycardia with a heart
rate of 100–110 per minute. Apart from that, no other side
effects were observed.
Based on the aforementioned case, other clinicians
used a dose of 60 mg per day in a patient with a diagnosis of schizophrenia with signs of therapy-resistance.
They used such a dose in a 31-year-old patient suffering
from schizophrenia for 14 years (Thone, 2007). He was
admitted to the ward due to psychotic deterioration with
symptoms of psychomotor agitation, distraction, insomnia and paranoid delusions. Previously, this patient used
20 mg of aripiprazole a day was as a maintenance treatment. Gradually the dose of aripiprazole was increased
to 60 mg per day. However, instead of getting better, the
patient’s condition deteriorated and the psychomotor
agitation intensified. Researchers blamed the agonistic
effect of aripiprazole on dopamine receptors. The patient improvement was achieved by reducing the dose
of aripiprazole to 15 mg per day and adding olanzapine
at 15 mg per day.
Aripiprazole in high doses is also used in combination with clozapine. This combination has recently been
associated with the lowest risk of hospital readmission
of patients with schizophrenia (Tiihonen et al., 2019).
Already in 2006, cases of clozapine with aripiprazole at
the maximum registered dose were described. In patients
who received such treatment, in addition to achieving
symptomatic remission, a reduction in negative symptoms was achieved (Clarke et al., 2006).
The literature describes an interesting case of using
a very high dose of aripiprazole in the form of a long-acting injection (LAI) (Bartova et al., 2016). It concerns
a 72-year-old patient with chronic schizophrenia for
many years. The patient has taken many antipsychotics
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in the past and has also often been hospitalised due to
deterioration of health and endangering behaviour. Prior
to the introduction of aripiprazole, the patient’s mental
state remained stable for 18 months thanks to the use
of olanzapine in the form of LAI. However, the patient
developed the post-injection syndrome, which required
hospitalisation in the intensive care unit, of which the
patient was in a coma for 3 days. After the general condition stabilised, the patient started to show symptoms of
psychosis. Initially, aripiprazole was used orally at a dose
of 15 mg per day, followed by LAI at a dose of 300 mg. The
mental state was initially stabilised, but after a few days,
it deteriorated. The dose of LAI was gradually increased,
reaching the maximum dose of 600 mg every two weeks.
A significant decrease in the severity of psychotic symptoms was observed (PANSS score – 75) with no noticeable
side effects. The maintenance treatment of the patient
consisted of 400 mg injection of aripiprazole LAI in each
gluteal muscle simultaneously, every 3 weeks. Although
this case may be unusual, it shows that such high doses
of aripiprazole can be well-tolerated in elderly patients
with a long history of the disease.
Polish sources do not provide descriptions of uses of
such high doses of aripiprazole; however, doses above 20
mg per day are used in clinical practice. Two Polish articles provide case reports of patients who required high
doses of aripiprazole (Szafrański, 2019; Reszczyński,
2017). In some of the described patients, full symptomatic
remission was not achieved at the dose of 15 mg per day
and only the increase of aripiprazole dose to 30 mg per
day induced clinical response. This dose is also used in
the maintenance treatment of patients with a history of
several exacerbations of schizophrenia.
The use of a high dose of aripiprazole may also be appropriate when switching from an antipsychotic drug in
connection with metabolic syndrome. It can help to avoid
mental deterioration often described when switching
from other antipsychotic drugs to aripiprazole (Antosik-Wójcińska, 2020; Chaumette, 2018). Further research
is needed on the efficacy and safety of high doses of aripi
prazole in the treatment of schizophrenia.
Additional advice may come from a report prepared
by Danish researchers (Christensen et al., 2018). Based on
239 reports of suicidal overdose of aripiprazole, they did
not describe significant adverse reactions to the abuse of
aripiprazole alone beyond sedation. None of the fatalities
has been linked to the direct effects of aripiprazole.

(( Conclusions

Aripiprazole is an effective and well-tolerated antipsychotic drug. It is most commonly used at a dose of 15
mg per day, but higher doses may be clinically useful.
This is particularly proven in the case of manic episodes
where the immediate inclusion of a maximum dose of
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aripiprazole can have a rapid therapeutic effect and good
tolerance to the treatment. The use of high doses of aripi
prazole may also be beneficial in patients with schizophrenia, especially in the absence of full improvement in
the case of lower doses or switching from another anti
psychotic drug. Moreover, aripiprazole is well accepted by
patients due to its good tolerance, low risk of weight gain
and hormonal imbalance. In the case of non-cooperating
patients, it is also possible to use the drug in the form of
long-acting injection.
Although the therapeutic concentration of aripiprazole has been established at 150–210 ng/ml (Sparshatt
and Taylor, 2010), there are no indications for measuring
its level in the serum in clinical practice (Urban and
Cubała, 2017). Dose selection should be more based on
clinical response and treatment tolerance. Tolerance

of the drug does not change when increasing the dose.
According to the 2012 Recommendations of the National Consultant for Psychiatry, gradual dose increase is
not required for the inclusion of aripiprazole (Recommendations of the National Consultant for Psychiatry,
2012). Therefore, it is worthwhile, especially in the
case of acute psychoses and manic episodes, starting
the treatment with a dose of 30 mg per day. Due to its
agonist and antagonist profile, the tolerance of the drug
may be good from the beginning, which could lead to
better cooperation of the patient in the treatment.
Based on the presented cases, it seems that higher doses
(>30 mg per day) can be successfully used in patients
with poor response to the drug but with good tolerance,
and the increase in dose may be associated with clinical
improvement.

(( Wprowadzenie

(( Związek pomiędzy dawką a mechanizmem działania

Aripiprazol jest lekiem przeciwpsychotycznym drugiej
generacji, bywa też, ze względu na swój profil receptorowy, nazywany lekiem przeciwpsychotycznym trzeciej
generacji (Mailman i Murthy, 2010). W zależności od
poziomu endogennej dopaminy i statusu receptorowego
może być pełnym antagonistą lub częściowym agonistą
receptorów dopaminowych D2. Ponadto blokuje receptory serotoninowe 5HT2a i 5HT2b. Wykazuje niewielkie
powinowactwo do receptorów adrenergicznych alfa-1
oraz histaminowych H1, nie ma natomiast wpływu na
receptory muskarynowe (de Bartolomeis i wsp., 2015).
Mimo że jest obecny na polskim rynku od kilkunastu lat,
a od kilku w postaci iniekcji o przedłużonym uwalnianiu,
dla wielu lekarzy nie jest on lekiem pierwszego wyboru
w pierwszym epizodzie psychozy lub manii, zwłaszcza
z towarzyszącym pobudzeniem psychomotorycznym.
Niektórzy też niesłusznie i bez oparcia w badaniach
naukowych uważają aripiprazol za lek, który może zaostrzać objawy psychotyczne. Zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego może zwiększać pobudzenie
psychomotoryczne i agitację, zwłaszcza przy niższych
dawkach w postaci doustnej, natomiast w postaci domięśniowej jest wskazany w leczeniu stanów pobudzenia.
Aripirazol jest stosowany jako lek drugiego rzutu w przypadku wystąpienia zaburzeń metabolicznych lub hiperprolaktynemii, jak również w przypadku utrzymujących
się objawów negatywnych. Do najczęstszych objawów
niepożądanych należą akatyzja, nudności, bezsenność,
agitacja (Charakterystyka Produktu Leczniczego, Abilify). Artykuł ten ma za zadanie przedstawić zależny od
dawki efekt działania aripiprazolu i poszerzyć możliwości jego klinicznych zastosowań.

■

aripiprazolu
W charakterystyce produktu leczniczego producent zaleca
10–15 mg aripiprazolu jako dawkę początkową, a 15 mg jako
dawkę w leczeniu podtrzymującym (Charakterystyka Produktu Leczniczego, Abilify). Dawkę maksymalną ustalono
na poziomie 30 mg. W metaanalizie z 2016 roku (Crippa
i Orsini, 2016), która obejmuje 5 badań klinicznych nad zależnymi od dawki aripiprazolu zmianami wyników w skali
PANNS u pacjentów z zaburzeniami schizoafektywnymi, wykazano największą skuteczność dawki 19,32 mg
na dobę. Nie wykazano korzyści płynących z dawek wyższych niż 20 mg na dobę (Crippa i Orsini, 2016). Podobny
wniosek, dotyczący zarówno schizofrenii, jak i zaburzeń
schizoafektywnych, przynosi metaanaliza z 2009 roku
(Mace i Taylor, 2009), obejmująca 5 badań klinicznych.
Wykazano w niej, że optymalną dawką aripiprazolu jest
10 mg na dobę, a dawki powyżej 20 mg nie przynoszą dodatkowych korzyści. Również duża metaanaliza z 2020
roku (Leucht i wsp., 2020), mająca na celu określenie skutecznych dawek różnych leków przeciwpsychotycznych,
ustaliła skuteczną dawkę aripiprazolu na poziomie 11,5 mg
na dobę. Dlaczego zatem i w jakich sytuacjach klinicznych
stosowanie wysokich dawek aripiprazolu ma sens?
Kluczową rolę odgrywa tutaj podwójna natura aripiprazolu – ago- i antagonisty. W przypadku ostrej psychozy mamy do czynienia z wyższym niż fizjologiczny
poziomem endogennego agonisty receptorów D2 – dopaminy. Niskie dawki aripiprazolu zmniejszają wpływ
dopaminy – przy wysokim jej stężeniu – na receptory
D2 z 95% do 89%. Tylko w wypadku występowania wyższych stężeń częściowego agonisty (aripiprazolu) reakcja
na endogennego agonistę (dopaminę) ulega znacznemu
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zmniejszeniu (<50%). Dlatego też wyższe dawki aripiprazolu w kryzysach psychotycznych mogą być skuteczniejsze i lepiej tolerowane przez pacjentów – w związku
z tym, że blokowanie receptorów dopaminergicznych
nie jest stuprocentowe (di Sciascio i Riva, 2015). Zobacz
rycinę 1 i rycinę 2.

(( Aripirazol w leczeniu choroby afektywnej

dwubiegunowej – wpływ dawki na skuteczność

Procent związania z receptorami D2

Skuteczność wysokich dawek aripiprazolu jest najlepiej
dowiedziona w przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej. Na początku skupmy się na dużej metaanalizie
z 2018 roku (Romeo i wsp., 2018) badającej skuteczność
i bezpieczeństwo agonistów dopaminowych (aripiprazolu
w dużych i małych dawkach i kariprazyny) w leczeniu
ostrych epizodów afektywnych. W epizodzie maniakalnym za małe dawki przyjęto uznawać ≤15 mg, a za
duże >15 mg. Uśredniony iloraz szans uzyskania poprawy w epizodzie maniakalnym w przypadku małych

dawek aripiprazolu w monoterapii wynosił 1,58 (95% CI:
0,8–3,13). W przypadku dużych dawek iloraz szans
klinicznej poprawy w manii wynosił 3,00 (95% CI:
1,01–8,88). Jeśli chodzi o wysokie dawki aripiprazolu
w depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, nie wykazywał on większej skuteczności niż
placebo (iloraz szans 0,98 [95% CI 0,7–1,37]). Co ciekawe, w przypadku dużej depresji (MDD) zarówno małe,
jak i duże dawki aripiprazolu wykazywały skuteczność.
W przypadku małych dawek iloraz szans remisji wynosił
1,68 (95% CI: 1,13–2,5), a odpowiedzi klinicznej 1,8 (95%
CI: 1,06–3,04). W wypadku dużych dawek iloraz szans
remisji wynosił 1,96 (95% CI: 1,56–2,47), a odpowiedzi klinicznej 1,93 (95% CI: 1,56–2,39). Metaanaliza ta skupiała
się również na ocenie bezpieczeństwa i tolerancji leczenia.
Nie znaleziono znaczących różnic w tolerancji i efektach
ubocznych w zależności od dawki aripiprazolu. Inna metaanaliza – Li i wsp., 2017 – również wykazała skuteczność
wysokich dawek aripiprazolu zarówno w leczeniu stanów
maniakalnych, jak i w podtrzymywaniu remisji. Ponadto
wskazywała na mniejsze ryzyko zaprzestania leczenia.
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Rycina 1. Teoretyczny model zależnego od dawki wysycenia receptorów dopaminowych w obecności
częściowego agonisty, wg di Sciascio i Riva, 2015

Procent zajęcia receptora dopaminowego

Rycina 1 – opis. Zwiększenie stężenia agonisty (linia przerywana) poza fizjologicznym zakresem
doprowadza do nadmiernej maksymalnej aktywacji układu dopaminergicznego. Efekt taki będzie
osłabiony przez zwiększenie stężeń (dawek) częściowego agonisty receptora dopaminowego. Na
osi y przedstawiono teoretyczny procent związania z receptorami D2. Pokazuje on, że wyższe dawki
leku mogą być wymagane w celu przezwyciężenia indukowanej przez agonistę aktywacji układu
dopaminergicznego.

Rycina 2.
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Dawka dobowa aripiprazolu

Średnie zajęcie receptora dompinowego D2 w zależności od dawki aripiprazolu

Rycina 2 – opis. Średnie zajęcia receptora dopaminowego D2 w zależności od dawki aripiprazolu, na
podstawie Kim i wsp., 2012.
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Niskie dawki aripiprazolu mają natomiast dowiedzione zastosowanie w augumentacji lekoopornej depresji.
Aripiprazol został, jako pierwszy z leków przeciwpsychotycznych, dopuszczony przez Amerykańską Agencję
ds. Leków (FDA) do stosowania w augumentacji leczenia lekoopornej depresji (Nelson i Papakostas, 2009).
Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii zaleca
dawki w zakresie od 2 mg do 20 mg na dobę (Gałecki
i Bliźniewska-Kowalska, 2019). Aripiprazol wykazuje
nie tylko największą skuteczność wśród leków przeciwpsychotycznych w połączeniu z SSRI i SNRI (Gałecki
i Bliźniewska-Kowalska, 2019), ale również cechuje ten
lek bezpieczeństwo i dobra tolerancja w połączeniu z zabiegami EW (Merk i Kucia, 2015).

(( Wysokie dawki aripiprazolu w schizofrenii

i zaburzeniach schizoafektywnych
Dostępne badania i metaanalizy sugerują, że skuteczność
aripiprazolu w schizofrenii i w zaburzeniach schizoafektywnych nie wzrasta po zastosowaniu dawek powyżej
20 mg. Jednak doświadczenie kliniczne i opisy przypadków pokazują sytuacje, w których stosowanie wyższych
dawek aripiprazolu może być korzystne w pewnych sytuacjach klinicznych.
Jako przykład może posłużyć przypadek dotyczący
57-letniego mężczyzny, który przez 30 lat był leczony
w związku z rozpoznaniem schizofrenii (Chavez i Poveda,
2006). Przez ostatnie 4 lata był leczony olanzapiną w dawce 20 mg na dobę, jednak ze względu na przyrost masy ciała (najwyższa waga: 102,7 kg) zdecydowano się na zmianę
leku na aripiprazol. U pacjenta konieczne było zastosowanie bardzo wysokich dawek aripiprazolu – 60 mg na dobę.
Dawka ta była dobrze tolerowana przez pacjenta i pozwalała na skuteczną kontrolę objawów schizofrenii. Ponadto w ciągu 7 miesięcy waga pacjenta spadła do 85,9 kg.
Inny opis przypadku pacjenta przyjmującego bardzo
duże dawki aripiprazolu dotyczy 21-letniej pacjentki z ponad dwuletnią historią diagnozy schizofrenii paranoidalnej z cechami lekooporności (Duggal i Mendhekar, 2006).
Początkowo stosowano u niej trifluoperazynę, a następnie
haloperidol. Oba preparaty w dawkach terapeutycznych
nie przynosiły skutecznej redukcji objawów psychotycznych (u pacjentki występowały głównie halucynacje słuchowe). Zastosowano zatem monoterapię aripiprazolem,
który w dawce 30 mg na dobę po dwóch tygodniach stosowania spowodował redukcję nasilenia omamów słuchowych o ok. 30 proc. Stopniowo, co 3 tygodnie, dawka była
zwiększana o 15 mg, by ostatecznie osiągnąć poziom 75 mg
na dobę. Uzyskano wówczas zarówno całkowitą remisję
objawów psychotycznych, jak i poprawę w zakresie funkcjonowania pacjentki. Jedynym odchyleniem od normy,
które pojawiło się dopiero przy maksymalnej stosowanej
dawce, był częstoskurcz zatokowy z AS 100–110 na min.
Poza tym nie obserwowano innych działań niepożądanych.

Opierając się na wcześniej wspomnianym przypadku,
inni klinicyści zastosowali dawkę 60 mg na dobę u pacjenta z diagnozą schizofrenii z cechami lekooporności.
Zastosowali oni taką dawkę u 31-letniego pacjenta od 14
lat chorującego na schizofrenię (Thone, 2007). Został
on przyjęty do oddziału w pogorszeniu psychotycznym
z objawami pobudzenia psychomotorycznego, rozkojarzenia, bezsenności i urojeń paranoidalnych. Wcześniej
jako leczenie podtrzymujące u tego pacjenta stosowano
aripiprazol w dawce 20 mg na dobę. Stopniowo zwiększono dawkę aripiprazolu do 60 mg na dobę. Jednak
zamiast uzyskać poprawę, osiągnięto pogorszenie się
stanu pacjenta, a pobudzenie psychoruchowe nasiliło
się. Badacze za ten stan obwiniali agonistyczne działanie
aripiprazolu na receptory dopaminowe. Poprawę u tego
pacjenta udało się uzyskać, redukując dawkę aripiprazolu do 15 mg na dobę i dołączając olanzapinę w dawce
15 mg na dobę.
Aripiprazol w wysokich dawkach bywa również stosowany w leczeniu skojarzonym z klozapiną. Połączenie
takie zostało ostatnio powiązane z najmniejszym ryzykiem rehospitalizacji pacjentów ze schizofrenią (Tiihonen i wsp., 2019). Już w 2006 roku opisywano przypadki
stosowania klozapiny z aripiprazolem w maksymalnej
zarejestrowanej dawce. U pacjentów, u których zastosowano takie leczenie, oprócz uzyskania remisji objawowej, udało się uzyskać redukcję objawów negatywnych
(Clarke i wsp., 2006).
W literaturze znajduje się ciekawy opis przypadku
zastosowania bardzo wysokiej dawki aripiprazolu w postaci zastrzyku o przedłużonym uwalnianiu (LAI), (Bartova i wsp., 2016). Dotyczy on 72-letniej pacjentki chorującej od wielu lat na przewlekłą schizofrenię. Pacjentka
przyjmowała w przeszłości wiele leków przeciwpsychotycznych, była również często hospitalizowana z powodu pogorszeń stanu zdrowia i zachowań zagrażających.
Przed wprowadzeniem aripiprazolu u pacjentki utrzymywała się 18-miesięczna stabilizacja stanu psychicznego dzięki zastosowaniu olanzapiny w postaci LAI.
Jednak u pacjentki rozwinął się zespół poiniekcyjny,
który wymagał hospitalizacji w oddziale intensywnej
terapii, z czego 3 dni pozostawała ona w śpiączce. Po
ustabilizowaniu się stanu ogólnego pacjentka zaczęła
przejawiać objawy psychotyczne. Początkowo zastosowano aripiprazol doustnie w dawce 15 mg na dobę,
a następnie w postaci LAI w dawce 300 mg. Uzyskano
wstępną stabilizację stanu psychicznego, jednak po kilku dniach jej stan uległ pogorszeniu. Stopniowo zwiększano dawkę LAI, maksymalnie osiągając dawkowanie
600 mg co dwa tygodnie. Zaobserwowano znaczący spadek nasilenia objawów psychotycznych (wynik w skali
PANSS – 75), przy braku jakichkolwiek zauważalnych
objawów ubocznych. Leczenie podtrzymujące u tej pacjentki miało postać iniekcji aripiprazolu LAI, po 400
mg w oba mięśnie pośladkowe jednocześnie, co 3 tygodnie. Jakkolwiek ten przypadek może mieć bardziej
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znaczenie kazuistyczne, pokazuje, że tak wysokie dawki
aripiprazolu mogą być dobrze tolerowane u pacjentów
w wieku podeszłym, z długą historią chorowania.
Polskie źródła nie dostarczają opisów stosowania aż
tak wysokich dawek aripiprazolu, jednak dawki powyżej
20 mg na dobę są w praktyce klinicznej stosowane. Dwa
polskie artykuły przynoszą opisy przypadków pacjentów,
którzy wymagali stosowania wysokich dawek aripiprazolu (Szafrański, 2019; Reszczyński, 2017). U części opisywanych pacjentów nie uzyskano pełnej remisji objawowej
przy dawce 15 mg na dobę i dopiero zwiększenie dawki
aripiprazolu do 30 mg na dobę przyniosło odpowiedź
kliniczną. Dawka ta bywa również stosowana w leczeniu
podtrzymującym u pacjentów z historią kilku zaostrzeń
schizofrenii.
Stosowanie wysokiej dawki aripiprazolu może być
też zasadne przy zamianie leku przeciwpsychotycznego w związku z zespołem metabolicznym. Może pomóc
uniknąć pogorszenia stanu psychicznego często opisywanego przy zamianie innych leków przeciwpsychotycznych na aripiprazol (Antosik-Wójcińska, 2020; Chaumette, 2018). Konieczne są dalsze badania nad skutecznością
i bezpieczeństwem płynącym ze stosowania wysokich
dawek aripiprazolu w leczeniu schizofrenii.
Dodatkowe wskazówki mogą płynąć z raportu opracowanego przez duńskich badaczy (Christensen i wsp.,
2018). Na podstawie 239 raportów przedawkowania aripiprazolu w celach samobójczych, nie opisali znaczących
reakcji niepożądanych przy nadużyciu samego aripiprazolu poza sedacją. Żaden z przypadków śmiertelnych nie został powiązany z działaniem bezpośrednim aripiprazolu.

(( Wnioski

Aripiprazol jest skutecznym i dobrze tolerowanym lekiem przeciwpsychotycznym. Najczęściej stosowany
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jest w dawce 15 mg na dobę, jednak dawki wyższe mogą
być użyteczne klinicznie. Szczególnie jest to udowodnione w przypadku epizodów maniakalnych, w których
natychmiastowe włączenie maksymalnej dawki aripiprazolu może przynieść szybki efekt terapeutyczny
i dobrą tolerancję leczenia. Stosowanie wysokich dawek
aripiprazolu może być również korzystne u pacjentów
ze schizofrenią – zwłaszcza przy braku pełnej poprawy
w wypadku mniejszych dawek lub przy zmianie z innego leku przeciwpsychotycznego. Ponadto aripiprazol
ze względu na dobrą tolerancję, niskie ryzyko wzrostu
masy ciała i zaburzeń hormonalnych jest lekiem dobrze
akceptowanym przez pacjentów. W przypadku pacjentów niewspółpracujących istnieje również możliwość
zastosowania leku w postaci długodziałającej iniekcji.
Pomimo że stężenie terapeutyczne aripiprazolu
ustalono na poziomie 150–210 ng/ml (Sparshatt i Taylor, 2010), nie ma przesłanek sugerujących zastosowanie
badania jego poziomu w surowicy w praktyce klinicznej
(Urban i Cubała, 2017). Dobieranie jego dawki powinno
bardziej opierać się na odpowiedzi klinicznej i tolerancji
leczenia. Tolerancja leku nie zmienia się również przy
zwiększaniu dawki. Zgodnie z zaleceniami Konsultanta
Krajowego ds. psychiatrii z 2012 roku przy włączaniu
aripiprazolu nie jest wymagane stopniowe zwiększanie
dawki (Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie
psychiatrii, 2012). Dlatego też warto, zwłaszcza w przypadku ostrych psychoz i epizodów maniakalnych, rozpoczynać leczenie od dawki 30 mg na dobę. Ze względu na swój profil ago-, antagonisty tolerancja leku od
początku może być dobra, co w perspektywie będzie
się wiązać z lepszą współpracą pacjenta w leczeniu. Na
podstawie przedstawionych przypadków wydaje się, że
wyższe dawki (>30 mg na dobę) mogą być z powodzeniem
stosowane u pacjentów ze słabą odpowiedzią na lek, ale
z dobrą tolerancją, a zwiększenie dawki może wiązać się
z poprawą kliniczną.
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Abstract
MDMA (3,4-methylenedioxymethamphetamine) is a psychoactive substance classified as a hallucinogen.
MDMA acts in the brain through a variety of neurochemical mechanisms, reducing anxiety, giving a sense of oneness with other people, expanding empathy, sharpening
the senses and intensifying the experience of emotions.
Therefore, the use of the MDMA assisted psychotherapy is being considered in selected disorders, such as
Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), Social Anxiety
Disorder (SAD) in people with Autism Spectrum Disorder
(ASD), and in treatment of alcoholic addition. Although
the recreational use of ecstasy may lead to numerous
life-threatening side effects, data available in the literature suggest that psychoactive substances may be safely
administered in clinical settings.
This article aims to review current research on the
MDMA assisted psychotherapy. The first part of the article concludes data on MDMA assisted psychotherapy
from available clinical trials. The second one sums up
hopes and fears associated with the administration of
MDMA in clinical settings that were discussed in the
current clinical discourse.
It seems that further studies are needed to determine the
long-term safety and effectiveness of MDMA assisted
psychotherapy.
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Streszczenie
MDMA (3,4-metylenodioksymetamfetamina) jest substancją psychoaktywną zaliczaną do środków halucynogennych. MDMA, działając przez liczne układy neuroprzekaźnikowe, redukuje lęk, zwiększa empatię, poczucie jedności z innymi ludźmi, wyostrza zmysły, a także
intensyfikuje przeżywanie emocji. Rozważa się wykorzystanie terapii wspomaganej MDMA w leczeniu niektórych
chorób psychicznych, na przykład w zaburzeniu stresowym pourazowym (PTSD), fobii społecznej (SAD) u osób
z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (ASD) czy w
terapii uzależnienia od alkoholu. Rekreacyjne stosowanie
środków typu ecstasy może mieć liczne, zagrażające życiu
i zdrowiu skutki. Jednakże badania dotyczące podawania

(( Objective

This paper aims to review previous studies on the use of
3,4‑methylenedioxymethamphetamine (MDMA) in the
treatment of selected mental disorders.
MDMA – general characteristics and basic information
MDMA is a semi-synthetic secondary amine, a derivative
of phenylethylamine. Due to its unique activity profile,
the substance belongs to the category of empathogens
(generating a state of empathy) or entactogens (“touching within”) (Nichols, 1986).
It is most often administered as an oral tablet with an
embossed logo. The drug is called by various names, most
often ecstasy or molly. The usual recreational doses range
from 75 to 150 mg. More serious health complications
usually occur after taking doses 40 times higher (Kalant,
2001). MDMA is quickly absorbed from the digestive tract.
After about 60–180 minutes, it reaches its peak concentration in the serum and then quickly penetrates tissues,
easily penetrating the blood-brain barrier (Freye, 2009;
Verebey et al., 1988; Mas et al., 1999). The substance undergoes enzymatic degradation in the liver, mainly by the
isoenzyme CYP2D6 of cytochrome P450 (Wu et al., 1997).
Subsequent doses may saturate the isoenzyme, leading to
a non-linear increase of the concentration in tissues and
prolonged action of MDMA (de la Torre et al., 2000). The
excretion of the drug and its metabolites from the body is
slow. It is estimated that it takes about 40 hours to remove
95% of the substance from the body (Mas et al., 1999).
The structure of MDMA resembles both psychostimulants (amphetamine derivatives) and hallucinogens
(Dunlap et al., 2018). The effects of MDMA are not yet fully understood. It was found that MDMA inhibits mono
amines reuptake, which increases their concentration
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MDMA w warunkach klinicznych wydają się wstępnie
potwierdzać bezpieczeństwo procedury stosowania substancji w kontrolowanych warunkach medycznych.
Celem pracy jest przegląd dotychczasowych badań nad
wykorzystaniem MDMA w terapii wspomnianych zaburzeń psychicznych. W pierwszej części pracy skupiono
się na przedstawieniu badań nad psychoterapią wspomaganą MDMA. W drugiej podsumowano pojawiające
się w aktualnym dyskursie klinicznym nadzieje i obawy
związane z zastosowaniem terapii wspomaganej MDMA.
Wydaje się, że zastosowanie MDMA w leczeniu tych zaburzeń wymaga dalszych badań, które przede wszystkim
pozwolą ocenić skuteczność terapii wspomaganej MDMA
oraz jej długofalowe bezpieczeństwo.

in the synaptic cleft. It is a substrate for transporters
of serotonin, noradrenaline and to small extent dopamine. The substance also increases the concentration
of neurotransmitters in the cytosol of neurons, which
leads to modification of their membrane transporters
(internalisation) through the signal transduction (Kittler
et al., 2010). MDMA is a monoamine oxidase inhibitor
and thus inhibits the breakdown of neurotransmitters
(Leonardi and Azmitia, 1994). MDMA also exhibits direct
receptor activity, influences changes in gene expression
and protein levels associated with neuroplasticity (e.g.
BDNF) (Martinez-Turrillas, 2006).
In the human body, it acts primarily through the serotoninergic system, causing effects similar to those caused
by psychedelics. The influence on the noradrenergic systems, similarly to amphetamine derivatives, is associated
with stimulation and side effects. MDMA increases the
release of oxytocin, prolactin, DHEA, vasopressin and
regulates cortisol levels (Dunlap et al., 2018).
The substance is a mixture of stereoisomers showing
significant differences in pharmacokinetics and pharmacodynamics. In animal studies, the MDMA S(+) enan
tiomer has psychostimulant-like effects, increases temperature, oxytocin levels and is potentially neurotoxic.
The MDMA R(–) enantiomer acts more like a psychedelic
substance, activating hypothalamic neurons, increasing
social interaction, reducing anxiety and not increasing
psychomotor agitation (Dunlap et al., 2018; Pitts et al.,
2018; Spitzer et al., 2001).
The acute effects of MDMA are summarised in Table 1
(Pagliaro and Pagliaro, 2019; Betzler et al., 2017; Greene
et al., 2008; Parrot and Lasky, 1998; Cohen et al., 1995;
Peroutka et al., 1988).
Severe complications, such as delirium, serotonin syndrome, malignant neuroleptic syndrome, and psychotic
episodes are related to “street” use of ecstasy preparations.

Table 1.

Acute effects of MDMA

Mental
Psychomotor agitation
Reduction of fatigue and
sleepiness
Decrease in appetite
Sexual arousal
Elevated mood and improved
wellbeing.
Increased willingness to make
contact with other people
Sharpened sensory perception
hallucinations and visual
illusions (flashes in the
peripheral vision)
Impairment of the ability to
concentrate
Panic attacks

Somatic
Increase in body temperature
Increased sweating
Increase in blood pressure
Increase of the heart rate
Increased muscle tension
Dry mouth
Lockjaw, gnashing of teeth
Nausea and vomiting
Back pain, muscle aches
Headaches
Dehydration or overhydration
Hyponatremia

Chronic drug use is associated with late complications.
These include memory disorders, dysfunctions of executive
functions, changes in EEG, mood and anxiety disorders,
impaired problem-solving or decision-making abilities
and impulsiveness (Betzler et al., 2017; Kalant 2001). The
potential neurotoxicity of MDMA is widely explored (Dunlap et al., 2018; Ricaurte et al., 2000; McCann et al., 2000).
The relationship between late effects and the use of
“pure” MDMA is currently being discussed. In clinical settings, no life-threatening complications or severe adverse
reactions were found in healthy volunteers taking MDMA
(Greer and Tolbert, 1986; Grob et al., 1996; Cami et al., 2000;
de la Torre et al., 2000; Harris et al., 2002; Kolbrich et al.,
2008; Tancer and Johanson, 2001; Vollenweider et al., 1998;
Liechti et al., 2001; Clark et al., 2015; Kirkpatrick et al., 2014).
The toxicity of ecstasy depends on many factors, both
biological and environmental (Betzler et al., 2017). After
intoxication with the substance, four main mechanisms
of toxicity were described, i.e. liver, cardiovascular, and
brain damage as well as damage resulting from hyperthermia (Kalant, 2001).
When MDMA stops working, there is a specific withdrawal syndrome (mid-week blues or Blue Monday) lasting
from 3 to 5 days. Symptoms, such as mood reduction, drowsi
ness, anhedonia, discouragement of engaging in activities,
irritability, memory and concentration problems, dizziness, and nausea may occur (Pagliaro and Pagliaro, 2019).
The theoretical addictive potential of MDMA is reduced by unpleasant psychedelic sensations, which may
be exacerbated by frequent intake (Peroutka, 1988).

(( The literature review

Research on the application of MDMA therapy in the
treatment of post-traumatic stress disorder (PTSD)
The MDMA profile has provided arguments for the use of
this substance in the treatment of post-traumatic stress

disorder (PTSD). It has been shown that MDMA reduces
the response to anxiety-inducing stimuli and thus enables confrontation with traumatic and frustrating memories. It strengthens introspection and interpersonal trust,
induces openness and pro-social behaviour, and thus
significantly strengthens the therapeutic relationship
(Kuypers et al., 2017; Hysek et al., 2013; Schmid et al.,
2014; Feduccia and Mithoefer, 2018; Bershad et al., 2016a;
Young et al., 2015 and 2017). Imaging studies have shown
that MDMA weakens the activity of the amygdaloid body
and activates the frontal cortex (Gamma et al., 2000; Carhart-Harris et al., 2015), and the reversed relationship of
the activity of these structures is found in PTSD (Francati
et al., 2007; Dehlgren et al., 2018).
MDMA-assisted psychotherapy sessions in PTSD therapy are carried out according to standardised methods
included in the manual of the Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS). Drug sessions are
preceded by preparatory sessions. After sessions with
MDMA, however, drug-free therapy sessions are conducted (Mithoefer, 2017). The therapy is carried out in
specially arranged rooms. The sessions are led by a regular team of two therapists. The action of the empathogen
is supported by music. Psychotherapy with MDMA involves the use of interventions stimulating introspection
alternating with working on the material revealed during
the session. The idea is to revisit traumatic experiences
without being numbed by feelings of fear, pain or sadness
(Mithoefer, 2017; Mithoefer et al., 2019; Passie, 2012).
Therapeutic work with MDMA takes place in a unique
“window of tolerance” (Ogden et al., 2006).
In Spain, a study assessing the safety and efficacy of
treatment with MDMA in women with post-traumatic
stress disorder after a sexual assault was conducted from
2000 to 2002. The study was discontinued after the state
authorities withdrew the authorisation (Bouso et al., 2008).
In the USA, between 2004 and 2008, Mithoefer et al.
carried out a study to evaluate the efficacy and safety of
MDMA-assisted therapy against placebo psychotherapy.
The experiment included 20 participants with the dia
gnosis of PTSD who had previously undergone standard
treatment methods. Two sessions of experimental psychotherapy were used. Twelve subjects received MDMA
(125 mg) and 8 patients – inactive placebo.
The effects were assessed mainly using a structured
PTSD scale in the form of a clinical interview (Clinician-Administered PTSD Scale, CAPS). The individual
ranges of results on the scale corresponding to the gravity
of PTSD are respectively: 20–39 mild, 40–59 moderate,
60–79 severe, >80 very severe (Weathers et al., 2001). The
results obtained in the study are presented in Table 2.
The study group obtained statistically significantly lower results on the CAPS scale than the control
group. Clinical response criterion was considered to
be a >30% reduction in CAPS. In the MDMA group, it
was obtained by 83.3% of participants as compared to
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25% of participants in the placebo group. In phase 2 of
the study, 100% of the participants observed a clinical
response. No serious side effects, adverse neurological
effects or clinically significant increases in blood pressure were observed during the experiment (Mithoefer et
al., 2011).
Table 2. CAPS mean scores by group according to Mithoefer study
(Mithoefer et al., 2011)
Phase 1. Double-blind, placebo-controlled
Control group
Study group
(placebo)
(MDMA)
N=8
N = 12
Start of the study
79.6 (8.1)
79.2 (6.6)
3–5 days after the first
74.1 (10.3)
37.8 (8.4)
experimental session
3–5 days after the second
66.8 (8.0)
29.3 (6.5)
experimental session
Phase 2. Cossover study – therapy sessions with MDMA were
used in the control group
2 months after the last
6.6 (24.2)
placebo session
4–6 weeks after the second
33.9 (12.8)
session with MDMA
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the study group, compared to a 35-point decrease (52%)
in the “crossover group.” No serious side effects were
observed, but it was noted that the increase in temperature, blood pressure and heart rate was higher when
using 125 mg dose (Oehen et al., 2013).
Table 3. Mean outcome measures in CAPS and PDS according to
Oehen et al., 2013
Results on the CAPS:

Start of the study
3 weeks after the second
session with MDMA
3 weeks after the third
session with MDMA
Results on the PDS:

Start of the study
3 weeks after the third
session with MDMA

Control group
(25 mg of MDMA)
N=4
63.4 (7.9)
60.0 (6.8)

Study group
(125 mg of MDMA)
N=8
66.4 (13.6)
63.0 (17.8)

66.5 (7.6)

50.8 (19.7)

Control group
(25 mg of MDMA)
N=4
23.5 (1.9)
30.8 (6.2)

Study group
(125 mg of MDMA)
N=8
30.0 (6.3)
21.4 (11.9)

The standard deviation values are given in brackets.
N – group size

The standard deviation values are given in brackets.
N – group size

The conclusions from the long-term observation of a
study by Mithoefer et al. from 2004–2008 were published
in 2013. It was found that the effects of improved results
after the experimental sessions seem to last for more than
3.5 years (Mithoefer et al., 2013).
A similar survey was carried out in Switzerland in
2006–2011. However, an active placebo was used, i.e. a
small dose of MDMA, which was not supposed to have
any therapeutic effects, but to be mentally and physically
noticeable by the participants. Oehen et al. (2013) used
a low (25 mg of active placebo) or full (125 mg) dose of
MDMA in 12 patients with PTSD resistant to treatment.
Three experimental sessions were conducted.
The results were measured with CAPS and additionally with Posttraumatic Diagnostic Scale (PDS). The
second tool is a self-report scale with good psychometric
properties. The grades of gravity of PTSD on the PDS are
respectively: 1–10: mild, 11–20: moderate, 21–35: moderately severe, 36–51: severe (Foa et al., 1993). The results
obtained in the study are presented in Table 3.
In the study and control group, the reduction in both
CAPS and PDS scores were registered. The reduction of
results in the study group compared to the control group
was statistically significant only in the PDS. In phase 2
of the experiment, 3 sessions of MDMA therapy were
applied to participants from the group receiving previously active placebo. Clinical response defined in the
study was observed in all participants and half of them
had a remission (see Table 5). During the long-term observation, CAPS results decreased by 24 points (35%) in

In 2018, the results of a study conducted in the USA
between 2010 and 2015 were published. It involved a population particularly vulnerable to PTSD, i.e. war veterans,
firefighters and police officers. Twenty six subjects were
randomly assigned to groups to receive 30 mg, 75 mg and
125 mg of MDMA respectively at therapy sessions.
The CAPS was used in the measurements. Inventories and clinical scales were widely used to assess other
mental functions and symptoms (e.g. Beck’s Depression
Inventory (BDI-II), Dissociative Experiences Scale (DES
II), Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)). The results
obtained in CAPS are presented in Table 4.
Table 4. Mean CAPS scores at the baseline, primary endpoint and
12 months follow up (Mithoefer et al., 2018)

At the
beginning of
the study
1 month after
the second
experimental
session
After 12
months of
observation

Control group
(30 mg of
MDMA)
N=7
87.4 (14.1)

Study group
(75 mg of
MDMA)
N=7
82.4 (17.3)

Study group
(125 mg of
MDMA)
N = 12
89.7 (17.3)

76.0 (23.4)

24.1 (17.2)

45.3 (33.8)

52.7 (41.2)
(after the
crossover)

28.3 (23.0)

37.8 (21.4)

The standard deviation values are given in brackets.
N – group size
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Participants receiving 75 and 125 mg MDMA had significantly lower results in CAPS than those receiving
active placebo (30 mg of MDMA). There was also a reduction of results on additional scales. No statistically significant differences were found in the results of
groups receiving 75 and 125 mg MDMA. The percentage
of confirmed remission was higher in the groups with
active doses (86% for 75 mg and 58% for 125 mg respectively). One of the participants had a cardiac arrhythmia,
which was associated with the use of MDMA. The patient required daily observation at the hospital. Mild and
temporary side effects were reported in the remaining
20 participants (Mithoefer et al., 2018).
A study by Ot’alora et al. from 2012–2017 assessed
the effects and safety of 2 doses of MDMA (100 mg and
125 mg) compared with active placebo (40 mg) during
experimental sessions. Twenty eight participants with
chronic PTSD were qualified for the study. In this study,
the groups receiving active doses achieved a significant
reduction of results in CAPS and additional scales, and
the changes were permanent during the long-term observation period. No serious adverse reactions were observed. However, participants who received 100 and 125
mg of MDMA more often side effects reported (Ot’alora
et al., 2018).
In 2019, Mithoefer et al. published the results of
their analysis of MDMA-assisted therapy research from
2004–2017. It was found that groups receiving active
doses of MDMA had a statistically greater reduction of
results in CAPS than control groups; the results in additional scales were also improved. On average, 54.2% of
participants of experimental therapy were in remission
after 2 sessions with MDMA (i.e. they did not meet the
diagnostic criteria for PTSD according to the American
Table 5.

Psychiatric Association). The treatment was well tolerated (Mithoefer et al, 2019).
The systematic review and meta-analysis of the research results of Bouso et al. from 2008, Mithoefer et al.
from 2010 and 2018, Oehena et al. from 2013, and Ot’alora et al. from 2018 were conducted by Bahji et al. It was
concluded that the studies provided moderate-quality
evidence that psychotherapy with MDMA appears to
be potentially safe, effective in reducing symptoms and
achieving PTSD remission. Moreover, it was found that
the effects of such an intervention last over time in the
population of people with chronic and resistant to other
forms of treatments PTSD (Bahji et al., 2020).
The use of MDMA-assisted therapy to reduce social
anxiety disorder (SAD) in adults with autism spectrum
disorders (ASD)
The serotonergic effects of MDMA, as well as those associated with increased oxytocin secretion, are to enable
biological anxiety reduction, evoke feelings of group
affiliation, reduce the negative attribution assigned to
signals of rejection in social situations and facilitate the
establishment of the therapeutic relationship (Johansen,
Krebs, 2009; Bershad et al., 2016b).
Imaging examination suggests that the activation
of the amygdaloid body and individual regions of the
cerebral cortex in response to social stimuli is different
in people with autism spectrum disorder (ASD) than
in people without ASD (Ashwin et al., 2007). It seems
that MDMA has the potential to regulate this response
(Gamma et al., 2000; Bedi et al., 2009). There are also
links between the mechanisms of facial recognition and
expression, and the potential effects of MDMA (Hoshi et

Brief characteristics of studies on MDMA-assisted psychotherapy for PTSD (adapted from Bahji et al., 2020)

Study
Number of participants
Average age of participants in years
The sex of the participants: Men/Women
Duration of PTSD in participants in months
Experimental dose of MDMA
Number of experimental sessions with
MDMA
Control group

Mithoefer et al., 2011
20
40.4 (7.2)
3/17
40.4 (7.2)
125 mg
2

Oehen et al., 2013
12
41.4 (11.2)
2/10
41.4 (11.2)
125 mg
3

Mithoefer et al., 2018
26
37.2 (10.3)
19/7
37.2 (10.3)
75, 125 mg
3

Ot’alora et al., 2018
28
42.0 (12.9)
19/9
42.0 (12.9)
75, 125 mg
3

Placebo (lactose)

Duration of observation
Period of long-term observation
Main evaluation criterion
Clinical response criteria:

2 months
17–74 months
CAPS
> 30% reduction from
the baseline on the
CAPS
Does not meet DSM
criteria for PTSD

Active placebo 25
mg of MDMA
2 months
12 months
CAPS, PDS
> 15 point reduction
from baseline

Active placebo
30 mg of MDMA
2 months
12 months
CAPS
> 30% reduction from
the baseline on the
CAPS
Does not meet DSM
criteria for PTSD

Active placebo
40 mg of MDMA
2 months
12 months
CAPS
> 30% reduction
from the baseline on
the CAPS
Does not meet DSM
criteria for PTSD

Remission criteria:

The standard deviation values are given in brackets.

Does not meet DSM
criteria for PTSD
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al., 2004). It has also been investigated whether the use
of MDMA increases tolerance to touch and attentiveness and sensitivity to positive social signals (Bershad
et al., 2019).
Between 2014 and 2017, a study was carried out to
evaluate the effectiveness and safety of MDMA-assisted
psychotherapy in reducing social anxiety disorders (SAD)
in people with ASD (Danforth et al., 2018).
12 participants with diagnosed ASD and at least a
moderate level of SAD were randomly assigned to the
study group (8 subjects, therapy with MDMA with a
dose of 75 mg/100 mg or 100 mg/125 mg) or the control
group (4 subjects, placebo group – lactose capsule). After 3 preparatory psychotherapy sessions, participants
took part in two experimental sessions with MDMA or
placebo, separated by a one-month break. The structured
psychological interventions known from studies on the
application of MDMA therapy in PTSD (Mithoefer et al.,
2011) were used. However, the needs of patients with ASD
required some modifications of the method (Danforth
et al., 2016). Moreover, after each session with MDMA,
3 sessions of substance-free psychotherapy were conducted. The long-term observation included a 6-month
period after the last experimental session.
The main criterion of qualification for the study and
evaluation of therapy efficacy were the results in the
Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS). The scale assesses
the level of anxiety and avoidance in various social situ
ations. The grades of severity of SAD on the scale were
defined in the study according to the number of points:
0–54 – regular, 55–65 – moderate, 66–80 – significant,
81–95 – severe, 96–200 – very severe. The clinically relevant response was defined as a reduction of 20 points
on the LSAS.
Table 6.

LSAS mean scores by group (Danforth et al., 2018)

Start of the study
One month after the
second experimental
session
After 6 months

Control group –
placebo
N=4
83.3 (11.9)
64.0 (13.3)

Study group –
MDMA
N=8
91.8 (15.8)
46.4 (15.2)

60.0 (17.4)

42.9 (20.4)

The standard deviation values are given in brackets.
N = group size

The group in which MDMA therapy sessions were
conducted achieved a statistically significant decrease
in LSAS scores compared to the group receiving placebo.
After 6 months of observation, the reduction of LSAS
scores in the study group was still greater than in the
control group. After the end of the experimental sessions
until the end of the long-term observation, the relevant
LSAS indicators in the study and control group varied
only slightly.

Clinically significant response was obtained by 75%
of respondents in the MDMA group as compared to 50%
in the placebo group. During the long-term observation,
the reduction of SAD symptoms in the group receiving
MDMA was maintained.
In the group of people who received MDMA, the participants reported subjective improvement of interpersonal relations (family, community and social relations)
and reduction of anxiety reactions in social situations
that have so far caused them (conversation, conducting
presentation). Some patients reported greater comfort
while talking about their feelings or maintaining eye
contact with the interlocutor.
In turn, the observed side effects were typical of the
drug. A statistically significant increase in diastolic
blood pressure, body temperature and heart rate were
observed. The parameters have not reached dangerous
levels and have normalised after the sessions. In the
group receiving MDMA, participants more often (as compared to the placebo group) reported symptoms, such as
anxiety (75% vs. 25%), attention deficit problems (62.5%
vs. 25%), fatigue, headaches, and hypersensitivity to cold.
The symptoms appeared during the first day after the
session. Mood reduction was also reported more often
(25% MDMA vs. 0% in the placebo group). The subjects
from both groups reported suicidal thoughts with similar frequency (they were the most frequently reported
symptom in the whole study) (Danforth et al., 2018).
The use of MDMA in the treatment of alcohol
dependence
Researchers proposing to explore the potential of MDMA
in the treatment of alcohol dependence syndrome were
guided primarily by two reasons: first, the results of
experimental use of other hallucinogens in addiction
therapy, and second, the thesis that patients with alcohol dependence often have a history of psychological
trauma, mood disorders and anxiety disorders, which
makes them theoretically similar to patients with PTSD
(Stewart, 1996; Spates and Souza, 2007).
Studies using MDMA are difficult to perform in patients with alcohol dependence syndrome because of
the general medical (disorders of liver function, hypertension) and psychiatric (personality issues, use of other
psychoactive substances, mood disorders) comorbidity
in this group (Sessa, 2018).
The first and so far the only study of the use of psychotherapy with MDMA in patients with alcohol dependence
syndrome is currently being conducted in the UK (Bristol). Initial observations from an ongoing open study on
the safety, tolerance, and potential role of MDMA used in
this group of patients were published in mid-2019 (Sessa
et al., 2019). Further results are to be published after the
end of the experiment and the conclusions are to be used
in the design of the randomised study.
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20 participants with alcohol dependence syndrome
underwent 8 weeks of MDMA-assisted psychotherapy.
Sessions were conducted by a pair of therapists (male and
female, psychiatrist and psychologist), experienced in
psychotherapy and addiction therapy. It was based on the
assumptions developed by MAPS for MDMA-assisted psychotherapy. Patients were given MDMA at a dose of 125 mg.
The study is still ongoing. So far, data from the study
and 8-week observation, which took place after the end
of the therapy, have been published for 4 participants.
Two subjects maintained complete abstinence; the others
had an episode of low alcohol consumption. No participant had trouble sleeping or suicidal thoughts. No mood
reduction or major somatic side effects associated with
MDMA have been observed. The anxiety, depression and
quality of functioning indicators assessed using other
questionnaires used in the study have improved.
The published preliminary results of the study seem
to confirm the hypothesis that therapy with MDMA can
be safely used in clinical conditions in the population
of patients with alcohol dependence syndrome (Sessa
et al., 2019).
Other studies on MDMA
Currently, many clinical trials are planned or underway
to fully understand the effects of MDMA and the efficacy
and safety of the substance in selected disorders. These
studies are summarised in Table 7.
The pros and cons of MDMA – the safety of use
The issue of methodological issues of studies on the
clinical application of hallucinogens is often raised in
the literature. They are summarised in Table 8 (Krediet
Table 7.

et al., 2020; Begola and Schillerstrom, 2019; Muttoni et
al., 2019).
Only recently, thanks to the financial support of
non-profit organisations (such as MAPS) and the approval of government bodies (e.g. Food and Drug Administration in the USA), possibilities to conduct well-designed
clinical trials have opened up. There are many challenges
that researchers have to face to gain a real understanding
of the therapeutic potential and limitations of hallucinogens (Sellers and Leidermann, 2018).
One of the basic mechanisms of the therapeutic effect of MDMA is the modulation of oxytocin secretion.
Therefore, it is doubtful whether MDMA should be used
to induce therapeutic effects when oxytocin can hypothetically be administered intranasally (bypassing the
blood-brain barrier) (Lima and Rodrigues, 2019; Schenk
and Newcombe, 2018; Parrot, 2014).
The psychedelic experience during sessions with
MDMA can be a challenge and a barrier for some patients.
The effects of such sessions may be unpredictable from
the point of view of the therapeutic process and may lead
to unfortunate consequences in the case of therapists’
mistakes (Parrot, 2014).
MDMA can also have addictive potential. Concerns are
raised about the possibility of using the drug in street
conditions, as part of “self-treatment” after the positive
completion of the therapy.
MDMA-assisted psychotherapy requires a specific
structure and the presence of trained and experienced
therapists. Experimental studies have initially shown a
reduction in the symptoms of various mental disorders
through therapy with MDMA in less time than with the
previously recommended methods. This would reduce
the need for long-term medication or psychotherapy.
It would also eliminate the effect of the patient’s lack

Examples of other clinical trials with MDMA

Name

Organiser/Location

Clinical trial number

Start of the trial

MAPS, USA

Number of
participants
18

Study on the use of MDMA
psychotherapy in anxiety over
terminal illnesses
Study on the use of MDMA
psychotherapy in eating disorders
Testing the response to LSD while
using MDMA in healthy subjects

NCT02427568

2015

MAPS, USA

36

NCT04454684

2020

University Hospital in
Basel, Switzerland

24

NCT04516902

2021

Table 8. Some methodological issues in clinical trials investigating the use of hallucinogens as part of augmentation therapy
– a small number of participants
– difficulties in evaluating clearly what results from the psychoactive substance and what results from the applied psychotherapy
– no standardisation of the optimal dosage
– no documentation of the experimental sessions
– ways of evaluating adverse reactions
– participants’ awareness of receiving the drug
– effect of hallucinogens on susceptibility to suggestion
– use of questionnaires for subjective assessments
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of cooperation or interruption of therapy (Muttoni et
al., 2019). However, it is important to consider to what
extent in many countries it will be possible to carry out
such a complicated form of therapy and what financial
resources it will require.
The most important question, i.e. what exactly MDMA
is supposed to be, still remains. There are discussions to
register MDMA as a medicine. In the studies presented
in the article, MDMA is not a “medicine” itself, but only
a catalyst of therapy. The therapeutic effect comes from
psychotherapy, which is facilitated by MDMA in a specific way. Such a therapy is not focused on a particular
disorder, but at specific people who have difficulty in
taking advantage of the offer of psychotherapy itself
(Morgan, 2020).
MDMA also raises legitimate concerns as a drug that
may cause serious side effects after a single use (Boxler et
al., 2017). Animal studies have shown a range of deficits
and disorders resulting from administering MDMA. Similar dangerous complications are observed in everyday
medical practice (Schenk and Newcombe, 2018). However, supporters of MDMA-assisted therapy claim that
conclusions from animal studies must be applied very
carefully to humans.
The doubts are mainly due to extreme differences in
pharmacokinetics and pharmacodynamics of MDMA in
humans and animals. Neurotoxicity, for example, as a result of the substance, has been found primarily in animal
studies in which high doses of MDMA have been used for
a long time. The lack of a clear-cut understanding of the
dosage, method of administration, measurement of neurotoxicity or the appropriate experimental animal species
will always raise methodological questions in this type of
study (Dunlap et al., 2018). The relationship between the
occurrence of neurological changes and MDMA use is also
controversial. Imaging examination does not ultimately
resolve the question of whether MDMA is safe or not in
this respect (Mueller et al., 2016; Garg et al., 2015).
It also raises the question whether the cognitive deficits observed in long-term MDMA users are due to the
effect of the drug or rather to their abuse of various

(( Cel

Celem pracy jest przegląd dotychczasowych badań nad
wykorzystaniem 3,4-metylenodioksymetamfetaminy
(MDMA) w terapii wybranych zaburzeń psychicznych.
MDMA – charakterystyka ogólna i podstawowe
informacje
MDMA jest półsyntetyczną aminą drugorzędową, pochodną fenyloetyloaminy. Ze względu na unikalny profil
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psychoactive substances (Dunlap et al., 2018; Szigeti
et al., 2018). A counter-argument to studies showing
long-term complications is that “street” use of MDMA is
different from “clinical” use. The fact that the substance
is administered without an assessment of the somatic
symptom burden and the lack of any monitoring of its
effects under recreational conditions is taken into account (Sessa, 2017).
No serious adverse reactions have been reported in
studies assessing the efficacy and safety of MDMA therapy. Summarising the results of these studies, it can be
indicated that the most frequently reported side effects
were anxiety (including panic attacks), reduced mood, irritability. Moreover, the participants reported the feeling
of tiredness, loss of appetite, headaches and dizziness,
bruxism, nausea, feeling of cold. Slight hyperthermia,
increased heart rate, increased arterial blood pressure
and balance disturbances were also observed. Symptoms
disappeared in a week. No significant cognitive dysfunction was found. It should be stressed, however, that the
studies covered a small group of selected people without
somatic symptom burden.
The presence of withdrawal syndrome and the suicide
risk after MDMA has ceased to work is also a concern.
However, it has been established that mid-week blues is
mainly due to lack of sleep, excessive physical activity, reduced food intake, use of other psychoactive substances
(Sessa, 2017; Curran, 1997).

(( Summary

Preliminary studies conducted so far have shown that
MDMA-assisted psychotherapy can be safely carried out
in clinical settings and results in a clinically significant
reduction of symptoms in various mental disorders for
which traditional methods of treatment have proven to
be ineffective.
However, further research is needed to confirm the
therapeutic effect of this substance, to identify side effects and to evaluate the long-term effects of its use.

■

działania substancję umieszcza się w kategorii empatogenów (pobudzających współodczuwanie) lub entaktogenów („dotykających wnętrza”), (Nichols, 1986).
Najczęściej przyjmowana jest w formie doustnych
tabletek z wytłoczonym logo. Narkotyk określa się różnymi nazwami, najczęściej ecstasy lub molly. Zazwyczaj
stosowane dawki rekreacyjne wynoszą od 75 do 150 mg.
Poważniejsze powikłania zdrowotne występują zwykle
po przyjęciu dawek 40 razy wyższych (Kalant, 2001).
MDMA szybko wchłania się z przewodu pokarmowego.
Po około 60–180 minutach osiąga szczytowe stężenie
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w surowicy, a następnie szybko przenika do tkanek,
w tym z łatwością penetruje barierę krew–mózg (Freye,
2009; Verebey i wsp., 1988; Mas i wsp., 1999). Substancja
ulega enzymatycznemu rozkładowi w wątrobie, głównie
przy udziale izoenzymu CYP2D6 cytochromu P450 (Wu
i wsp., 1997). Kolejne dawki mogą wysycać izoenzym,
prowadząc do nieliniowego wzrostu stężenia w tkankach i wydłużenia czasu działania MDMA (de la Torre
i wsp., 2000). Wydalanie narkotyku i jego metabolitów
z organizmu jest powolne. Ocenia się, że potrzeba około
40 godzin na usunięcie 95% substancji z organizmu (Mas
i wsp., 1999).
Budowa MDMA przypomina zarówno substancje
psychostymulujące (pochodne amfetaminy), jak i halucnogeny (Dunlap i wsp., 2018). Działanie MDMA nie
jest jeszcze w pełni poznane. Stwierdzono, że MDMA
hamuje wychwyt zwrotny monoamin, przez co zwiększa
ich stężenie w szczelinie synaptycznej. Jest substratem
dla transporterów serotoniny, noradrenaliny i w niewielkim stopniu dopaminy. Substancja zwiększa także
stężenie neurotransmiterów w cytozolu neuronów, co
poprzez kaskadę sygnałową doprowadza do modyfikacji
działania ich błonowych transporterów (internalizacji)
(Kittler i wsp., 2010). MDMA jest inhibitorem monoaminooksydazy i tym samym hamuje rozkład neuroprzekaźników (Leonardi i Azmitia, 1994). MDMA wykazuje też
bezpośrednie działanie receptorowe, wpływa na zmiany
ekspresji genów i poziomów białek związanych z neuroplastycznością (np. BDNF), (Martinez-Turrillas, 2006).
W organizmie człowieka działa przede wszystkim
przez układ serotoninergiczny, powodując efekty podobne
do tych wywoływanych przez substancje psychodeliczne.
Wpływ na układ noradrenergiczny, podobnie jak pochodnych amfetaminy, związany jest z działaniem pobudzającym oraz działaniami niepożądanymi. MDMA zwiększa
uwalnianie oksytocyny, prolaktyny, DHEA, wazopresyny
oraz reguluje poziom kortyzolu (Dunlap i wsp., 2018).
Substancja jest mieszaniną stereoizomerów wykazujących istotne różnice w farmakokinetyce i farmakodynamice. W badaniach na zwierzętach enancjomer
(+) S MDMA ma działanie przypominające psychostymulanty, podnosi temperaturę, poziom oksytocyny i jest
potencjalnie neurotoksyczny. Enancjomer (−) R MDMA
działa bardziej jak substancja psychodeliczna, aktywuje neurony podwzgórza, wzmaga interakcje społeczne,
zmniejsza poziom lęku, przy czym nie wzmaga pobudzenia psychoruchowego (Dunlap i wsp., 2018; Pitts i wsp.,
2018; Spitzer i wsp., 2001).
Bezpośrednie efekty działania MDMA zostały zebrane
w tabeli 1 (Pagliaro i Pagliaro, 2019; Betzler i wsp., 2017;
Greene i wsp., 2008; Parrot i Lasky, 1998; Cohen i wsp.,
1995; Peroutka i wsp., 1988).
Ciężkie powikłania, takie jak majaczenie, zespół serotoninowy, złośliwy zespół neuroleptyczny, epizody
psychotyczne, mają związek z ,,ulicznym” stosowaniem
preparatów typu ecstasy.

Tabela 1.

Efekty bezpośrednie stosowania MDMA

Psychiczne
Pobudzenie psychoruchowe
Redukcja zmęczenia oraz
senności
Spadek apetytu
Pobudzenie seksualne
Podwyższenie nastroju
i polepszenie samopoczucia
Zwiększona chęć nawiązywania
kontaktów z innymi ludźmi
Wyostrzenie percepcji
zmysłowej
Omamy i złudzenia wzrokowe
(błyski na peryferiach pola
widzenia)
Upośledzenie zdolności do
koncentracji uwagi
Napady paniki

Somatyczne
Podwyższenie temperatury
ciała
Wzmożona potliwość
Podwyższenie ciśnienia
tętniczego krwi
Przyspieszenie częstotliwości
rytmu serca
Wzmożenie napięcia
mięśniowego
Suchość w ustach
Szczękościsk, zgrzytanie
zębami
Nudności i wymioty
Bóle pleców, bóle mięśni
Bóle głowy
Odwodnienie lub
przewodnienie
Hiponatremia

Przewlekłe przyjmowanie narkotyku wiązane jest
z późnymi powikłaniami. Wymienia się wśród nich
zaburzenia pamięci, funkcji wykonawczych, zmiany
w EEG, zaburzenia nastroju i zaburzenia lękowe, upośledzenie zdolności rozwiązywania problemów czy
podejmowania decyzji oraz impulsywność (Betzler
i wsp., 2017; Kalant, 2001). Szeroko eksplorowany jest
temat potencjalnej neurotoksyczności MDMA (Dunlap i wsp., 2018; Ricaurte i wsp., 2000; McCann i wsp.,
2000).
Obecnie dyskutowany jest związek efektów późnych
ze stosowaniem „czystej” MDMA. W warunkach klinicznych u zdrowych ochotników przyjmujących MDMA nie
stwierdzono zagrażających życiu powikłań ani ciężkich
działań niepożądanych (Greer i Tolbert, 1986; Grob i wsp.,
1996; Cami i wsp., 2000; de la Torre i wsp., 2000; Harris
i wsp., 2002; Kolbrich i wsp., 2008; Tancer i Johanson,
2001; Vollenweider i wsp., 1998; Liechti i wsp., 2001;
Clark i wsp., 2015; Kirkpatrick i wsp., 2014).
Toksyczność ecstasy zależy od wielu czynników, zarówno biologicznych, jak i związanych z okolicznościami
przyjmowania narkotyku (Betzler i wsp., 2017). Po zatruciach substancją opisywano cztery główne mechanizmy toksyczności: uszkodzenie wątroby, układu krążenia
i mózgu, a także uszkodzenia wynikające z hipertermii
(Kalant, 2001).
Po ustąpieniu działania MDMA występuje specyficzny
zespół odstawienny (mid-week blues albo Blue Monday)
trwający od 3 do 5 dni. Mogą wówczas występować objawy takie jak: obniżenie nastroju, senność, anhedonia,
zniechęcenie do podejmowania aktywności, drażliwość,
problemy z pamięcią i koncentracją uwagi, zawroty głowy oraz mdłości (Pagliaro i Pagliaro, 2019).
Teoretyczny potencjał uzależniający MDMA ograniczają nieprzyjemne doznania psychodeliczne, mogące
nasilać się przy częstym przyjmowaniu tej substancji
(Peroutka, 1988).
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(( Przegląd piśmiennictwa

Badania nad zastosowaniem terapii z użyciem
MDMA w leczeniu zaburzenia stresowego
pourazowego (PTSD)
Profil działania MDMA dostarczył argumentów za możliwością wykorzystania tej substancji w leczeniu zaburzenia stresowego pourazowego (ang. Posttraumatic Stress
Disorder, PTSD). Wykazano, że MDMA redukuje reakcję
na bodźce prowokujące lęk i przez to umożliwia konfrontację z traumatycznymi i frustrującymi wspomnieniami.
Wzmacnia introspekcję i interpersonalne zaufanie, indukuje otwartość i zachowania prospołeczne, a przez to istotnie wzmacnia sojusz terapeutyczny (Kuypers i wsp., 2017;
Hysek i wsp., 2013; Schmid i wsp., 2014; Feduccia i Mithoe
fer, 2018; Bershad i wsp., 2016a; Young i wsp., 2015 i 2017).
W badaniach obrazowych wykazano, że MDMA osłabia
aktywność ciała migdałowatego i aktywuje korę czołową (Gamma i wsp., 2000; Carhart-Harris i wsp., 2015),
a odwrotną relację aktywności tych struktur stwierdza
się w PTSD (Francati i wsp., 2007; Dehlgren i wsp., 2018).
Sesje psychoterapii wspomaganej MDMA w terapii PTSD przeprowadza się według standaryzowanych
metod zawartych w podręczniku Multidyscyplinarnego
Stowarzyszenia Badań Psychodelicznych (ang. Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, MAPS).
Sesje z narkotykiem poprzedza się sesjami przygotowawczymi. Po sesjach z MDMA prowadzi się natomiast sesje
terapeutyczne bez użycia narkotyku (Mithoefer, 2017).
Terapię przeprowadza się w specjalnie urządzonych
pomieszczeniach. Sesje prowadzi stały zespół złożony
z dwójki terapeutów. Działanie empatogenu wspomaga
muzyka. Psychoterapia z MDMA polega na stosowaniu
interwencji pobudzających introspekcję na przemian
z opracowywaniem ujawnionego w sesji materiału. Istotą
jest powrót do traumatycznych przeżyć bez odrętwienia
uczuciami lęku, bólu lub smutku (Mithoefer 2017, Mithoefer i wsp. 2019, Passie 2012). Praca terapeutyczna dzięki
MDMA odbywa się w unikalnym ,,oknie tolerancji” (Ogden i wsp., 2006).
W Hiszpanii w okresie od 2000 do 2002 roku prowadzono badanie oceniające bezpieczeństwo i efektywność
terapii z MDMA u kobiet z zaburzeniem stresowym pourazowym po napaści na tle seksualnym. Badanie przerwano po wycofaniu pozwolenia na nie przez władze
państwowe (Bouso i wsp., 2008).
W USA w latach 2004–2008 Mithoefer i współpracownicy przeprowadzili badanie, w którym oceniano skuteczność i bezpieczeństwo terapii wspomaganej MDMA
względem psychoterapii z użyciem placebo. Do eksperymentu zakwalifikowano 20 uczestników z rozpoznaniem
PTSD, którzy uprzednio poddawani byli standardowym
metodom leczenia. Zastosowano dwie sesje psychoterapii
eksperymentalnej. 12 badanych otrzymało w ich trakcie
MDMA (w dawce 125 mg), a 8 nieaktywne placebo.
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Efekty oceniano głównie przy pomocy ustrukturalizowanej skali PTSD w formie wywiadu klinicznego
(Clinician Administered PTSD Scale, CAPS). Poszczególne zakresy wyników w skali odpowiadające ciężkości
PTSD to odpowiednio: 20–39 łagodny, 40–59 umiarkowany, 60–79 ciężki, >80 bardzo ciężki (Weathers i wsp.,
2001). Uzyskane w badaniu wyniki przedstawiono
w tabeli 2.
Tabela 2. Średnie wyniki CAPS w badaniu Mithoefera (Mithoefer
i wsp., 2011)
Faza 1. Badanie podwójnie zaślepione, kontrolowane
placebo
Grupa kontrolna Grupa badana
(placebo)
(MDMA)
N=8
N = 12
Początek badania
79,6 (8,1)
79,2 (6,6)
3–5 dni po 1. sesji
74,1 (10,3)
37,8 (8,4)
eksperymentalnej
3–5 dni po 2. sesji
66,8 (8,0)
29,3 (6,5)
eksperymentalnej
Faza 2. Badanie skrzyżowane – u grupy kontrolnej
zastosowano sesje terapii z MDMA
2 miesiące po ostatniej sesji 6,6 (24,2)
placebo
4–6 tygodni po drugiej sesji 33,9 (12,8)
z MDMA
W nawiasach podano wartości odchyleń standardowych.
N – liczebność grupy.

Grupa badana uzyskała istotnie niższe statystycznie wyniki w skali CAPS niż grupa kontrolna. Za kryterium odpowiedzi klinicznej uznano > 30% obniżenie w skali CAPS. W grupie MDMA uzyskało go 83,3%
badanych względem 25% badanych w grupie placebo.
W fazie 2. badania odpowiedź kliniczną uzyskało 100%
uczestników. W czasie eksperymentu nie stwierdzono
poważnych działań niepożądanych, niekorzystnych
efektów neurokognitywnych ani znaczących klinicznie wzrostów ciśnienia tętniczego krwi (Mithoefer
i wsp., 2011).
Wnioski z obserwacji długofalowej badania Mithoefera i wsp. z lat 2004–2008 opublikowano w 2013 roku.
Stwierdzono, że efekty poprawy wyników po sesjach eksperymentalnych wydają się trwałe w okresie przekraczającym 3,5 roku (Mithoefer i wsp., 2013).
W Szwajcarii w latach 2006–2011 przeprowadzono
podobne badanie. Zastosowano jednak aktywne placebo,
tj. małą dawkę MDMA, która miała nie wywoływać efektów terapeutycznych, ale być odczuwalna psychicznie
i fizycznie dla uczestników. Oehen i wsp. (2013) stosowali
u 12 pacjentów z PTSD opornym na leczenie niską (aktywne placebo 25 mg) albo pełną (125 mg) dawkę MDMA.
Przeprowadzano 3 sesje eksperymentalne.
Rezultaty mierzono za pomocą CAPS oraz dodatkowo skalą diagnostyczną pourazową (ang. Posttraumatic
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Diagnostic Scale, PDS). Drugie narzędzie to samoopisowa
skala o dobrych właściwościach psychometrycznych.
Stopnie ciężkości PTSD w skali PDS to odpowiednio według punktów: 1–10: łagodny, 11–20: umiarkowany, 21–35:
umiarkowanie ciężki, 36–51: ciężki (Foa i wsp., 1993). Uzyskane w badaniu wyniki przedstawiono w tabeli 3.

Inwentarz Depresji Becka BDI-II, Skalę Doświadczeń Dysocjacyjnych DES II, Kwestionariusz Jakości Snu PSQI).
Uzyskane wyniki w CAPS przedstawiono w tabeli 4.
Tabela 4. Średnie wyniki CAPS na początku badania, punkcie końcowym i po 12 miesiącach obserwacji (Mithoefer i wsp., 2018)

Tabela 3. Uśrednione wyniki pomiarów w skali CAPS i PDS w badaniu
Oehen i wsp., 2013
Wyniki w skali CAPS:

Początek badania
3 tygodnie po 2. sesji
z MDMA
3 tygodnie po 3. sesji
z MDMA
Wyniki w PDS:

Początek badania
3 tygodnie po 3. sesji
z MDMA

Grupa kontrolna
(25 mg MDMA)
N=4
63,4 (7,9)
60,0 (6,8)

Grupa badana
(125 mg MDMA)
N=8
66,4 (13,6)
63,0 (17,8)

66,5 (7,6)

50,8 (19,7)

Grupa kontrolna
(25 mg MDMA)
N=4
23,5 (1,9)
30,8 (6,2)

Grupa badana
(125 mg MDMA)
N=8
30,0 (6,3)
21,4 (11,9)

W nawiasach podano wartości odchyleń standardowych.
N – liczebność grupy.

W grupie badanej i kontrolnej uzyskano obniżeni wyników zarówno w skali CAPS, jak i PDS. Tylko
w PDS obniżenie wyników w grupie badanej względem
grupy kontrolnej było statystycznie istotne. W fazie
2. eksperymentu u uczestników z grupy otrzymującej
wcześniej aktywne placebo zastosowano 3 sesje terapii
z użyciem MDMA. U wszystkich uczestników stwierdzono zdefiniowaną w badaniu odpowiedź kliniczną,
a u połowy remisję zaburzenia (patrz tabela 5). W okresie obserwacji długofalowej wyniki CAPS obniżyły się
o 24 punkty (35%) w grupie badanej, w porównaniu
z 35-punktowym obniżeniem (52%) w ,,grupie skrzyżowanej”. Nie obserwowano poważnych działań niepożądanych, zauważono jednak, że wzrost temperatury,
ciśnienia tętniczego krwi oraz częstotliwości rytmu serca był większy przy stosowaniu dawki 125 mg (Oehen
i wsp., 2013).
W 2018 roku opublikowano wyniki badania przeprowadzonego w USA w latach 2010–2015. Dotyczyło
populacji szczególnie narażonej na wystąpienie PTSD, tj.
weteranów wojennych, strażaków i policjantów. 26 badanych przydzielono losowo do grup mających otrzymywać
odpowiednio 30 mg, 75 mg i 125 mg MDMA na sesjach
terapeutycznych.
W pomiarach posłużono się skalą CAPS. Szeroko zastosowano inwentarze i skale kliniczne do oceny innych
funkcji psychicznych oraz objawów chorobowych (m.in.

Na początku badania
1 miesiąc po 2. sesji
eksperymentalnej
Po 12 miesiącach
obserwacji

Grupa
kontrolna
(30 mg
MDMA)
N=7
87,4 (14,1)
76,0 (23,4)

Grupa
badana
(75 mg
MDMA)
N=7
82,4 (17,3)
24,1 (17,2)

Grupa
badana
(125 mg
MDMA)
N = 12
89,7 (17,3)
45,3 (33,8)

52,7 (41,2)
(po skrzyżowaniu)

28,3 (23,0)

37,8 (21,4)

W nawiasach podano wartości odchyleń standardowych.
N – liczebność grupy.

Uczestnicy otrzymujący 75 i 125 mg MDMA mieli znacząco niższe wyniki w CAPS niż otrzymujący aktywne
placebo (30 mg MDMA). Obserwowano także redukcję
wyników w skalach dodatkowych. Nie znaleziono statystycznie istotnych różnic w wynikach grup otrzymujących 75 i 125 mg MDMA. U badanych w grupach z dawkami aktywnymi większy był odsetek zdefiniowanej remisji
(odpowiednio 86% dla 75 mg i 58% dla 125 mg). U jednego
z uczestników wystąpiły zaburzenia rytmu serca, które
powiązano z zastosowaniem MDMA. Pacjent wymagał
dobowej obserwacji w szpitalu. U pozostałych 20 uczestników raportowano łagodne i przejściowe działania niepożądane (Mithoefer i wsp., 2018).
Badanie Ot’alory i wsp. z lat 2012–2017 oceniało efekty oraz bezpieczeństwo zastosowania 2 dawek MDMA
(100 mg i 125 mg) względem aktywnego placebo (40 mg)
w czasie sesji eksperymentalnych. Do badania zakwalifikowano 28 uczestników z przewlekłym PTSD. I w tym
badaniu grupy otrzymujące dawki aktywne osiągnęły
w CAPS i skalach dodatkowych istotną redukcję wyników, a zmiany były trwałe w okresie obserwacji długofalowej. Nie obserwowano poważnych działań niepożądanych. Częściej jednak uczestnicy, u których stosowano
dawki 100 i 125 mg MDMA zgłaszali działania niepożądane (Ot’alora i wsp., 2018).
W 2019 roku Mithoefer i wsp. opublikowali wyniki
analiz dotyczące badań z terapią wspomaganą MDMA
z lat 2004–2017. Stwierdzono, że grupy otrzymujące aktywne dawki MDMA miały statystycznie większą redukcję wyników w CAPS niż grupy kontrolne, polepszeniu
uległy również wyniki w skalach dodatkowych. Uczestnicy terapii eksperymentalnej po 2 sesjach z MDMA średnio w 54,2-proc. uzyskiwali remisję (czyli nie spełniali
kryteriów diagnostycznych PTSD według Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Leczenie było dobrze
tolerowane (Mithoefer i wsp., 2019).
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Krótka charakterystyka badań z zastosowaniem w PTSD terapii wspomaganej MDMA (za: Bahji i wsp., 2020)

Badanie
Liczba uczestników
Średni wiek badanych w latach
Płeć badanych: Mężczyźni/Kobiety
Czas trwania PTSD u uczestników w
miesiącach
Dawka eksperymentalna MDMA
Liczba sesji eksperymentalnych z MDMA
Grupa kontrolna

Mithoefer i wsp. 2011
20
40,4 (7,2)
3/17
40,4 (7,2)

Oehen i wsp. 2013
12
41,4 (11,2)
2/10
41,4 (11,2)

Mithoefer i wsp. 2018
26
37,2 (10,3)
19/7
37,2 (10,3)

Ot’alora i wsp. 2018
28
42,0 (12,9)
19/9
42,0 (12,9)

125 mg
2
Placebo (laktoza)

Czas trwania obserwacji
Okres obserwacji długofalowej
Główne kryterium oceny
Kryteria odpowiedzi klinicznej:

2 miesiące
17-74 miesięcy
CAPS
> 30% obniżenie od
linii bazowej w skali
CAPS
Nie spełnia kryteriów
PTSD wg DSM

125 mg
3
Aktywne placebo
25 mg MDMA
2 miesiące
12 miesięcy
CAPS, PDS
> 15-punktowe
obniżenie względem
linii bazowej
Nie spełnia kryteriów
PTSD wg DSM

75, 125 mg
3
Aktywne placebo
30 mg MDMA
2 miesiące
12 miesięcy
CAPS
> 30% obniżenie od
linii bazowej w skali
CAPS
Nie spełnia kryteriów
PTSD wg DSM

75, 125 mg
3
Aktywne placebo
40 mg MDMA
2 miesiące
12 miesięcy
CAPS
> 30% obniżenie od
linii bazowej w skali
CAPS
Nie spełnia kryteriów
PTSD wg DSM

Kryteria remisji:

W nawiasach podano wartości odchyleń standardowych.

Przeglądu systematycznego oraz metaanalizy rezultatów badań Bouso i wsp. z 2008 roku, Mithoefera i wsp.
z 2010 oraz 2018 roku, Oehena i wsp. z 2013 roku, a także
Ot’alory i wsp. z 2018 roku dokonali Bahji i współpracownicy. Wyciągnięto wnioski, że badania dostarczyły umiarkowanej jakości dowodów, że psychoterapia z użyciem
MDMA wydaje się potencjalnie bezpieczna, skuteczna
w redukcji objawów oraz uzyskiwaniu remisji PTSD. Ponadto stwierdzono, że efekty takiej interwencji utrzymują
się w czasie w populacji osób z przewlekłym, opornym na
inne metody leczenia PTSD (Bahji i wsp., 2020).
Zastosowanie terapii wspomaganej MDMA w redukcji
fobii społecznej (SAD) u osób dorosłych z całościowymi
zaburzeniami rozwojowymi (ASD)
Zarówno efekty serotoninergiczne MDMA, jak i te związane ze wzmaganiem wydzielania oksytocyny mają
umożliwiać biologiczną redukcję lęku, wywoływać
uczucia przynależności grupowej, zmniejszać negatywną atrybucję przypisywaną sygnałom odrzucenia
w sytuacjach społecznych oraz ułatwiać nawiązywanie
relacji terapeutycznej (Johansen, Krebs, 2009; Bershad
i wsp., 2016b).
Badania obrazowe sugerują, że u osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (ang. autism spectrum
disorder, ASD) inaczej niż u osób bez ASD przebiega aktywacja ciała migdałowatego i poszczególnych regionów
kory mózgu w odpowiedzi na bodźce społeczne (Ashwin
i wsp., 2007). Wydaje się, że MDMA ma potencjał do regulowania tej odpowiedzi (Gamma i wsp., 2000; Bedi
i wsp., 2009). Dopatruje się również powiązań między
mechanizmami rozpoznawania twarzy i jej ekspresji
a potencjalnym działaniem MDMA (Hoshi i wsp., 2004).

Badano także, czy zastosowanie MDMA zwiększa tolerancję dotyku oraz uważność i wrażliwość na pozytywne
sygnały społeczne (Bershad i wsp., 2019).
W okresie od 2014 do 2017 roku przeprowadzono badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania psychoterapii wspomaganej MDMA w redukcji
fobii społecznej (ang. social anxiety disorders, SAD) u osób
z ASD (Danforth i wsp., 2018).
12 uczestników z diagnozą ASD i przynajmniej umiarkowanym poziomem SAD zostało losowo przydzielonych do grupy badanej (8 osób, terapia z MDMA w dawce
75 mg / 100 mg lub 100 mg / 125 mg) albo kontrolnej
(4 osoby, grupa otrzymująca placebo – kapsułki z laktozą). Po 3 przygotowujących sesjach psychoterapii
uczestnicy brali udział w dwóch, oddzielonych miesięczną przerwą, sesjach eksperymentalnych z MDMA
lub placebo. W ich trakcie stosowano strukturyzowane
interwencje psychologiczne znane z badań nad zastosowaniem terapii z MDMA w PTSD (Mithoefer w wsp.,
2011). Potrzeby pacjentów z ASD wymagały jednak pewnych modyfikacji metody (Danforth i wsp., 2016). Ponadto po każdej z sesji z MDMA prowadzono po 3 sesje
psychoterapii bez użycia substancji. Obserwacja długofalowa obejmowała 6-miesięczny okres po ostatniej sesji
eksperymentalnej.
Głównym kryterium kwalifikacji do badania i oceny
skuteczności terapii były wyniki w Skali Lęku Społecznego
Liebowitza (LSAS). Za pomocą skali ocenia się poziom
lęku i unikania w różnych sytuacjach społecznych. Stopnie
ciężkości SAD w skali zdefiniowano w badaniu według
ilości punktów na odpowiednio: 0–54 – norma, 55–65 –
umiarkowany poziom, 66–80 – znaczny, 81–95 – ciężki,
96–200 – bardzo ciężki. Istotną klinicznie odpowiedź
zdefiniowano jako redukcję w skali LSAS o 20 punktów.
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Tabela 6. Uśrednione wyniki w skali LSAS (Danforth i wsp., 2018)

Początek badania
Miesiąc po 2. sesji
eksperymentalnej
Po 6 miesiącach

Grupa kontrolna –
placebo
N=4
83,3 (11,9)

Grupa badana –
MDMA
N=8
91,8 (15,8)

64,0 (13,3)

46,4 (15,2)

60,0 (17,4)

42,9 (20,4)

W nawiasach podano wartości odchylenia standardowego.
N = liczebność grupy.

Grupa, w której przeprowadzono sesje terapii wspomaganej MDMA, osiągała istotne statystycznie zmniejszenie wyników w skali LSAS w porównaniu z grupą
otrzymującą placebo. Po 6-miesięcznej obserwacji obniżenie wyników w skali LSAS w grupie badanej było nadal
większe niż w grupie kontrolnej. Po zakończeniu sesji
eksperymentalnych do zakończenia obserwacji długofalowej odpowiednie wskaźniki LSAS w grupie badanej
i kontrolnej uległy już niewielkim zmianom.
Istotną klinicznie odpowiedź uzyskało 75% badanych
w grupie z MDMA w porównaniu z 50% w grupie placebo.
W czasie obserwacji długofalowej redukcja objawów SAD
w grupie otrzymującej MDMA utrzymała się.
W grupie osób, które otrzymywały MDMA, uczestnicy relacjonowali subiektywne polepszenie relacji
interpersonalnych (rodzinnych, społecznych oraz relacji towarzyskich) oraz zmniejszenie reakcji lękowej
w sytuacjach społecznych dotychczas je wywołujących
(rozmowa, prowadzenie prezentacji). Niektórzy badani
opisywali większy komfort w trakcie rozmowy o swoich
uczuciach czy przy utrzymywaniu kontaktu wzrokowego
z rozmówcą.
Z kolei obserwowane działania niepożądane były typowe dla narkotyku. Zauważono istotne statystycznie
zwiększenie ciśnienia rozkurczowego krwi, temperatury ciała oraz częstotliwości rytmu serca. Parametry nie
osiągnęły niebezpiecznego poziomu i uległy normalizacji
po sesjach. W grupie otrzymującej MDMA uczestnicy
częściej (w porównaniu z grupą placebo) zgłaszali objawy takie jak niepokój (75% vs 25%), problemy z koncentracją uwagi (62,5% vs 25%), zmęczenie, bóle głowy,
nadwrażliwość na zimno. Objawy pojawiały się w okresie
pierwszej doby po sesji. Częściej raportowano również
obniżenie nastroju (25% MDMA vs 0% w grupie placebo). Badani z obu grup z podobną częstością zgłaszali
natomiast zwiewne myśli samobójcze (w całym badaniu
były one najczęściej zgłaszanym objawem) (Danforth
i wsp., 2018).
Zastosowanie MDMA w terapii uzależnienia
od alkoholu
Badacze proponujący eksplorowanie potencjału MDMA
w terapii zespołu zależności alkoholowej (ZZA) kierowali

się przede wszystkim dwoma przesłankami – po pierwsze wynikami eksperymentalnego stosowania innych
halucynogenów w terapii uzależnień, po drugie tezą, że
pacjenci uzależnieni od alkoholu często mają w wywiadzie psychiczne urazy, zaburzenia nastroju oraz zaburzenia lękowe, co teoretycznie upodabnia ich do pacjentów
z PTSD (Stewart, 1996; Spates i Souza, 2007).
Przeprowadzanie badań z użyciem MDMA w grupie
pacjentów z ZZA jest trudne ze względu na występującą
w tej grupie współchorobowość ogólnomedyczną (zaburzenia czynności wątroby, nadciśnienie tętnicze) oraz
psychiatryczną (problematyka osobowościowa, stosowanie innych substancji psychoaktywnych, zaburzenia
nastroju) (Sessa, 2018).
Pierwsze i jedyne, jak do tej pory, badanie stosowania
psychoterapii z wykorzystaniem MDMA u pacjentów
z ZZA przeprowadzane jest aktualnie w Wielkiej Brytanii
(w Bristolu). Wstępne obserwacje z trwającego otwartego badania dotyczącego bezpieczeństwa, tolerancji
i potencjalnej roli MDMA zastosowanego w tej grupie
pacjentów opublikowano w połowie 2019 roku (Sessa
i wsp., 2019). Kolejne wyniki mają zostać opublikowane
po zakończeniu eksperymentu, a wnioski posłużyć przy
projektowaniu badania randomizowanego.
20 uczestników z ZZA poddano 8-tygodniowej psychoterapii wspomaganej MDMA. Sesje prowadzone były
przez parę terapeutów (kobietę i mężczyznę, psychiatrę
i psychologa), mających doświadczenie w psychoterapii oraz terapii uzależnień. Opierano się na założeniach
psychoterapii wspomaganej MDMA opracowanych
przez MAPS. Pacjentom podawano MDMA w dawce
125 mg.
Badanie wciąż trwa. Opublikowano do tej pory dane
z badania oraz 8-tygodniowej obserwacji, która miała
miejsce po zakończeniu terapii, dotyczące 4 uczestników.
Dwójka badanych utrzymała całkowitą abstynencję, pozostali mieli epizod spożycia niewielkiej ilości alkoholu.
Żaden uczestnik nie miał problemów ze snem ani myśli
samobójczych. Nie obserwowano obniżenia nastroju ani
żadnych poważniejszych somatycznych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem MDMA. Wskaźniki
lęku, depresji oraz jakości funkcjonowania oceniane za
pomocą innych stosowanych w badaniu kwestionariuszy
uległy poprawie.
Opublikowane wstępne wyniki badania wydają się
potwierdzać hipotezę, że terapia z użyciem MDMA może
być bezpiecznie stosowana w warunkach klinicznych
w populacji pacjentów z ZZA (Sessa i wsp., 2019).
Inne badania dotyczące MDMA
Aktualnie planowanych lub realizowanych jest wiele
badań klinicznych mających na celu pełne poznanie
działania MDMA oraz skuteczności i bezpieczeństwa
zastosowania substancji w wybranych zaburzeniach.
Badania te zebrano w tabeli 7.

200

Tabela 7.

Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2020, 36 (3), 187–204

Przykłady innych badań dotyczących MDMA

Nazwa
Badanie zastosowania psychoterapii
z MDMA w lęku związanym
z chorobami terminalnymi
Badanie zastosowania psychoterapii
z MDMA w zaburzeniach odżywiania
Badanie reakcji na LSD przy
jednoczesnym zastosowaniu MDMA
u zdrowych osób

Tabela 8.

Organizator/miejsce
MAPS, USA

Liczba uczestników
18

Nr próby klinicznej
NCT02427568

Początek badań
2015

MAPS, USA

36

NCT04454684

2020

Szpital Uniwersytecki
w Bazylei, Szwajcaria

24

NCT04516902

2021

Przykładowe słabości metodologiczne badań nad terapeutycznym zastosowaniem substancji halucynogennych

- mała liczba badanych
- trudności w jednoznacznej ocenie, co wynika z działania SPA, a co ze stosowanej psychoterapii
- brak standaryzacji optymalnego dawkowania substancji
- brak dokumentacji przebiegu sesji eksperymentalnych
- sposoby oceny działań niepożądanych
- świadomość uczestników otrzymywania narkotyku
- wpływ środków halucynogennych na skłonność do poddawania się sugestiom
- stosowanie do ocen subiektywnych kwestionariuszy

Za i przeciw MDMA, czyli o bezpieczeństwie stosowania
W literaturze często pojawiają się zarzuty dotyczące słabości metodologicznych badań nad zastosowaniem klinicznym halucynogenów. Ich podsumowania dokonano
w tabeli 8 (Krediet i wsp., 2020; Begola i Schillerstrom,
2019; Muttoni i wsp., 2019).
Dopiero od niedawna dzięki wsparciu finansowemu
organizacji non profit (takich jak MAPS) i przyzwoleniu
organizacji rządowych (np. Food and Drug Administration w USA) otwierają się możliwości przeprowadzenia
dobrze zaprojektowanych badań klinicznych. Istnieje
wiele wyzwań, z jakimi muszą zmierzyć się badacze, aby
możliwe było rzeczywiste poznanie potencjału terapeutycznego i ograniczeń w stosowaniu halucynogenów (Sellers i Leidermann, 2018).
Za jeden z podstawowych mechanizmów terapeutycznego działania MDMA uważa się modulację wydzielania
oksytocyny. Zatem istnieje wątpliwość, czy w celu wywołania działań leczniczych należy stosować MDMA, kiedy oksytocynę hipotetycznie można podawać donosowo
(z ominięciem bariery krew-mózg) (Lima i Rodrigues,
2019; Schenk i Newcombe, 2018; Parrot, 2014).
Doznania psychodeliczne w czasie sesji z MDMA bywają wyzwaniem i barierą dla niektórych pacjentów. Efekty
takich sesji mogą być nieprzewidywalne z punktu widzenia procesu terapeutycznego i przy błędach terapeutów
prowadzić do nieszczęśliwych następstw (Parrot, 2014).
MDMA może mieć również potencjał uzależniający.
Obawy budzi możliwość sięgania po narkotyk w warunkach ulicznych, w ramach ,,samoleczenia” już po pozytywnym zakończeniu terapii.
Przeprowadzenie psychoterapii wspomaganej
MDMA wymaga określonej struktury oraz obecności

przeszkolonych i doświadczonych terapeutów. Badania
eksperymentalne wstępnie wykazały redukcję objawów
różnych zaburzeń psychicznych dzięki terapii z MDMA
w czasie krótszym niż przy dotychczas rekomendowanych metodach. Dawałoby to możliwość zredukowania
konieczności długoterminowego przyjmowania leków
czy uczęszczania na psychoterapię. Eliminowałoby również efekt braku współpracy pacjenta czy przerywania
przez niego terapii (Muttoni i wsp., 2019). Jednak należy
się zastanowić, na ile w wielu krajach możliwe będzie
przeprowadzenie tak skomplikowanej formy terapii i jakich środków finansowych będzie to wymagać.
Najważniejsze pozostaje jednak pytanie: czym właściwie ma być MDMA? Rozważa się rejestrację MDMA jako
leku. W przedstawionych w artykule badaniach MDMA
sama w sobie nie jest ,,lekiem”, a jedynie katalizatorem
terapii. Charakter leczniczy ma psychoterapia, którą
w swoisty sposób MDMA ułatwia. Taka terapia nie jest
kierowana na zaburzenie, a na konkretne osoby, które
mają trudności ze skorzystaniem z oferty samej psychoterapii (Morgan, 2020).
MDMA budzi również uzasadnione obawy jako narkotyk mogący wywoływać groźne objawy niepożądane już
po jednorazowym użyciu (Boxler i wsp., 2017). Badania
na zwierzętach wykazały całą gamę deficytów i zaburzeń
wynikających z podawania MDMA. Podobnie groźne powikłania obserwuje się w codziennej praktyce medycznej
(Schenk i Newcombe, 2018). Zwolennicy terapii wspomaganej MDMA twierdzą jednak, że wnioski z badań na
zwierzętach trzeba bardzo ostrożnie przenosić na ludzi.
Wątpliwości dostarczają przede wszystkim skrajne
odmienności farmakokinetyki oraz farmakodynamiki
MDMA u ludzi i u zwierząt. Przykładowo neurotoksyczność jako wynik działania substancji stwierdzona
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została przede wszystkim w badaniach na zwierzętach,
w których długotrwale stosowano duże dawki MDMA.
Brak jednoznacznego ustalenia kwestii dawkowania,
sposobu podawania, sposobu pomiaru neurotoksyczności
czy odpowiedniego gatunku zwierzęcia doświadczalnego zawsze będą rodziły wątpliwości metodologiczne
w tego typu badaniach (Dunlap i wsp., 2018). Kontrowersje budzi także związek pomiędzy występowaniem
zmian neurologicznych a stosowaniem MDMA. Badania
obrazowe nie rozstrzygają ostatecznie wątpliwości, czy
MDMA jest w tym zakresie bezpieczne, czy nie (Mueller
i wsp., 2016; Garg i wsp., 2015).
Nasuwa się również pytanie, czy obserwowane u osób
długotrwale stosujących MDMA deficyty funkcji poznawczych wynikają z działania narkotyku, czy są raczej skutkiem nadużywania przez te osoby różnych substancji
psychoaktywnych (Dunlap i wsp., 2018; Szigeti i wsp.,
2018). Kontrargumentem przeciwko badaniom wykazującym odległe powikłania jest teza, że ,,uliczne” stosowanie MDMA jest czym innym niż „kliniczne” wykorzystanie MDMA. Bierze się pod uwagę fakt przyjmowania
bez oceny obciążeń somatycznych i brak jakiegokolwiek
monitoringu działania substancji w warunkach rekreacyjnych (Sessa, 2017).
W badaniach oceniających skuteczność i bezpieczeństwo stosowania terapii z MDMA nie odnotowywano poważnych działań niepożądanych. Podsumowując wyniki
tych badań, można wskazać, że najczęściej zgłaszanymi skutkami ubocznymi były lęk (w tym napady paniki), obniżony nastrój, drażliwość. Ponadto uczestnicy
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Current state of knowledge on the use of medical
marijuana in some neurological diseases
Obecny stan wiedzy na temat zastosowania medycznej marihuany w wybranych
chorobach neurologicznych
Katarzyna Ziętal, Ilona Joniec-Maciejak, Dagmara Mirowska-Guzel

Abstract
Cannabinoids are a group of compounds found naturally
in animal and plant organisms, and in the human body.
Cannabinoids can be extracted from cannabis varieties,
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differing in morphological structure. In addition to cannabinoids, cannabis contains a number of active compounds, including terpenes, flavonoids, phenanthrenes,
spiroindanes, and dihydrostilbens.
Epilepsy, Parkinson’s disease and multiple sclerosis
are neurological diseases the symptoms of which dramatically impair patients’ quality of life. If standard
pharmacotherapy does not bring the expected results,
attempts are made to introduce alternative methods
of therapy. One of them is the use of cannabis-based
preparations containing two main active substances,
i.e. THC and CBD. Preliminary results of clinical trials
with cannabis-based preparations indicate a potential
therapeutic effect in reducing the frequency of seizures
in drug-resistant epilepsy among children. However,
this needs to be proven in further properly planned studies. In patients with MS, their use may reduce pain and
spasticity. In Parkinson’s disease, most of the data on
the potential benefits of cannabis-based preparations
comes from preclinical studies.
The purpose of the studies was to confirm the effectiveness of the use of “medical cannabis.” However, the
results of the studies are not clear. On this account, cannabis use is still not a legalised method of therapy in most
countries. However, cannabis is more and more often
used in severe cases of resistance to treatment.
The aim of this paper is to critically analyse contemporary scientific data on the possible use of medical cannabis.
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Streszczenie
Kannabinoidy są grupą związków występujących na
turalnie w organizmach zwierzęcych i roślinnych, są
również obecne w organizmie człowieka. Kannnabinoidy
izoluje się z różnych gatunków konopi, różniących się odmienną budową morfologiczną. Oprócz kannabinoidów
rośliny te zawierają szereg związków aktywnych, między
innymi: terpeny, flawonoidy, fenantreny, spiroindany,
dihydrostilbeny.
Padaczka, choroba Parkinsona oraz stwardnienie rozsiane są chorobami neurologicznymi, których objawy
w dramatyczny sposób pogarszają jakość życia pacjentów. W sytuacji, kiedy standardowa farmakoterapia nie
przynosi oczekiwanych rezultatów podejmuje się próby
wprowadzenia alternatywnych metod terapii – jedną
z nich jest zastosowanie preparatów na bazie konopi,
zawierających dwie główne substancje czynne: THC
oraz CBD. Wstępne wyniki badań klinicznych z za
stosowaniem preparatów na bazie konopi wskazują na

(( Introduction

Cannabis is an annual angiosperm in the Cannabaceae
family. In the US pharmacopoeia, cannabis is defined
as dried female inflorescences without thick stems and
large leaves, with a fruit content of less than 10 per cent.
There are three species of cannabis: Cannabis sativa L.,
Cannabis indica L. and Cannabis ruderalis. The distinction
between the species is due to psychotropic effect they
produce and not due to their morphological structure.
Cannabis is commonly used for medical, cosmetic and
food purposes. They have a positive effect on mood as
they create a feeling of joy and euphoria, but due to their
potential addictive properties and the risk of aggression
in those who use it, many countries have introduced
bans or restrictions on their use. Only in recent years
has this group of compounds been studied for use in
various disease entities (Vetulani and Mazurek, 2016).

(( Literature review

History of cannabis
Cannabis is one of the oldest cultivated plants. The history of Cannabis indica dates back to at least 4,000 BC in
China where it was used to produce rope, paper and textiles. The fruit of the plants provided food. Cannabis was
believed to relieve pain and exert anti-rheumatic effect.
It was used as a remedy against constipation, malaria and
reproductive disorders (Touwn, 1981).
In India, cannabis played an even more prominent
role. This may have been due to the relationship between
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potencjalny efekt terapeutyczny w redukcji częstości
napadów w przypadku padaczki lekoopornej u dzieci, co
wymaga jednak udowodnienia w dalszych prawidłowo
zaplanowanych badaniach. U pacjentów z SM ich zastosowanie może powodować zmniejszenie nasilenia bólu
oraz spastyczności. W przypadku choroby Parkinsona
większość danych dotyczących potencjalnych korzyści
stosowania preparatów na bazie konopi pochodzi z badań
przedklinicznych.
Wyniki badań, których celem było potwierdzenie skuteczności stosowania „medycznej marihuany” w tych
jednostkach chorobowych nie są jednoznaczne. Z tego
powodu marihuana nadal w większości krajów nie jest
zalegalizowaną metodą terapii. Coraz częściej jednak
wydaje się zgodę na jej zastosowanie w ciężkich przypadkach opornych na leczenie. Celem prezentowanej pracy
przeglądowej jest próba krytycznej analizy aktualnych
danych naukowych dotyczących możliwości zastosowania medycznej marihuany.

religion and the plant since cannabis was seen as a sac
red plant, and a source of happiness, joy and freedom. It
was believed to have analgesic, sedative, anticonvulsant,
antiparasitic, anaesthetic, appetite-stimulating, anti-inflammatory, antispasmodic, diuretic, antitussive and expectorant effect. Cannabis was used to treat epilepsy and
rabies, and as an antibiotic in various skin infections, tuberculosis, digestive problems and respiratory infections
(Mathre, 1997; Zuardi, 2006). In Europe, archaeological
traces indicate that cannabis was cultivated in the period
preceding the era we currently live in. Irish physician
William B. O’Shaughnessy began to popularise the plant
as a therapeutic agent. Based on the knowledge gained
during his travels, he studied the plant and evaluated
its effects in animals and humans. On the basis of his
discoveries, he wrote a book which became the primary
source of knowledge about cannabis. As a result, doctors and researchers started to continue his research.
In the mid-19th century, the psychoactive potential of
cannabis was accurately described by Jacques-Joseph
Moreau, a French psychiatrist who studied its effects
in himself and patients of a psychiatric hospital (Russo,
2001). Over time, various cannabis preparations and extracts were made and sold. At the beginning of the 20th
century, Charles E. de M. Sajous and Louis T. de M. Sajous
described therapeutic properties of cannabis in Sajous’s
Analytic Cyclopedia of Practical Medicine.
In the first decades of the 20th century, the use of cannabis became less common. This may have been due to an
increase in the production of modern medicines designed
to treat specific conditions. There were also a number of
legal restrictions due to the psychoactive properties of
cannabis. The renewed interest in cannabis at the end
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of the 20th century was because its chemical composition could be more thoroughly analysed and the purity
of the extracted active substances could be increased
(Mikuriya, 1969).
Industrial uses
According to the Act of 29 July 2005 on counteracting drug
addiction, in Poland, industrial hemp encompasses fibrous
Cannabis sativa L. in which the THC content in flowering or
fruiting upper shoots (monoicous plant with resin) does
not exceed 0.2% of the dry mass (Act of 29 July 2005 on
counteracting drug addiction). Industrial hemp is used,
inter alia, to produce fibres. Its cultivation is popular due
to its resistance to pests and drought as well as lower water demand as compared to cotton, for example. The food
industry uses hemp oil, which is rich in nutrients (Siudem
et al., 2015). CBD content in the oil varies depending on the
growing conditions (Leizer et al., 2000).
In the cosmetic industry, hemp oil is used because of
its moisturising and antiseptic properties (Tennstedt
and Saint-Remy, 2011). It is believed to have therapeutic properties in the treatment of acne vulgaris (Oláh
et al., 2014). In the construction industry, hemp is used
to obtain materials for thermal insulation and mortar. Hemp oil is also used to obtain diesel, fuel biomass
and high-strength bioplastics (Vetulani and Mazurek,
2016; Frassinettia et al., 2018; Kilpeläinenb et al., 2019).

of cultivation, age, genetic modification and type of
plant tissue. The content range is wide from 0.001 to
10%. Therefore a single cannabis species divides into
several varieties. Individuals with THC concentrations
below 1% are used in industry while those with higher
THC are intended for cannabis production (Gaoni and
Mechoulam, 1964). The inflorescences and resin contain
the highest THC concentration while the leaves – the
least concentration (Siudem et al., 2015; Silska, 2017; The
Advisability and Feasibility of Developing USP Standards for Medical Cannabis: https://www.uspnf.com/sites/
default/files/usp_pdf/EN/USPNF/usp-nf-notices/usp_
stim article_medical_cannabis.pdf).

Figure 1.

Δ9-tetrahydrocannabinol (THC)

Figure 2.

Cannabidiol (CBD)

Cannabinoids
Cannabinoids are the basic active compounds which
affect cannabinoid receptors. There are 3 types of cannabinoids: cannabinoids of plant origin (phytocan
nabinoids), cannabinoids produced by animals and
cannabinoids produced by humans (endocannabinoids
and synthetic cannabinoids).
Phytocannabinoids are terpenoid compounds extracted from the resin. They include about 60 substances. They
are mainly synthesised in female cannabis inflorescences. Most of them are located in the unpollinated flowers. They occur in plant materials, mainly in the form
of inactive carboxylic acids, e.g. tetrahydrocannabinol
acid (THCA-A) and cannabidiol acid (CBDA) which, at
high temperatures, are decarboxylated to active forms:
trans-Δ9-tetrahydrocannabinol (THC, Fig. 1), and cannabidiol (CBD, Fig. 2).
Tetrahydrocannabinol (THC) is a compound extracted from Cannabis sativa. It is a psychoactive, aromatic
terpenoid with a phenolic group. THC is a psychoactive
component of cannabis. It causes euphoria and has antiemetic, analgesic, antioxidant and anti-inflammatory
effect (Kaczmarczyk-Sedlak et al., 2017). THC is soluble
in fats and this why it accumulates mainly in adipose
tissue, lungs, liver and spleen after administration. Its
content in cannabis varies depending on the conditions

Cannabidiol (CBD) is a non-psychoactive compound. It
is considered to be the most common phytocannabinoid.
It slightly differs in structure from THC. However, due
to these slight differences, both compounds show the
antagonistic effect. Compared to THC, the CBD affinity is
lower for CB1 receptors and higher for CB2 receptors. This
is why CBD has more influence on the immune system
than on the nervous system (Adams et al., 1940; Siudem
et al., 2015).
Endocannabinoids
Endocannabinoids are a group of compounds found in
animals, including humans. They are formed from lipid
precursors, mainly long-chain fatty acids, such as arachi
donic acid. Arachidonic acid is included in the phosphol
ipids of the membranes of nerve cells and thus signi
ficantly affects the functioning of the nervous system.
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Unlike typical neurotransmitters, endocannabinoids are
not stored in the body. They are produced in response to
incoming calcium ions and membrane depolarisation.
The best-known and best-studied endocannabinoids
include anandamide (AEA) and 2-arachidonyloglycerol
(2AG). The compounds are structurally similar to each
other, but are synthesised and degraded by means of
different enzymatic pathways. Anandamide stimulates
receptors and ion channels while 2-arachidonyloglycerol mainly acts as a neuromodulator. The compounds
are hydrolysed under the influence of relevant enzymes
and induce various cellular processes (Mauryaa and Velmurugan, 2018; Kaczmarczyk-Sedlak et al., 2017).
Endocannabinoid system
Endocannabinoids together with cannabinoid receptors
and their endogenous ligands, enzyme complexes and
regulatory proteins form the endocannabinoid system
(eCB). Endocannabinoids have different effects on the
receptors. Due to their agonistic properties, the system is
stimulated by activating two types of receptors. In 1990,
the cannabinoid receptor type 1 (CB1) was identified and
cloned (Gerard et al., 1991). In 1993, the cannabinoid receptor type 2 (CB2) was identified and cloned (Munro
et al., 1993). The receptors occur in various areas of the
human body and perform specific functions in pathophysiological processes. They are conjugated with protein
G and act as modulators of neurotransmitter release.
CB1 receptors are mainly located at the ends of nerve
cells and mediate transmitter release. CB2 receptors have
immunomodulating effect and regulate the activity of
cytokines and migration of immune cells. Seeing a huge
potential in this respect, researchers started to modify the activity of the receptors to achieve the intended
therapeutic effect.
The endocannabinoid system is very complex because
it is responsible for a variety of functions and the activity
of its compounds is often antagonistic. Even slight disorders of this system cause the development of pathological states in the cardiovascular system, central nervous
system, immune system, respiratory system, digestive
system and skin. Knowing how cannabinoid receptors
work and how they interact with neurotransmitters,
we can modify physiological processes. Moreover, if the
synthetic antagonists of these receptors are used during
the excessive stimulation of the endocannabinoid system, body homeostasis can be restored (Pertwe, 2006;
Scholten, 2006; Silska, 2017).
Cannabis
Cannabis is obtained from varieties having a high THC
content (0.5–9%). Due to the high concentration of THC,
the product has been found to be capable of causing psychotic reactions in accordance with legislation. Cannabis

Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 2020, 36 (3), 205–225

is obtained from leaves of a diclinous variety with flowering and fruiting upper shoots, mainly from unpollinated
females. No processing is needed to obtain it. Most often, it
is obtained from dried parts of the plant which are either
burned, like cigarettes, or brewed. The effect of cannabis
depends on the dose used, the way it is administered, the
frequency of use and the mental state. The most popular forms of cannabis intake include oral administration
and inhalation. The inhalation is the most effective and
immediate method (with the effect after just 5 minutes).
This is because cannabis enters the body in its unchanged
form and then passes through the lungs directly into the
bloodstream. In the case of oral intake, the effect occurs
after about 30–90 minutes. Smoking (similar to tobacco
smoking) is the most popular way cannabis is used. This
way is dangerous due to harmful compounds which are
formed during burning. THC, an active substance in the
cannabis reaches the lungs in 20–70% and the brain in
5–24%. Regular smoking of 3–5 weeds per day causes drug
tolerance while occasional smoking causes the effect after
the intake of 2–3 mg of THC. The estimated lethal dose of
THC ranges from 15 g to 70 g.
The cannabis can be “medical” or “recreational.” What
makes them different is the purpose they are used for.
This distinction has legal implications. The substance
derived from cannabis for medical purposes, giving
standardised products and cultivated in strictly controlled conditions, is treated as a “medical cannabis.”
The term “recreational cannabis” is mainly used to refer
to the relaxation effect of cannabis use, which may be
accompanied by a medical effect (Hall and Degenhardt,
2009; Vetulani, 2014).
Undesirable effects of cannabis
The negative and positive effects of cannabis are the
subject of a number of studies and discussions. It is not
without reason that the use of cannabis for recreational purposes is prohibited. This is the case because THC
exhibits the psychoactive effect. The cannabis use, particularly popular among young people, is aimed achieving
relaxation and euphoria. However, the cannabis use may
also cause side effects, such as disturbances in consciousness and perception, delusions, anxiety, concentration
disorders and delayed reactions which pose a risk of accidents. The cannabis use is often accompanied by alcohol and drugs, such as cocaine and amphetamine, which
lead to the accumulation of most adverse effects. Studies
have shown that cannabis has a negative effect on the
cardiovascular system. Those who use it can experience
tachycardia and changes in blood pressure, which, in
turn, can cause dizziness, for example. Cannabis also
has a negative effect on the respiratory system. The tar
accumulated during smoking affects lung function and
may lead to bronchial damage or increase the likelihood
of developing respiratory cancer. It also affects the birth
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weight (causes low birth weight) of newborn babies in
mothers who used it during pregnancy. Long-term use
of cannabis can lead to somatic disorders and psychosis.
People who used high doses of cannabis may experience
withdrawal symptoms (anxiety, nervousness, insomnia)
after they stopped using it. It has lower psychotic effect
than alcohol, but this does not mean that its use is safe
and without health consequences (Dąbrowska et al., 2012;
Wojnar, 2018).
Cannabis legalisation
The cannabis legalisation was one of the most controversial public health issues. Since cannabis was illegally
used over the years of prohibition on its use, many countries were forced to update their policies on cannabis
legalisation. In the United States of America, medical
use of cannabis is legal in 33 states, while its recreational
use is legal in 11 states (Collingwood et al., 2018; State
Medical Marijuana Laws, National Conference of State
Legislatures, 2018). In most EU countries, the possession
of cannabis for recreational purposes is prohibited and
considered a crime. Currently, with the consent of the
relevant state authorities, more and more countries allow its use, but only for medical purposes. The only EU
countries in which the possession of recreational cannabis for personal use is permitted in quantities strictly
defined by legislation are Belgium, the Czech Republic,
the Netherlands and Spain. In the Netherlands, there are
also special places called coffee-shops in which it can be
legally purchased (Bifulco and Pisanti, 2015). Uruguay
is the first country in the world to legalise cannabis, its
use, cultivation and trade in 2017. Its law sets the maximum amount that can be purchased in pharmacies (40
grams per month) and requires the holder to be of legal
age (legality of marijuana in the world: https://www.
cannabisnews.pl/legalnosc-marihuany-na-swiecie/).
Poland is a country in which the possession of cannabis for recreational purposes is illegal and considered
a crime. According to the Act issued by the Polish Parliament in 2017, cannabis can only be used for therapeutic
purposes (Act of 7 July 2017 amending the Act on counteracting drug addiction and the Act on reimbursement
of drugs, food products for special dietary purposes and
medical devices). Any doctor may issue a prescription
for it, but it is not reimbursed.
Analysis of experimental and clinical data determining
the effects of medical cannabis in selected conditions
The use of cannabis and its derivatives as medicinal
products is very controversial. There are two different
views on the issue in society; some people believe that it
is a drug and demand restrictive rules on their use while
others refer to its therapeutic properties and expect its
legalisation.

A number of experimental and clinical studies on
cannabis have been carried out so far to confirm the effectiveness and safety of its use. CBD and, less commonly,
THC are the main active compounds of cannabis thought
to be effective for medical purposes. The preparations
using these compounds contain only one component:
CBD or CBD/THC mixture at a rate of 1:1. Currently, there
are five pharmaceutical raw materials from medical
cannabis registered in Poland (https://mgr.farm/aktualnosci/juz-piec-surowcow-farmaceutycznych-z-medycznej-marihuany-zarejestrowanych-w-polsce/) and only
one cannabinoid preparation – Sativex (Nabiximols),
a mixture of THC and CBD for the supportive treatment
of spastic tension in patients with multiple sclerosis. The
decision as to whether the preparation can be introduced
as an addition to standard pharmacotherapy is made by
the physician who bears full responsibility for the potential risk of use (Bergamaschi et al., 2011; Wachowiak
et al., 2016).
The results of the studies indicate that cannabis can
be used to treat or alleviate the symptoms of a number of
diseases, such as epilepsy, multiple sclerosis, Alzheimer’s
disease, Parkinson’s disease, glaucoma, rheumatoid joint
pain, cancer, gastrointestinal diseases, AIDS, metabolic
disorders, asthma and many others (Motyka and Marcinkowski, 2014).
Epilepsy
Epilepsy is one of the most common neurological diseases. It is characterised by epileptic seizures which result from functional impairment in the brain. Epilepsy
is caused by excessive bioelectrical discharge of nerve
cells. Treatment of epilepsy is based on pharmacotherapy
applied throughout the duration of the disease. If the use
of 2 or 3 drugs is unsuccessful, oral medical cannabis
can be used as an alternative treatment (Rozenek and
Shepherds, 2010).
In 2015, Press et al. presented the results of surveys
conducted among parents of 75 children with epilepsy. The surveys asked, inter alia, about the type and frequency of seizures. Children were treated daily with oral
cannabis preparations as an addition to standard pharmacotherapy. The observation period was 1–4 months.
Out of 75 children, parents of 43 of them (57%) reported a decrease in seizure frequency. Additionally, their
caretakers observed improved concentration (33%) and
speech (11%). Based on the results of the surveys, the
authors suggested that the administration of oral cannabis preparations in children with epilepsy resulted
in the health improvement. However, this conclusion is
only based on a subjective assessment of parents since no
reliable clinical trials were conducted (Press et al., 2015).
Porter and Jacobson analysed the use of cannabidiol-enriched cannabis preparations in 19 children with
drug-resistant epilepsy (children aged 2–16 years) in
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whom previously used antiepileptic drugs did not produce
the expected results. Children were given CBD preparations (0.5 mg/kg/day to 28.6 mg/kg/day) for the period of 1
to even 12 months. In a survey, their parents were asked 24
questions about, inter alia, clinical factors, including the
type of seizures and effects of CBD use. Sixteen parents
(84%) reported a decrease in the frequency of seizures
in their children. Two children (11%) experienced total
seizure decline, 8 children (42%) experienced over 80%
reduction in seizure frequency and 6 children (32%) experienced 25–60% reduction in seizure frequency. Parents
reported the improvement in children’s quality of life,
due to fewer seizures, as another beneficial effect resulting from the use of the preparation. The side effects of
the therapy included sleepiness and fatigue. The authors
concluded that the results of the study prove the effectiveness of CBD in treating children with drug-resistant
epilepsy. However, the data obtained, based only on the
assessment of parents and assuming various observation
periods, are not sufficient to confirm the effectiveness of
the treatment (Porter and Jacobson, 2013).
In 2017, Hussain et al. presented the results of the
study in which they analysed the effects of cannabidiol (CBD) at a dose of 4.3 mg/kg/day in children with
Lennox-Gastaut syndrome or West syndrome. The study
included 117 children of different ages. The average observation period was 7 months. Parents of the children were
asked a series of questions about the characteristics of
epileptic syndrome, classification, basic aetiology, efficacy of pharmacotherapy, frequency of adverse effects before and after exposure to CBD, and duration of CBD use.
Out of 117 parents, 100 of them (85%) reported a decrease
in seizure frequency, while 16 of them (10%) reported the
cessation of seizures. Adverse effects included increased
appetite while improved sleep, mood and concentration
were reported as additional benefits by more than 50% of
patients. The results of the study indicated the effectiveness of CBD in the treatment of drug-resistant epilepsy
in children, but it is necessary to conduct clinical trials
to provide objective evidence of this effect in the group
of patients of different ages (Hussain et al., 2015).
Thiele et al. conducted a randomised, double-blind,
placebo-controlled study to analyse the efficacy of cannabidiol (CBD) in people with Lennox-Gastaut syndrome.
The study was conducted in 24 clinical centres in the
USA, the Netherlands and Poland. 171 patients aged 2–55
years participated in the study. The study participants
had to meet the following criteria: more than one type of
epileptic seizure over a period of more than half a year, 2
atonic seizures per week during the 4-week onset of the
disease, lack of effectiveness of at least 2 drugs. Patients
were randomly assigned to two groups. One group was
given 20 mg/kg/day of oral CBD for 14 weeks while the
other received placebo. In the study group, a decrease in
monthly seizure frequency by an average of 44% was observed (3 people in the CBD group experienced complete
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remission) while in the placebo group – by 22%. Adverse
effects, such as drowsiness, diarrhoea, fever, decreased
appetite and vomiting, occurred in 86 patients in the
CBD group and 59 out of 85 patients (69%) in the placebo
group. The results of the study suggested the efficacy of
CBD in the treatment of patients with epileptic seizures
resulting from Lennox-Gastaut syndrome. However,
due to the wide age gap, the reliability of the results is
significantly limited and it is not possible to draw clear
conclusions (Thiele et al., 2018).
Devinsky et al. conducted a randomised study to analyse the effects of cannabidiol. The study included 214
patients aged 1–30 years with a severe, drug-resistant
form of epilepsy. The study was conducted in 11 centres in
the USA over a 12-month period. Initially, the study participants received CBD at a dose of 2–5 mg/kg/day. This
dose was gradually increased to a maximum of 25 mg/kg
or 50 mg/kg per day. 162 out of 214 patients (76%) were
included in the safety and tolerability analysis after the
first dose of CBD while 137 patients (64%) were included
in the effectiveness analysis. In the group of patients in
which CBD safety was analysed, 33 patients (20%) had
Dravet syndrome and 31 (19%) had Lennox-Gastaut syndrome. Other patients had severe forms of epilepsy of different aetiology. Adverse effects were reported in 128 of
162 patients (79%) participating in the CBD safety study.
Adverse effects, reported in more than 10% of patients,
included drowsiness, decreased appetite, diarrhoea, fatigue and convulsions. Five patients (3%) stopped the
treatment due to the occurrence of an adverse event. Serious adverse events were reported in 48 patients (30%),
including one death (considered unrelated to the drug
used in the study). 20 patients (12%) experienced severe
adverse effects. The average monthly seizure frequency
decrease was 36.5%. The results of the studies indicated
that it is possible to reduce the frequency of seizures in
people with drug-resistant epilepsy using CBD, but it is
necessary to conduct controlled and randomised studies
(Devinsky et al., 2016).
In 2017, Devinsky conducted another study. The study
included 120 people aged 2–18 years with drug-resistant
Dravet syndrome. The study was conducted using the
double-blind method with a placebo-controlled group.
The study participants received an oral CBD solution at
a dose of 20 mg/kg bodyweight per day, as an additional treatment, or placebo. The study was conducted over
a period of 14 weeks. A decrease in seizure frequency
was observed from about 12 to 6 per month in the CBD
group and from 12 to 11 per month in the placebo group.
Out of patients with at least 50% decrease in seizure frequency, 43% of them used CBD and 27% of them were
given placebo. The overall condition improved in 62%
of patients in the CBD group and in 34% of patients in
the placebo group. The frequency of seizures was significantly reduced when CBD was used. No changes in
the group of patients with non-convulsive seizures were
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observed. In 5% of patients in the CBD group, the complete remission was observed. Adverse effects were more
frequent in the CBD group than in the placebo group and
included diarrhoea, vomiting, fatigue, fever, drowsiness
and abnormal functional liver test results. There were
also more cases of discontinuation of therapy in the CBD
group. The results of the study confirmed a decrease in
the frequency of epileptic seizures in children using CBD
in a wide range of age groups. However, the use of the
drug was often caused the occurrence of adverse effects
(Devinsky et al., 2017).
The most recent recommendations for the treatment
of adult epileptic seizures based on the guidelines published by the International League Against Epilepsy and
the American Academy of Neurology have not included
the possibility of using cannabis preparations despite
a number positive, though ambiguous, results of scientific research. It has only been indicated that CBD-based
preparations can be used as an alternative treatment
method if standard therapy is ineffective (Jędrzejczak
et al., 2019).
The American Epilepsy Society (AES), bringing together clinicians and scientists, monitors all research
regarding the treatment of epilepsy with medical cannabis and seeks to develop safe and effective rules for
the treatment. Until recently, there have only been single
reports of effective CBD in epilepsy. Recently, the results
from randomised, double-blind, and controlled clinical
trials on the use of highly purified and concentrated CBD
have been published. The results indicated moderate CBD
efficacy in the treatment of Lennox-Gastaut syndrome
and Dravet syndrome (AES, Position Statement on Cannabis as a Treatment for Patients with Epileptic Seizure,
February 2019). With the support of AES, the Food and
Drug Administration (FDA) approved the prescription-only medicine as an oral solution of cannabidiol,
Epidiolex. However, the need to plan and conduct multicentre, controlled and methodologically correct tests
for all cannabis products is still emphasised. The results
of these studies could help to establish the dosage, and
identify adverse effects and potential interactions with
other drugs (Giancaspro et al., https://www.uspnf.com/
sites/default/files/usp_pdf/ EN/USPNF/usp-nf-notices/
usp_stim_article_medical_cannabis.pdf).
Interactions between antiepileptic drugs (LPP) and
CBD preparations is one of the key aspects which should
be assessed before CBD is introduced into the therapy.
Gaston et al. analysed possible interactions between CBD
and antiepileptic drugs. The study included 39 adults
and 42 children with drug-resistant epilepsy who had
been taking drugs regularly for at least one month before the study. The initial dose of CBD was 5 mg/kg/day.
The dose was increased every 2 weeks by 5 mg/kg/day
to a maximum of 50 mg/kg/day. LPP doses were determined based on adverse symptoms or the exceedance of
tolerable level of doses in serum. The results obtained

by the authors did not allow to draw a clear conclusion about the interactions between LPP and cannabis
preparations. Almost all observed average changes in
LPP levels were within the accepted therapeutic range.
In patients using valproate, increased AST/ALT values
were observed, indicating the need to monitor serum
LPP levels, but also to perform liver tests during CBD
administration (Gaston et al., 2017).
The results of some studies have shown that high
doses of CBD (up to 1,500 mg/day) are well tolerated in
humans. Other studies have shown completely opposite results. Adverse effects, such as inhibition of drug
metabolism, cytotoxicity and reduced receptor activity were observed. The discrepancies indicate the need
to determine the optimal dose, safe for humans (Bergamaschi et al., 2011).
The mechanism of medical activity of cannabis in epilepsy is not fully known. So far, its effectiveness as an
intracellular calcium ion modulator has been proven. Calcium ion homeostasis and metabolic activity are the two
key factors which determine the viability of neurons, depending on the functioning of mitochondria. Even small
deficits in mitochondrial function may have negative
effects ultimately leading to degenerative processes. It is
believed that the regulation of calcium ion homeostasis
via CBD is bidirectional, depending on cellular excitability. Under physiological conditions, CBD increases the
concentration of calcium ions inside the cells. Under high
excitability conditions, it reduces their concentration.
The antagonistic activity of CBD helps regulate calcium
homeostasis and ensure proper cellular excitability,
preventing abnormal bioelectrical discharge. It has also
been shown that endocannabinoids play an important
role in the control of synaptic transmission and the control of neuronal migration speed. In the central nervous
system, CB1 receptors are presynaptically expressed on
both glutamate- and GABA-ergic interneurons, and their
activation inhibits synaptic transmission, including the
release of glutamate. It is also suggested that CBD acts
as a serotonin reuptake inhibitor and antagonist of G
protein-coupled receptor 55 (GPR55) (Foldy, 2006; Ryan
et al., 2009; Perucca, 2017).
Multiple sclerosis
Multiple sclerosis (sclerosis multiplex, MS) is a chronic,
demyelinating inflammatory disease of the central nervous system. The use of medical cannabis is one of the
ways to alleviate the symptoms of the disease, mainly the
pain resulting from spasticity and inflammatory reaction
(Świątek, 2016).
The therapeutic effects of medical cannabis are probably due to the functional role of cannabinoid receptors (CB1 and CB2) making up the endocannabinoid
system. The CB1 receptor mediates the transmission
of nerve signals, while the CB2 receptor takes part in
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immunomodulating processes, regulating the activity
of immune system cells.
The results of the tests in rats indicate the mitigation of
tremor and spasticity under the influence of THC and agonists of CB1 and CB2 receptors. In clinical trials, the role
of CB1 receptor was analysed as it can inhibit the neurodegenerative process in MS. As a modulator of lymphocyte
and macrophage expression, the CB2 receptor probably
has the ability to regulate the inflammatory process which
is the main cause of demyelination and impairment of
signal transmission between neurons in multiple sclerosis. In the therapy of MS, endocannabinoids, i.e. 2-AG and
AEA which are bioactive lipids regulating CNS function,
are thought to play an important role. Introduction of
monoacylglycerol lipase inhibitor (MAGL), which inhibits
endocannabinoid degradation, prevents degeneration
of nerve cells and protects oligodendrocytes to maintain
myelin integrity and correct transmission of nerve signals
(Baker et al., 2001; Bernal-Chico et al., 2015; Przybek et al.,
2017; Chiurchiùa et al., 2018).
In a randomised, placebo-controlled, double-blind
study, Wade et al. analysed the effect of cannabis-based
preparation on the alleviation of MS symptoms. The
study was conducted in 3 centres in Great Britain. The
study included 160 patients, with diagnosed MS and
varying course of disease, who had one or more of the
following symptoms: spasticity, cramps, pain, tremor,
and bladder problems, took regular medication and
had no relapses for the last 4 weeks. For six weeks,
half of the patients were given an oral cannabis-based
preparation (Nabiximols) at doses of 2.5-120 mg/day.
Other patients were given placebo. Patients recor
ded the results of the Visual Analogue Scale (VAS) for
the most troublesome symptom and the evaluation of
other symptoms, disability, cognitive dysfunction,
mood, sleep and fatigue. The results of the study indicated a decrease in the frequency of occurrence of the most
persistent symptom (mainly spasticity). This was more
common in the cannabinoid group than in the placebo
group. No significant effects on cognitive functions and
mood were found. Adverse effects were generally mild
and included mainly dizziness and headaches. How
ever, in the summary of the study, it was pointed out
that the mechanism of THC and CBD activity respons
ible for this therapeutic effect needs to be thoroughly
investigated (Wade et al., 2004).
In another randomised, double-blind study, Wade et
al. evaluated the efficacy and safety of long-term use of
cannabis-based preparations. The study included 137
patients with any type of MS who had at least one of the
following symptoms: cramps, spasticity, pain, tremor
and bladder problems. They were given an oral mucosal
spray. A single dose of the spray contained 27 mg/ml of
THC and 25 mg/ml of CBD. Patients determined the daily
dose on their own, depending on whether the symptoms
subsided, and adverse effects occurred. Patients were
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evaluated every eight weeks, using mainly the VAS scale
for an average of 434 days. 58 patients (42.3%) withdrew
from the study after 225 days on average due to the lack
of efficacy of the applied preparation or the occurrence of
adverse effects. During the study, 292 adverse reactions
were reported, including: oral pain, nausea, diarrhoea,
dizziness, of which over 80% were mild to moderate.
Three patients had severe adverse effects resulting from
the use of the preparation: gastroenteritis, aspiration
pneumonia, epileptic seizure or loss of balance. In 25
patients, the preparation was discontinued for 2 weeks,
but it did not cause more severe withdrawal symptoms.
In other patients, the alleviation of MS symptoms was
reported. However, it was not possible to accurately determine the efficacy of the cannabis preparation and
additional studies were needed to address the adverse
effects of some patients (Wade et al., 2006).
In 2010, Colin et al. presented the results of the study
in which they analysed the effect of cannabis preparation
on the alleviation of spasticity in MS patients. During the
15-week double-blind study with 337 patients, Nabiximols was used. The results indicated a significant reduction in spasticity in the group using this preparation as
compared to the placebo group and the adverse effects
were generally mild (Collin et al., 2010).
The aim of the research conducted by Marková et al.
was to determine the efficacy of cannabinoid preparation
as an additional element of pharmacotherapy in MS patients with moderate to severe spasticity. A double-blind
study included 191 patients. The study participants used
a spray with THC and CBD content at a rate of 1:1 for 4
weeks. In the second phase of the study, 106 patients were
randomly assigned to a study group or placebo group. The
subjects in the study group used the preparation for 12
weeks. No serious adverse effects were reported in the
study. The results showed its effectiveness in reducing
spasticity in MS patients. When used in combination
with pharmacological treatment, it was found to be more
effective in reducing spasticity than pharmacotherapy
itself (Markovà et al., 2019).
Langford et al. conducted a study in which they analysed the effect of cannabis-based preparations in relieving neuropathic pain in MS patients. The study included
339 MS patients. The study participants were randomly
assigned to a placebo group and a group using THC and
CBD preparation. The observation period was 14 weeks.
The results were inconclusive. The pain relief effect observed in the placebo group and the study group was
comparable. The results of the second phase of the study
were contrary to the expectations as no effects were obtained as compared to the placebo group upon the extension of the time of pain treatment with the THC and
CBD preparations. Therefore, it is necessary to conduct
further clinical trials to unequivocally determine how
active compounds in cannabis reduce neuropathic pain
(Langford et al., 2013).
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The American Academy of Neurology presented the
results of a review of studies from 1948–2013, which included clinical trials and animal experiments on the use
of medical cannabis as a method to alleviate symptoms of
multiple sclerosis. Based on an analysis of 34 studies, the
following conclusions were made about the oral cannabis
preparations:
• they are effective/probably effective in reducing spasticity,
• they are probably ineffective in inhibiting tremor,
• they are probably ineffective/effective in bladder disorders,
• they are effective/probably effective in reducing pain,
excluding neuropathic pain (Koppel et al., 2014).
The clinical trials concerned the use of cannabis
preparations (THC/CBD) in patients with multiple sclerosis as an addition to standard pharmacotherapy. No
effect of cannabinoids on MS progression were reported. The symptoms of the disease, mainly spasticity and
pain, alleviated. Some patients did not have any adverse
effects while others experienced pain, dizziness, vomiting and nausea. The efficacy and safety of long-term use
of the preparation could not be clearly defined. It is not
known whether drug tolerance to cannabinoids occurs
during prolonged use. Potential drug interactions are
also unknown.
Parkinson’s disease
Parkinson’s disease (PD) is one of the most common neurodegenerative diseases in which dopaminergic cells of
the nigrostriatal pathway degenerate. The treatment of
PD is symptomatic. When a patient has difficulties in
daily functioning, pharmacotherapy is introduced. In
most patients, appropriately selected pharmacotherapy gives quite a good therapeutic effect and delays the
occurrence of motor complications. Unfortunately, in
the advanced stage of PD, drugs cease to be effective.
Given the mechanisms of degeneration of dopaminergic cells and the mechanisms of action of the endocannabinoid system, it can be assumed that CB1 receptors
can produce a neuroprotective and anti-inflammatory
effect (Bogucki et al., 2014; Gaweł and Potulska-Chromik, 2015).
Mounsey et al. analysed the effect of increased concentration of 2-arachidonoylglycerol (2-AG) in the
MPTP neurotoxin-induced model of PD which occurs
in mice. 2-AG was administered at doses of 3 and 5 mg/
kg. Additionally, an inhibitor of enzymatic degradation
of 2-AG was applied. The results of the study indicated
that 2-AG inhibits MPTP-induced neurodegeneration,
which proves that the endocannabinoid system may have
been involved in this neuroprotective activity (Mounsey
et al., 2015).
Other studies have shown that the use of CB1 receptor agonists in the experimental model of PD improves

the motility of animals, though probably through interactions with adenosine A2A and 5-HT receptors rather
than dopaminergic mechanisms (Kreitzer and Malenka,
2007). The use of CB1 receptor antagonists was more effective and resulted in improved motor function. It reduced akinesis and motor impairment in experimental
models of PD (Gonzalez et al., 2006; García et al., 2011).
The endocannabinoid system is thought to have an effect on L-DOPA- induced dyskinesias, although the results
of preclinical trials were controversial indicating that
both CB1 receptor agonists and antagonists are represented as anti-dyskinesia agents (van der Stelt et al., 2005).
Few clinical trials have been carried out so far to analyse the effects of cannabinoids on motor and non-motor symptoms in PD patients. In a small, randomised,
placebo-controlled, double-blind study, the effect of CB1
and CB2 receptor agonists on the occurrence of L-DOPAinduced dyskinesias in PD patients was analysed. The
decrease in the symptom and total time of dyskinesia was
demonstrated (Sieradzan et al., 2001). In another small,
randomised, double-blind, four-week study, the effect
of oral administration of cannabis extract (containing
1.25 mg of CBD and 2.5 mg of THC) was analysed in PD
patients. It was shown that the therapy has no effect on
dyskinesia, motor function, quality of life or sleep improvement (Carroll et al., 2004).
Another randomised, double-blind study, which analysed the effects of CBD on the improvement of motor
function in PD patients (without mental disorders) and
the quality of life, did not produce unequivocal results.
The study included 21 PD patients. The study participants
were randomly assigned to 3 seven-person groups. Group
I was given CBD at a dose of 75 mg/day. Group II was given
CBD at a dose of 300 mg/day and Group III was given
placebo. Throughout the study period (6 weeks), motor
function and the quality of life were assessed. The results
did not indicate any improvement in motor function, but
some improvement in the quality of life in the CBD group
(300 mg/day) was noted (Chagas et al., 2014).
In a review of studies covering both clinical and
pre-clinical trials, Crippa et al. presented the analysis
of data on the use of CBD in PD patients and data from
preclinical trials. Of four randomised controlled clinical
trials aimed at determining the effect of CB1 receptor
agonists/antagonists on the mitigation of motor disturbances in PD patients, the reduction in L-DOPA-induced
dyskinesia was found in one case only. A positive effect
on non-motor symptoms was demonstrated. Due to the
shortness and small-scale character of the studies, their
reliability is limited (Crippa et al., 2019).
There are several important factors that may determine the success of cannabinoid therapy in PD, i.e. stage
of disease and the use of L-DOPA. However, no serious adverse events were reported during CBD use. The observed
adverse effects included mainly hypotension, dizziness,
visual hallucinations and drowsiness.
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Cannabinoids are biologically active compounds extracted from cannabis. They differ in structure, properties
and mechanism of action. TCH and CBD are their main
representatives. THC is a psychoactive compound which
shows greater affinity for cannabinoid receptors. Endocannabinoid CB1 and CB2 receptors are part of the
endocannabinoid system which takes part in the proper
functioning of the body and influences the internal homeostasis. CB1 is mainly responsible for proper nervous
transmission while CB2 plays a key role in regulating the
inflammatory response of the body.
The therapeutic potential of cannabis (Cannabis indi
ca) has been known for thousands of years, but its use
is controversial because of its psychotic effects, mainly
caused by THC contained in it. For this reason, cannabis
is thought to be addictive and produce narcotic effects.
As a result, many countries prohibit the use, possession
and cultivation of cannabis.
The analysis of clinical trials on the effect of cannabis-based preparations, mainly the mixture of THC and
CBD, on alleviating the symptoms of epilepsy, indicates
their potential therapeutic effect in reducing the frequency of seizures in children with drug-resistant epilepsy.

The most positive results were obtained in children with
Lennox-Gastaut syndrome or Davet syndrome.
Literature review covering preclinical and clinical
studies provides insufficient evidence of the efficacy
of cannabis preparations in alleviation of symptoms
in MS patients. However, some patients report health
improvement due to the reduction of pain and spasti
city. Therefore, the European Medicines Agency (EMA)
registered Nabiximols as a preparation that can be used
as an addition to the treatment of spasticity or pain if
standard pharmacological treatment is ineffective.
There are few references to the impact of medical
cannabis on alleviating the symptoms of Parkinson’s
disease. Most studies are limited to the preclinical
phase. There are still few clinical trials and the results
do not provide sufficient evidence of the validity of
medical cannabis use.
The lack of clear clinical evidence of its effectiveness
is the main cause of restriction on the use of medical
cannabis in the treatment of diseases. It should also be
emphasised that cannabinoids can significantly alter the
concentrations of other drugs and interact with them
in a way unknown so far. Also, patients should be informed of the possibility of adverse reactions, both already known and previously unreported.

(( Wstęp

(( Przegląd piśmiennictwa

(( Summary

Konopie to rośliny okrytonasienne z rodziny konopiowatych, jednoroczne. W amerykańskiej farmakopei
konopie są definiowane jako wysuszone kwiatostany
żeńskie pozbawione grubszych łodyg oraz dużych liści, przy czym zawartość owoców nie przekracza 10
procent. Wyróżnia się trzy gatunki konopi: konopie
włókniste (Cannabis sativa L.), konopie indyjskie (Can
nabis indica L.) oraz konopie dzikie (Cannabis rudera
lis). Różnice między tymi gatunkami nie wynikają
z budowy morfologicznej roślin, lecz są spowodowane
wywoływanym przez nie odmiennym efektem psychotropowym. Konopie są powszechnie wykorzystywane
w celach medycznych, kosmetycznych oraz spożywczych. Wpływają one pozytywnie na nastrój, wywołując uczucie radości i euforii, jednak ze względu na
ich potencjalne właściwości uzależniające i zagrożenie
związane z możliwością wywoływania agresji u stosujących je osób w wielu krajach wprowadzono zakazy
bądź ograniczenia w ich stosowaniu. Dopiero w ostatnich latach zaczęto badać tę grupę związków pod kątem
wykorzystania w różnych jednostkach chorobowych
(Vetulani i Mazurek, 2016).

■

Historia rozwoju konopi
Konopie są jedną z najstarszych uprawianych przez człowieka roślin. Gatunek konopi indyjskich znany był już
4 tysiące lat p.n.e. w Chinach, gdzie wykorzystywano go
do produkcji lin, papieru, tekstyliów. Owoce tych roślin
stanowiły natomiast pożywienie. Konopiom przypisywano właściwości przeciwbólowe, przeciwreumatyczne,
stosowano jako środki przeciw zaparciom, malarii oraz
w schorzeniach układu rozrodczego (Touwn, 1981).
Większe znaczenie konopie zyskały w Indiach. Mogło to być spowodowane związkiem między religią
a rośliną, której przypisywano świętą rolę, uznawano
ją za źródła szczęścia, radości i wolności. Uważano, iż
wykazuje ona działanie: przeciwbólowe, uspokajające
przeciwdrgawkowe, przeciwpasożytnicze, znieczulające, pobudzające apetyt, przeciwzapalne, przeciwskurczowe, moczopędne, przeciwkaszlowe i wykrztuśne.
Konopie stosowano w leczeniu padaczki i wścieklizny,
jako antybiotyk w różnego rodzaju infekcjach skóry,
w gruźlicy, w problemach trawiennych, w zakażeniach
układu oddechowego (Mathre, 1997; Zuardi, 2006).
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W Europie zachowane ślady archeologiczne wskazują
na uprawę konopi w okresie poprzedzającym naszą erę.
Popularyzację ich jako środków leczniczych zapoczątkował irlandzki lekarz William B. O’Shaughnessy, który
bazując na wiedzy zdobytej podczas swoich podróży,
zajął się badaniem tych roślin, oceniając ich działanie
u zwierząt i ludzi. Na podstawie swoich odkryć napisał
książkę, która stała się podstawowym źródłem wiedzy
o konopiach, co zachęciło innych lekarzy i naukowców
do kontynuowania jego badań. W połowie XIX wieku
potencjał psychoaktywny konopi dokładnie opisał
Jacques-Joseph Moreau, francuski psychiatra, który badał ich działanie na sobie i pacjentach szpitala psychiatrycznego (Russo, 2001). Stopniowo zaczęto sporządzać
oraz sprzedawać różnego rodzaju preparaty i ekstrakty
z konopi. Na początku XX wieku ich właściwości terapeutyczne opisali Charles E. de M. Sajous oraz Louis
T. de M. Sajous w książce Sajous’s Analytic Cyclopedia of
Practical Medicine, która stanowiła rodzaj encyklopedii
z zakresu medycyny praktycznej.
W pierwszych dziesięcioleciach XX wieku stosowanie
konopi stawało się coraz rzadsze, co mogło być spowodowane zwiększeniem produkcji nowoczesnych leków,
opracowanych w celu leczenia konkretnych schorzeń.
Dodatkowo pojawiło się wiele ograniczeń prawnych ze
względu na potencjał narkotyczny konopi. Ponowne zainteresowanie konopiami pod koniec XX wieku wynikało
z rozszerzonych możliwości analizy ich składu chemicznego oraz zwiększenia czystości wyizolowanych z niej
substancji aktywnych (Mikuriya, 1969).

izolacji, zapraw murarskich. Dodatkowo, z oleju konopnego pozyskiwany jest olej napędowy i biomasa opałowa, czy też bioplastiki o dużej wytrzymałości (Vetulani
i Mazurek, 2016; Frassinettia i wsp., 2018; Kilpeläinenb
i wsp., 2019).
Kannabinoidy
Kannabinoidy są to podstawowe związki aktywne, które
oddziałują na receptory kannabinoidowe. Dzielą się na 3
podgrupy: kannabinoidy pochodzenia roślinnego – fitokannabinoidy, kannabinoidy wytwarzane przez organizmy zwierzęce oraz człowieka – endokannabinoidy oraz
kannabinoidy syntetyczne.
Fitokannabinoidy są związkami terpenowymi izolowanymi z żywicy. Zalicza się do nich około 60 substancji.
Syntetyzowane są one głównie w żeńskich kwiatostanach
konopi; najwięcej ich jest w niezapylonych kwiatach. Są
obecne w materiale roślinnym, głównie w postaci nieaktywnych kwasów karboksylowych, np. tetrahydrokannabinolowego (THCA-A) i kannabidiolowego (CBDA), które
pod wpływem wysokiej temperatury ulegają dekarboksylacji do aktywnych postaci: kolejno do trans-Δ9-tetrahydrokanabinolu (THC, rycina 1) oraz kannabidiolu (CBD,
rycina 2).

Konopie przemysłowe
W Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu narkomanii za konopie przemysłowe uznaje się konopie włókniste z gatunku Cannabis
sativa L., w których zawartość THC w kwiatowych lub
owocujących wierzchołkach tej jednopiennej rośliny (bez
usunięcia żywicy) nie przekracza 0,2% w przeliczeniu na
suchą masę (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii). Takie konopie są wykorzystywane
między innymi do produkcji włókien. Popularność ich
uprawy wynika z odporności na szkodniki i suszę oraz
mniejszego zapotrzebowania na wodę niż np. w przypadku bawełny. W przemyśle spożywczym stosuje się
olej konopny, który bogaty jest w niezbędne składniki
odżywcze (Siudem i wsp., 2015). W zależności od warunków uprawy roślin, olej taki charakteryzuje się zmienną
wartością CBD (Leizer i wsp., 2000).
W przemyśle kosmetycznym olej konopny jest stosowany ze względu na swoje działanie nawilżające oraz
antyseptyczne (Tennstedt i Saint-Remy, 2011). Uważa się,
że ma potencjał jako środek terapeutyczny w leczeniu
trądziku pospolitego (Oláh i wsp., 2014). W przemyśle
budowlanym konopie wykorzystywane są w celu pozyskania materiałów stosowanych do ocieplania domów,

Rycina 1.

Δ9-tetrahydrokanabinol (THC)

Rycina 2.

Kannabidiol (CBD)

Tetrahydrokannabinol (THC) jest to związek, który
został wyizolowany z Cannabis sativa. Jest to psychoaktywny, aromatyczny terpenoid, zawierający ugrupowanie fenolowe. THC odpowiada za potencjał narkotyczny
konopi. Wywołuje uczucie euforii oraz wykazuje działanie przeciwwymiotne, przeciwbólowe, antyoksydacyjne
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oraz przeciwzapalne (Kaczmarczyk-Sedlak i wsp., 2017).
THC jest rozpuszczalny w tłuszczach, dlatego po podaniu gromadzi się głównie w tkance tłuszczowej, płucach, wątrobie oraz śledzionie. Jego zawartość w konopiach różni się w zależności od warunków hodowli,
wieku, modyfikacji genetycznych czy też typu tkanki
rośliny. Wartości te mogą się wahać w szerokim zakresie od 0,001 do 10%. Z tego względu w obrębie jednego
gatunku wyróżnia się kilka odmian konopi (osobniki,
u których stężenie THC wynosi poniżej 1%, stosowane są
przemyśle, natomiast te z wyższymi wartościami THC
przeznaczone są do produkcji marihuany), (Gaoni i Mechoulam, 1964). Najwięcej THC znajduje się w kwiatostanach i żywicy, najmniej w liściach (Siudem i wsp., 2015;
Silska, 2017; The Advisability and Feasibility of Developing USP Standards for Medical Cannabis: https://www.
uspnf.com/sites/default/files/usp_pdf/EN/USPNF/uspnf-notices/usp_stim article_medical_cannabis.pdf).
Kannabidiol (CBD) jest związkiem pozbawionym potencjału narkotycznego. Uważany jest za najczęściej występujący fitokannabinoid. W porównaniu do THC wykazuje nieznaczne różnice w strukturze, jednakże różnice
te powodują antagonistyczne działanie obu związków.
Ma niższe powinowactwo do receptorów CB1 i wyższe
do receptorów CB2 niż THC, dlatego bardziej wpływa
na działanie układu odpornościowego niż nerwowego
(Adams i wsp., 1940; Siudem i wsp., 2015).
Endokannabinoidy
Endokannabinoidy są grupą związków występujących
w organizmach zwierząt, w tym również człowieka.
Powstają one z prekursorów lipidowych, głównie długołańcuchowych kwasów tłuszczowych, np. kwasu arachidonowego. Jest to kwas wchodzący w skład fosfolipidów błon komórek nerwowych, co ma istotne znaczenie
w funkcjonowaniu układu nerwowego. Endokannabinoidy nie są magazynowane w organizmie (jak typowe
neuroprzekaźniki), ale są wytwarzane w odpowiedzi na
napływające jony wapnia i depolaryzację błony. Najbardziej znanymi i najlepiej opisanymi endokannabinoidami
są anandamid (AEA) i 2arachidonoiloglicerol (2AG), które
choć podobne strukturalnie do siebie, są syntetyzowane
i degradowane przez różne szlaki enzymatyczne. Anandamid stymuluje receptory oraz kanały jonowe, natomiast 2arachidonoiloglicerol jest głównie neuromodulatorem. Ulegając hydrolizie pod wpływem odpowiednich
enzymów, związki te indukują różne procesy komórkowe (Mauryaa i Velmurugan, 2018; Kaczmarczyk-Sedlak
i wsp., 2017).
Układ endokannabinoidowy
Endokannabinoidy wraz z receptorami kannabinoidowymi i ich endogennymi ligandami, kompleksami
enzymów oraz białkami regulującymi tworzą układ
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endokannabinoidowy (eCB). Endokannabinoidy wykazują odmiennie działanie na receptory. Ich agonistyczny wpływ umożliwia pobudzanie tego układu poprzez
aktywację dwóch typów receptorów. W 1990 roku udało
się zidentyfikować i sklonować pierwszy typ receptorów
kannabinoidowych – CB1 (Gerard i wsp., 1991), następnie
w 1993 roku zidentyfikowano oraz sklonowano drugi
typ – CB2 (Munro i wsp., 1993). Receptory te występują w różnych miejscach w organizmie człowieka, gdzie
pełnią określone funkcje w procesach patofizjologicznych. Są one sprzężone z białkiem G oraz są modulatorami wydzielania neuroprzekaźników. Receptory kannabinoidowe 1 (CB1) znajdują się głównie na zakończeniach komórek nerwowych, pośrednicząc w uwalnianiu
przekaźników, natomiast receptory CB2 mają działanie
immunomodulujące i regulujące aktywność cytokin oraz
migrację komórek odpornościowych. Dostrzegając w tym
ogromny potencjał, zaczęto modyfikować ich działanie,
aby uzyskać zamierzony efekt terapeutyczny.
Układ endokannabinoidowy jest bardzo złożony ze
względu na wielofunkcyjność i często antagonistyczne działanie związków w jego obrębie. Już nieznaczne
zaburzenia tego układu przyczyniają się do rozwoju
stanów patologicznych obejmujących układ krążenia,
ośrodkowy układ nerwowy, układ immunologiczny,
układ oddechowy, pokarmowy oraz skórę. Znajomość
funkcjonowania receptorów kannabinoidowych oraz
ich interakcji z neuroprzekaźnikami stwarza możliwość
modyfikacji procesów fizjologicznych. Ponadto zastosowanie syntetycznych antagonistów tych receptorów
w sytuacji nadmiernego pobudzenia układu endokannabinoidowego pozwala na przywrócenie homeostazy
wewnątrz organizmu (Pertwe, 2006; Scholten, 2006;
Silska, 2017).
Marihuana
Marihuana jest to produkt pozyskiwany z odmian konopi charakteryzujących się wysoką zawartością THC
(0,5–9%). Ze względu na znaczne stężenie tego związku,
zgodnie z ustawodawstwem, produkt ten został uznany
za zdolny do wywołania reakcji psychotycznych. Marihuana pozyskiwana jest z liści z kwitnącymi i owocującymi górnymi pędami dwupiennej odmiany, głównie
z niezapylonych osobników żeńskich. Do jej otrzymania
nie potrzeba żadnej obróbki, najczęściej stanowią ją wysuszone fragmenty rośliny, które są palone podobnie
jak papierosy albo sporządza się z nich wywary. Efekt
działania marihuany zależy od zastosowanej dawki, sposobu jej podania, częstości stosowania, stanu psychicznego używającej je osoby. Najpopularniejszymi formami
przyjmowania marihuany są doustna i wziewna. Droga
wziewna jest to najskuteczniejsza metoda, dająca efekt
natychmiastowy (już po 5 minutach), ponieważ marihuana przedostaje się do organizmu w niezmienionej
formie, a następnie przez płuca przenika bezpośrednio
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do krwiobiegu. Efekt uzyskany podczas przyjęcia marihuany drogą doustną pojawia się później, po ok. 30–90
minutach. Najpopularniejszą formą stosowania marihuany jest jej palenie (podobnie jak palenie tytoniu).
Jest to niebezpieczna forma stosowania – ze względu
na powstające w trakcie spalania szkodliwe związki.
Substancja czynna, THC, zawarta w marihuanie dociera
do płuc w ilości 20–70%, natomiast do mózgu 5–24%.
Regularne wypalanie 3–5 skrętów z marihuaną dziennie
wywołuje tolerancję, natomiast sporadyczne palenie
spowoduje efekt już po przeniknięciu 2–3 mg THC. Szacowana dawka THC, która wywołuje zgon człowieka,
waha się między 15 g a 70 g.
Marihuanę określa się jako „medyczną” lub „rekreacyjną”. Różnią się one celem stosowania, co ma podłoże
prawne. Za ,,medyczną marihuanę” można uznać substancję pozyskaną z marihuany do celów medycznych,
z której otrzymywane są standaryzowane produkty i których uprawa jest ściśle kontrolowana. Termin ,,marihuana rekreacyjna” odnosi się głównie do uzyskiwania
efektu relaksacji na skutek jej użytkowania, któremu
może towarzyszyć efekt medyczny (Hall i Degenhardt,
2009; Vetulani, 2014).
Działania niepożądane stosowania marihuany
Negatywne skutki stosowania marihuany versus jej pozytywne działanie są tematem wielu badań i dyskusji.
Nie bez powodu zabronione jest stosowanie marihuany
w celach rekreacyjnych. Wynika to z potencjału narkotycznego, jaki wykazuje THC. Stosowanie marihuany,
szczególnie popularne wśród młodych ludzi, ma na celu
osiągnięcie odprężenia i uczucia euforii. Jednak mogą
również wystąpić efekty niepożądane, takie jak: zaburzenia świadomości i percepcji, urojenia, stany lękowe,
zaburzenia koncentracji oraz opóźnione reakcje, które
stwarzają ryzyko wypadków. Dodatkowo paleniu marihuany często towarzyszy picie alkoholu oraz zażywanie takich narkotyków, jak kokaina czy amfetamina, co
również prowadzi do wzmocnienia większości działań
niepożądanych. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na negatywny wpływ marihuany na układ krążenia.
U osób ją stosujących może dojść do tachykardii oraz
zmian ciśnienia krwi, co z kolei może być przyczyną np.
zawrotów głowy. Marihuana wykazuje również negatywny wpływ na układ oddechowy poprzez odkładanie
się substancji smolistych podczas jej palenia, co wpływa
na wydolność płuc, może doprowadzić do uszkodzenia
oskrzeli lub zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia raka układu oddechowego. Wpływa również na
masę urodzeniową noworodków u matek stosujących ją
podczas ciąży – przyczynia się do małej masy urodzeniowej dzieci. Długotrwałe stosowanie marihuany może
doprowadzić do zaburzeń somatycznych oraz psychozy.
U osób stosujących duże dawki marihuany po jej odstawieniu mogą wystąpić objawy odstawienne (niepokój,

nerwowość, bezsenność). W porównaniu z alkoholem
nie wywołuje tak dużego efektu psychotycznego, ale nie
znaczy to, że jej użytkowanie jest bezpieczne i pozbawione konsekwencji zdrowotnych (Dąbrowska i wsp.,
2012; Wojnar, 2018).
Legalizacja marihuany
Legalizacja marihuany była jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii w dziedzinie zdrowia publicznego.
Wieloletnie zakazy stosowania, a w konsekwencji nielegalne użytkowanie wymusiły w wielu państwach zaktualizowanie polityki dotyczącej legalizacji marihuany.
W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej medyczne
zastosowanie marihuany jest legalne w 33 stanach, natomiast rekreacyjne w 11 stanach (Collingwood i wsp.,
2018; State Medical Marijuana Laws, National Conference of State Legislatures, 2018). W większości krajów
Unii Europejskiej posiadanie marihuany w celach rekreacyjnych jest zabronione i uznawane za przestępstwo.
Obecnie za zgodą odpowiednich organów państwowych
coraz więcej państw zezwala na jej stosowanie, ale tylko
i wyłącznie w celach medycznych. Jedynymi państwami
UE, w których posiadanie marihuany rekreacyjnej na
własny użytek jest dozwolone, w ilościach ściśle określonych w ustawodawstwie, są: Belgia, Czechy, Holandia
i Hiszpania. W Holandii są także specjalne miejsca nazywane coffeeshopami, gdzie można ją legalnie zakupić
(Bifulco i Pisanti, 2015). Urugwaj jest pierwszym państwem na świecie, które – w 2017 roku – zalegalizowało
marihuanę, jej stosowanie, uprawę oraz handel. Wprowadzona ustawa określa maksymalną ilość, jaką można
nabyć w aptekach (40 gramów miesięcznie) oraz wymaga
pełnoletności od jej posiadacza (legalność marihuany
na świecie: https://www.cannabisnews.pl/legalnoscmarihuany-na-swiecie/).
Polska jest krajem, w którym posiadanie marihua
ny w celach rekreacyjnych jest nielegalne i uważane
za przestępstwo. Zgodnie z Ustawą wydaną przez Sejm
w 2017 roku możliwe jest stosowanie marihuany wyłącznie w celach terapeutycznych (Ustawa z dnia 7 lipca
2017 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych). Receptę na nią może wystawić każdy lekarz, jednak nie jest ona refundowana.
Analiza danych doświadczalnych i klinicznych
określających wpływ medycznej marihuany
w wybranych schorzeniach
Stosowanie marihuany i jej pochodnych jako środków
leczniczych budzi wiele kontrowersji. W społeczeństwie
występują dwie odmienne opinie na ich temat: część osób
uważa je za środki narkotyczne i domaga się restrykcyjnych zasad dotyczących ich stosowania, natomiast część
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osób przypisuje im właściwości terapeutyczne i oczekuje
ich legalizacji.
Do chwili obecnej przeprowadzono szereg badań doświadczalnych oraz badań klinicznych z wykorzystaniem
marihuany, mających na celu potwierdzenie skuteczności
i bezpieczeństwa jej stosowania. Głównymi związkami
aktywnymi, którym przypisuje się efektywność działania
medycznej marihuany, są CBD, rzadziej THC. Preparaty
powstałe na ich bazie są preparatami jednoskładnikowymi zawierającymi wyłącznie CBD lub w formie mieszanin CBD/THC w proporcji 1:1. W Polsce jest aktualnie
zarejestrowanych pięć surowców farmaceutycznych
z medycznej marihuany (https://mgr.farm/aktualnosci/
juz-piec-surowcow-farmaceutycznych-z-medycznej-marihuany-zarejestrowanych-w-polsce/) oraz tylko jeden
preparat kannabinoidowy – Sativex (nabiksimol), będący
mieszaniną THC oraz CBD do leczenia wspomagającego napięcia spastycznego u chorych ze stwardnieniem
rozsianym. O tym, czy preparat może być wprowadzony
jako dodatek do standardowej farmakoterapii, decyduje
lekarz i to on ponosi pełną odpowiedzialność za potencjalne ryzyko zastosowania (Bergamaschi i wsp., 2011;
Wachowiak i wsp., 2016).
Analiza wyników przeprowadzonych badań wskazuje
na możliwość zastosowania marihuany w leczeniu lub
łagodzeniu objawów wielu chorób, takich jak: padaczka, stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, jaskra, bóle reumatoidalne stawów,
nowotwory, choroby przewodu pokarmowego, AIDS,
zaburzenia metabolizmu, astma i wiele innych (Motyka
i Marcinkowski, 2014).
Padaczka
Jedną z najczęściej występujących chorób neurologicznych jest padaczka. Charakteryzuje się występowaniem
napadów padaczkowych, które wynikają z zaburzeń
czynnościowych mózgu i jest spowodowana nadmiernymi wyładowaniami bioelektrycznymi neuronów. Leczenie padaczki opiera się na farmakoterapii stosowanej
przez cały okres trwania choroby. Gdy stosowanie 2–3
leków nie przynosi efektów, jako alternatywną metodę
leczenia można wykorzystać medyczną marihuanę stosowaną w postaci doustnej (Rozenek i Owczarek, 2010).
W 2015 roku Press i wsp. przedstawili wyniki ankiet
przeprowadzonych wśród rodziców 75 dzieci z padaczką.
W ankietach tych pytano między innymi o typ oraz częstość napadów. Dzieci leczone były codziennie doustnymi
preparatami z konopi – jako dodatek do standardowej
farmakoterapii. Czas obserwacji wynosił 1–4 miesiące.
Wśród 75 badanych dzieci rodzice 43 (57%) z nich zgłosili zmniejszenie częstości napadów. Dodatkowo według
opiekunów poprawiła się koncentracja (33%) oraz mowa
(11%). Na podstawie otrzymanych wyników ankiet autorzy zasugerowali, że wprowadzenie doustnych preparatów z konopi u dzieci z padaczką spowodowało poprawę
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stanu ich zdrowia, jednak należy pamiętać, że jest to
tylko subiektywna ocena rodziców chorych dzieci, bez
przeprowadzenia rzetelnych badań klinicznych (Press
i wsp., 2015).
Porter i Jacobson w swoim badaniu analizowali stosowanie preparatów z konopi wzbogaconych w kannabidiol
u 19 dzieci z padaczką lekooporną (dzieci w wieku 2–16
lat), u których wcześniej stosowane leki przeciwpadaczkowe nie przyniosły oczekiwanych efektów. Dzieciom podawano preparaty z CBD (0,5 mg/kg/dobę do 28,6 mg/kg/
dobę) przez okres od 1 do nawet 12 miesięcy. Wśród rodziców małych pacjentów przeprowadzono ankietę zawierającą 24 pytania dotyczące m.in. czynników klinicznych,
w tym rodzaju napadów oraz efektów stosowania CBD.
Szesnaścioro (84%) z 19 rodziców zgłosiło zmniejszenie
częstości napadów u swoich dzieci. U dwójki dzieci (11%)
nastąpił całkowity zanik napadów, u 8 (42%) nastąpiło
ponad 80-proc. zmniejszenie częstości napadów, a u 6
(32%) zmniejszenie napadów o 25–60%. W opinii rodziców innym korzystnym efektem wynikającym ze stosowania tego preparatu była poprawa jakości życia dzieci
ze względu na redukcję napadów, natomiast działania
niepożądane terapii obejmowały senność oraz zmęczenie. Autorzy stwierdzili, że wyniki tego badania są dowodem na skuteczność CBD w leczeniu dzieci z padaczką
lekooporną, jednak takie dane będące tylko oceną rodziców o bardzo zróżnicowanym okresie obserwacji nie są
wystarczające do potwierdzenie skuteczności (Porter
i Jacobson, 2013).
Hussain i wsp. w 2017 roku przedstawili wyniki badania, w którym analizowali efekty stosowania kannabidiolu (CBD) w dawce 4,3 mg/kg/dobę u dzieci z zespołem Lennoxa–Gastauta lub zespołem Westa. Do badania
włączono 117 dzieci w różnym wieku. Okres obserwacji
wynosił średnio 7 miesięcy. Wśród rodziców dzieci przeprowadzono ankietę zawierającą serię pytań dotyczących charakterystyki zespołu padaczkowego, klasyfikacji, podstawowej etiologii, skuteczności farmakoterapii,
częstości występowania działań niepożądanych przed
i po ekspozycji na CBD oraz czasu stosowania CBD. Ze 117
rodziców 100 (85%) zgłosiło zmniejszenie częstotliwości
napadów, natomiast 16 (10%) – całkowity zanik napadów.
Jako działanie niepożądane wymieniano zwiększony apetyt, natomiast dodatkowymi korzyściami u ponad 50%
pacjentów była poprawa snu, nastroju oraz koncentracji.
Wyniki tego badania wskazywały na skuteczność CBD
w terapii lekoopornej padaczki u dzieci, jednak wymagane jest przeprowadzenie badań klinicznych, dostarczających obiektywnych dowodów potwierdzających ten
efekt w tak zróżnicowanej wiekowo grupie pacjentów
(Hussain i wsp., 2015).
Thiele i wsp. w randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu analizowali
skuteczność stosowania preparatu kannabidiolu (CBD)
u osób z zespołem Lennoxa–Gastauta. Badanie zostało
przeprowadzone w 24 ośrodkach klinicznych w USA,
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Holandii i w Polsce. Uczestnikami badania było 171 pacjentów w przedziale wiekowym 2–55 lat, który musieli
spełnić następujące kryteria: więcej niż jeden typ napadu padaczkowego w okresie dłuższym niż pół roku, 2
napady atoniczne tygodniowo podczas 4-tygodniowego
okresu początkowego choroby, brak skuteczności stosowania co najmniej 2 leków. Pacjenci zostali losowo
przydzieleni do dwóch grup: część otrzymywała 20 mg/
kg/dobę doustnego preparatu CBD przez okres 14 tygodni, pozostali placebo. U osób w grupie badanej zaobserwowano zmniejszenie miesięcznej liczby napadów
o średnio 44% (u 3 osób w grupie CBD nastąpiła całkowita remisja), natomiast u osób z grupy placebo o 22%.
U 86 pacjentów w grupie CBD i 59 (69%) z 85 pacjentów
w grupie placebo wystąpiły objawy niepożądane takie
jak: senność, biegunka, gorączka, zmniejszenie apetytu
i wymioty. Wyniki badania sugerowały skuteczność
CBD w leczeniu pacjentów z napadami padaczkowymi związanymi z zespołem Lennoxa–Gastauta, ale ze
względu na szeroką rozbieżność wiekową wiarygodność takich wyników i możliwość wyciągnięcia jednoznacznych wniosków są znacznie ograniczone (Thiele
i wsp., 2018).
Devinsky i wsp. w randomizowanym badaniu analizowali skutki stosowania kannabidiolu. Do badania włączono 214 chorych w wieku 1–30 lat z ciężką, lekooporną
postacią padaczki. Badanie zostało przeprowadzone w 11
ośrodkach w USA w ciągu 12 miesięcy. Uczestnicy badania otrzymywali CBD początkowo w dawce 2–5 mg/kg/
dobę. Dawkę tę stopniowo zwiększano do maksymalnej
dawki 25 mg/kg lub 50 mg/kg na dobę. 162 pacjentów
(76%) spośród 214 badanych po przyjęciu pierwszej dawki CBD włączono do analizy bezpieczeństwa i tolerancji
preparatu, a 137 pacjentów (64%) włączono do analizy
skuteczności. W grupie osób, u których badano bezpieczeństwo CBD 33 pacjentów (20%) miało zespół Draveta,
a 31 (19%) zespół Lennoxa–Gastauta. Pozostali pacjenci
mieli ciężkie postaci padaczki o różnej etiologii. Działania niepożądane zgłoszono u 128 ze 162 pacjentów (79%)
uczestniczących w badaniu bezpieczeństwa stosowania
preparatu CBD. Zdarzenia niepożądane zgłaszane u ponad 10% pacjentów obejmowały: senność, zmniejszenie
apetytu, biegunkę, zmęczenie i drgawki. Pięciu pacjentów (3%) przerwało leczenie z powodu zdarzenia niepożądanego. Poważne zdarzenia niepożądane odnotowano
u 48 pacjentów (30%), w tym jeden zgon – uważany za
niezwiązany z badanym lekiem. U 20 pacjentów (12%)
wystąpiły ciężkie działania niepożądane. Średnia redukcja miesięcznej liczby napadów wyniosła 36,5%. Wyniki tych badań wskazywały na możliwość zmniejszenia
częstotliwości napadów u osób z padaczką lekooporną
stosujących CBD, ale konieczne jest przeprowadzenie
kontrolowanych i randomizowanych badań (Devinsky
i wsp., 2016).
W 2017 roku Devinsky przeprowadził kolejne badanie. Do badania włączono 120 osób w wieku 2–18 lat

z lekoopornym zespołem Draveta. Badanie prowadzono
metodą podwójnie ślepej próby kontrolowanej grupą
otrzymującą placebo. Uczestnicy badania otrzymali doustnie roztwór CBD w dawce 20 mg/kg.m.c./dobę jako
dodatkowy element terapii lub placebo. Badanie objęło
okres 14 tygodni. Zaobserwowano zmniejszenie częstości napadów padaczkowych z około 12 do 6 w miesiącu
w grupie stosującej CBD, natomiast w grupie placebo z 12
do 11. Wśród pacjentów, u których wystąpiła co najmniej
50-proc. redukcja częstości napadów, 43% stosowało CBD,
27% przyjmowało placebo. Ogólny stan pacjenta poprawił
się u 62% osób w grupie CBD oraz u 34% osób w grupie
placebo. Częstość napadów była znacznie zmniejszona
w przypadku stosowania CBD, natomiast bez zmian
w grupie osób z napadami bezdrgawkowymi. U 5% pacjentów z grupy CBD nastąpiła całkowita remisja. Działania niepożądane częściej występowały w grupie CBD niż
w grupie placebo i obejmowały: biegunkę, wymioty, zmęczenie, gorączkę, senność i nieprawidłowe wyniki testów
czynnościowych wątroby. Odnotowano również więcej
przypadków przerwania terapii w grupie CBD. Wyniki
badania potwierdziły zmniejszenie częstości napadów
padaczkowych u dzieci przyjmujących CBD w szerokim
przedziale wiekowym, jednakże stosowanie leku często
wiązało się z wystąpieniem działań niepożądanych (Devinsky i wsp., 2017).
Najnowsze zalecenia dotyczące leczenia napadów
padaczkowych u dorosłych oparte na wytycznych opublikowanych przez Międzynarodową Ligę Przeciwpadaczkową i Amerykańską Akademię Neurologii jak dotąd
nie uwzględniły możliwości stosowania preparatów z konopi mimo wielu pozytywnych choć niejednoznacznych
wyników badań naukowych. Wskazano jedynie na potencjalne zastosowanie preparatów na bazie CBD jako
alternatywnej metody leczenia, gdy standardowa terapia
jest nieskuteczna (Jędrzejczak i wsp., 2019).
Amerykańskie Towarzystwo Padaczkowe (American
Epilepsy Society, AES), którego członkami są klinicyści
oraz naukowcy, monitoruje wszystkie badania dotyczące leczenia padaczki medyczną marihuaną oraz stara
się opracować bezpieczne i skuteczne zasady takiej terapii. Do niedawna pojawiały się jedynie doniesienia
o skutecznym działaniu CBD w pojedynczych przypadkach padaczki. W ostatnim czasie ukazały się wyniki
randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych
z podwójnie ślepą próbą dotyczące stosowania wysoko
oczyszczonego oraz o wysokim stężeniu CBD. Wyniki
te wskazywały na umiarkowaną skuteczność CBD w leczeniu zespołu Lennoxa–Gastauta oraz zespołu Draveta.
(AES, Position Statement on Cannabis as a Treatment
for Patients with Epileptic Seizure, February 2019). AES
przyczyniło się do zatwierdzenia przez Agencję Żywności
i Leków (FDA) leku w formie doustnego roztworu kannabidiolu – Epidiolexu, dostępnego wyłącznie na receptę.
Jednakże w dalszym ciągu podkreśla się konieczność
zaplanowania i przeprowadzenia wieloośrodkowych,
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kontrolowanych, poprawnych metodologicznie badań
dla wszelkich produktów na bazie konopi. Wyniki tych
badań mogłyby pomóc w ustaleniu dawkowania, poznaniu działań niepożądanych i potencjalnych interakcji
z innymi lekami (Giancaspro i wsp., https://www.uspnf.com/sites/default/files/usp_pdf/EN/USPNF/usp-nfnotices/usp_stim_article_medical_cannabis.pdf).
Interakcje pomiędzy lekami przeciwpadaczkowymi
(LPP) a preparatami CBD są jednym z ważnych aspektów, na które należy zwrócić uwagę przed podjęciem
decyzji o wprowadzeniu CBD do terapii. Gaston i wsp.
analizowali możliwe interakcje między CBD a lekami
przeciwpadaczkowymi. Do badania włączono 39 dorosłych oraz 42 dzieci z padaczką lekooporną, którzy co
najmniej przez miesiąc przed rozpoczęciem badania
regularnie przyjmowali leki. Dawka początkowa CBD
wynosiła 5 mg/kg/dobę i była zwiększana co 2 tygodnie
o 5 mg/kg/dobę do maksymalnej dawki 50 mg/kg/dobę.
Dawki LPP były natomiast ustalane w zależności od wystąpienia niepożądanych objawów lub przekroczenia
ich tolerowanego poziomu w surowicy krwi. Uzyskane
przez autorów wyniki nie pozwoliły na ustalenie jednoznacznego wniosku co do interakcji pomiędzy LPP
a preparatami z konopi. Prawie wszystkie odnotowane
średnie zmiany stężenia LPP mieściły się w akceptowanym zakresie terapeutycznym. Zaobserwowano
zwiększone wartości dla AST/ALT u badanych stosujących walproinian, co wskazywało na konieczność
monitorowania nie tylko poziomów LPP w surowicy,
ale także wykonywanie testów wątrobowych podczas
przyjmowania CBD (Gaston i wsp., 2017).
Wyniki niektórych badań wykazały, że stosowanie
dużych dawek CBD, nawet do 1500 mg/dobę, jest dobrze
tolerowane u ludzi. Z kolei w innych badaniach wyniki
były całkowicie przeciwne – zaobserwowano wystąpienie
działań niepożądanych, takich jak: hamowanie metabolizmu leków, cytotoksyczność, zmniejszenie aktywności receptorów. Takie rozbieżności w wynikach badań
świadczą o konieczności ustalenia dawki optymalnej,
bezpiecznej dla ludzi (Bergamaschi i wsp., 2011).
Mechanizm działania medycznej marihuany w padaczce nie jest do końca znany. Dotychczas udowodniono jej efektywność jako modulatora wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia. Homeostaza jonów wapnia
oraz aktywność metaboliczna to dwa najważniejsze
czynniki, które warunkują żywotność neuronów, zależnie od funkcjonowania mitochondrium. Nawet niewielkie deficyty czynności mitochondriów mogą nieść negatywne skutki, ostatecznie doprowadzające do procesów
zwyrodnieniowych. Uważa się, że regulacja homeostazy jonów wapnia za pośrednictwem CBD jest dwukierunkowa, w zależności od pobudliwości komórek.
W warunkach fizjologicznych powoduje zwiększenie
stężenia jonów wapnia wewnątrz komórek, natomiast
w warunkach wysokiej pobudliwości zmniejsza jego stężenie. Takie antagonistyczne działanie CBD pozwala na
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regulację homeostazy wapniowej i zapewnienie prawidłowej pobudliwości komórkowej, zapobiegając nieprawidłowym wyładowaniom bioelektrycznym. Wykazano
również, że endokannabinoidy odgrywają ważną rolę
w kontroli transmisji synaptycznej i regulacji szybkości
migracji neuronów. W ośrodkowym układzie nerwowym receptory CB1 ulegają ekspresji presynaptycznie,
zarówno na interneuronach glutaminianergicznych,
jak i GABA-ergicznych, a ich aktywacja powoduje zahamowanie transmisji synaptycznej, w tym uwalnianie glutaminianu. Sugeruje się także wpływ CBD jako
związku hamującego wychwyt zwrotny serotoniny oraz
antagonisty receptora sprzężonego z białkiem GPR55
(Foldy, 2006; Ryan i wsp., 2009; Perucca, 2017).
Stwardnienie rozsiane
Stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex, SM) jest przewlekłą, demielinizacyjną zapalną chorobą ośrodkowego
układu nerwowego. Zastosowanie medycznej marihuany
jest jedną z możliwości łagodzenia objawów tej choroby –
głównie bólu związanego ze spastycznością – oraz reakcją
zapalną (Świątek, 2016).
Terapeutyczne działania medycznej marihuany wynika prawdopodobnie z funkcjonalnej roli receptorów
kannabinoidowych (CB1 oraz CB2) stanowiących jeden
z elementów układu endokannabinoidowego. Receptor
CB1 pośredniczy w przekaźnictwie sygnałów nerwowych,
natomiast receptor CB2 bierze udział w procesach immunomodulujących, regulując aktywność komórek układu
odpornościowego.
Wyniki badań przeprowadzonych na szczurach wskazują na łagodzenie drżenia oraz spastyczności pod wpływem THC oraz agonistów receptorów CB1 i CB2. W badaniach klinicznych z kolei analizowano rolę receptora CB1,
ponieważ wpływając na niego, można hamować proces
neurodegeneracyjny w SM. Receptor CB2 jako modulator ekspresji limfocytów oraz makrofagów prawdopodobnie ma zdolność regulacji procesu zapalnego, który
w stwardnieniu rozsianym jest główną przyczyną demielinizacji i zaburzenia przewodnictwa sygnałów między
neuronami. Istotne znaczenie w terapii SM przypisuje
się endokannabinoidom: 2-AG oraz AEA, będącym bioaktywnymi lipidami regulującymi funkcjonowanie OUN.
Wprowadzenie inhibitora lipazy monoacyloglicerolowej
(MAGL), którego działanie polegające na hamowaniu
degradacji endokannabinoidów zapobiega degeneracji
komórek nerwowych, zapewnia ochronę oligodendrocytów, co pozwala zachować integralność mieliny i prawidłowe przekaźnictwo sygnałów nerwowych (Baker
i wsp., 2001; Bernal-Chico i wsp., 2015; Przybek i wsp.,
2017; Chiurchiùa i wsp., 2018).
Wade i wsp. w randomizowanym, kontrolowanym placebo, podwójnie zaślepionym badaniu analizowali wpływ stosowania preparatu na bazie konopi
na łagodzenie objawów SM. Badanie przeprowadzono
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w 3 ośrodkach w Wielkiej Brytanii. Do badania włączono 160 pacjentów z potwierdzonym SM o różnym przebiegu, którzy mieli co najmniej jeden z następujących
objawów: spastyczność, skurcze, ból, drżenie, problemy
z pęcherzem oraz przyjmowali regularnie leki i nie mieli
rzutu choroby przez ostatnie 4 tygodnie. Przez okres sześciu tygodni połowie chorych podawano doustny preparat na bazie konopi – nabiksimol w dawkach 2,5–120 mg/
dobę, natomiast pozostałe osoby otrzymywały placebo.
Pacjenci zapisywali wyniki wizualnej skali analogowej
(VAS) dla najbardziej uciążliwego objawu oraz ocenę
innych objawów, niepełnosprawności, zaburzeń funkcji
poznawczych, nastroju, snu oraz stopnia zmęczenia.
Wyniki badania wskazywały na zmniejszenie częstości występowania najbardziej uporczywego z objawów
(głównie spastyczności) częściej u osób stosujących preparat kannabinoidowy niż w grupie placebo. Nie stwierdzono znaczącego wpływu na funkcje poznawcze oraz
nastrój, natomiast działania niepożądane były na ogół
łagodne i obejmowały głównie zawroty oraz bóle głowy.
W podsumowaniu badania wskazano jednak na konieczność dokładnego poznania mechanizmu działania THC
i CBD odpowiadającego za ten terapeutyczny efekt (Wade
i wsp., 2004).
W kolejnym randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniu Wade i wsp. oceniali skuteczność oraz
bezpieczeństwo długotrwałego stosowania preparatów
na bazie konopi. Do badania włączono 137 chorych z SM
dowolnego typu, u których występował przynajmniej
jeden z objawów: skurcze, spastyczność, ból, drżenie lub
problem z pęcherzem. Podawano im preparat w postaci
aerozolu stosowanego na śluzówkę jamy ustnej, którego pojedyncza dawka zawierała THC (27 mg/ml) oraz
CBD (25 mg/ml). Pacjenci samodzielnie dostosowywali
dzienną dawkę w zależności od ustąpienia objawów lub
wystąpienia działań niepożądanych. Chorych oceniano co osiem tygodni, stosując głównie skalę VAS przez
średnio 434 dni. Z badania wycofało się 58 osób (42,3%)
po średnio 225 dniach z powodu braku skuteczności
stosowanego preparatu lub wystąpienia działań niepożądanych. W trakcie badania zgłoszono 292 działania niepożądane, takie jak: ból w obrębie jamy ustnej,
nudności, biegunki, zawroty głowy, z czego ponad 80%
miało charakter łagodny lub umiarkowany. U 3 pacjentów wystąpiły ciężkie działania niepożądane związane
ze stosowaniem preparatu: nieżyt żołądka i jelit, zachłystowe zapalenie płuc, napad padaczkowy lub utrata równowagi. W przypadku 25 pacjentów odstawiono
preparat na okres 2 tygodni, co nie spowodowało cięższych objawów odstawienia. U pozostałych badanych
odnotowano złagodzenie objawów SM. Eksperyment
ten nie pozwolił jednak na dokładne określenie skuteczności preparatu z konopi, w związku z czym konieczne
było przeprowadzenie dodatkowych badań, mających
również na uwadze wystąpienie działań niepożądanych
u części chorych (Wade i wsp., 2006).

W 2010 roku Colin i wsp. przedstawili wyniki badania, w którym analizowali wpływ preparatu z konopi
na złagodzenie spastyczności u chorych z SM. Podczas
15‑tygodniowego badania opartego na metodzie podwójnie ślepej próby, w którym wzięło udział 337 pacjentów,
stosowano preparat nabiksimol. Uzyskane wyniki wskazywały na znaczne złagodzenie spastyczności w grupie
stosującej ten preparat w porównaniu z grupą placebo,
a działania niepożądane miały na ogół charakter łagodny
(Collin i wsp., 2010).
Celem badań prowadzonych przez Markovà i wsp. było
określenie skuteczności stosowania preparatu kannabinoidowego jako dodatkowego elementu farmakoterapii
u pacjentów z SM z umiarkowaną lub ciężką spastycznością. Do podwójnie zaślepionego badania włączono 191
osób. Uczestnicy badania stosowali przez okres 4 tygodni
areozol zawierający THC i CBD w stosunku 1:1. W drugiej
fazie badania 106 pacjentów zostało losowo przydzielonych do grupy badanej lub grupy placebo. Osoby z grupy
badanej stosowały przez okres 12 tygodni ten preparat.
W badaniu nie odnotowano poważnych działań niepożądanych. Uzyskane wyniki wskazywały na jego skuteczność w łagodzeniu spastyczności u chorych z SM.
Wykazano lepszy efekt w łagodzeniu spastyczności
w przypadku leczenia farmakologicznego połączonego
ze stosowaniem tego preparatu w porównaniu z samą
farmakoterapią (Markovà i wsp., 2019).
Langford i wsp. przeprowadzili badanie, w którym analizowali wpływ preparatów na bazie konopi na łagodzenie bólu neuropatycznego u pacjentów z SM. Do badania
włączono 339 pacjentów z SM. Uczestnicy badania zostali
losowo przydzieleni do grupy placebo oraz do grupy stosującej preparat THC – CBD. Okres obserwacji wynosił 14 tygodni. Uzyskane wyniki były niejednoznaczne. Zarówno
w grupie placebo, jak i w grupie badanej zaobserwowano
porównywalny efekt łagodzenia bólu. Przeprowadzono
II fazę badania. Uzyskane wyniki nie przyniosły oczekiwanych rezultatów – wraz z wydłużeniem czasu leczenia bólu preparatami THC – CBD nie uzyskano żadnych
efektów w porównaniu do grupy placebo. W związku
z tym konieczne jest przeprowadzanie kolejnych badań
klinicznych jednoznacznie określających efekt działania
związków aktywnych w konopiach, powodujący redukcję
bólu neuropatycznego (Langford i wsp., 2013).
Amerykańska Akademia Neurologii przedstawiła
wyniki przeglądu badań z lat 1948– 2013, obejmujących
badania kliniczne oraz doświadczenia na zwierzętach
dotyczące stosowania medycznej marihuany jako metody łagodzenia objawów stwardnienia rozsianego. Na
podstawie analizy 34 badań wysunięto następujące
wnioski dotyczące doustnych preparatów na bazie konopi, które działają:
• skutecznie / prawdopodobnie skutecznie w łagodzeniu spastyczności,
• prawdopodobnie nieskutecznie w zahamowaniu
drżenia,
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• prawdopodobnie nieskutecznie/skutecznie w zaburzeniach pęcherza moczowego,
• skutecznie / prawdopodobnie skutecznie w redukcji
bólu, z wyłączeniem bólu neuropatycznego (Koppel
i wsp., 2014).
Przedstawione badania kliniczne dotyczyły zastosowania preparatów z konopi (THC/CBD) u osób ze
stwardnieniem rozsianym jako dodatku do standardowej farmakoterapii. Nie odnotowano wpływu kannabinoidów na progresję SM, a jedynie łagodzenie objawów
tej choroby, głównie spastyczności oraz bólu. U części
chorych nie odnotowano działań niepożądanych, natomiast u pozostałych osób wystąpiły: bóle, zawroty głowy,
wymioty, nudności. Nie udało się jednoznacznie określić
skuteczności i bezpieczeństwa długotrwałego stosowania
preparatu. Nie wiadomo, czy przy dłuższym stosowaniu
nie pojawiałaby się tolerancja na kannabinoidy. Nieznane
są również potencjalne interakcje z lekami.
Choroba Parkinsona
Choroba Parkinsona (ChP) jest jedną z najczęściej występujących chorób neurodegeneracyjnych, w której dochodzi do degeneracji komórek dopaminergicznych szlaku
nigrostriatalnego. Leczenie ChP opiera się na leczeniu
objawowym. Gdy u pacjenta pojawiają się trudności w codziennym funkcjonowaniu, podejmowana jest decyzja
o wprowadzeniu farmakoterapii. U większości chorych
odpowiednio dobrana farmakoterapia daje dosyć dobry
efekt terapeutyczny i opóźnia wystąpienie powikłań ruchowych. Niestety w zaawansowanym stadium ChP działanie leków przestaje być efektywne. Biorąc pod uwagę
mechanizmy degeneracji komórek dopaminergicznych
oraz mechanizmy działania układu endokannabinoidowego, można przypuszczać, że poprzez działanie na receptory CB1 możemy uzyskać efekt neuroprotekcyjny
oraz przeciwzapalny (Bogucki i wsp., 2014; Gaweł i Potulska-Chromik, 2015).
Mounsey i wsp. w swoim badaniu analizowali wpływ
zwiększonego stężenia endokannabinoidu 2-arachidoniloglicerolu (2-AG) w mysim modelu ChP indukowanym
neurotoksyną MPTP. 2-AG został podany w dawce 3 i 5
mg/kg. Dodatkowo zastosowano inhibitor enzymatycznej
degradacji 2-AG. Wyniki badania wskazywały na hamowanie neurodegeneracji wywołanej MPTP przez 2-AG,
co dowodzi, że system endokannabinoidowy mógł być
zaangażowany w to neuroprotekcyjne działanie (Mounsey i wsp., 2015).
W innych badaniach wykazano, że zastosowanie
agonistów receptora CB1 w doświadczalnym modelu
ChP poprawiło motorykę zwierząt, jednakże odbywało się to prawdopodobnie poprzez mechanizmy nie dopaminergiczne, ale przez interakcje z adenozyną A2A
i receptorami 5-HT (Kreitzer i Malenka, 2007). Zastosowanie antagonistów receptora CB1 było bardziej
skuteczne i przyniosło poprawę funkcji motorycznych
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– zmniejszyło akinezję i upośledzenie motoryki w eksperymentalnych modelach ChP (Gonzalez i wsp., 2006;
García i wsp., 2011).
Przypuszcza się, że układ endokannabinoidowy może
mieć wpływ na dyskinezy indukowane L-DOPĄ, chociaż wyniki badań przedklinicznych w tej kwestii były
kontrowersyjne – wskazały, że zarówno agoniści, jak
i antagoniści receptora CB1 reprezentują potencjał jako
czynniki antydyskinetyczne (van der Stelt i wsp., 2005).
Do chwili obecnej niewiele przeprowadzono badań
klinicznych, w których analizowano wpływ kannabinoi
dów na objawy motoryczne i pozaruchowe u pacjentów
z ChP. W niewielkim, randomizowanym, kontrolowanym
placebo, podwójnie zaślepionym badaniu analizowano
wpływ agonistów receptorów CB1 i CB2 na występowanie dyskinez indukowanych L-DOPĄ u pacjentów z ChP.
Wykazano zmniejszenie objawu oraz całkowitego czasu
dyskinez (Sieradzan i wsp., 2001). W innym niewielkim, randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniu
trwającym 4 tygodnie analizowano wpływ doustnych
podań wyciągu z konopi indyjskich (zawierający 1,25
mg CBD i 2,5 mg THC) u pacjentów z ChP. Wykazano, że
stosowana terapia nie miała wpływu na dyskinezy, funkcje motoryczne, jakość życia oraz poprawę snu (Carroll
i wsp., 2004).
Inne randomizowane badanie z podwójnie ślepą
próbą, w którym analizowano wpływ CBD na poprawę
funkcji motorycznych u pacjentów z ChP (bez zaburzeń
psychicznych) oraz poprawę jakości życia, nie przyniosło jednoznacznych rezultatów. Do badania włączono
21 osób z ChP. Uczestników badania przydzielono losowo do 3 siedmioosobowych grup: I grupa otrzymywała
CBD w dawce 75 mg/dobę, II grupa CBD 300 mg/dobę,
III grupa placebo. Przez cały okres badania (6 tygodni)
oceniano: funkcje motoryczne oraz jakość życia badanych. Uzyskane wyniki nie wskazywały na poprawę
funkcji motorycznych, ale odnotowano pewną poprawę w grupie CBD 300 mg/dobę w zakresie jakości życia
(Chagas i wsp., 2014).
W przeglądzie badań obejmującym zarówno badania
kliniczne, jak i przedkliniczne Crippa i wsp. przedstawili analizę danych dotyczącą stosowania CBD u pacjentów z ChP oraz dane z badań przedklinicznych. Spośród
czterech randomizowanych, kontrolowanych badań
klinicznych, mających określić wpływ agonistów/antagonistów receptora kannabinoidowego 1 na łagodzenie
zaburzeń ruchowych u osób z ChP tylko w jednym przypadku wykazano zmniejszenie dyskinezy indukowanej
L-DOPĄ. Wykazano pozytywny efekt na objawy pozaruchowe. Badania te były krótkie i przeprowadzane na
niewielką skalę, co ogranicza ich wiarygodność (Crippa
i wsp., 2019).
Jest kilka istotnych czynników, które mogą decydować
o powodzeniu terapii z zastosowaniem kannabinoidów
w ChP, tj.: stadium choroby, stosowanie L-DOPY. Nie odnotowano natomiast poważnych zdarzeń niepożądanych
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podczas stosowania CBD. Obserwowane działania niepożądane to przede wszystkim: niedociśnienie, zawroty
głowy, omamy wzrokowe, zawroty głowy i senność.

Kannabinoidy są biologicznie aktywnymi związkami
wyizolowanymi z konopi, które różnią się strukturą,
właściwościami oraz mechanizmem działania. Głównymi ich przedstawicielami są TCH oraz CBD. THC jest
związkiem psychoaktywnym oraz wykazuje większe
powinowactwo do receptorów kannabinoidowych. Receptory endokannabinoidowe CB1 oraz CB2 wchodzą
w skład układu endokannabinoidowego, który bierze
udział w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu,
wpływając na zachowanie wewnętrznej homeostazy.
CB1 odpowiada głównie za prawidłowe przekaźnictwo
nerwowe, natomiast CB2 odgrywa kluczową rolę w regulacji odpowiedzi zapalnej organizmu.
Potencjał terapeutyczny marihuany, czyli preparatu
na bazie konopi indyjskich (Cannabis indica) jest znany od
tysiącleci, jednak stosowanie go budzi wiele kontrowersji ze względu na działanie psychotyczne, wywoływane
głównie przez zawarty w nim związek – THC. Z tego powodu marihuanie przypisuje się działanie narkotyczne
oraz możliwość uzależnienia. Skutkiem tego są obowiązujące w wielu krajach zakazy stosowania, posiadania
oraz uprawy konopi.
Analiza badań klinicznych dotyczących wpływu preparatów na bazie konopi na łagodzenie objawów epilepsji,

głównie mieszanin THC i CBD, wskazuje na ich potencjalny efekt terapeutyczny w redukcji częstości napadów
w przypadku padaczki lekoopornej u dzieci. Najwięcej
pozytywnych wyników uzyskano u dzieci z zespołem
Lennoxa–Gastauta lub Daveta.
W przeglądzie literaturowym obejmującym badania
przedkliniczne oraz kliniczne brak wystarczających dowodów co do skuteczności preparatów na bazie konopi
w łagodzeniu objawów u osób z SM. Część pacjentów
zgłasza jednak poprawę swojego stanu w związku z redukcją bólu oraz spastyczności. W związku z tym Europejska Agencja Leków (EMA) zarejestrowała nabiksimol
jako preparat, który może być stosowany jako dodatek do
terapii spastyczności lub bólu, gdy standardowe leczenie
farmakologiczne jest nieskuteczne.
Wpływ medycznej marihuany na łagodzenie objawów
choroby Parkinsona jest w niewielkim stopniu udokumentowany. Większość przeprowadzonych badań ogranicza się do fazy przedklinicznej. Badań klinicznych jest
nadal niewiele, a uzyskane wyniki nie dają wystarczających dowodów na zasadność stosowania medycznej
marihuany.
Głównymi ograniczeniami dla zastosowania medycznej marihuany w terapii chorób jest brak jednoznacznych
dowodów klinicznych na ich skuteczność. Należy także
podkreślić, że kannabinoidy mogą istotnie zmieniać stężenia innych leków i wchodzić z nimi w nieopisane do
tej pory interakcje. Ważne jest również informowanie
pacjentów o możliwości wystąpienia działań niepożądanych, zarówno tych już znanych, jak i wcześniej nieraportowanych.
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Hypersexuality and pharmacological treatment options
Hiperseksualność i farmakologiczne możliwości jej leczenia
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Grzegorz Brożek2, Marek Krzystanek1

Abstract
Objectives. There are no standardised guidelines regarding the pharmacotherapy of compulsive sexual beha
viour. The paper aims to review the available literature

II

YTUT PS
ST

RO
NEU LOG

HIATRII I
YC

Received:
Accepted:

1.07.2020
3.08.2020

IN

AffiliationS / AfiliacjE
1 Department of Psychiatric Rehabilitation, Department
of Psychiatry and Psychotherapy, Medical University
of Silesia in Katowice
2 Department of Epidemiology, Medical University
of Silesia in Katowice

Keywords

• sexoholism
• behavioral addictions
• pharmacotherapy

Słowa kluczowe

• seksoholizm
• uzależnienia
behawioralne
• farmakoterapia

Correspondence address / Adres do korespondencji
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Marek Krzystanek
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice
email: krzystanekmarek@gmail.com

concerning the treatment of excessive sexual activity disorders. Specific mechanisms underlying hypersexuality
and the consequent potential differences in its treatment
were considered.
Literature review. The classification of sexual disorders
related to excessive sexual activity is rather problematic.
Both DSM-5 and ICD-11 lack in a homogenous classification of this disorder. Currently, the safest and most
beneficial drugs for patients with non-paraphilic disorders seem to be SSRI medications. Drugs presenting
an antiandrogenic action (LHRH) are not recommen
ded due to their side effects, apart from cases proceeding
with severe symptoms. Promising results were obtained
in a trial with naltrexone; yet, the study did not fulfil
methodological norms. Other medications used in the
treatment of hypersexuality are of minor importance;
however, they may be used especially when psychiatric
comorbidities are present.
Conclusions. The best effects in the treatment of compulsive sexual behaviour are obtained with the combination of psychotherapy and SSRI drugs. Few methodologically correct studies have been performed. Most
studies are carried out on small groups and fail to use
methods which would enable to compare various thera
peutic options. Research on the pharmacotherapy of
non-paraphilic hypersexuality should be continued,
especially regarding drugs which may act on the obsessi
ve-compulsive mechanism.
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Streszczenie
Cel. Nie ma jednoznacznych wytycznych dotyczących
farmakoterapii kompulsywnych zachowań seksualnych.
Praca ma na celu przegląd dostępnego piśmiennictwa
z zakresu leczenia zaburzeń związanych z nadmierną
aktywnością seksualną. W szczególności skupiono się na
różnych mechanizmach prowadzących do występowania
patologicznej hiperseksualności i związanych z tym potencjalnych różnicach w terapii.
Przegląd piśmiennictwa. Klasyfikacja zaburzeń seksualnych związanych z nadmierną aktywnością jest bardzo
problematyczna. Brak jednoznacznej klasyfikacji tego zaburzenia zarówno w DSM-5, jak i w ICD-11. Obecnie lekami
o najwyższym profilu bezpieczeństwa, niosącymi najwięcej korzyści dla pacjentów z nieparafilicznymi zaburzeniami wydają się SSRI. Nie zaleca się leków o działaniu antyandrogenowym (LHRH) z powodu działań niepożądanych,

(( Introduction

Sexual experiences significantly increase the level of
life satisfaction; they are an important source of mental pleasure and their fulfilment is usually associated
with experiencing emotional and physical closeness. The
perception and assessment of certain types of sexual
behaviour have a significant impact on the assessment of
their normativeness. An important function is currently
performed by the media, which serve as an element of
social engineering as well as a control tool. They stimulate the development of culture, shape the imagination
of the audience, influence their views and attitudes, and
thus increasingly participate in the liberalisation of the
human sexual sphere (Gola, 2008). It is worth noting
the increasing commercialisation of the human sexual
sphere, in which satisfying sexual needs becomes another element of consumerism. Sexual stimuli are increasingly being used directly or indirectly in business to
increase profits, as evidenced by the growing number of
sex shops, erotic magazines and the huge illegal supply of
pornographic content (Czajkowski and Banaszak, 2008).
The widespread availability of erotic content stimulates
and at the same time facilitates the release of sexual tension, often independent of the emotional relationship
with the partner. It happens that encountering erotic
content occurs too early in life, which has a significant
impact on further psychosexual development, thus shaping the way the tension is released.
The diagnosis of sex addiction (sexaholism) is a source
of many methodological difficulties. The term is not medically defined and there are still no agreed criteria for
its diagnosis. It is associated with sexual immaturity,
impairment of the mechanisms of sexual inhibition,
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poza przypadkami przebiegającymi z bardzo nasilonymi
objawami. Obiecujące wyniki osiągnęli badacze podczas
próby z naltreksonem, jednak badanie nie spełniało norm
metodologicznych. Inne leki stosowane w terapii kompulsywnych zachowań seksualnych mają znaczenie pomocnicze, mogą być wykorzystywane szczególnie przy
współwystępowaniu innych schorzeń psychiatrycznych.
Wnioski. Najlepsze efekty w terapii kompulsywnych
zachowań seksualnych daje połączenie psychoterapii
z lekami z grupy SSRI. Istnieje bardzo mało prawidłowych metodologicznie badań, zazwyczaj są one przeprowadzane na zbyt małej grupie i nie wykorzystują
narzędzi, które umożliwiałyby porównywanie różnych
metod terapeutycznych. Należy kontynuować badania
nad farmakoterapią hiperseksualności nieparafilicznej,
szczególnie w zakresie leków mogących wpływać na „mechanizm obsesyjno-kompulsywny”.

disruption of bonds – not only from the perspective of
the abnormal intensification of sexual desire that took
place in the past. The broadening of the spectrum of possible causes of the disorder gives greater opportunities to
psychotherapists who, by helping people with excessive
sexual behaviour, look for both individualised and effective methods. At present, the term “compulsive sexual
behaviour” is preferred to “sexaholism” when referring
to the phenomenon of addiction to sex. There are ongoing
discussions on whether pathological hypersexuality can
be included in the spectrum of behavioural addiction.
Compulsive sexual behaviour is characterised by the
intensity of needs and sexual behaviour, which results in
several negative psychological, social and somatic consequences. In addition to the intensification of sexual life
in people affected by the addiction, it is also possible to
observe a disturbance of impulse control, frequent search
for new sexual partners, pathological striving to confirm
sexual fitness as well as sexual behaviour in unfavourable, extremely risky situations (Lew-Starowicz, 1991).
Carnes et al., based on research and clinical practice, indicate that the most common symptoms include loss of
control over sexual behaviour and the resulting severe
consequences as well as lack of ability to stop sexual
behaviour, repetition of self-destructive behaviour and
risky situations. Patients use sexual fantasies and erotic
sensations as their main coping strategy and experience
a growing demand for sensations (increasing tolerance)
and non-specific withdrawal symptoms at times when
they refrain from sexual activity. They also spend too
much time on finding new partners, neglecting professional, family and hobby matters (Carnes et al., 2001).
Hypersexual behaviour, in addition to sexual contacts
with another person, also includes autoerotic behaviour
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(usually connected with watching pornography) and cybersex (virtual sex encounter in which two or more people connected remotely via computer network send each
other sexually explicit messages/content) (de Alarcón et
al., 2019).
As mentioned, defining hypersexuality is very difficult. World Health Organisation (WHO) continues to
point out that further work on the official introduction
of this term is advisable. At present, there is no nosologic
unit defined as sex addiction or sexaholism, but the current International Statistical Classification of Diseases
and Related Health Problems (ICD-11) includes the term
“compulsive sexual behaviour disorder” (ICD-11, 2020).
The heterogeneity of the concept makes it difficult to
categorise sexaholism unambiguously. The international
classification of ICD-10 diseases included excessive sexual activity under the diagnosis of “excessive sexual drive,”
which belongs to the category of “sexual dysfunctions”
(ICD-10, 2008). A newer edition, the ICD-11, includes
pathological hypersexualism in the category of “impulse
control disorders” as “compulsive sexual behaviour”. Including sexaholism in this group of disorders indicates
that the lack of impulse control is an important element
of the pathopsychology of this disorder. The matter
of terminology was also very ardent in the American
Psychiatric Association DSM. In the latest, fifth edition
issued in 2013 (DSM-5), sexual dysfunction issues are
included in the Sexual Disorder Not Otherwise Specified
category. It was previously excluded in the fourth edition
(DSM‑IV) just after it appeared in the revised third edition (DSM‑III). The authors of this article decided to use
the terms “pathological hypersexuality” and “compulsive
sexual behaviour” interchangeably.
The lack of definition of adverse sexual behaviour and
the non-existence of a consistent conceptualisation of
the problem, as well as the related diagnostic obstacles,
have led to a shortage of current epidemiological studies
on large trial samples. Compulsive sexual behaviour may
affect 3–6% of the population, and the discrepancies are
mainly due to the diversity of the study groups, as well
as diagnostic tests (Carnes et al., 2001; Odlaug et al., 2013;
Rosenberg et al., 2014). Some studies show disproportions between groups of men and women, concerning
both the number and forms of undertaken pathological
activities. Women are more likely to experience seductive
behaviour and “addiction to love,” while men experience
compulsive masturbation and paraphilia (Kuzma et al.,
2008; Bancroft and Vukadinovic, 2004). Very interesting
are the results concerning the epidemiology of sexual
disorders in specific groups, especially among sex offenders. In 2008, Marshall et al. conducted a study in which
they estimated the prevalence of sexual dependence at
35–43% in the study group, compared with 12–15% in the
control group (Marshall et al., 2008).
Over the years of research into the phenomenon of
pathological hypersexuality, numerous psychopathological

mechanisms explaining its nature have been proposed
and various authors have described them with different
terms. Quadland called it compulsive sexual behaviour
(Quadland, 1985), Barth and Kinder called it sexual impulsivity (Barth and Kinder, 1987), Schwartz described it
as an aspect of post-traumatic stress disorder (Schwartz,
1992) and Coleman as a variant of obsessive-compulsive
disorder (Coleman, 1990).
The main conceptualisations of the problem of compulsive sexual behaviour include a model of sexual drive
dysregulation in which fantasies, desires and activities
are excessive and maladaptive (Kafka, 2010), an impulsive-compulsive model emphasising deficits in the area
of delayed gratification and the compulsion to repeat the
behaviour to release tension (Kuzma and Black, 2008),
a model of addiction to sexual activity (Rosenberg et al.,
2014) and the ABC integrative model (affective dysregulation, behavioural addiction, and cognitive dyscontrol),
which covers the problem of cognitive and emotional
control and addictive behaviour (Stain, 2008).
Pathological hypersexuality began to be seen as an
addiction along with the introduction of the concept of
behavioural addiction, which made it possible to extend
the concept of addiction beyond substance abuse; at the
same time, the characteristics were based on the criteria
relating to these addictions. Like substance addicts, sexaholics often exhibit traits of tolerance and withdrawal
syndrome (Schneider and Irons, 2001). They are also
characterised by ruminations, feelings of guilt and regret
at the thought of limiting sexual activity and difficulties
in controlling their frequency (Garcia and Thibaut, 2010).
They may maintain a pattern of excessive engagement
in sexual behaviour despite the negative consequences for their own health, family life, marital and legal
problems (Kor et al., 2013). In the past, sexaholism was
considered an addiction based on empirical and clinical data (Garcia and Thibaut, 2010). Currently, there are
neurobiological indications that the pathophysiological
mechanisms behind compulsive sexual behaviour are
similar to substance addiction (Voon et al., 2014). The
results of neuroimaging studies and the common routes
of neurotransmission speak for classifying compulsive
sexual behaviour as an addiction. However, such data
is insufficient to make an unquestionable classification
and further studies on the specific pathophysiogenesis
of these disorders are necessary for a comprehensive understanding of their characteristics (Kraus et al., 2016).

(( Materials and methods

A review of available literature in Polish and English on
compulsive sexual disorder pharmacotherapy has been
conducted. The PubMed resource based on the Medline database was used as a search tool. The following
search terms were used in English: non-paraphilic sexual
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disorders, sexual addiction, hypersexuality, sexual addiction, SSRI, naltrexone, neuroleptics, LHRH, antiandrogens, sexual compulsion.
Pharmacological treatments
The problem with effective therapy for people suffering
from compulsive sexual disorders results from many factors. People addicted to this type of activity often deny the
existence of the problem and do not seek help from therapists or psychiatrists. Among those who decide to receive treatment, as much as 70% are not convinced of the
validity of their decision (Reid, 2007). Another problem
we encounter is the multitude of mechanisms leading to
compulsive sexual behaviour and the fact that pathological hypersexuality can accompany or result from many
other mental illnesses. It seems that pharmacological
treatment should be dependent on the pathogenesis of
the disorder in the individual, in particular, whether
hypersexuality results from increased sex drive or from
impulse control disorders. Unfortunately, the literature
contains very little data on the pharmacological treatment of compulsive sexual behaviour. There are articles
available concerning mainly people with disorders from
the paraphilia group, in whom the desired effect is total
inhibition of sexual activity. Patients with non-paraphilic
hypersexuality are expected to stabilise their needs at
a level acceptable to the patient, rather than completely
inhibit their sexual needs.
Antidepressants
Currently, the most promising treatment for compulsive sexual behaviour seems to be SSRI drugs (selective
serotonin reuptake inhibitor). Such drugs are widely
used in many mental disorders. Their use is at risk of
side effects, which ironically turns out to have a therapeutic effect in the treatment of sexual disorders. SSRI
drugs have a negative impact on the sexual sphere of
the human being, causing a decrease in libido, difficulty in reaching orgasm or anorgasmia, delayed ejaculation, inability to ejaculate, impotence or decrease in
overall sexual satisfaction. The influence on serotonin
receptors, decrease in dopamine concentration and
increase in prolactin concentration are responsible
for lowering sexual function. In addition, SSRI drugs
have β-adrenergic, anticholinergic effect and reduce
NO concentration (Balloon et al., 1993). An additional
postulated effect of SSRI is the reduction of the symptoms of obsession and compulsion, which can have an
additional positive therapeutic effect. The strongest side
effects in the sexual sphere were observed in the use of
paroxetine (Montejo-Gonzales et al., 1997). There are
also reports indicating a decrease in testosterone levels
during fluoxetine therapy (Aguirre, 1999).
The most commonly proposed dosing regimen for
fluoxetine is to start the therapy with 20 mg per day and
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gradually increase to 80 mg per day. In the available studies, the effectiveness of fluoxetine ranged from 0 to 90%.
However, it should be stressed that the measurement
of drug efficacy was conducted on different groups of
patients with different clinical scales (Guay, 2009). In
addition, there are studies showing the beneficial effects
of combining SSRI drugs with psychostimulants, such
as fluoxetine and methylphenidate. This combination
results in a reduction in the number of excessive sexual
behaviour in people with pathological hypersexuality and
a reduction in the time spent on these activities (Kafka
and Hennen, 2000). The use of such a combination of
drugs seems to be particularly appropriate in patients
with hypersexuality with accompanying ADHD (Habrat
et al., 2012).
Naltrexone
Naltrexone is another drug that can be effective in treating compulsive sexual behaviour. It is a long-acting
opioid derivative that blocks the access of endogenous
opioids to their receptors in the central nervous system.
Naltrexone does not cause mental or physical addiction
and does not build up a tolerance. It is used to reduce
harm in the treatment of alcohol use disorder as a drug to
support abstinence and reduce the need to drink alcohol.
However, the literature lacks large clinical studies on the
use of naltrexone in the treatment of these disorders. So
far, only a few such studies have been conducted with
persons with paraphilic disorders – the results seem
promising (Ryback, 2004).
Anti-psychotics
Neuroleptics, both classical and atypical, have also been
studied for their potential efficacy in treating compulsive
sexual behaviour. These studies did not confirm a higher
efficacy of drugs compared to placebo (Zbytowsky, 1993).
Moreover, there are many reports of the occurrence of
hypersexuality as an adverse effect of neuroleptics, especially aripiprazole (Reddy et al., 2018). A similar effect
is sometimes observed in patients treated for Parkinson’s
disease taking drugs increasing dopamine levels in CNS
(Lopez et al., 2017).
Drugs affecting the hormonal balance
• LHRH agonists
Other drugs used to treat sexual disorders are substances that block the secretion of sex hormones. Luteinizing hormone-releasing hormone (LHRH) agonists such
as leuprorelin and triptorelin are mainly used in this indication. Their effect consists in inhibiting the secretion
of FSH and LH, which in turn reduces the concentration
of sex hormones. There has been a lot of research on the
use of these drugs in a group of patients with disorders
from the paraphilia group, including those with a diagnosis of paedophilia, rapists and other sexual offenders.
These drugs can be administered in the form of depot
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injections even with the intervals of 180 days, which
makes it easier for patients to continue the treatment.
Some of these drugs were also used for the so-called
chemical castration. In addition to the obvious effect
on sexual activity, these drugs adversely alter the bone
structure, causing a reduction in bone density. However,
such effects can be counteracted by supplementation
with vitamin D3, calcium or small doses of androgens.
The efficacy of gonadotropin-releasing hormone agonist therapy is high. In a study carried out on a group of
12 patients with various disorders from the paraphilia
group, all of them reported a decrease in sexual arousal,
number of sexual fantasies, inclination to exhibitionism
or masturbation.
• Medroxyprogesterone (MPA)
Medroxyprogesterone is the first drug with a clinically proven effect of lowering libido in people with
non-paraphilic sexual disorders and sex offenders. MPA
is a progesterone derivative that reduces testosterone
alpha-reductase concentration in the liver, resulting in
a reduction of testosterone concentrations in plasma
and tissues. It is not a typical anti-androgen because it
does not bind with androgen receptors. The research has
shown a significant impact on the reduction of sexual
drive, the occurrence of sexual fantasies, undertaking
sexual activity and a decrease in sensitivity to erotic
stimuli. The drug can be administered by two routes of
administration. In the form of intramuscular injection
(a particularly useful form in patients who do not cooper
ate in therapy) and orally. In Poland, medroxyprogesterone is registered under the name Depo-Provera as
a contraceptive for women in the form of intramuscular
injections (Codispoti, 2008).
• Cyproterone
It is a synthetic derivative of progesterone with gestagenic, anti-androgenic and anti-gonadotropic effects. The
mechanism of action of this drug is based on competitive
binding with testosterone and dihydrotestosterone receptors. It is a drug used in men with a paraphilic type
of sexual disorders. Efficacy has been confirmed in many
clinical trials (Lippi and van Staden, 2017). Cyproterone
lowers libido, reduces the incidence of sexual fantasies
and generally reduces the number of sexual acts (Codispoti, 2008). An oral preparation, Androcur, in a dose of 50
mg, is available in Poland. The preparation is registered to
suppress sex drive in men with sexual deviations. Initially
a dose of 50 mg twice a day should be used. If necessary,
the dose can be increased to 100 mg twice a day. The lowest
effective dose of the drug should be used.
Despite the undoubted efficacy of these drugs, their
use remains ethically questionable and should only be
considered in patients with severe symptoms (Krueger
and Kaplan, 2001). There is a lack of methodologically
correct research on the use of hormonal treatment in patients suffering from non-paraphilic disorders, including
compulsive sexual behaviour.

Beta-blockers
During the analysis of available literature, case studies on the use of propranolol in the treatment of people suffering from pathological hypersexuality were
found. The first case concerned the occurrence of the
above-mentioned phenomenon in a minor suffering from
autism spectrum disorder. The authors of the study used
propranolol in their patient at a dose of 10 mg per day,
achieving complete regression of symptoms (Deepmala
and Agraval, 2014). Another example of effective use of
propranolol in the therapy of compulsive sexual behaviour was the case of a 9-year-old girl with the shaken
baby syndrome (SBS), whose hypersexuality was accompanied by general hyperactivity. She began propranolol
treatment, starting from a dose of 10 mg a day, which was
gradually increased to 40 mg a day. Significant improvements in both hypersexuality and hyperactivity have
been achieved. After discontinuation of propranolol (patient’s decision), the problem of hypersexuality returned
(Schmidt and Schneider, 2000). The use of propranolol
can bring many benefits to patients with minimal side effects, but so far there are no data on its use among adults.
Nonpharmacological treatments
Psychotherapy is an important element of the treatment
of people with compulsive sexual behaviour. People
struggling with sexaholism, even though they are aware
of the consequences of their actions, are usually unable
to control their compulsion. Sexual behaviour can be
destructive, causing marital and family problems, contributing to difficulties in work life and leading to risky
behaviour. Regardless of the cause of sexual disorder
and its type, non-pharmacological therapy is based on
methods used in chemical addiction. In addition to motivational interviewing, the most effective and common
are group or individual cognitive-behavioural therapy
and self-help groups that draw on the 12-step method. In
recent years, however, few studies have been conducted
to assess the efficacy of various forms of psychotherapy
for sexual disorders. In 2010, Hardy et al., using psycho-educational intervention, confirmed a decrease in
the intensity of symptoms in the examined men (Hardy et
al., 2010). Good results were also obtained by Crosby and
Twohig in 2016, using ACT (Acceptance and Commitment
Therapy) to treat the compulsive use of pornography
(Crosby and Twohig, 2016 and Klontz (in 2005), who observed participants in a group treatment programme for
six months, using various psychotherapeutic approaches
(Klontz et al., 2005).

(( Discussion

Most of the referenced studies on the efficacy of pharmacotherapy in the treatment of compulsive sexual

232

behaviour have many methodological defects. Most often these studies are conducted on small or very small
groups of patients, rarely exceeding 30 people. These
groups are most often not homogeneous, i.e. in one study,
patients are, for example, those suffering from a disorder from the paraphilia group, such as paedophilia, and
“non-paraphilic” patients, who are addicted to e.g. cybersex. The study groups were often composed of persons
serving prison sentences for sexual offences or patients
of psychiatric wards. In such a situation, subjects may
dissimulate their symptoms or simulate other mental
disorders due to fear of legal or personal consequences. Another aspect that makes it difficult to analyse the
efficacy or safety of given pharmacological methods is
the lack of standard tools used to assess their efficacy.
Many researchers, therefore, use their own questionnaires based on the subjective assessment of the patient.
It is worth noting that currently none of the drugs for the
treatment of pathological hypersexuality are registered
for the treatment of compulsive sexual disorders. All

(( Wstęp

Przeżycia seksualne istotnie zwiększają poziom satysfakcji z życia, są ważnym źródłem przyjemności psychicznej, a ich realizowanie powiązane jest zazwyczaj
z doświadczaniem emocjonalnej i fizycznej bliskości.
Sposób postrzegania i ocena określonych typów zachowań seksualnych wpływa znacząco na ocenę ich normatywności. Ważną funkcję pełnią obecnie media, będące
elementem inżynierii społecznej, a także narzędziem
kontroli. Stymulują one rozwój kultury, kształtują wyobraźnię odbiorców, wpływają na ich poglądy i postawę,
i tym samym coraz częściej uczestniczą w liberalizacji
sfery seksualnej człowieka (Gola, 2008). Warto zwrócić
uwagę na nasilającą się komercjalizację sfery seksualnej
człowieka, w której zaspokojenie potrzeb seksualnych
staje się kolejnym elementem konsumpcjonizmu. Coraz
częściej bezpośrednio lub pośrednio wykorzystuje się
bodźce seksualne w biznesie w celu zwiększenia zysków
– czego przykładem jest rosnąca ilość seks-sklepów, pism
erotycznych oraz ogromna nielegalna podaż treści pornograficznych (Czajkowski i Banaszak, 2008). Powszechna
dostępność treści erotycznych pobudza i jednocześnie
ułatwia rozładowanie napięcia seksualnego, często niezależnego od relacji emocjonalnej z drugim człowiekiem.
Zdarza się, że kontakt z treściami erotycznymi występuje
zbyt wcześnie w czasie życia, co ma znaczący wpływ na
dalszy rozwój psychoseksualny oraz kształtowanie sposobu rozładowywania napięcia człowieka.
Rozpoznanie uzależnienia od seksu (seksoholizmu)
przysparza wielu trudności metodologicznych. Termin
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the therapies specified by the authors may only be used
off-label. This involves many difficulties, such as a higher
cost of treatment for the patient.

(( Conclusions

None of the drugs used in the pharmacotherapy of compulsive sexual disorder is registered in this indication, so
their use has the status of a medical experiment of which
the patient should be informed. At present, it seems that
the best course of action for the patient is cognitive-behavioural psychotherapy with pharmacological support
in the form of SSRI drugs. Other drugs have been studied
mainly in patients with paraphilias and there is a lack of
data on their use to treat compulsive sexual behaviour.
It should be remembered that hypersexuality may be
a symptom of another mental or somatic disease and
the therapy should start with the correct diagnosis and
treatment of the primary disease first.

■

nie jest zdefiniowany medycznie i wciąż nie ma uzgodnionych kryteriów jego rozpoznawania. Wiąże się go
z niedojrzałością seksualną, upośledzeniem mechanizmów hamowania seksualnego, zaburzeniem więzi, nie
tylko z perspektywy nieprawidłowego nasilenia pożądania seksualnego, które miało miejsce w przeszłości.
Poszerzenie spektrum możliwych przyczyn zaburzenia
daje większe możliwości psychoterapeutom, którzy pomagając osobom uwikłanym w nadmiarowe zachowania
seksualne, szukają metod zarówno zindywidualizowanych, jak i skutecznych. Obecnie wobec zjawiska uzależnienia od seksu preferuje się termin „kompulsywne
zachowania seksualne” zamiast „seksoholizm”. Ciągle
toczą się dyskusje na temat tego, czy patologiczną hiperseksualność możemy zaliczyć do spektrum uzależnień
behawioralnych.
Kompulsywne zachowania seksualne charakteryzują się nasileniem potrzeb oraz zachowań seksualnych,
czego skutkiem jest szereg negatywnych konsekwencji
psychicznych, społecznych i somatycznych. Oprócz intensyfikacji życia seksualnego u osób dotkniętych uzależnieniem można również zauważyć zakłócenie kontroli impulsów, częste poszukiwanie nowych partnerów
seksualnych, patologiczne dążenie do potwierdzenia
sprawności seksualnej, a także do zachowań seksualnych
w niesprzyjających, skrajnie ryzykownych sytuacjach
(Lew-Starowicz, 1991). Carnes i wsp. na podstawie badań
i praktyki klinicznej wskazują, że najczęściej występującymi objawami są: utrata kontroli nad zachowaniami
seksualnymi i wynikające z tego dotkliwe konsekwencje, a także brak zdolności do zaprzestania zachowań
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seksualnych, powtarzanie autodestrukcyjnych zachowań
i ryzykownych sytuacji. Pacjenci jako główną strategię
radzenia sobie w życiu stosują fantazje seksualne i doznania erotyczne, i doświadczają rosnącego zapotrzebowania
na doznania (rośnie tolerancja) oraz mają niespecyficzne
objawy abstynencyjne w okresach, kiedy powstrzymują
się od aktywności seksualnej. Poświęcają oni również
nadmiernie dużo czasu na zdobywanie nowych partnerów, zaniedbując przy tym sprawy zawodowe, rodzinne
i hobby (Carnes i wsp., 2001).
Zachowania hiperseksualne, oprócz czynności seksualnych z inną osobą, obejmują również zachowania
autoerotyczne (najczęściej powiązane z oglądaniem pornografii) oraz cyberseks (zachowania seksualne w sieci
internetowej) (de Alarcón i wsp., 2019).
Jak wspomniano, zdefiniowanie hiperseksualności jest
bardzo trudne, a Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
wciąż zaznacza, że wskazane są dalsze prace nad oficjalnym wprowadzeniem tego terminu. Obecnie nie istnieje
jednostka nozologiczna sprecyzowana jako uzależnienie
od seksu czy seksoholizm, natomiast w aktualnej Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-11 (ang. International Statistical Classification od
Diseases and Related Health Problems) figuruje określenie
„zaburzenie kompulsywnych zachowań seksualnych”
(ICD-11, 2020). Niejednorodność koncepcji utrudnia
jednoznaczną kategoryzację seksoholizmu. Międzynarodowa klasyfikacja chorób ICD-10 ujmowała nadmierne czynności seksualne pod rozpoznaniem „nadmierny
popęd seksualny” należący do kategorii „dysfunkcje seksualne” (ICD-10, 2008). Nowsze wydanie, ICD-11, włącza
hiperseksualizm patologiczny do kategorii „zaburzenia
kontroli impulsów” jako „kompulsywne zachowania seksualne”. Przeniesienie seksoholizmu do tej grupy zaburzeń wskazuje, iż brak kontroli impulsów jest istotnym
elementem patopsychologii tego zaburzenia. Sytuacja
terminologii była burzliwa również w opracowanym
przez American Psychiatric Association DSM. W najnowszym, piątym, wydaniu z 2013 roku (DSM-5) problematykę związaną z zaburzeniami funkcji seksualnych
umieszczono w kategorii zaburzeń seksualnych niesklasyfikowanych nigdzie indziej (ang. Sexual Disorder Not
Otherwise Specified). Wcześniej została ona wykluczona
w wydaniu czwartym (DSM-IV) tuż po tym, jak pojawiła
się w poprawionym wydaniu trzecim (DSM-III). Autorzy
niniejszego artykułu zdecydowali się używać terminów
„hiperseksualność patologiczna” oraz „kompulsywne
zachowania seksualne” zamiennie.
Brak definicji szkodliwych zachowań seksualnych
i nieistnienie spójnej konceptualizacji problemu, a także
związane z tym przeszkody diagnostyczne doprowadziły do niedoboru aktualnych badań epidemiologicznych
na dużych próbach. Nałogowe zachowania seksualne
mogą dotyczyć 3–6% populacji, a rozbieżności wynikają
głównie ze zróżnicowania grup badanych, a także badań diagnostycznych (Carnes i wsp., 2001; Odlaug i wsp.,

2013; Rosenberg i wsp., 2014). Część badań wykazuje
dysproporcje pomiędzy grupami mężczyzn i kobiet,
dotyczące zarówno liczby, jak i form podejmowanych
patologicznych aktywności. Kobiety częściej borykają
się z zachowaniami uwodzącymi i „uzależnieniem od
miłości”, natomiast mężczyźni doświadczają problemu
z kompulsywną masturbacją i parafiliami (Kuzma i wsp.,
2008; Bancroft i Vukadinovic, 2004). Bardzo ciekawe są
wyniki dotyczące epidemiologii zaburzeń seksualnych
w grupach specyficznych – szczególnie wśród sprawców przestępstw seksualnych. W 2008 roku Marshall
i wsp. przeprowadzili badanie, w którym oszacowali
występowanie uzależnienia seksualnego na poziomie
35–43% w grupie badanej, w porównaniu z 12–15% w grupie kontrolnej (Marshall i wsp., 2008).
Na przestrzeni lat badań zjawiska patologicznej hiperseksualności zaproponowano liczne mechanizmy psychopatologiczne tłumaczące jego naturę, a różni autorzy
opisywali je odmiennymi terminami. Quadland nazwał
je kompulsywnym zachowaniem seksualnym (Quadland,
1985), Barth i Kinder impulsywnością seksualną (Barth
i Kinder, 1987), Schwartz określił je jako aspekt zespołu
stresu pourazowego (Schwartz, 1992), a Coleman jako
wariant zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego (Coleman, 1990).
Główne konceptualizacje problemu kompulsywnych
zachowań seksualnych obejmują: model dysregulacji popędu seksualnego, w którym fantazje, pragnienia i aktywności są nadmierne i dezadaptacyjne (Kafka, 2010),
model impulsywno-kompulsywny, podkreślający deficyty w obszarze odraczania nagrody i przymus powtarzania
zachowania w celu redukcji napięcia (Kuzma i Black,
2008), model uzależnienia od aktywności seksualnej (Rosenberg i wsp., 2014) oraz integracyjny model ABC (ang.
affective dysregulation, behavioral addiction, and cognitive
dyscontrol), który obejmuje problem kontroli poznawczej, emocjonalnej oraz zachowania uzależnienieniowe
(Stain, 2008).
Hiperseksualność patologiczną zaczęto postrzegać
jako uzależnienie wraz z wprowadzeniem pojęcia uzależnień behawioralnych, co umożliwiło rozszerzenie koncepcji uzależnienia poza nałogowe używanie substancji;
jednocześnie charakterystykę oparto na kryteriach dotyczących tychże nałogów. Podobnie jak osoby uzależnione
od substancji, seksoholicy często przejawiają cechy tolerancji oraz zespołu odstawiennego (Schneider i Irons,
2001). Cechują ich również ruminacje, poczucie winy
i żalu na myśl o redukcji podejmowanych aktywności
seksualnych oraz trudności w kontroli ich częstotliwości
(Garcia, Thibaut, 2010). Mogą oni utrzymywać wzorzec
nadmiernego angażowania się w zachowania seksualne
pomimo negatywnych konsekwencji dla własnego zdrowia, życia rodzinnego, problemów małżeńskich i prawnych (Kor i wsp., 2013). Dawniej uznawano seksoholizm
za uzależnienie na podstawie danych empirycznych oraz
klinicznych (Garcia i Thibaut, 2010). Obecnie pojawiają
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się przesłanki neurobiologiczne przybliżające mechanizmy patofizjologiczne stojące za kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi, wskazujące na ich podobieństwo
do uzależnień od substancji (Voon i wsp., 2014). Wyniki
badań neuroobrazowych oraz wspólne szlaki neurotransmisji przemawiają za zaliczaniem kompulsywnych zachowań seksualnych do uzależnień. Dane te są jednak
niewystarczające, by dokonać niebudzącej wątpliwości
klasyfikacji, a dalsze badania dotyczące szczegółowej patoetiogenezy tych zaburzeń są niezbędne do całościowego
zrozumienia ich charakterystyki (Kraus i wsp., 2016).

(( Materiały i metody

Dokonano przeglądu dostępnego piśmiennictwa w języku
polskim i angielskim na temat farmakoterapii kompulsywnych zaburzeń seksualnych. Jako narzędzi do wyszukiwania danych użyto przeglądarki PubMed bazującej na zasobach bazy Medline. Użyto następujących
haseł wyszukiwania w języku angielskim: nonparaphilic
sexual disorders, sexual addiction, hypersexuality, sexual
addiction, SSRI, naltrexon, neuroleptics, LHRH, antiandrogens, sexual compulsivism.
Farmakologiczne metody leczenia
Problem ze skuteczną terapią osób cierpiących na kompulsywne zaburzenia seksualne wynika z wielu czynników. Osoby uzależnione od tego rodzaju aktywności
często negują swój problem i nie szukają pomocy terapeutów czy psychiatrów. Wśród osób, które zdecydują
się na leczenie, aż 70% nie jest przekonana o słuszności
swojej decyzji (Reid, 2007). Kolejnym problemem, który
napotykamy, jest mnogość mechanizmów prowadzących
do kompulsywnych zachowań seksualnych oraz fakt, że
hiperseksualność patologiczna może towarzyszyć wielu
innym chorobom psychicznym, czy też z nich wynikać.
Wydaje się, że leczenie farmakologiczne powinno być
uzależnione od patogenezy zaburzenia u danej osoby,
a w szczególności od tego, czy hiperseksualność wynika
ze zwiększonego popędu płciowego, czy jest wynikiem
zaburzeń kontroli impulsów. Niestety w literaturze znajduje się bardzo mało danych dotyczących farmakologicznego leczenia kompulsywnych zachowań seksualnych.
Dostępne są artykuły dotyczące głównie osób z zaburzeniami z grupy parafilii, u których pożądanym efektem
jest właściwie całkowite zahamowanie aktywności
seksualnej. U pacjentów z hiperseksualnością nieparafiliczną oczekuje się stabilizacji potrzeb na akceptowalnym
przez pacjenta poziomie, a nie całkowitego wygaszenia
potrzeb seksualnych.
Leki przeciwdepresyjne
Obecnie najbardziej obiecujące w leczeniu kompulsywnych zachowań seksualnych wydają się leki z grupy SSRI
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(ang. selective serotonin reuptake inhibitor). Leki z tej grupy
stosuje się szeroko w wielu zaburzeniach psychicznych.
Ich stosowanie jest obarczone ryzykiem wystąpienia
działań niepożądanych, które paradoksalnie okazują
się działaniami terapeutycznymi w terapii zaburzeń
seksualnych. Leki SSRI wpływają negatywnie na sferę
seksualną człowieka, powodując zmniejszenie libido,
trudność w uzyskaniu orgazmu lub anorgazmię, opóźniony wytrysk, niezdolność do wytrysku, impotencję czy
spadek ogólnej satysfakcji seksualnej. Za obniżenie funkcji seksualnych odpowiada wpływ na receptory serotoninowe, spadek stężenia dopaminy oraz wzrost stężenia
prolaktyny. Dodatkowo leki z grupy SSRI mają działanie
b-adrenergiczne, antycholinergiczne oraz zmniejszają
stężenie NO (Balon i wsp., 1993). Dodatkowym postulowanym efektem działania SSRI jest zmniejszenie objawów obsesji i kompulsji, co może przynieść dodatkowy
pozytywny efekt terapeutyczny. Najsilniejsze działania
uboczne w sferze seksualnej zaobserwowano podczas
używania paroksetyny (Montejo-Gonzales i wsp., 1997).
Istnieją także doniesienia wskazujące na spadek stężenia
testosteronu podczas terapii fluoksetyną (Aguirre, 1999).
Najczęściej proponowanym schematem dawkowania
fluoksetyny jest rozpoczynanie terapii od dawki 20 mg na
dobę i stopniowe zwiększanie do 80 mg na dobę. W dostępnych badaniach skuteczność działania fluoksetyny
wahała się od 0 do 90%. Należy jednak podkreślić, że
pomiar skuteczności leku prowadzony był na różnych
grupach pacjentów z wykrzystaniem różnych skal klinicznych (Guay, 2009). Istnieją ponadto badania dowodzące korzystnego działania połączenia leków z grupy
SSRI z lekami psychostymulującymi, jak np. fluoksetyna
i metylofenidat. Połączenie to powoduje u osób z patologiczną hiperseksualnością zmniejszenie liczby nadmiernych zachowań seksualnych oraz skrócenie czasu
spędzanego na tych aktywnościach (Kafka i Hennen,
2000). Zastosowanie takiej kombinacji leków wydaje
się szczególnie zasadne wśród pacjentów z hiperseksualnością z towarzyszącym ADHD (Habrat i wsp., 2012).
Naltrekson
Kolejnym lekiem mogącym mieć skuteczność w terapii
kompulsywnych zachowań seksualnych jest naltrekson. Jest to długodziałająca pochodna opioidowa, która
blokuje dostęp endogennym opioidom do ich receptorów w ośrodkowym układzie nerwowym. Naltrekson
nie powoduje uzależnienia psychicznego ani fizycznego
oraz nie wywołuje zjawiska tolerancji. Jest stosowany
do redukcji szkód w terapii choroby alkoholowej jako
lek wspomagający abstynencję i zmniejszający potrzebę sięgnięcia po alkohol. W literaturze brakuje jednak
dużych badań klinicznych dotyczących stosowania naltreksonu w terapii omawianych zaburzeń. Dotychczas
przeprowadzono tylko kilka takich badań u osób z zaburzeniami parafilicznymi – wyniki wydają się obiecujące
(Ryback, 2004).
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Leki przeciwpsychotyczne
Neuroleptyki, zarówno klasyczne, jak i atypowe, były
również badane pod kątem potencjalnej skuteczności
w leczeniu kompulsywnych zachowań seksualnych. Badania te nie potwierdziły wyższej skuteczności leków w porównaniu z placebo (Zbytowsky, 1993). Co więcej, istnieje
wiele doniesień dotyczących występowania hiperseksualności jako działania niepożądanego neuroleptyków,
szczególnie aripiprazolu (Reddy i wsp., 2018). Podobny
efekt obserwuje się niekiedy u chorych leczonych z powodu choroby Parkinsona przyjmujących leki zwiększające
poziom dopaminy w OUN (Lopez i wsp., 2017).
Leki wpływające na gospodarkę hormonalną
• Agoniści LHRH
Kolejnymi lekami wykorzystywanym do terapii zaburzeń seksualnych są substancje blokujące wydzielanie hormonów płciowych. W tym wskazaniu stosuje się
głównie agonistów LHRH (ang. Luteinizing Hormone-Re
leasing Hormone Agonists), jak leuprorelina czy triptorelina. Ich działanie polega na hamowaniu wydzielania FSH
i LH, co w konsekwencji powoduje obniżenie stężenia
hormonów płciowych. Istnieje sporo badań dotyczących
stosowania tych leków w grupie pacjentów cierpiących
na zaburzenia z grupy parafilii, w tym u osób z rozpoznaniem pedofilii, sprawców gwałtów oraz innych przestępstw na tle seksualnym. Leki te mogą być podawane
w formie depot nawet co 180 dni, co ułatwia pacjentom
wytrwanie w terapii. Część z tych leków wykorzystywana była również do przeprowadzania tzw. chemicznych kastracji. Poza oczywistym wpływem na czynności
płciowe leki te niekorzystnie alterują gospodarkę kostną,
powodując zmniejszenie gęstości kości. Można jednak
przeciwdziałać takim efektom, suplementując witaminę
D3, wapń lub podając niewielkie dawki androgenów. Skuteczność terapii agonistami gonadoliberyny jest wysoka.
W badaniu przeprowadzonym na grupie 12 pacjentów
z różnymi zaburzeniami z grupy parafilli u wszystkich
odnotowano spadek pobudzenia seksualnego, ilości fantazji na tle seksualnym, skłonności do ekshibicjonizmu
czy masturbacji.
• Medroksyprogesteron (MPA)
Medroksyprogesteron jest pierwszym lekiem o potwierdzonym w badaniach klinicznych efekcie obniżającym libido u osób z nieparafilicznymi zaburzeniami
seksualnymi oraz wśród przestępców seksualnych.
MPA jest pochodną progesteronu, która obniża stężenia
alfa-reduktazy testosteronu w wątrobie, co powoduje
zmniejszenie stężenia testosteronu w osoczu i tkankach.
Nie jest typowym antyandrogenem ponieważ nie łączy
się z receptorami androgenowymi. Podczas badań wykazano istotny wpływ na zmniejszenie popędu seksualnego,
występowanie fantazji seksualnych, podejmowanie aktywności seksualnej czy spadek wrażliwości na bodźce
erotyczne. Lek może być podawany dwiema drogami.
W postaci iniekcji domięśniowej (postać szczególnie

użyteczna u pacjentów niewspółpracujących w terapii)
oraz doustnie. W Polsce medroksyprogesteron jest zarejestrownay pod nazwą Depo-Provera jako lek antykoncepcyjny dla kobiet w postaci iniekcji domięśniowych
(Codispoti, 2008).
• Cyproteron
Jest to syntetyczna pochodna progesteronu o działaniu
gestagennym, antyandrogenowym i antygonadotropowym. Mechanizm działania tego leku polega na kompetytywnym łączeniu się z receptorami testosteronowymi
i dihydrotestosteronowymi. Jest lekiem stosowanym
u mężczyzn z parafilicznym typem zaburzeń seksualnych. Skuteczność została potwierdzona w wielu badaniach klinicznych (Lippi i van Staden, 2017). Cyproteron
obniża libido, zmniejsza częstość występowania fantazji
seksualnych oraz ogólnie zmniejsza ilość podejmowanych
aktów seksualnych (Codispoti, 2008). W Polsce dostępny
jest preparat doustny Androcur w dawce 50 mg. Preparat
jest zarejestrowany do tłumienia popędu w dewiacjach
seksualnych u mężczyzn. Początkowo powinno się stosować dawkę 50 mg 2 razy na dobę. W razie konieczności
można zwiększyć dawkę do 100 mg 2 razy na dobę. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę leku.
Pomimo niewątpliwej skuteczności tych leków ich
stosowanie pozostaje etycznie wątpliwe i powinno być
rozważane tylko u pacjentów z bardzo nasilonymi objawami (Krueger i Kaplan, 2001). Brakuje poprawnych
metodologicznie badań dotyczących zastosowania leczenia hormonalnego u pacjentów cierpiących na zaburzenia nieparafiliczne, w tym kompulsywne zachowania
seksualne.
Betablokery
Podczas analizy dostępnego piśmiennictwa znaleziono
opisy kazuistyczne dotyczące stosowania propranololu
w terapii osób cierpiących z powodu patologicznej hiperseksualności. Pierwszy przypadek dotyczył występowania wyżej wymienionego zjawiska u osoby nieletniej,
ciepiącej na zaburzenia ze spektrum autyzmu. Autorzy
badania stosowali u swojego pacjenta propranolol w dawce 10 mg na dobę, uzyskując całkowite ustąpienie objawów (Deepmala i Agrawal, 2014). Kolejnym przykładem
skutecznego zastosowania propranololu w terapii kompulsywnych zachowań seksualnych był przypadek 9-letniej dziewczynki z zespołem dziecka potrząsanego (SBS),
u której hiperseksualności towarzyszyła uogólniona
nadaktywność. Rozpoczęto u niej terapię propranololem,
zaczynając od dawki 10 mg na dobę i stopniowo zwiększając ją do 40 mg na dobę. Uzyskano znaczną poprawę
w zakresie zarówno hiperseksualności, jak i nadaktywności. Po odstawieniu propranololu (decyzja pacjentki)
problem hiperseksualności powrócił (Schmidt i Schneider, 2000). Zastosowanie propranololu może przynieść
chorym wiele korzyści przy minimalnych działaniach
ubocznych, jednak jak dotąd brakuje danych dotyczących
stosowania go wśród osób dorosłych.
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Pozafarmakologiczne metody leczenia
Istotnym elementem leczenia osób z kompulsywnymi
zachowaniami seksualnymi jest psychoterapia. Osoby zmagające się z seksoholizmem, nawet zdając sobie
sprawę z konsekwencji swojego postępowania, zwykle
nie potrafią zapanować nad przymusem. Zachowania
seksualne bywają destrukcyjne, powodując problemy
małżeńskie i rodzinne, przyczyniając się do trudności
w życiu zawodowym oraz prowadząc do ryzykownych
zachowań. Bez względu na podłoże zaburzenia seksualnego i jego rodzaj, terapia niefarmakologiczna opiera
się na metodach stosowanych w uzależnieniach chemicznych. Najskuteczniejsze i najbardziej powszechne,
oprócz wywiadu motywującego, są grupowa lub indywidualna terapia poznawczo-behawioralna oraz grupy
samopomocy czerpiące z metody 12 kroków. W ostatnich
latach przeprowadzono jednak niewiele badań mających
na celu ocenę skuteczności różnych form psychoterapii zaburzeń seksualnych. W 2010 roku Hardy i wsp.,
stosując oddziaływania psychoedukacyjne, potwierdzili zmniejszenie nasilenia objawów u przebadanych
mężczyzn (Hardy i wsp., 2010). Dobre wyniki uzyskali
również badacze Crosby i Twohig w 2016 roku, stosując
terapię ACT (ang. Acceptance and Commitment Therapy)
w leczeniu kompulsywnego korzystania z pornografii
(Crosby i Twohig, 2016, oraz Klontz (w 2005 roku), który
obserwował przez pół roku osoby biorące udział w programie leczenia grupowego, z wykorzystaniem różnych
podejść psychoterapeutycznych (Klontz i wsp., 2005).

(( Dyskusja

Większość przytoczonych badań dotyczących skuteczności stosowania farmakoterapii w leczeniu kompulsywnych zachowań seksualnych obarczona jest wieloma
wadami metodologicznymi. Najczęściej są to badania
prowadzone na małych lub bardzo małych grupach
pacjentów, rzadko przekraczających 30 osób. Grupy
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te najczęściej nie są jednorodne, tzn. podczas jednego
badania pacjentami są na przykład osoby cierpiące na
zaburzenia z grupy parafilii, takie jak pedofilia, oraz pacjenci „nieparafiliczni”, uzależnieni np. od cyberseksu.
Grupę badaną często stanowią osoby odbywające karę
więzienia za przestępstwa seksualne czy pacjenci oddziałów psychiatrycznych. W takiej sytuacji badani mogą
dysymulować objawy lub symulować inne zaburzenia
psychiczne z obawy przed konsekwencjami prawnymi lub osobistymi. Kolejnym aspektem utrudniającym
analizę skuteczności czy bezpieczeństwa danych metod
farmakologicznych jest brak standardowych narzędzi
używanych do oceny ich skuteczności. Wielu badaczy
stosuje więc własne kwestionariusze oparte na subiektywnej ocenie pacjenta. Warto podkreślić, że obecnie
żaden z leków do leczenia patologicznej hiperseksualności nie jest zarejestrowany do leczenia kompulsywnych
zaburzeń seksualnych. Wszystkie podane przez autorów
terapie mogą być stosowane jedynie off-label. Wiąże się
to z wieloma trudnościami, takimi jak np. większy koszt
terapii dla pacjenta.

(( Wnioski

Żaden z leków używanych w farmakoterapii kompulsywnych zaburzeń seksualnych nie jest zarejestrowany
w tym wskazaniu, stąd ich używanie ma status eksperymentu medycznego, o czym należy poinformować pacjenta. Obecnie wydaje się, że najlepszym postępowaniem
dla pacjenta jest stosowanie psychoterapii poznawczo-behawioralnej z farmakologicznym wsparciem w postaci leków z grupy SSRI. Inne leki były badane głównie
u pacjentów z parafiliami i brakuje danych dotyczących
ich stosowania w leczeniu kompulsywnych zachowań
seksualnych. Należy pamiętać, iż hiperseksualność może
być objawem innego schorzenia psychicznego bądź somatycznego i terapię powinno się zaczynać od postawienia
prawidłowej diagnozy i leczenia w pierwszej kolejności
choroby pierwotnej.
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Genetic and pharmacogenetic counselling in psychiatric
practice
Poradnictwo genetyczne i farmakogenetyczne w psychiatrii
Joanna M. Pawlak1, Joanna W. Twarowska-Hauser2

Abstract
Genetic research in psychiatry has been developing
intensively for over 30 years. The social knowledge
on the role of genes in the predisposition to diseases
and their importance for treatment effects increases.
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Psychiatric genetic counselling is a service provided
under healthcare around the world. The aim of this paper is to present psychiatric genetic counselling, its role
for patients and its application in the clinical practice at
the current state of knowledge. We discuss these aspects
of genetic consultation which relate to mental health.
Psychiatric genetic counselling is rarely available in the
Polish psychiatric care system and access to specialist
training is limited. We indicate that the patient’s adaptation to the genetic burden can bring potential benefits, e.g. better compliance with doctor’s prescriptions.
Based on current expert recommendations, we discuss
pharmacogenetic tests which are useful in clinical
practice. In particular, we analyse the polymorphisms
of CYP2D6, CYP2C19 and histocompatibility complex
genes HLA.
Streszczenie
Badania genetyczne w psychiatrii rozwijają się intensywnie od ponad 30 lat. Coraz większa jest świadomość
społeczna roli genów w predyspozycji do choroby i ich
znaczenia dla efektów leczenia. W systemach opieki
zdrowotnej w świecie i Europie wprowadza się poradnictwo genetyczne w psychiatrii. Celem pracy było
przedstawienie założeń poradnictwa genetycznego
w psychiatrii, jego znaczenia dla pacjentów oraz zastosowania użytecznego dla klinicystów na obecnym
etapie wiedzy. Omówiono etapy konsultacji genetycznej
z uwzględnieniem specyfiki zaburzeń psychicznych.
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Porady takie są rzadko realizowane w polskim systemie opieki psychiatrycznej, a dostęp do specjalistycznego szkolenia jest ograniczony. Wskazano możliwe do
osiągnięcia korzyści dla pacjentów z zaadaptowania
się do sytuacji wynikającej z istniejących obciążeń genetycznych, jak na przykład poprawa we współpracy

z lekarzem w procesie leczenia. Na podstawie aktualnych stanowisk ekspertów omówiono testy farmakogenetyczne, których zastosowanie może być przydatne
w praktyce klinicznej. Wykonuje się głownie badania
polimorfizmów genów cytochromów CYP2D6, CYP2C19
oraz układu genów zgodności tkankowej HLA.

(( Introduction and aim of the paper

(( Literature review

Modern society has easier access to information on
the progress of biotechnology and medical science,
and a growing awareness of the role of genes in human
health and diseases. Family history of mental disorders has been observed for centuries. Epidemiological
premises and the development of genetics have paved
the way for a modern discipline which discusses the
complex and multigenic etiopathogenetic basis of these
diseases. The current development of direct-to-consumer genetic services may lead to an increased demand
for professional individual interpretation of the results
by a physician (Austin, 2013). Failure to provide a patient with adequate interpretation of the test results
which are likely to evoke high anxiety is inappropriate
in terms of medical ethics.
Genetic research in psychiatry has developed in the
last decades of the 20th century. Initially, it drew on the
tools and experiences of clinical genetics of monogenic
diseases (Austin, 2013). Technological advancement and
determination of multigenetic conditions with GWAS
and PRS methods have produced strong scientific evidence that most mental disorders belong to more complex diseases in terms of the mechanism of development
(Cardno and Owen, 2014).
In Poland, research centres in Poznań, Szczecin,
Wrocław, Warszawa and other academic cities conducted genetic research in psychiatry. Furthermore,
informal consultations were provided for interested
patients. In 1999, the Department of Psychiatry of the
Medical Academy in Poznań opened the Laboratory and
the Department of Genetics in Psychiatry under the supervision of prof. dr hab. Joanna Twarowska-Hauser.
In autumn 2019, the Laboratory of Psychiatric Genetic
Counselling was established as a separate unit. These
efforts were inspired by own experience, Adapt Clinic
in Vancouver, Canada, operating since 2012, and the
research network developed under the EnGagE (Enhancing Psychiatric Genetic Counselling, Testing, and
Training in Europe).
This paper presents the principles of psychiatric
genetic counselling, its role for patients and its application in the clinical practice at the current state of
knowledge.

How to define psychiatric genetic counselling?
Today, genetic counselling is defined as a process that
helps people understand the medical, psychological and
family implications of the genetic burden and adapt to
them (Resta et al., 2006). Harper emphasises the importance of communicating the consequences of the
disease, the way it is inherited and the methods that can
help to stop, avoid or minimise the symptoms (as cited
in Hauser, 2011). In addition, the humanistic and holistic aspects should be taken into account to identify the
psychosocial needs of patients and respect their rights,
including the right to autonomy and informed decisions.
Historically, genetic knowledge of mental disorders was
used for specific purposes (Propping, 2005). Bearing
that in mind, high ethical standards and competence
in providing advice and referring to genetic testing in
this field shall be required.
In some countries, such as the United States, Canada,
France, Norway, Portugal, Spain, Romania and Great
Britain, the profession of genetic counsellor has been introduced. This is also the case in Australia, South Africa,
Israel and the Philippines. In these countries, training
courses which prepare for this profession are offered
(Moldovan et al., 2019). In Poland, genetic counselling is
provided by doctors who specialise in clinical genetics.
The number of molecular tests which are financed by
the National Health Fund is limited. By contrast, the
offer of commercial laboratories which perform tests “on
request” and at the client’s expense is wide and available
worldwide, including to Polish stakeholders.
Clinical genetics specialists know that we do not currently have molecular tests to diagnose or predict mental
disorders (Austin, 2013). This discourages dialogue with
patients who want to know family burden of mental disorders. As a result, genetic consultation is significantly
reduced in this group (Appelbaum and Benston, 2017;
Lyus, 2007; Monaco et al., 2010). Moreover, psychiatrists
often do not feel confident enough in interpreting the results of molecular tests. There are no postgraduate training courses in psychiatric genetics in Poland. Specialist
training is conducted periodically by the Bournemouth
University, Great Britain (https://research.bournemouth.
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ac.uk/wp-content/uploads/2016/10/PG4GC3.pdf, 2020).
In 2019, under the CA17130 Enhancing Psychiatric Genetic Counselling, Testing, and Training in Europe, a workshop on this subject was held in Paris (https://www.cost.
eu/cost-action/enhancing-psychiatric-genetic-counselling-testing-and-training-in-europe/#tabs|Name:overview, 2020). The workshop was attended by Polish doctors and laboratory diagnosticians working in the field
of psychiatric genetics.
The researchers of the Poznań Medical University who
were trained in this way may provide consultations at the
request of a patient or a family with psychiatric burden
and no referral is needed, as in the case of visits to a psychiatrist. Referrals to molecular tests, if any, are issued
by clinical genetics specialists after a psychiatrist has
referred to the clinic for such tests. In some cases, especially in the case of intellectual disabilities and autism,
this procedure is justified provided that a specific mutation is suspected. On the other hand, in the case of some
mutations related to congenital malformation syndrome
(e.g. heart and palate defects), it is highly likely that psychopathological symptoms will manifest. For example,
in deletion syndrome 22q11.2 (DiGeorge syndrome), the
risk of contracting schizophrenia exceeds the population
risk more than twenty times (Bassett et al., 2017; Fung et
al., 2010). In this genetic syndrome, the risk of generalised anxiety syndrome is also higher (Fung et al., 2010).
However, the majority of patients with 22q11.2 deletion
do not suffer from schizophrenia. Among patients with
a diagnosed schizophrenia, 22q11.2 deletion is found in
0.5-1% of them (Bassett et al., 2010).
In such situations, molecular diagnosis can be carried
out in the prenatal and early childhood period. However,
it should be emphasised that the diagnosed mutation
cannot be used to diagnose schizophrenia and stigmatise
the patient. Searches for CNV (copy number variants)
mutations in mental disorders provide further evidence
for their multigenic nature (Bassett et al., 2017).
Assuming that we reveal a strong genetic predisposition to schizophrenia, i.e. a disease which is likely to
develop some time after the molecular test, the potential
for the use of specific prophylactic measures should be
taken into consideration. In the cases where the risk of
psychosis is high, pharmacological and psychotherapeutic strategies have been developed to reduce the rate of
transition to a full-blown disease (Fusar-Poli et al., 2016;
Schmidt et al., 2015). However, there is currently no evidence that any of these strategies works particularly
well in improving clinical outcomes (Nelson et al., 2020).
Serious ethical concerns arise about performing genetic
testing, especially in children, for diseases which have no
preventive treatment, for example Huntington’s disease.
Genetic consultation in psychiatry covers three essential aspects: interpretation of family medical burden,
education and support to help the patient make informed
decisions (Resta et al., 2006). It is often difficult to prepare

a genealogical tree with mental disorders due to the lack
of medical records or unrevealed psychiatric diagnoses
in families. Next, the risk of the disorders is estimated on
the basis of empirical research (Hill and Sahhar, 2006)
and family burden. In many cases, there are high expectations about how precise such predictions are and this is
because environmental factors are ignored. In the case of
mental disorders, it is not possible to precisely determine
the individual risk of the disease (Hauser, 2011, p. 20).
The second aspect, i.e. education, involves providing
information on heritability, molecular testing, prevention of mental disorders and the distinction between research and diagnostic results. This step is necessary as it
is intended to free the patient from unjustified pessimism
and determinism related to genetic outcomes or from
equally unjustified optimism about medical capabilities
(Friesen et al., 2016; Moldovan et al., 2019). Note that it
is the patient who is supposed to assess the significance
of the information provided. Some people are likely to
see the 50% risk of the disease as a huge burden while
others as the 50% chance of being healthy.
In such cases, the doctor’s ability to empathise with
a patient is essential. It is necessary to help the patient
adapt to the genetic burden and tolerate it by reducing
anxiety, feeling of helplessness and lack of control. With
the acquired knowledge and balanced emotions, patients
can make conscious choices considering their strengths
and weaknesses. In this respect, psychiatric genetic
counselling is close to selected concepts of psychotherapy and may prove to be difficult for a genetic specialist
or biotechnologist. Therefore, it is justified to arrange at
least two meetings for psychiatric genetic counselling to
provide support in the adaptation process and facilitate
the engagement of an interdisciplinary team.
The commercial availability of the so-called diagnostic
genetic tests for mental disorders should be critically
assessed for a number of reasons. Firstly, making a psychiatric diagnosis based on the very result of a test for the
presence or absence of selected genetic polymorphisms
is a wrong approach. The list of polymorphisms which
affect the disease is currently not complete. According
to the criteria assumed in ICD-10 and DSM-5 international classifications, only clinical symptoms can serve
as a basis for diagnosis. Sending the material for molecular testing (often abroad) or the test result (often by
electronic means with unspecified securities) generates
multiple risks (inappropriate storage conditions, inability to verify the source of the sample, lack of control over
data confidentiality, access to genetic data for commercial
entities which operate outside the Polish legal system and
others). If the test result is communicated to patients but
no reliable interpretation is provided to them, this may
lead to trauma and affect their life decisions.
Tsuang et al. indicate six stages of genetic consultation
in psychiatry (Tsuang et al., 2001), consistent with the
above mentioned aspects:
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• Determine a diagnosis (make a diagnosis or verify
it, depending on the stage at which the consultation
takes place);
• Prepare the genealogical tree with the necessary medical data;
• Assess the inheritance model and the risk of the disease (taking into account partial overlap of polymorphisms predisposing to different disorders and
phenotypic diversity);
• Assess the patient in emotional and intellectual terms
and adapt the message to their needs;
• Identify the strengths and weaknesses based on the
information provided and help the patient accept
them in accordance with their values, expectations
and plans;
• Assist in the determination of further proceedings,
including decision on molecular tests and clinical recommendations;
• Prepare a summary, with additional data, if any, after
further observation, and draw up a written post-consultation findings.
Benefits for patients. The demand for counselling and
its effects
Patients who report the need for genetic consultation
mostly belong to the following groups:
• People with a diagnosis of a mental disorder who plan
to have offspring or are expecting a child;
• Parents or grandparents of children with a higher risk
of mental disorders;
• Parents of children with a diagnosis of mental disorders;
• Hitherto healthy siblings or children of people with
a diagnosis of a mental disorder;
• Other relatives with a family burden regarding a mental disorders;
• People with a diagnosis of a mental disorder who seek
more information on their health;
• People with alarming symptoms not yet classified who
look for an explanation for their symptoms (Peay and
Austin, 2011).
The motivation and expectations of the patients may
vary, but the general pattern for advice, as described
above, is the same. People who seek advice experience
anxiety about themselves and their loved ones, and feelings of guilt or helplessness.
Studies in the countries in which psychiatric genetic
counselling has been included in the offer of medical
services have shown its beneficial effects. Genetic consultation is intended to provide the patient with knowledge
of risk, nearly as detailed as medical data, and to ensure
that the patient will not rely on unverified sources. The
patient will obtain information about modifiable risk
factors and protective factors (risk reduction). The reliability of the diagnosis and accuracy of the procedure
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will be increased. Expectations about genetic tests and
gene therapy will be more realistic than before (Peay
and Austin, 2011).
In the period from February 2012 to January 2013,
a group of researchers from Adapt Clinic (Vancouver)
collected data on empowerment and self-efficacy in the
disease using a specially designed GCOS (Genetic Counseling Outcome Scale) and IMSES (Illness Management
Self Efficacy Scale), (Inglis et al., 2015). The authors define the empowerment as a set of beliefs of people from
families with genetic burden that they have some control
over the situation and hope for the future. IMSES was
filled only by patients with a diagnosed mental disorders
in their history. GCOS included also healthy people with
a family burden. Both scales showed a statistically significant increase in parameters after genetic consultation in
psychiatry. This results from a reduced sense of stigma,
hopelessness and helplessness, an improved quality of
life and the use of support.
Patients also improved their knowledge of the disease aetiology and reduced blaming themselves for the
disease. Better understanding of the disease aetiology
may improve cooperation in pharmacological treatment
(Costain et al., 2014b). In members of the families, the
fear of recurrence was reduced (Costain et al., 2014a).
Usefulness of pharmacogenetics in psychiatrist’s
practice
The aim of pharmacogenetic studies is to determine
genetic markers for the clinical effect of drugs and the
likelihood of side effects. The studies include analyses
of single polymorphisms of candidate genes related to
the pharmacokinetic and pharmacodynamic mechanism of action of drugs and genome-wide association
studies (GWAS) (Foley et al., 2017; Rybakowski, 2019;
Rybakowski, 2014; Serretti, 2017; van Westrhenen et al.,
2020; Yoshida and Müller, 2019).
The International Society of Psychiatric Genetics
(ISPG) has provided recommendations on the use of
pharmacogenetic tests in clinical practice since 2013.
The ISPG recommendation which is currently in use was
adopted in November 2019. According to the experts of
the International Society of Psychiatric Genetics, the
existing results of pharmacogenetic tests are scientifically significant. A number of genetic markers showing
the therapeutic effect of drugs used in psychiatry were
identified. Most of the markers currently do not meet
the criteria in a clinical trial and thus further research
is needed to confirm their importance in clinical practice
(Hirschtritt et al., 2016; Nurnberger et al., 2018).
ISPG experts indicate that CYP2D6 and CYP2C19 gene
variants, related to the metabolism of drugs used in
psychiatry, especially antidepressants and antipsychotics, may be important in clinical practice. CYP2D6 and
CYP2C19 gene variants affect the metabolism of drugs
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and thus generate the risk of adverse reactions or lack
of therapeutic efficacy of drugs. A genetic test may be
helpful in choosing an appropriate dose of the drug for
a given patient. In people with slow metabolism, a lower dose of the drug is recommended due to the risk of
adverse reactions.
For example, the recommendations of the Clinical
Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC;
information is available on the Consortium website) indicate that three-ring antidepressants (TLPDs) should not
be used in people with CYP2D6 or CYP2C19 genotypes with
ultra-fast or slow metabolism, and a dose higher than
20 mg per should not be used in patients treated with
citalopram with a genotype with slow metabolism of the
drug (Revised Recommendations for Celexa, [citalopram
hydrobromide] related to a potential risk of abnormal
heart rhythms with high doses [FDA Drug Safety Communication]. US Food and Drug Administration website,
https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm297391.htm.
Published March 28, 2012., n.d.; www.fda.gov/drugs/scienceresearch/researchareas/pharmacogenetics/, n.d.).
Recommendations on the use of results of pharmacogenetic tests of cytochrome p450 genes (so-called genetic
passport) in the dosage of SSRI (selective serotonin reuptake inhibitors) are summarised in the article from
2015 (Hicks et al., 2015).
Information on the drug pharmacogenetics is contained in leaflets of many antidepressants (SSRI, TLPD)
and antipsychotics (e.g. aripiprazole, clozapine, haloperidol, risperidone). Although this knowledge exists,
physicians are often not able to use it, not least due to
low availability and high costs of the test (Altar et al.,
2015). Under the research activity, molecular tests in this
field are performed by the Department of Experimental
and Clinical Pharmacology at the Pomeranian Medical
University in Szczecin.
A number of studies have shown that rare variants of
the HLA – B*15.02 and HLA*31:01 genes are associated with
the risk of serious adverse reactions in patients treated
with carbamazepine and oxcarbazepine. According to
the recommendations of the Clinical Pharmacogenetics Implentation Consortium, these drugs should not be
used in patients with the HLA gene variants mentioned
above. In many Asian countries, such as Taiwan, Thailand and Hong Kong, HLA tests are performed prior to
taking carbamazepine to avoid serious side effects, such
as Stevens-Johnson syndrome (Dean, 2012).
Experts emphasise that the tests are clinically useful
in people who have experienced adverse reactions and
in people who have not seen any improvement in their
mental state after pharmacotherapy. Some clinical centres around the world perform pharmacogenetic tests
prior to pharmacological treatment, although there is no
clear position on this issue. Pharmacogenetic tests may
be particularly useful in the selection of antidepressants
(Nassan et al., 2016).

In the coming years, we expect to obtain the results of
the current research on antipsychotic and normotymic
drugs. The analysis of the results of this research may
help us determine the optimal time to perform the test
and indicate in which patients pharmacogenetic tests
should be performed.

(( Conclusions

Due to the growing awareness of the importance of genetics and the availability of molecular testing, it is ne
cessary to expand the medical services under psychiatric
care. Disorders of complex etiology shaped by environmental factors and a number of genetic factors, including mental disorders, go beyond the standard clinical
genetics advice.
The diagnosis of mental disorders has negative social
implications, leading to stigmatisation and preserving
the taboo. As a result, patients and their families find it
difficult to cope with the burden. Better understanding
of the disease aetiology as well as the sense of control and
coping with the problem can bring measurable benefits to
the quality of life of affected people. We have the grounds
to see the psychiatric genetic counselling as an important
and valuable means to improve cooperation with the doctor and comfort of patients and their families.
However, in order to train the specialists to conduct
such consultations and to ensure their availability, further research with organisational, legal and financial
efforts is required. A more personalised approach from
the psychiatric care team and patient’s willingness to
cooperate can bring measurable benefits in the course
of the disease.
Effective and safe use of the drug, including in particular the reduction of the risk of adverse reactions, is
extremely important. Pharmacogenetic tests can facilitate individual therapeutic decisions, as they serve as
an additional tool for the doctor which can be useful in
clinical practice. Tests of the CYP2C19 and CYP2D6 genes
associated with the metabolism of drugs may be clinically useful in patients who have experienced adverse
reactions or patients with no improvement of mental
condition. Currently, the use of HLA-A and HLA-B tests
is recommended prior to carbamazepine therapy due
to the risk of serious adverse reactions, in particular in
some ethnic groups.
Specialist psychiatric genetic counselling along with
referral to genetic tests in accordance with modern evidence of their usefulness gives high hopes for the rational use of technological achievements for the benefit
of patients. The lack of use of genetic tests in psychiatric
diagnoses can be seen as a limitation in counselling.
However, this is because the complex multigenic nature of the aetiology of mental disorders is not taken
into account.

■
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(( Wstęp i cel pracy

Współczesne społeczeństwo ma ułatwiony dostęp do informacji o postępach biotechnologii i nauk medycznych
oraz coraz większą świadomość roli genów w zdrowiu
i chorobach człowieka. Od stuleci obserwowano rodzinne
występowanie zaburzeń psychicznych, i takie przesłanki
epidemiologiczne wraz z rozwojem genetyki dały początek dzisiejszej nauce o złożonym i wielogenowym podłożu etiopatogenetycznym tych schorzeń. Obecny rozwój
usług genetycznych direct-to-consumer może prowadzić
do wzrostu zapotrzebowania na fachową indywidualną interpretację wyników przez lekarza (Austin, 2013).
Pozostawienie pacjenta z wynikiem, który może nieść
informacje wzbudzające silne poczucie niepokoju, bez
adekwatnej interpretacji, jest niewłaściwe z punktu widzenia etyki lekarskiej.
Badania genetyczne w psychiatrii rozwinęły się
w ostatnich dziesięcioleciach XX wieku i początkowo
czerpały z narzędzi i doświadczeń genetyki klinicznej
chorób monogenowych (Austin, 2013). Dopiero rozwój
technologiczny i pojęcie uwarunkowań wielogenowych,
metod GWAS i PRS przyniosły silne naukowe dowody, że
większość zaburzeń psychicznych należy do schorzeń
o bardziej złożonym mechanizmie rozwoju (Cardno and
Owen, 2014).
W Polsce ośrodki badawcze w Poznaniu, Szczecinie,
Wrocławiu, Warszawie i innych miastach akademickich
prowadziły badania genetyczne w psychiatrii. Udzielano także konsultacji dla zainteresowanych pacjentów
w formie niesformalizowanej. W 1999 roku w Katedrze
Psychiatrii Akademii Medycznej w Poznaniu utworzono
Pracownię, a następnie Zakład Genetyki w Psychiatrii,
pod kierunkiem prof. dr hab. Joanny Twarowskiej-Hauser. Jesienią 2019 wyodrębniono w nim Pracownię Poradnictwa Genetycznego w Psychiatrii. Inspiracją ku
temu były, oprócz doświadczeń własnych, działalność
od 2012 roku Adapt Clinic w Vancouver w Kanadzie oraz
sieć badawcza rozwijana w ramach grantu europejskiego
EnGagE (Enhancing Psychiatric Genetic Counselling,
Testing, and Training in Europe).
W niniejszej pracy przedstawimy założenia poradnictwa genetycznego w psychiatrii, jego znaczenie dla
pacjentów oraz zastosowanie użyteczne dla klinicystów
na obecnym etapie wiedzy.

(( Przegląd piśmiennictwa

Jak definiować poradnictwo genetyczne w psychiatrii?
Poradnictwo genetyczne współcześnie jest definiowane
jako proces, który pomaga ludziom zrozumieć medyczne, psychologiczne i rodzinne następstwa genetycznego obciążenia jakimś schorzeniem i zaadaptować się do
nich (Resta i wsp., 2006). Harper podkreśla znaczenie
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informowania o konsekwencjach związanych z chorobą,
o sposobie dziedziczenia oraz o metodach, które mogą
pomóc w powstrzymaniu, uniknięciu lub zminimalizowaniu objawów (za: Hauser, 2011). Trzeba jednak mieć
na uwadze także aspekt humanistyczny i holistyczny, tj.
psychospołeczne potrzeby pacjenta oraz poszanowanie
jego praw, w tym prawa do autonomii i podejmowania
świadomych decyzji. Mając w pamięci historyczne działania wykorzystujące genetyczną wiedzę o zaburzeniach
psychicznych (Propping, 2005), należy wymagać wysokich standardów etycznych i kompetencji w zakresie
udzielania porad i kierowania na testy genetyczne w tej
dziedzinie.
W niektórych państwach, takich jak Stany Zjednoczone, Kanada, Francja, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Rumunia i Wielka Brytania, wyodrębniono zawód
doradcy genetycznego. Podobnie jest w Australii, Afryce Południowej, Izraelu i na Filipinach. W krajach tych
dostępne są szkolenia uprawniające do wykonywania
takiego zawodu (Moldovan i wsp., 2019). W Polsce porad
genetycznych udzielają lekarze o specjalizacji z genetyki
klinicznej. Tylko niektóre badania molekularne są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Natomiast
oferta laboratoriów komercyjnych wykonujących badania „na życzenie” i na koszt klienta jest na świecie bardzo
szeroka i dostępna także dla zainteresowanych z Polski.
Specjaliści genetyki klinicznej mają świadomość, że
nie dysponujemy obecnie testami molekularnymi do celów diagnozowania lub prognozowania zachorowania na
zaburzenia psychiczne (Austin, 2013). Zniechęca to do
podejmowania dialogu z pacjentami szukającymi odpowiedzi na pytania o obciążenia rodzinne zaburzeniami
psychicznymi. W konsekwencji udzielanie konsultacji
genetycznej tej grupie jest znacznie ograniczone (Appelbaum and Benston, 2017; Lyus, 2007; Monaco i wsp.,
2010). Natomiast lekarze psychiatrzy często nie czują się
dość pewnie w interpretacji wyników badań molekularnych. Nie istnieje możliwość odbycia podyplomowego
szkolenia z zakresu genetyki psychiatrycznej w Polsce.
Specjalistyczne szkolenia prowadzi cyklicznie Uniwersytet w Bournemouth, Wielka Brytania (https://research.
bournemouth.ac.uk/wp-content/uploads/2016/10/PG4GC3.pdf, 2020). W roku 2019 w ramach grantu europejskiego CA17130 Enhancing Psychiatric Genetic Counselling, Testing, and Training in Europe odbyły się Paryżu
warsztaty o tej samej tematyce (https://www.cost.eu/
cost-action/enhancing-psychiatric-genetic-counselling-testing-and-training-in-europe/#tabs|Name:overview,
2020). Z Polski wzięli w nich udział lekarze oraz diagności laboratoryjni pracujący w dziedzinie genetyki
psychiatrycznej.
Konsultacje z przeszkolonymi tą drogą badaczami
Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego mogą się odbywać na życzenie pacjenta lub rodziny z obciążeniami
psychiatrycznymi bez skierowania, czyli na tych samych zasadach, co wizyty u psychiatry. Skierowania na
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ewentualne badania molekularne wydawane są przez
specjalistów genetyki klinicznej w sytuacji, gdy psychiatra skieruje do takiej poradni. Jest to uzasadnione w wybranych przypadkach, głównie zaburzeń o charakterze
niepełnosprawności intelektualnej lub autyzmu, o ile
podejrzewana jest obecność specyficznej mutacji. Z drugiej strony w przypadku niektórych mutacji związanych
z występowaniem zespołów wad wrodzonych (np. wady
serca i podniebienia) istnieje podwyższone prawdopodobieństwo manifestacji objawów psychopatologicznych.
Przykładem może być zespół delecji 22q11.2 (zespół di
George’a), w którym ryzyko zachorowania na schizofrenię ponad dwudziestokrotnie przekracza ryzyko populacyjne (Bassett i wsp., 2017; Fung i wsp., 2010). W tym
zespole genetycznym zwiększone jest także ryzyko
występowania zespołu lęku uogólnionego (Fung i wsp.,
2010). Jednak większość pacjentów obciążonych delecją
22q11.2 nie choruje na schizofrenię. Natomiast wśród
osób z ustaloną diagnozą schizofrenii delecję 22q11.2
stwierdza się u 0,5–1% pacjentów (Bassett i wsp., 2010).
W tego rodzaju sytuacjach diagnostyka molekularna
może zostać przeprowadzona już w okresie prenatalnym
i wczesnodziecięcym. Konieczne jest jednak podkreślenie, że stwierdzenie wspomnianej mutacji nie może służyć diagnozowaniu schizofrenii i stygmatyzacji badanych. Poszukiwania mutacji CNV (copy number variants)
w zaburzeniach psychicznych dostarczają kolejnych dowodów na ich wielogenowe podłoże (Bassett i wsp., 2017).
W przypadku ujawnienia silnej genetycznej predyspozycji do choroby takiej jak schizofrenia, czyli potencjalnie
rozpoczynającej się z opóźnieniem w stosunku do przeprowadzonego badania molekularnego, nabiera znaczenia
możliwość i swoistość profilaktyki. W przypadku wysokiego ryzyka psychozy opracowano strategie farmakologiczne i psychoterapeutyczne mające na celu obniżenie
wskaźnika przejścia w pełnoobjawową chorobę (Fusar-Poli i wsp., 2016; Schmidt i wsp., 2015). Jednak obecnie
nie ma dowodów na wyższość którejś z nich w uzyskiwaniu poprawy wyników klinicznych (Nelson i wsp., 2020).
Poważne wątpliwości etyczne budzi wykonywanie testów
genetycznych, zwłaszcza u dzieci, w kierunku chorób,
co do których nie istnieje postępowanie prewencyjne,
przykładowo w chorobie Huntingtona.
Sama konsultacja genetyczna w psychiatrii obejmuje
trzy zasadnicze elementy: interpretację rodzinnych obciążeń medycznych, edukację oraz wsparcie umożliwiające podejmowanie świadomych decyzji przez pacjenta
(Resta i wsp., 2006). Sporządzenie drzewa genealogicznego uwzględniającego zaburzenia psychiczne natrafia
niejednokrotnie na trudności wynikające z braku dokumentacji medycznej lub tabu, jakim w rodzinach otaczane są diagnozy psychiatryczne. Następnie szacowane
jest ryzyko wystąpienia zaburzeń na podstawie badań
empirycznych (Hill and Sahhar, 2006) i obciążeń rodzinnych. Niejednokrotnie oczekiwania co do precyzji takich
przewidywań są wygórowane – ze względu na pomijanie

znaczenia czynników środowiskowych. W przypadku
zaburzeń psychicznych precyzyjne wyliczenie indywidualnego ryzyka zachorowania nie jest możliwe (Hauser,
2011, s. 20).
Drugim elementem jest edukacja na temat odziedziczalności, wykonywania badań molekularnych, zapobiegania zaburzeniom psychicznym oraz rozróżnienia
między wynikami badawczymi i diagnostycznymi. Wypełnienie tej luki jest niezbędne, by pacjent mógł uwolnić się z nieuzasadnionego pesymizmu i determinizmu
związanego z wynikami genetycznymi lub z równie nieuzasadnionego optymizmu co do możliwości medycznych
(Friesen i wsp., 2016; Moldovan i wsp., 2019). Warto przy
tym wziąć pod uwagę, że to pacjent ocenia znaczenie
udzielonej mu informacji. Jeśli określimy ryzyko zachorowania jako 50-proc., dla jednych oznaczać to będzie
ryzyko zbyt duże do podźwignięcia, a dla innych szansę
na zdrowie w połowie przypadków.
Kluczowe w takich sytuacjach okazują się umiejętności empatycznego oddziaływania przez lekarza. Konieczna staje się pomoc pacjentowi w zaadaptowaniu
się do sytuacji zaistniałych obciążeń genetycznych, ich
tolerowania przez redukcję lęku, poczucia bezradności
i braku kontroli. Pozyskana wiedza i zrównoważone emocje umożliwiają pacjentowi dokonywanie świadomych
wyborów uwzględniających jego mocne i słabe strony.
W tym elemencie poradnictwo genetyczne w psychiatrii najbardziej zbliża się do wybranych aspektów psychoterapii i może okazać się trudne do zrealizowania
przez specjalistę genetyka czy biotechnologa. Dlatego
uzasadnione jest zaplanowanie konsultacji genetycznej
w psychiatrii na co najmniej dwa spotkania, co umożliwia
wsparcie w procesie adaptacji i ułatwia zaangażowanie
interdyscyplinarnego zespołu.
W tym kontekście komercyjna dostępność testów genetycznych określanych jako „diagnostyczne” w zakresie
zaburzeń psychicznych należy ocenić krytycznie z wielu
względów. Po pierwsze, stawianie diagnozy psychiatrycznej w oparciu o sam wynik badania obecności lub braku
wybranych polimorfizmów genetycznych jest błędem.
Lista polimorfizmów mających wpływ na zachorowanie
nie jest obecnie kompletna. Podstawą diagnozy zgodnie z kryteriami klasyfikacji międzynarodowych ICD-10
oraz DSM-5 jest wyłącznie występowanie objawów klinicznych. Przesyłanie zarówno materiału do badania
molekularnego (często za granicę), jak i samego wyniku
(często w drodze elektronicznej o nieokreślonych zabezpieczeniach) stwarza sytuacje związane z wielorakim
ryzykiem (niewłaściwe warunki przechowywania materiału, niemożność zweryfikowania źródła próbki, brak
kontroli nad poufnością danych, możliwość gromadzenia
danych genetycznych przez podmioty o charakterze komercyjnym i działające poza polskim systemem prawnym
i inne). Przekazanie wyniku bez jego rzetelnej interpretacji może być źródłem traumy i mieć niekorzystny wpływ
na życiowe decyzje badanego.
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Tsuang i wsp. wskazują na sześć etapów konsultacji
genetycznej w psychiatrii (Tsuang i wsp., 2001), które są
zbieżne z wcześniej opisanymi elementami:
• określenie diagnozy (jej postawienie lub weryfikacja,
zależnie od etapu, na którym dochodzi do konsultacji);
• nakreślenie drzewa genealogicznego zawierającego
niezbędne dane medyczne;
• ocena modelu dziedziczenia i ryzyka zachorowania
(uwzględniając częściowe nakładanie się polimorfizmów predysponujących do różnych zaburzeń i różnorodność fenotypową);
• ocena osoby konsultowanej pod względem emocjonalnym i intelektualnym i dostosowanie przekazu do
jej potrzeb;
• wskazanie mocnych i słabych stron wynikających
z przedstawianych informacji i pomoc w ich przyjęciu w zgodzie z systemem wartości, oczekiwaniami
i planami pacjenta;
• asystowanie w wytyczeniu dalszego postępowania,
w tym decyzja o testach molekularnych i zaleceniach
klinicznych;
• podsumowanie, które może obejmować uzupełnienie
danych po okresie dalszej obserwacji pacjenta, i pisemne sformułowanie wniosków pokonsultacyjnych.
Co zyskuje pacjent? Potrzeby i efekty poradnictwa
Pacjenci zgłaszający potrzebę konsultacji genetycznej
w większości należą do następujących grup:
• osoby z diagnozą zaburzenia psychicznego planujące
potomstwo lub spodziewające się dziecka,
• rodzice lub dziadkowie dzieci z podwyższonym ryzykiem wystąpienia zaburzeń psychicznych,
• rodzice dzieci z diagnozą zaburzeń psychicznych,
• dotychczas zdrowe rodzeństwo lub dzieci osób z diagnozą zaburzenia psychicznego,
• inni krewni z rodzinnym obciążeniem zaburzeniami
psychicznymi,
• osoby z diagnozą zaburzenia psychicznego pogłębiające wiedzę o swoim stanie zdrowia,
• osoby z niepokojącymi objawami niesklasyfikowanymi dotychczas, poszukujący wyjaśnienia dolegliwości
(Peay and Austin, 2011).
Motywacja i oczekiwania konsultowanych osób mogą
się różnić, jednak opisany wyżej ogólny schemat porady
jest wspólny. Osoby zgłaszające się po poradę przeżywają
niepokój o siebie i bliskich, doświadczają poczucia winy
lub bezsilności.
Na podstawie badań w państwach, w których psychiatryczne poradnictwo genetyczne zostało włączone
do oferty usług medycznych, stwierdzono jego korzystne
efekty. Po konsultacji genetycznej należy oczekiwać, że
wiedza pacjenta o ryzyku będzie zbliżona do danych
medycznych, a nie czerpana z niezweryfikowanych
źródeł. Pacjent uzyska informacje o modyfikowalnych
czynnikach ryzyka i czynnikach ochronnych (redukcji
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ryzyka). Podniesiona zostanie wiarygodność diagnozy
i trafność postępowania. Urealnieniu ulegną oczekiwania
co do testów genetycznych i terapii genowej (Peay and
Austin, 2011).
Grupa badaczy z Adapt Clinic (Vancouver) w okresie luty 2012 – styczeń 2013 gromadziła dane dotyczące
poczucia możności (ang. empowerment) oraz poczucia
własnej skuteczności w radzeniu sobie z chorobą, przy
pomocy dedykowanych skal GCOS (Genetic Counseling
Outcome Scale) i IMSES (Illness Management Self Efficacy Scale), (Inglis i wsp., 2015). Poczucie możności
według definicji autorów opisuje zestaw przekonań osób
z rodziny dotkniętej obciążeniami genetycznymi, że mają
one w pewnym stopniu kontrolę nad sytuacją i nadzieję
na przyszłość. Skalę IMSES wypełniali tylko pacjenci
mający w wywiadzie diagnozę zaburzeń psychicznych.
Natomiast skala GCOS mogła być wypełniana również
przez osoby zdrowe z obciążeniem rodzinnym. W zakresie obydwu skal stwierdzono istotny statystycznie wzrost
parametrów po udzieleniu psychiatrycznej konsultacji
genetycznej. To natomiast ma związek ze zmniejszeniem
poczucia stygmatyzacji, beznadziejności i bezradności
oraz z poprawą jakości życia i korzystania ze wsparcia.
Obserwowano także poprawę wiedzy o etiologii choroby i zmniejszenie obwiniania siebie za chorobę. Lepsze rozumienie etiologii choroby może przyczynić się
do poprawy współpracy w leczeniu farmakologicznym
(Costain i wsp., 2014b). Natomiast u członków rodzin
pacjentów stwierdzono zmniejszenie obaw związanych
z nawrotami choroby (Costain i wsp., 2014a).
Przydatność farmakogenetyki w praktyce psychiatry
Celem badań farmakogenetycznych jest określenie genetycznych markerów dotyczących klinicznego efektu
działania leków i prawdopodobieństwa występowania
objawów ubocznych. Badania te obejmują analizy pojedynczych polimorfizmów genów kandydujących, które
związane są z farmakokinetycznym i farmakodynamicznym mechanizmem działania leków oraz badania asocjacyjne całego genomu (GWAS, genome wide association
studies) (Foley i wsp., 2017; Rybakowski, 2019; Rybakowski, 2014; Serretti, 2017; van Westrhenen i wsp., 2020;
Yoshida and Müller, 2019).
Międzynarodowe Towarzystwo Genetyki w Psychiatrii, ISPG (The International Society of Psychiatric Genetics) od 2013 roku przedstawia rekomendacje dotyczące stosowania testów farmakogenetycznych w praktyce
klinicznej. Obecna rekomendacja ISPG została przyjęta
w listopadzie 2019. Zdaniem ekspertów Międzynarodowego Towarzystwa Genetyki w Psychiatrii dotychczasowe wyniki badań farmakogenetycznych mają istotne
znaczenie naukowe, wskazano na wiele markerów genetycznych związanych z efektem terapeutycznym leków
stosowanych w psychiatrii. Większość opisanych markerów nie spełnia obecnie kryterium testu klinicznego,
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konieczne są zatem dalsze badania potwierdzające ich
znaczenie w praktyce klinicznej (Hirschtritt i wsp., 2016;
Nurnberger i wsp., 2018).
Eksperci ISPG wskazują, że istotne znaczenie w praktyce klinicznej mogą mieć warianty genów CYP2D6
i CYP2C19, związane z metabolizmem leków stosowanych
w psychiatrii, w szczególności leków przeciwdepresyjnych i przeciwpsychotycznych. Warianty genów CYP2D6
i CYP2C19, wpływając na metabolizm leków, związane
są z ryzykiem występowania objawów niepożądanych
lub brakiem skuteczności terapeutycznej leków. Przeprowadzenie testu genetycznego może okazać się pomocne w dobraniu odpowiedniej dawki leku dla danego
pacjenta. U osób charakteryzujących się wolnym metabolizmem, ze względu na ryzyko występowania objawów
niepożądanych, zalecana jest niższa dawka leku.
W rekomendacjach Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC; informacje są dostępne na
stronie konsorcjum) wskazuje się na przykład, że u osób
z genotypem CYP2D6 lub CYP2C19, związanym z ultra
szybkim lub wolnym metabolizmem nie należy stosować
trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (TLPD),
a u pacjentów leczonych citalopramem z genotypem
związanym z wolnym metabolizmem leku nie należy
stosować dawki leku wyższej niż 20 mg na dzień (Revised
Recommendations for Celexa [citalopram hydrobromide]
related to a potential risk of abnormal heart rhythms
with high doses [FDA Drug Safety Communication]. US
Food and Drug Administration website, https://www.fda.
gov/Drugs/DrugSafety/ucm297391.htm. Published March
28, 2012., n.d.; www.fda.gov/drugs/scienceresearch/researchareas/pharmacogenetics/, n.d.). Rekomendacje
dotyczące wykorzystania wyników badań farmakogenetycznych genów cytochromu p450 (tzw. paszportu
genetycznego) w dawkowaniu SSRI (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny) podsumowano
w artykule z 2015 roku (Hicks i wsp., 2015).
Informacje dotyczące farmakogenetyki leku zawarte
są w ulotkach wielu leków przeciwdepresyjnych (SSRI,
TLPD) i leków przeciwpsychotycznych (np. aripiprazol,
klozapina, haloperidol, risperidon). Pomimo iż wiedza ta
istnieje i można z niej czerpać, lekarze często nie mają
praktycznej możliwości korzystania z niej, choćby ze
względu na dostępność i koszty związane z wykonaniem testu (Altar i wsp., 2015). W ramach działalności
badawczej badania molekularne w tym zakresie wykonuje Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
W wielu badaniach wskazano, że rzadko występujące warianty genów HLA – B*15.02 i HLA*31:01 związane są z ryzykiem występowania poważnych objawów
niepożądanych u pacjentów leczonych karbamazepiną
i okskarbazepiną. Według zaleceń Clinical Pharmacogenetics Implentation Consortium nie należy stosować tych
leków u pacjentów ze wskazanymi wariantami genów
HLA. W wielu krajach azjatyckich, takich jak Tajwan,

Tajlandia, Hong Kong, testy HLA wykonuje się u pacjentów przed podjęciem farmakoterapii karbamazepiną
w celu uniknięcia poważnych objawów ubocznych, takich
jak Zespół Stevensa-Johnsona (Dean, 2012).
Eksperci podkreślają, że testy są przydatne klinicznie
u osób, u których wystąpiły objawy niepożądane, oraz
u osób, u których nie obserwowano poprawy stanu psychicznego po zastosowanej farmakoterapii. Część ośrodków klinicznych na świecie wykonuje testy farmakogenetyczne przed podjęciem leczenia farmakologicznego, choć
nie ma co do tego jednoznacznego stanowiska. Testy farmakogenetyczne mogą być szczególnie przydatne w wyborze leków przeciwdepresyjnych (Nassan i wsp., 2016).
W najbliższych latach oczekujemy wyników prowadzonych obecnie badań dotyczących leków przeciwpsychotycznych i normotymicznych. Analiza tych prac może
przyczynić się do określenia optymalnego czasu, kiedy należy wykonać test u pacjenta, a także pozwoli na
wskazanie, u których pacjentów należy wykonywać testy
farmakogenetyczne.

(( Wnioski

Rosnąca świadomość znaczenia genetyki i dostępność badań molekularnych wymagają poszerzenia oferowanych
usług medycznych w opiece psychiatrycznej. Zaburzenia
o złożonej etiologii, uwarunkowane czynnikami środowiskowymi i licznymi czynnikami genetycznymi, do
których należą zaburzenia psychiczne, wykraczają poza
rutynowe obszary porad w ramach genetyki klinicznej.
Społeczne implikacje diagnozy zaburzeń psychicznych i związana z nią stygmatyzacja i tabu niekorzystnie
wpływają na radzenie sobie z takim obciążeniem przez
rodziny i samych pacjentów. Dlatego poprawa w zakresie
rozumienia etiologii choroby, poczucia kontroli i radzenia sobie może przynieść wymierne korzyści dla jakości życia dotkniętych chorobą osób. Mamy powody, by
uważać poradnictwo genetyczne w psychiatrii za ważny
i wartościowy środek służący poprawie współpracy z lekarzem oraz komfortu pacjenta i rodziny.
Jednak szkolenie i dostępność do specjalistów prowadzących takie konsultacje wymaga dalszych wysiłków
badawczych, organizacyjnych, prawnych i finansowych.
Bardziej spersonalizowane podejście ze strony zespołu
opieki psychiatrycznej i poprawa współpracy ze strony pacjenta mogą dać wymierne korzyści w przebiegu choroby.
Skuteczne i bezpieczne stosowanie leku, w szczególności zmniejszenie ryzyka wystąpienia objawów niepożądanych, jest niezwykle istotne. Testy farmakogenetyczne mogą ułatwiać indywidualne decyzje terapeutyczne, są bowiem dodatkowym narzędziem dla lekarza,
które może być przydatne w praktyce klinicznej. Testy
genów CYP2C19 i CYP2D6 związanych z metabolizmem
leków mogą być przydatne klinicznie u pacjentów, u których wystąpiły objawy niepożądane lub u których nie
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uzyskano poprawy stanu psychicznego. W chwili obecnej
zaleca się stosowanie testu HLA-A i HLA-B przed terapią karbamazepiną, ze względu na ryzyko wystąpienia
poważnych objawów niepożądanych, w szczególności
w niektórych grupach etnicznych.
Natomiast specjalistyczne poradnictwo genetyczne w psychiatrii oraz kierowanie na testy genetyczne
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Chronic leukopenia associated with taking
lamotrigine. Case report
Przewlekła leukopenia związana z przyjmowaniem lamotryginy.
Opis kazuistyczny
Ewa Marciniszyn, Zuzanna Sitarska, Łukasz Święcicki

Abstract
This article presents the case of a patient who developed
significant leukopenia after lamotrigine intake (with
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lower limit of the norm of neutrophils; granulocytes
count was about 1,500 per mm3 but did not fall to lower
values). The disease worsened over a period of about 4
years. During this time, the patient did not discontinue
the drug. She continued to take lamotrigine without
consulting a psychiatrist because she was convinced of
its beneficial effect on her mood. After discontinuation
of lamotrigine, the blood picture returned to normal
within two weeks. At the same time, the patient’s mental
state deteriorated significantly.
Streszczenie
W artykule przedstawiono przypadek pacjentki, u której po podaniu lamotryginy wystąpiła wyraźna leukopenia (z graniczną neutropenią – liczba granulocytów
wynosiła około 1500 na mm3, ale nie spadała do niższych wartości), pogłębiająca się przez okres około 4 lat.
W tym czasie pacjentka nie odstawiła leku, przyjmowała nadal lamotryginę bez porozumienia z lekarzem
psychiatrą, ponieważ była przekonana o korzystnym
wpływie leku na nastrój. Po odstawieniu lamotryginy
obraz krwi powrócił do normy w ciągu dwóch tygodni.
Równocześnie stan psychiczny pacjentki uległ znacznemu pogorszeniu.
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(( Introduction

Adverse effects of lamotrigine on blood picture, including in particular leukopenia, neutropenia and agranulocytosis, have repeatedly been described in literature,
even though they occur rarely as a result of this drug
(Ahn, 2008; Ceylan, Ceylan, 2018; Damiani, Christensen,
2000; Das et al., 2007; de Camargo, Bode, 1999; Fadul et
al., 2002; Fernandez-Galan, 2000; Kilbas, 2006; Lambert et al., 2002; LeDrew et al., 2005; Nazer et al., 2012;
Nicholson et al., 1995; Normann et al., 2002; Solvason,
2000; Tourian, Margolese, 2011; Ural et al., 2005; Urban
et al., 2015). However, the references are only made to
situations in which the drug is immediately discontinued
due to the identified adverse effects. To our knowledge,
the case described below refers to the longest period in
which lamotrigine was administered despite changes in
complete blood count. The patient broke off contact with
her psychiatrist as she was afraid of being told to stop
taking the drug while she was convinced of its beneficial
effect. For prescriptions, the patient visited her general
practitioner, providing no information on the results of
her blood tests. In the “Remarks” section, the reference
is made to previously published cases of patients with
changes in the white blood cell system due to lamotrigine
intake as well as studies on the safety and effectiveness
of this drug.

(( Case report

A 56-year-old female patient has been treated psychiatrically for more than 30 years. She was hospitalised
twice in the Department of Affective Disorder of the
Institute of Psychiatry and Neurology (in 1998 and
2006) and was diagnosed with recurrent depressive
disorders. Initially, she consulted the psychiatrist due
to seasonal (winter) depression. She was treated only by
means of phototherapy. In subsequent years, depressive
episodes occurred also in spring and summer due to
which the patient took antidepressants. After one of the
treatments, she showed clear symptoms of hypomania
which persisted despite the drug discontinuation. The
diagnosis was changed to bipolar II disorder. In 2007,
treatment with lithium carbonate was started and lasts
until now. The patient showed good drug tolerance for
lithium, but minor to moderate depressive states persisted. In 2008, lamotrigine was added to the treatment.
As a result, the mental state of the patient significantly
improved. However, after a few months, she stopped
taking the medicine, claiming that she was feeling well
and did not want to take too many pills. In 2010, she
restarted to take lamotrigine because she came to the
conclusion that she felt noticeably better when taking
the drug. She was under the continuous supervision
of the psychiatrist since 1998. Until 2015, she saw her
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psychiatrist on a regular basis. In the last documented
blood count, the white blood cell count was 3,400 (at
the first hospitalisation, it was exactly the same; at the
second one, it was 3,200). In 2015, the patient stopped
making appointments and contacting the attending physician. She made another appointment 4 years after her
last contact. The patient reported that she was afraid to
see a psychiatrist because she noticed a decrease in the
number of leukocytes in her check-up results of 2015 –
initially to 3,000, then to 2,900, 2,800 and 2,700, with
the number of granulocytes decreasing to 1,500. The
patient assumed that the decrease in white blood cell
count was due to the lamotrigine intake and concluded
that the psychiatrist would tell her to stop taking this
drug. Since the patient did not suffer any ailments as
a result of the reduction in white blood cell count, she
assumed that she did not have to stop taking the drug.
For prescriptions, she visited her general practitioner,
providing no information on the results of her blood
tests. Four years later, she turned to the psychiatrist as
she was worried about the steady fall in the number of
leukocytes. The psychiatrist told her to stop taking lamotrigine as she expected. Two weeks later, a blood test
showed an increase in leukocyte count to 3,500 (typical
for the patient) and an increase in granulocyte count to
1,940. At the same time, a significant decrease in mood
was observed. The decrease in mood persisted despite
the increase of venlafaxine dose to 225 mg per day (the
patient took this drug for a long time at the dose of 150
mg per day). Significant improvement occurred after
150 mg of oxcarbazepine was added to venlafaxine and
lithium carbonate. The patient is now feeling well. The
blood count is correct.

(( Remarks

Lamotrigine has been used as an anticonvulsant since
the early 1990s. At the turn of the 20th and 21st century,
it was used as a mood stabiliser to treat bipolar disorder.
In the treatment and prevention of depressive episodes,
lamotrigine is more effective than in the treatment of
mania/hypomania (Jarema, 2016). Lamotrigine blocks
the voltage-sensitive sodium and calcium channels, acting as an antiepileptic drug. Its psychotropic effect is
probably due to the inhibition of glutamate secretion and
the neuroprotective mechanism (Tuszewska, Ryba
kowski, 2004). In clinical trials, lamotrigine is assessed
as safe with placebo-like side effects, especially if recommendations for dosage increase are followed. The most
common side effects include headache, nausea, infections, skin rash, drowsiness, insomnia, fatigue, stomach
and back pain (Bowden et al., 2004; Brodie, 1992;
Mackay et al., 1997; Seo et al., 2011). The Summary of
Product Characteristics of lamotrigine specifies that haematological disorders, including leukopenia, neutropenia
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and agranulocytosis, are very rare side effects (Lamilept,
SmPC). The world literature describes the safety of lamo
trigine, confirms the occurrence of haematological disorders, and reports unusual cases of patients with leukopenia, neutropenia and even agranulocytosis (Ahn,
2008; Ceylan, Ceylan, 2018; Damiani, Christensen, 2000;
Das et al., 2007; de Camargo, Bode, 1999; Fadul et al., 2002;
Fernandez-Galan, 2000; Kilbas, 2006; Lambert et al.,
2002; LeDrew et al., 2005; Nazer et al., 2012; Nicholson
et al., 1995; Normann et al., 2002; Solvason, 2000; Tourian, Margolese, 2011; Ural et al., 2005; Urban et al., 2015).
Significant haematological complications due to pharmacotherapy occur with a frequency of 1–2 cases per year
per 100,000 patients, while the resulting mortality rate
is estimated at 8–17%. The highest mortality rates are due
to agranulocytosis and aplastic anaemia. Most abnormalities appear in the first three weeks of the treatment
(agranulocytosis – in the 3rd or 4th week of the treatment). However, they may also occur later in the longterm therapy. Haematological complications, except for
aplastic anaemia, most often resolve spontaneously after
drug discontinuation (Pawełczyk et al., 2011). The drugs
used in psychiatry, expected to exert the greatest influence on the white blood cell system, include clozapine,
carbamazepine, phenothiazine derivatives (e.g. perazine,
chloropromazine) and, to a lesser extent, olanzapine and
risperidone. Antidepressants include mianserin and imi
pramine (Flanagan, Dunk, 2008; Oyesanmi et al., 1999;
Pawełczyk et al., 2011). If the total number of granulocytes in peripheral blood drops below 1,500 cells per
mm3, leukopenia may be accompanied by neutropenia.
As in the case of carbamazepine, neutropenia may be
caused by reduced production of granulocytes in the
marrow or excessive destruction of granulocytes, which
is also the case when phenothiazines are used. If neutropenia is suspected to be induced by the drug, the primary measure is to discontinue it. Agranulocytosis is a reduction in neutrophils below 500 per mm3, although
some sources recommend using this term when the neutrophil level is below 100 in mm3 (Pawełczyk et al., 2011).
In the cohort study published by Mackay et al. in 1997,
out of 11,316 patients, two patients had leukopenia, including one patient after drug re-administration, and
four patients had neutropenia. Publications of Bowden
et al. of 2004 and Seo et al. of 2011 do not refer to patients
with these side effects. In most cases described in literature, changes in blood count were detected accidentally, during check-up. Some patients had additional symptoms, mainly fever (Ceylan, Ceylan, 2018; Fadul et al.,
2002; Nazer et al., 2012), and rash (Ceylan, Ceylan, 2018,
de Camargo, Bode, 1999; Nicholson et al., 1995). In one
patient, adenopathy and odynophagia were additionally
observed (Fernandez-Galan, 2000). The earliest reported case of a female patient with leukopenia and neutropenia due to lamotrigine intake is from 1995. The patient
started the treatment 10 days before the symptoms

occurred. The symptoms included skin rash, dizziness,
nausea, vomiting and sore throat. Despite drug discontinuation, the patient’s condition deteriorated and she
required treatment in the Intensive Care Unit (Nicholson
et al., 1995). The patient described in our case report did
not experience such symptoms even though she took the
drug for a long time after the occurrence of leukopenia.
In one of the cases described in literature, the female
patient who took lamotrigine combined with myrtasapine, quetiapine and venlafaxine, developed agranulocytosis and died as a result of septic shock despite treatment
in the Intensive Care Unit (Nazer et al., 2012). In most
cases, after the discontinuation of lamotrigine, parameters went back to normal within a few weeks (Ahn, 2008;
Ceylan, Ceylan, 2018; Damiani, Christensen, 2000; Das
et al., 2007; de Camargo, Bode, 1999; Kilbas, 2006; Lambert et al., 2002; LeDrew et al., 2005; Solvason, 2000;
Ural et al., 2005), but several patients required granulocyte colony stimulating factor (Ahn, 2008; Fadul et al.,
2002; Fernandez-Galan, 2000; Nazer et al., 2012; Tourian, Margolese, 2011; Urban et al., 2015). The case of
a 10-month long (the longest among the cases described
so far) lamotrigine intake reported by Das et al. in 2007
ended with drug discontinuation due to the exacerbation
of leukopenia and neutropenia despite the attempts to
modify the dosage. Interestingly, after one and a half
year, it was decided to use lamotrigine again. Unfortunately, after 2 months, the changes in blood count appeared again and resolved spontaneously once the drug
was stopped. The attempt to re-use lamotrigine despite
the changes in the blood picture observed during its use
was also made in two other cases (Ahn, 2008; LeDrew et
al., 2005). In only one case, no haematological disorders
were observed and further therapy was possible. 100 days
after lamotrigine discontinuation due to agranulocytosis,
it was added to clozapine (Ahn, 2008). In literature, the
cases of patients developing agranulocytosis as a result
of lamotrigine combined with closapine are also reported. In one patient, it was decided to increase the dose of
lamotrigine after more than a year of its administration,
which resulted in a significant reduction in the number
of neutrophils. Both drugs had to be discontinued. After
some time, due to the lack of reaction to other psychiatric drugs and no changes in blood count, it was decided
to re-use clozapine (Tourian, Margolese, 2011). In the
second case, described by Polish physicians, 9 days after
the use of lamotrigine, agranulocytosis was observed. As
a result, both drugs were discontinued and the granulocyte colony stimulating factor was administered. The
patient did not agree to be treated again with clozapine
(Urban et al., 2015). The exact mechanism of haematological disorders caused by lamotrigine intake is unknown (Fadul et al., 2002). Risk factors may include
taking other anticonvulsants, starting treatment with
a higher than recommended dose and increasing the dose
more quickly (Mackay et al., 1997). In several cases, it is
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suspected that haematological disorders are dose-dependent as the deterioration of blood parameters occurred several days after the dose was increased (Ahn,
2008; Lambert et al., 2002; Tourian, Margolese, 2011).
The patient described in our case report also took venlafaxine and lithium carbonate. The Summary of Product
Characteristics of lithium indicates leukocytosis, and not
leukopenia, as an adverse effect (Lithium Carbonicum
GSK, SmPC). The Summary of Product Characteristics of
venlafaxine reports neutropenia (with no information
on its prevalence) (Venlectine, SmPC). Since blood picture improved after the lamotrigine discontinuation, it
may be assumed that there is a relationship between
leukopenia and lamotrigine intake. Interestingly, the
patient did not developed any symptoms even though the

abnormalities detected in the laboratory tests occurred
for a long time. This shows the need for further research
and thorough analysis of the mechanism of white blood
cell system disorders when using lamotrigine. In everyday practice, physician and, in particular, psychiatrists,
often experience the situation in which patients do not
follow their recommendations. Usually, patients do not
take the drugs they were ordered to take. As evidenced
above, the opposite, in which the patient takes drugs
rightly assuming that the doctor would tell them to discontinue it, is also possible. In our practice, we have already experienced such situations. In most cases, it probably concerned lamotrigine and the tendency to ignore
allergic rash. Such situations can be potentially dangerous and thus cannot be disregarded.

(( Wprowadzenie

nawracające zaburzenia depresyjne. Początkowo przyczyną zgłoszenia się do psychiatry była depresja sezonowa (zimowa). Pacjentka była leczona jedynie przy pomocy fototerapii. W kolejnych latach epizody depresji zaczęły występować także w okresie wiosny i lata. Pacjentka
przyjmowała z tego powodu leki przeciwdepresyjne. Po
jednej z kuracji ujawniły się wyraźne objawy hipomanii,
utrzymujące się mimo odstawienia leku. Rozpoznanie
zmieniono na chorobę afektywną dwubiegunową typu
drugiego. W 2007 rozpoczęto leczenie węglanem litu,
które pacjentka kontynuuje do dnia dzisiejszego. Tolerancja litu była bardzo dobra, ale nadal pojawiały się
stany depresyjne o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu. W 2008 roku dołączono do leczenia lamotryginę.
Uzyskano wówczas wyraźną poprawę stanu psychicznego, ale pacjentka po kilku miesiącach odstawiła lek,
twierdząc, że czuje się dobrze, a nie chce brać zbyt wielu
tabletek. W 2010 pacjentka powróciła do przyjmowania
lamotryginy, ponieważ doszła do wniosku, że podczas
przyjmowania tego leku czuła się jednak zauważalnie
lepiej. Do roku 2015 pacjentka regularnie umawiała się
na wizyty u psychiatry, pod którego opieką była nieprzerwanie od 1998 roku. W ostatnim badaniu morfologii krwi odnotowanym w dokumentacji liczba białych
krwinek wynosiła 3400 (dokładnie tyle samo podczas
pierwszej hospitalizacji; podczas drugiej 3200). Od 2015
roku pacjentka przestała się zgłaszać na wizyty i nie nawiązywała kontaktu z lekarzem prowadzącym. Ponownie
umówiła się na wizytę po 4 latach od czasu ostatniego
kontaktu. Chora podała, że obawiała się zgłoszenia do
psychiatry, ponieważ w badaniu kontrolnym z 2015 roku
zauważyła obniżenie liczby leukocytów – początkowo do
3000, potem do 2900, 2800 i 2700, równocześnie liczba
granulocytów spadła do 1500. Pacjentka uznała, że przyczyną spadku liczby białych krwinek jest przyjmowanie
lamotryginy i doszła do wniosku, że psychiatra odstawi

Wielokrotnie opisywano niekorzystny wpływ lamotryginy na obraz krwi, głównie pod postacią leukopenii,
neutropenii, a nawet agranulocytozy, chociaż są to
rzadkie działania niepożądane tego leku (Ahn, 2008;
Ceylan, Ceylan, 2018; Damiani, Christensen, 2000; Das
i wsp., 2007; de Camargo, Bode, 1999; Fadul i wsp., 2002;
Fernandez-Galan, 2000; Kilbas, 2006; Lambert i wsp.,
2002; LeDrew i wsp., 2005; Nazer i wsp., 2012; Nicholson
i wsp., 1995; Normann i wsp., 2002; Solvason, 2000; Tourian, Margolese, 2011; Ural i wsp., 2005; Urban i wsp.,
2015). Opisy dotyczą jednak sytuacji, w których po rozpoznaniu zaburzeń lek był z tego powodu niezwłocznie
odstawiany. Według wiedzy autorów poniższy przypadek przedstawia najdłuższe opisane przyjmowanie
lamotryginy pomimo wystąpienia zmian w morfologii
krwi. Pacjentka zerwała kontakt z prowadzącym ją lekarzem psychiatrą, ponieważ obawiała się, że może on
zdecydować o odstawieniu leku, który w jej przekonaniu
bardzo jej pomagał. Pacjentka prosiła o wypisywanie recept lekarza rodzinnego, którego nie informowała o wynikach badań krwi. W komentarzu do opisu pacjentki
powołano się na opublikowane dotychczas przypadki
chorych, u których wystąpiły zmiany w układzie białokrwinkowym związane z przyjmowaniem lamotryginy, a także na badania dotyczące bezpieczeństwa
i skuteczności tego leku.

(( Opis przypadku

Przypadek dotyczy 56-letniej pacjentki leczonej od ponad 30 lat psychiatrycznie, dwukrotnie hospitalizowanej
w Oddziale Chorób Afektywnych Instytutu Psychiatrii
i Neurologii w roku 1998 i 2006 – rozpoznawano wówczas
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jej ten lek. Ponieważ zmniejszenie liczby białych krwinek
nie wiązało się z żadnymi dolegliwościami, chora doszła
do wniosku, że nie warto tego robić. Zaczęła się zgłaszać
po recepty do lekarza rodzinnego, którego nie informowała o wynikach badań krwi. Po 4 latach zaniepokojona
stałym spadkiem liczby leukocytów zgłosiła się do psychiatry. Psychiatra, zgodnie z oczekiwaniem pacjentki,
zalecił odstawienie lamotryginy. W wykonanym dwa
tygodnie później badaniu morfologii krwi stwierdzono
powrót liczby leukocytów do wartości 3500 (typowej
dla chorej) i zwiększenie liczby granulocytów do 1940.
Równocześnie wystąpiło wyraźne obniżenie nastroju.
Obniżenie nastroju utrzymywało się mimo zwiększenia
dawki wenlafaksyny do 225 mg na dobę (pacjentka przewlekle przyjmowała ten lek w dawce 150 mg na dobę).
Zdecydowana poprawa nastąpiła po dodaniu do wenlafaksyny i węglanu litu okskarbazepiny w dawce 150 mg
na dobę. Obecnie pacjentka czuje się dobrze. Morfologia
krwi jest prawidłowa.

(( Komentarz

Lamotrygina od początku lat 90. XX wieku była stosowana jako lek przeciwdrgawkowy, a na przełomie XX i XXI
wieku znalazła zastosowanie w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej jako lek normotymiczny. Wykazuje większą skuteczność w leczeniu i zapobieganiu
epizodom depresji niż manii/hipomanii (Jarema, 2016).
Lamotrygina blokuje napięciowo-zależne kanały sodowe
i wapniowe, z tym mechanizmem związane jest jej działanie przeciwpadaczkowe. Działanie psychotropowe
związane jest prawdopodobnie z hamowaniem wydzielania glutaminianu, a także mechanizmem neuroprotekcyjnym (Tuszewska, Rybakowski, 2004). W badaniach
klinicznych lamotrygina oceniana jest jako lek bezpieczny, z ryzykiem działań niepożądanych zbliżonym do
placebo, szczególnie przy stosowaniu się do zaleceń dotyczących zwiększania dawki. Do najczęstszych działań
niepożądanych należą: ból głowy, nudności, infekcje,
wysypka skórna, senność, bezsenność, uczucie zmęczenia, ból brzucha, pleców (Bowden i wsp., 2004; Brodie,
1992; Mackay i wsp., 1997; Seo i wsp., 2011). W karcie
charakterystyki produktu leczniczego lamotryginy
wśród bardzo rzadkich działań niepożądanych wymieniane są zaburzenia hematologiczne, m.in. pod postacią
leukopenii, neutropenii i agranulocytozy (Lamilept,
ChPL). W literaturze światowej można znaleźć artykuły
opisujące bezpieczeństwo stosowania lamotryginy, potwierdzające występowanie tego działania niepożądanego, a także przypadki kazuistyczne przedstawiające pacjentów, u których wystąpiła leukopenia, neutropenia,
a nawet agranulocytoza (Ahn, 2008; Ceylan, Ceylan,
2018; Damiani, Christensen, 2000; Das i wsp., 2007; de
Camargo, Bode, 1999; Fadul i wsp., 2002; Fernandez-Galan, 2000; Kilbas, 2006; Lambert i wsp., 2002; LeDrew

i wsp., 2005; Nazer i wsp., 2012; Nicholson i wsp., 1995;
Normann i wsp., 2002; Solvason, 2000; Tourian, Margolese, 2011; Ural i wsp., 2005; Urban i wsp., 2015). Istotne
powikłania hematologiczne związane z farmakoterapią
występują z częstością 1–2 przypadki na rok na 100 000
pacjentów, jednak związana z nimi śmiertelność oceniania jest na 8–17%. Agranulocytoza oraz niedokrwistość
aplastyczna związane są z najwyższą śmiertelnością.
Większość zaburzeń pojawia się w pierwszych trzech
tygodniach leczenia, agranulocytoza w 3.–4. tygodniu,
choć możliwe jest ich wystąpienie w trakcie wieloletniej
terapii. Powikłania hematologiczne najczęściej ustępują
samoistnie po odstawieniu wywołującego je leku, z wyjątkiem anemii aplastycznej (Pawełczyk i wsp., 2011).
Lekami stosowanymi w psychiatrii, po których spodziewamy się największego wpływu na układ białokrwinkowy, są: klozapina, karbamazepina oraz pochodne fenotiazyny (np. perazyna, chloropromazyna), a w mniejszym
stopniu również olanzapina i risperidon. Wśród leków
przeciwdepresyjnych wymieniane są mianseryna oraz
imipramina (Flanagan, Dunk, 2008; Oyesanmi i wsp.,
1999; Pawełczyk i wsp., 2011). Leukopenii towarzyszyć
może neutropenia, w przypadku gdy całkowita liczba
granulocytów we krwi obwodowej spada poniżej 1500
komórek w mm3. Może być spowodowana, tak jak w przypadku karbamazepiny, zmniejszoną produkcją granulocytów w szpiku lub ich nadmiernym niszczeniem, co jest
spotykane przy stosowaniu fenotiazyn. Przy podejrzeniu
wywołania neutropenii przez podawany lek podstawowym działaniem powinno być jego odstawienie. Agranulocytoza to zmniejszenie granulocytów obojętnochłonnych poniżej 500 w mm3, choć część źródeł zaleca stosowanie tego terminu przy poziomie neutrofili poniżej 100
w mm3 (Pawełczyk i wsp., 2011). W badaniu kohortowym
opublikowanym przez Mackaya i wsp. w 1997 roku na
11 316 przebadanych osób u dwóch wystąpiła leukopenia,
w tym u jednego pacjenta również po ponownym włączeniu leku, a u czterech neutropenia. Zarówno w pracach opublikowanych przez Bowdena i wsp. z 2004 roku,
jak i Seo i wsp. z 2011 nie są opisywani pacjenci z tym
działaniem niepożądanym. W większości opisywanych
przypadków zmiany w morfologii były wykrywane przypadkowo, podczas kontrolnych badań. U części pacjentów
wystąpiły objawy dodatkowe, głównie pod postacią gorączki (Ceylan, Ceylan, 2018; Fadul i wsp., 2002; Nazer
i wsp., 2012), wysypki (Ceylan, Ceylan, 2018, de Camargo, Bode, 1999; Nicholson i wsp., 1995), a u jednego dodatkowo pojawiły się adenopatia oraz odynofagia (Fernandez-Galan, 2000). W najwcześniejszym opisie pacjentki z leukopenią i neutropenią w związku z przyjmowaniem lamotryginy, pochodzącym z 1995 roku, przedstawiono pacjentkę, która rozpoczęła leczenie 10 dni
przed pojawieniem się objawów: wysypki skórnej, zawrotów głowy, nudności, wymiotów i bólu gardła. Pomimo odstawienia leku stan pacjentki pogorszył się do tego
stopnia, że wymagała leczenia w Oddziale Intensywnej
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Terapii (Nicholson i wsp., 1995). U opisywanej przez nas
pacjentki, pomimo długiego przyjmowania leku już po
wystąpieniu lekupenii, nie były obserwowane wymienione objawy. W jednym z opisanych przypadków przyjmowanie lamotryginy wraz z mirtazapiną, kwetiapiną
i wenlafaksyną doprowadziło do agranulocytozy i śmierci pacjentki w wyniku wstrząsu septycznego, pomimo
leczenia prowadzonego w Oddziale Intensywnej Terapii
(Nazer i wsp., 2012). W większości przypadków po odstawieniu lamotryginy parametry wracały do normy
w ciągu kilku tygodni (Ahn, 2008; Ceylan, Ceylan, 2018;
Damiani, Christensen, 2000; Das i wsp., 2007; de Camargo, Bode, 1999; Kilbas, 2006; Lambert i wsp., 2002; LeDrew i wsp., 2005; Solvason, 2000; Ural i wsp., 2005),
ale kilku pacjentów wymagało podania czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów (Ahn, 2008;
Fadul i wsp., 2002; Fernandez-Galan, 2000; Nazer i wsp.,
2012; Tourian, Margolese, 2011; Urban i wsp., 2015). Przypadek najdłuższego dotychczas opisanego, 10-miesięcznego przyjmowania lamotryginy, przedstawiony przez
Das i wsp. w 2007 roku, pomimo prób modyfikacji dawkowania zakończył się odstawieniem leku z powodu pogłębiającej się leukopenii oraz neutropenii. Co ciekawe,
po 1,5-rocznej przerwie znów zdecydowano o leczeniu
lamotryginą, niestety po 2 miesiącach zmiany w morfologii krwi pojawiły się ponownie, a po zaprzestaniu
przyjmowania samoistnie ustąpiły. Jeszcze w dwóch
przypadkach próbowano po raz kolejny włączyć lamotryginę, pomimo obserwowanych podczas jej stosowania
zmian w obrazie krwi (Ahn, 2008; LeDrew i wsp., 2005).
Tylko w jednym z nich nie wystąpiły zaburzenia hematologiczne umożliwiające dalszą terapię. Lamotryginę
dołączono do klozapiny, po 100 dniach od jej odstawienia
z powodu agranulocytozy (Ahn, 2008). Opisywane są
również przypadki pacjentów, u których dołączenie lamotryginy do klozapiny powodowało agranulocytozę.
U jednego z nich po ponad roku przyjmowania lamotryginy zdecydowano o zwiększeniu jej dawki, co objawiło
się znacznym zmniejszeniem liczby neutrofili. Konieczne było odstawienie obu leków. Po pewnym czasie ponownie włączono klozapinę – z powodu braku reakcji na
inne leki psychiatryczne i nie obserwowano zmian
w morfologii (Tourian, Margolese, 2011). W drugim

przypadku, opisanym przez polskich lekarzy, po 9 dniach
od dołączenia lamotryginy zaobserwowano agranulocytozę, z powodu której odstawiono oba leki i podano czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów. Pacjent
nie zgodził się na ponowne leczenie klozapiną (Urban
i wsp., 2015). Dokładny mechanizm powstawania zaburzeń hematologicznych powodowanych przez przyjmowanie lamotryginy nie jest znany (Fadul i wsp., 2002).
Czynnikami ryzyka może być przyjmowanie innych leków przeciwdrgawkowych oraz rozpoczynanie leczenia
dawką wyższą niż zalecana oraz szybsze zwiększanie
dawki (Mackay i wsp., 1997). Na przykładzie kilku przypadków można podejrzewać, że pojawienie się zaburzeń
hematologicznych jest zależne od dawki – pogorszenie
parametrów krwi następowało kilka dni po zwiększeniu
dawki (Ahn, 2008; Lambert i wsp., 2002; Tourian, Margolese, 2011). Opisywana pacjentka przyjmowała również
wenlafaksynę i węglan litu. W charakterystyce produktu leczniczego wśród działań niepożądanych litu wymieniana jest leukocytoza (a nie leukopenia), (Lithium Carbonicum GSK, ChPL). Z kolei w wypadku wenlafaksyny
w charakterystyce produktu leczniczego opisywana jest
neutropenia (nie podano częstości jej występowania),
(Venlectine, ChPL). Fakt, że po odstawieniu lamotryginy
zaobserwowano poprawę obrazu krwi, potwierdzałby
związek pomiędzy leukopenią a przyjmowaniem akurat
tego leku. Ciekawą obserwacją w tym przypadku jest
brak objawów u pacjentki pomimo długiego czasu występowania odchyleń w badaniach laboratoryjnych. Podkreśla to potrzebę dalszego badania tego zagadnienia
i dokładnego zrozumienia zaburzeń układu białokrwinkowego podczas stosowania lamotryginy.
W codziennej praktyce lekarze, a zwłaszcza psychiatrzy, stykają się często ze zjawiskiem niestosowania się
przez pacjentów do zaleceń, z reguły polegającym na nieprzyjmowaniu zalecanych leków. Jak widać, możliwa jest
także sytuacja odwrotna, kiedy pacjent przyjmuje leki,
pomimo iż jest przekonany, słusznie, że lekarz nakazałby
ich odstawienie. W swojej praktyce spotkaliśmy się już
z takimi sytuacjami (chyba najczęściej dotyczyły właśnie
lamotryginy i były związane z ignorowaniem wysypki
alergicznej). Sytuacje takie mogą być potencjalnie niebezpieczne, dlatego muszą być brane pod uwagę.
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and drugs used in neurological disorders
• Preclinical pharmacology of psychotropic drugs and drugs used
in neurological disorders
• Child and adolescent neuropsychopharmacology
• Neuropsychopharmacology of the elderly
• Mechanism of action of psychotropic drugs
• The effect of pharmacological treatment on brain bioelectrical
activity (pharmaco-EEG)
• The effect of pharmacological treatment on cognitive functions
and psychosocial functioning
• Psychometric assessment of drug activity
• Adverse reactions of psychotropic drugs and drugs used in neuro
logical disorders
• Pharmacogenetic aspects of neuropsychiatric disorders and their
treatment
• Neuroimaging of drugs used in psychiatry and neurology
• Ethics of using drugs in psychiatry and neurology
• Standards of pharmacological treatment in psychiatry and neuro
logy
Types of articles accepted
The journal publishes:
• original papers,
• review papers,
• case studies,
• letters to the editors,
• reports from scientific conferences,
• book reviews.
Publication ethics
The contents of the published work should comply with the guidelines of the Declaration of Helsinki (www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html); EU Directives (http://ec.europa.eu/
environment/chemicals/lab_animals/legislation_en.htm) and consolidated requirements for biomedical periodicals (www.icmje.org).
Any data referring to patients and photographs that enable the
patients’ identification shall be removed from the paper, unless the
patient provides a written consent to their publication.
Conflict of interest and funding
All of the main author’s and the co-authors’ potential conflicts of
interest, financial or otherwise, related directly or indirectly to the
addressed submission as well as all the grants or other forms of financial support or support in kind shall be acknowledged in a declaration
enclosed to the paper.

Authors’ declarations with respect to the paper
When submitting the paper, enclose a signed declaration with respect to
the publication (the declaration template is available at the editorial system in the “Authors’ Declaration” tab.) The declaration can be signed and
provided by the corresponding author and on behalf of all the authors.
By the fact of submitting the paper, the authors declare as follows:
• The paper has neither been previously published (other than in
the abstract form) nor submitted to another journal.
• The paper shall not be published in any other journal (including
a translated version) without a written consent of the copyright
holder for the title.
• The paper has been approved by all the authors and the authorities
of the research unit.
• The paper has been prepared in compliance with all the recognised
ethical codes and valid legal regulations, with due respect to the
subjectivity of the tested individuals.
Authors’ contribution to the paper
A statement is made that all the authors have significantly contributed
to the research and all the data in the article are true and authentic,
and there is no plagiarism. The contribution of the specific authors
shall be indicated, e.g. significant contribution in the concept and
work design, collecting data and the interpretation, statistical analysis and preparation of test results for the analysis, critical reviews as
for the significant intellectual content, collecting literature, approval
of the final form of the paper.
Peer review and reviewers’ responsibilities
All the original, review and casuistic papers are subject to review by
two anonymous reviewers from institutions other than that of the
authors of publication. The paper shall be sent to the reviewers devoid
of the cover page and authors’ statements. The authors are under
obligation to participate in the peer review process and to introduce
the due corrections of mistakes or, if they do not agree to the above
requirement, to withdraw the paper from publication.
The reviewed articles should be treated by the reviewers with due
confidentially. The reviewer’s judgements should be objective; reviewers should have no conflict of interest with respect to the authors and
the research funders. Furthermore, reviewers should point out any
potential relevant published work which should be cited in the paper.
The list of reviewers for the articles in a given year is published
in the last issue of the journal published in this year.
Editorial responsibilities
Editors shall preserve the anonymity of reviewers. Editors should
have no conflict of interest with respect to the authors of articles they
reject or accept. Editors shall bear full responsibility and authority
to reject or accept an article.
Editors shall make every effort to the effect that all the articles
published in the journal presented reliable and true information.
However, the editors are not liable for the contents presented in the
papers as they express the knowledge and opinions of the authors.
Copyright and legal aspects
At the time of the acceptance of the work for publication, the copyright is transferred to the journal owner. The published work remains
the property of the Institute of Psychiatry and Neurology.
The papers that have already been published shall be accompanied
by a written consent for the publication from the previous publisher.
Any potential conflict of interest shall be settled by the district
court competent for the Editorial office. Legal relations between
the Editor and the author(s) are compliant with the Polish law and
international conventions ratified by Poland.
Manuscript preparation
The journal accepts papers in the Polish and English languages. The
papers shall be submitted via the Editorial System, at the address:

www.editorialsystem.com/fpn. The editorial office preserves a right
to refuse a text before the review if it is not in line with the journal
subject area or if it is not satisfactory as for the content or form.
Text-related requirements
Original and review papers should not exceed 5,000 words (including
tables, figures, references and appendices). Case studies should not
exceed 2,500 words. Text files submitted via the Editorial System
shall be written using a 12 pt font, with 1.5 lines spaces and margins
of 2.5 cm. The columns should not be adjusted nor the words hyphenated. Remove double spaces and do not use spaces as tabs. Try
to avoid footnotes.
Each part of the paper should start from a new page.
The title page should contain the title of the paper in both the
Polish and English languages, full names of the authors, their affiliations and the full name of the corresponding author, including the
address, telephone number and email address.
Page 2 should contain an abstract in Polish, 200–250 words for
original and review papers, and 150 words for case studies. Abstracts
of original papers should be structured as follows: objectives, material and methods, results and conclusions. Abstracts of review
papers should be structured as follows: objectives, literature review and conclusions. Abstracts of case studies should be structured as follows: introduction, case study and comments. Below
the abstract, 3–6 keywords should be given as per Index Medicus.
Page 3 should contain an abstract in English, following the same
structure as the Polish abstract – for the original paper: objectives,
material and methods, results, conclusions; for the review paper:
objectives, literature review and conclusions; and for the case study:
objectives, case report and conclusions. Below the abstract, 3–6 English keywords should be given.
Authors of papers written in English do not have to provide abstracts in Polish.
Page 4 and all the subsequent pages should contain the body
text of the paper.
The original paper should be structured as follows: objectives,
material and methods, results, discussion and conclusions.
The review paper should be structured as follows: objectives,
literature review and conclusions.
The case study should be structured as follows: objectives, case
report and conclusions.
The methods section should include a statement of the approval
by the relevant bioethics commission to undertake the study and of
the subjects’ conscious consent as well as information on the statistical methods used.
Only international drug names should be used in the body text of
the paper.
Abbreviations used in the text should also be explained at their
first mention (this also applies to the abstract); a glossary of abbreviations is also acceptable.
All the information on the financing sources (e.g. grant numbers) should be given. All the authors should disclose any financial
dependencies and any other information that, if omitted, might raise
suspicion of a conflict of interest.
At the end of the paper, above the literature, acknowledgements
are acceptable.

papers with more than six authors, “et al.” should be used after
the sixth name. For books, the names of all the editors should be
given. Abbreviations of journal names should be used as per Index
Medicus. Each reference item should be cited in the article body –
and otherwise, each item cited in the paper body should be listed
in the references section.
References should use the following structure:
Journal articles
Bilder RM, Volavka J, Czobor P, Malhotra AK, Kennedy JL, Ni X et al.
Neurocognitive correlates of the COMT Val (158) Met polymorphism
in chronic schizophrenia. Biol Psychiatry 2002; 52: 701–707.
Conference proceedings papers
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.
Books
Maruszewski T. Pamięć autobiograficzna. Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk 2005.
Book chapters
Nasierowski T. Dzieje psychiatrii. In: Psychiatria. Tom I. Bilikiewicz A,
Pużyński S, Rybakowski J, Wciórka J (red.), Wydawnictwo Medyczne
Urban & Partner, Wrocław 2002; 1–46.
Websites
Provide the URL address and the date of the last access and,
if available, the digital object identifier (DOI).
Murawiec S. Farmakoterapia jako efekt relacji lekarz-pacjent; http://
www.psychiatria.pl/artykul/farmakoterapia-jako-efekt-relacji-lekarz
pacjent/8852.html (last accessed on 8.04.2015).
Tables
Tables in articles in Polish should also have titles in English. Tables
of articles in English do not need Polish titles. Tables should be numbered using Arabic numerals, placed on separate pages and submitted
as separate files. The locations of tables in the body text should be
marked. Comments for tables should be provided in the notes below
the tables.
Figures
Figures, like tables, should have titles also in English. Figures in articles in English do not need additional Polish titles. Figures should
be numbered using Arabic numerals, placed on separate pages and
submitted as separate files. The locations of figures in the body text
should be marked. It is advisable that the figures have approximately
the target size, using uniform fonts, preferably Calibri. Figures can
be sent in one of the following formats: TIFF, JPG, Adobe Photoshop,
Adobe Illustrator, Corel Draw and EPS. Photographs should have the
minimum resolution of 300 dpi and should be submitted as TIFF
or JPG files. Comments for figures should be provided in the notes
below the figures.
Captions for figures and tables should be submitted in a separate file.
Figures are basically printed in black and white. However, there
is an option of colour printing, at the author’s cost.
If figures or photographs have been previously published or the
copyright is not held by the authors, the source should be given, and
a written permission to use the materials should be obtained from
the copyright holder.
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Author’s proofreading

References should be arranged alphabetically, numbered in Arabic numerals and cited using the Harvard system (author’s name
and the year of publication), e.g. Kowalski et al., 2004. For papers
with two authors, both names are required, while for papers with
three or more authors – the name of the first author should be
given, followed by “et al.” and the year of publication. The references section should cite the names of the first six authors. For

The corresponding author shall receive the paper in a PDF format
prior to publishing.
Adobe Reader, free software downloadable from the address:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readermain.html is required to open the file. The remarks should be made as comments in
the PDF file. If the paper is not sent back at the indicated time-limit,
it can be published without the authors’ approval.

(( Instrukcje dla Autorów
Prace należy przesyłać do redakcji drogą elektroniczną – za po‑
średnictwem panelu redakcyjnego: www.editorialsystem.com/fpn.
Tematyka czasopisma
„Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii” („Pharmacotherapy in
Psychiatry and Neurology”) jest kwartalnikiem publikującym prace
naukowe i edukacyjne 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.
Czasopismo publikuje prace w języku angielskim i polskim.
Przedmiotem szczególnego zainteresowania pisma są następujące
zagadnienia:
• farmakologiczne leczenie chorób i zaburzeń psychicznych,
• farmakologiczne leczenie chorób neurologicznych,
• badanie 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 czynność bioelektryczną
mózgu (farmako‑EEG),
• 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
leczenie,
• neuroobrazowanie stosowania leków w psychiatrii i neurologii,
• problemy etyczne związane ze stosowaniem leków w psychiatrii
i neurologii,
• standardy leczenia farmakologicznego w psychiatrii i neurologii.

Deklaracja autorów w odniesieniu do artykułu
Składając artykuł, należy dołączyć podpisane oświadczenie dotyczące artykułu (wzór oświadczenia dostępny jest w panelu redakcyjnym
w zakładce „Oświadczenie autorów”). Oświadczenie może w imieniu
wszystkich autorów podpisać i złożyć autor korespondujący.
Składając pracę, autorzy deklarują tym samym, że artykuł:
• nie był wcześniej publikowany (z wyjątkiem krótkiego streszczenia) oraz nie został zgłoszony i skierowany do druku w innym
czasopiśmie,
• nie zostanie opublikowany w innym czasopiśmie (także w tłumaczeniu) bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich do tytułu,
• został zaakceptowany przez wszystkich autorów oraz władze
jednostki, w której odbyło się badanie,
• został przygotowany zgodnie z uznanymi zasadami etycznymi
i obowiązującym prawem, z poszanowaniem podmiotowości
badanych osób.
Wkład autorów w przygotowanie pracy
Autorzy, składając pracę, oświadczają, że wszyscy wymienieni autorzy wnieśli istotny wkład w przygotowanie pracy, wszystkie dane
w artykule są prawdziwe oraz że artykuł nie jest plagiatem. Należy
wskazać wkład pracy poszczególnych autorów, np. zasadniczy wkład
w koncepcję i projekt pracy, zebranie danych i ich interpretacja, analiza statystyczna i przygotowanie wyników badań do analizy, krytyczne
zrecenzowanie pod kątem istotnej zawartości intelektualnej, zebranie
piśmiennictwa, akceptacja ostatecznej wersji artykułu.
Proces recenzji i obowiązki recenzentów
Wszystkie prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne są poddawane
recenzji przez dwóch anonimowych recenzentów niepochodzących
z ośrodka autorów pracy. Prace są wysyłane do recenzentów bez strony
tytułowej oraz bez oświadczenia autorów. Autorzy są zobowiązani
do poddania się procesowi recenzji i zgodnie z nią dokonania odpowiednich poprawek lub – jeśli nie zgadzają się na nie – wycofania artykułu.
Artykuły winny być traktowane przez recenzentów z poufnością,
ocena recenzenta powinna być obiektywna, a recenzenci nie powinni
mieć konfliktu interesów w odniesieniu do autorów oraz finansowania pracy. Zadaniem recenzentów jest także wskazanie ewentualnych
istotnych publikacji, które należałoby zacytować w pracy.
Lista recenzentów artykułów opublikowanych w danym roku jest
publikowana w ostatnim numerze pisma z danego roku.

Rodzaje artykułów

Obowiązki redaktorów

Czasopismo przyjmuje do druku:
• artykuły oryginalne,
• artykuły poglądowe,
• prace kazuistyczne (opisy przypadków),
• listy do redakcji,
• sprawozdania z konferencji naukowych,
• recenzje książek.

Redaktorzy dbają o zachowanie anonimowości recenzji. Nie powinni oni
mieć konfliktu interesów w odniesieniu do autorów artykułów odrzuconych lub zaakceptowanych. Redaktorzy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za odrzucenie lub akceptację artykułu i są do tego upoważnieni.
Redakcja dokłada wszelkich starań, by publikowane w czasopiśmie artykuły przedstawiały rzetelne i prawdziwe informacje. Jednakże redakcja nie odpowiada za treści przedstawione w artykułach,
gdyż stanowią one wyraz wiedzy i poglądów autorów.

Zasady etyki publikacyjnej
Treści przedstawione w artykule powinny być zgodne z zasadami
Deklaracji Helsińskiej (www.wma.net/en/30publications/10policies/
b3/index.html); dyrektywami EU (http://ec.europa.eu/environment/
chemicals/lab_animals/legislation_en.htm) oraz ujednoliconymi
wymaganiami dla czasopism biomedycznych (www.icmje.org).
Dane dotyczące pacjenta, a także fotografie umożliwiające jego
identyfikację, muszą zostać usunięte z artykułu, chyba że pacjent
wyrazi pisemną zgodę na ich wykorzystanie.
Konflikt interesów i finansowanie
Możliwe konflikty interesów, zarówno pierwszego autora, jak
i wszystkich współautorów, finansowe lub inne, związane bezpośrednio lub pośrednio z obecną pracą, jak również wszelkie granty lub
inny rodzaj wsparcia finansowego bądź materialnego muszą zostać
wyszczególnione w oświadczeniu dołączonym do pracy.

Prawo autorskie i aspekty prawne
W momencie przyjęcia pracy do publikacji wszelkie prawa do jej
wykorzystania przechodzą na właściciela czasopisma. Po opublikowaniu praca pozostaje własnością Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
Do materiałów poprzednio opublikowanych autorzy winni dołączyć pisemną zgodę na ponowne wydanie od poprzedniego wydawcy.
Każdy potencjalny konflikt interesów będzie rozpatrywany
przez sąd rejonowy właściwy dla siedziby Wydawcy. Stosunki prawne łączące Wydawcę i autora(ów) są zgodne z polskim prawem oraz
z konwencjami międzynarodowymi wiążącymi Polskę.
Składanie artykułów
Czasopismo przyjmuje artykuły w języku angielskim i polskim. Prace
należy składać poprzez panel redakcyjny www.editorialsystem.
com/fpn. Redakcja zastrzega sobie prawo rezygnacji z tekstu przed

recenzją, jeśli nie jest on zgodny z tematyką czasopisma lub jeśli nie
jest zadowalający pod względem treściowym lub formalnym.
Wymagania dotyczące tekstu
Całkowita objętość pracy oryginalnej i poglądowej (włączając tabele,
ryciny, piśmiennictwo i materiały uzupełniające) nie może przekro‑
czyć 5000 słów. Objętość pracy kazuistycznej nie może przekroczyć
2500 słów. Pliki tekstowe przesłane za pośrednictwem panelu redak‑
cyjnego powinny być przygotowane czcionką 12 pkt, z odstępami 1,5
i marginesami 2,5 cm. Nie należy justować kolumny tekstu i przenosić
wyrazów. Prosimy także o usuwanie podwójnych spacji i nieużywanie
spacji w funkcji tabulatorów. Należy unikać przypisów.
Każda część pracy powinna zaczynać się od nowej strony.
Strona tytułowa powinna zawierać tytuł w języku polskim
i angielskim, imiona i nazwiska wszystkich autorów, nazwy insty‑
tucji, w których pracują autorzy, imię i nazwisko autora korespon‑
dującego, jego adres, numer telefonu oraz e‑mail.
Strona druga powinna zawierać streszczenie w języku polskim,
o objętości 200–250 słów w przypadku prac oryginalnych i poglądo‑
wych, a w przypadku prac kazuistycznych do 150 słów. Streszczenie
pracy oryginalnej powinno składać się z następujących części:
cel, metoda, wyniki oraz wnioski. Streszczenie pracy poglądowej powinno składać się z części: cel, przegląd piśmiennictwa,
wnioski. Streszczenie pracy kazuistycznej powinno składać się
z części: wstęp, opis przypadku, komentarz. Pod streszczeniem
należy umieścić 3–6 słów kluczowych zgodnych z Index Medicus.
Strona trzecia powinna zawierać streszczenie w języku angiel‑
skim, zorganizowane podobnie jak streszczenie polskie – dla pracy
oryginalnej: objectives, material and methods, results, conclusions;
dla pracy poglądowej: objectives, literature review, conclusions; dla
pracy kazuistycznej: objectives, case report, conclusions. Pod stresz‑
czeniem należy umieścić 3–6 słów kluczowych w języku angielskim.
Autorzy prac w języku angielskim nie zamieszczają streszczeń
polskich.
Strona czwarta i kolejne powinny zawierać tekst pracy.
W pracy oryginalnej należy wyróżnić następujące części: cel,
metoda, wyniki, omówienie, wnioski (objectives, material and
methods, results, discussion, conclusions).
W pracy poglądowej należy wyróżnić części: cel, przegląd piśmiennictwa, wnioski (objectives, literature review, conclusions).
W pracy kazuistycznej natomiast: wstęp, opis przypadku, komentarz (objectives, case report, conclusions).
W części metodycznej należy podać informacje o zgodzie wła‑
ściwej komisji bioetycznej na przeprowadzone badania i świadomej
zgodzie osób badanych, jak również dane na temat stosowanych te‑
stów statystycznych.
Należy używać wyłącznie międzynarodowych nazw leków.
Skróty używane w tekście należy wyjaśnić przy pierwszym ich
zastosowaniu (również w streszczeniu), można także sporządzić
słowniczek skrótów używanych w pracy.
Należy podać wszelkie informacje na temat źródeł finansowania
(np. numery grantów). Autorzy powinni ujawnić wszelkie zależno‑
ści finansowe i inne informacje, których nieumieszczenie mogłoby
budzić podejrzenie konfliktu interesów.
Na końcu artykułu, przed piśmiennictwem, można zamieścić
ewentualne podziękowania autorskie.

dodać „i wsp.”. W wypadku książek należy podać nazwiska wszyst‑
kich redaktorów. Skróty tytułów czasopism powinny być zgodne
z listą skrótów Index Medicus. Każda pozycja piśmiennictwa powinna
być przywołana w tekście – i odwrotnie każda przywołana w tekście
pozycja musi znaleźć się w spisie piśmiennictwa.
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.
Streszczenia z konferencji
Groening L, Olivier B. Translation of animal models to human psy‑
chopathology. 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,
Pużyński S, Rybakowski J, Wciórka J (red.), Wydawnictwo Medyczne
Urban & Partner, Wrocław 2002; 1–46.
Strony internetowe
Należy podać adres URL i datę ostatniego dostępu, a jeśli tekst
jest nim opatrzony – także DOI.
Murawiec S. Farmakoterapia jako efekt relacji lekarz‑pacjent;
http://www.psychiatria.pl/artykul/farmakoterapia‑jako‑efekt
relacji‑lekarz‑pacjent/8852.html (dostęp 8 czerwca 2015).
Tabele
Tabele artykułów w języku polskim powinny być opatrzone także
tytułami w języku angielskim. Tabele artykułów napisanych w języku
angielskim nie wymagają zamieszczania dodatkowo polskich tytułów.
Tabele powinny być numerowane cyframi arabskimi, umieszczone
na osobnych stronach i przesłane jako odrębne pliki. Należy zazna‑
czyć lokalizację tabel w tekście głównym. Objaśnienia do tabel należy
podać w przypisach pod tabelami.
Materiały ilustracyjne
Ryciny, podobnie jak tabele, powinny zawierać także tytuły w języku
angielskim. Ryciny artykułów napisanych w języku angielskim nie
wymagają zamieszczenia dodatkowo tytułów polskich. Ryciny powin‑
ny być numerowane cyframi arabskimi, umieszczone na osobnych
stronach i przesłane jako odrębne pliki. Należy zaznaczyć lokalizację
rycin w tekście głównym. Dobrze, by materiały ilustracyjne miały
wielkość mniej więcej docelową, by użyto w nich czcionki w jedno‑
litym rozmiarze, najlepiej kroju Calibri. Ryciny można przesłać w na‑
stępujących formatach: TIFF, JPG, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
Corel Draw i EPS. Fotografie winny mieć minimalną rozdzielczość
300 dpi i winny być przesłane w formacie TIFF lub JPG. Objaśnienia
do rycin należy podać w przypisach pod rycinami.
Podpisy do rycin i tabel należy dołączyć w odrębnym pliku.
Ryciny zasadniczo są drukowane w czerni i bieli. Jednak na ży‑
czenie autora mogą zostać wydrukowane w kolorze na koszt autora.
Jeżeli materiały ilustracyjne dołączone do pracy były uprzed‑
nio opublikowane lub prawa do nich nie należą do autorów, trzeba
podać źródło i pisemną zgodę na jej publikację od właściciela praw
autorskich.

Piśmiennictwo

Korekta autorska

Piśmiennictwo powinno być ułożone alfabetycznie, ponumerowane
cyframi arabskimi i cytowane w systemie harwardzkim (nazwisko
i rok), np. Kowalski i wsp., 2004. W wypadku dwóch autorów trzeba
podać oba nazwiska, zaś w wypadku trzech lub więcej autorów –
nazwisko pierwszego autora, a następnie „i wsp.” oraz rok. W spisie
piśmiennictwa należy cytować nazwiska pierwszych sześciu autorów.
W wypadku więcej niż sześciu autorów należy po szóstym nazwisku

Przed opublikowaniem artykułu autor korespondujący otrzymuje
artykuł w formacie PDF. Do otwarcia pliku potrzebny jest darmowy
program Adobe Reader, który można pobrać ze strony: http://www.
adobe.com/products/acrobat/readermain.html. Poprawki najlepiej
nanosić w postaci komentarzy w PDF‑ie. Jeżeli artykuł nie zostanie
odesłany we wskazanym czasie, może on zostać opublikowany bez
zatwierdzenia ze strony autorów.

