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STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono przeglÈd piĂmiennictwa na temat wystÚpowania powikïañ krwotocznych u pacjentów przyjmujÈcych leki przeciwdepresyjne. Skupiono siÚ przede wszystkim na pacjentach w podeszïym wieku, gdyĝ sÈ oni w grupie podwyĝszonego ryzyka tych powikïañ. Przedstawiono czÚstoĂÊ wystÚpowania powikïañ krwotocznych, omówiono
zaleĝnoĂÊ przyczynowÈ pomiÚdzy lekami przeciwdepresyjnymi i zaburzeniami krzepniÚcia krwi, potencjalne czynniki
ryzyka oraz sposoby proÞ laktyki. Uzyskane dane wskazujÈ, ĝe leki przeciwdepresyjne o serotoninergicznym mechanizmie dziaïania istotnie zwiÚkszajÈ ryzyko powikïañ krwotocznych najczÚĂciej wystÚpujÈ one u pacjentów leczonych lekami z grupy SSRI, wenlafaksynÈ, trazodonem oraz trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi. Najniĝszy wspóïczynnik
ryzyka posiadajÈ agomelatyna, bupropion, reboksetyna oraz mirtazapina. W zwiÈzku z moĝliwymi powaĝnymi konsekwencjami powikïañ krwotocznych naleĝy zwracaÊ uwagÚ na obecnoĂÊ indywidualnych czynników ryzyka przy wyborze
leku przeciwdepresyjnego, w szczególnoĂci u pacjentów w podeszïym wieku.

ABSTRACT
Literature review on bleeding complications in the course of treatment with antidepressants is presented. We have
focused on elderly patients since they are in the high risk group. Incidence of bleeding complications, their causal
relations with antidepressants, possible risk factors and methods of prevention are discussed. The data indicate that
treatment with antidepressants of serotonergic mechanism of action is associated with an increased risk of bleeding
complications, which are most frequent in patients treated with SSRIs, venlafaxine, trazodone and tricyclic antidepressants. The lowest risk is associated with agomelatine, bupropion, reboxetine and mirtazapine. Due to possible serious
consequences of bleeding complications, clinicians should consider individual risk factors when choosing antidepressive
treatment, particularly in elderly patients.
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WPROWADZENIE
Depresja pozostaje jednÈ z najbardziej inwalidyzujÈcych chorób przewlekïych, stwarzajÈc istotne obciÈĝenie zarówno dla chorych, jak i dla spo-

ïeczeñstwa. ¥wiatowa Organizacja Zdrowia ocenia,
ĝe na terenie Europy zachorowalnoĂÊ na depresjÚ
jest przyczynÈ 6% caïkowitej redukcji wskaěnika
DALY (lata ĝycia skorygowane niesprawnoĂciÈ; disability adjusted life years, DALYs) spowodowanej
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przez wszystkie choroby. Szacuje siÚ, ĝe caïkowite
koszty leczenia depresji na terenie Europy wynosiïy w 2004 r. 118 miliardów euro (Sobocki i wsp.
2006), co sprawia, ĝe depresja jest najkosztowniejszÈ ze wszystkich chorób psychicznych. PodstawowÈ
metodÈ leczenia depresji sÈ leki przeciwdepresyjne, które sÈ doĂÊ skuteczne i w miarÚ bezpieczne.
Jednakĝe nie naleĝy zapominaÊ o róĝnych powikïaniach zwiÈzanych ze stosowaniem leków z tej grupy,
wĂród których waĝne miejsce zajmujÈ powikïania
krwotoczne.
Powikïania krwotoczne w przebiegu leczenia
przeciwdepresyjnego
Pierwszy opisany przypadek powikïañ krwotocznych w przebiegu leczenia przeciwdepresyjnego pochodzi z 1990 r. (Humphries i wsp. 1990).
Autorzy przedstawili przypadek 44-letniej pacjentki
(w okresie pomenopauzalnym), u której stwierdzono wystÈpienie wybroczyn skórnych o charakterze
petechiae i znacznie wydïuĝony siÚ czas krwawienia (do >15 minut). Przeprowadzona diagnostyka
laboratoryjna wykazaïa prawidïowÈ liczbÚ pïytek
krwi, ponadto badania ukïadu krzepniÚcia nie wykazaïy nieprawidïowoĂci. SzukajÈc potencjalnych
przyczyn krwawienia, ustalono, ĝe jedynÈ moĝliwÈ
przyczynÈ byïo stosowane przez pacjentkÚ leczenie
przeciwdepresyjne. Przez ostatnie 2 lata pacjentka
przyjmowaïa ßuoksetynÚ w dawce 20 mg na dobÚ.
Po odstawieniu ßuoksetyny, zgodnie z przewidywaniami opartymi na proÞ lu farmakologicznym leku
i jego okresie póïtrwania oraz dïugoĂci ĝycia pïytek
krwi (5–9 dni), w ciÈgu 2 tygodni wybroczyny zaczÚïy ustÚpowaÊ, a czas krwawienia ulegï normalizacji. Przeprowadzono próbÚ ponownej ekspozycji
na lek, co spowodowaïo nawrót objawów. W ten sposób potwierdzono przyczynowy zwiÈzek pomiÚdzy
stosowaniem ßuoksetyny i wystÈpieniem powikïañ
krwotocznych.
Powikïania krwotoczne mogÈ stanowiÊ powaĝne
zagroĝenie dla zdrowia i ĝycia pacjentów przyjmujÈcych leki przeciwdepresyjne. Z tego powodu przygotowany zostaï przeglÈd aktualnych informacji na temat
mechanizmów, ryzyka oraz sposobów postÚpowania
w razie wystÈpienia tych powikïañ. Poniewaĝ grupÈ pacjentów o istotnie wiÚkszym wskaěniku ryzyka
sÈ osoby w wieku podeszïym, w publikacji skupiono siÚ
na badaniach dotyczÈcych tej subpopulacji chorych.
Aktywacja pïytek
Jeszcze do niedawna uwaĝano, ĝe istniejÈ dwie
niezaleĝne drogi aktywacji krzepniÚcia krwi – droga zewnÈtrzpochodna i wewnÈtrzpochodna. Teoria
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ta zostaïa po raz pierwszy sformuïowana przez
Waalera w 1957 r. Wspóïczesna, zmodyÞ kowana
wersja tej teorii zakïada, ĝe przebieg kaskady krzepniÚcia krwi duĝo precyzyjniej moĝna opisaÊ, dzielÈc
jÈ na kolejne etapy: fazÚ indukcji, fazÚ wzmocnienia
i fazÚ efektorowÈ (Radziwon i wsp. 2004). Z punktu widzenia omawianego zagadnienia najwaĝniejsza
jest faza wzmocnienia, w której podczas kaskadowego powstawania aktywnych form czynników krzepniÚcia krwi (V, VIII, IX, X, XI) dochodzi równieĝ
do aktywacji pïytek krwi.
Czynnikiem wyzwalajÈcym aktywacjÚ pïytek krwi
jest uszkodzenie Ăródbïonka naczynia, co powoduje
odsïoniÚcie kolagenu. OdsïoniÚty kolagen wiÈĝe siÚ
z receptorami Ia/IIa na powierzchni pïytek (wiÈzania dodatkowo wzmacnia czynnik von Willebranda),
co rozpoczyna aktywacjÚ pïytek krwi. Aktywowane
pïytki uwalniajÈ zawartoĂÊ ziarnistoĂci do osocza
krwi. WĂród substancji zawartych w ziarnistoĂciach
pïytkowych znajdujÈ siÚ: ADP, serotonina, czynnik
aktywujÈcy pïytki (PAF, platelet activating factor),
czynnik von Willebranda (vWF, von Willebrand factor), czynnik pïytkowy 4, tromboksan A2 (TXA2).
Uwalniane substancje powodujÈ aktywacjÚ kolejnych
pïytek krwi, co jest niezbÚdne dla powstania czopu
pïytkowego i zatrzymania krwawienia. Receptorem,
poprzez który serotonina aktywuje pïytki krwi, jest
receptor 5HT2A. Serotonina jest sïabym aktywatorem, ale potencjalizuje dziaïanie ADP, kolagenu
i adrenaliny oraz wzmaga powstawanie Þbryny (de
Abajo 2011). ZawartoĂÊ ziarnistoĂci aktywuje kaskadÚ zwiÈzanÈ z biaïkiem Gq, co prowadzi do zwiÚkszenia stÚĝenia jonów wapnia w cytoplazmie, aktywuje kinazÚ i fosfolipazÚ A2 (PLA2), czego skutkiem
jest modyÞ kacja glikoproteiny IIb/IIIa. Powoduje
to zwiÚkszone powinowactwo tej glikoproteiny do Þbryny. Ponadto, wskutek modyÞ kacji struktury biaïek cytoplazmatycznych dochodzi do zmiany ksztaïtu
pïytek na gwiaědzisty. Powstaïe wypustki ïÈczÈ siÚ
z ÞbrynÈ poprzez zmodyÞ kowanÈ glikoproteinÚ IIb/
IIIa, co zapewnia skuteczny przebieg procesu agregacji pïytek.
Dlaczego leki serotoninergiczne wpïywajÈ
na aktywacjÚ pïytek?
Pïytki krwi nie produkujÈ serotoniny (5HT).
Odpowiednie stÚĝenie serotoniny w pïytkach krwi
warunkuje transporter serotoniny (5HTT). Struktura
5HTT w neuronach i pïytkach krwi jest taka sama
(Lesch i wsp. 1993). Rola 5HTT polega na wychwycie
5HT z krwi i transporcie do wnÚtrza pïytki, skÈd przez
transporter pÚcherzykowy monoamin VMAT (vesicle monoamine transporter) 5HT jest przenoszona
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do wnÚtrza ziarnistoĂci delta (gÚstych). ZwiÚkszone
stÚĝenie serotoniny w ziarnistoĂciach delta uruchamia zïoĝony ukïad enzymatyczny (transaminacja
biaïka Rab4, fosforylacja wimentyny), co powoduje
internalizacjÚ transporterów 5HTT i hamuje dalszy
napïyw serotoniny do wnÚtrza pïytki. W obecnoĂci
leku hamujÈcego transporter serotoniny nastÚpuje
zablokowanie transportera 5HTT, czego skutkiem
jest niedobór serotoniny w pïytce i upoĂledzenie
agregacji pïytek.
Leki przeciwpïytkowe (przeciwagregacyjne), takie jak kwas acetylosalicylowy, klopidogrel, tiklopidyna, to grupa leków zmniejszajÈcych agregacjÚ
pïytek krwi i w ten sposób przeciwdziaïajÈcych powstawaniu zakrzepów. SÈ one stosowane w zapobieganiu zakrzepom tÚtniczym i ich leczeniu, w których
skrzeplina skïada siÚ gïównie z pïytek krwi zaczopowanych na niewielkiej iloĂci Þbryny. Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty) to gïównie warfaryna,
acenokumarol oraz heparyny. Jest to grupa leków
spowalniajÈcych, utrudniajÈcych lub uniemoĝliwiajÈcych krzepniÚcie krwi. Stosuje siÚ je w proÞ laktyce zakrzepic róĝnego pochodzenia oraz w leczeniu
istniejÈcych zakrzepów w ĝyïach, sÈ natomiast maïo
skuteczne w leczeniu i proÞ laktyce zakrzepów w tÚtnicach, które zwykle skïadajÈ siÚ gïównie z czopów
pïytek krwi z niewielkÈ zawartoĂciÈ Þbryny. Obie
grupy leków bÚdÈ wpïywaïy na ryzyko powikïañ
krwotocznych w przebiegu leczenia lekami przeciwdepresyjnymi, przy czym w przypadku antykoagulantów bÚdzie do wynikaïo z ich wpïywu na hamowanie krzepniÚcia krwi, zaĂ leki przeciwpïytkowe bÚdÈ
dziaïaïy synergistycznie z lekami przeciwdepresyjnymi na przebieg aktywacji pïytek. Do stosowanych
w Polsce leków przeciwpïytkowych (przeciwagregacyjnych) zalicza siÚ: 1) inhibitory cyklooksygenazy
(kwas acetylosalicylowy (ASA) i inne niesterydowe
leki przeciwzapalne (NLPZ)); 2) inhibitory receptora
ADP (klopidogrel [Plavix], tiklopidyna [Ticlid]); 3) inhibitory fosfodiesterazy (cilostazol [Pletal] – lek niedostÚpny w Polsce); 4) inhibitory glikoproteiny IIb/
IIIa (abciksimab [ReoPro], eptiÞbatyd [Integrilin],
tiroÞban [Aggrastat]) oraz 5) inhibitory wychwytu
zwrotnego adenozyny (dipirydamol [Curantyl]).
Objawy powikïañ krwotocznych leczenia
lekami przeciwdepresyjnymi
Powikïania krwotoczne mogÈ mieÊ róĝnorodny
obraz kliniczny, od ïagodnych i niezagraĝajÈcych ĝyciu chorego zmian, takich jak wybroczyny skórne,
zasiniaczenia na skórze powstajÈce pod wpïywem
drobnych urazów, krwawienia z dziÈseï podczas mycia zÚbów oraz trudne do zatrzymania krwawienia
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po zranieniu. W ciÚĝszych przypadkach moĝe dochodziÊ do obÞtego i spontanicznego krwawienia z dróg
rodnych. Za najpowaĝniejsze uwaĝa siÚ krwawienie
z przewodu pokarmowego oraz krwawienie do oĂrodkowego ukïadu nerwowego, gdyĝ mogÈ one stanowiÊ
zagroĝenie dla ĝycia chorego.
CzÚstoĂÊ wystÚpowania i czynniki ryzyka
CzÚstoĂÊ wystÚpowania krwawienia z przewodu
pokarmowego w przebiegu leczenia lekami przeciwdepresyjnymi u pacjentów w podeszïym wieku zostaïa
oceniona w retrospektywnym badaniu kohortowym
obejmujÈcym ïÈcznie 317 824 pacjentów w wieku podeszïym przyjmujÈcych leki przeciwdepresyjne (van
Walraven i wsp. 2001). W czasie trwajÈcej siedem
lat obserwacji odnotowano 974 przypadki krwawieñ
z przewodu pokarmowego (0,3%). Odpowiada to czÚstoĂci tego zdarzenia wynoszÈcej 7,3 na 1000 pacjento-lat leczenia. Autorzy tego badania dokonali teĝ
oceny czynników ryzyka. WĂród stwierdzonych predyktorów zwiÚkszonego ryzyka powikïañ krwotocznych wymieniajÈ oni: 1) cukrzycÚ (ryzyko wzglÚdne,
RR = 1,3); 2) pïeÊ mÚska (RR = 1,7); 3) przyjmowanie leków zwiÚkszajÈcych ryzyko krwawienia (kwas
acetylosalicylowy [RR = 1,7], glukokortykoidy [RR =
1,7], antykoagulanty [RR = 2,2] oraz niesterydowe
leki przeciwzapalne [RR = 2,8]); 4) chorobÚ wrzodowÈ (RR = 2,1); 5) wiek (RR = 3,0); oraz 6) krwawienie z przewodu pokarmowego w wywiadzie (RR =
5,0). Przeprowadzona przez Labos i wsp. retrospektywna analiza 27 058 pacjentów po przebytym zawale miÚĂnia sercowego przyniosïa porównywalne wartoĂci czynników predykcyjnych (Labos i wsp. 2011),
wĂród nich autorzy wymieniajÈ m.in. 1) pïeÊ mÚskÈ
(hazard wzglÚdny, HR = 1,3); 2) choroby nowotworowe (HR = 1,49); 3) przewlekïe choroby nerek (HR =
1,25); 4) niedokrwistoĂÊ (HR = 1,34); 5) wiek (HR
= 1,49); 6) przyjmowanie leków zwiÚkszajÈcych ryzyko krwawienia (HR >1,19, zaleĝnie od liczby i rodzaju leków); 7) obecnoĂÊ choroby wrzodowej (HR =
1,61). Co ciekawe, czynnikiem o najwyĝszym wskaěniku ryzyka byïa obecnoĂÊ w wywiadzie krwawienie
innego niĝ z przewodu pokarmowego (HR = 3,28).
W wypadku leków przeciwdepresyjnych ryzyko wywoïania powikïañ krwotocznych jest zaleĝne
od ich wpïywu na aktywacjÚ pïytek, a wiÚc od powinowactwa wobec transportera serotoniny. Im wiÚksze
powinowactwo, tym silniejsze hamowanie transportera przez dany lek i tym samym – wiÚkszy wpïyw
na proces aktywacji pïytek. Powinowactwo leków
przeciwdepresyjnych wobec transportera serotoniny przedstawiono w tabeli 1 (Verdel i wsp. 2010).
Wiadomo, ĝe obecnoĂÊ polimorÞ zmu SS/SL/LL nie
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Tabela 1. Powinowactwo leków przeciwdepresyjnych wobec transportera serotoniny
Lek przeciwdepresyjny

Powinowactwo wobec transportera serotoniny (5HTT)
Wysokie
¥rednie
Niskie
(Ki < 10 nM)
(Ki 10–1000 nM)
(Ki > 1000 nM)

Brak
danych

SSRI:
Citalopram
Escitalopram
Fluoksetyna
Fluwoksamina
Paroksetyna
Sertralina
Dapoksetyna

+
+
+
+
+
+
+

TLPD:
Amitryptylina
Klomipramina
Dezypramina
Dibenzepina
Doksepina
Imipramina
Maprotylina
Nortryptylina
Opipramol
Trimipramina

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Inne:
Wenlafaksyna
Mianseryna
Mirtazapina
Moklobemid
Trazodon
Agomelatyna
Bupropion
Tianeptyna

+
+
+
+
+
+
+
+

SSRI = inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny; TLPD = trójcykliczny lek przeciwdepresyjny;
Ki = staïa dysocjacji (Ĺ Ki = Ļ powinowactwa)

wpïywa na ryzyko krwawienia w trakcie leczenia
SSRI i dlatego oznaczanie tego polimorÞ zmu u pacjentów z podwyĝszonej grupy ryzyka nie ma zastosowania w praktyce klinicznej (Hougardy i wsp. 2008).
W wypadku tianeptyny dochodzi do zwiÚkszenia stÚĝenia serotoniny w pïytkach krwi (gïównie u pacjentów w podeszïym wieku), ale nie wiadomo, czy wpïywa to na parametry reologiczne krwi. InteresujÈce,
gdyĝ bÚdÈce w opozycji do wczeĂniejszych wyników
oraz wniosków wynikajÈcych z wïaĂciwoĂci farmakologicznych leków przeciwdepresyjnych, wnioski
zawarto w bardzo duĝej (n = 60 746) analizie pacjentów w wieku >60 lat (Ărednia 75,0), z których znaczna czÚĂÊ (29,4%) przyjmowaïa ASA, a ponad 57%
przyjmowaïa NLPZ (Coupland i wsp. 2011). W pracy tej wykazano, ĝe najwiÚksze ryzyko wystÈpienia
krwawienia z przewodu pokarmowego byïo zwiÈzane
ze stosowaniem leków przeciwdepresyjnych innych
niĝ SSRI i trójcykliczne (wartoĂÊ HR odpowiednio
1,37, 1,22 oraz 1,29). Oszacowane ryzyko bezwzglÚdne w ciÈgu jednego roku byïo najwiÚksze dla trazodonu (0,75%) oraz wenlafaksyny (0,72%) i znacznie

przewyĝszaïo wartoĂci dla np. sertraliny (0,44%) oraz
escitalopramu (0,45%).
Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego
w trakcie leczenia lekami przeciwdepresyjnymi u pacjentów w podeszïym wieku oceniono w przeglÈdzie
systematycznym i metaanalizie 15 badañ epidemiologicznych z uĝyciem leków przeciwdepresyjnych
z grupy SSRI oraz wenlafaksyny (de Abajo 2011).
W tej, jak siÚ uwaĝa, najlepszej publikacji poĂwiÚconej temu zagadnieniu stwierdzono, ĝe ïÈczna wartoĂÊ ilorazu szans (OR, odds ratio) wystÈpienia tego
powikïania wynosi 1,7 (95% CI 1,4–2,0). Jednakĝe
wartoĂÊ testu Q Cochrane’a tej metaanalizy jest wysoka (Q = 107,835), co wskazuje na duĝÈ heterogennoĂÊ badañ wïÈczonych do analizy. Oznacza to, ĝe jej
wyniki naleĝy interpretowaÊ z duĝÈ ostroĝnoĂciÈ.
Ryzyko krwawienia do oĂrodkowego ukïadu nerwowego w czasie leczenia lekami z grupy SSRI zostaïo ocenione przez Hackam i wsp. Autorzy wïÈczyli
do analizy 16 badañ, obejmujÈcych ïÈcznie 506 441
pacjento-lat leczenia. Metaanaliza wykazaïa, ĝe leki
z grupy SSRI zwiÚkszajÈ ryzyko krwawienia we-
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wnÈtrzczaszkowego (RR = 1,48; 95% CI 1,22–1,78)
oraz krwawienia wewnÈtrzmózgowego (RR = 1,68;
95% CI 1,46–1,91), natomiast wzrost ryzyka udaru
krwotocznego oraz krwawienia podpajÚczynówkowego sÈ nieistotne statystycznie (odpowiednio RR =
1,17; 95% CI 0,97–1,41) oraz RR = 1,02; 95% CI 0,77–
1,34) (Hackam i Mrkobrada 2012). Waĝny jest wniosek autorów tej analizy. BiorÈc pod uwagÚ rzadkoĂÊ
krwawienia wewnÈtrzczaszkowego (24,6/100 000
pacjento-lat), ryzyko zwiÈzane ze stosowaniem leków
przeciwdepresyjnych jest maïe. W praktyce oznacza
ono 1 dodatkowy epizod krwawienia na 10b000 pacjentów leczonych przez 1 rok.
Badanie de Abajo i wsp. miaïo na celu ocenÚ wystÚpowania powikïañ krwotocznych w grupie 1321
pacjentów (w wiÚkszoĂci, bo w 75,5% byïy to osoby
w wieku >60 lat) (de Abajo i Garcia-Rodriguez 2008).
AnalizÚ prowadzono w czterech podgrupach: osoby
przyjmujÈce SSRI (n = 70), osoby przyjmujÈce SNRI
(n = 15), osoby przyjmujÈce TLPD (n = 59) oraz osoby przyjmujÈce lek przeciwdepresyjny >30 dni temu
(n = 290). Okazaïo siÚ, ĝe spoĂród tych czterech
podgrup najwiÚksze ryzyko wystÚpowaïo u pacjentów
przyjmujÈcych leki z grupy SNRI (OR = 2,9; 95%
CI 1,5 –5,6), SSRI (OR = 1,6; 95% CI 1,2–2,1) oraz
przyjmujÈcych lek przeciwdepresyjny >30 dni temu
(OR = 1,3; 95% CI 0,7–2,7). Jest to wynik interesujÈcy z dwóch powodów: poniewaĝ oznacza, ĝe negatywny wpïyw leków przeciwdepresyjnych utrzymuje
siÚ znacznie dïuĝej niĝ czas ĝycia pïytek krwi (zwykle
5–9 dni) oraz dïuĝej niĝ najdïuĝszy okres póïtrwania
leku przeciwdepresyjnego (w przypadku ßuoksetyny jest to okoïo 6 dni plus okoïo 16 dni dla jej metabolitu – norßuoksetyny). Autorzy uwaĝajÈ, ĝe moĝe
byÊ to zwiÈzane ze szkodliwym wpïywem serotoniny
na bïonÚ ĂluzowÈ ĝoïÈdka, przez co leki o dziaïaniu
serotoninergicznym mogÈ zwiÚkszaÊ ryzyko choroby
wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego.

W tej samej pracy autorzy potwierdzili bardzo korzystny wpïyw leków z grupy inhibitorów pompy protonowej (IPP) oraz antagonistów receptora histaminowego
H2 (ranitydyna, famotydyna). W wypadku pacjentów
przyjmujÈcych leki z grupy SSRI w poïÈczeniu z NLPZ
dodanie IPP lub anty-H2 dawaïo ponad 9-krotnÈ redukcjÚ ryzyka krwawienia z przewodu pokarmowego.
Mniejsza (okoïo 3-krotna) redukcja wystÚpowaïa u pacjentów, u których IPP/anty-H2 doïÈczono do samego NLPZ. Waĝnym wnioskiem z tej analizy jest fakt,
ĝe po zastosowaniu leczenia proÞlaktycznego ryzyko
malaïo niemal do jednoĂci (OR = 1,1 i 1,3 odpowiednio dla SSRI + NLPZ oraz tylko NLPZ).
W cytowanym wczeĂniej badaniu Labos i wsp.
(27 058 pacjentów w wieku >50 lat, po przebytym zawale miÚĂnia sercowego) oceniono ryzyko zwiÈzane
ze skojarzonym leczeniem lekiem z grupy SSRI i lekiem przeciwpïytkowym (Labos i wsp. 2011). W badaniu wyodrÚbniono trzy podgrupy: osoby przyjmujÈce ASA + SSRI (n = 406), osoby przyjmujÈce ASA
+ klopidogrel + SSRI (n = 239) oraz osoby przyjmujÈce klopidogrel + SSRI (n = 45). PrzyjmujÈc
za punkt odniesienia leczenie kwasem acetylosalicylowym (HR = 1,0), najmniejszy przyrost ryzyka byï
zwiÈzany ze stosowaniem klopidogrelu (HR = 1,15).
Dla poïÈczenia ASA z klopidogrelem wartoĂÊ hazardu wzglÚdnego wynosiïa 1,49 i byïa porównywalna
dla poïÈczenia ASA z SSRI (HR = 1,42). Bardziej
niebezpiecznÈ kombinacjÈ okazaïo siÚ poïÈczenie
klopidogrelu z SSRI (HR = 1,76), zaĂ najwiÚksze ryzyko wystÚpowaïo dla kombinacji wszystkich trzech
leków (ASA + klopidogrel + SSRI, HR = 2,35).
Oprócz leków przeciwagregacyjnych i leków przeciwdepresyjnych hamujÈcych transporter serotoniny, szereg innych leków moĝe zaburzaÊ aktywnoĂÊ
pïytek krwi. Najwaĝniejsze z tych leków wymieniono
w tabeli 2. Èczenie tych leków z lekami przeciwdepresyjnymi moĝe zwiÚkszaÊ ryzyko powikïañ krwo-

Tabela 2. Inne leki wpïywajÈce na czynnoĂÊ pïytek
Antybiotyki:
Ampicylina
Chlorotetracyklina
Nitrofurantoina
Gentamycyna
Piperacylina
Leki przeciwzapalne:
Kolchicyna
Ibuprofen
Indometacyna
Naproksen
Fenylbutazon
Kwas mefenamowy
AminoÞlina
TeoÞlina
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Dihydroergotamina
Metysergid
Hydralazyna
Izoproterenol
Nitrogliceryna
Nitroprusydek sodu
Papaweryna
Fentolamina
Rezerpina
Furosemid
Werapamil
Alkohol
Cyklosporyna
Dekstran
Skrobia hydroksyetylowana

Winkrystyna
Winblastyna
Hydrokortyzon
Metyloprednizolon
Witamina E
Cyproheptadyna
Prometazyna
Suplementy diety:
Zïocieñ maruna
Czosnek
MiïorzÈb
¿eñ-szeñ
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tocznych, jednak brak jest badañ, które oceniaïyby
wielkoĂÊ tego ryzyka. Warto zwróciÊ uwagÚ, ĝe wĂród
tych leków znajduje siÚ szereg suplementów diety powszechnie przyjmowanych przez osoby w wieku podeszïym.
Zalecenia
WybierajÈc lek przeciwdepresyjny dla pacjenta w wieku podeszïym, wybieramy substancjÚ o jak
najniĝszym wspóïczynniku ryzyka. Pomocna moĝe
byÊ w tym celu tabela 1. WĂród leków przeciwdepresyjnych uznawanych za bezpieczne pod wzglÚdem
powikïañ krwotocznych wymienia siÚ agomelatynÚ,
reboksetynÚ, bupropion oraz mirtazapinÚ. Zawsze
jednak naleĝy indywidualnie rozwaĝyÊ czynniki ryzyka, stan ogólny, choroby wspóïwystÚpujÈce, przyjmowane leki i uĝywki. W razie wystÈpienia krwawienia w czasie leczenia lekiem przeciwdepresyjnym
naleĝy rozwaĝyÊ odstawienie leku. W praktyce czÚĂciej bÚdzie to zmiana na lek bezpieczniejszy. W kaĝdym przypadku wystÈpienia krwawienia z przewodu pokarmowego naleĝy przeprowadziÊ konsultacjÚ
chirurgicznÈ oraz wykonaÊ badanie gastroskopowe.
DecydujÈc siÚ na zastosowanie proÞ laktyki (lekiem
z grupy IPP lub antagonistÈ receptora H2), naleĝy
pamiÚtaÊ, ĝe u pacjentów w podeszïym wieku IPP
dajÈ wiÚcej dziaïañ niepoĝÈdanych (dolegliwoĂci ĝoïÈdkowo-jelitowe, zaburzenia ĂwiadomoĂci, nasilenie
objawów depresyjnych, hiponatremia, zmiany zanikowe bïony Ăluzowej ĝoïÈdka, zmniejszenie gÚstoĂci
tkanki kostnej, co w kontekĂcie ich ïÈczenia z lekami
z grupy SSRI moĝe nasilaÊ wywoïywane przez te leki
zmiany osteoporotyczne). Lekiem przeciwbólowym
nie wywierajÈcym wpïywu na aktywnoĂÊ pïytek, który moĝe byÊ stosowany u pacjentów z zaburzeniami
krzepniÚcia krwi, jest paracetamol (moĝe on jednak
powodowaÊ spadek liczby pïytek krwi).
Psychiatrzy, zwïaszcza konsultujÈcy pacjentów
w oddziaïach zabiegowych, czÚsto spotykajÈ siÚ z pytaniem o wskazania do odstawienia leku przeciwdepresyjnego przed zabiegiem operacyjnym. W tym
zïoĝonym problemie klinicznym brak jest szczegóïowych wytycznych. Uwaĝa siÚ, ĝe przed zabiegiem
neurochirurgicznym odstawienie leku pozostawia
siÚ do decyzji neurochirurga, czÚĂÊ wytycznych zaleca odstawienie leku na 3 tygodnie przed operacjÈ.
W wypadku innych procedur zaleca siÚ kontynuacjÚ
leczenia. Stosowanie leków przeciwdepresyjnych
u pacjentów poddawanych zabiegom operacyjnym
moĝe zwiÚkszaÊ ryzyko powikïañ w wypadku operacji ortopedycznych. Leki serotoninergiczne powodujÈ 4-krotny wzrost ryzyka koniecznoĂci przetoczenia
krwi (RR 3,71; 95% CI 1,35–10,18) (Movig i wsp.
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2003); stosowanie SSRI w okresie przedoperacyjnym
jest zwiÈzane z wiÚkszÈ (o 95 mL), ale nieistotnÈ klinicznie utratÈ krwi (van Haelst i wsp. 2010). Z kolei
w wypadku zabiegów pomostowania aortalno-wieñcowego (CABG, coronary artery bypass grafting)
leki z grupy SSRI nie zwiÚkszajÈ ryzyka (Kim i wsp.
2009; Xiong i wsp. 2010).
PodsumowujÈc, naleĝy podkreĂliÊ, ĝe u pacjentów
z depresjÈ ryzyko wystÈpienia krwawienia podczas
przyjmowania leków o dziaïaniu serotoninergicznym
jest wiÚksze. Osoby w wieku podeszïym sÈ grupÈ
o dodatkowo podwyĝszonym ryzyku tego powikïania.
Nadal niewiele wiemy o korzystnym wpïywie dziaïania przeciwpïytkowego leków przeciwdepresyjnych
u pacjentów ze zwiÚkszonym ryzykiem zdarzeñ zakrzepowo-zatorowych.
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