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Mimopostępu,daleka droga do sukcesu

▶ Postępy wiedzy o patogenezie zaburzeń psychicznych

▶Rola poszczególnych układów neurotransmisyjnych (DA, 5HT,ACh, NA, GABA, 

Mel)

▶Udział grup objawów w obrazie klinicznym (nastrój-napęd-zaburzenia myślenia)



Mimo postępu daleka droga do sukcesu

▶ Oczekiwania pacjentów i klinicystów

▶Wielowymiarowa poprawa

▶Powrót do aktywności zawodowej

▶Sprawność

▶Dobra tolerancja

▶Łatwość dawkowania

▶Dostępność leków

▶Brak „negatywnych” efektów terapii



Koncepcja osiągnięcia poprawy w depresji

Niezależnośći

autonomia społeczna

Poprawa funkcjonowania,

jakości życia, f. poznawczych

Stan stabilny

„RECOVERY”

REMISJA

POPRAWA



Hipoteza działania leku przeciwdepresyjnego

▶ 1. Depresję wywołuje niedobór 5HT, NA i/lub DA

▶ 2. Zmniejszona aktywność neuroprzekaźnika zmienia aktywność postsynaptycznych receptorów (w 
górę) co prowadzi do choroby.

▶ 3. Można ja zwalczać za pomocą leku p. depresyjnego zwiększając synaptyczne działanie 
monoamin(np. blokując ich wychwyt zwrotny – regulacja w dół).

▶ 4. Czas działania leku (jw.) od kilku dni do kilku tygodni odpowiada okresowi koniecznemu do 
ujawnienia działania p. depresyjnego i tolerancji do działań niepożądanych.



Przebieg działania przeciwdepresyjnego

▶ Trzy rozkłady działania w czasie:

▶ 1. zmiana kliniczna    (w dłuższym czasie)

▶ 2. zmiana neuroprzekaźnikowa (nagle)

▶ 3. Zmiana wrażliwości receptorów (w dłuższym czasie)

Wrażliwość receptorów dla neuroprzekaźników pośredniczy w zmianach klinicznych 
obserwowanych po stosowaniu LPD



Inhibitory MAO Inhibitory transporterówmonoamin Działające na receptory

typu A

odwracalne

nieodwracalne

typu B

TCA

SNRI

SSRI

NDRI

NRI

adrenergiczne2

mianseryna

NaSSA

SARI

modulatory

glutaminergiczne

modulatory

melatoninergiczno-

serotoninergiczne

Zasadnicze grupy leków przeciwdepresyjnych



TLPD jako grupa: zalety

• Dobra, udowodniona skuteczność

• Duża rozpiętość terapeutyczna pozwala na stosowanie w różnych 

postaciach depresji

• Wiele leków w tej grupie, co pozwala na indywidualny dobór



TLPD jako grupa:wady

• Objawy złej tolerancji są przykre dla chorego

• Wyraźne przeciwwskazania

• Ryzyko samobójstwa

• Ryzyko interakcji

• Odległe miejsce w standardach farmakoterapii



Objawy niepożądane po TLPD

Antycholinergiczne       antyhistaminowe antyadrenergiczne

Zaburzenia świadomości ortostatyczne spadki RR
Zaostrzenie jaskry zawroty głowy
Zaburzenie widzenia sedacja upadki
Zaparcia



Objawy niepożądane po TLPD i CLPD

Aminy trzeciorzędowe

• klomipramina

• doksepina

• imipramina

Aminy drugorzędowe

• dezypramina

• nortryptylina

Czteropierścieniowe

• maprotylina

• mianseryna
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Działania niepożądane TLPD i SSRI mogące dodatkowo wpływać na pogorszenie stanu somatycznego

Dzia ania niepo daneł żą TLPD SSRI

Sucho  w ustachść + +

Zaburzenia wiadomo ciś ś +

Wstrzymanie moczu+

Wyst pienie / zaostrzenie jaskryą + +

Nieostre widzenie+ +

Sedacja + + +

Niedoci nienie ortostatyczneś +

Zawroty g owył +

Upadki+ +

Kardiotoksyczno +ść

Nudno ciś + +

Bóle g owył + +



Nagłe odstawienie TLPD

▶ Uogólnione dolegliwości  somatyczne

▶ Dolegliwości z przewodu pokarmowego

▶ Niepokój, pobudzenie

▶ Zaburzenia snu

▶ Zaburzenia ruchu

▶ Objawy zespołu maniakalnego



TLPD w depresji naczyniowej
(Sackheim,Prohohovnik:BiologyofDepressiveDisorders,1993)

TLPD

Obniżenie ciśnienia krwi

Obniżenie przepływu krwi

Obniżenie metabolizmu

Choroba naczyń mózgowych



LPD II

▶SSRI 
(fluoksetyna,fluwoksamina,paroksetyna,sertralina,citalopram,escit
alopram)

▶Inhibitor MAO-A (moklobemid)

▶Mianseryna,milnacipran,mirtazapina,reboksetyna,tianeptyna,trazo
don,wenlafaksyna



SSRI jako grupa: zalety
(Goldstein, 1998)

• Lepsze efekty leczenia długotrwałego

• Lepsze efekty w podgrupach:melancholia, ciężkie depresje psychotyczne, 

depresje z lękiem, pobudzeniem, zaburzeniami snu

• Lepsza tolerancja  niż TLPD

• Bezpieczniejsze przy przedawkowaniu

• Nie działają na receptory H, nie mają działania cholinergicznego

• Bez działania kardiotoksycznego



SSRI jako grupa:wady
(Goldstein, 1998)

• Zaburzenia funkcji seksualnych

• Zmiana masy ciała

• Niepokój, lęk, bezsenność, zmęczenie, stymulacja układu 5HT

• Reakcje dermatologiczne

• Objawy pozapiramidowe

• Objawy odstawienia



Objawy niepożądane w czasie terapii SI-5HT
(Drugs,1999;wg BCSMRxw ciągu pierwszych 2 lat)

606462099324782707Suma

75422109345112Skóra

4643492348244Psych

127783146418338Neurol

951131722Hemo.

991050178409619Ogólne

1179692715161049Pokarm

271854489107Serc-n.

CITAL

237000

PARO

380000

SERTR

138000

FLUO

361000

FLUV

110000

Układy

Rx:



Oczekiwania wobec nowych leków p/depresyjnych

• Stosowanie w każdej postaci depresji

• Skuteczność wobec innych zaburzeń:

 lękowych

 zespołów behawioralnych:

 zaburzeń odżywiania

 zaburzeń snu

 dysfunkcji seksualnych



Czynniki zwi zane z lekiem:ą

• profil objawów niepo danychżą

• tolerancja przy d ugotrwa ym podawaniuł ł

• koszty leczenia

• interakcje lekowe

Czynniki zwi zane z pacjentem:ą

• wiek

• stan zdrowia

• reakcje chorego i jego rodziny na leki antydepresyjne (wywiad)

Uwagi terapeutyczne

Przy wyborze leku antydepresyjnego nale yż

uwzgl dnia  czynniki zwi zane zarówno z lekiemę ć ą

jak i z pacjentem.



Leki stosowane w depresji wieku podeszłego

Leki p/depresyjne Neuroleptyki

SSRIrisperidon

NASSAolanzapina

SNRIkwetiapina

RIMAOpernazyna

Leki naczyniowe leki p/padaczkowe BDZ

Statynykarbamazepinalorazepam

b-blokerykw.walproinowytranxene

Alkaloidyergotgabapentyna?oxazepam

Alkaloidyvincalamotrygina?

topiramat?

DEPRESJA



Depresje wśród chorych somatycznie

▶ Nowotwory20– 40 %

▶ Choroba Parkinsonado50%

▶ Udar mózgu23– 35%

▶ Zawał serca17– 20 %

▶ ChNS15 –25 %

▶ Choroby tarczycy20– 30 %

▶ Cukrzyca15- 20 %

▶ Zespoły bólowe (dyskopatie, migreny) 32 – 51%

40% chorych leczonych szpitalnie ujawnia objawy depresji



Czynniki powodujące oporność na leczenie

▶Starzenie - > 75  r.ż.

▶Zmiany organiczne mózgu

▶Przewlekła choroba somatyczna - > 3

▶Czas trwania depresji  - 6 - 24 m-ce

▶Nasilenie depresji – 60% psychotyczna



Depresja oporna na leczenie
(Sheltoniwsp. 2010)

▶ U około 10% pacjentów występuje brak odpowiedzi na leki antydepresyjne

▶ Zmieniać czy łączyć ?

▶ Zmiana leku:

▶unikanie politerapii

▶mniejsze ryzyko objawów nietolerancji

▶mniejsze koszty leczenia

▶ Potencjalizacja (łączenie leków):

▶Zalecana przez standardy



Depresja lekooporna

Potencjalizacja

▶ Dodanie litu do podawanych antydepresantów poprawia ich skuteczność

▶ podobnie działa dodanie do stosowanych antydepresantów hormonu –
trójjodotyroniny

▶ potencjalizujący, psychostymulujący, wielokierunkowy efekt amantadyny

▶ badania wykazują też na skuteczność w jednoczesnym stosowaniu dwóch różnych 
antydepresantów



Potencjalizacja lekami p/psychotycznymi II generacji

▶ Kwetiapina:

▶ zarejestrowana domonoterapiidepresji wChAD

▶ w dawce 50-300 mg 1x dziennie w zapobieganiu nawrotom dużej depresji

▶ Olanzapina:

▶ zarejestrowana  w leczeniu depresji wChADw połączeniu zfluoksetyną

▶ Aripiprazol:

▶ skuteczny jako lek dodawany do standardowej terapii depresji (także u osób starszych)

▶ zmniejsza nasilenie myśli samobójczych u chorych depresyjnych



Leki normotymiczne

-skuteczne w ostrym epizodzie

manii/depresji

- również działanie profilaktyczne

 pierwszy leknormotymiczny–jon litu

 klasyczne:karbamazepina,walproiniany

 nowe:lamotrygina (przeciwpadaczkowa), a takżeneuroleptykinowej generacji, 

np..klozapina,olanzapina, czyrisperidon



Sole litu

lek referencyjny?

-Zapobiegają zachowaniom samobójczym

- Wpływ immunomodulacyjny i przeciwwirusowy

-  pierwsza publikacja – 1949r

 lata 50 – głównie w stanach maniakalnych

 pierwsza połowa lat 60-tych – pierwsze dowody na profilaktycznie działanie, 
zapobiegające nawrotom manii i depresji w chorobach afektywnych

 w Polsce – początki lat 70-tych



Karbamazepina

 działanie przeciwmaniakalne, przeciwdepresyjne i profilaktyczne

 w atypowych stanach CHAD często skuteczniejsza od soli litu

 istotnie lepsze efekty w połączeniu z litem przy CHAD

 od lat 80-tych w użyciu pochodna –oksykarbamazepina(ma mniej objawów 
ubocznych i mniejszą tendencję do interakcji z innymi lekami).



Kwas walproinowy

 Skuteczniejszy od litu przy CHAD z częstą zmianą faz

 bardziej skuteczny w stanach maniakalnych niż depresyjnych

 bezpieczne w połączeniu tak z innymi lekami normotymicznymi, jak i pozostałymi 
lekami psychotropowymi

 nie powodują obniżenia stężenia we krwi większości jednocześnie stosowanych 
leków psychotropowych (w przeciwieństwie do karbamazepiny)



• skuteczno  - nie wcze niej ni  po 6 tygodniach stosowania lekuść ś ż

(u osób starszych po 6-12 tygodniach)

• nawrót objawów po nag ym przerwaniu leczenia w ci gu 2-ch miesi cył ą ę

• zalecane po uzyskaniu poprawy kontynuowanie terapii tymi samymi dawkami przez nast pne 4-9 miesi cyę ę

• ko czenie terapii przez stopniowe zmniejszanie dawki lekuń

• nag e przerwanie kuracji -  objawy abstynencyjneł

Czas leczenia lekami przeciw depresyjnymi



3 lub kolejny epizod depresji generuje koszt większy o 42% od kosztu 1 epizodu 

depresji

+42%

Koszty leczenia epizodu depresyjnego

Kiejna A. i wsp. Psychiatria Polska 2001; 35(2): 181-86



Nowe leki p/depresyjne

• Bardziej selektywny mechanizm działania

• Lepsza skuteczność w porównaniu z placebo

• Porównywalna skuteczność z lekami referencyjnymi

• Inny (odmienny) profil tolerancji

• Możliwość rozszerzenia wskazań



„nowe” leki p/depresyjne

Lek DLX TRAZ RBX WLFX MIRT AGOM

Selektywność + + ++ + + ++

Zalety Różne depresje W depresjach z 

lękiem, 

niepokojem,zab.sn

u

Ciężka depresja, 

poprawa 

funkcjipoznaw-

czych

Wyższe dawki w 

ciężkiej depresji

Szybki efekt (?), 

często stosowana 

dopoten-cjalizacji

Poprawa rytmów 

biologicznych

Tolerancja + + ± ± + +

Specjalne Ból sen apatia Sen, niepokój sen



Wybrane objawy niepożądane
(wg Kennedy iwsp, 2001; z modyfikacją)

Lek DLX TRAZ RBX WLFX MIRT AGOM

Senność +++ 0 ++ +++ ±

Bezsen

ność

+ + + ++ +

Pobudzenie 0 + ++ +

Zab. orient. 0 0 + +

Ból głowy + + + ++ + +

Znuże-nie + ++ 0 ++ ++ ?



Pozostałe objawyniepożądane (c.d.)

Lek DLX TRAZ RBX WLFX MIRT AGOM

Suchość w 

ustach
++ ± + ++ ++ +

Zab.akomodacji
+ ± + +

Zaparcia
+ + + ++ ±

Poty
0 + ± ±

Zab.mikcji
0 0 + 0 0

EPS
0 + ± + 0

Drżenia
± + ± + +



Leki o działaniu receptorowym:

zmniejszenie działań niepożądanych

związanych z aktywacją serotoninergiczną



Leki przeciwdepresyjne

o działaniu receptorowym

▶mianseryna

▶mirtazapina

▶trazodon

▶agomelatyna



Aktywacja receptorów 5-HT-gicznych:

efekty kliniczne

depresji

 lęku

depresji

lęku

 snu

 depresji

lęku

¯seks

masy ciała

nudności

wymioty

zab. żołądkowo

-jelitowe

5-HT1A 5-HT2A 5-HT2C 5-HT3

5 HT

( - )



Zablokowanie wybranych receptorów 5-HT-gicznych: efekt 

kliniczny

depresji

 lęku

depresji

lęku

 snu

depresji

lęku

¯seks

masyciała

nudności

wymioty

zab. żołądkowo

-jelitowe

5-HT1A 5-HT2A 5-HT2C 5-HT3

5 HT

( - )



Zablokowanie wybranych receptorów 5-HT-gicznych:

efektkliniczny

depresji

 lęku

depresji

lęku

 snu

depresji

lęku

¯seks

masyciała

nudności

wymioty

zab.żołądkowo

-jelitowe

5-HT1A 5-HT2A 5-HT2C 5-HT3

5 HT

( - )



Mechanizmy działania przeciwdepresyjnego

transmisji 5-HT1A transmisji NA i DA/PCF transmisji Glu rytmy biologiczne neuroprotekcja

agomelatyna + ++ + ++ ++

mianseryna ++ ++ ++ - +

mirtazapina ++ ++ ++ - +

trazodon ++ ++ ++ - +



Mianseryna,mirtazapina,trazodon:

zastosowania terapeutyczne

▶ Dawki wyższe:

▶ działanie przeciwdepresyjne

▶ Dawki niższe:

▶ działanie poprawiające sen

▶ w połączeniu z lekami o działaniu serotoninergicznym

▶ potencjalizacja/leczenie skojarzone

▶ przeciwdziałanie objawom ubocznym



Skuteczność przeciwdepresyjna trazodonu150 –450mg: porównanie z innymi LPD

Lek porównywany: Liczba prób Wynik:

TCA 12 prób (imipramina, amitryptylina)
równa skuteczność,trazodon– brak 

obj.przeciwcholinergicznych,przeciwlękowe

SSRI
4 próby (fluoksetyna, paroksetyna, 

sertralina)
skuteczność i tolerancja porównywalne,trazodon-sedacja

mianseryna, mirtazapina kilka prób
skuteczność równamianserynie, lepsza tolerancja; nieco 

wyższamirtazapiny(?)

wenlafaksyna 225 pacj, kontrolowane placebo
oba skuteczniejsze od placebo; większa skuteczność:wenlafaksyna– 

zahamowanie,trazodon- sen

bupropion 124 pacj.
równa skuteczność (trazodon–szybszy efekt) i tolerancja (różnice 

profilów)



Agomelatyna:

Działanie przeciwdepresyjne

Przywracanie radości życia

Anhedoniajest problemem



Skuteczność przeciwdepresyjna po 2 tygodniach:

agomelatyna (25-50mg) vs sertralina (50-100mg)

p = 0,027



Agomelatynaa dysfunkcje seksualne

pożądanie - rozbudzenie orgazm

procent osób w remisji (u których funkcje są zachowane) w porównaniu do wenlafaksyny



Zalety leków o działaniu receptorowym

▶ Posiadają szerokie spektrum działania przeciwdepresyjnego

▶ ze względu na:

▶specyficzne mechanizmy działania farmakodynamicznego

▶inny profil działań niepożądanych

stanowią alternatywę  dla pozostałych leków

przeciwdepresyjnych

▶ stosowane bywają w leczeniu skojarzonym



Leki p/depresyjne: postęp nie w pełni satysfakcjonujący

▶ZALETY

▶ Szerokie spektrum działania

▶ Lepsza tolerancja

▶ Lepsze subiektywne doznania 

chorych

▶WADY

▶Tolerancja daleka od ideału

▶Ograniczenia w 
skuteczności

▶Ograniczenia w dostępie do 
leków



Postęp w leczeniu p/depresyjnym

▶TLPD

▶SSRI

▶SNRI

▶SARI(antag. rec. 5HT1A iinh.wychw.zwr. 5HT)

▶NDRI

▶SNDI(dysinhibitor5HT i Na- zwiększa ich uwalnianie)

▶Agonista Mel +Antag5TH2C(NDDI)



Depresja a SSRI i nowsze leki

1. W leczeniu ciężkiej depresji  lepsze wyniki uzyskano 

stosując:mirtazapinę,wenlafaksynę(wysokie 

dawki),milnacipran,reboksetynę(co dowodzi, że działania noradrenergiczne 

ma tu duże znaczenie)(Möller, 2000 )

2. Mirtazapina, escitalopram, wenlafaksyna, sertralina– 

najskuteczniejsze(Ciprianiiwsp. 2009)

3. Escitalopram(Spadone, 2010)



Depresja z lękiem

1. Trazodon(zaburzenia snu)

2. Mirtazapina(zaburzenia snu)

3. Wenlafaksyna

4. Milnacipran

5. Reboksetyna



Depresja i zaburzenia snu

▶ Agomelatyna

▶ Mirtazapina

▶ Trazodon

▶ Mianseryna

▶ TLPD:doksepina, amitryptylina,opipramol



Rekomendowane na liście leków refundowanych leki do stosowania m.in.wCHAD

▶ Haloperidolum- Choroby psychiczne lubBupośledzenia umysłowe

▶ Haloperidolum- We wszystkich zarejestrowanych30%wskazaniach na dzień wydaniadecyzji

▶ Clozapinum-             Choroby psychiczne lubBupośledzenia umysłowe

▶ Perazinum- Choroby psychiczne lubBupośledzenia umysłowe

▶ Zuclopentixolum- Choroby psychiczne lubBupośledzenia umysłowe

▶ Sulpirydum- Choroby psychiczne lubB

upośledzenia umysłowe

▶ ChlorprothixenumWe wszystkich zarejestrowanych30%wskazaniach na dzień wydaniadecyzji

Chorobypsychiczne lub upośledzeniaumysłoweR



Czym leczyć depresje ?

▶Lekiem znanym lekarzowi

▶Dobór zależny od obrazu klinicznego

▶Ocena ryzyka samobójstwa

▶Ocena pogorszenia stanu somatycznego

▶Ocena kosztów leczenia



Współpraca chorych w leczeniu depresji(Sernaiwsp. 2010)

▶ Przez pierwsze 4 miesiące 56% chorych odstawia leki

▶ Dobrą współpracę stwierdzono u 22% chorych

▶ Lepiej współpracowali chorzy otrzymujący kilka leków oraz kobiety

▶ Lepiej współpracowali chorzy leczeni: 

maprotyliną,wenlafaxyną,mirtazapiną,citalopramemifluoksetyną



Perspektywy i oczekiwania

▶ Bardziej selektywny mechanizm działania

▶ Dobra skuteczność w różnych postaciach depresji

▶ Dobra tolerancja (bez objawów najczęściej powodujących odstawienie leku)

▶ Łatwe dawkowanie

▶ Dostępność – rola standardów leczenia
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