Wrażliwość na leki przeciwpsychotyczne u osób
w podeszłym wieku
Chloe Leon, Phillip Gerretsen, Hiroyuki Uchida, Takefumi Suzuki, Tarek Rajji, David C. Mamo
Curr Psychiatry Rep (2010) 12:28–33

Leki przeciwpsychotyczne są powszechnie stosowane w terapii zaburzeń psychotycznych i zachowania u osób w podeszłym wieku – między
innymi w pierwotnych zaburzeniach psychotycznych, takich jak schizofrenia, oraz zaburzeniach psychotycznych i zaburzeniach zachowania
związanych z otępieniem. W przypadku tych dwóch kategorii diagnostycznych zalecana długość leczenia jest skrajnie różne, ta pierwsza
wymaga intensywnego leczenia niemal przez całe życie. Zasady dawkowania leków przeciwpsychotycznych były pierwotnie ustalane
na podstawie badań z udziałem młodszych osób i dlatego mogą nie mieć zastosowania do leczenia osób w wieku podeszłym. Mając
na względzie najnowsze, alarmujące dane wskazujące na to, że wrażliwość na leki przeciwpsychotyczne jest zależna od wieku, szczególnie
ważne jest, aby przy ich dawkowaniu uwzględniać to, że chory się starzeje. Stosowanie leków przeciwpsychotycznych jest związane nie tylko
z ryzykiem występowania somatycznych i neurologicznych objawów niepożądanych, ale również ze zwiększeniem całkowitej śmiertelności
oraz nagłych zgonów sercowych w populacji narażonej na działanie tych leków. W tym artykule omówiono zagadnienie podatności osób
w podeszłym wieku na wystąpienie objawów niepożądanych w trakcie stosowania leków przeciwpsychotycznych oraz najnowsze modele
farmakokinetyczne i farmakodynamiczne wyjaśniające występowania tego zjawiska.
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Wprowadzenie

Leki przeciwpsychotyczne są powszechnie
używane w terapii objawów psychotycznych
i zaburzeń zachowania u osób w podeszłym
wieku.1 W najnowszych badaniach stwierdzono jednak, że ich stosowanie jest związane ze
zwiększeniem ryzyka zachorowalności na choroby serca i śmiertelności z powodu tych
chorób.2,3•• Liczba osób, które przekroczyły
75 r.ż. stale rośnie:4 w 1998 roku osoby powyżej 75 r.ż. stanowiły 13% populacji Stanów
Zjednoczonych, a szacuje się, że w 2030 roku
liczba osób w podeszłym wieku będzie stanowiła przynajmniej 20% tej populacji.5 Można
oczekiwać, że wraz ze wzrostem liczby osób
w podeszłym wieku równolegle będzie zwiększać się liczba chorych stosujących leki przeciwpsychotyczne.1 W jednym z badań stwierdzono, że odsetek pacjentów w podeszłym
wieku przyjmujących leki przeciwpsychotyczne zwiększył się z 2,3% w 1993 roku do 3,0%
w 2002 roku.6 Obserwowane zmiany demograficzne oraz dane wskazujące na zwiększenie chorobowości i śmiertelności przy stosowaniu leków przeciwpsychotycznych, zmuszają do opracowania metod indywidualizowania dawkowania w taki sposób, żeby
zmniejszyć ekspozycję chorych na leki przeciwpsychotyczne przez ustalenie stanu równowagi między koniecznością leczenia objawów

psychopatologicznych a zachowaniem przez
pacjentów poczucia dobrostanu. Do osiągnięcia tego celu potrzebne jest ustalenie jasnych wskazań do stosowania leków przeciwpsychotycznych u osób w podeszłym wieku,
a także poznanie mechanizmów fizjologicznych związanej z wiekiem wrażliwości na te
leki, które można by wykorzystać w praktyce
klinicznej.
W artykule przedstawiono wskazania
do stosowania farmakoterapii, zalecenia
na temat dawkowania leków przeciwpsychotycznych u osób w podeszłym wieku oraz
działania niepożądane i powikłania związane ze starzeniem się organizmu. Następnie
omówiono teorie i najnowsze badania odnoszące się do względnego wpływu związanych z wiekiem zmian farmakodynamicznych na zjawisko wrażliwości na leki.
Na koniec przedstawiono możliwość zaadaptowania tych badań do praktyki klinicznej.

Wrażliwość na leki
przeciwpsychotyczne
Dawkowanie

W opracowanych przez grupę ekspertów
wytycznych dotyczących stosowania leków

przeciwpsychotycznych u osób w podeszłym wieku zaleca się ich stosowanie
przede wszystkim u chorych z psychozą,
a także w przypadku wystąpienia manii, majaczenia oraz pobudzenia u osób z otępieniem bez objawów wytwórczych.7 Food and
Drug Administration (FDA) nie zarejestrowała leków przeciwpsychotycznych do terapii
otępienia i nakazała umieszczenie na opakowaniu leku ostrzeżenia o zwiększonym ryzyku zgonu związanego ze stosowaniem leków przeciwpsychotycznych drugiej generacji
w tej grupie chorych. W 2008 roku konieczność umieszczania ostrzeżenia rozszerzono na
wszystkie leki przeciwpsychotyczne pierwszej generacji, włącznie z haloperidolem.
Mimo to liczba wypisywanych leków przeciwpsychotycznych nie zmniejszyła się – po
części z powodu braku alternatywnych metod leczenia farmakologicznego zaburzeń
zachowania występujących u chorych z otępieniem.
Wyniki badań z udziałem dużych grup
osób z zaburzeniami zachowania w przebiegu choroby Alzheimera stały się przyczyną
obaw osób zajmujących się zdrowiem publicznym co do bezpieczeństwa stosowania
leków przeciwpsychotycznych. Katz i wsp.8
opublikowali wyniki jednego z pierwszych
dużych randomizowanych badań kontrolo-
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wanych placebo, w którym chorych włączono do grupy przyjmującej placebo albo risperidon w dawce 0,5, 1 lub 2 mg/24 h.
Autorzy stwierdzili, że przy stosowaniu risperidonu w dawce 1 mg/24 h obserwuje się
stan idealnej równowagi między występowaniem objawów niepożądanych a skutecznością leczenia objawów behawioralnych i psychotycznych w przebiegu otępienia.8 Jest to
jeden z wielu przykładów zbieżności wyników badań klinicznych z ustalonymi przez
grupę ekspertów wskazówkami terapeutycznymi, w których zaleca się stosowanie risperidonu w dawce 0,5-2mg/24 h lub olanzapiny w dawce 5-7,5 mg w leczeniu objawów
pobudzenia u chorych z otępieniem.8,9 W odróżnieniu od piśmiennictwa dotyczącego leczenia choroby Alzheimera, zalecenia dotyczące dawkowania leków przeciwpsychotycznych
u osób w podeszłym wieku chorujących
na schizofrenię są ustalane na podstawie bardzo małej liczby przesłanek,10•,11• w większości pochodzących z analizy danych dotyczących przepisywanych recept lub wskazówek
terapeutycznych ustalanych przez grupy ekspertów. Nie opublikowano wyników badań
z udziałem dużych grup chorych w podeszłym wieku, oceniających skuteczność i bezpieczeństwo różnych dawek poszczególnych
leków przeciwpsychotycznych, więc dowody
skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania
w omawianej grupie chorych pochodzą jedynie z trzech randomizowanych badań kontrolowanych przeprowadzonych z podwójnie
ślepą próbą, w których dawki leków były dobierane w zależności od stanu klinicznego
pacjentów,12,13 oraz z wielu innych badań
z udziałem małej liczby chorych.14 W najlepszym metodologicznie badaniu, z udziałem największej liczby chorych (n=175)
stwierdzono, że średnie skuteczne dawki risperidonu i olanzapiny wynosiły odpowiednio 2 i 10 mg/24 h.13 Jest to uzasadnienie zalecenia, żeby u chorych w podeszłym wieku
stosować dawki leków przeciwpsychotycznych o co najmniej połowę mniejsze niż
u młodszych dorosłych.
Obecnie obowiązujące wskazówki terapeutyczne dawkowania leków psychotycznych u chorych w podeszłym wieku cierpiących na schizofrenię mają jeszcze jeden
poważny słaby punkt: ustaloną arbitralnie
definicję „podeszłego wieku”. Chociaż intuicyjnie wydaje się oczywiste, że przy stosowaniu mniejszych dawek działania niepożądane występują rzadziej, to starzenie się jest
procesem dynamicznym. Dychotomiczny
podział „młody” i „w podeszłym wieku”
jest nie tylko nazbyt uproszczony, ale również potencjalnie szkodliwy klinicznie. Gdy
chorzy leczeni dużymi dawkami leków osiągną arbitralnie ustalony podeszły wiek
(w badaniach i programach klinicznych to
często 60 lub 65 lat), stosowane dawki lewww.podyplomie.pl/psychiatriapodyplomie

ków mogą być zmniejszone, co może być
przyczyną nawrotu choroby i negatywnie
wpływać na jakość życia tych osób. Poznanie dynamicznych mechanizmów biologicznych związanych z wiekiem jest niezbędne
do optymalizacji dawkowania leków w ciągu
całego życia chorego.
Działania niepożądane

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi leków przeciwpsychotycznych, występującymi szczególnie u osób w podeszłym wieku
są parkinsonizm15,16 i późne dyskinezy. Wraz
z wprowadzeniem leków przeciwpsychotycznych drugiej generacji pojawiła się nadzieja
na złagodzenie objawów parkinsonizmu,
chociaż nawet przy stosowaniu risperidonu
i olanzapiny (dwóch najczęściej stosowanych
leków przeciwpsychotycznych w tej populacji) ryzyko pojawienia się tych objawów
wciąż istnieje, jednak występują one znacznie
rzadziej.13 Ryzyko wystąpienia późnych dyskinez jest 4-5-krotnie większe u pacjentów
w podeszłym wieku cierpiących na schizofrenię niż u młodszych chorych.17 Po rozpoczęciu leczenia wydają się one pojawiać szybciej
u starszych niż u młodszych chorych. 17 Stosowanie leków przeciwpsychotycznych drugiej
generacji, z risperidonem włącznie, wiąże się
z mniejszą częstością występowania późnych
dyskinez, w porównaniu z klasycznymi neuroleptykami.18,19 To oraz fakt, że podczas leczenia neuroleptykami atypowymi objawy
pozapiramidowe występują stosunkowo rzadko, spowodowało, że leki przeciwpsychotyczne drugiej generacji traktowane są jako leki
pierwszego rzutu w leczeniu schizofrenii
u osób w podeszłym wieku. W odróżnieniu
od późnych dyskinez i parkinsonizmu, których ryzyko występowania wzrasta wraz
z wiekiem, częstość występowania akatyzji
jest zbliżona w ciągu całego życia (ok. 14%),20,21
a dystonie spowodowane stosowaniem leków
przeciwpsychotycznych są rzadko obserwowane u osób w podeszłym wieku (ok. 2 vs
30% u młodszych dorosłych).22 Zgodnie
z obserwacjami wskazującymi, że stosowanie
niektórych leków przeciwpsychotycznych
drugiej generacji wiąże się z występowaniem
działań niepożądanych ze strony układu pozapiramidowego niektóre dane potwierdzają,
że terapia przy użyciu tych leków (jak również klozapiny) jest związana z większym ryzykiem upadków.23
Od czasu wprowadzenia na rynek leki
przeciwpsychotyczne drugiej generacji miały
niekwestionowaną pozycję w leczeniu osób
w wieku podeszłym, gdyż rzadziej niż klasyczne neuroleptyki powodowały objawy
pozapiramidowe i późne dyskinezy. Na stosowanie tych leków w omawianej grupie chorych zwrócono szczególną uwagę od czasu
przeprowadzenia przez FDA przeglądu badań klinicznych dotyczącego skuteczności

i bezpieczeństwa leków przeciwpsychotycznych. Wskutek tego przeglądu nakazano
umieszczanie ostrzeżenia na opakowaniu leków dotyczącego zwiększenia ryzyka zgonu
wśród pacjentów z otępieniem. Wyniki
dwóch przeprowadzonych w 2007 roku
w Kanadzie badań epidemiologicznych
z udziałem dużych grup chorych spowodowały umieszczania takiego ostrzeżenia również na opakowaniach klasycznych leków
przeciwpsychotycznych.24,25 W tych badaniach retrospektywnie porównano wskaźniki śmiertelności w dużych grupach chorych
w podeszłym wieku, którzy stosowali leki
przeciwpsychotyczne pierwszej generacji,
drugiej generacji i niestosowali leków przeciwpsychotycznych. W obu badaniach
stwierdzono, że ryzyko zgonu jest zbliżone
w przypadku stosowania zarówno leków przeciwpsychotycznych pierwszej, jak i drugiej generacji. Na przykład w badaniu Gilla i wsp.25
stwierdzono, że skorygowany iloraz zagrożeń
zgonu w ciągu 30 dni od włączenia nowego
leku przeciwpsychotycznego wśród pacjentów
opieki długoterminowej wynosił 1,55 (95%
przedział ufności [PU] 1,19-2,02). Patrząc
z perspektywy klinicznej, odpowiada to zwiększeniu całkowitego ryzyka zgonu z 2,5%
u osób nieleczonych neuroleptykami do 3,7%
u chorych, którzy rozpoczęli leczenie
przy użyciu tych leków. Zmiana ta jest stosunkowo niewielka, ale istotna statystycznie.25
Chociaż związek przyczynowo-skutkowy między przyjmowaniem leków przeciwpsychotycznych a zgonami nie jest do końca poznany, to przyczyny tego stanu rzeczy mogą
być sercopochodne (niewydolność serca, zatrzymanie krążenia, wydłużenie odstępu QT
prowadzące do niemiarowości), związane
z uszkodzeniem naczyń mózgowych oraz zakażeniami (w szczególności zapaleniem
płuc).26,27 U osób w podeszłym wieku mogą
również częściej występować inne objawy niepożądane leków przeciwpsychotycznych, takie jak zespół nieprawidłowego wydzielania
hormonu antydiuretycznego lub złośliwy zespół neuroleptyczny, jednak autorom tego artykułu nie są znane żadne badania oceniające
ryzyko wystąpienia powyższych powikłań
w populacji osób w podeszłym wieku.
Chociaż w niektórych badaniach z udziałem chorych na schizofrenię stwierdzono,
że stosowanie leków przeciwpsychotycznych
było związane z umiarkowaną poprawą
w zakresie procesów poznawczych,28-30 to
wiadomo również, że działaniami niepożądanymi neuroleptyków w szerokim zakresie
dawek mogą być zaburzenia funkcji poznawczych.31-33 Tego typu objawy niepożądane są najbardziej uciążliwe u chorych
w podeszłym wieku, gdyż u chorych na
schizofrenię z czasem występują utrwalone
lub postępujące deficyty w zakresie procesów
poznawczych.34
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Mechanizmy

Między wchłanianiem leku a jego pojawieniem się w ośrodkowym układzie nerwowym
można wyróżnić kilka etapów. Po połknięciu
lek jest wchłaniany i trafia do krążenia wrotnego i wątroby. W wątrobie podlega metabolizmowi pierwszego przejścia. Następnie jest
rozprowadzony po całym organizmie przez
układ krwionośny (farmakokinetyka obwodowa) i przekracza barierę krew-mózg, gdzie
wiąże się z receptorami ośrodkowymi (farmakokinetyka ośrodkowa). Na koniec, na poziomie komórkowym lek wykazuje pierwotne
działanie neurochemiczne, uruchamiając odpowiedni układ drugiego przekaźnika (farmakodynamika). Na każdym z tych etapów pojawiają się zależne od wieku zmiany, które są
przyczyną zwiększenia częstości występowania działań niepożądanych u starszych chorych. Szczegółowy opis tych mechanizmów
nie leży w zakresie zainteresowania tego artykułu i został opublikowany gdzie indziej
przez Uchidę i wsp.10•,11• Krótkie streszczenie tego szczegółowego przeglądu zostało
przedstawione na rycinie.
Generalnie przyjmuje się, że stężenie jakiegokolwiek leku we krwi przy stosowaniu
tej samej dawki jest większe u osób w podeszłym wieku niż u młodszych.10• Pogląd ten
jest ogólnie rzecz biorąc słuszny i stał się
w geriatrii przyczynkiem do powstania maksymy „zaczynaj od małych dawek, zwiększaj
je powoli” („start low, go slow”). Ta hipoteza farmakokinetyczna niekoniecznie jednak
musi dotyczyć wszystkich leków, a w szczególności wszystkich leków przeciwpsychotycz-

nych. W przypadku tych ostatnich zadziwiająco mało danych potwierdza tę powszechnie przyjmowaną teorię,35,36 natomiast są
mocne dowody na to, że jest inaczej.10•,37,38
W ostatnio przeprowadzonym badaniu,
w którym poszukiwano zmiennych wpływających na stężenie klozapiny w surowicy,
stwierdzono, że palenie tytoniu i płeć męska
korelowały ze zwiększonym wydalaniem leku, natomiast wiek nie wpływał istotnie na jego stężenie we krwi.38 W innym badaniu ustalono, że w grupie osób powyżej 18 r.ż.
(średnio 33,8±9,3 roku), wraz ze zwiększeniem wieku o rok stężenie klozapiny rośnie
o 1,1%, norklozapiny o 1,0%, a N-oksyklozapiny o 1,0%.39 To samo wynika z badań
z udziałem chorych leczonych olanzapiną, risperidonem i ziprasidonem, w których nie obserwowano związku między stężeniem leku
we krwi a wiekiem.37,40-42 Warto zauważyć,
że 9-hydroksyperidon, który jest aktywnym
metabolitem risperidonu, jest również odrębnym neuroleptykiem (paliperidon), różniącym się od innych leków przeciwpsychotycznych tym, że jest wydalany wyłącznie
z moczem. Dlatego podczas leczenia risperidonem oraz paliperidonem starszych dorosłych ze związaną z wiekiem dysfunkcją nerek
stężenie 9-hydroksyperidonu w surowicy może znacznie wzrastać.
Innymi mechanizmami neurobiologicznym mogącymi być przyczyną nadmiernej
wrażliwości na leki przeciwpsychotyczne
u pacjentów w podeszłym wieku są ośrodkowe zmiany farmakokinetyczne związane
z procesem starzenia się. Uważa się, że przy-

czyną tego zjawiska są dwa odrębne procesy.
Po pierwsze, upośledzenie bariery krew-mózg
oraz dysfunkcja glikoproteiny P mogą być
przyczyną zwiększenia przenikania leku bezpośrednio do mózgu.43 Po drugie, stężenie endogennej dopaminy zmniejsza się wraz z wiekiem,44 co może prowadzić do zmniejszenia
reaktywności układu dopaminergicznego.
Podobnie synteza enzymów oraz prekursorów dopaminy zmniejsza się wraz z wiekiem,46 choć nie wszystkie doniesienia to potwierdzają.45 Ponadto stwierdzono, że
zmniejsza się również stężenie transportera
dopaminy odpowiedzialnego za wychwyt
zwrotny tego neuroprzekaźnika47,48 oraz
zwiększa się aktywność monoaminooksydazy B – enzymu biorącego udział w katabolizmie dopaminy.49 Podsumowując, zmniejszenie syntezy dopaminy i nasilenie jej
enzymatycznej degradacji może wpływać
na zmniejszenie stężenia dopaminy w starzejącym się mózgu.
Co więcej, kilka związanych z wiekiem
zmian farmakokinetycznych w obrębie układu dopaminergicznego może również przyczyniać się do powstawania zjawiska większej
wrażliwości na leki przeciwpsychotyczne, obserwowanego u osób w podeszłym wieku.
Należą do nich: zmniejszenie liczby neuronów dopaminergicznych w istocie czarnej,10•,50 zmniejszenie gęstości miejsc wiązania dopaminy w różnych rejonach mózgu
(włącznie ze zwojami podstawy)51 oraz zakłócenia w dalszym przekazywaniu sygnału
po związaniu się dopaminy z receptorem.52
Zmiany te mają znaczenie, gdyż przy okre-

Rycina
Potencjalne czynniki wpływające na związaną z wiekiem wrażliwość na leki przeciwpsychotyczne.
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przeciwpsychotycznego

↑ stężenia leku
przeciwpsychotycznego
we krwi?

FK obwodowa
• Wchłanianie
• Dystrybucja
• Wydalanie

↑ wrażliwości terapeutycznej
i związanej z występowaniem
działań niepożądanych

↑ stopnia związania
receptora dopaminowego?

FK ośrodkowa

FD

• ↑ przepuszczalności
bariery krew-mózg

• ↓ liczby receptorów
dopaminergicznych D2

• Zaburzenie funkcji
glikoproteiny P

• ↓ stężenia endogennej
dopaminy

• Dystrybucja miejscowa

• ↓ sprawności
postsynaptycznego
przesyłania sygnału

• Wydalanie

• Zaburzenia
funkcjonowania systemu
neuroprzekaźników

FD – farmakodynamika; FK – farmakokinetyka
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ślonym poziomie związania leku z receptorem dopaminowym, osoby w podeszłym wieku – w porównaniu do osób młodszych
– częściej doświadczają działań niepożądanych.53 Problem jest jednak jeszcze bardziej
złożony, gdyż w odniesieniu do mechanizmów kompensacyjnych, zarówno przed-, jak
i poreceptorowych, istnieje prawdopodobnie
zmienność osobnicza. Dotyczy to między innymi zaburzenia mechanizmów regulacji stężenia endogennej dopaminy i zaburzenie
funkcji receptorowego układu przekazywania
bodźców związanego z białkiem G. Wszystkie te mechanizmy mogą wpływać na zjawisko wrażliwości na leki przeciwpsychotyczne.

najnowszepostępy

Chociaż związane z wiekiem zmiany farmakokinetyki obwodowej i ośrodkowej mogą wpływać na różnicę w stopniu wrażliwości
na leki u osób w podeszłym wieku, to zgodnie z wynikami badań opublikowanych przez
autorów tego artykułu główną rolę mogą odgrywać mechanizmy farmakodynamiczne.33, 53
Autorzy przeprowadzili badanie krzyżowe
z udziałem osób w podeszłym wieku cierpiących na schizofrenię, którzy długotrwale
przyjmowali risperidon. W badaniu użyto
pozytonowej tomografii emisyjnej (PET),
do obrazowania zastosowano [11C] raklopryd. Stwierdzono występowanie objawów
pozapiramidowych w grupie badanej przy
stopniu związania risperidonu z receptorami
D2 niższym (33-79%) niż u osób młodszych,
u których, jak konsekwentnie wynika z badań, objawy pozapiramidowe występują
przy stopniu związania leku z receptorem
>80%. Uważa się, że obecność działań niepożądanych lub ich brak zależy raczej od całkowitej niż względnej (odsetek receptorów D2
niezwiązanych z lekiem) liczby wolnych receptorów, dostępnych dla zachowania prawidłowej aktywności dopaminergicznej. Autorzy uważają, że z powodu związanego
z wiekiem stopniowego zmniejszania się całkowitej liczby receptorów dopaminergicznych występuje utrata rezerwy receptorowej,
co jest przyczyną tego, że objawy pozapiramidowe występują przy niższym względnym
poziomie wiązania leku z receptorami dopaminergicznymi niż ma to miejsce u osób
młodszych – czyli mniejszym niż 80%. Tę obserwację należy jednak rozpatrywać w świetle
międzyosobniczej zmienności co do stopnia
zmniejszenia stężenia endogennej dopaminy,
stopnia zaniku receptorów dopaminergicznych, liczby neuroreceptorów rezerwowych
dostępnych dla endogennej dopaminy, oraz
poziomu względnego związania receptorów
z lekiem, przy którym występują objawy niepożądane.54,55 Mimo to łączenie poziomu
wiązania ośrodkowego leku z przebiegiem
choroby – nieważne, czy ze skutecznością lewww.podyplomie.pl/psychiatriapodyplomie

ku, czy z występowaniem objawów niepożądanych – jest ważne, gdyż wartość ta może
być stosowana do ustalenia optymalnego
dawkowania. Na przykład, osoby w podeszłym wieku chorujące na schizofrenię, leczone risperidonem, uzyskiwały mniejszą liczbę
punktów w skali DRS (Dementia Rating
Scale-2) oceniającej sprawność procesów poznawczych przy stopniu związania leku z receptorem D2 większym niż 75%, co odpowiadało dawce dobowej przekraczającej 3
mg. Może to świadczyć o tym, że nawet stosowanie dawek mieszczących się w górnej granicy zakresu zalecanych dawek terapeutycznych może wiązać się z występowaniem
zaburzeń procesów poznawczych. Wyniki
pierwszych badań neurochemicznych z użyciem PET z udziałem pacjentów w podeszłym wieku chorujących na schizofrenię
wskazują, że w przypadku związania ponad
70% receptorów z lekiem obserwuje się nie
tylko pogorszenie procesów poznawczych, ale
również dużo większe prawdopodobieństwo
występowania objawów pozapiramidowych.
Dane te empirycznie potwierdzają słuszność
obecnie obowiązujących zaleceń dotyczących
stosowania risperidonu w tej grupie chorych
w dawkach 1,5-3,5 mg/24 h.

implikacjekliniczne

W większości przypadków lekarze zalecają pacjentom w podeszłym wieku stosowanie
mniejszych dawek leków przeciwpsychotycznych,11•,56-58 ale niewiele danych dotyczy wpływu indywidualnej zmienności na przebieg
choroby oraz występowanie działań niepożądanych w czasie procesu starzenia się. Celem
podejmowanych obecnie programów badawczych jest wyrwanie się z kręgu randomizowanych badań kontrolowanych i metaanaliz
(„medycyna uśredniająca”), w których indywidualne różnice są ignorowane, i w konsekwencji rozwój medycyny spersonalizowanej,
w której ważne są zmienne indywidualne
oraz charakterystyczne dla poszczególnych
podgrup chorych. Jak dotąd, monitorowanie stężeń terapeutycznych leków, być może
z wyjątkiem klozapiny, nie dostarczyło przekonywających i spójnych danych uzasadniających rutynowe stosowanie tej metody w codziennej praktyce w odniesieniu do leków
przeciwpsychotycznych. Podobnie, chociaż
ocena zmian neurochemicznych w mózgu
przy użyciu PET okazała się niezwykle użyteczna i stała się podstawą do zmniejszenia
zakresu zalecanych dawek oraz do przewidywania zakresu dawkowania dla nowych leków
przeciwpsychotycznych II generacji, jednak
powszechne zastosowanie tej metody jest
obecnie niemożliwe z powodu znacznych
kosztów i małej dostępności. Autorzy artykułu rozpoczęli ostatnio badanie możliwości zastosowania danych z PET do stworze-

nia modelu, który można by było stosować
w warunkach klinicznych, korzystającego
z danych dotyczących obwodowego stężenia
i ośrodkowego poziomu wiązania określonego leku, zarówno u osób młodszych, jak
i w podeszłym wieku, modelowania farmakokinetycznego populacji38 oraz oceny stabilności stopnia wiązania z receptorami przez
okres wielu miesięcy, co umożliwiałoby prospektywne, empiryczne potwierdzenie przydatności tego modelu.53, 59 Jeśli udałoby się
uzyskać taki użyteczny model, to podobne
zasady można byłoby zastosować do innych
leków psychotropowych, dla których można
uzyskać ośrodkowe i obwodowe dane farmakokinetyczne i farmakodynamiczne, na przykład dla leków przeciwdepresyjnych.60

Podsumowanie

Osoby w podeszłym wieku są szczególnie
podatne na wystąpienie objawów niepożądanych przy stosowaniu leków przeciwpsychotycznych, gdyż starzenie się polega między
innymi na upośledzeniu obwodowych
i ośrodkowych procesów farmakokinetycznych i farmakodynamicznych. Dane z badań
neurochemicznych z użyciem PET dotyczących ośrodkowego wiązania leków psychotropowych mogą być pomocne w ustaleniu minimalnej skutecznej dawki tych środków
i dają okazję do ustalenia narzędzi do stosowania klinicznego, pozwalających na indywidualizowanie farmakoterapii.
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