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• Klozapina jest lekiem z wyboru
u chorych na schizofrenię
lekooporną.
• Objawy obsesyjno-kompulsyjne
(OCS) mogą występować
w przebiegu schizofrenii.
• Klozapina może powodować OCS
u chorych na schizofrenię.
• Ważne jest wyjaśnienie zależności
między OCS a stosowaniem leków
przeciwpsychotycznych, w tym
klozapiny, u chorych na schizofrenię.
• OCS indukowane przez klozapinę
należy leczyć poprzez
zmniejszenie dawki lub dołączenie
leku o działaniu
przeciwobsesyjnym, np. z grupy
selektywnych inhibitorów wychwytu
zwrotnego serotoniny.

Streszczenie
Klozapina jest atypowym lekiem przeciwpsychotycznym stosowanym w leczeniu chorych
na schizofrenię lekooporną. Stosowana była również w innych zaburzeniach, np. zaburzeniu
obsesyjno-kompulsyjnym, szczególnie jako lek potencjalizujący. Pojawiały się nieliczne
doniesienia o występowaniu indukowanych przez klozapinę paradoksalnych objawów
obsesyjno-kompulsyjnych (obsessive-compulsive symptoms, OCS). Autorzy opisują chorego
na schizofrenię, u którego po wprowadzeniu klozapiny wystąpiły OCS, a po zmniejszeniu
dawki leku obserwowano pozytywną reakcję.
Wprowadzenie

Klozapina jest atypowym lekiem przeciwpsychotycznym stosowanym w leczeniu chorych na schizofrenię lekooporną. W przeciwieństwie do innych leków przeciwpsychotycznych
wywiera silne działanie antagonistyczne wobec receptorów serotoninowych (5-HT)2
i charakteryzuje się mniejszym powinowactwem wobec receptorów dopaminowych D2.
W piśmiennictwie opisywano rozwój objawów obsesyjno-kompulsyjnych (OCS) przy
stosowaniu atypowych leków przeciwpsychotycznych, w tym klozapiny.1,2 W sprzeczności z tym stoi to, że atypowe leki przeciwpsychotyczne były stosowane w terapii
lekoopornego zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego (obsessive-compulsive disorder,
OCD).3,4 W dużym przeglądzie retrospektywnym5 nie stwierdzono nasilenia lub pojawienia się OCS/OCD podczas leczenia klozapiną. Autorzy opisują chorego na schizofrenię,
u którego po zastosowaniu klozapiny wystąpiły OCS, a po zmniejszeniu dawki leku obserwowano pozytywną reakcję.

Opis przypadku

20-letni nieżonaty mężczyzna zgłosił się
z gwałtownymi agresywnymi zachowaniami
w wywiadzie, mamrotaniem i uśmiechaniem
się do siebie, podejrzliwością, skróceniem snu
i zaniedbywaniem się przez ostatnie 2 lata.

Wcześniejszy wywiad – rodzinny i osobisty
– nie dostarczył istotnych informacji. W okresie przedchorobowym pacjent był dobrze przystosowany. Na podstawie kryteriów ICD-10
rozpoznano u niego schizofrenię niezróżnicowaną.6 Chory był leczony przez ostatnie
1,5 roku, jednak przeważnie nie stosował się
do zaleceń. Obecnie doszło do zaostrzenia
objawów choroby, po tym jak 2 miesiące
wcześniej odstawił leki. Nie było dostępu
do żadnej dokumentacji dotyczącej terapii.
Rozpoczęto leczenie olanzapiną w dawce
10 mg/24 h, którą następnie zwiększono do
dawki 20 mg/24 h, łącznie z chloropromazyną 200 mg/24 h. W ciągu 3 tygodni nie
stwierdzono żadnej poprawy.
Ze względu na nasiloną agresję, upór
i wrogość chorego zastosowano klozapinę
w dawce 25 mg/24 h, którą stopniowo zwiększano w ciągu 2 tygodni do 250 mg/24 h;
jednocześnie stopniowo odstawiając w ciągu
tygodnia inne leki. Po pięciu dniach stosowania klozapiny w dawce 250 mg zauważono, że do wcześniejszych objawów pacjenta
doszło powtarzanie przez niego niektórych
czynności. Wielokrotnie dotykał niektórych
przedmiotów, np. szklanek i drzwi, stawał się
rozdrażniony, kiedy proszono go, żeby tego
nie robił. Kładł się na podłodze i po kilku
minutach wstawał. Powtarzał ten cykl 4-5 razy, zanim ostatecznie kładł się do łóżka. Pytany odpowiadał, że czuł się zmuszony
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do powtarzania tych czynności, chociaż wiedział, że są one irracjonalne. Twierdził, że postępuje tak bez jakiegoś zewnętrznego wpływu. W Yale-Brown Obsessive Compulsive
Scale uzyskał 20 punktów. Przegląd dokumentacji z wcześniejszego leczenia wykazał,
że 8 miesięcy wcześniej rozpoczęto u niego
leczenie klozapiną, ponieważ nie reagował
na haloperidol i risperidon stosowane w odpowiednich dawkach i przez odpowiednio
długi czas. U chorego wystąpiły podobne
OCS, kiedy przyjmował klozapinę w dawce 250 mg/24 h, jednak uznano je za związane z psychozą i zwiększono dawkę leku
do 400 mg/24 h, co doprowadziło do zwiększenia nasilenia OCS. Dołączono kapsułkę
fluoksetyny 40 mg, bez istotnego złagodzenia objawów. Ponieważ u chorego wystąpiła
wyraźna sedacja i nasilone OCS, klozapinę
odstawiono i rozpoczęto stosowanie trifluperazyny i amisulpridu. OCS ustąpiły w ciągu 3 tygodni.
Ze względu na pojawianie się OCS przy
dawce klozapiny 250 mg/24 h w obydwu
przypadkach zadecydowano o zmniejszeniu
dawki klozapiny do 200 mg/24 h. Dołączono
amisulprid w dawce do 400 mg/24 h. Objawy
obsesyjno-kompulsyjne zmniejszyły się i ustąpiły w ciągu tygodnia od zmniejszenia dawki.

Omówienie

U tego pacjenta w obydwu przypadkach
objawy wystąpiły, kiedy dawka klozapiny wynosiła powyżej 200 mg/24 h, i ustąpiły po jej
zmniejszeniu. Chociaż w pierwszej sytuacji
dołączono również fluoksetynę, nie spowodowało to istotnej poprawy, natomiast po
odstawieniu klozapiny doszło do zmniejszenia nasilenia OCS. U tego chorego OCS były jednoznacznie związane z klozapiną, a ich
nasilenie było zależne od dawki tego leku.
Przedstawiany przypadek różni się od opisywanych wcześniej przypadków OCS indukowanych przez klozapinę, ponieważ u tego pacjenta OCS wystąpiły po krótkim okresie
leczenia klozapiną (<3 tygodnie) i przy dawce 250 mg/24 h.
Wcześniejsze doniesienia na temat indukowanych przez klozapinę OCS dotyczyły jej stosunkowo większych dawek
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(300-900 mg/24 h)2,7,8 i dłuższych okresów
stosowania tego leku (od 10 tygodni do
2 lat).2,7-9 U opisywanego pacjenta przed rozpoczęciem leczenia klozapiną nie występowały ponadto żadne OCS. Pojawiały się natomiast doniesienia o zaostrzaniu przez
klozapinę już istniejących OCS.2
W przeprowadzonym niedawno badaniu,10 które dotyczyło OCD u leczonych
klozapiną chorych na schizofrenię lub zaburzenie schizoafektywne, wykazano, że rozpowszechnienie istotnych klinicznie OCS
wynosiło 24%. Nie ustalono natomiast czasowych zależności między wystąpieniem objawów obsesyjnych a objawami schizofrenii
i leczeniem klozapiną. Mniej więcej u 50%
tych chorych OCS występowały przed leczeniem klozapiną.
Proponowano wiele hipotez, które miały
wyjaśnić rozwój OCS w trakcie leczenia przeciwpsychotycznego. W przypadku OCS indukowanych przez klozapinę postulowano
znaczenie antagonistycznego działania wobec
receptorów 5-HT2A i 5-HT2C.11 Wśród innych
mechanizmów wymieniano znaczenie dopaminy w patogenezie OCS oraz serotoninergicznej modulacji układu dopaminergicznego.12,13
Ważne, aby podczas badania chorego
na schizofrenię, u którego występują OCS,
ocenić ewentualny wpływ leków przeciwpsychotycznych. Ma to duże znaczenie w leczeniu tych chorych. W piśmiennictwie opisywano przypadki samoistnej remisji
indukowanych przez klozapinę OCS w ciągu 1-3 tygodni.14 Inne możliwości w przypadku indukowanych przez klozapinę OCS
obejmują zmniejszenie dawki leku (jak
w omawianym przypadku) lub dołączenie inhibitora wychwytu zwrotnego serotoniny. Inną możliwością jest zmiana leku przeciwpsychotycznego na inny, należy jednak uważać
na możliwość zaostrzenia objawów psychozy, ponieważ klozapina przeważnie jest stosowana u pacjentów lekoopornych.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę paradoksalną skuteczność klozapiny w opornych przypadkach
OCD, nakładanie się neurobiologicznego

podłoża OCD i psychozy oraz coraz częstsze
stosowanie klozapiny u chorych na schizofrenię lekooporną, zaleca się zachowanie czujności i ostrożności podczas stosowania klozapiny. Do właściwej terapii, a także w celu
uniknięcia politerapii, konieczne jest właściwe
zebranie wywiadu dotyczącego leczenia
i określenie związku objawów ze stosowanymi lekami.
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Komentarz
PiÊmiennictwo: H. Boter i wsp. Schizophrenia Research 115 (2009): 97-103.
Otwarte badanie randomizowane z udzia∏em 498 chorych z pierwszym epizodem psychotycznym w przebiegu schizofrenii. W badaniu oceniano odpowiedê
na leczenie oraz odsetek remisji w trakcie 12-miesi´cznej terapii.
1. Informacja o leku Solian® (Amisulpridum) – 200 mg, tabletki; 400 mg,
tabletki powlekane.
SOLIAN®, 200 mg, tabletki; SOLIAN®, 400 mg, tabletki powlekane. Solian®,
200 mg: 1 tabletka zawiera 200 mg amisulprydu oraz substancje pomocnicze. Solian®, 400 mg: 1 tabletka powlekana zawiera 400 mg amisulprydu
oraz substancje pomocnicze. Wskazania do stosowania: amisulpryd stosowany jest w leczeniu ostrej i przewlek∏ej schizofrenii z objawami pozytywnymi (takimi jak: urojenia, omamy, zaburzenia myÊlenia) i (lub) objawami
negatywnymi (takimi jak: st´pienie uczuç, wycofanie emocjonalne i socjalne),
w tym tak˝e u chorych z przewagà objawów negatywnych. Dawkowanie
i sposób podawania: w ostrych zaburzeniach psychotycznych zaleca si´
dawki doustne wynoszàce od 400 do 800 mg na dob´. W indywidualnych
przypadkach dawk´ mo˝na zwi´kszyç do 1200 mg na dob´. Nie zbadano
w wystarczajàcym stopniu bezpieczeƒstwa stosowania dawek ponad
1200 mg na dob´, zaleca si´ zatem, aby nie podawaç dawki leku wi´kszej
ni˝ 1200 mg na dob´. Dawk´ nale˝y dobieraç w zale˝noÊci od indywidualnej
reakcji pacjenta na lek. U chorych, u których wyst´pujà jednoczeÊnie objawy
pozytywne i negatywne, dawki leku nale˝y ustaliç tak, ˝eby uzyskaç
optymalnà kontrol´ objawów pozytywnych (400 do 800 mg na dob´).
Leczenie podtrzymujàce nale˝y prowadziç najmniejszà skutecznà dawkà
produktu. U pacjentów charakteryzujàcych si´ przewagà objawów negatywnych zaleca si´ podawanie leku doustnie w dawkach od 50 do 300 mg na
dob´. W ka˝dym przypadku dawk´ leku nale˝y ustalaç indywidualnie. Amisulpryd nale˝y podawaç dwa razy na dob´ w przypadku dawek powy˝ej
400 mg. Stosowanie u osób w podesz∏ym wieku: w tej grupie pacjentów
amisulpryd nale˝y stosowaç z zachowaniem szczególnej ostro˝noÊci z uwagi na mo˝liwoÊç wystàpienia spadków ciÊnienia t´tniczego krwi lub nadmiernej sedacji. Stosowanie u dzieci: podawanie amisulprydu dzieciom przed
okresem pokwitania jest przeciwwskazane, gdy˝ nie ustalono dotychczas
bezpieczeƒstwa stosowania leku w tej grupie wiekowej. Stosowanie
w niewydolnoÊci nerek: amisulpryd jest eliminowany z organizmu przez
nerki. W przypadku niewydolnoÊci nerek dawk´ leku nale˝y zmniejszyç do
po∏owy u pacjentów, u których klirens kreatyniny (CRCL) mieÊci si´ w zakresie
30-60 ml/min, oraz do jednej trzeciej dawki u pacjentów, u których klirens
kreatyniny (CRCL) mieÊci si´ w zakresie 10-30 ml/min. Brak danych o chorych
z ci´˝kim uszkodzeniem nerek (CRCL<10 ml/min), dlatego te˝ nie nale˝y
stosowaç leku u tych pacjentów. Stosowanie w niewydolnoÊci wàtroby:
poniewa˝ lek nie podlega w istotnym stopniu przemianom metabolicznym,
nie ma koniecznoÊci modyfikowania dawki w przypadku zaburzenia
czynnoÊci wàtroby. Przeciwwskazania: nadwra˝liwoÊç na amisulpryd lub
któràkolwiek substancj´ pomocniczà produktu, stosowanie u pacjentów
z nowotworami, których wzrost jest zale˝ny od poziomu prolaktyny, np.
gruczolak przysadki typu prolactinoma, rak piersi, guz chromoch∏onny nadnerczy, stosowanie u dzieci w wieku poni˝ej 15 lat, okres karmienia piersià,
ci´˝ka niewydolnoÊç nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min). Leku nie nale˝y
stosowaç jednoczeÊnie z sultoprydem, agonistami dopaminergicznymi
oprócz lewodopy, z wyjàtkiem pacjentów z chorobà Parkinsona. Specjalne
ostrze˝enia i Êrodki ostro˝noÊci dotyczàce stosowania: podobnie jak
w przypadku stosowania innych neuroleptyków mo˝liwe jest wystàpienie
z∏oÊliwego zespo∏u neuroleptycznego z takimi objawami jak hipertermia,
sztywnoÊç mi´Êni, zaburzenia czynnoÊci autonomicznego uk∏adu nerwowego oraz zwi´kszenie aktywnoÊci kinazy kreatynowej w surowicy. W przypadku wystàpienia objawów zespo∏u nale˝y przerwaç podawanie amisulprydu.
Amisulpryd powoduje zale˝ne od dawki wyd∏u˝enie odst´pu QT w zapisie
EKG. Dzia∏anie to, które mo˝e zwi´kszaç ryzyko wystàpienia ci´˝kich komorowych zaburzeƒ rytmu serca, takich jak torsades de pointes, jest nasilone
w przypadku wspó∏istniejàcej bradykardii, hipokaliemii oraz w przypadku
wrodzonego lub nabytego wyd∏u˝onego odst´pu QT (podczas jednoczesnego stosowania leków, które powodujà wyd∏u˝enie odst´pu QT). JeÊli stan
kliniczny pacjenta na to pozwala, to przed zastosowaniem amisulprydu
wskazane jest upewniç si´, czy nie wyst´pujà jakiekolwiek czynniki, które
mogà sprzyjaç wystàpieniu tego typu zaburzeƒ rytmu serca. Sà to: bradykardia (poni˝ej 55 uderzeƒ serca na minut´), hipokaliemia, wrodzone wyd∏u˝enie
odst´pu QT, stosowane obecnie leki, które mogà powodowaç znacznà
bradykardi´ (poni˝ej 55 uderzeƒ serca na minut´), hipokaliemi´, zwolnienie
przewodzenia w mi´Êniu sercowym lub wyd∏u˝enie odst´pu QT. U pacjentów wymagajàcych d∏ugotrwa∏ego leczenia neuroleptykami nale˝y wykonaç
badanie EKG jako cz´Êç wst´pnej oceny stanu klinicznego. Amisulpryd jest
wydalany z organizmu przez nerki. W przypadkach niewydolnoÊci nerek
dawk´ leku nale˝y zmniejszyç. Amisulpryd mo˝e obni˝aç próg drgawkowy,
zatem pacjenci z padaczkà w wywiadzie powinni byç uwa˝nie obserwowani w czasie leczenia tym lekiem. U pacjentów w podesz∏ym wieku amisulpryd,
podobnie jak inne neuroleptyki, nale˝y stosowaç ze szczególnà ostro˝noÊcià
z uwagi na mo˝liwoÊç wystàpienia spadków ciÊnienia t´tniczego oraz nadmiernego uspokojenia. Podobnie jak w przypadku innych preparatów
o dzia∏aniu antydopaminergicznym nale˝y zachowaç szczególnà ostro˝noÊç
w razie stosowania amisulprydu u pacjentów z chorobà Parkinsona, gdy˝ lek
ten mo˝e nasilaç objawy choroby. Amisulpryd mo˝e byç stosowany tylko
wówczas, gdy leczenie neuroleptykiem jest niezb´dne. Z powodu zawartoÊci
laktozy lek jest przeciwwskazany u pacjentów z wrodzonà galaktozemià,
zespo∏em z∏ego wch∏aniania glukozy lub galaktozy albo z niedoborem laktazy. Dzia∏ania niepo˝àdane: cz´sto: bezsennoÊç, niepokój, pobudzenie;
mogà wystàpiç objawy pozapiramidowe (dr˝enie i wzmo˝one napi´cie
mi´Êniowe, zwi´kszenie wydzielania Êliny, akatyzja, hipokineza). Objawy te
po stosowaniu podtrzymujàcych dawek leku majà zazwyczaj umiarkowane
nasilenie i sà cz´Êciowo przemijajàce, bez przerywania podawania amisulprydu, po zastosowaniu leku przeciw parkinsonizmowi. Cz´stoÊç wyst´powania
objawów pozapiramidowych zwi´ksza si´ wraz ze stosowaniem wi´kszych
dawek leku i jest bardzo ma∏a w przypadku leczenia pacjentów
z przewa˝ajàcymi negatywnymi objawami dawkami 50-300 mg/dob´. Podczas badaƒ klinicznych u pacjentów leczonych amisulprydem wykazano
mniejszà cz´stoÊç objawów pozapiramidowych ni˝ w przypadku zastosowania haloperidolu, zwi´kszenie st´˝enia prolaktyny w surowicy krwi. Jest to
zjawisko przemijajàce, ust´pujàce po zaprzestaniu stosowania produktu.
Hiperprolaktynemia mo˝e powodowaç mlekotok, zatrzymanie miesiàczki,
ginekomasti´, obrzmienie piersi, zmniejszenie libido, impotencj´, ozi´b∏oÊç
p∏ciowà, zwi´kszenie masy cia∏a. Rzadko: sennoÊç w ciàgu dnia, zaparcia,
nudnoÊci, wymioty, suchoÊç b∏ony Êluzowej jamy ustnej. Bardzo rzadko:
mo˝e wystàpiç ostra dystonia (spazmatyczny kr´cz szyi, napady wejrzeniowe,
szcz´koÊcisk), która ust´puje bez przerywania leczenia amisulprydem po
zastosowaniu antycholinergicznego leku przeciw parkinsonizmowi, zw∏aszcza
po d∏ugotrwa∏ym leczeniu mogà wystàpiç póêne dyskinezy charakteryzujàce
si´ mimowolnymi ruchami przede wszystkim j´zyka i (lub) mi´Êni twarzy.
Podawanie antycholinergicznych leków przeciw parkinsonizmowi jest w tych
przypadkach nieskuteczne, a nawet mo˝e powodowaç nasilenie objawów,
napady drgawkowe, przypadki z∏oÊliwego zespo∏u neuroleptycznego,
wyst´powanie niedociÊnienia i bradykardii, przypadki wyd∏u˝enia odst´pu
QT w zapisie EKG i bardzo rzadkie przypadki wystàpienia torsades de pointes,
opisywano zwi´kszenie aktywnoÊci enzymów wàtrobowych, szczególnie
aminotransferaz, reakcje alergiczne. Rp – produkt leczniczy wydawany
z przepisu lekarza. Charakterystyka produktu leczniczego dost´pna na stronie http://www.sanoﬁ-aventis.com.pl. Podmiot odpowiedzialny: Sanoﬁ-Aventis France, 1-13 boulevard Romain Rolland, 75 014 Pary˝, Francja.
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Ministra Zdrowia
nr: 8409 (Solian®, 200 mg), 8410 (Solian®, 400 mg). Informacji w Polsce
udziela: Sanoﬁ-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
tel. 022 280 00 00.
PL.AMI.10.02.01

Dr n. med. Tomasz Szafrański
III Klinika Psychiatrii IPiN
Warszawa

Opis przypadku przedstawiony przez
Aggarwala i wsp. zwraca uwagę na trudny
problem kliniczny, jakim jest pojawienie
się lub nasilenie objawów obsesyjno-kompulsyjnych (OCS) u leczonych klozapiną
chorych na schizofrenię.
Samo zjawisko zostało szerzej nagłośnione w latach 90. XX wieku, kiedy opublikowano wiele opisów klinicznych.
Obecnie przyjmuje się, że objawy OCS
występują u jednego na czterech, jednego
na pięciu chorych leczonych klozapiną
– są więc zjawiskiem powszechnym, choć
nie zawsze będą od początku zgłaszane
przez pacjenta. Należy więc monitorować
ich obecność. Podobne obserwacje dotyczące występowania OCS dotyczą olanzapiny.
Patomechanizm wywoływania lub zaostrzania objawów OCS przez klozapinę nie
jest dokładnie poznany, ale wydaje się, że
u większości chorych pojawienie się OCS
jest zależne od dawki leku (stężenia klozapiny i jej metabolitów).1 Objawy OCS indukowane przez klozapinę ustępują po jej odstawieniu – zwykle jednak mamy do czynienia
z sytuacją, w której chory jest leczony klozapiną po wyczerpaniu innych możliwości
i odstawienie leku może wiązać się z pogorszeniem objawów schizofrenii. W takiej sytuacji próba zmniejszenia dawki klozapiny powinna być pierwszym krokiem w przypadku
wystąpienia lub nasilenia objawów OCS.
Jeżeli zmniejszenie dawki nie jest możliwe lub nie przynosi efektu, kolejnym sugerowanym krokiem jest próba zastosowania inhibitorów wychwytu zwrotnego
serotoniny lub klomipraminy. Praktycznie
nie ma kontrolowanych badań dotyczących tej strategii postępowania. Należy pamiętać o możliwych interakcjach farmakokinetycznych i farmakodynamicznych.
Fluwoksamina, fluoksetyna, paroksetyna

i sertralina mogą zwiększać stężenie klozapiny i jej metabolitów (opisywano toksyczne powikłania, a nawet zgony!). Bezpieczniejsze wydają się citalopram, escitalopram,
chociaż FDA ostrzega także przed zwiększaniem stężenia klozapiny obserwowanym
u chorych, u których stosowano citalopram. Z uwagi na interakcje farmakodynamiczne i farmakokinetyczne należy także
zachować ostrożność, stosując klomipraminę. Zwiększenie stężenia klozapiny i jej
metabolitów po dołączeniu leków z grupy
SSRI może wyjaśniać dlaczego ta strategia
często nie przynosi żadnego efektu wobec
objawów OCS u chorych leczonych klozapiną.
Jeszcze mniej wiadomo o innych strategiach postępowania. Ostatnio pojawiły
się opisy poprawy objawów OCS po dołączeniu do klozapiny aripiprazolu. Niestety własne obserwacje kliniczne na razie nie potwierdzają, by takie leczenie
skojarzone przynosiło istotną i trwałą
poprawę.
Należy podkreślić, że objawy OCS
u chorych leczonych klozapiną cechują się
własną, niezależną od stosowanego leczenia, dynamiką i czasami dochodzi do
spontanicznych popraw. Wielu chorych,
którzy odnieśli wymierne korzyści z leczenia klozapiną, toleruje objawy OCS. W radzeniu sobie z objawami pomocna może
okazać się edukacja i elementy terapii poznawczo-behawioralnej.
Opracowanie skuteczniejszych metod
postępowania farmakologicznego wymaga
jednak dalszych badań.
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