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• Leki przeciwpsychotyczne, które są
stosowane do wspomagania terapii
bólu, nudności, lub wywoływania
sedacji w stanach terminalnych,
odgrywają pierwszoplanową rolę
w leczeniu zaburzeń świadomości
w ośrodkach opieki paliatywnej.
• Benzodiazepiny są stosowane jako
leki wspomagające w terapii bólu,
nudności, czy zaburzeń
świadomości, odgrywają natomiast
pierwszoplanową rolę
w wywoływaniu sedacji
w ośrodkach opieki paliatywnej.
• Leki pobudzające są stosowane
jako podstawowe leki
przeciwdepresyjne w ośrodkach
medycyny paliatywnej, są również
stosowane jako leki wspomagające
w terapii bólu, sedacji indukowanej
opioidami i zmęczenia.
• Leki przeciwdepresyjne są
skuteczne w leczeniu depresji
u pacjentów z zagrażającymi życiu
chorobami, również w ośrodkach
medycyny paliatywnej; jednak ich
stosowanie w końcowym okresie
życia jest ograniczone czasem
koniecznym do wystąpienia
korzyści.

Streszczenie
Leki psychotropowe pełnią istotną rolę w zwalczaniu różnych objawów u pacjentów
z chorobami przewlekłymi i osób w schyłkowym okresie życia. Intuicyjnie można uznać to
za uzasadnione, biorąc pod uwagę znaczne nakładanie się psychicznych i somatycznych
objawów w tej populacji chorych. W piśmiennictwie dostępnych jest kilka przeglądów
dotyczących stosowania konkretnych leków. Tym niemniej krótki przegląd najczęściej
stosowanych w opiece paliatywnej grup leków psychotropowych, może być przydatny dla
lekarzy pierwszego kontaktu i wykorzystywany jako przewodnik dotyczący zastosowań
tych leków w tej grupie pacjentów. W tym artykule omówiono zastosowania leków
przeciwpsychotycznych, benzodiazepin, leków przeciwdepresyjnych i leków pobudzających
w zwalczaniu objawów depresji, bólu, nudności, paliatywnej sedacji i zaburzeń
świadomości.
Wprowadzenie

Opieka paliatywna, rozumiana zarówno
jako ruch, jak i podspecjalizacja medyczna,
rozwijała się od niewielkiego ruchu hospicyjnego skupiającego się na opiece
nad umierającymi pacjentami do specjalizacji klinicznej koncentrującej się na zwalczaniu objawów i zapewnianiu wsparcia pacjentom cierpiącym na przewlekłe, zagrażające
życiu choroby oraz opiece nad osobami
w końcowej fazie życia.1 Biorąc pod uwagę
obciążenie chorobą, jakiego doświadczają ci
chorzy, nie zaskakuje, że objawy psychiczne,
takie jak obniżony nastrój, lęk i poczucie
beznadziejności występują tak samo często,
jeżeli nie częściej, jak inne objawy docelowe,
w tym ból.1 Odwrotnie, być może ze
względu na podobieństwo do zaburzeń
psychicznych i ich leczenia, lekarze zajmujący się opieką paliatywną od dawna wykorzystywali leki psychotropowe – zarówno
w tradycyjny sposób, jak i wykorzystując nowe zastosowania – w zwalczaniu różnych objawów. Dowody przemawiające za stosowaniem tych metod są zmienne, czasami
wydają się bardziej historyczne niż poparte

nagromadzonymi doświadczeniami klinicznymi lub dowodami empirycznymi. Poniżej
przedstawiono krótki przegląd niektórych
zastosowań leków psychotropowych w opiece paliatywnej i dowodów potwierdzających
zasadność ich stosowania.

Leki przeciwpsychotyczne

Leki przeciwpsychotyczne znalazły różne
nowe zastosowania w leczeniu pacjentów
z chorobami somatycznymi, również tych
objętych opieką paliatywną. Leki z tej grupy
dzieli się na typowe i atypowe. Typowe leki
przeciwpsychotyczne, do których należą haloperidol i chloropromazyna, są przede
wszystkim antagonistami receptora dopaminowego D2 i blokują ten typ receptorów nieswoiście w całym mózgu. Skutkiem tego jest
zarówno ich skuteczność w zwalczaniu objawów pozytywnych zaburzeń psychotycznych, np. schizofrenii, jak i powodowanie negatywnych następstw związanych z ich
stosowaniem, takich jak zaburzenia funkcji
poznawczych i objawy pozapiramidowe
(extrapyramidal side effects, EPS). Natomiast
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atypowe leki przeciwpsychotyczne są antagonistami serotoniny i dopaminy; swoiście blokują jednocześnie różne receptory serotoninergiczne i dopaminergiczne w określonych
regionach mózgu. W wyniku serii złożonych interakcji między układami regulacyjnymi serotoniny i dopaminy w różnych
szlakach dopaminergicznych atypowe leki
przeciwpsychotyczne pomagają w rozwiązaniu paradoksu, jaki początkowo wiązał
się z leczeniem typowymi neuroleptykami,
umożliwiając leczenie pozytywnych i negatywnych objawów schizofrenii, przy jednoczesnym zmniejszaniu nasilenia działań niepożądanych związanych z uogólnionym
zablokowaniem receptorów dopaminergicznych, takich jak EPS.2
Dysponujemy dzięki temu heterogenną
grupą leków o szerokim zakresie potencjalnych zastosowań, które były wykorzystywane
na nowe sposoby. Ich stosowanie w ośrodkach
opieki paliatywnej stanowi przykład elastyczności w aktualnym wykorzystaniu tej grupy leków, jakkolwiek dowody za zasadnością takiego postępowania pozostają zmienne.

Leki przeciwpsychotyczne
w zaburzeniach świadomości

Zaburzenia świadomości należą do najczęstszych zaburzeń neuropsychicznych opisywanych u osób w stanach terminalnych.3-10
W różnych badaniach ich rozpowszechnienie szacowano na 20-88%,3,5,6,11 przy czym
w okresie bezpośrednio poprzedzającym
zgon częstość zaburzeń świadomości gwałtownie rośnie.4,9,10 Chociaż początkowo trwały dyskusje nad odwracalnością zaburzeń
świadomości u osób w stanach terminalnych,
staje się coraz bardziej jasne, że u około 50%
pacjentów z chorobami nowotworowymi
w stanach terminalnych przy zastosowaniu
właściwego leczenia są one odwracalne.10 Breibart i wsp.3 przedstawili szczegółowy przegląd leczenia zaburzeń świadomości u pacjentów w stanach terminalnych.
Chociaż podstawą leczenia zaburzeń świadomości nadal pozostaje wykrywanie i zwalczanie podstawowych przyczyn somatycznych, leki przeciwpsychotyczne nadal mają
znaczenie w objawowym leczeniu, szczególnie u pacjentów w stanach terminalnych,

u których należy dokonać bilansu uwzględniającego z jednej strony agresywną diagnostykę i leczenie, a z drugiej – komfort i jakość życia.5,12-17 Podsumowanie dróg
podawania i dawek leków przedstawiono
w tabeli 1.

Typowe leki przeciwpsychotyczne
Haloperidol był tradycyjnym lekiem stosowanym z wyboru w objawowym leczeniu
zaburzeń świadomości,5 i dalej nim jest
w ośrodkach medycyny paliatywnej.11-14,18
Przeważnie leczenie zaczyna się od niewielkich dawek 0,5-2,0 mg podawanych co 1-8 godzin i zwiększanych aż do uzyskania efektu.5,6,12,14,19 U większości pacjentów
maksymalna dawka wynosi 20 mg.3 Przy stosowaniu mniejszych dawek obserwuje się lepszą tolerancję.14 Amerykańska FDA wydała
ostrzeżenie dotyczące ryzyka wydłużenia odstępu QT (QTc) przy podawaniu leku drogą
dożylną (IV), co stwarza konieczność rutynowego wykonywania kontrolnych badań EKG
u pacjentów w stanach innych niż terminalne. Zalety haloperidolu obejmują dobrą tole-

TabeLa 1
Leki przeciwpsychotyczne stosowane w leczeniu zaburzeń świadomości w ośrodkach opieki paliatywnej
Lek

Zwiększanie dawek
(zacznij od małej dawki
efektu i w zależności
od tolerancji

Maksymalna
zalecana
dawka dobowa

Droga podania
i zwiększaj
do uzyskania

Komentarze

Chlorpromazyna

12,5-25,0 mg co 4-8 h

300 mg

Doustnie
IM
IV
Podskórnie

Silniejsze działanie sedatywne
Silniejsze działanie przeciwcholinergiczne
Silniejsze działanie hipotensyjne
Dobry lek drugiego rzutu po haloperidolu

Haloperidol

0,5 – 2,0 mg co 1-8 h

20 mg

Doustnie
IM
IV
Podskórnie

Lepsza tolerancja mniejszych dawek
Ryzyko wydłużenia QTc przy stosowaniu leku
w formie IV

Metotrimeprazyna

10-20 mg co 4-8h

200 mg

Doustnie
IM
IV
Podskórnie

Działanie przeciwbólowe i przeciwlękowe
Postać niedostępna w USA

Olanzapina

2,5-20 mg PO co 24 h

20 mg

Doustnie (tabletki
rozpuszczające się
w jamie ustnej)

Skuteczność porównywalna do haloperidolu
Mniejsze ryzyko EPS W niektórych grupach
chorych może być mniej skuteczna

Kwetiapina

12,5-50,0 mg PO co 12 h

200 mg

Doustnie

Badania otwarte sugerują skuteczność
Czynnikiem ograniczającym jest sedacja

Risperidon

0,5-2,0 mg PO co 12 h

6 mg

Doustnie (tabletki
rozpuszczające się
w jamie ustnej)

Skuteczność porównywalna do haloperidolu
Mniejsze ryzyko EPS

Octan zuklopentiksolu

75 mg IM CO 72H

NA

IM

Tylko jeden opisany przypadek
Skuteczne działanie przez 48-72 godziny
od podania

h – godziny, IM – domięśniowo, IV – dożylnie, EPS – objawy pozapiramidowe, NA – nie dotyczy, PO – doustnie
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rancję (przy mniejszych dawkach), elastyczność dróg podawania (PO, IV, SC, IM) oraz
względne bezpieczeństwo i skuteczność.3,5,11,14
Stwierdzono, że chloropromazyna jest
równie przydatna jak haloperidol,20 jednak jej
stosowanie wiąże się ze znacznie silniejszym
działaniem sedatywnym, przeciwcholinergicznym i hipotensyjnym.3,14,21 Czyni ją to lekiem
drugiego wyboru w leczeniu pobudzenia
u pacjentów niereagujących na haloperidol.
Chlorpromazynę stosuje się w dawce od 12,5
do 50,0 mg IV lub SC co 4-8 godzin, do dawki maksymalnej 300 mg/24 h u większości
pacjentów.20,11
Metotrimeprazyna jest podobna do chloropromazyny. Również wykazano jej przydatność w opiece paliatywnej, zarówno
w charakterze neuroleptyku stosowanego
w zaburzeniach świadomości, jak i leku przeciwlękowego i przeciwbólowego o sile działania zbliżonej do morfiny.22 Niestety nie jest
ona dostępna w USA, chociaż jest szeroko
stosowana w innych krajach. Metotrimeprazynę stosuje się w dawce 10-20 mg IV, IM lub
SC co 4-8 godzin.20,22,23
Opublikowano jedno doniesienie kazuistyczne24 dotyczące stosowania octanu zuklopentiksolu, typowego leku przeciwpsychotycznego podawanego w formie iniekcji,
którego działanie utrzymuje się przez 2-3 doby, zastosowanego z powodzeniem w leczeniu zaburzeń świadomości w końcowym
okresie życia. Lek ten nie jest jednak dostępny w USA.

Atypowe leki przeciwpsychotyczne
Spośród atypowych leków przeciwpsychotycznych uzyskano pewne dowody (wykraczające poza doniesienia kazuistyczne)
na skuteczność risperidonu, olanzapiny
i kwetiapiny w leczeniu zaburzeń świadomości.3,12,14,25,26 Stwierdzono skuteczność risperidonu w dawce 0,5-2,0 mg PO dwa razy
na dobę u pacjentów z zaburzeniami świadomości.14,27,28 W jednym niewielkim badaniu
z podwójnie ślepą próbą29 potwierdzono zbliżoną do haloperidolu skuteczność u pacjentów z zaburzeniami świadomości. Kolejne badania potwierdziły zmniejszenie ryzyka EPS
przy stosowaniu risperidonu, w porównaniu
do leczenia haloperidolem.30,31
Wykazano skuteczność olanzapiny w leczeniu zaburzeń świadomości u pacjentów
z zaawansowaną chorobą nowotworową, bez
ryzyka EPS.32 Wydaje się, że jej skuteczność
jest zbliżona do haloperidolu.33,34 Olanzapina
może jednak być mniej przydatna u pacjentów z hipoaktywną postacią majaczenia,
u osób, u których objęcie ośrodkowego układu nerwowego procesem nowotworowym jest
jedną z przyczyn zaburzeń świadomości
i u starszych pacjentów (powyżej 70 r.ż.).32
U pacjentów w stanach terminalnych olanzapinę stosuje się w dawce 2,5-20 mg/24 h PO.14
www.podyplomie.pl/psychiatriapodyplomie

Przeprowadzono kilka badań otwartych
i opublikowano doniesienia kazuistyczne dotyczące stosowania kwetiapiny w leczeniu zaburzeń świadomości, jednak czynnikiem
ograniczającym było sedatywne działanie tego leku.35,36 Niektóre doniesienia kazuistyczne sugerowały, że również ziprasidon i aripiprazol mogą być skuteczne w leczeniu
zaburzeń świadomości,37-39 jednak stosowanie
tego pierwszego leku jest ograniczone możliwym niekorzystnym wpływem na serce,38 zaś
drugiego – bardzo ograniczonymi dowodami na jego skuteczność.39,40
Leki przeciwpsychotyczne w leczeniu
bólu

Ból jest częstym objawem u chorych
w stanach terminalnych. Pojawiają się sugestie, że nawet 50% takich chorych odczuwa
ból o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego.41,42 Szacuje się, że do 25% pacjentów
z chorobą nowotworową umiera odczuwając
silny ból.41
Chociaż podstawowymi lekami w zwalczaniu bólu pozostają opioidy, leki przeciwpsychotyczne odgrywały rolę wspomagającą, chociaż dowody na ich skuteczność
mogą być ograniczone.43 Metotrimeprazyna, jak wcześniej wspomniano, jest wyjątkowym typowym lekiem przeciwpsychotycznym o działaniu przeciwbólowym
zbliżonym do działania morfiny, niewywierającym przy tym charakterystycznego dla
opioidów wpływu na perystaltykę, natomiast mającym dodatkowe działanie przeciwwymiotne i przeciwlękowe.41 Flufenazyna była z powodzeniem stosowana
w połączeniu z trójpierścieniowymi lekami
przeciwdepresyjnymi w leczeniu bólu neuropatycznego.44
Dane dotyczące przydatności atypowych
leków przeciwpsychotycznych są ograniczone, jednak w niewielkim badaniu prospektywnym45 wykazano poprawę wyników w skali
nasilenia bólu, zmniejszenie potrzeby codziennego zwiększania dawki opioidów i pewien niewielki efekt sedatywny podczas stosowania olanzapiny jako dodatku do opioidów
w leczeniu bólu nowotworowego.
Leki przeciwpsychotyczne
w zwalczaniu nudności i wymiotów

Nudności są bardzo częstym objawem
u pacjentów w aktywnej i paliatywnej fazie
leczenia choroby nowotworowej.46-48 Chociaż
większość piśmiennictwa opisuje zwalczanie
nudności i wymiotów u pacjentów leczonych
w ośrodkach innych niż paliatywne, to kilka
badań sugeruje, że te same leki przeciwpsychotyczne, których skuteczność wykazano
podczas chemioterapii, mogą być stosowane
w hospicjach.46-50
Wykazano przydatność pochodnych fenotiazyny, w tym chloropromazyny, metori-

meprazyny i perfenazyny, jako środków przeciwwymiotnych działających przez blokowanie receptorów D2.49 Do tej grupy leków
przeciwpsychotycznych należy również prochlorperazyna, którą zawsze stosowano jako
przede wszystkim jako lek przeciwwymiotny.49 Na podstawie opisów przypadków i niewielkich badań51-53 potwierdzono również
skuteczność haloperidolu i droperidolu jako
leków przeciwwymiotnych, w tym również
w populacji pacjentów leczonych paliatywnie.46,47
Obok prochlorperazyny, najsilniejsze dowody na działanie przeciwwymiotne u pacjentów z chorobami nowotworowymi zgromadzono dla olanzapiny, zarówno w ostrej
fazie leczenia, jak i opiece paliatywnej.48,49
Olanzapina jest przydatna w zwalczaniu
ostrych i opóźnionych wymiotów w przebiegu chemioterapii,54,55 a także trudnych do leczenia wymiotów u pacjentów poddanych
opiece paliatywnej.48,50 Sugerowany mechanizm działania to silne działanie antagonistyczne wobec receptorów serotoninowych
5-HT6 i 5-HT3, które, jednocześnie z działaniem antagonistycznym wobec receptora D2,
mogą w kilku miejscach wpływać na ośrodkową regulację wymiotów.56
Leki przeciwpsychotyczne
w wywoływaniu paliatywnej sedacji

Sedacja paliatywna lub terminalna jest
praktyką kontrowersyjną, która ma wiele definicji. Być może najbardziej spójną i ogólną
jest ta, zgodnie z którą polega na „stosowaniu
środków farmakologicznych w celu wywołania
stanu nieświadomości podczas leczenia niezwykle uciążliwych i opornych objawów u pacjentów w stanach terminalnych.”57
Chociaż w Stanach Zjednoczonych nie
ma oficjalnych wytycznych klinicznych, lekarze kierują się wytycznymi z innych krajów,58 a także pewnymi ograniczonymi danymi.59 Leki przeciwpsychotyczne odgrywają
niewielką rolę w paliatywnej sedacji, z wyjątkiem leczenia zaburzeń świadomości. Tym
niemniej na podstawie doświadczeń klinicznych stosowano chloropromazynę, częściowo ze względu na jej działanie sedatywne
i stosunkowo łatwe zwiększanie dawek.57 Wydaje się, że jej dawkowanie i zwiększanie dawek jest bardzo podobne jak w zaburzeniach
świadomości.

benzodiazepiny

Benzodiazepiny są grupą leków przeciwlękowych, które wiążą się selektywnie z receptorami kwasu gamma-aminomasłowego, co
powoduje kilka działań terapeutycznych (sedacja, działanie przeciwlękowe, zwiotczenie
mięśni, działanie przeciwdrgawkowe) i działań niepożądanych (powodowanie amnezji
i ataksji, rozwój tolerancji i objawów odstaTom 6, Nr 6, 2009 • Psychiatria po Dyplomie
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wiennych).2 Podobnie jak leki przeciwpsychotyczne, benzodiazepiny znalazły kilka zastosowań w opiece paliatywnej od dziesiątek lat,
czasami mimo ograniczonych dowodów.60,61
benzodiazepiny w zaburzeniach
świadomości

Chociaż dawniej benzodiazepiny odgrywały znaczną rolę w leczeniu zaburzeń świadomości, zgromadzono wystarczającą liczbę dowodów na to, że nie są one przydatne
w monoterapii majaczenia, zarówno u chorych leczonych paliatywnie, jak i w innych
grupach pacjentów. Stosowane jako jedyne leki prawdopodobnie wpływają na pogorszenie
wyników klinicznych.5,14,17,19 Wydaje się to wiązać w dużej części z ich wpływem na funkcje
poznawcze i działaniem odhamowującym.14
W przeciwieństwie do tego są pewne dowody
na to, że lorazepam może mieć znaczenie jako lek wspomagający w leczeniu majaczenia
przebiegającego ze wzmożeniem aktywności
u pacjentów nie reagujących na stosowanie samego haloperidolu.14 Ten lek o stosunkowo
szybkim i krótkotrwałym działaniu może być
bardziej skuteczny w wywoływaniu szybkiej
sedacji u pobudzonych pacjentów niż sam haloperidol, wpływając jednocześnie na ograniczenie EPS związanych ze stosowaniem haloperidolu.62 Przeważnie stosuje się go
w dawkach 1-2 mg PO/IV/IM co 1-4 godziny, w połączeniu z systematycznie podawanymi dawkami haloperidolu.
benzodiazepiny w leczeniu bólu

Analogicznie jak w zaburzeniach świadomości, benzodiazepiny znajdowały zastosowanie w leczeniu ostrego i przewlekłego bólu, jednak rosnąca liczba dowodów przemawia
za tym, że ich rola jest w tych przypadkach
najwyżej uzupełniająca, być może bardziej
związana z działaniem przeciwlękowym.63
W piśmiennictwie pojawiają się sugestie, że ich
właściwości przeciwdrgawkowe mogą wiązać
się z pewną skutecznością w bólu neuropatycznym.64 W jednym badaniu65 zauważono,
że szczególnie alprazolam może być przydany w uzupełniającym leczeniu fantomowego
bólu kończyn u pacjentów z chorobami nowotworowymi. Podobnie klonazepam może
działać korzystnie w niektórych przypadkach
bólu neuropatycznego w chorobach nowotworowych.66,67 Co ciekawe, w przeprowadzonym wcześniej badaniu,63 w którym oceniano
potencjalną rolę alprazolamu w zwiększaniu
siły działania morfiny stwierdzono niewielkie
wzmocnienie działania przeciwbólowego
przy znacznym zmniejszeniu nudności związanych ze stosowaniem opioidów.
benzodiazepiny w zwalczaniu
nudności i wymiotów

Benzodiazepiny wydają się cennymi lekami uzupełniającymi w zwalczaniu nudno Psychiatria po Dyplomie • Tom 6, Nr 6, 2009

ści i wymiotów, przede wszystkim w leczeniu lęku oraz nudności antycypacyjnych
i wymiotów występujących podczas chemioterapii, szczególnie u dzieci.49,68-70 W jednym z badań71 stwierdzono, że skuteczność
lorazepamu w połączeniu z metoklopramidem lub deksametazonem stosowanych regularnie w zwalczaniu nudności indukowanych chemioterapią jest równa skuteczności
stosowanej w analogicznym zestawieniu difenhydraminy, przy lepszej kontroli lęku antycypacyjnego i większej subiektywnej satysfakcji pacjenta z leczenia lorazepamem.
W innym72 badaniu randomizowanym z podwójnie ślepą próbą i grupami skrzyżowanymi wykazano przewagę lorazepamu nad placebo, przy stosowaniu jako uzupełnienie
leczenia prochlorperazyną w zwalczaniu nudności indukowanych chemioterapią. Tym niemniej w analizie piśmiennictwa nie znaleziono dowodów na poparcie roli benzodiazepin
jako leków przeciwwymiotnych pierwszego
rzutu lub stosowanych w monoterapii.49 Nie
ma jednoznacznych wytycznych dotyczących
dawkowania benzodiazepin w leczeniu wymiotów.
benzodiazepiny w wywoływaniu
paliatywnej sedacji

Paliatywna sedacja jest jednym z kilku
obszarów opieki paliatywnej, w których
benzodiazepiny są uważane za leki podstawowe.57-59,73 Chociaż dawniej w tym celu
wykorzystywano opioidy, a sporadycznie
również leki przeciwpsychotyczne, dostępne wytyczne dotyczące paliatywnej sedacji
zalecają stosowanie midazolamu jako leku
pierwszego wyboru.57 Jest to spowodowane faktem, potwierdzonym przede wszystkim przez nagromadzone doświadczenia
kliniczne, że celowe przedawkowanie opioidów umożliwiające uzyskanie sedacji często wiąże się z nieprzyjemnymi działaniami
niepożądanymi, takimi jak zaburzenia świadomości niepokój, pocenie się, mioklonie
i nudności.57-59 Proponowane dawki midazolamu w paliatywnej sedacji wynoszą
0,4 mg/h, zwiększane o 4,5-10 mg/h.57

Leki przeciwdepresyjne

Podobnie do innych leków psychotropowych, leki przeciwdepresyjne mogą być wykorzystywane w leczeniu kilku różnych grup
objawów u pacjentów w stanach terminalnych. Wszystkie leki przeciwdepresyjne działają przez układ transmitera monoamin,
wpływając bezpośrednio na uwalnianie, rozkład lub wychwyt zwrotny serotoniny, noradrenaliny lub obydwu, zaś ostatecznie
– na ekspresję genów w neuronach docelowych.2 (W tabeli 2 przedstawiono listę leków
według grup i przedstawiono ich dawkowanie.74)

Leki te, postrzegane jako grupa, ze względu na zbliżone mechanizmy działania mogą
powodować neuropsychiatryczne działania
niepożądane o różnym nasileniu. W wyniku
nadmiernej aktywności serotoninergicznej
może dochodzić do rozwoju, rzadkiego, ale
potencjalnie zagrażającego życiu, zespołu serotoninergicznego. Do jego objawów klinicznych należy pojawiające się nagle drżenie,
wygórowanie odruchów, zmiana stanu psychicznego i niestabilność układu autonomicznego. Leczenie przyczynowe polega
na odstawieniu leku o działaniu serotoninergicznym. Ze względu na potencjalne działanie hamujące wychwyt zwrotny serotoniny
niektórych opioidów przeciwbólowych
(w tym fentanylu) należy zachować ostrożność.75 Stosowanie tych leków może również
powodować akatyzję – subiektywne odczucie niepokoju i obiektywne pobudzenie ruchowe – przeważnie w zakresie kończyn dolnych, obustronne i symetryczne.75 Leczenie
również polega na odstawieniu leku będącego przyczyną zaburzeń.
Depresja

Szacunkowe dane dotyczące rozpowszechnienia depresji u pacjentów poddanych opiece paliatywnej różnią się znacznie,
w zależności od wykorzystywanej metody
diagnostycznej.76,77 Podawano wartości rzędu 13-26% u pacjentów w stanach terminalnych.78 Uważa się, że depresja prowadzi
do zmniejszenia jakości życia; wiąże się również z pragnieniem przyspieszenia śmierci.78-82
Leczenie depresji utrudnia to, że efekt terapeutyczny większości tradycyjnych leków
przeciwdepresyjnych zaczyna być widoczny
po upływie kilku tygodni. Celem interwencji w tej grupie pacjentów jest szybki początek działania. Dlatego wyboru leków dokonuje się przede wszystkim w oparciu
o profil działań niepożądanych, możliwych
interakcji lekowych i celów terapeutycznych,
z uwzględnieniem przewidywanej długości
życia.78

Selektywne inhibitory wychwytu
zwrotnego serotoniny
Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI) są przeważnie uważane
za leki pierwszego wyboru w leczeniu objawów depresyjnych u pacjentów z chorobami
somatycznymi, co jest uwarunkowane ich
dużą skutecznością i korzystnym profilem
działań niepożądanych. Jednak działanie terapeutyczne SSRI jest widoczne po upływie
kilku tygodni. Wykazano, że u pacjentów,
których przewidywana długość życia wynosi kilka miesięcy, leki te są pomocne
i skuteczne.83,84 Starsze leki z grupy SSRI,
fluoksetyna i paroksetyna, są silnymi inhibitorami enzymów cytochromu P450, co
podyplomie.pl/psychiatriapodyplomie
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zwiększa ryzyko występowania interakcji lekowych.64 Sertralina, citalopram i escitalopram charakteryzują się mniejszym ryzykiem hamowania enzymów i potencjalnych
interakcji lekowych.64

Trójpierścieniowe leki
przeciwdepresyjne
Chociaż wykazano, że trójpierścieniowe
leki przeciwdepresyjne (TLPD) są skuteczne, przy wystarczającym czasie do uzyskania korzyści terapeutycznych,84 są one rzadziej stosowane w leczeniu depresji, ze
względu na ich działania niepożądane związane z działaniem przeciwcholinergicznym,
przeciwadrenergicznym i przeciwhistaminowym. TLPD są częściej wybierane w jednoczesnym leczeniu depresji i bólu neuropatycznego.
Inhibitory wychwytu zwrotnego
serotoniny i noradrenaliny
Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (serotonin and norepi-

nephrine reuptake inhibitor, SNRI), wenlafaksyna i duloksetyna, przeważnie są uważane za leki dobrze tolerowane, o profilu
działań niepożądanych zbliżonych do działania SSRI. Wenlafaksyna stosowana w niższych dawkach działa jak SSRI, przeważnie wpływa na wychwyt zwrotny
noradrenaliny w zakresie dawek >150-225
mg. Obydwa leki mogą przyczyniać się
do rozwoju nadciśnienia.

na, lek przeciwdepresyjny o działaniu noradrenergicznym i swoistym serotoninergicznym, wywiera opóźnione działanie
przeciwdepresyjne przez wpływ na receptory 5-HT2 i 5-HT3, powoduje jednak również szybki przyrost masy ciała i sedację
związaną z powinowactwem do receptorów H1. Działania te mogą okazać się korzystne u pacjentów z bezsennością i utratą masy ciała.85

Inne leki przeciwdepresyjne
Bupropion, wpływający na wychwyt
zwrotny dopaminy i częściowo noradrenaliny, jest dobrze tolerowanym lekiem przeciwdepresyjnym, wywierającym łagodne
działanie pobudzające, które może być korzystne u pacjentów z depresją i nasilonym
zmęczeniem. Uważa się, że bupropion obniża próg drgawkowy, dlatego należy zachować ostrożność przy stosowaniu go
u pacjentów z guzami ośrodkowego układu nerwowego, innego rodzaju zmianami
patologicznymi lub padaczką. Mirtazapi-

ból

Jednym z najtrudniejszych problemów
w opiece paliatywnej jest osiągnięcie właściwej i wystarczającej kontroli bólu. Wykazano działanie przeciwbólowe wielu leków
przeciwdepresyjnych,
zarówno
bezpośrednie, jak i przez potencjalizację
przeciwbólowego działania opioidów, niezależnie od wpływu na objawy depresyjne.86 W większości badań oceniano efekt
tych leków stosowanych raczej jako uzupełnienie opioidów niż alternatywny sposób
leczenia.

TabeLa 2
Leki przeciwdepresyjne i pobudzające stosowane w ośrodkach zapewniających opiekę paliatywną74
Lek

Początkowa dawka
dobowa w mg (PO)

Dobowa dawka
terapeutyczna mg (PO)

Komentarze

SSRI
Citalopram

10

10-60

Stosunkowo niewiele interakcji lekowych

Escitalopram

5-10

10-20

Stosunkowo niewiele interakcji lekowych

Fluoksetyna

5-10

20-60

Działanie pobudzające, długi okres półtrwania,
większy potencjał interakcji lekowych

Paroksetyna

2-10

10-60

Większy potencjał interakcji lekowych, silniejsze
przeciwcholinergiczne działania niepożądane

Sertralina

25

50-200

Stosunkowo niewiele interakcji lekowych

Inne leki przeciwdepresyjne
Bupropion

75-100

150-450

Ryzyko padaczki, przydatny w depresji
z towarzyszącym zmęczeniem

Mirtazapina

7,5-15

15-45

Działanie sedatywne, zwiększenie apetytu

Duloksetyna

20

30-60

Przydatna w bólu i depresji

Wenlafaksyna

37,5

75-300

Przydatna w bólu i depresji

Amitryptylina

10-25

50-150

Przydatna w bólu i depresji

Dezypramina

10-25

50-150

Przydatna w bólu i depresji, słabsze działanie
sedatywne

Imipramina

10-25

50-200

Przydatna w bólu i depresji

Nortryptylina

10-25

50-150

Przydatna w bólu i depresji, najsłabsze działanie
antycholinergiczne
Szybko działająca, dobrze tolerowana

SNRI

TLPD

Leki pobudzające i leki zwiększające poziom czuwania
Dekstroamfetamina

2,5-5 o 8 rano i 12 w południe

50-60

Metylfenidat

2,5-5 o 8 rano i 12 w południe

5-30

Szybko działający, dobrze tolerowany, dostępny
w formie plastrów przezskórnych

Modafinil

50-100

100-400

Szybko działający, dobrze tolerowany, lepsza
tolerancja ze strony układu krążenia

PO – doustnie, SSRI – selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, SNRI – inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, TLPD – trójpierścieniowe leki
przeciwdepresyjne
Garcia C., Lynn R., Breitbart W., Primary Psychiatry. Vol 16, No 5, 2009.
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Leki psychotropowe w leczeniu paliatywnym

Trójpierścieniowe leki
przeciwdepresyjne
Najwięcej dowodów na skuteczność
w leczeniu bólu zgromadzono dla trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych,
z uwzględnieniem trzech mechanizmów
działania: efektu przeciwdepresyjnego, potencjalizacji działania przeciwbólowego,87,88
i bezpośredniego działania przeciwbólowego.89 Lekiem najwszechstronniej przebadanym leczeniu różnych postaci bólu jest
amitryptylina, chociaż wykazano także skuteczność imipraminy, dezypraminy, nortryptyliny, klomipraminy i doksepiny.64,87,89-91 Dostępne dowody przemawiają za tym, że
dawkowanie TLPD stosowanych w leczeniu
bólu powinno mieć na celu uzyskanie podobnych stężeń leków w surowicy jak
przy dążeniu do uzyskania efektu przeciwdepresyjnego.91
Selektywne inhibitory wychwytu
zwrotnego serotoniny
Niektóre badania wykazały, że skuteczność SSRI w zmniejszaniu nasilenia bólu neuropatycznego i związanego z chorobą nowotworową jest zbliżona do skuteczności
TLPD. Udowodniono, że fluoksetyna
zmniejsza nasilenie bólu towarzyszącego chorobie nowotworowej84 i potencjalizuje działanie morfiny.92 Wykazano także skuteczność
paroksetyny i citalopramu w leczeniu bólu
neuropatycznego, niekiedy równą skuteczności imipraminy.93,94 Podobne dowody trzeba
jeszcze zgromadzić dla nowszych SSRI.
Zmęczenie

Stwierdzono, że zmęczenie jest bardzo
częstym objawem, powodującym znaczny
dyskomfort i wpływającym na jakość życia
pacjentów.95 Definiuje się je jako poczucie
znużenia lub wyczerpania nieproporcjonalne
do bieżącej aktywności i nie ustępujące
pod wpływem wypoczynku.96 Zmęczenie może stanowić jedno z działań niepożądanych
leczenia opioidami (sedacja) lub stanowić objaw depresji. Coraz częściej uznaje się je jednak za niezależną dolegliwość.97

Bupropion
Bupropion często jest uważany za lek
przeciwdepresyjny o działaniu zbliżonym
do działania stymulantów. W badaniach
otwartych wykazano znaczne zmniejszenie
zmęczenia u pacjentów z chorobą nowotworową, w towarzyszącymi objawami depresji
lub bez nich, przy stosowaniu bupropionu
w postaci o przedłużonym uwalnianiu
w dawkach 100-300 mg.98,99
Selektywne inhibitory wychwytu
zwrotnego serotoniny
W kilku badaniach klinicznych dotyczących stosowania SSRI w leczeniu zmęczenia
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nie wykazano istotnego wpływu tej grupy leków na samo zmęczenie.100-102 Dlatego uważa
się, że SSRI są przydatne tylko w leczeniu
zmęczenia będącego jednym z objawów depresji.

Leki pobudzające i leki
zwiększające poziom czuwania

Tradycyjne leki z grupy leków pobudzających, jak metylfenidat i dekstroamfetamina,
wpływają przede wszystkim na uwalnianie dopaminy z zakończeń presynaptycznych oraz,
jednocześnie, blokują wychwyt zwrotny dopaminy.2 Przeważnie uważa się, że leki te są
dobrze tolerowane, mają jednak pewne działania niepożądane, do których należą: pobudzenie, bezsenność, tachykardia, nadciśnienie
i – jako konsekwencja zwiększonego stężenia
dopaminy – objawy psychotyczne.2,103 Metylfenidat jest dostępny nie tylko w formie tabletek, ale również w postaci plastrów
do uwalniania przezskórnego.
Modafinil jest nowym lekiem psychotropowym stosowanym w celu zwiększania
stanu czuwania w przypadku nadmiernej
senności. Jest stosowany w narkolepsji, obturacyjnych bezdechach sennych i pracy zmianowej. Podobnie do leków pobudzających
może w pewnym stopniu blokować wychwyt
zwrotny dopaminy, uważa się natomiast, że
wzmaga aktywność ośrodka czuwania w podwzgórzu, powodując uwalnianie histaminy,
oreksyny i hipocetyny.2,95 Modafinil ma
mniejszy potencjał uzależniający i powoduje
mniej działań niepożądanych niż tradycyjne
leki pobudzające.
Depresja

Wykazano, że metylfenidat i dekstroamfetamina wywierają szybkie i skuteczne działanie przeciwdepresyjne u pacjentów objętych opieką paliatywną.104-107 Reakcji można
się spodziewać w ciągu 48 godzin od rozpoczęcia leczenia psychostymulantami.108 Chociaż należy zwrócić uwagę na możliwe działania niepożądane (pobudzenie, bezsenność,
tachykardia, nadciśnienie i, w rzadkich przypadkach, objawy psychotyczne), to leki te są
uważane za bardzo dobrze tolerowane
w omawianej populacji pacjentów.103
ból

Wykazano, że leki pobudzające wywierają
szybkie i oczywiste działanie przeciwbólowe.
Niezależnie od zwalczania nadmiernej sedacji
związanej z leczeniem opioidami, w niewielkich badaniach klinicznych wykazano, że metylfenidat i dekstroamfetamina mogą potencjalizować efekt terapeutyczny opioidów.109-112
Zmęczenie

W badaniach klinicznych i badaniach
otwartych wykazano, ze metylfenidat po-

woduje istotne zmniejszenie nasilenia zmęczenia.95,109-111 Stosuje się go w zakresie dawek 5mg/24 h – 10 mg dwa razy na dobę
do dawki maksymalnej 30 mg.95,109-111,113,114
Chociaż w niektórych badaniach opisywano, że pacjenci przeważnie nie skarżyli się
na uciążliwe działania niepożądane, to
w innych opisywano występowanie bezsenności i toksyczne działanie na układ krążenia.
W badaniach otwartych wykazano, że modafinil stosowany w niewielkich dawkach
(200-225 mg) u pacjentów z chorobami przewlekłymi i nowotworowymi powoduje znaczne zmniejszenie nasilenia zmęczenia po kilku
tygodniach leczenia, bez występowania istotnych działań niepożądanych.95,115 Z doświadczeń klinicznych wynika, że efekt ten można
osiągnąć całkiem szybko – do uzyskania poprawy nie jest konieczne wielotygodniowe leczenie. Potrzebne są jednak randomizowane
badania w celu potwierdzenia tych obserwacji klinicznych.

Podsumowanie

Leki psychotropowe odgrywają ważne role w leczeniu różnych objawów u pacjentów
cierpiących na przewlekłe choroby somatyczne i pacjentów w stanach terminalnych.
W tym artykule przedstawiono podsumowanie dostępnych dowodów na tradycyjne
i nowe zastosowania leków przeciwpsychotycznych, benzodiazepin, leków przeciwdepresyjnych i psychostymulujących.
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