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ÖSSZEFOGLALÁS:
Az irodalmi adatok szerint a depressziós betegek 16-54%-ában észlelheto pszichotikus
depresszió. A kórállapot leghatékonyabb kezelési formája az egybehangzó adatok szerint
az antidepresszivum-antipszichotikum kombinált kezelés. Tanulmányunk célja az volt,
hogy retrospektiv módon megvizsgáljuk a quetiapin – ún. atipusos antip szichotikum - és
különbözo antidepresszívum kombináció hatásosságát a pszichotikus depressziós betegek
kezelésében. A DSM-IV szerint pszichotikus depresszió diagnózissal kiírt, quetiapinantidepresszívummal kezelt (10 no 1 férfi, átlagéletkor 49,7 év ) betegek adatait
dolgoztuk fel. Az eredményeket összehasonlítottuk más atipusos antipszichotikumantidepresszívum kombinációval kezelt ( 8 no, 3 férfi, átlagéletkor 49,2 év ), életkor és
nem tekintetében megfelelo csoport kezelési adataival. A quetiapin csoportbanl 9 beteg (
82% ) sokat javult a kórházból való hazabocsátásig, míg a kontroll csoportban 7 páciens (
64% ) állapota javult sokat, a különbség nem volt szignifikáns ( „ t „ p=0,3622 ns ). A
quetiapin midvégig jól tolerálható volt. A quetiapin-antidepresszívum kombinációt
mindvégig jól tolerálták a betegek. A quetiapint hatékonynak és biztonságosnak találtuk a
kezelés során és további vizsgálatok szükségesek annak tisztázására, hogy a szer
farmakológiai profiljának köszönhetoen önmagában is vagy csak antidepresszívummal
kombinálva fejti ki terápiás hatását pszichotikus depresszióban.
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Treatment response to Quatiepne in psychotic depression
In the literature, psychotic depression occurs in an estimated 16% to 54% of all depressed
patients. The purpose of this retrospective study was to assess the safety and efficacy of
quetiapine in the treatment of psychotic depression. We analysed the data of hospitalized
patients with the diagnosis of psychotic depression according to DSM-IV who had been
treated with a combination of quetiapine and an antidepressant. An age- and sex- matched
control group was set up of hospitalized patients with psychotic depression treated with a
combination of an atypical antipsychotic other than quetiapine and an antidepressant.
Eleven patient with psychotic depression treated with quetiapine (10 women and 1 man;
mean age:49,7 yrs) were compared to eleven patients with psychotic depression treated
with another antipsychotic (8 women and 3 man; mean age: 49,2 yrs).Nine of eleven
patients (82%) who had taken quetiapine showed significant improvement (were very
much improved) upon discharge compared to seven of eleven patients (64%) who had
received another antipsychotic.

All along, quetiapine was well tolerated. We found

quetiapine effective and safe in the treatment of psychotic depression. Further
investigations are needed to clarify whether quetiapine works in psychotic depression as a
monotherapy as well due to its pharmacological profile or just in combination with
antidepressants.

Keywords: quetiapine, combination of atypical antipsychotic- antidepressant , psychotic
depression
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A pszichotikus depresszió sokkal gyakrabban fordul elo mint ahogy felismerésre kerül,
mivel a szakirodalmi becslések szerint depresszióban elofordulási gyakorisága 16-54%-ra
teheto.8 Az elmúlt években egyre több adat valószínusíti, hogy a pszichotikus tünetekkel
járó depresszió jól elkülönített alcsoportja a major depressziónak, terápiája mégis
viszonylag kevés figyelmet kap az irodalomban. A páciensek nemigen reagálnak a
placebóra, önmagában a triciklusos antidepresszánsokra és az antipszichotikumokra. A
fellelheto adatok szerint a kórállapot leghatékonyabb kezelési formája ugyanakkor az
antidepresszivum antipszichotikummal való kombinációja valamint erre sem reagáló
esetekben az elektrokonvulzív ( ECT ) kezelés.1, 2, 3 A triciklusos, a mono-amino-oxidáz
bénítók és a szelektiv szerotonin visszavétel gátló antidepresszívum típusos és atípusos
antipszichotikummal való kombinációja egyaránt javasolt kezelési forma, de csak kevés
jól kontrollált klinikai vizsgálat történt a pszichotikus depresszióra gyakorolt hatásukról
.12,

13, 14

Ismert, hogy a konvencionális neuroleptikumok alkalmazásakor gyakran

észlelhetok extrapyramidalis mellékhatások, és az, hogy ezek a hangulatzavarban
szenvedo betegekben gyakrabban jelennek meg, mint a schizofreniás betegekben. 4 Több
közlemény számolt be arról, hogy az

atipusos antipszchotikumok ( pl: quetiapin,

clozapin, risperidon, olanzapin ), feltehetoen egyedi farmakológiai tulajdonságaiknak (
dopamin-2 ‘D2 ’ és szerotonin-2 ‘5-HT2 ‘ antagonista hatás ) köszönhetoen, a pszichotikus
és/vagy a depressziós tünetek kezelésében hatékonyak lehetnek.5,
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Néhány szerzo az

unipoláris és bipoláris depressziónak atipusos antipszichotikummal történo sikeres
kezelésrol számolt be.5, 7, 8
A quetiapin egy új antipszichotikum, mely a többi atipusos szerhez hasonló
antipszichotikus

hatással

rendelkezik,

de

mellékhatásai

közül

prolaktinszintet emelo vagy súlygyarapodást okozó tulajdonság9, 10, 11

hiányzik

pl.

a
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Elsosorban a schizofrénia kezelésére szolgáló, dopamin és szerotonin antagonista hatású
szer, mely a

negativ és depresszív tünetek kezelésére egyaránt alkalmas. Ideálisnak

mondott fo és mellékhatásprofilja alapján gondoltuk úgy, hogy a pszichotikus depresszió
kezelésében is hatékony lehet. Vizsgálatunk célja az volt, hogy retrospektiv módon
értékeljük a 11 quetiapin-antidepressszívum és 11 más atípusos antipszichotikumantidepresszívum kombinációs kezelésben részesülo pszichotikus depressziós betegnél
észlelheto klinikai hatást és a kezelés biztonságosságát.

ANYAG ÉS MÓDSZER
A Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb Pszichiátriai Osztályán 2000
januárjától októberéig kezelt 22, a

DSM-lV kritériumai szerint pszichotikus

depressziósnak diagnosztizált beteg dokumentációját értékeltük. A vizsgálatba csak az
unipoláris lefolyási formát mutató betegeket vontuk be. Átlagéletkoruk a

quetiapin

csoportban 49,7 év ( 10 no 1 férfi ), a kontrollcsoportban 49,2 év ( 8 no és 3 férfi ) volt.
Az epizód során antipszichotikummal már „elokezelt” betegeket, valamint a súlyos
kísérobetegségben

szenvedoket

(

instabil

kardiális

állapot,

hypertonia,

pajzsmirigybetegség, súlyosabb diabetes mellitus, stb.) kizártuk a vizsgálatból. Nem
vizsgáltuk továbbá azokat a betegeket sem, akik az antidepresszívum-antipszichotikum
kombináció mellett egyéb más szert is kaptak. Az

adatok értékelésénél figyelembe

vettük, hogy a két csoport betegségtörténete is egymásnak megfelelo legyen. A
kontrollcsoport betegei, kis dózisú risperidont, olanzapint, vagy clozapint kaptak. A
quetiapin napi dózisa 25 és 200 mg között változott ( dózisok átlaga: 81,8 mg ). Ebben a
csoportban 3 beteg kapott mirtazapint, 1 maprotilint és 7

SSRI-t kapott, a kontroll

csoportban 1 beteg risperdal- mirtazapin, 1 beteg risperdal- maprotilin, 2 beteg clozapin-
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SSRI, 1 beteg olanzapin- maprotilin 6 beteg olanzapin-SSRI kombinációt kapott. ( 1.
Táblázat )
1. táblázat
PSZICHOTIKUS DEPRESSZIÓBAN ALKALMAZOTT KEZELÉSEK
KONTROL CSOPORT ( N= 11 )

QUETIAPIN CSOPORT ( N= 11 )

1

Risperidon(2mg) – Mirtazapin(60mg)

Quetiapin(50mg)-Mirtazapin(60mg)

2.

Risperidon(1mg)– Maprotilin(150mg)

Quetiapin(25mg)-Fluvoxamin(200mg)

3.

Clozapin(50mg)-Paroxetin(20mg)

Quetiapin(100mg)-Mirtazapin(60mg)

4.

Olanzapin(5mg)-Maprotilin(150mg)

Quetiapin(100mg)-Fluoxetin(20mg)

5.

Olanzapin(10mg)-Fluoxetin(20mg)

Quetiapin(25mg)-Mirtazapin(60mg)

6.

Clozapin(75mg)-Citalopram(40mg)

Quetiapin(25mg)-Maprotilin(150mg)

7.

Olanzapin(5mg)-Fluoxetin(20mg)

Quietiapin(100mg)-Sertralin(100mg)

8.

Olanzapin(10mg)-Fluoxetin(40mg)

Quetiapin(200mg)-Sertralin(50mg)

9.

Olanzapin(2,5mg)-Fluoxetin(20mg)

Quetiapin(50mg)-Sertralin(50mg)

10.

Olanzapin(7,5mg)-Paroxetin(20mg)

Quetiapin(75mg)-Paroxetin(40mg)

11.

Olanzapin(5mg)-Fluoxetin(20mg)

Quetiapin(150mg)-Sertralin(50mg)

A kezelés hatékonyságát a kezelés 14. napján és a kórházból való távozáskor vizsgáltuk.
A méréshez a 7 fokú klinikai összbenyomás javulását méro pontozóskálát ( Clinical
Global Impression Improvement Scale – CGI-I ) használtuk: ( 1= nagyon sokat javult, 2=
sokat javult, 3= keveset javult, 4= nem váltoázott, 5= kicsit romlott, 6= sokat romlott, 7=
nagyon sokat romlott ). A két csoportban a kezelés során észlelt állapotváltozás értékeit
összehasonlítottuk és az adatok statisztikai értékelését Student „t” próbával ( kétmintás,
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non-parametrikus ) végeztük. Hetente regiszráltuk az extrapiramidális, antikolinerg és
egyéb mellékhatásokat a Side-Effect Checklist segitségével.

EREDMÉNYEK
Nem volt szignifikáns különbség a két csoport pszichiátriai anamnézise, életkora és nemi
megoszlása között. A quetiapin csoport és a kontrollcsoport terápiára adott válaszát az 1.
2. 3. 4. ábra, és a 2. táblázat foglalja össze. A kezelés 14. napján a quetiapin csoportból 6 (
55 % ), a kontrollcsoportból 4 ( 36 % ) beteg reagált igen jól a kezelésre ( „t” próba, p=
0,505, ns ). A quetiapint szedok közül 2 páciens, az egyéb atípusos antipszichotikummal
kezeltek közül 4 paciens állapota „keveset javult” fokozatnak felelt meg. A quetiapinnal
kezeltek közül 3 beteg állapota keveset javult, és kettoé nem változott, a kontroll
csoportból viszont 5 beteg javult keveset és ketto szintén nem változott. Távozáskor, a
quetiapin csoportból 9 ( 82 % ), a kontrollcsoportból 7 ( 64 % ) beteg állapota „nagyon
sokat javult” ( 1= nagyon sokat javult ) a felvételhez viszonyítva ( „t” próba, p= 0,3622
ns.). Szignifikáns különbség nem volt

a javulás mértékében sem a 14. napon, sem

távozáskor a két csoport között és ugyancsak nem volt szignifikáns különbség az
osztályon eltöltött ido tekintetében sem ( átlagos ápolási nap, quetiapin csoport: 23,2 vs
21,8 nap ).
Mind a 22 vizsgált beteg egyidejuleg antidepresszív kezelést is kapott az antipszichotik um
mellett. A két csoportban nem volt különbség a szedett antidepresszivumok típusában, és
az átlag napi dózisok is hasonlóak voltak. Mivel a klinikai állapotot globálisan és
visszamenoleg értékeltük a CGI-I segitségével, nem volt mód külön mérni a depresszív és
a pszichotikus tünetek változását. A vizsgált betegek dokumentációiban nem várt
mellékhatásra 11 esetben találtunk utalást, súlyos, nem várt esemény azonban nem fordult
elo, az egyik csoportban sem. A quetiapin csoportban 2 beteg jelzett eros álmosságot. A
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kontroll csoportban 3 esetben jelentos súlygyarapodást, valamint 1 betegnél emelkedett
prolaktinszintet észleltünk. Székrekedése a quetiapin csoportban 1 a kontrolcsoportban 2
páciensnek volt, orthostatikus hypotonia 1-1 esetben fordult elo. Látászavart egyik
csoportban sem tapasztaltunk. A mellékhatásokat a 3. táblázat foglalja össze.

3. táblázat

MELLÉKHATÁSOK ELOFORDULÁSA
MELLÉKHATÁSOK

QUETIAPIN

KONTROLL

Álmosság

2

0

Súlygyarapodás

0

3

Prolaktinszint emelkedés

0

1

Székrekedés

1

2

Orthostatikus hypotonia

1

1

Látászavar

0

0

MEGBESZÉLÉS
Tanulmányunk

retrospektiv

információkat

dolgoztuk

jellegébol
fel

következoen

visszamenoleg.

a

Nem

kórrajzi
volt

adatokból

módunk

nyert

finomabb

állapotváltozásokat regisztrálni, így speciális, pl. a depressziót és a pszichózist méro és
követo pontozóskálákat nem tartalmaztak a kórrajzok. A dekurzusok alapján ugyanakkor
nagy biztonsággal nyomon követhettük a terápia során keletkezett változásokat, melyeket
számszerüsitve adaptáltuk „ Klinikai Összbenyomás Skála Javulási Indexe „ nevu
becsloskálára.
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Adataink alapján megállapítható, hogy az unipoláris típusú pszichotikus depresszió miatt
hospitalizációra kerülo betegeink leggyakrabban atipusos antipszichotikum és valamilyen
antidepresszivum kombinációban részesültek. Az áttekintett páciensek adatai alapján
kimondható, hogy ugyanolyan jól reagálnak quetiapin és antidepresszivum kombinációra,
mint egy másik atipusos antipszichotikum és antidepresszivum együttadásra. Az esetek
többségében már a 14. napon észlelt állapotjavulás és a kedvezo mellékhatás profil az
atipusos antipszichotikummal kombinált antidepresszív kezelés jogosságát igazolja a
pszichotikus depressziók terápiájában. A kisdózisú antipszichotikumokkal történt
kombinációs terápia extrapiramidális rendszert izgató klinikai formáit sem tapasztaltuk. A
gyors javulás és a kevesebb mellékhatás

a terápiával való jobb együttmuködést

eredményezett, és ez a kókép közép-hosszútávú kezelésében lehet hasznos. A quetiapin
csoportban valamivel kevesebb és enyhébb mellékhatásról számoltak be a páciensek.
Prolaktinszint emelkedést nem észleltünk, súlygyarapodás sem fordult elo ebben a
csoportban, mely a quetiapinnal kombinált antidepresszív kezelés mellett szól.
Számos tanulmány mutatta ki, hogy a pszichotikus depressziós betegek - szemben a nempszichotikus

depressziósokkal - dopaminerg rendszere túlaktivált, a pszichotikus

depressziós betegek plazma és liquor dopamin és homovanilinsav szintje magasabb.
Megfigyelték

azt

is,

hogy

a

liquor

homovanilin/5-hidroxiindolecetsav

arány

emelkedettebb a pszichotikus depressziósokban, amely szoros korrelációt mutat a
hallucinációk jelenlétével. Különbség van a szerotonerg rendszer muködésében is de
jelenleg nem tisztázott, hogy a szerotonin diszfunkció a dopaminerg transzmisszió
zavarától függetlenül vagy azzal összefüggésben van jelen. 15,
pszichotikus depresszió

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

A

kezelésében a quetiapin hatékonysága az 5-HT2 és dopamin

antagonista tulajdonságának lehet következménye. A quetiapinra adott jó terápiás válasz
felveti annak szükségességét, hogy a továbbiakban duplavak, kontrollált vizsgálatokat
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végezzünk, vajon monoterápiában is hatékony-e a pszichotikus depresszió kezelésében.
Újabb vizsgálatok szükségesek a quetiapin és az egyes antidepresszívumok interakcióival
kapcsolatos kérdések tisztázására is.
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