TRAZODON
– LEK WIELOFUNKCYJNY
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Streszczenie
Trazodon jest lekiem wielofunkcyjnym i mo˝e byç stosowany w leczeniu ró˝nych postaci depresji, szczególnie
z bezsennoÊcià, agitacjà, niepokojem, zaburzeniami seksualnymi, a tak˝e u m´˝czyzn z psychogennymi
zaburzeniami erekcji.
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TRAZODONE – MULTIFUNCTIONAL DRUG
Trazadone is multifunctional drug theat can be used in different kinds of depression, especially with
insomnia, agitation, anxiety, sexual dysfunctions, as well as in men with psychogenic erectile dysfunction.
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PRACA RECENZOWANA

Wst´p
Trazodon nale˝y do grupy najbardziej
poznanych i d∏ugo stosowanych leków przeciwdepresyjnych. Dzi´ki wielofunkcyjnemu
dzia∏aniu znajduje zastosowanie w leczeniu
ró˝nych typów depresj: w depresjach z bezsennoÊcià, l´kiem, niepokojem, w zaburzeniach l´kowych, a tak˝e w klinice zaburzeƒ
seksualnych o etiologii psychogennej
i w przebiegu depresji.
Lek pod nazwà Trittico pojawi∏ si´ w 1972
roku we W∏oszech, jako Molipaxin w 1980 r.
w Wielkiej Brytanii, w 1982 r. w USA jako Desyrel. Obecnie znany jest w ponad 50 krajach Êwiata. Jak stwierdza Âwi´cicki przez
wiele lat by∏ „ulubieƒcem” psychiatrów
w USA. DziÊ znów obserwuje si´ renesans
zainteresowania tym lekiem w celu wykorzystania jego dzia∏ania, promujàcego sen i efektu anksjolitycznego w monoterapii depresji
oraz dla poprawy tolerancji leczenia SSRI
(SNRI) [1].
Stahl (2009) zalicza trazodon do grupy
leków wielofunkcyjnych o dzia∏aniu farmakologicznym zale˝nym od dawki: w ma∏ych
dawkach ma dzia∏anie nasenne (blokuje

receptory serotoninergiczne 5-HT, adrenergiczne alfa-1 i histaminergiczne H1),
a w wi´kszych dawkach dzia∏a przeciwdepresyjnie dzi´ki blokowaniu transportera serotoniny (SERT) [2]. Dzia∏anie nasenne trazodonu uzyskuje si´ w dawkach 25–100 mg,
a dzi´ki krótkiemu okresowi pó∏trwania oraz
brakiem uzale˝nienia, zyska∏ on zalety dobrego leku nasennego. Dzia∏anie przeciwdepresyjne uzyskuje si´ poprzez zwi´kszenie
dawki w zakresie 150–600 mg. W porównaniu z lekami grup SSRI i SNRI jego skutecznoÊç w leczeniu depresji jest podobna,
chocia˝ rzadziej od tych grup leków wywo∏uje niepokój, bezsennoÊç i zaburzenia seksualne.
Trazodon CR (controlled release) czyli
lek o przed∏u˝onym uwalnianiu (T max – 4 h,
t 1/2 – 12 h), który jest dopuszczony w Polsce do obrotu, mo˝e byç wykorzystywany
zarówno do leczenia depresji (w dwóch
dawkach podzielonych), jak i w celu normalizacji zaburzonego snu (w mniejszej dawce
podawany wieczorem). W porównaniu z mirtazapinà i mianserynà ma znacznie krótszy
t 1/2, wywo∏uje mniejszà porannà sedacj´
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i mniej anga˝uje uk∏ad histaminergiczny
(s∏absze powinowactwo i mniej hamowania
H1), w zwiàzku z tym nie powoduje tycia.
Trittico CR od poczàtku 2011 roku obj´ty
jest refundacjà, a zakres wskazaƒ nià obj´tych dotyczy zaburzeƒ depresyjnych o ró˝nej etiologii, w tym depresji przebiegajàcej
z l´kiem. Typowany profil pacjenta do przyjmowania leku to: pacjent z depresjà, z nasilonà bezsennoÊcià, z depresjà agitowanà,
chcàcy uniknàç zaburzeƒ seksualnych
i przyrostu masy cia∏a.
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l´kowym z napadami paniki oraz w zaburzeniach obsesyjno–kompulsywnych;
– z depresjà w wieku podesz∏ym. Zalety trazodonu dla tej grupy pacjentów wynikajà z dzia∏ania nasennego, uspokajajàcego, korzystnego profilu tolerancji, braku
dzia∏ania cholinolitycznego, niewielkiego
wp∏ywu na funkcje poznawcze, niskiego ryzyka objawów uk∏adu sercowo-naczyniowego. Lek zmniejsza pobudzenie, dra˝liwoÊç,
agresj´, w´drowanie u pacjentów z ot´pieniem, szczególnie czo∏owo-skroniowym.

Cechy leku i jego dzia∏anie

Bezpieczeƒstwo

Trazodon wp∏ywa bezpoÊrednio na uk∏ad
serotoninergiczny, blokuje receptory adrenergiczne alfa-1 i alfa-2, histaminowy H1.
Jego dzia∏anie na transportery dopaminy,
noradrenaliny, a tak˝e wp∏yw na uk∏ad cholinergiczny nie majà znaczenia klinicznego.
Z analizy piÊmiennictwa wynika, ˝e korzyÊci
z leczenia trazodonem mogà odnieÊç ró˝ne
populacje pacjentów [3]:
– z zaburzeniami depresyjnymi, gdy˝ lek
jest równie skuteczny jak TLPD a jednoczeÊnie ma lepszy profil bezpieczeƒstwa i tolerancji, daje szybki efekt przeciwl´kowy oraz
nasenny. Jego skutecznoÊç jest porównywalna z lekami czteropierÊcieniowymi; mianserynà i maproptylinà. W porównaniu z SSRI lek
ma podobnà skutecznoÊç ale szybsze jest jego dzia∏anie w poprawie snu, zmniejszenia l´ku i niepokoju. Ponadto lek ma dzia∏anie pomocnicze w leczeniu pacjentów uzale˝nionych od alkoholu i benzodiazepin;
– z depresjà i z bezsennoÊcià, poniewa˝
trazodon wp∏ywa korzystnie na iloÊç snu i jego struktur´: skraca stadium 1 i 2 snu NREM,
nie powoduje supresji snu REM, wyd∏u˝a sen
wolnofalowy. W przeciwieƒstwie do leków nasennych jego stosownie nie wià˝e si´ z ryzykiem uzale˝nienia, sedacji w ciàgu dnia, efektu amnestycznego, paradoksalnego pobudzenia;
– z depresjà z l´kiem, niepokojem i zaburzeniami l´kowymi. Trazodon u pacjentów z depresjà redukuje l´k ju˝ w drugim tygodniu stosowania, a w porównaniu z diazepamem i amitryptylinà, zmniejsza istotnie
nasilenie l´ku po 6 tygodniach leczenia. Zasadne jest stosowanie go w pourazowym
zaburzeniu stresowym, w którym mi´dzy
innymi zmniejsza koszmary senne. Nie
stwierdzono skutecznoÊci leku w zaburzeniu

Trazodon jest dobrze tolerowany i bezpieczny w stosowaniu. Typowe objawy niepo˝àdane: sennoÊç, zawroty g∏owy, suchoÊç w ustach, zaburzenia ˝o∏àdkowo-jelitowe majà najcz´Êciej ∏agodne nasilenie.
Lek jest bezpieczny dla uk∏adu krà˝enia,
rzadko powoduje ortostatyczne spadki ciÊnienia, ma niewielki wp∏yw na kurczliwoÊç
mi´Ênia sercowego. Mo˝e byç stosowany
u pacjentów z chorobami kardiologicznymi.
Jako lek o bardzo niskim potencjale drgawkowym mo˝e byç stosowany u pacjentów ze
wspó∏istniejàcà padaczkà w przebiegu depresji. Nie prowadzi do uzale˝nienia, objawów odstawiennych po zaprzestaniu przyjmowania. Jest równie˝ bezpieczny w przypadku przedawkowania.

Trazodon a seksualnoÊç
Zaburzenia seksualne w depresji mogà
byç jej objawem zwiastunowym, rozwijajàcym si´ w trakcie przebiegu choroby lub nast´pstwem przyjmowania leków przeciwdepresyjnych. Wielu pacjentom z depresjà zale˝y na jakoÊci ˝ycia seksualnego i w przypadku jego pogorszenia mogà byç sk∏onni
do przerwania leczenia. W klinice zaburzeƒ
seksualnych wp∏yw trazodonu na funkcje
seksualne jest opisywany od 1984 r. PiÊmiennictwo na ten temat jest bogate i dotyczy pacjentów z depresjà ze wspó∏istniejàcymi zaburzeniami seksualnymi jak równie˝
pacjentów z zaburzeniami seksualnymi bez
depresji [4]. Z analizy piÊmiennictwa widaç,
˝e wp∏yw trazodonu na funkcje seksualne
wynika z relaksacyjnego dzia∏ania na mi´Êniówk´ cia∏ jamistych (antagonista alfa-adrenoreceptorów), oÊrodkowego dzia∏ania
poprzez silne blokowanie receptorów 5-HT2
przy zachowanej zwi´kszonej aktywnoÊci
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serotoninowej i efekt dopaminergiczny
[5,6,7,8]. Z tym dzia∏aniem wià˝à si´ nast´pujàce efekty kliniczne: proerekcyjne, wyd∏u˝ajàce czas trwania nocnych erekcji
cz∏onka, wzrost poziomu libido, zmniejszenie nasilenia dyspareunii. Bioràc pod uwag´
fakt, ˝e u wielu pacjentów z depresjà wspó∏istniejà ró˝ne zaburzenia seksualne mogàce
mieç wp∏yw na motywacj´ pacjenta do leczenia depresji, obni˝ajàce jakoÊç ˝ycia i relacji partnerskich mo˝na wymieniç nast´pujàce przeciwwskazania do stosowania trazodonu: nadmierny pop´d seksualny, priapizm, wytrysk opóêniony, brak wytrysku lub
orgazmu.
Na podstawie danych z piÊmiennictwa;
metaanalizy szeÊciu badaƒ klinicznych oceniajàcych wp∏yw trazodonu na zaburzenia
erekcji [9] mo˝na stwierdziç, ˝e trazodon
pomaga w leczeniu zaburzeƒ erekcji g∏ównie u pacjentów o psychogennym pochodzeniu zaburzenia i w przebiegu depresji –
wówczas jest to monoterapia – i skuteczniej,
kiedy stosowany jest w wy˝szych dawkach
(powy˝ej 150 mg). Z publikacji Stryjera
(2009) wynika, ˝e dodanie trazodonu w niskiej dawce (50–100 mg) do innych leków
przeciwdepresyjnych, poprawia zaburzone
funkcje seksualne i zwi´ksza tolerancj´ leczenia [6].
Jednym z objawów niepo˝àdanych trazodonu mo˝e byç priapizm (przed∏u˝ajàca
si´ bolesna erekcja cz∏onka). Jest to rzadko
spotykane dzia∏anie niepo˝àdane opisane
po stosowaniu oko∏o 80 leków psychotropowych (np. chloropromazyny), przeciwnadciÊnieniowych (np. prazosyn), kortykosterydów, heparyny, a tak˝e w przebiegu ró˝nych
chorób np. bia∏aczki. W przypadku trazodonu ryzyko wystàpienia priapizmu szacowane
jest na oko∏o 1 na 10 000 leczonych m´˝czyzn [10]. Wystàpienie priapizmu poprzedzone jest cz´sto objawami zwiastunowymi.
Odstawienie leku najcz´Êciej rozwiàzuje
problem. Je˝eli jednak pacjent wymaga leczenia, to jest ono znacznie bardziej skuteczne ni˝ w przesz∏oÊci.

Trazodon – wnioski praktyczne
1.Trazodon ma dzia∏anie wielofunkcyjne
i dlatego mo˝e byç stosowany w ró˝nych postaciach klinicznych depresji,
w monoterapii lub w po∏àczeniu z innymi
lekami przeciwdepresyjnymi.

2.Trazodon jest szczególnie wskazany
w nast´pujàcych postaciach depresji:
z bezsennoÊcià, agitacjà, niepokojem,
zaburzeniami seksualnymi (spadek lub
zanik libido, zaburzenia erekcji, dyspareunia).
3.Efekty dzia∏ania polegajàce na poprawie snu, uspokojeniu, zmniejszeniu l´ku,
osiàgane sà w monoterapii ju˝ w pierwszych dniach leczenia.
4.Efekt przeciwdepresyjnego dzia∏ania
leku pojawia si´ po 7–14 dniach stosowania.
5.Trazodon mo˝e byç stosowany w leczeniu zaburzeƒ erekcji u pacjentów
z psychogennà etiologià i w przebiegu
depresji jako monoterapia.
6.Dodanie w ma∏ej dawce, trazodonu,
do innych leków przeciwdepresyjnych
poprawia zaburzone funkcje seksualne
i zwi´ksza tolerancj´ leczenia.
7.Trazodon jest dobrze tolerowany i ma
wysoki profil bezpieczeƒstwa, mo˝e byç
stosowany równie˝ przez pacjentów
w podesz∏ym wieku. w
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