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Περίληψη

Τα επεισόδια κατάθλιψης σε ηλικιωμένους ασθε-
νείς με αγγειακή εγκεφαλική βλάβη χαρακτηρίζο-
νται από φτωχή ανταπόκριση στα συνήθη αντικα-
ταθλιπτικά. Σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές, το 
άτυπο αντιψυχωτικό, κουετιαπίνη, μπορεί να έχει 
αντικαταθλιπτικές ιδιότητες και επιπλέον στα πο-
ντίκια ίσως προλαμβάνει τις διαταραχές της μνή-
μης και τη νευροεκφύλιση του ιππόκαμπου που 
προκαλείται από ολική εγκεφαλική ισχαιμία.

Αντικειμενικός σκοπός: Η αξιολόγηση της α-
ποτελεσματικότητας της συνδυασμένης θεραπεί-
ας με κουετιαπίνη σε ηλικιωμένους ασθενείς με 
αγγειακή εγκεφαλική βλάβη.

Μέθοδοι: Μια μελέτη ανοιχτής σήμανσης (open 
- label) και παρακολούθησης 6 μηνών ασθενών 
με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή (DSM-IV) και 
εγκεφαλικές βλάβες (εκτιμήθηκαν με MRI) χωρίς 
σοβαρές γνωσιακές διαταραχές. ασθενείς που δεν 
είχαν ανταποκριθεί στα συνήθη αντικαταθλιπτικά 
(διάρκεια αγωγής: 6,5±7,2 μήνες) έλαβαν επιπρό-
σθετα κουετιαπίνη (300±111 mg/d). Οι ασθενείς 
αξιολογήθηκαν στη γραμμή αναφοράς (baseline, 
t0) και στους μήνες 1, 3 και 6 (t1, t3, t6), χρησιμο-
ποιώντας την κλίμακα Clinical Global Impressions 
Scale for Severity (CGI-S) και την κλίμακα διαβάθ-
μισης της κατάθλιψης κατά Hamilton (Hamilton 
Depression Rating Scale, HAM-D).

Αποτελέσματα: Εννέα ασθενείς περιελήφθησαν 
στη μελέτη, με μέση ηλικία τα 72,8±9,4 έτη. Η 
βαθμολογία CGI-S ελαττώθηκε από την τιμή της 
γραμμής αναφοράς στην τιμή του μήνα 6: 5,8±0,7 
(t0), 5,4±0,7 (t1), 5,0±0,8 (t3) και 4,5±1,0 (t6), 
με σημαντική βελτίωση στους έξι μήνες συγκριτι-
κά με τη βασική τιμή (p = 0,006). Επίσης, παρα-
τηρήθηκε σημαντική βελτίωση πέρα από την ε-
ξάμηνη περίοδο με τη βαθμολογία HAM-D (t0 = 
27,2±4,0, t6 = 14,8±3,8, p < 0,001).

Συμπεράσματα: Στη μελέτη αυτή η κουετιαπίνη 
ήταν αποτελεσματική ως συνδυασμένη θεραπεία 
σε καταθλιπτικούς ηλικιωμένους ασθενείς με αγ-
γειακή εγκεφαλική βλάβη. Τα υποσχόμενα αποτε-
λέσματα αυτής της μελέτης μένουν να επιβεβαιω-
θούν σε μεγάλες, τυχαιοποιημένες, διπλά τυφλές 
μελέτες με έλεγχο με placebo.

Εισαγωγή 

Ένας σοβαρός και κοινός κίνδυνος στους ηλικιω-

μένους είναι η κατάθλιψη, η οποία, αν δεν αντιμε-
τωπιστεί, σχετίζεται με υψηλή συχνότητα υποτρο-
πών, με αυξημένη πιθανότητα χρονιότητας και υ-
ψηλή θνησιμότητα1. Διαταραχές του συναισθήμα-
τος (όπως η κατάθλιψη) και η αγγειακή νόσος (πε-
ριλαμβανομένης της καρδιακής νόσου) είναι συ-
χνά καταστάσεις συννοσηρότητας που μοιράζο-
νται τους ίδιους αιτιοπαθογενετικούς και προγνω-
στικούς παράγοντες. αν δεν αντιμετωπιστούν, τα 
καταθλιπτικά επεισόδια μπορεί να επιδεινώσουν 
την πορεία της αγγειακής νόσου (κυρίως αγγεια-
κών εγκεφαλικών νόσων) και να υποβαθμίσουν 
τόσο την ποιότητα ζωής, όσο και το προσδόκι-
μο επιβίωσης. Η στενή σχέση ανάμεσα σε αυτές 
τις συννοσηρές καταστάσεις πρόσφατα οδήγησε 
στην ταυτοποίηση της λεγόμενης «αγγειακής κα-
τάθλιψης» (εικόνα 1)2.

Τα επεισόδια της κατάθλιψης σε ηλικιωμένους 
ασθενείς με αγγειακή εγκεφαλική βλάβη χαρα-
κτηρίζονται από χαμηλά ποσοστά ανταπόκρισης 
στα αντικαταθλιπτικά και έτσι, είναι σημαντικό να 
αναζητηθούν νέες θεραπείες3. ωστόσο, λίγες θε-
ραπευτικές επιλογές έχουν αξιολογηθεί με ισχυ-
ρές κλινικές αποδείξεις.

Η κουετιαπίνη είναι ένα άτυπο αντιψυχωσικό, 
που έχει εγκριθεί για τη θεραπεία της σχιζοφρέ-
νειας και των επεισοδίων μανίας στα πλαίσια της 
διπολικής διαταραχής. Πολλές μελέτες έχουν ε-
πίσης περιγράψει τη μονοθεραπεία με κουετιαπί-
νη ως αποτελεσματική και καλά ανεκτή σε μονο-
πολική4 και διπολική κατάθλιψη5. Πρόσφατα ανα-
φέρθηκε ότι η κουετιαπίνη προλαμβάνει τις διατα-
ραχές της μνήμης και τη νευροεκφύλιση του ιππό-
καμπου που προκαλούνται από ολική εγκεφαλι-
κή ισχαιμία σε ποντίκια6 και ότι η προ-χορήγηση 
κουετιαπίνης κατέστησε σημαντικά πιο ήπιες τις 
καταθλιπτικές και τις αγχολυτικές συμπεριφορι-
κές μεταβολές που προκαλούνται από γενικευ-
μένη ισχαιμία σε ποντίκια7. Οι συγγραφείς ανα-
φέρουν ότι αυτά τα αποτελέσματα συνεπάγονται 
μια ευρύτερη προοπτική για την κλινική χρήση 
της κουετιαπίνης. 

Παρ’ όλα αυτά, η αμερικανική Διεύθυνση 
Ελέγχου Τροφίμων και Φαρμάκων (Food & Drug 
Administration, FDA), επισημαίνει ότι μπορεί να 
αυξηθεί η θνησιμότητα (κυρίως λόγω καρδιαγ-
γειακών και λοιμωδών αιτίων) σε ηλικιωμένους 
ασθενείς με ψύχωση που σχετίζεται με άνοια αν 
τους χορηγηθούν άτυπα αντιψυχωσικά.

Αντικειμενικός σκοπός

Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της κουετι-
απίνης ως πρόσθετης θεραπείας σε ηλικιωμένους 

ασθενείς με καθυστερημένης έναρξης κατάθλιψη 
και αγγειακή εγκεφαλική βλάβη.

Μέθοδοι

Σχεδιασμός μελέτης
Μια μελέτη ανοιχτής επισήμανσης (open - label) 

καταθλιπτικών ηλικιωμένων ασθενών που δεν α-
νταποκρίνονται στην τρέχουσα αγωγή, με αγγεια-
κή εγκεφαλική βλάβη, που παρακολουθήθηκαν 
για έξι (6) μήνες κατά τη διάρκεια πρόσθετης θε-
ραπείας με κουετιαπίνη.

Πληθυσμός μελέτης
Ηλικιωμένοι ασθενείς (ηλικίας > 65 ετών), με δι-

άγνωση μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής (DSM-
IV)8 και αγγειακή εγκεφαλική βλάβη διαπιστωμέ-
νη σε εικόνες μαγνητικής τομογραφίας (MRI), χω-
ρίς γνωσιακές διαταραχές (βαθμολογία στο Mini 
Mental State Examination < 25)9. 

απουσία ψυχωσικών συμπτωμάτων ή έκδηλης 
ψυχοκινητικής διέγερσης.

καμία απόκριση στα ευρέως συνταγογραφού-
μενα αντικαταθλιπτικά (βαθμολογία στην κλίμα-
κα διαβάθμισης της κατάθλιψης κατά Hamilton 
[HAM-D] > 18) μετά από τουλάχιστον τρεις (3) 
μήνες αγωγής.

Δόθηκε η γραπτή συγκατάθεση των ασθενών στη 
μελέτη μετά από λεπτομερή περιγραφή αυτής.

Φαρμακευτική αγωγή της μελέτης
Η κουετιαπίνη χορηγήθηκε ως πρόσθετη θε-

ραπεία στα κοινά συνταγογραφούμενα αντικατα-
θλιπτικά (παροξετίνη, σιταλοπράμη, σερτραλί-
νη, μιρταζαπίνη).

Η θεραπεία με κουετιαπίνη ξεκίνησε με μια ε-
λάχιστη ημερήσια δόση των 25 mg/d την ημέρα 
1 και τιτλοποιήθηκε στα 200 mg/d την ημέρα 7, 
σύμφωνα με το πρόγραμμα που παρουσιάζεται 
στον πίνακα 1.

Μετά την ημέρα 7, η δόση αυξανόταν κατά 100 
mg κάθε 2 ημέρες μέχρι τη βέλτιστη δόση, με βά-
ση την ανταπόκριση και την ανοχή.

Αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας

Η αποτελεσματικότητα αξιολογήθηκε χρησιμο-
ποιώντας την κλίμακα CGI-S11 και την κλίμακα δι-
αβάθμισης HAM-D10.

Οι ασθενείς αξιολογήθηκαν στη γραμμή ανα-

Carta MG, Zairo F, Mellino G, Hardoy MC. Add - on quetiapine in the treatment of major 
depressive disorder in elderly patients with cerebrovascular damage. Clinical Practice and 
epidemiology in Mental Health 2007; 3:28. 

Η προσθήκη κουετιαπίνης στη θεραπεία της μείζονος 
καταθλιπτικής διαταραχής σε ηλικιωμένους με αγγειακή 
εγκεφαλική βλάβη

ΕπιμeλΕιΑ: ΗλιΑσ τΖΑΒΕλλΑσ1, σοΦιΑ ΦΕλΩΝΗ2 
1Ψυχίατρος, Επιστ. συνεργάτης παν/μίου Αθηνών, 2ιατρός
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φοράς και σε επισκέψεις, στα πλαίσια της πα-
ρακολούθησης στον 1 μήνα, στους 3 μήνες και 
στους 6 μήνες.

Στατιστικές μέθοδοι
Χρησιμοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης με 

πολλαπλές μεταβλητές (multivariate analysis of 
variance, MANOVA) για τον έλεγχο των διαφο-
ρών στη μέση τιμή των βαθμολογιών στις κλίμα-
κες CGI-S και HAM-D διαχρονικά.

Αποτελέσματα

Χαρακτηριστικά ασθενών και αγωγής
Στη μελέτη περιλήφθηκαν εννέα ασθενείς (6 γυ-

ναίκες, 3 άνδρες) που δεν είχαν ανταποκριθεί στα 
συνήθη αντικαταθλιπτικά (μέση διάρκεια αγωγής 
[±SD] 6,5±7,2 μήνες).

Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 72,8±6,4 έτη, 
η μέση βαθμολογία της γραμμής αναφοράς στην 
κλίμακα CGI-S ήταν 5,8±0,7 και η μέση βαθμο-
λογία γραμμής αναφοράς στην κλίμακα HAM-D 
ήταν 27,2±4,0.

αντικαταθλιπτικά που χορηγήθηκαν σε συνδυ-
ασμό με κουετιαπίνη παρουσιάζονται στον πίνα-
κα 2. Άλλα σχετικά φάρμακα που λήφθηκαν ή-
ταν βενζοδιαζεπίνες (6 ασθενείς) και η γκαμπαπε-
ντίνη (1 ασθενής).

Η μέση δόση κουετιαπίνης (SD) κατά τη διάρ-
κεια της μελέτης ήταν 300±111 mg/d.

Αποτελεσματικότητα

κατά την περίοδο της αγωγής με επιπρόσθετη 
κουετιαπίνη, οι βαθμολογίες του CGI-S βελτιώ-
θηκαν σημαντικά από μια μέση γραμμή αναφο-
ράς (t0) 5,8±0,7 σε 4,5±1,0 σε 6 μήνες (t6) (F = 
10,21, p = 0,006, πίνακας 3, εικόνα 2).

Η ελάττωση της μέσης βαθμολογίας HAM-D 
από τη γραμμή αναφοράς στο μήνα 6 ήταν επί-
σης σημαντική: t0 = 27,2±4,0, t6 = 14,8±3,8 (F 
= 34,4, p < 0,001).

Ανεκτικότητα

κανείς ασθενής δεν παραιτήθηκε από τη μελέ-
τη. ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν από 
τους ασθενείς κατά την περίοδο της επιπρόσθε-
της αγωγής με κουετιαπίνη ήταν καταστολή (2 α-
σθενείς) και νωθρότητα (1 ασθενής). 

Συζήτηση και συμπεράσματα

Η θεραπεία με πρόσθετη κουετιαπίνη βελτίωσε 
σημαντικά τα συμπτώματα της κατάθλιψης και ή-
ταν καλά ανεκτή από τους ηλικιωμένους ασθενείς 
με συννοσηρότητα κατάθλιψης και αγγειακής ε-
γκεφαλικής βλάβης που προηγούμενα δεν είχαν 
ανταποκριθεί στα συνήθη αντικαταθλιπτικά.

αν και περιορισμένη από τον ανοιχτής επισή-
μανσης σχεδιασμό της και το μικρό μέγεθος του 
δείγματός της, αυτή η μελέτη αναδεικνύει την α-

ποτελεσματικότητα και την ανεκτικότητα απέναντι 
στην κουετιαπίνη σε αυτό τον πληθυσμό ηλικιω-
μένων και είναι συνεπής με προηγούμενα ευρή-
ματα12 και άλλες θετικές μελέτες για την κουετι-
απίνη στη διπολική κατάθλιψη5, στη μείζονα δι-
πολική διαταραχή4 και στη γενικευμένη αγχώδη 
διαταραχή13.

Τα αποτελέσματα από μια έρευνα σε ποντίκια 
συνεπάγονται ότι η κουετιαπίνη δρα προστατευ-
τικά στις διαταραχές που προκαλούνται από εγκε-
φαλική ισχαιμία6. Μια άλλη μελέτη δείχνει ότι η 
κουετιαπίνη μετριάζει την διαταραχή της χωρικής 
μνήμης που προκαλείται από την αμφοτερόπλευ-
ρη απόφραξη της κοινής καρωτίδας και αυτή η 
βελτίωση είναι παράλληλη με τις ανακουφιστικές 
επιδράσεις της κουετιαπίνης στη νευροεκφύλιση 
του ιππόκαμπου που προκαλείται από την αμφο-
τερόπλευρη απόφραξη της κοινής καρωτίδας7. Η 
κουετιαπίνη μπορεί να έχει νευροπροστατευτικό 
και νευρογενετικό ρόλο και αυτό μπορεί να σχε-
τίζεται με τις θεραπευτικές επιδράσεις της κουετι-
απίνης σε γνωσιακά ελλείμματα σε περιπτώσεις 
με σχιζοφρένεια και κατάθλιψη, στα οποία είχαν 
εμπλακεί οι δομές και η λειτουργία του ιππόκα-
μπου6,7. Το νευροπροστατευτικό αποτέλεσμα της 
κουετιαπίνης επιβεβαιώθηκε πρόσφατα σε άτο-
μα με διπολική διαταραχή14.  

Η κουετιαπίνη (μαζί με κλοζαπίνη και ρισπερι-
δόνη) είναι το φάρμακο που χρησιμοποιείται πιο 
συχνά στην αντιμετώπιση προβλημάτων της συ-
μπεριφοράς σε ανοϊκούς ασθενείς και δε φαίνε-
ται να προκαλεί σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργει-

Πίνακας 1. Προγραμμα τίτλοΠοίηςης

Ημέρα 1 2 3 4 5 6 7

Δόση κουετιαπίνης (mg/d) 25 25 50 75 100 150 200

Πίνακας 3. μεςη βαθμολογία CGI-S κατα τη δίαρκεία της θεραΠείας με Προςθετη 
κούετίαΠίνη

Χρόνος αξιολόγησης μέση βαθμολογία (SD)

Γραμμή αναφοράς (baseline) 5,8 (0,7)
1 μήνας (t1) 5,4 (0,7)
3 μήνες (t3) 5,0 (0,8)
6 μήνες (t6) 4,5 (1,0)

Πίνακας 2.  αντίκαταθλίΠτίκα Πού 
χρηςίμοΠοίηθηκαν ςε ςύνδύαςμο με 
κούετίαΠίνη*

Αντικαταθλιπτικό Αριθμός 
  ασθενών

παροξετίνη 3

σιταλοπράμη 3

σερτραλίνη 1

μιρταζαπίνη 2

*Ορισμένοι ασθενείς έλαβαν περισσότερα από 
ένα από τα φάρμακα της λίστας.

ΚυΡιΕσ πλΕυΡΕσ

ιστορικό 
αγγειακής νόσου

Κατάθλιψη όψιμης 
εκδήλωσης
-   μετά την ηλικία 

των 65 ετών
-  παρόξυνση μετά  

την εγκατάσταση  
της αγγειακής βλάβης

ΔΕυτΕΡΕυουσΕσ
πλΕυΡΕσ

Γνωσιακές βλάβες*
περιορισμένος 

καταθλιπτικός ιδεασμός
πτωχή διορατικότητα

Ανικανότητα / 
ψυχοκινητική 
επιβράδυνση

Απουσία οικογενειακού 
ιστορικού κατάθλιψης

ΑΓΓΕιΑΚΗ
ΚΑτΑΘλιΨΗ

Εικόνα 1. Κλινικά χαρακτηριστικά της αγγειακής κατάθλιψης.

* Πρωτευόντως (αλλά όχι αποκλειστικά) επηρεάζουν εκτελεστικές λειτουργίες, 
όπως σχεδιασμός, οργάνωση και αφαιρετική σκέψη (μπορεί να είναι ήπια 
κατά την εγκατάσταση). *P= 0,006 έναντι γραμμής αναφοράς

μ
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ες, σύμφωνα με δημοσιευμένες πληροφορίες, ο-
πότε μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο στην αγγεια-
κή κατάθλιψη15,16,17.

αυτά τα αποτελέσματα πρέπει να επιβεβαιωθούν 
από μεγάλες, τυχαιοποιημένες, διπλά τυφλές με-
λέτες, με χρήση placebo.
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