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Υλικό
Η ταχυφυλαξία των αντικαταθλιπτικών περιγράφει 

την επιστροφή των καταθλιπτικών συμπτωμάτων της 
απάθειας, όπως την κόπωση και τη μειωμένη κινητο-
ποίηση, παρά τη συνεχόμενη χρήση μιας προηγού-
μενα αποτελεσματικής θεραπείας.

Μέθοδος
Το υλικό συλλέχθηκε από μία πολυφασική, διπλή-

τυφλή, με μάρτυρα-ελεγχόμενη μελέτη που προσέγ-
γισε την αποτελεσματικότητα της βενλαφαξίνης παρα-
τεταμένης αποδέσμευσης (ER) κατά τη διάρκεια 2 δι-
αδοχικών φάσεων διατήρησης διάρκειας 1 έτους (α 
και Β) σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα μείζονα κα-
ταθλιπτική διαταραχή (MDD). 

Το πρωταρχικό συμπέρασμα ήταν η αθροιστική πι-
θανότητα της ταχυφυλαξίας σε ασθενείς που λαμβά-
νουν βενλαφαξίνη ER, φλουοξετίνη ή μάρτυρα. Η τα-

χυφυλαξία ορίστηκε ως σκορ στην κλίμακα Rothschild 
Scale for Antidepressant Tachyphylaxis (RSAT) score 
</= 7 σε ασθενείς με προηγούμενη ικανοποιητική θε-
ραπευτική ανταπόκριση. Μία εκτίμηση Kaplan-Meier 
της αθροιστικής πιθανότητας μη εμφάνισης ταχυφυ-
λαξίας και ένα ακριβές τεστ 2-όψεων Fisher χρησιμο-
ποιήθηκε για να προσεγγιστεί η σχέση μεταξύ της τα-
χυφυλαξίας και της υποτροπής.

αποτελέσματα
Ο πληθυσμός διατήρησης της φάσης α αποτελού-

νταν από 337 ασθενείς (βενλαφαξίνη ER [n = 129], 
φλουοξετίνη [n = 79], μάρτυρας [n = 129]), ενώ 128 
ασθενείς (βενλαφαξίνη ER [n = 43], φλουοξετίνη [n = 
45], μάρτυρας [n = 40]) θεραπεύτηκαν κατά τη φά-
ση διατήρησης Β.  Δεν παρατηρήθηκε καμία διαφο-
ρά στην πιθανότητα εμφάνισης ταχυφυλαξίας ανά-
μεσα στις ενεργείς ομάδες θεραπείας κατά τη διάρ-
κεια των φάσεων διατήρησης, ωστόσο, μια αξιοση-

μείωτη διαφορά ανάμεσα στη βενλαφαξίνη ER και το 
μάρτυρα παρατηρήθηκε στην ολοκλήρωση της φά-
σης διατήρησης α.  

Μία σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ταχυφυλαξί-
ας και της υποτροπής παρατηρήθηκε.

Περιορισμοί
Παρά την επίδειξη ψυχομετρικής εγκυρότητας και α-

ξιοπιστίας, ο τρέχων ορισμός της ταχυφυλαξίας δεν 
έχει μελετηθεί εκτενώς.

Συμπεράσματα
Παρά το ότι δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφο-

ρές στη πιθανότητα ταχυφυλαξίας ανάμεσα στους α-
σθενείς που έλαβαν ενεργό θεραπεία, η σχέση με-
ταξύ της ταχυφυλαξίας και της υποτροπής συνιστά 
ότι η ταχυφυλαξία μπορεί να αποτελεί ένα πρόδρο-
μο της υποτροπής.

Δείκτες αξιολόγησης και προγνωστικοί παράγοντες της ταχυφυλαξίας 
κατά την προφύλαξη από υποτροπιάζοντα επεισόδια κατάθλιψης 
με τη βενλαφαξίνη ΕR για δύο χρόνια (PREVENT) μελέτη
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Εισαγωγή

Σκοπός αυτής της μελέτης παρατήρησης είναι να διαπιστωθεί, κάτω από 
συνθήκες πραγματικής κλινικής πρακτικής, η αποτελεσματικότητα και η α-
σφάλεια της βενλαφαξίνης παρατεταμένης αποδέσμευσης στα συμπτώμα-
τα που σχετίζονται με άγχος-κατάθλιψη και με τις ορμονικές διαταραχές στις 
γυναίκες που βρίσκονται σε κλιμακτήριο και πάσχουν από κατάθλιψη ή αγ-
χώδη διαταραχή.

Μεθοδολογία

Πρόκειται για μια προοπτική, πολυκεντρική, ανοιχτή μελέτη παρατήρησης 
24 εβδομάδων που πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία. Το δείγμα που ανα-
λύθηκε αποτελείται από 45 εξωτερικούς ασθενείς, ενήλικες γυναίκες μεταξύ 
45 και 55 ετών, που είχαν διαγνωσθεί για καταθλιπτική διαταραχή, γενικευ-
μένη αγχώδη διαταραχή ή αγοραφοβία. Η βενλαφαξίνη παρατεταμένης α-
ποδέσμευσης χορηγήθηκε για 24 εβδομάδες σε δόσεις ανάλογες με τα κλι-
νικά κριτήρια του ερευνητή.

αποτελέσματα

από το σύνολο των 45 ασθενών που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη, 43 
(95.6%) την ολοκλήρωσαν. Το ηλικιακό εύρος των ασθενών ήταν από 47 
έως 55 έτη, με ενδιάμεσο τα 50 έτη και μέσο όρο 50.82. Η εξέλιξη της κλινι-
κής κατάστασης προσεγγίστηκε με τα σκορ των εξής κλιμάκων αξιολόγησης: 
Δείκτης Blatt-Kuppermann Menopausal, κλίμακα αξιολόγησης κατάθλιψης 
Hamilton, κλίμακα Άγχους Hamilton και Clinical Global Impression. κατά 
την περίοδο των 24 εβδομάδων, μία αξιοσημείωτη μείωση στα σκορ των δι-
αφορετικών κλιμάκων έδειξε μία κλινική βελτίωση.

Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν έδειξαν ότι η θεραπεία με βενλαφαξίνη 
παρατεταμένης αποδέσμευσης βελτίωσε σημαντικά την κλινική κατάσταση 
των ασθενών σε κλιμακτήριο με καταθλιπτική ή αγχώδη διαταραχή. Εάν τα 
αποτελέσματα αυτά επιβεβαιωθούν με ελεγχόμενες από μάρτυρα κλινικές 
δοκιμές, θα υποστηρίξουν τη χρησιμότητα της βενλαφαξίνη παρατεταμένης 
αποδέσμευσης σε αυτή την κατηγορία ασθενών.

Η θεραπεία με βενλαφαξίνη παρατεταμένης αποδέσμευσης για 
γυναίκες στην κλιμακτήριο με κατάθλιψη ή αγχώδη διαταραχή. 
Μια ανοιχτή μελέτη
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