
Neuropsychopharmacologia huNgarica 2009. Xi. évfolyam 4. szám 211

A quetiapin XR antidepresszív hatása unipoláris major 
depresszióban: a korai hatáskezdet és az alvásjavító hatás 
szerepe az öngyilkossági kockázat csökkentésében

Bár az utóbbi két évtizedben a depressziók farmakoterápiás lehetőségei folyamatosan 
javulnak, a terápiára nem, vagy nem kellően reagáló betegek aránya még mindig viszony-
lag magas. A nem kezelt vagy sikertelenül kezelt depresszió legtragikusabb szövődménye 
az öngyilkos magatartás, mely depresszió kezelése esetén gyakran az első két hétben  
(az antidepresszív hatás megjelenése előtt) következik be, és összefüggést mutat a de-
presszió egyes tüneteivel, elsősorban a szorongással, agitációval és az alvászavarral. Jelen 
közleményünkben a quetiapin bipoláris és unipoláris depresszióban újabban bizonyított 
akut antidepresszív hatásának ismertetése mellett a szer depresszióban való alkalmazásá-
nak néhány olyan speciális szempontját (korai hatáskezdet és alvásjavító hatás) tárgyaljuk, 
melyeknek fontos szerepük van a gyakran jelenlévő szuicid kockázat csökkentésében is. 
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Kétségtelen, hogy az SSRI-k és egyéb újabb 
antidepresszívumok (kettős hatású szerek, 
ill. escitalopram és agomelatin) szaksze-

rű és gondos alkalmazásával a depressziós bete-
gek gyógyulási lehetőségei lényeges mértékben 
javulnak, és a betegek kb. 50-60 százaléka javul 
markánsan vagy kerül remisszióba az első vagy 
második antidepresszív kúrát követően. Ugyanak-
kor sajnos a betegek mintegy 25-30 százaléka csak 
minimálisan (klinikailag nem kielégítő mérték-
ben) javul az első két választott antidepresszívum 
mellett. A klinikusok tehát gyakran kényszerülnek  
a harmadik antidepresszívum „bevetésére” vagy kom-
binációs, illetve augmentációs stratégiák (Kornstein 
és Schneider, 2001; Jefferson, 2008; Papakostas et al., 
2008), valamint kiegészítő alvásjavító/anxiolitikus 
kezelés alkalmazására. Ezek a terápiás próbálkozá-
sok azonban csak a kezelés többnyire 8-12. hetében 
kerülnek alkalmazásra, miközben a depressziós  
tünetek perzisztálnak vagy csak részlegesen javulnak. 
Kétségtelen az is, hogy a kezeletlen vagy a terápiá-
ra nem reagáló, tehát tartósan fennálló depresszi-
ós epizód fokozza az öngyilkossági rizikót és rontja  
a további gyógyulás esélyét (Rihmer, 2007; Altamura 

et al., 2008a), míg a terápia során korán (a második 
hét végén) megjelenő, klinikailag is értékelhető javulás  
a későbbi teljes remisszió igen megbízható előrejelzője 
(Henkel et al., 2009). 

Bár az öngyilkos viselkedés rendkívül komp-
lex, multikauzális jelenség számos kulturális és 
pszichoszociális háttértényezővel, a kezeletlen vagy 
tartósan fennálló depresszió az öngyilkosságok,  
illetve szuicid kísérletek leggyakoribb oka (Simon  
et al., 2006; Goodwin és Jamison, 2007; Rihmer, 2007). 
Ugyanakkor major depressziós epizód esetén (mely 
az öngyilkos magatartás leggyakoribb rizikóténye-
zője) a kezelés során relatíve gyakran következik 
be öngyilkosság vagy annak kísérlete a terápia első 
heteiben (különösen az első 10 napban), amikor az 
antidepresszívumok még nem hatnak (Jick et al., 2004; 
Simon et al., 2006).  Jick és mtsai (2004) unipoláris 
major depressziós betegeken végzett vizsgálatában 
az antidepresszív farmakoterápia megkezdése után 
90 napon belül bekövetkezett összes öngyilkosság 55 
százaléka a terápia első 9 napján történt, és ez ötször 
akkora gyakoriságot jelent, mintha a szuicidiumok 
egyforma gyakorisággal fordultak volna elő tíz napos 
időközönként. Az is gyakran észlelhető, hogy fel nem 
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ismert, illetve rejtett bipolaritás esetén a hangulatsta-
bilizáló nélkül végzett antidepresszív monoterápia 
főleg a kezelés első heteiben rontja a depressziót és 
az agitációt, ritkábban szuicid viselkedést indukál 
(Rihmer és Aksikal, 2006). Ez a fokozott szuicid rizikó 
szoros összefüggésben áll a betegség néhány kiemelt 
tünetével: az inszomniával, a reménytelenséggel,  
az agitációval/komorbid magas szorongásszinttel,  
az étvágytalansággal és a testsúlycsökkenéssel. (Fawcet 
et al., 1990; Paffenbarger et al., 1994; Taylor, 2003;  
McGirr et al., 2007; Rihmer, 2007). A kínzó és a min-
dennapokat a depresszió egyéb tünetein túl is nehe-
zen elviselhetővé tevő inszomnia (a reménytelenség, 
az agitáció, az étvágytalanság és a testsúlycsökke-
nés mellett) a szuicidium fontos kockázati tényezője 
(Fawcet et al., 1990; Paffenbarger et al., 1994; Taylor, 
2003; McGirr et al., 2007; Rihmer, 2007), különösen 
akkor, ha a beteget egyben „rémálmok” is gyötrik 
(Agargun et al., 2007). Az alvászavar a depresszió 
leggyakoribb és legkoraibb tünete (az esetek döntő 
többségében inszomnia, Goodwin és Jamison, 2007), 
amelynek kiemelkedő jelentősége van a kezelés,  
a relapszus-prevenció és az öngyilkos viselkedés meg-
előzése szempontjából egyaránt. Az antidepresszív 
farmakoterápia során minél korábban megjelenő 
hatás-kezdet és alvásjavító, anxiolitikus hatás tehát 
lényeges szerepet játszik nemcsak a depresszió koraibb 
gyógyulásában, hanem a szuicid prevencióban is.  
Láthattuk, hogy depressziós betegeknél a szuicid  
veszély különösen nagy az első napokban vagy hetek-
ben, amikor az antidepresszívum még nem hat (Jick 
et al., 2004; Simon et al., 2006), ugyanakkor bizonyí-
tott, hogy az antidepresszív gyógyszeres kezelésre jól 
reagáló betegeknél a javulással párhuzamosan mar-
kánsan csökken a szuicidium kockázata (Goodwin 
és Jamison, 2007; Rihmer, 2007; Tondo et al., 2008; 
Zisok et al., 2009).

A kettős hatású antidepresszív szerek (duloxetin, 
mirtazapin, venlafaxin), valamint az escitalopram és 
az agomelatin alkalmazása mellett a reszponderek  
és remitterek aránya 5-20 százalékkal nagyobb egyes 
SSRI antidepresszívumokhoz (fluoxetin, fluvoxamin, 
paroxetin) képest, és az antidepresszív hatás kezdete 
is (közel egy héttel) korábban jelentkezik (Benkert  
et al., 2000; Kent et al., 2000; Quitkin et al., 2001; 
Almási és Rihmer, 2004; Kasper et al., 2006; Gartlehner 
et al., 2008a, 2008b; San és Arranz, 2008).  Az utóbbi 
évtizedben egyre több adat szól amellett, hogy szem-
ben a klasszikus (típusos) antipszichotikumokkal, az 
atípusos készítményeknek a jól ismert antipszichotikus 
és antimániás effektus mellett antidepresszív, illetve 
hangulatstabilizáló hatásuk is lehet.

az aTÍPUsos anTIPszICHoTIKUmoK mInT 
anTIDePResszÍVUmoK

Az első atípusos antipszichotikum, amelyről ki-
mutatták, hogy az antipszichotikus és antimániás 
hatás mellett bipoláris I major depresszióban akut 
antidepresszív, és bipoláris I mániás betegeknél 
fázisprofilaktikus hatással bír, az olanzapin volt 
(Tohen et al., 2003; 2006). Több mint 800 beteg-
re kiterjedő, 8 hétig tartó, randomizált, dupla-vak, 
placebó kontrollált vizsgálatukban Tohen és mun-
katársai (2003) a responderek és remitterek ará-
nyait az olanzapin-fluoxetin kombinációval kezelt 
csoportban szignifikánsan magasabbnak találták 
(responderek: 56%, remitterek: 49%), mint a pla-
cebót kapó betegeknél (responder: 30%, remitter: 
24%). Mivel a quetiapin terápia hatékonyan csök-
kenti a szkizofréniához társuló depressziós tüneteket 
(Tandon 2004), több munkacsoport megvizsgálta 
a quetiapin esetleges antidepresszív hatását major 
depressziós epizódban is.

Több mint 540, major depressziós epizódban lévő 
(360 bipoláris I és 182 bipoláris II) beteg 8 hétig tar-
tó, randomizált, placebó kontrollált vizsgálata során 
(BOLDER I vizsgálat) quetiapin IR monoterápia (300, 
ill. 600 mg/nap) mellett a responderek és remitterek 
aránya 58% és 58%, ill. 53% és 53% volt, míg ugyan-
ezek az arányok a placebót kapó betegeknél 36%,  
ill. 28% voltak. A mánia vagy hipománia „provoká-
lásának” gyakorisága a quetiapin IR-t kapó betegek-
nél 3,2%-ban, míg a placebó csoportban 3,9%-ban 
fordult elő (Calabrese et al., 2005). Az ugyanolyan 
elrendezésű, 509 betegre kiterjedő BOLDER II vizs-
gálat adatai nagyon hasonlóak voltak (responderek  
és remitterek gyakorisága: quetiapin IR monoterápia 
300 mg, ill. 600 mg/nap = 60%, ill. 52%, és 52%,  
ill. 52%, placebó csoport = 45%, ill. 37%). Hipomániás 
vagy mániás pólusváltás a quetiapin IR-t kapó bete-
geknél 3%-ban, a placebó csoportban 7%-ban fordult 
elő (Thase et al., 2006).

Az olanzapin-fluoxetin kombináció és a 
quetiapinin IR monoterápia definitív, bipolá-
ris depresszióban észlelhető antidepresszív ha-
tásán kívül az utóbbi években több más atípusos 
antipszichotikummal kapcsolatban (pl. risperidon, 
aripiprazol, ziprasidon, stb.) is bíztató eredmények 
vannak a hangulatzavarok, illetve elsősorban a bi-
poláris betegség akut és hosszútávú kezelésében 
(Fountoulakis és Vieta, 2008; Liebowitz et al., 2009), 
amelyek ismertetése azonban meghaladja  jelen ta-
nulmány célját.
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a QUeTIaPIn XR anTIDePResszÍV HaTÁsa  
UnIPolÁRIs maJoR DePResszIóBan

A quetiapin IR monoterápiának bipoláris I és II de-
presszióban való bizonyított hatékonyságát követő-
en a szerzők további vizsgálataikban arra kerestek 
választ, hogy a szer rendelkezik-e hasonló markáns 
antidepresszív hatással unipoláris major depresszi-
óban. Az Egyesült Államokban 38 vizsgálóhelyen 
2006 áprilisa és 2007 májusa között végzett vizsgá-
latban (Diamond vizsgálat) a szerzők a quetiapin XR 
(extended release) napi 150 és 300 mg-os dózisának 
duloxetinnel (napi 60 mg) és placebóval való, össze-
hasonlító vizsgálatát végezték el. A vizsgálat során 612 
DSM-IV szerint diagnosztizált, nempszichotikus és 
nemszuicidális unipoláris major depressziós beteget 
randomizáltak a négyféle terápiás kar valamelyikére, 
és közülük 442-en (72%) fejezték be a hathetes vizsgá-
latot. A responderek aránya a 6. hét végén a quetiapin 
XR 150 mg, quetiapin XR 300 mg, duloxetin 60 mg és 
placebo csoportokban 54,4%, 55,1%, 49,6% és 36,2% 
volt, és a különbség a mindhárom aktív készítményt 
kapó csoport és a placebót kapó betegek között szig-
nifikáns volt. A remitterek aránya a 6. hét végén 
ugyancsak szignifikánsan magasabb volt a quetiapin 
XR 150 mg, quetiapin XR 300 mg és duloxetin  
60 mg csoportokban (38,1%, 39,5%, 39,0%), mint  
a placebót kapók között (27,6%). Ugyanakkor a MADRS 
átlagos összpontszám értékének csökkenése már a 8. 
napon szignifikánsan nagyobb volt a két quetiapin 

XR (8,4, 8,2), mint a duloxetin (6,8) és placebó (6,1) 
csoportokban (Cutler et al., 2009; ld. még 1. táblázat). 
Szemben a duloxetint és placebót kapó betegekkel,  
a quetiapin XR 150 mg terápiában részesülőknél már 
a 8. napon szignifikáns csökkenést észleltek a MADRS 
„depressziós hangulat”, „inszomnia” és „öngyilkossági 
gondolatok” tételeiben (Cutler et al., 2009). A betegek 
az aktív készítményeket jól tolerálták, nemkívánatos 
hatások viszonylag ritkán jelentkeztek; a szájszárazság, 
az álmosság, és a szedáció gyakoribb volt a quetiapin 
XR-t kapó, míg a fejfájás, a székrekedés, és a szexuális 
diszfunkció a duloxetin terápiában részesülő betegek 
között. Az extrapiramidális mellékhatások is ritkán 
jelentkeztek (quetiapin XR 150 mg, ill. 300 mg: 4,6%, 
ill. 5,3%) és ugyancsak ritka volt a testúlynövekedés 
(átlagos testsúlynövekedés: quetiapin 150 mg =  
+1,0 kg, quetiapin 300 mg = +1,3 kg, duloxetin 
60 mg = - 0,5 kg, placebo = 0,1 kg). (Cutler et al, 
2009). EKG elváltozásokat (ezen belül is megnyúlt 
QT intervallumot) egyetlen betegnél sem tapasz-
taltak. A quetiapin IR jól ismert antipszichotikus és 
antimániás hatásán túl (Tandon, 2004; Bowden et al., 
2005; Fountoulakis és Vieta, 2008) a fenti kontrollált 
vizsgálatok szerint tehát a quetiapin IR és quetiapin 
XR igen hatékony és biztonságosan alkalmazható 
szer mind bipoláris I és bipoláris II depresszióban, 
és a quetiapin XR unipoláris major depresszióban. 
Ugyanakkor egyre több, nyílt klinikai vizsgálat ta-
lálta hatékonynak a quetiapin augmentációt terápia-
rezisztens depresszióban (Sagud et al., 2006; Dorée 

1. táblázat. Quetiapin XR 150 mg, quetiapin XR 300 mg, duloxetin 60 mg és placebó Dsm-IV unipoláris major 
depresszióban (Diamond vizsgálat, Cutler et al., J Clin Psychiatry, 2009; 70: 526-539)

Quetiapin-150 Quetiapin-300 Duloxetin 60 Placebo

Randomizált, n 152 152 149 157

Befejezte, n (%)                        100 (66) 113 (74) 105 (70) 124 (79)

Átlag életkor, év              42,3 40,9 41.6 40,2

MADRS*, átlag, kezdetben                    29,8 30,1 30,4 30,3

MADRS, átlag, csökkenés a 6. héten     14,8 15,3 14,3 11,2

MADRS, átlag, csökkenés a 8. napon     8,4 8,2 6,8 6,1

Responderek a 6. héten, %                      54,4 55,1 49,6 36,2

Remitterek ** a 6. héten, %                    38,1 39,5 39,0 27,6

* MADRS = Montgomery-Asberg Depression Rating Scale                           
** Remitter: MADRS összpontszám a 6. héten 10 vagy ez alatt 
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et al., 2007).  Egy szintén nemrég megjelent nyílt, 
naturalisztikus vizsgálatban az antidepresszívum 
(escitalopram, mirtazapin, sertralin) mellett alkalma-
zott napi 50-600 mg quetiapin (átlagosan 340 mg/nap) 
szignifikánsan gyorsabb javulást és szignifikánsan 
nagyobb remissziós arányt eredményezett, mint az 
antidepresszív monoterápia unipoláris agitált major 
depresszióban (Dannlowski et al., 2009). A quatiapin 
ezen előnyös antidepresszív tulajdonságai (beleértve 
a korai hatáskezdetet, az alvásjavító, anxiolitikus és 
agitációt csökkentő hatást) nemcsak a depressziók 
kezelésének új perspektíváját jelentik, hanem igen 
hasznosak a depresszióval kapcsolatos öngyilkosságok 
megelőzésében, hiszen – mint a bevezetőben említet-
tük – a depresszió kezelése során jelentkező szuicid 
magatartás leggyakrabban a terápia első heteiben 
jelentkezik, főleg az inszomniás, agitált/szorongá-
sos betegeknél (Fawcett et al., 1990;  Jick et al., 2004;  
Simon et al., 2006; McGirr et al., 2007; Rihmer, 2007).  
A quetiapinnak az antimániás és antidepresszív ha-
táson kívül, úgy tűnik, hosszútávú, fázisprofilaktikus 
hatása is van bipoláris I és II betegeknél, különösen, 
ha klasszikus hangulatstabilizátorral kombinálják: 
Altamura et al. (2008b) hosszútávú, nyílt, követéses 
vizsgálata szerint a 4. év végén a quetiapin+líthium cso-
portban a betegek 80 százaléka, a quetiapin+valproát 
csoportban 78 százaléka nem esett vissza, míg ugyan-
ezen arányok a quatiapin, lithium, lamotrigin és 
valproát monoterápiában részesülők csoportjaiban 
29%, 46%, 42% és 33 % voltak.   

A quetiapin antidepresszív hatásának mechaniz-
musa minden bizonnyal összetett, és teljességében ma 
még nem ismert. A quetiapin és aktív metabolitja,  
a norquetiapin a D2 és 5-HT1A és 5-HT2A recepto-
rok közepes antagonistája, ezen kívül a norquetiapin 
(triciklusos és kettős hatású antidepresszívumokra jel-
lemző) markáns noradrenalin-reuptake gátló hatással 
is rendelkezik (Cutler et al., 2009). Ugyanakkor a hatás-
mechanizmusban nagy valószínűséggel szerepet játszik 
a bipoláris I és II, valamint az unipoláris depresszióban 
igen gyakran jelenlevő hipomániás tünetek (depresszi-
ós kevert állapot) kezelése (Rihmer és Akiskal, 2006; 
Goodwin és Jamison, 2007; Rihmer, 2008).
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Although the possibilities of antidepressive pharmacotherapy are continuously improving, 
the rate of nonresponders or partial responders is still relatively high. Suicidal behaviour, 
the most tragic consequence of untreated or unsuccessfully treated depression, com-
monly develops in the first few weeks of antidepressive treatment before the onset of 
therapeutic action and is strongly related to certain specific symptoms of depression like 
anxiety, agitation and insomnia. The present paper reviews the newly discovered and 
well-documented antidepressive effect of quetiapine in bipolar and unipolar depression 
with special regards to its early onset of action, and its sleep-improving effects. Both 
beneficial effects play an important role in the reduction of suicidal risk frequently seen 
in depressed patients. 
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