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енлафаксин – антидепресант от нова генерация
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последните 25 години в клиничната практика навлязоха много нови
антидепресанти. Създаването им
беше продиктувано от токсичността на
конвенционалните препарати, с които през
втората половина на ХХ век се провеждаше фармакотерапия на депресията.
Инхибиторите на МАО (ИМАО) и трицикличните антидепресанти (ТЦА), макар
и ефективни, са свързани с висок риск от
остра интоксикация, което в контекста на
специфичния контингент на приложение
на тези лекарства ги прави не особено
атрактивен избор.
Новите антидепресанти наподобяват
класическите по механизма на тяхното
действие. Те са близки до начина, по който
действат ТЦА, които потискат обратния
захват на биогенните моноамини серотонин и норадреналин в централната нервна
сиситема. Това непосредствено фармакологично действие увеличава наличието
на невротрансмитърите в съотвените
синапси, което се последва във времето от
адаптивни промени в плътността и чувствителността на адренергичните и серотонинергични рецептори и се превежда в
клиничния антидепресивен ефект. ТЦА
като имипрамин, амитриптилин, дезипрамин, обаче, имат и други действия – върху
вегетативната нервна система и хистаминергичната невротрансмисия, което води
до множество неприемливи нежелани лекарствени реакции (НЛР) и висок токсичен
потенциал. Новите лекарства са лишени от
тези ефекти и са предпочитани заради подобрата им поносимост.

Днес най-голяма популярност имат селективните блокери на серотониновия реъптейк, познати групово като SSRIs (selective
serotonin reuptake inhibitors). Те работят
избирателно върху серотониновата невротрансмисия. Те са ефикасни антидепресанти и по-добре поносими от ТЦА, което
определя и водещото им място в лечението
на депресията и други разстройства. Постарите лекарства, обаче, остават предпочитани при тежки случаи на хоспитализирани болни [1, 6, 8]; показват предимство и
по способността си да индуцират ремисия
[36]. Тези факти сочат, че повлияването на
норадренергичната невротрансмисия при
ТЦА най-вероятно има значение за тяхната
по-висока ефективност.
През 1994 г. антидепресантите получават
следващото си попълнение. На сцената
излиза първият представител на нова група
лекарства – инхибитори на реъптейка
на серотонин и норадреналин (SNRIs).
Това е венлафаксин. Подобно на ТЦА,
този препарат връща обратно в синапса
не само серотонина, но и норадреналина.
Той обаче не действа върху холинергични,
адренергични и хистаминергични рецептори. Очакванията са, че по този начин
ще се постигне клиничната ефективност
на амитриптилин и имипрамин, но ще
се спестят техните неприятни странични
ефекти.
Понастоящем венлафаксин е един от широко използваните лекарства в психиатричната практика. Той се нарежда на шесто
място по продажби сред антидепресантите
в САЩ за 2007 г.

В ен ла ф ак си н - а н тид е пр ес ан т о т но ва г енерация

Катедра по предклинична и клинична фармакология и токсикология,
Медицински университет – Варна





С какво е различен венлафаксин?

♦ Венлафаксин е първият представител
на SNRIs
Преди всичко той показва характерните
фармакологични особености на групата,
чийто прототип е. Блокирането на серотониновия пресинаптичен транспортер е
доминиращ механизъм в малки дози (до
75 мг), когато лекарството се държи като
SSRI. С увеличаване на дозата се наблюдава инхибиция и на обратния транспорт
на норадреналина, а в още по-големи дози
съединението действа и като блокер на допаминовия реъптейк. Следователно специфичната си природа венлафаксин проявява
предимно в по-високи дози [17, 26], макар

че при здрави доброволци окупиране на
норадреналиновия транспортер се установява още при доза 75 мг [42]. Венлафаксин
не показва афинитет към адренергични,
серотонинергични, допаминергични,
холинергични, хистаминергични и други
рецептори, както и към натриеви и други
йонни канали [50].
Чрез повлияване на серотонинергичната
и норадренергичната невротрансмисия се
очаква този препарат да потиска доза-зависимо хипотетичните синдроми на техния
дефицит в ЦНС, които могат да се разглеждат като проявления на депресията и други
психични разстройства (табл. 1).

Таблица 1. Синдроми на серотонинов и норадреналинов дефицит (по Stahl, 2002)
Дефицит на серотонин
Потиснато настроение
Тревожност
Раздразнителност
Панически атаки
Фобии
Обсесии и компулсии
Булимия

М а р ия Желя зк о ва -С аво ва





Дефицит на норадреналин
Намалено внимание и възможност за концентрация
Намалена работна памет
Намалена скорост на преработване на информацията
Потиснато настроение
Психомоторно забавяне
Умора
Анхедония
Намалена мотивация
Липса на интерес

Какво показва клиничната практика?

♦ Венлафаксин е ефикасен антидепресант с предимства пред SSRIs
Като първи представител на групата си,
венлафаксин е широко изследван. Потвърждения за неговата ефикасност идват
от проведените рандомизирани плацебоконтролирани проучвания. Те доказват
неговата ефективност при голяма депресия
както в краткосрочен [15, 21], така и в дългосрочен план [30, 32]. Особено ефективен
се оказва венлафаксин при тежко болни пациенти [31]. Терапевтичните резултати при
пациенти в напреднала възраст не се различават от тези при общата популация [2].
В съответствие с особеностите в механизма на действие венлафаксин демонстрира
и добър ефект спрямо ажитирани пациенти
и такива с психомоторна ретардация [7].
Интерес представляват сравнителните

студии, изпитващи венлафаксин срещу
различни представители на SSRIs, разглеждани днес като лекарства на първи избор.
Резултатите показват подобна или по-висока терапевтична активност на венлафаксин
при лечение на депресивен синдром [7,
45, 64, 66] с изключение на есциталопрам
[43]. В мета-анализ от 32 проучвания [59]
е показано предимството на венлафаксин
пред сборна група, включваща флуоксетин,
пароксетин, флувоксамин, сертралин, но
не и пред амитриптилин, по отношение на
стандартизиран размер на ефекта като първичен краен показател. Важни клинични показатели, заложени в много проучвания като
крайни точки, са процентът на повлияване
и процентът на ремисия. В това отношение
резултатите от 8 първоначални проучвания
показват честота на ремисия от 45% на 8-ма

седмица от лечението срещу 35% при приложение на SSRIs [64]; при включването на
тези данни в обобщен анализ на базата на

32 проучвания този процент (41%) остава
все още сигнификантно по-висок в сравнение с SSRIs. [65] (фиг. 1).

Постигането и поддържането на ремисия се счита понастоящем за най-адекватна
цел при лечението на депресия. В задълбочен систематичен обзор на публикуваните
дотогава мета-анализи и отделни клинични
проучвания, Lam и Kennedy [34] достигат
до заключението, че успешната стратегия
за постигане на пълна ремисия предполага
начално лечение с венлафаксин, който е
демонстрирал превъзходството си в това
отношение пред SSRIs и ТЦА. Nemeroff,
на базата на мета-анализ от 34 рандомизирани контролирани проучвания, прави
подобен извод, като намира предимство
спрямо SSRIs като група, но само спрямо
флуоксетин индивидуално [45].
Венлафаксин се отличава със сравнително
рано настъпващ клиничен ефект. Тази
характеристика е съществена, тъй като е
добре известно, че антидепресантите имат
латентен период от няколко седмици. Както
фармакокинетични (кратък плазмен полуживот), така и фармакодинамични фактори
(действие върху норадреналиновия ъптейк)
могат да обяснят тази особеност. В много
клинични проучвания бързият ефект прави
впечатление и е отразен в редица обзори
посветени на венлафаксин [7, 31, 50]. В

едно специфично насочено към този проблем изследване се лансира хипотезата, че
бързото действие на венлафаксин може да
се дължи на преобладаването на енантиомера с по-висока активност по отношение на
норадреналиновия транспортер [23].
Венлафаксин във високи дози е удачен
вариант за хоспитализирани пациенти с
тежка резистентна депресия. Няколко
малки открити наблюдения показват ефективността му в комбинация най-често с атипични невролептици след незадоволителни
резултати от предшестващо лечение с SSRIs
или ТЦА [23, 39]. В двойно сляпо сравнително проучване венлафаксин демонстрира
терапевтична активност, съпоставима с тази
на комбинация от флуоксетин и оланзапин
[14], а в друго, след неуспешно лечение с
циталопрам, показва благоприятен резултат,
равностоен на този от комбинирането на
сертралин с бупропион [55].
Венлафаксин е по-ефективен и при амбулаторни пациенти, които не са се повлияли
благоприятно от първоначално лечение с
други антидепресанти или не са го понасяли добре [4].
Цялостната оценка след 10-годишно
клинично приложение на венлафаксин по
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Фиг. 1. Сравнителни данни за постигане на ремисия при използване
на венлафаксин и SSRIs (по Thase 2006)
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отношение на сравнителната му ефикасност е, че той превишава терапевтичните възможности на SSRIs, що се отнася
до повлияването на тежки депресивни
разстройства и резистентни на лечение
случаи, както и до възможността за индуциране на ремисия [24].
Депресивни състояния като следродова
депресия [Cohen], перименопаузна депресия [33], депресия след инсулт [16] и
такава в много напреднала възраст [3, 53]
също отговарят с добър ефект от лечението
с венлафаксин.



♦ Венлафаксин е ефективен
анксиолитик
Днес е общоприето, че при лечението на
тревожните разстройства антидепресантите, и то предимно тези със серотонинов механизъм на действие, са ефективна
алтернатива на бензодиазепините. Последните, макар и класически анксиолитици,
поради нежеланите им ефекти и рискът от
развитие на зависимост, не се препоръчват
за дълготрайно приложение и като цяло
са изместени на втори план. В последните
години SSRIs се оформиха като лекарства
от първа линия [5]. Те имат добра поносимост и успешно контролират състоянието на пациентите при продължително
приложение. ТЦА са възможен избор, но
само имипрамин е доказано ефективен при
генерализирано тревожно разстройство в
плацебо-контролирано проучване. Други
антидепресанти, като тразодон и нефазодон, също намират такова приложение на
базата на клинични доказателства [52].
Венлафаксин, подобно на SSRIs, демонстрира изразена анксиолитична активност. Тя е доказана в много клинични
проучвания, където препаратът се оказва
ефективен при недепресирани пациенти с
генерализирано тревожно разстройство
при краткосрочно [52] и дългосрочно приложение [22]. Въз основа на това венлафаксин е първият антидепресант, който има
официално одобрена индикация за приложение при това заболяване. Подобно на
ситуацията със SSRIs, и при венлафаксин е
необходимо да се отчита, че е възможна начална фаза на влошаване на симптоми като
нервност и възбудимост, които с времето

отзвучават и постепенно, в рамките на 4-6
седмици, състоянието се подобрява. Днес
венлафаксин, заедно със SSRIs, е утвърден
като лекарство от първи избор при генерализирано тревожно разстройство [5].
Както може да се очаква, венлафаксин е
ефективен при смесени тревожно-депресивни състояния. Благоприятно повлияване се наблюдава при болни с генерализирано тревожно разстройство и голяма
депресия или при такива с дистимия, макар
в двата случая ефектът да е с различна
времева характеристика [48]. В двойносляпо сравнително проучване с флуоксетин
венлафаксин показва по-добра ефективност
при пациенти, лекувани по повод на депресия с придружаваща тревожност [18].
При социална фобия (и особено при генерализирано социално тревожно разстройство) венлафаксин също оказва терапевтичен ефект в плацебо-контролирани и
сравнителни клинични проучвания при 3месечно [35] и 6-месечно приложение [61].
Краткосрочният курс на лечение показва
резултати, съизмерими с тези на пароксетин. Високата честота на това разстройство, засягането на млади хора и рискът от
последващо развитие на депресия диктуват
необходимостта от използването на медикаменти, насочени едновременно към
депресивната и тревожна симптоматика,
какъвто е венлафаксин.
Венлафаксин може да се разглежда и като
алтернатива на SSRIs при лечение на панически атаки. В плацебо-контролирано
двойно-сляпо проучване той намалява честотата на пристъпите, увеличава клиничния
отговор и ремисиите при добра поносимост
[10]. В сравнение със стандартна терапия с
пароксетин не показва разлика по отношение на проследяваните показатели [49].
♦ Венлафаксин потиска
невропатичната болка

ТЦА са известни с добрите си възможности да повлияват невропатичната болка,
съпътстваща или не депресивната симптоматика, докато SSRIs отстъпват значително в това отношение [37]. Смята се,
че серотонинергични и норадренергични
пътища от мозъчния ствол са въвлечени в
модулацията на болката на спинално ниво.

Тяхното увреждане може да лежи в основата на понижения праг на болката – характерно явление при депресията. От друга
страна, общите пато-биохимични основи
на двете състояния обясняват защо именно
лекарствата с двойно действие върху споменатите невротрансмитърни системи, са
клинично ефективни и при депресия, и при
невропатични болки.
Логично е да се очаква, че венлафаксин
с неговия механизъм на действие върху
серотонинергичната и норадренергичната
невротрансмисия ще демонстрира аналгетичен ефект при пациенти с хронична
соматична болка със съпътстваща или не
депресивна симптоматика. Рандомизирани
плацебо-контролирани клинични проучвания, открити наблюдения, ретроспективни

Каква е фармакокинетиката на венлафаксин?

Венлафаксин се предлага в орални лекарствени форми. Резорбцията му е бърза и
пълна, но бионаличността му е ниска поради значителен предсистемен метаболизъм.
Основният продукт на неговата биотрансформация е активният О-дезметил-венлафаксин (О-ДМВ). Получава се в резултат
на деметилиране под влияние на цитохром
(CYP)2D6. Той е равностоен на венлафаксина като инхибитор на серотониновия и
норадреналиновия транспортер. Активният метаболит създава концентрации 3-5
пъти по-високи от изходното съединение и
допринася в значителна степен за клиничната му ефективност. От началото на 2008
г. съществува като самостоятелен препарат [56]. Друг метаболит на венлафаксин,
N-дезметил-венлафаксин, е продукт на
CYP3А4 с минимална активност и ниски
концентрации. Плазменият полуживот
на венлафаксин е около 5 часа, а този на
О-ДМВ – около 11 часа. Лекарството се
екскретира с урината, където се открива
87% в рамките на 48 часа под формата на
метаболити и 5% в непроменен вид [46].
При тежка бъбречна и чернодробна недостатъчност е необходимо редуциране на
дозите наполовина.
Краткият плазмен полуживот на венлафаксин е една от отличителните му особености. Той изисква сравнително малки

дозови интервали при използване на обикновени таблети с незабавно освобождаване. Това е предпоставка за лош комплайънс, предполага значителни флуктуации
на лекарствените нива при хронично приложение с нестабилен клиничен отговор
и повишен риск от нежелани реакции. За
избягване на тези неудобства са въведени
лекарствени форми с контролирано освобождаване.
Лекарствените форми с удължено освобождаване вече не са рядкост в съвременната медицинска практика. От технологична гледна точка обаче, приготвянето им от
лекарства с висока разтворимост, какъвто е
венлафаксин хидрохлорид, се оказва нелека задача. В конкретния случай изборът на
подходяща ER форма при създаването на
оригиналния продукт e бил предшестван
от редица неуспешни опити да се създаде
таблетна форма със забавено освобождаване по конвенционално възприетата хидрогелна технология. Компресираните таблети
са били или физически нестабилни, или
твърде бързо са се разтваряли в тестовете
за разпадаемост. Тези проблеми са били
преодоляни чрез изготвяне на пелетна
форма, където подходящо обработеното
лекарствено вещество във вид на обвити
микросфери е поставено в твърди желатинови капсули [58].
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прегледи и описания на отделни клинични
случаи потвърждават доброто повлияване
на диабетна невропатия, фибромиалгия,
постхерпетична невралгия, мигрена и
главоболие и много други [11, 17, 62]. В
подкрепа на ролята на норадренергичния
механизъм за повлияването на невропатичната болка е фактът, че венлафаксин има
противоболков ефект в по-високите дози,
както и това, че активност спрямо хронична болка се наблюдава и при дулоксетин,
по-нов представител на SNRIs [29]. Така
групата на SNRIs се оформя като обещаваща алтернатива на ТЦА, които се препоръчват като първи избор при невропатична
болка, но са неудобни от гледна точка на
профила им на НЛР.



Пелетната форма постига постепенно
освобождаване на съдържанието с бавно
нарастване на плазмените нива без резки
амплитуди, като не се променя наличното
в организма количество лекарство. Осигурява се поддържането на платовидна
концентрация в кръвта при еднократно
приложение за 24 часа. Освен удобството
за пациента, важно предимство на пелетите е намалената честота на нежеланите
реакции, без да се засяга терапевтичният
ефект. Цитираните по-горе клинични
проучвания в голямото си болшинство
са проведени с тези лекарствени форми,
които бързо придобиват широка употреба и изместват обикновените таблети с
непосредствено освобождаване. Клиничното превъзходство на ретардните
форми пред тези с бързо освобождаване е
многократно изследвано [15, 46, 47] и се
демонстрира с благоприятно отношение
полза-риск [21].



Фармакогенетика на венлафаксин

Ензимът CYP2D6 е генетично полиморфен. Това означава, че при отделните
индивиди активността му е различна
– съшествуват два основни фенотипа в
човешката популация, бавен и бърз, в зависимост от скоростта на метаболизиране на
субстратите му. Лекарствата субстрати на
CYP2D6 имат различна плазмена концентрация на изходното вещество при бързите
(ниска) и бавни (висока) метаболизатори
и това рефлектира върху клиничния ефект
и нежеланите реакции. Смята се, че при
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В момента на нашия фармацевтичен
пазар се предлагат както бързо-действащи лекарствени форми на венлафаксин
(Deprexor таблетки – Sopharma), така
и капсули с удължено освобождаване
(Venlagamma – Generosan GmbH и Hameln
rds a.s., Venlafaxine-XR –Generosan GmbH
и Hameln rds a.s., Deprexor-ER – Pharmaten
S.A., Laroxin SR – Actavis, Velaxin – Egis
Pharmaceuticals PLC).
Последният продукт, Velaxin, е отличен с
Големия приз за иновация от Унгарската
фондация за иновации [28]. Наградата е
присъдена за разработване на собствен
патент за продукция на активния ингредиент с подобрена чистота, както и за производството на ретардната пелетна форма,
съдържаща фиксирано съотношение на
бързо и бавно освобождаващи частици,
с което се гарантира бързонастъпваща и
пролонгирана стабилна концентрация.

венлафаксина фенотипната природа на пациента има ограничено значение, тъй като
сборът от изходната субстанция и активния
метаболит остава относително константна
величина и в двата случая. Въпреки това,
в изследване, целящо да провери дали
CYP2D6 полиморфизмът е свързан с вариабилност в клиничния отговор към венлафаксин, е установено, че наличието на
НЛР може да е индикация за бавен метаболизъм и при такива съмнения е показано
генотипизиране на пациентите [41].

Ензимна инхибиция

Антидепресантите от SSRIs са известни с
потенциала си да взаимодействат с други
лекарства на ниво метаболизъм. Те, както
и техните метаболити, са мощни инхибитори не само на CYP2D6, чийто субстрати
са, но също така и на други изоформи на
цитохром Р450 – CYР1А2, 2С9/19, 3А4,
които метаболизират много лекарства.
Сред субстратите на тези ензими са редица психоактивни лекарства, като ТЦА,
невролетици, МАО-инхибитори, както и
други лекарства, особено такива с малка
терапевтична ширина и риск от токсичност

при предозиране –кумаринови антикоагуланти, орални антидиабетични средства и
др. Флуоксетин, пароксетин, флувоксамин
могат да потенцират много от тези лекарства.
За разлика от тях венлафаксин показва
слаба инхибиторна активност по отношение
както на CYP2D6, така и на други изоформи
на цитохрома [51, 60]. Това го прави много
по-независим при необходимост от комбинирано лечение било с психофармака, било
с други медикаменти.

Какъв е профилът на безопасност на венлафаксин?

Клиничната употреба на едно лекарство се
определя не само от неговата ефикасност,
но и от нежеланите му ефекти.
Като цяло преобладават впечатленията за
добра поносимост на венлафаксин, съпоставима с тази на SSRIs [62] с честота на
сериозните НЛР от порядъка на 5% [12].
Подобни са и страничните ефекти в тяхната природа и генеза. Най-често наблюдаваните НЛР са гадене, замайване, безсъние
или сънливост, нервност, главоболие,
сухост в устата, изпотяване, полови смущения. Много от тях намаляват значително

с времето по степен и честота [7], особено
гаденето [15].
Въвеждането на форми със забавено освобождаване значително подобрява поносимостта на венлафаксин. Намалява броят
на отпадналите в клиничните проучвания
пациенти поради нежелани ефекти [46].
Редуцират се НЛР, особено тези, показващи най-висока корелация с дозата, на
първо място – гаденето [19, 21, 47], а
също така сънливостта и замаяността,
нервността и безсънието (фиг. 2) [21].

А.							

Б.



Фиг. 2. Нежелани лекарствени реакции (НЛР) при приложение на венлафаксин
в обикновени таблети (IR) и форми със забавено освобождаване (XR). А. Честота на гаденето;
Б. Съотношение полза/риск по отношение на най-често срещаните НЛР (по Entsuah, 1997)

Специфичен за венлафаксина нежелан
ефект е доза-зависимото покачване на
кръвното налягане, което е малко по
размер, но статистически достоверно при
високи дози [63]. То се свързва с потенциране на адренергичната активност в
периферията. При ранни изследвания с
бързо-освобождаваща таблетна форма е
установена честота на хипертонията от 3
до 7% в дози до 300 мг и 13% над 300 мг. В
някои клинични проучвания не се установяват разлики между болните, третирани с
активна форма (бързо-освобождаваща или
ретардна) и плацебо [15], но в други, открити наблюдения се регистрира повишаване на кръвното налягане [25, 40]. Рискът
от артериална хипертония изисква болните
да се следят с оглед на възможните последици. Необходимо е специално внимание

при пациенти с предшестваща хипертония
предвид евентуалната необходимост от
корекция на антихипертензивната терапия.
Антидепресантите не са аддиктивни
лекарства, но при повечето е описан
синдром на прекъсване при рязко преустановяване на лечението (често наричан
неправилно синдром на отнемане, което
поражда асоциация с лекарствена зависимост). По принцип този феномен е похарактерен за лекарства с кратък плазмен
полуживот [57], какъвто е венлафаксин.
Прояви като ажитираност, тревожност,
объркване, гадене, главоболие и сензорни
нарушения са симптомите, наблюдавани
при много пациенти в рамките на 24 ч
от пропуснатата доза [12]. Необходимо е
пациентите и техните близки да са информирани за възможността от възникване
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на такъв синдром с оглед превенция. При
необходимост от спиране на лечението



Суицидален риск

През 2004 г. регулаторните органи в САЩ
и Европа предупредиха за повишен риск
от самоубийство при млади и подрастващи
депресивно болни, лекувани със SSRIs.
Този риск не беше потвърден впоследствие за възрастни пациенти. През 2007
г. е публикувано голямо ретроспективно
проучване, проследяващо в сравнителен
аспект връзката между използването на
венлафаксин, циталопрам, флуоксетин
и дотиепин и регистрираните опити или
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ефективни самоубийства за десетгодишен
период (1995-2005 г.). Резултатите показват
повишен риск при употреба на венлафаксин. Авторите, обаче, правят важната
уговорка, че пациентите, лекувани с този
препарат, са имали по-висок изходен суицидален риск (тежки случаи, резистентни
болни, множествена терапия, съпътстваща
патолгия), поради което установената връзка, според тях, не бива да се приема като
причинно-следствена [54].

Опасен ли е венлафаксин при отравяне?

По острата си токсичност венлафаксин отстъпва на ТЦА. В сравнение с останалите
по-нови антидепресанти, обаче, мненията
се различават – някои го намират по-токсичен от SSRIs при предозиране [67], други
го определят като ниско токсичен [51].
Сърдечно-съдовият риск се доминира от
опасността от хипертонична криза; възможно е и разширяване на QT интервала
с резултираща в редки случаи камерна екстрасистолия. Клинично наблюдение върху
пациенти с остра интоксикация показва наличие на аритмия при трима от 235 болни
[27]. Симпатомиметичната активност на
венлафаксин не бива да се подценява.



това трябва да става чрез постепенно понижаване на дозата.

Интоксикация с венлафаксин може да се
прояви и с проконвулсивно действие,
както и със серотонинов синдром [24, 67].
При проспективно проучване в Австралия
за периода 1994-2000 г. са установени 51
суицидални опити с венлафаксин без смъртен изход, от които гърчове са наблюдавани при 7 души, всички приели доза над
900 мг; серотонинова токсичност е била
наблюдавана при 15 пациенти. Коматозните случаи (1 болен) и необходимостта от
прием в спешно отделение обаче са били
по-малко отколкото при интоксикираните
с ТЦА.

Лекарствени взаимодействия

За разлика от SSRIs венлафаксин има
много по-малък потенциал за взаимодействия с други лекарства на фармакокинетична основа. Това е свързано с
отсъствието на съществена инхибиция на
цитохромните изоформи, участващи в лекарствения метаболизъм [51]. Потискането или индукцията [13] на биотрансформацията (CYP2D6) на самия венлафаксин
от други медикаменти също не променя
особено клиничния ефект поради наличието на активен метаболит и запазването
на общата сума от изходно лекарство и
неговия активен продукт.

Фармакодинамичните взаимодействия на
венлафаксин наподобяват тези на SSRIs.
Те се отнасят главно до опасността от
серотонинов синдром, рискът от който
е най-голям в комбинация с МАО-инхибитори. Поради потенциално фаталните
последствия, венлафаксин трябва да се
прилага след изчакване от поне 4 денонощия след спирането на моклобемид.
Избягването на други лекарства със
серотонинов механизъм на действие също
е препоръчително, като антимигренозните
триптани и ерготамин, антибактериалния
линезолид, опиоидните аналгетици меперидин, метадон и др. [9, 24].

Фармакоикономически аспекти

Съвременните антидепресанти са скъпи
лекарства. Известно е обаче, че цената на
лечението не се определя само от директните разходи за заплащане на медикамента. Сравняването на ефективността на
лечението, овладяването на НЛР или на
резистентни болни и вложените за това
средства, както и индиректните разходи,
свързани с намалената трудоспособност,
влошеното качество на живот и други
показатели, може да определи икономическите аспекти от използването на един или
друг препарат.
Изключително висока е цената, която не
само здравната система, но и обществото
като цяло плаща за лечението на депресивно болните. За 2000 година в САЩ са
изразходвани 44 милиарда долара, което се
доближава до сумата, отделяна за лечение
на сърдечно-съдовите заболявания. Според СЗО през 2020 г. депресията ще бъде
глобален здравен проблем на второ място



след кардио-васкуларната патология. На
този фон е важно да имаме сравнителна
информация за баланса между полза и
цена, която да насочва рационалния избор
на антидепресанти.
Като всяко ново лекарство венлафаксин
има относително висока цена, но тя не се
различава съществено от тази на останалите съвремени антидепресанти. Публикувани са множество фармакоикономически
анализи, според които високата цена се
компенсира от потенциалните ползи като
по-чести ремисии, по-малка вероятност
от рецидив, загуба на по-малко пациенти
поради неефективност, флексибилно дозиране позволяващо титриране до оптимален отговор, по-ниски разходи за ден без
депресия [44]. Индексът цена-ефективност
е благоприятен не само при начално лечение, но също така и при вторична терапия
на неповлияни преди това пациенти с
други антидепресанти [38].

Заключение

Венлафаксин е ново поколение антидепресант, действащ като двоен инхибитор на
невротрансмитърния реъптейк – за серотонин и норадреналин. Това осигурява на
лекарството клинична ефективност при
депресии, съпоставима с тази на ТЦА на
фона на подобрена поносимост. С особено
предимство се откроява венлафаксин при
проблемни болни. Важна отличителна черта
е по-бързо настъпващият му клиничен
отговор. Препаратът успешно повлиява и
тревожни разстройства. Налице са добри
резултати при пациенти с невропатична
болка. Лекарствената форма с контролира-

но освобождаване има доминиращо приложение поради по-добрия комплайънс и
намалените странични ефекти, особено по
отношение на гаденето. Нежеланите реакции не се различават съществено от тези на
SSRIs, с изключение на умереното повишаване на кръвното налягане. Венлафаксин не
участва във фармакокинетични лекарствени
взаимодействия. Фармакоикономическите
му характеристики са благоприятни. Показателите за ефикасност, безопасност, цена
и удобство му отреждат роля на антидепресант от първа линия.
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