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A DEPRESSZIÓ 
KEZELÉSÉNEK 
SAJÁTOSSÁGAI

Gyógyszer és 
pszichoterápia

kombináció, főleg ha 
antidepresszáns adása 

kockázatos

Antidepresszív szer,
a választás sajátos 

szempontjai, 
augmentáció

Pszichoedukáció

Szupportív
problémakezelés, ill. 

adott esetben célzottan 
pszichoterápia 

(kognitív, dinamikus, 
családterápia) 

Szükség szerint 
anxiolitikum, 
alvásjavítás



Different classes of antidepressants







The CASE Study



Antidepresszánsok hatásmechanizmusai

Az ismert antidepresszánsok a hatásukhoz szükséges szerotonin és/vagy 

noradrenalin/ dopamin, illetve újabb adatok szerint glutamát neuro-

transzmisszió fokozását/módosítását/gátlását az alábbi mechanizmusok 

révén érik el (1-3 het delayed effect..) :

 Szerotonin- és/vagy noradrenalin-, ill. dopamin visszavétel gátlása

 MAO-bénítás

 Szintézis fokozása a prekurzorok által

 A poszt-szinaptikus receptorok működésének spec fokozása/gátlása

 A preszinaptikus (gátló) autoreceptorok antagonizálása

 Melatonin-receptor antagonizmus           (biol ritmusok, HPA axis..)

 Glutamát-NMDA-receptor antagonizmus

 BDNF, (cAMP-CREB-BDNF)  neuron-regeneració…..



Milyen lenne egy ideális

ANTIDEPRESSZIV szer?

gyors hatáskezdet, mellékhatás nélkül

Nem rontja a kognitív funkciókat

Nincs hozzászokás, megvonási tünet

Gyógyszerinterakciók - CYP450 lebontás -

gyors-lassú metabolizálók, enzimindukció 



Modern antidepresszansok

Klasszikus, tri és tetraciklusos szerek/imipramin.amotriptilin,clomipram

SSRI’s:  paroxetine,  fluoxetine, sertraline, fluvoxamin, citalopram, 

eszcitalopram, 

SNRI’s, dual action venlafaxin, duloxetin, reboxetine….

SDA–buproprion (anhedonia, smoke)    NA–atomoxetin (ADHD)

a2- antagonist + 5 HT2 antagonism:  Remeron

5-HT reuptake inhibition + 5-HT2 antagonism:  trazodone, nefazodone

RIMA – reverz.MAO inhibitor: moclobemide

Vortioxetin – „multimodalis” (ld kognitiv tuneteket is..)

Agomelatin – melatonin 1,2 rec.agonista; 5HT2c antag;  ld anhedonia

Ketamin/eszketamin vizsgalatok igeretei?











Mean Standardized Improvement as a Function of Initial Severity and 

Treatment Group
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28 552 citations and of these included 522 trials comprising 116 477 participants 

 
In head-to-head studies, agomelatine, amitriptyline, escitalopram, mirtazapine, paroxetine, 
venlafaxine, and vortioxetine were more effective than other antidepressants (range of ORs 
1·19–1·96), 
For acceptability, agomelatine, citalopram, escitalopram, fluoxetine, sertraline, and 

vortioxetine were more tolerable than other antidepressants (range of ORs 0·43–0·77), 



Genetikai háttér

• Európában a PM fenotípus 
gyakorisága 3-8.5%,

• az UM fenotípusé 1-10% között 
változik

• Hazai adatok nem álltak 
rendelkezésre

150 főre tervezett egészséges önkéntesekből álló 
hazai népességmintában a variáns CYP2D6/CYP2C19 

allélok megoszlásának és a genotípus-fenotípus 
korrelációjának vizsgálatát megkezdtük









• ECT….

• St.John’s wort, orbancfű   Hypericum perforatum

• Omega3 zsirsav   (EPA / DHA)

• Fizikai aktivitas

• Placebo,  akupunktúra….

• Alvasmegvonas, fényterapia

• Ketamin  (NMDA antag.) 




