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Depresszió

Típusai:

• Unipoláris depresszió

• Bipoláris betegség

Unipoláris depresszióra jellemző:

• prevalencia: 15-20 %

• Nőkben gyakrabban fordul elő

• Tünetei: Magatartás, vegetatív és vagy kognitív funkciózavarok, testi tünetek: szomorúság, 
anhedónia, amotiváció, étvágy változása, alvászavar, motoros nyugtalanság vagy gátoltság, 
fáradékonyság, levertség, bűntudat, önvádlás, döntés- és koncentrációnehézség, szuicid
gondolatok



Depresszió és szorongás

Patogenezis:

• Örökletes és környezeti tényezők

• Monoamin hipotézis (Schildkraut hipotézis): A depresszió és szorongás a 
monoaminerg (szerotonin, noradrenalin, dopamin) funkcionális deficitjével 
magyarázható.

Szorongás jellemzői:

• Tartós félelem, szorongás, melynek nincs kiváltó tényezője

• A kiváltó tényezőhöz képest súlyosabb mértékű és/vagy időben 
elnyújtottabb félelem.

Szerotonin
5-HT: 5-hidroxi-
triptamin



Antidepresszív vegyületek csoportjai:

I. Visszavétel (reuptake) gátlók

• Triciklikus antidepresszánsok (TCA)

• Szelektív szerotonin-visszavétel gátlók (SSRI)

• Szerotonin parciális agonista és antagonista visszavétel gátlók

• Szerotonin-noradrenalin visszavétek gátlók (SSNRI/SNRI)

• Noradrenalin-dopamin visszavétel gátlók (NDRI)

• Szelektív noradrenalin visszavétel gátlók (SNRI/NRI)

II. Monoamino-oxidáz (MAO)-gátlók

III. Preszinaptikus noradrenalin autoreceptor antagonisták

IV. Egyéb antidepresszánsok:

• Agomelatin*

• Tianeptin

• Orbáncfű



I. Visszavétel gátlók
Triciklikus antidepresszánsok

Imipramine*, amitriptyline*, clomipramine*; maprotiline*

Mechanizmus: gátolják a NA és a 5-HT preszinaptikus visszavételét

Mellékhatások: más receptorokat (mACh, α1, H1, 5-HT2) antagonizálnak

• mACh-antagonista hatások: szájszárazság, vizeletürítési nehézség, székrekedés, 
homályos látás, tachycardia

• H1 és 5-HT2 antagonista hatások: testsúlynövekedés

• α1 antagonista hatás: ortosztatikus hypotonia

• Egyéb: szexuális diszfunkció, epileptiform görcsök, kamrai szívritmuszavarok

Túladagolás: súlyos kamrai ritmuszavarok, izgatottság, zavartság, görcsök

Számos súlyos mellékhatásuk és toxicitásuk jelentősen korlátozzák klinikai 
alkalmazásukat!



I. Visszavétel gátlók
Triciklikus antidepresszánsok

Indikáció:

• Depresszióban hatásos LENNE

• Szorongásos kórképekben is hatásos LENNE: pánikbetegség, kényszerbetegség, fóbiák

• Imipramin: enuresis nocturna

• Amitriptylin: Krónikus nehezen lokalizálható fájdalom, neuropathiás fájdalom; 
migrénes fájdalom profilaxisa

• Clomipramin: másra nem reagáló, súlyos szorongásos zavarok

Szerotonin szindróma: hyperpyrexia, izzadás, véralvadási zavar, keringés összeomlása, 
epilepszia, kóma



I. Visszavétel gátlók
Szelektív szerotonin visszavétel gátlók (SSRI)

Fluoxetin*, paroxetin, sertralin*, citalopram*, escitalopram*

Mechanizmus: szelektíven gátolják a szerotonin visszavételét a szinaptikus résből, így 
növelik a szinaptikus résben a szerotonin-szintet. Hosszabb távon fokozzák a 
szerotoninerg receptorok expresszióját

Mellékhatások: 

• Terápia kezdetén fokozott szorongás: a szinaptikusan emelkedett szerotonin szint 
kezdetben a preszinaptikusan elhelyezkedő szerotonin-receptorokon keresztül gátolja a 
szerotonin leadását  csökkenti a szerotonin szintet  szorongás

• Terápia kezdetén: fejfájás, insomnia (reggeli bevétel!), GI panaszok (hányinger, hányás, 
hasmenés)  étkezés után érdemes bevenni

• Szexuális funkciózavarok széles tárháza: késleltetett ejakuláció, csökkent libido, 
anorgazmia



I. Visszavétel gátlók
Szelektív szerotonin visszavétel gátlók
Indikáció:

• Depresszió, szorongásos zavarok 4-6 hét alatt áll be a hatás, terápia kezdetén 
szorongásfokozódás  kiegészítés benzodiazepinnel

• Fluoxetin étkezési zavarok (bulimia)



I. Visszavétel gátlók
Szerotonin-noradrenalin visszavétel gátlók
Venlafaxin*, duloxetin*

Mechanizmus: szelektíven gátolják a szerotonin és a noradrenalin preszinaptikus
visszavételét

Indikáció:

• Depresszió és szorongásos zavarok kezelése SSRI-k hatástalansága esetén

• Duloxetin neuropathiás fájdalom kezelése

Mellékhatások: SSRI-khez hasonlóak és emelik a vérnyomást  noradrenalin
szintjének emelése miatt



I. Visszavétel gátlók
Szerotonin parciális agonista és antagonista
visszavétel gátlók

Trazodon* 

Mechanizmus: trazodone gátolja a 5-HT visszavételét és 5-HT2 antagonista

Mellékhatások:

• Trazodon: szedáció, szédülés, ortosztatikus hypotonia, hányinger, priapismus

Indikáció: más antidepresszánsok hatástalansága esetén, főleg insomniával járó 
depresszióban önállóan vagy adjuvánsként



I. Visszavétel gátlók
Noradrenalin-dopamin visszavétel gátlók
Bupropion*

Mechanizmus: szelektív NA és dopamin visszavétel gátló, parciális nACh-receptor 
agonista

Mellékhatások:

• Izgatottság, insomnia, görcsök  epilepsziában tilos adni!

Indikáció:

• Unipoláris depresszió SSRI/SSNRI hatástalansága esetén

• Dohányzásról való leszokás segítése



I. Visszavétel gátlók
Szelektív noradrenalin visszavétel gátló
Reboxetine*

Mechanizmus: szelektíven gátolja a noradrenalin visszavételét

Mellékhatások:

• Gyenge antikolinerg szer: szájszárazság, tachycardia, székrekedés stb.

• Nyugtalanság, álmatlanság

Indikáció: 

• Unipoláris depresszió SSRI/SSNRI-k hatástalansága esetén



II. Monoamino-oxidáz gátlók
Enzim Specifikus szubsztrát Szelektív gátlószer

MAO-A Szerotonin, noradrenalin Clorgylin, moclobemid * 
(reverzibilis)

MAO-A és MAO-B Tiramin, dopamin Iproniazid, phenelzin

MAO-B Feniletilamin, dopamin 
(humán agyszövetben)

Selegilin * (irreverzibilis), 
rasagilin (irreverzibilis)

Szerepük:
• Biogén aminok preszinaptikus intraneuronális metabolizmusa
• Gátlásuk preszinaptikusan növeli a végkészülékben a monoaminok szintjét és 

depolarizáció során nagyobb mennyiségű neurotranszmitter szabadul fel
Előfordulásuk:
• Máj és agyszövet: mindkét izoforma azonos arányban van jelen
• Gasztrointesztinális rendszerben: MAO-A 



Sajtreakció

• Ha a MAO-A enzimet irreverzibilisen gátoljuk, a táplálékban előforduló biogén
aminok, pl tiramin (sajtok, fermentált táplálékok, sózott hering) felszívódnak és a 
szisztémás keringésbe kerülnek. A tiramin indirekt szimpatomimetikum és életet 
veszélyeztető hipertenzív krízist tud előidézni  sajtreakció

• Indikáció:

• A szerotonin  és noradrenalin szintet a szelektív MAO-A gátló moclobemid emeli 
 antidepresszáns, másodvonalbeli szer
• Mellékhatásai: Feszültség, insomnia, GI panaszok, fejfájás, szédülés

• Szelektív MAO-B gátló selegilint, rasagilint főleg Parkinson-kórban alkalmazzák



III. Preszinaptikus noradrenerg autoreceptor
antagonisták (α2-antagonisták)
Mirtazapin*,

Mechanizmus: 

• α2-receptor antagonista vegyületek  fokozzák a NA és 5-HT felszabadulását.

• Mirtazapin: + 5-HT2A/C és 5-HT3 receptor antagonista, H1- antagonista

Mellékhatások:

• Mirtazapin: jelentős testsúlygyarapodás, szedáció este érdemes bevenni

Indikáció:

• Mirtazapin: depresszió, szorongásos kórképek SSRI/SSNRI-k hatástalansága esetén



IV. Egyéb …

Agomelatin*

Mechanizmus: 

• Melatoninerg rendszeren hat, melatonin-receptorokon hat (MT1 és MT2 receptor agonista)

• Fokozza a dopamin és a NA felszabadulását részben az 5-HT2C antagonista hatás miatt.

Mellékhatások:

• Szedáció, émelygés, szédülés, transzamináz-értékek emelkedése  félévente ellenőrzés 
javasolt

Indikáció:

• Depresszió olyan formái, ahol a cirkadián ritmus eltolódása kifejezett panasz



Benzodiazepinek és a GABA rendszer

A GABA a legfontosabb gátló neurotranszmitter a központi idegrendszerben.

GABA receptorok:

• GABAA-receptorok:
• ligand-mediált ioncsatornák (Cl- ion, csökkenő ingerelhetőség)

• Fontos farmakológiai targetek, a legtöbb szorongásoldó (anxiolitikus) 

és altató szer ezen a receptoron fejti ki a hatását.

• GABAB-receptorok:
• Metabotróp receptorok, melyek mind a preszinaptikus (neurotranszmitter

felszabadulásának a gátlása), mind a posztszinaptikus felszínen (hiperpolarizáció) 
megtalálhatóak. 



GABAA receptor

• A benzodiazepinek (BZP) a GABAA receptor 
pozitív alloszterikus modulatárorai az α-
alegységen.  fokozzák a receptor GABA-
érzékenységét.

• α1-alegység aktivációja: szedatív, altató 
hatás
• Z-szerek (pl. zolpidem) csak az α1-alegységet 

aktiválják

• α2-alegység alegység aktivációja: 
szorongásoldó hatás
• BZP-k mind a két α-alegységet aktiválják.

• BZP antidotuma: flumazenil (neutrális 
alloszterikus antagonista)



Benzodiazepinek hatásai

• Szorongásoldó hatás (kis dózisban – szedatív hatástól gyakran nem különíthető el)

• Altató hatás (közepes dózisban)

• Általános anesztézia (nagyobb dózisban)

• Kóma (toxikus dózis)

Egyéb hatásaik:

• Izomrelaxáns hatás

• Antiepileptikus hatás

• Anterográd amnézia (= romlik az új információk megjegyző és felidéző képessége)

A BZP-k és az etanol között additív szingerizmus van!!!



Leggyakrabban alkalmazott BZP-k és 
indikációik
Szorongáscsökkentő: alprazolam*, clonazepam*, diazepam*

Altató: midazolam*, nitrazepam

További indikációk:

• Műtéti premedikáció: midazolam, alprazolam, diazepam

• Pánikbetegség: alprazolam, clonazepam

• Centrális harántcsíkolt izomrelaxáció: diazepam

• Antiepileptikum: diazepam, lorazepam

• Általános anesztézia bevezetése: midazolam

• Alkoholelvonás kezelése: diazepam



BZP – Mellékhatások:

• Anterográd amnézia 

• Alvás struktúráját megzavarja: csökkenti a REM fázisok és mélyalvási szakaszok 
számát

• Enyhe-közepes fokú pszichés és fizikai dependencia kialakulása 

• Elvonási tünetek: fokozódó szorongás, alvászavarok, feszültség (rebound tünetek)

• Tolerancia

• Időskorban: zavartság, paradox módon izgatottság alakulhat ki

• Hosszú felezési idejű szereknél: másnapi szedáció, „másnaposság”



Z-szerek: Nem benzodiazepin, de BZP-
agonista GABAerg altatók
Zolpidem*, zopiclon*, zaleplon

• A BZP receptorok α1-alegységét aktiválják.

• BZP-kel ellentétben:
• Nincs szorongásoldó hatás

• Minimális antiepileptikus hatás

• Gyenge izomrelaxáns hatás

• Nincs másnapi álmosság, szedáció rövid felezési idő miatt!

• Kevésbé váltanak ki dependenciát és toleranciát

• Anterográd amnézia ritkább



Nem GABAerg szorongásoldók

Buspiron*

• Parciális 5-HT1A agonista; nem befolyásolja a GABAerg rendszert

• Anxiolitikus (szorongásoldó) hatásához 3 hét szükséges.

• Hátrány: 
• Gyenge szorongásoldó, pánikbetegségben nem hat.

• A hatás kialakulásához 1-3 hét szükséges.

• Előny: 
• Nem okoz fizikai dependenciát.

• Nincs additív szinergista hatása etanollal vagy más szedatív szerekkel



Nem GABAerg altatók

Ramelteon*

• MT1 – és MT2 receptor agonista (MT: melatonin-receptor)

• A melatonin receptorok (MT) szerepet játszanak az alvás-ébrenlét ciklus 
szabályozásában. 

• Indikáció: elalvászavarok

• Előny: 
• Csökkenti az elalváshoz szükséges időt

• Nem okoz dependenciát és toleranciát

• Elhagyásakor nem jelentkezik rebound alvászavar

• Mellékhatások: szédülés, fejfájás, zavartság


