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StreSzczenie 
Citalopram to lek z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. Został zare-

jestrowany do leczenia depresji, jednakże szereg badań wskazuje na możliwości jego zastosowania 

również w leczeniu niektórych zaburzeń lękowych oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego. Warto 

pamiętać, że w pewnych sytuacjach klinicznych zastosowanie citalopramu może okazać się optymal-

nym postępowaniem. W artykule przedstawiono historię trzech pacjentów, u których zastosowanie 

citalopramu okazało się skutecznym podejściem do leczenia depresji, które pozwoliło na uniknięcie po-

tencjalnych działań ubocznych związanych ze stosowaniem leków przeciwdepresyjnych. opisy przy-

padków przedstawiono w szerszym kontekście istniejącego stanu wiedzy dotyczącego farmakoterapii 

depresji.

Słowa kluczowe: citalopram, depresja, leki przeciwdepresyjne, działania uboczne

AbStrAct
Citalopram represents one of selective serotonin reuptake inhibitors. it has been registered for the 

treatment of major depression. However, several studies also indicate its potential use in the treat-

ment of certain anxiety disorders and obsessive-compulsive disorder. it should be noted that the use 

of citalopram in some clinical situations might be the optimal treatment. this article provides a history 

of three patients, in whom the use of citalopram appeared to be an effective approach to the treat-

ment of depression that allowed to avoid potential adverse effects associated with antidepressants. 

these case reports were presented in a broader context of existing evidence in the field of pharma-

cotherapy of depression.
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WStęp 
Citalopram zaliczany jest do selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (ssri, selec-

tive serotonin reuptake inhibitors), jednakże, oprócz wpływu na wychwyt serotoniny, może również 

nasilać neurotransmisję serotoninergiczną poprzez desensytyzację autoreceptorów serotoninowych 

typu 1a [1]. dodatkowo wykazuje słabe działanie antagonistyczne względem receptorów histamino-

wych typu H
1
. Jego stosowanie zostało zarejestrowane w terapii depresji, ale może być również sku-

teczny w leczeniu zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego, zaburzeń lękowych, zaburzenia stresowego 
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pourazowego, a także przedmiesiączkowego zaburzenia dysforycznego [1]. Choć citalopram wydaje 

się znany klinicystom, to warto zwrócić uwagę na zasadność jego zastosowania w niektórych sytu-

acjach klinicznych. W artykule przedstawiono przypadki pacjentów, u których zastosowanie citalopra-

mu okazało się właściwym postępowaniem z wyboru lub alternatywą dla innych leków powszechnie 

stosowanych w  leczeniu depresji z  uwagi na korzystniejszy profil potencjalnych działań niepożąda-

nych. 

OpiSy przypAdKóW

przypadek 1.

citalopram w leczeniu depresji wieku podeszłego

do poradni zdrowia psychicznego została skierowana 68-letnia pacjentka, od 10 lat wdowa, mieszka-

jąca z córką, aktualnie na emeryturze. nie była nigdy leczona psychiatrycznie. W wywiadzie podawała 

rozpoznanie nadciśnienia tętniczego i  dyslipidemii. Wśród aktualnie stosowanych leków wymienia-

ła nebiwolol (w dawce 5 mg rano) oraz atorwastatynę (w dawce 20 mg wieczorem). W kontrolnych 

badaniach laboratoryjnych sprzed 2 miesięcy nie stwierdzono istotnych klinicznie nieprawidłowości 

(morfologia i  rozmaz krwi, lipidogram, transaminazy wątrobowe, stężenie hormonu tyreotropowe-

go, mocznika, kreatyniny, sodu, potasu i  glukozy). leczenie pacjentki było prowadzone i  regularnie 

kontrolowane przez lekarza rodzinnego. Córka chorej zauważyła zmianę w  zachowaniu mamy ok. 

3 miesięcy wcześniej. Zaczęła dostrzegać, że mama niechętnie wychodzi z  domu, często prosi ją 

o wykonanie codziennych zakupów, przestała czytać książki i prasę, po które wcześniej chętnie się-

gała, oraz ograniczyła kontakty ze znajomymi. sama pacjentka skarżyła się na uczucie zmęczenia, 

braku energii i  przygnębienia. twierdziła, że najchętniej spędza czas, polegując przed włączonym 

telewizorem, z  niewielkim zainteresowaniem oglądanymi programami. Konsultujący lekarz psychia-

tra opisał stan psychiczny pacjentki następująco: „Bez zaburzeń świadomości i  orientacji, kontakt 

rzeczowy, mało spontaniczny, nastrój obniżony, afekt dostosowany do treści wypowiedzi, tok my-

ślenia zwarty, nie ujawnia objawów wytwórczych, napęd psychomotoryczny i  aktywność złożona 

zredukowane, sen i apetyt bez istotnych zmian, nie ujawnia myśli samobójczych”. W trakcie konsul-

tacji odnotowano również ciśnienie tętnicze o  wartości 125/75 mmHg oraz miarowe tętno wyno-

szące 73/min. Ustalono rozpoznanie epizodu depresji umiarkowanej i  zadecydowano o  rozpoczęciu 

leczenia citalopramem w  dawce 10 mg rano, a  także zalecono kontrolną konsultację psychiatrycz-

ną po miesiącu od rozpoczęcia leczenia. W  trakcie kontrolnej konsultacji stwierdzono niewielką po-

prawę samopoczucia psychicznego, głównie w  zakresie nieco większej codziennej aktywności. Cho-

ra nie zgłaszała działań niepożądanych związanych ze stosowanym leczeniem farmakologicznym.  

W związku z tym zadecydowano o zwiększeniu dawki citalopramu do 20 mg rano. pacjentka zgłosiła się 

ponownie na konsultację po 6 tygodniach. Zaobserwowano pełną poprawę jej samopoczucia psychiczne-

go i funkcjonowania. stosowane leczenie tolerowała dobrze. Konsultujący psychiatra wykonał również 

badanie za pomocą krótkiej skali oceny stanu psychicznego (mmse, mini-mental state examination)  

w celu oceny poziomu funkcjonowania poznawczego pacjentki, w którym uzyskała 27 pkt (wynik pra-

widłowy). 

Komentarz

opisywany przypadek nawiązuje do istotnego problemu depresji wieku podeszłego, który często 

może być związany z trudnościami diagnostycznymi, ale również problemami w doborze odpowiedniej 
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farmakoterapii z  uwagi na współistniejące schorzenia somatyczne i  stosowane z  tego powodu leki. 

ponadto depresja wieku podeszłego może współistnieć z zespołem otępiennym lub poprzedzać jego 

wystąpienie [2]. Warto w tym miejscu zaznaczyć kilka istotnych aspektów związanych z właściwo-

ściami citalopramu. po pierwsze, istnieją badania w populacji wieku podeszłego, które wykazują jego 

skuteczność w leczeniu depresji wieku podeszłego [3–5]. po drugie, citalopram jest metabolizowany 

przez więcej niż jeden izoenzym CYp (CYp2C19, CYp3a4 i CYp2d6), co oznacza, że wpływ na jego me-

tabolizm oraz możliwość wystąpienia interakcji są mało prawdopodobne [6]. sam citalopram również 

ma niewielki wpływ na aktywność CYp2C9, CYp2e1, CYp3a4, CYp1a2, CYp2C19 i CYp2d6, a co za 

tym idzie – istnieje niewielkie ryzyko interakcji z innymi lekami [6]. po trzecie, brak działania cholino-

litycznego jest korzystny w kontekście możliwości pogłębienia lub wystąpienia zaburzeń funkcji po-

znawczych. W związku z tym możliwe interakcje ograniczają się do tych, które są wspólne dla wszyst-

kich leków z grupy ssri. Warto jednak wspomnieć o związku stosowania citalopramu z wydłużeniem 

odstępu Qt w zapisie eKG. Choć donoszono o występowaniu tego zjawiska w sposób zależny od dawki, 

to jego znaczenie kliniczne nie zostało ostatecznie potwierdzone [7]. należy jednak zachować ostroż-

ność w stosowaniu citalopramu u pacjentów ze stwierdzoną, w szczególności niewyrównaną chorobą 

serca. U tych chorych warto rozważyć wykonanie badania eKG oraz ocenę stężenia potasu i magnezu 

przed rozpoczęciem leczenia citalopramem. 

przypadek 2.

citalopram w leczeniu kolejnego epizodu depresji

na konsultację psychiatryczną zgłosiła się 46-letnia pacjentka, mężatka, z wykształceniem średnim, 

aktywna zawodowo – pracująca w  dziale księgowości, matka dwójki dzieci. W  wywiadzie nie poda-

wała istotnych obciążeń somatycznych. W wieku 27 lat wystąpił u niej pierwszy epizod depresyjny, 

który był leczony w trybie ambulatoryjnym. opisywała w tym czasie, oprócz spadku nastroju, apa-

tię, anhedonię, poczucie bezradności, redukcję energii i motywacji, nasilone zaburzenia snu, głównie 

w postaci fragmentacji snu nocnego, oraz pogorszenie funkcjonowania poznawczego (w pracy zaczęła 

odkładać obowiązki, nie dotrzymywała terminów, odczuwała trudności w skupieniu uwagi). W leczeniu 

zastosowano sertralinę (w ostatecznej dawce 100 mg/24 h) oraz mirtazapinę (w ostatecznej dawce 

30 mg/noc). pacjentka uzyskała pełną remisję objawów depresji w ciągu ok. 3 miesięcy. niemniej jed-

nak w trakcie leczenia skarżyła się na przyrost masy ciała (przytyła ok. 12 kg w ciągu roku leczenia) 

oraz podawała uczucie „otępienia czy zobojętnienia”. leczenie stosowała łącznie przez ok. 18 mie-

sięcy. Kolejny epizod depresyjny miał miejsce w 40. r.ż. pacjentki. W ocenie chorej objawy były mniej 

nasilone, gdyż znacznie wcześniej zgłosiła się do lekarza psychiatry. podawała podobne objawy: stałe 

uczucie smutku i przygnębienia, spadek motywacji, brak odczuwania przyjemności, ograniczyła rów-

nież swoją codzienną aktywność. okresowo występowały u niej trudności w utrzymaniu ciągłości snu 

nocnego. do leczenia farmakologicznego włączono sertralinę w dawce do 100 mg/24 h. remisję obja-

wów pacjentka uzyskała stosunkowo szybko – w okresie 2 miesięcy. nie zauważyła w trakcie leczenia 

przyrostu masy ciała, ale ponownie miała wrażenie, że jest „zobojętniała”. leczenie sertraliną utrzy-

mała przez blisko rok od pełnej poprawy, a następnie stopniowo odstawiła lek zgodnie z zaleceniami 

lekarza prowadzącego. W trakcie bieżącej konsultacji opisywała objawy obejmujące uczucie smutku, 

przygnębienia, lęku wolnopłynącego, braku odczuwania przyjemności, trudności w podejmowaniu de-

cyzji, problemy w skupieniu uwagi, spowolnienie przy wykonywaniu codziennych obowiązków. masa 

ciała wynosiła 72,3 kg (wzrost: 1,75 cm, Bmi: 23,6 kg/m2). Chora nie ujawniała objawów wytwórczych, 

myśli samobójczych ani zaburzeń snu. Biorąc pod uwagę wcześniej zgłaszane przez pacjentkę dzia-

łania niepożądane leczenia przeciwdepresyjnego, zadecydowano o rozpoczęciu terapii citalopramem. 
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Zalecono stosowanie dawki 10 mg rano, a po tygodniu dawki 20 mg rano. pacjentka zgłosiła się na 

kontrolną konsultację psychiatryczną po 4 tygodniach (masa ciała: 72,6 kg, Bmi: 23,7 kg/m2). relacjo-

nowała wówczas częściową poprawę samopoczucia psychicznego, głównie w zakresie odczuwanego 

poziomu energii i motywacji, redukcję objawów lękowych oraz poprawę nastroju. nie zgłaszała skarg 

na złą tolerancję stosowanego leczenia farmakologicznego. Utrzymano stosowaną dawkę citalopramu. 

W trakcie konsultacji psychiatrycznej, po kolejnych 2 miesiącach, obserwowano pełną poprawę samo-

poczucia psychicznego i funkcjonowania oraz dobrą tolerancję stosowanej farmakoterapii (masa ciała 

72,5 kg, Bmi: 23,7 kg/m2). 

Komentarz 

opisywany przypadek nawiązuje do często występujących działań niepożądanych związanych z  le-

czeniem przeciwdepresyjnym, którymi są przyrost masy ciała oraz spłycenie emocjonalne. przyrost 

masy ciała jest stosunkowo częstym powikłaniem leczenia przeciwdepresyjnego. na podstawie meta-

analizy serretti i mandelli [8] wykazali, że przyrost masy ciała w trakcie leczenia przeciwdepresyjnego 

dotyczy przede wszystkim stosowania amitryptyliny, mirtazapiny oraz paroksetyny. autorzy zaob-

serwowali również związek spadku masy ciała ze stosowaniem bupropionu i  fluoksetyny. Jednakże 

w  przypadku ostatniego leku efekt okazał się ograniczony do początkowego etapu leczenia depre-

sji. Wyniki uzyskane przez autorów są zgodne z obserwacjami, które można poczynić na podstawie 

przedstawionego opisu pacjentki, u której najprawdopodobniej stosowanie mirtazapiny było związane 

z  przyrostem masy ciała, czego nie odnotowywano w  przypadku zastosowania citalopramu. Warto 

również w tym miejscu przyjrzeć się zjawisku spłycenia emocjonalnego, definiowanego jako ograni-

czenie odczuwania zarówno pozytywnych, jak i negatywnych emocji, które występuje aż u 40–60% 

pacjentów przyjmujących leki z grupy ssri oraz z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny 

i noradrenaliny (snri, serotonin and noradrenalin reuptake inhibitors) [9–11]. W niedawno opubliko-

wanym badaniu, które objęło 896 pacjentów z rozpoznaniem depresji jedno- i dwubiegunowej, stwier-

dzono, że spłycenie emocjonalne to najczęstszy powód przedwczesnego zakończenia stosowania 

leków przeciwdepresyjnych [12]. prawdopodobnie głównym mechanizmem leżącym u podstaw tego 

zjawiska jest wpływ neurotransmisji serotoninergicznej na aktywność kory czołowej i przedczołowej 

[11]. Badania wykazały, że zobojętnienie emocjonalne pojawia się rzadziej u pacjentów przyjmujących 

leki z grupy snri, agomelatynę czy bupropion. nie jest jednak jasne, czy istnieją różnice w częstości 

występowania tego efektu ubocznego między pacjentami przyjmującymi poszczególne leki z  grupy 

ssri. opisywany przypadek kliniczny sugeruje, że stosowanie citalopramu nie było związane z  wy-

stąpieniem zobojętnienia emocjonalnego. Jednakże nie zastosowano żadnych obiektywnych narzę-

dzi pomiaru nasilenia tego objawu. Brakuje również poprawnych metodologicznie badań dotyczących 

związku poszczególnych leków z grupy ssri z występowaniem zobojętnienia emocjonalnego.

przypadek 3.

zastosowanie citalopramu u pacjenta z rozpoznaniem depresji i polekową dysfunkcją seksualną

do poradni zdrowia psychicznego w celu kontynuacji terapii zgłosił się 32-letni pacjent z wykształce-

niem wyższym, aktywny zawodowo – pracujący jako nauczyciel akademicki, żonaty, ojciec 5-letniego 

chłopca. od 6 miesięcy był leczony z powodu pierwszego epizodu depresyjnego o umiarkowanym na-

sileniu. W wywiadzie rodzinnym podawał rozpoznanie zaburzenia depresyjnego u matki. W aktualnym 

leczeniu stosował paroksetynę w dawce 40 mg/24 h z dobrym efektem terapeutycznym. pogorsze-

nie samopoczucia psychicznego relacjonował przez okres ok. 3 miesięcy przed pierwszą konsultacją 

psychiatryczną. W tym czasie doświadczał obniżenia nastroju, poczucia bezsilności, spadku energii, 
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motywacji, uczucia nasilonego lęku uogólnionego, ograniczenia zainteresowań, braku odczuwania 

przyjemności. pełną remisję objawową i funkcjonalną uzyskał po blisko 3 miesiącach od rozpoczęcia 

leczenia paroksetyną. Zgłosił się w celu rozważenia zakończenia farmakoterapii. dopytywany, przy-

znał, że główny powód chęci zakończenia leczenia stanowiły działania niepożądane związane z obni-

żeniem jakości życia seksualnego. Głównymi problemami były spadek libido oraz opóźnienie wytrysku. 

dodatkowo chory skarżył się na nadmierną potliwość. W związku z tym zadecydowano o stopniowej 

redukcji dawki paroksetyny do 20 mg rano. pacjent odbył ponowną konsultację psychiatryczną po 

2 miesiącach. podawał, że dostrzega poprawę tolerancji leczenia, głównie w zakresie mniejszej potli-

wości, jednakże nadal odczuwał spadek libido. Utrzymywała się poprawa samopoczucia psychicznego, 

dlatego zadecydowano o odstawieniu paroksetyny i włączeniu citalopramu w docelowej dawce 20 mg 

stosowanej raz dziennie rano. W trakcie kontrolnej konsultacji psychiatrycznej po 2 miesiącach nadal 

obserwowano remisję objawów depresji i poprawę codziennego funkcjonowania. dodatkowo pacjent 

opisywał znaczącą poprawę tolerancji leczenia w  sferze jakości życia seksualnego („nie jest tak jak 

kiedyś, ale jest dużo lepiej”). W związku z akceptacją przez pacjenta aktualnego leczenia utrzymano 

dotychczasowe stosowanie citalopramu. 

Komentarz

Choć rozpoznanie depresji samo w sobie może się wiązać z obniżeniem jakości życia seksualnego, to 

bez wątpienia dodatkowym czynnikiem ryzyka jest leczenie przeciwdepresyjne. problem dysfunkcji 

seksualnych związanych ze stosowanym leczeniem przeciwdepresyjnym może dotyczyć nawet 80% 

pacjentów i może być przez nich pomijany w trakcie kontrolnych wizyt lekarskich [13]. leki z grupy 

ssri, a także z grupy snri mogą się przyczyniać do rozwoju dysfunkcji seksualnych poprzez nasilenie 

neuroprzekaźnictwa serotoninergicznego, które działa hamująco na uwalnianie dopaminy w obrębie 

podwzgórza i układu mezolimbicznego [14]. niemniej jednak istnieje pewne zróżnicowanie w częstości 

występowania dysfunkcji seksualnych w trakcie terapii poszczególnymi lekami przeciwdepresyjnymi. 

na podstawie metaanalizy 63 badań (w tym 58 randomizowanych badań klinicznych) reichenpfader 

i wsp. [15] wykazali istotnie wyższą częstość występowania dysfunkcji seksualnych w trakcie leczenia 

escitalopramem i paroksetyną w porównaniu z niektórymi innymi lekami przeciwdepresyjnymi ii gene-

racji. dodatkowo nie ma dostatecznych dowodów na jednoznaczną skuteczność stosowania dodatko-

wych leków korygujących lub możliwość ich zastosowania w niektórych przypadkach klinicznych może 

być ograniczona [16]. W związku z tym optymalnym postępowaniem w części przypadków może być 

zmiana stosowanego leku przeciwdepresyjnego.

pOdSumOWAnie
przedstawione przypadki kliniczne wskazują, że mimo pojawienia się wielu nowych leków przeciwde-

presyjnych, w  pewnych sytuacjach zastosowanie citalopramu może być postępowaniem z  wyboru. 

Warto podkreślić w tym miejscu stosunkowo dobrą tolerancję leczenia citalopramem przy zachowaniu 

odpowiedniej skuteczności. przytoczone przypadki jednoznacznie wskazują również potrzebę nowych 

badań w obszarze farmakoterapii depresji. dotyczy to przede wszystkim badań w obszarze mechani-

zmów i różnic w profilu potencjalnych działań ubocznych poszczególnych leków z grupy ssri. odnosi 

się to głównie do dysfunkcji seksualnych oraz zobojętnienia emocjonalnego. potrzeba dodatkowych 

badań dotyczy także możliwości zastosowania citalopramu we wskazaniach pozarejestracyjnych. 
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