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ÖSSZEFOGLALÁS

Az irodalmi adatok szerint a depressziós betegek

16–54%-ában észlelhetõ pszichotikus depresz-

szió. A kórállapot leghatékonyabb kezelési for-

mája az egyhangzó adatok szerint az antide-

presszivum-antipszichotikum kombinált keze-

lés. Tanulmányunk célja az volt, hogy retro-

spektiv módon megvizsgáljuk a quetiapin – ún.

atípusos antipszichotikum – és különbözõ anti-

depresszívum kombináció hatásosságát a pszi-

chotikus depressziós betegek kezelésében. A

DSM-IV szerint pszichotikus depresszió diagnó-

zissal kiírt, quetiapin antidepresszívummal ke-

zelt (10 nõ, 1 férfi, átlagéletkor 49,7 év) betegek

adatait dolgoztuk fel. Az eredményeket összeha-

sonlítottuk más atípusos antipszichotikum+

antidepresszívum kombinációval kezelt (8 nõ, 3

férfi, átlagéletkor 49,2 év), életkor és nem tekin-

tetében megfelelõ csoport kezelési adataival. A

quetiapin csoportban 9 beteg (82%) sokat javult

a kórházból való hazabocsátásig, míg a kontroll

csoportban 7 páciens (64%) állapota javult sokat,

a különbség nem szignifikáns (“t” p=0,3622, ns).

A quetiapin mindvégig jól tolerálható volt. A

quetiapin+antidepresszívum kombinációt mind-

végig jól tolerálták a betegek. A quetiapint haté-

konynak és biztonságosnak találtuk a kezelés so-

rán és további vizsgálatok szükségesek annak

tisztázására, hogy a szer farmakológiai profiljá-

nak köszönhetõen önmagában is vagy csak anti-

depresszívummal kombinálva fejti ki terápiás

hatását pszichotikus depresszióban.

KULCSSZAVAK: quetiapin, atípusos antipszicho-

tikum+antidepresszívum kombináció, pszichoti-

kus depresszió

TREATMENT RESPONSE TO QUETIAPINE IN
PSYCHOTIC DEPRESSION
In the literature, psychotic depression occurs in

an estimated 16% to 54% of all depressed pa-

tients. The purpose of this retrospective study

was to assess the safety and efficacy of queti-

apine in the treatment of psychotic depression.

We analysed the data of hospitalized patients

with the diagnosis of psychotic depression ac-

cording to DSM-IV who had been treated with a

combination of quetiapine and an antidepressant.

An age- and sex-matched control group was set

up of hospitalized patients with psychotic de-

pression treated with a combination of an atypi-

cal antipsychotic other than quetiapine and an

antidepressant.

Eleven patient with psychotic depression treated

with quetiapine (10 women and 1 man; mean age

49,7 yrs) were compared to eleven patients with

psychotic depression treated with another anti-

psychotic (8 women and 3 man; mean age: 49,2

yrs). Nine of eleven patients (82%) who had

taken quetiapine showed significant improve-

ment (were very much improved) upon dis-

charge compared to seven of eleven patients

(64%) who had received another antipsychotic.

All along, quetiapine was well tolerated. We

found quetiapine effective and safe in the treat-

ment of psychotic depression. Further investiga-

tions are needed to clarify whether quetiapine

works in psychotic depression as a monotherapy

as well due to its pharmacological profile or just

in combination with antidepressants.
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