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Tramadol
– lek na depresję?
Tramadol – drug for depression?
Streszczenie
W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące antydepresyjnego działania tramadolu.
Dokonano przeglądu dostępnego piśmiennictwa naukowego pod kątem badań
przedklinicznych potwierdzających właściwości przeciwdepresyjne tramadolu oraz
wyjaśniających mechanizm tego działania.
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Abstract
The paper presents issues concerning the antidepressant action of tramadol. A review of the
available scientific literature for evidence of preclinical tramadol antidepressant properties and
explain the mechanism of such action.
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Depresja i ból
Termin „depresja” używany jest w języku
codziennym do określania wielu doświadczeń, poczynając od ledwie zauważalnego
i przejściowego obniżenia nastroju, będącego na ogół uczuciem smutku lub przygnębienia, aż do głębokich zaburzeń, zagrażających
nawet życiu. Najstarszy medyczny opis depresji zawdzięczamy Hipokratesowi, który
jako pierwszy słusznie podejrzewał, że choroby psychiczne wynikają z przyczyn naturalnych, a nie działania sił nadprzyrodzonych.
W rozumieniu klinicznym, depresja to zaburzenie nastroju, w którym stan psychiczny
pacjenta wyraźnie różni się od jego dobrego
samopoczucia i zdrowia psychicznego. Stan
długotrwałego i uporczywego uczucia rozpaczy, nieszczęścia i braku nadziei, charakterystyczny dla zaburzeń depresyjnych, różni się
w sensie jakościowym od zwykłych uczuć
nieszczęścia czy smutku, które przeżywają
ludzie zdrowi [1]. Termin „depresja”, określający stany patologicznego obniżenia nastroju, został wprowadzony do psychiatrii na początku XIX wieku przez Cullena i stopniowo
wyparł bardziej specyficzne określenie, jakim
była melancholia – wynikające z humoralnej
teorii Hipokratesa [2].
Depresja i ból często współistnieją ze sobą,
zwłaszcza u pacjentów z chorobami przewle32

kłymi czy nowotworowymi. Wymaga to stosowania środków nie tylko leczących chorobę
podstawową, ale też leków przeciwbólowych
i przeciwdepresyjnych [3].
Politerapia u pacjentów ze współistniejącą niewydolnością wątroby lub nerek, bądź
u pacjentów w podeszłym wieku może być
przyczyną wystąpienia szeregu interakcji
i działań niepożądanych, które niejednokrotnie stanowią zagrożenie dla zdrowia
lub życia pacjenta [4, 5].
Stosowanie analgetyku, który poza działaniem przeciwbólowym wykazuje aktywność
antydepresyjną, pozwoliłoby na ograniczenie
podawania pacjentom dodatkowych leków
przeciwdepresyjnych i zmniejszenie ryzyka
wystąpienia działań niepożądanych.
Już w wieku XIX i na początku XX psychiatra Emil Kraepelin zalecał opium do leczenia depresji. Wyniki badań Doggeta i wsp.
z roku 1975 wskazują, że zarówno agoniści,
jak i antagoniści receptorów opioidowych (cyklazocyna, morfina i nalokson) mogą być potencjalnymi lekami antydepresyjnymi. W roku 1977 Kline i wsp. wykazali szybką poprawę leczenia depresji u pacjentów, którym podano b-endorfiny. Antydepresyjny efekt opioidów oraz wpływ aktywności receptorów
opioidowych na leczenie depresji opisywali
także m.in. Gold i wsp. (1982 r.), Extein i wsp.
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(1982 r.), Tejedor-Real i wsp. (1995 r.) oraz
Burnett i wsp. (1999 r.) [3]. Berrocoso i wsp.
w r. 2009 wykazali, że wielu pacjentów z depresją nie odpowiada na leczenie typowymi
lekami antydepresyjnymi, stąd sugerowali, że
przyszłość w leczeniu tego schorzenia może
należeć do leków oddziałujących na receptory opioidowe [3, 6].

Antydepresyjne
działanie tramadolu
Tramadol jest „słabym opioidem” często
stosowanym w leczeniu bólu pooperacyjnego, jak również przewlekłego bólu nowotworowego i nienowotworowego. Lek ten jest
obecny na rynku farmaceutycznym w ponad
90 krajach: w Europie od lat siedemdziesiątych XX wieku, a w USA od roku 1995 [7, 8].
Działanie przeciwbólowe tramadolu jest
wynikiem wpływu na receptory opioidowe,
a także hamowania wychwytu zwrotnego
noradrenaliny i serotoniny [7].
Na podobieństwo tramadolu do leku przeciwdepresyjnego – wenlafaksyny zwrócono
uwagę już w roku 1997. Markowitz i Patrick
wskazali na podobną strukturę chemiczną
obu leków (Ryc. 1) [9].
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Ryc. 1

Zarówno tramadol, jak i wenlafaksyna,
hamują w ychw yt zwrotny serotoniny
i noradrenaliny, są metabolizowane przez
izoenzym CYP 2D6 cytochromu P450,
mają też podobny profil dawkowania i wykazują podobne działania niepożądane.
Markowitz i Patrick sugerowali, że tramadol mógłby być stosowany u pacjentów
cierpiących na przewlekłe zespoły bólowe
z towarzyszącą depresją [9].
Badania na zwierzętach (szczury, myszy)
potwierdziły, iż tramadol oprócz działania
przeciwbólowego może wykazywać również
efekt antydepresyjny, porównywalny do leków antydepresyjnych, których mechanizm
działania opiera się na hamowaniu wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (np.
wenlafaksyna), jak również leków wybiórczo
hamujących wychwyt zwrotny serotoniny
(np. fluoksetyna) [10-17, 20].
W badaniach nad antydepresyjnym działaniem tramadolu w porównaniu do fluoksetyny (test Porsolta, myszy, podanie dootrzewnowe 1 raz na dobę przez 7 dni, dawka tramadolu: 10, 20 i 40 mg/kg, dawka fluokstyny: 20
mg/kg) wykazano, że tramadol wykazuje
działanie przeciwdepresyjne we wszystkich
trzech podawanych dawkach w stosunku do
grupy kontrolnej. Po podaniu tramadolu
w dawce 10 i 20 mg/kg m.c. efekt antydepresyjny był porównywalny do efektu wywołanego przez fluoksetynę, natomiast aktywność
przeciwdepresyjna tramadolu w najwyższej
badanej dawce (40 mg/kg) była znacznie
mniejsza, co może sugerować zmniejszanie
się efektu antydepresyjnego tramadolu wraz
ze wzrostem dawki [10].
W roku 2002 Rojas – Corrales i wsp. przeprowadzili badanie dotyczące wpływu opioidowych leków przeciwbólowych hamujących wychwyt zwrotny monoamin na zachowanie szczurów z wyuczoną bezradnością.
U badanych szczurów otrzymujących (+/-)
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tramadol (10, 20 mg/kg m.c.) lub (-) metadon
(2, 4 mg/kg m.c.) obserwowano mniejszą
liczbę porażek przy próbie uniknięcia lub
ucieczki od nieprzyjemnych bodźców, odpowiednio w drugiej i trzeciej sesji w porównaniu z grupą kontrolną. Szczury otrzymujące
leworfanol (0,5 i 1 mg/kg m.c.) wykazały
zmniejszenie liczby nieudanych ucieczek
w trzeciej sesji (Ryc. 2). Wyniki tych badań
wskazują, że leki przeciwbólowe, które posiadają dodatkowy mechanizm polegający
na hamowaniu wychwytu zwrotnego monoamin, mogą wpływać na nastrój [11].
Ryc. 2

W r. 2004 przeprowadzono badania nad
antydepresyjnym działaniem tramadolu
z użyciem testu rezerpinowego na myszach.
Jest to typowy test obserwacyjny, zwykle
używany w badaniach przesiewowych leków
przeciwdepresyjnych. Znaczenie mają tutaj
takie symptomy jak hipotermia i opadanie
powiek, wywołane przez podanie rezerpiny.
Badania wykazały, że podawanie racemicznego tramadolu oraz (-)tramadolu odwracało syndrom rezerpinowy, natomiast (+)tramadol antagonizował tylko efekt opadania
powiek, bez wpływu na temperaturę ciała.
Na podstawie wyników tego testu stwierdzono, że tramadol wywołuje efekt antydepresyjny porównywalny do innych leków przeciwdepresyjnych (np. dezypramina, wenlafaksyna). Sugeruje się, że efekt ten może mieć istotne znaczenie w oddziaływaniu na emocjonalny komponent bólu [12].
Przeciwdepresyjne działanie tramadolu
zostało również potwierdzone
w kolejnych badaniach przeprowadzonych
w roku 2005. Yalcin i wsp. udowodnili, że
tramadol znosi objawy depresji w modelu
przewlekłego łagodnego stresu u myszy.
Przeprowadzono trzy równoległe badania:
w pierwszym, badanym myszom podawano
codziennie dootrzewnowo tramadol w dawce 20 mg/kg m.c. przez okres 4 tygodni;
w drugim, zwierzętom podawano tramadol
oraz tramadol w połączeniu z pindololem
(antagonista receptora 5-HT1A/1B) w dawce

10 mg/kg m.c.; w trzecim, podawano tramadol oraz tramadol z johimbiną (antagonista
receptora a2-adrenergicznego) w dawce 2
mg/kg m.c. Wykazano, iż stosowanie tramadolu w znacznym stopniu zmniejszyło stopień degradacji sierści wywołany przewlekłym łagodnym stresem. Jednocześnie zauważono, że pindolol nie wpływa na antydepresyjne działanie tramadolu, natomiast johimbina antagonizowała ten efekt. Na tej
podstawie sugeruje się, że przeciwdepresyjne działanie tramadolu w modelu przewlekłego łagodnego stresu u myszy związane
jest przede wszystkim z działaniem na układ
noradrenergiczny [13].
Oceniano również potencjalną rolę receptorów serotoninowych 5-HT1A i 5-HT1B
w przeciwbólowym i przeciwdepresyjnym
działaniu tramadolu u myszy. Efekty działania selektywnych antagonistów receptora
5-HT1A (WAY 100635) i 5-HT1B (SB 216641)
były badane po podaniu w kombinacji z tramadolem, przy wykorzystaniu testu gorącej
płytki, a także testu wymuszonego pływania.
Wyniki badania wskazują, że selektywny antagonista receptora 5-HT1A może nasilać
przeciwbólowy efekt tramadolu. Natomiast
selektywny antagonista receptora 5-HT1B nie
wpływa na działanie przeciwbólowe czy
przeciwdepresyjne tramadolu. Na tej podstawie stwierdzono, że w odbieraniu bodźców
bólowych biorą udział receptory 5-HT1A zlokalizowane w jądrach szwu oraz 5-HT1A
w rdzeniu kręgowym; receptory 5-HT1A zlokalizowane w przodomózgowiu mogą być
odpowiedzialne za hamowanie działania
przeciwdepresyjnego tramadolu, natomiast
receptory 5-HT1B nie mają wpływu na efekt
przeciwbólowy i antydepresyjny tramadolu
w badanych modelach zwierzęcych [14, 15].
Późniejsze badania z wykorzystaniem analogicznego modelu zwierzęcego potwierdziły, że układ noradrenergiczny odgrywa istotną rolę w antydepresyjnym działaniu tramadolu. W badaniu oceniającym udział receptorów β2-adrenergicznych w antydepresyjnym
efekcie tramadolu i dezypraminy, wykazano
iż długotrwałe podawanie tych leków znacznie zmniejsza objawy przewlekłego stresu
u myszy, objawiającego się pogorszeniem stanu sierści. Podawanie nieselektywnego antagonisty receptora adrenergicznego – propranololu i selektywnego antagonisty receptora
β2-adrenergicznego spowodowało zanik przeciwdepresyjnego działania tramadolu i dezypraminy [16].
33
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Udział receptorów noradrenergicznych
w antydepresyjnym działaniu tramadolu potwierdzili także inni badacze, m.in. Faron-Górecka i wsp.; wykazano np., że tramadol zwiększa gęstość receptorów a1 i zmniejsza a2-adrenergicznych w mózgu szczurów [17-19].
W antydepresyjnym działaniu tramadolu
przypisuje się też rolę receptorom dopaminergicznym, zwłaszcza D2 i D3, ponieważ tramadol powoduje zwiększenie gęstości tych receptorów w jądrze półleżącym podstawy mózgu
u szczurów [17, 18].
Jesse i wsp. wykazali również, iż działanie
antydepresyjne tramadolu może wynikać
z wpływu na recptory imidazolinowe I2. Wiadomo, iż depresja związana jest m.in. z brakiem
regulacji lub nadekspresją receptorów imidazolowych. W badaniach przeprowadzonych przez
Jesse i wsp. z użyciem testu Porsolta na myszach, zablokowano aktywność receptorów
imidazolowych I1 i I2 za pomocą ich selektywnych antagonistów – efaroksanu i indazoksanu
co spowodowało zahamowanie antydepresyjnego działania tramadolu, jakie obserwowano
wcześniej w teście Porsolta [17].
Przeciwdepresyjne działanie tramadolu
tłumaczy się także jego wpływem na receptory opioidowe [20] i na kanały potasowe [21].
Liczne opisy przypadków klinicznych również wskazują na potencjalny przeciwdepresyjny efekt tramadolu [3, 7]. Reevs i wsp.
przedstawili opis przypadku, w którym u pacjentki, po odstawieniu tramadolu stosowanego przez wiele lat, bardzo szybko rozwinęła się depresja. Wnioskowano, że stosowanie
tramadolu mogło zapobiegać wcześniejszemu
wystąpieniu depresji u ww. pacjentki [7].
W 2000 r. opisano przypadek, w którym pacjentowi po nieudanej próbie samobójczej podano tramadol w celu uśmierzenia bólu pleców. W efekcie, poza działaniem przeciwbó-

lowym, zaobserwowano wyraźną poprawę
nastroju. W momencie odstawienia tramadolu pacjent w ciągu doby znowu usiłował popełnić samobójstwo [3].
Wykazano również, że tramadol może być
skuteczny w leczeniu zaburzeń obsesyjnokompulsywnych [3].
W podsumowaniu można stwierdzić, że
dostępne w literaturze światowej wyniki badań przedklinicznych jak też opisy przypadków klinicznych wskazują na potencjalne
działanie antydepresyjne leku przeciwbólowego jakim jest tramadol. Celem potwierdzenia
tego faktu istotne wydaje się wykonanie dalszych badań przedklinicznych z użyciem różnych modeli depresji, a także badań klinicznych w celu potwierdzenia antydepresyjnego
działania tramadolu u pacjentów z przewlekłym bólem i zdiagnozowaną depresją.
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