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Leki normotymiczne w różnych
postaciach choroby afektywnej
dwubiegunowej
Mood-stabilizing drugs in various types of bipolar
affective illness

Abstract
Mood-stabilizing drug should exert a therapeutic and/or prophylactic action in both psychopathological poles of
bipolar affective illness. Mood stabilizers can be divided into 1st generation (lithium, valproates and carbamazepine) and 2nd generation (some atypical neuroleptics and lamotrigine). First generation mood stabilizers were introduced at the turn of the 1960s and 1970s, while mood-stabilizing properties of atypical neuroleptics were suggested at the mid-1990s, and those of lamotrigine — at the turn of century.
Mood-stabilizing drugs form the cornerstone of treatment of bipolar affective illness at all stages of its course.
Individual mood stabilizers exert different therapeutic and prophylactic effect in depression and mania. In this
paper, a review of studies has been done aiming at defining a category of patients especially susceptible or
resistant for the treatment with lithium, carbamazepine, valproate, clozapine, olanzapine, quetiapine or lamotrigine in mania, depression and in the prophylaxis of recurrences in bipolar affective disorders.
key words: bipolar affective illness, mood stabilizer, mania, depression, prophylaxis of recurrences,
lithium, carbamazepine, valproate, atypical neuroleptic drugs, lamotrigine

Definicja leku normotymicznego
Lek normotymiczny (mood-stabilizing drug) powinien
wywierać działanie lecznicze i profilaktyczne w obu
biegunach psychopatologicznych choroby afektywnej
dwubiegunowej BD (bipolar disorder). Takie wymogi
spełnia pierwszy środek tego typu, a mianowicie jon
litu [1]. Dla celów niniejszego opracowania jako kryterium leku normotymicznego można zaproponować
działanie terapeutyczne w manii i/lub depresji oraz
działanie zapobiegające nawrotom manii i/lub depresji i niepowodowanie pogorszenia w żadnym z pozostałych aspektów terapii choroby. Działanie profilaktyczne powinno być udokumentowane wynikami badań trwających co najmniej rok. Nie spełniają więc
takiego warunku typowe leki neuroleptyczne, które
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są efektywne w leczeniu manii, ale mają działanie depresjogenne, jak również leki przeciwdepresyjne, które przy dłuższym podawaniu mogą sprzyjać pojawieniu się epizodów maniakalnych lub hipomaniakalnych.
Opierając się na powyższej definicji, leki normotymiczne można podzielić na leki I generacji (sole litu, walproiniany i karbamazepina) oraz II generacji (niektóre
atypowe leki neuroleptyczne i lamotrigina). Podział generacyjny jest uzasadniony odstępem czasu wynoszącym ćwierć wieku, jaki wiąże się z ich wprowadzeniem. Podczas gdy leki normotymiczne I generacji
wprowadzono na przełomie lat 60. i 70. XX wieku,
o własnościach normotymicznych atypowych leków
neuroleptycznych zaczęto mówić od połowy lat 90.,
a o lamotriginie — na przełomie stuleci.
Leki normotymiczne stanowią podstawową metodę
leczenia w chorobie afektywnej dwubiegunowej na
wszystkich etapach jej przebiegu. Poszczególne leki
normotymiczne wywierają zróżnicowane działanie, jeżeli chodzi o efekt leczniczy i profilaktyczny w depresji
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oraz manii. Doświadczenia dotyczące ich stosowania
umożliwiają określenie kategorii pacjentów z chorobą
afektywną dwubiegunową będących szczególnie podatnych lub opornych na stosowanie danego leku
w stanie manii, depresji lub w celach profilaktycznych.
Lit — pierwszy środek normotymiczny
Wykazanie w 1949 roku przez australijskiego psychiatrę — Johna Cade’a [2] — terapeutycznego działania
soli litu u chorych z zespołami maniakalnymi można
uznać za początek ery współczesnej psychofarmakologii. Już w 1954 roku Schou i wsp. [3] potwierdzili
działanie przeciwmaniakalne litu, stosując metodę podwójnie ślepej próby z zastosowaniem placebo.
W ostatniej metaanalizie badań kontrolowanych, którą
przeprowadzili w 2000 roku Poolsup i wsp. [4], wykazano 2-krotną różnicę między litem a placebo w skuteczności leczenia manii. Prien i wsp. [5] udowodnili
mniejszą efektywność litu niż chlorpromazyny w podgrupie pacjentów z większym pobudzeniem psychoruchowym. Inni autorzy stwierdzili słabszy przeciwmaniakalny efekt litu w stanach mieszanych (mania
dysforyczna), w przebiegu szybkiej zmiany faz oraz
przy nadużywaniu alkoholu i substancji psychoaktywnych [6]. Efekt ten jest również prawdopodobnie słabszy u pacjentów, którzy dotychczas przebyli znaczną
liczbę epizodów afektywnych [7].
Pierwsze wzmianki o możliwości profilaktycznego działania soli litu ukazały się na początku lat 60. XX wieku
[8, 9]. W latach 1970–1973 opublikowano wyniki
8 badań kontrolowanych placebo, w których wykazano, że chorzy otrzymujący lit mają 3-krotnie mniejszą
szansę wystąpienia epizodu maniakalnego i 2-krotną
epizodu depresyjnego w porównaniu z pacjentami
otrzymującymi placebo [10]. W ostatniej metaanalizie, którą przeprowadzili Geddes i wsp. [11], potwierdzono skuteczność litu w zapobieganiu epizodom
afektywnym. Względne ryzyko wystąpienia nawrotu
podczas kuracji litem w porównaniu z placebo wynosiło 0,65, a dla nawrotu manii i depresji odpowiednio
0,62 i 0,72.
Działanie profilaktyczne litu stosowanego w monoterapii, powodujące całkowite ustanie ekspresji choroby, występuje u 1/3 leczonych chorych, tak zwanych
excellent lithium responders [12], którzy mają „klasyczną” formę choroby, z umiarkowaną częstością epizodów i bezobjawowymi okresami remisji między epizodami. W badaniach własnych, obejmujących osoby
rozpoczynające profilaktykę litem w latach 70. lub 80.
XX wieku, u których okres obserwacji wynosił 10 lat,
nie wykazano zmiany odsetka excellent lithium responders w obu dekadach [13]. Populację chorych o zna-
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komitym profilaktycznym działaniu litu (excellent lithium responders) uznano za określony endofenotyp
kliniczny choroby afektywnej dwubiegunowej dla badań genetyczno-molekularnych. W ostatnich latach
wykazano związek tego endofenotypu z polimorfizmem różnych genów, między innymi genu transportera serotoniny i genu czynnika neurotropowego pochodzenia mózgowego (BDNF, brain derived neurotropic factor) [14, 15].
Istotnym elementem klinicznym długoterminowego
podawania litu jest jego działanie zapobiegające zachowaniom samobójczym, które w znaczącym stopniu zmniejsza ryzyko śmiertelności pacjentów. Nie
stwierdzono istotnego związku między skutecznością
profilaktyczną litu w zakresie zapobiegania nawrotom
epizodów afektywnych a jego efektem przeciwsamobójczym [16]. W świetle tych danych profilaktyka za
pomocą litu jest wskazana u pacjentów, u których istnieje duże ryzyko zachowań samobójczych.
Lit wywiera również działanie przeciwdepresyjne
w epizodzie depresji w przebiegu choroby afektywnej.
Pierwsze polskie badanie w tym zakresie wykonano
w 1974 roku [17]. Według Mendelsa [18] działanie
to jest lepsze u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową. W wielu obecnych standardach terapeutycznych lit jest zalecany w leczeniu zespołów depresyjnych w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej.
Potencjalizacja leków przeciwdepresyjnych w depresji
lekoopornej za pomocą litu jest obecnie jedną z najbardziej uznanych strategii augmentacyjnych. Działanie takie wykazali po raz pierwszy badacze kanadyjscy
w 1981 roku [19], a pierwsze polskie badanie tego
zagadnienia ukazało się w 1987 roku [20]. Efekt ten
potwierdzono w wielu metaanalizach, z których ostatnia pochodzi z 2006 roku [21]. Autor niniejszego artykułu w swoim badaniu wykazał, że efektywność potencjalizacji litem jest większa w chorobie afektywnej
dwubiegunowej niż w jednobiegunowej [22]. Może to
mieć związek z obecnie uznawanym faktem, że oporność na leczenie przeciwdepresyjne często jest konsekwencją nierozpoznanych zaburzeń dwubiegunowych.
Karbamazepina
Na początku lat 70. XX wieku badacze japońscy wykryli przeciwmaniakalne i profilaktyczne działanie karbamazepiny w chorobie afektywnej dwubiegunowej
[23, 24]. Efekty te zostały potwierdzone w licznych
badaniach prowadzonych do chwili obecnej. Skuteczność przeciwmaniakalnego działania karbamazepiny
dotyczy 55–70% leczonych chorych [25, 26]. Karbamazepina jest nadal uważana za wartościowy lek
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przeciwmaniakalny, stosowany zwłaszcza w monoterapii w postaciach mniej nasilonych. Czynnikiem ograniczającym łączenie karbamazepiny z innymi lekami
(oprócz litu) jest indukcja przez karbamazepinę ich metabolizmu i osłabianie efektywności ich działania [27].
W większości badań porównawczych skuteczności
profilaktycznej karbamazepiny i litu wskazuje się na
podobną lub nieco mniejszą skuteczność karbamazepiny. W ostatniej metaanalizie tego zagadnienia, którą
przeprowadzili Davis i wsp. [28], sugerowano natomiast podobną długoterminową efektywność obu leków. Największe badanie w tym zakresie wykonali
autorzy niemieccy, którzy obserwowali 171 chorych
przez okres 2,5 roku. Stwierdzili oni, że karbamazepina wykazywała nieco słabszą skuteczność od litu u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową typu I,
szczególnie z „klasyczną” postacią choroby, w której
nie występowały urojenia niezgodne z nastrojem i inne
towarzyszące zaburzenia psychiczne, natomiast przebieg choroby miał miejsce sekwencji mania–depresja–
remisja. Stwierdzono lepszą skuteczność karbamazepiny u chorych z atypowymi postaciami choroby afektywnej dwubiegunowej [29].
Karbamazepina wykazuje również działanie przeciwdepresyjne w epizodzie depresji w przebiegu choroby
afektywnej, stwierdzone już w latach 80. XX wieku
[30]. W badaniu własnym potwierdzono ten efekt, obserwując większą przeciwdepresyjną skuteczność leku
u pacjentów z dwubiegunowym przebiegiem choroby,
u osób z patologicznym zapisem EEG oraz z cechami
organicznego uszkodzenia mózgu [31]. Opisano również
przeciwdepresyjne działanie karbamazepiny w depresji
u chorej z niedorozwojem ciała modzelowatego [32].
W badaniach własnych wskazano także na możliwość
potencjalizacji przez karbamazepinę działania leków
przeciwdepresyjnych w depresji lekoopornej [33].
Walproiniany
Pierwsze dowody na przeciwmaniakalne i profilaktyczne działanie walproinianów w chorobie afektywnej
dwubiegunowej uzyskali badacze francuscy na przełomie lat 60. i 70. XX wieku [34, 35]. Przeciwmaniakalną skuteczność walproinianu wykazano w licznych
badaniach, również w porównaniu z litem [36].
W ostatnim badaniu New Deli stwierdzono równoważny efekt walproinianu i litu w leczeniu manii zarówno
przy stosowaniu krótkoterminowym (3 tygodnie), jak
i w leczeniu podtrzymującym (3 miesiące) [37]. Walproinian obecnie jest stosowany jako lek pierwszego
rzutu w monoterapii i leczeniu skojarzonym stanów maniakalnych oraz mieszanych. W tych ostatnich stanach
efektywność walproinianu jest lepsza niż litu.

W badaniach polskich, w których przez kilka lat stosowano amid kwasu waproinowego (walpromid)
w leczeniu długoterminowym, przeprowadzonych
w latach 80. XX wieku, wykazano korzystne działanie
profilaktyczne tego leku u większości chorych, u których uprzednio stosowano profilaktykę litem — lepsze w odniesieniu do epizodów maniakalnych niż depresyjnych [38]. W podobnym badaniu wykonanym
przez autorów francuskich w latach 90. XX wieku,
trwającym 1,5 roku, wykazano równoważność działania profilaktycznego walpromidu i litu [39]. W jedynym badaniu kontrolowanym placebo, w którym porównywano przez okres roku lit i preparat walproinianu zawierający walproinian sodu oraz kwas walproinowy w stosunku molarnym 1:1 (divalproex), wykazano nieco lepszy efekt profilaktyczny walproinianu
oraz nieco lepszą tolerancję somatyczną tego leku [40].
Dotychczas nie istnieją dane wskazujące na istotne
przeciwdepresyjne działanie walproinianu ani na potencjalizację przez niego leków przeciwdepresyjnych
w depresji lekoopornej. Jednak w analizie post-hoc
wyników uprzednio omawianej pracy [40], którą przeprowadzili Gyulai i wsp. [41], wykazano, że w trakcie
rocznej kuracji u chorych otrzymujących walproinian
występowało mniejsze pogorszenie w zakresie objawów depresji w porównaniu z chorymi otrzymującymi lit, co dotyczyło głównie pacjentów z uprzednim
dobrym wynikiem leczenia manii po stosowaniu walproinianu i chorych z cięższym przebiegiem choroby.
Dotychczasowe wyniki badań nad lekami normotymicznymi I generacji wskazują, że lit, jako lek pierwszego
rzutu w profilaktyce nawrotów afektywnych, może być
stosowany w monoterapii w „klasycznych” postaciach
choroby, podczas gdy walproiniany lub karbamazepina — w chorobie afektywnej dwubiegunowej z cechami atypowości (m.in. stanami mieszanymi, objawami
schizofrenopodobnymi, cechami organicznego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego) oraz w uzależnieniu od substancji psychoaktywnych.
Atypowe leki neuroleptyczne
Na możliwość normotymicznego działania atypowych
leków neuroleptycznych po raz pierwszy zwrócono
uwagę w połowie lat 90. XX wieku w kontekście obserwacji długoterminowego działania klozapiny w chorobie afektywnej dwubiegunowej i schizoafektywnej
[42]. Wprowadzanie kolejnych leków neuroleptycznych nowej generacji dało asumpt do testowania ich
skuteczności w leczeniu epizodów afektywnych oraz
w profilaktyce choroby afektywnej dwubiegunowej.
Zgodnie z przyjętą na początku niniejszej pracy definicją
leku normotymicznego, można uznać, że obecnie
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kryteria takie spełniają klozapina, olanzapina i kwetiapina. Tylko w odniesieniu do tych leków, oprócz działania
terapeutycznego w ostrym epizodzie choroby, wykazano działanie profilaktyczne zapobiegające nawrotom
w chorobie afektywnej dwubiegunowej udokumentowane przez okres obserwacji nie krótszy niż rok.
Klozapina
Klozapinę dotychczas stosowano głównie w przypadkach lekoopornych manii i w profilaktyce lekoopornych postaci choroby afektywnej dwubiegunowej oraz
psychozy schizoafektywnej. Mimo braku badań kontrolowanych, klozapina jest uważana za lek bardzo
przydatny. Stosuje się ją zarówno w monoterapii, jak
i w skojarzeniu z lekami normotymicznymi I generacji.
Wybitne przeciwmaniakalne działanie klozapiny opisał ośrodek poznański już na początku lat 80. XX wieku [43]. Potwierdzono je w wielu badaniach otwartych, również w odniesieniu do przypadków lekoopornych, przebiegających z silnym pobudzeniem i objawami psychotycznymi [44]. Ciapparelli i wsp. [45], obserwując długoterminowe podawanie klozapiny
(przez okres 4 lat), wykazali, że dobra reakcja na stosowanie klozapiny, definiowana jako redukcja w skali
Brief Psychiatric Rating Scale ≥ 50%, występowała
u 90% pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową.
Olanzapina
Olanzapina jest jedynym atypowym lekiem przeciwpsychotycznym, w odniesieniu do którego wykonano
kontrolowane badania skuteczności zarówno leczniczej, jak i profilaktycznej w chorobie afektywnej dwubiegunowej, w porównaniu z placebo oraz z lekami
normotymicznymi I generacji.
Działanie przeciwmaniakalne olanzapiny zostało dobrze udokumentowane wynikami prac, w których lek
ten porównywano z placebo [46] oraz z walproinianem i haloperidolem [47, 48]. Stwierdzono, że olanzapina stosowana w monoterapii jest równie skuteczna jak dwa ostatnie leki w manii psychotycznej oraz
stanach mieszanych.
Działanie profilaktyczne olanzapiny wykazano w trakcie rocznej obserwacji jej stosowania. W badaniu,
w którym porównywano olanzapinę z placebo, nawrót epizodu afektywnego wystąpił u 46,7% chorych,
którym podawano olanzapinę (2/3 nawrotów stanowiły epizody depresji) i u 80,1% pacjentów otrzymujących placebo [49]. W dwóch badaniach kontrolowanych porównujących skuteczność olanzapiny i litu
oraz olanzapiny i walproinianu nie wykazano istotnych różnic dotyczących odsetka nawrotów epizodu
afektywnego. W badaniu porównawczym olanzapiny
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i litu odsetek nawrotów manii był istotnie niższy
w przypadku olanzapiny [50, 51].
U chorych z depresją w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej Tohen i wsp. [52] porównywali
działanie terapeutyczne olanzapiny, połączenie olanzapiny i fluoksetyny oraz placebo. Najlepszy efekt przeciwdepresyjny stwierdzono w przypadku leczenia skojarzonego, natomiast wykazano istotnie większe działanie przeciwdepresyjne samej olanzapiny w porównaniu z placebo. Odsetek chorych, u których wystąpił
stan manii lub hipomanii, był podobny we wszystkich
grupach i wynosił 5–7%.
Kwetiapina
Kwetiapina wykazuje istotne działanie terapeutyczne
w okresie ostrego epizodu manii. Odsetek pacjentów,
u których uzyskuje się poprawę lub remisję objawów,
jest istotnie wyższy w porównaniu z placebo zarówno po 3 tygodniach leczenia (poprawa odpowiednio
48% i 31%, remisja 38% i 23%), jak i po 12 tygodniach terapii (poprawa odpowiednio 67% i 40%,
remisja 65% i 36%) [53]. W badaniu skuteczności profilaktycznej kwetiapiny w porównaniu z lekami normotymicznymi I generacji (litem i walproinianem),
trwającym 12 miesięcy, nie wykazano istotnej różnicy
w częstości nawrotów między dwoma leczonymi grupami [54]. W ostatnich badaniach wskazano na istotne
działanie przeciwdepresyjne kwetiapiny, zarówno w dawkach 300 mg/dobę, jak i 600 mg/dobę w epizodzie depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej
[55]. Jak dotychczas, nie ustalono jednak, u których chorych występuje najlepszy efekt przeciwmaniakalny, przeciwdepresyjny lub profilaktyczny kwetiapiny.
Lamotrigina
Lamotrigina może być uważana za lek normotymiczny II generacji, ponieważ została wprowadzona do
profilaktyki choroby afektywnej dwubiegunowej dopiero na początku XXI wieku. Niektórzy uważają ją za
szczególny rodzaj leku normotymicznego (mood-stabilizer from below), ponieważ przejawia lepsze działanie przeciwdepresyjne niż przeciwmaniakalne.
W badaniach kontrolowanych porównujących skuteczność profilaktyczną lamotriginy i litu wykazano, że lamotrigina lepiej zapobiega wystąpieniu epizodów
depresji, podczas gdy lit — manii i hipomanii [56, 57].
Passmore i wsp. [58] porównywali cechy kliniczne
pacjentów wykazujących dobre działanie profilaktyczne
lamotriginy bądź litu. Okazało się, że w pierwszej grupie byli chorzy o przebiegu przewlekłym lub z szybką
zmianą faz, u których często współwystępowały
zaburzenia lękowe i nadużywanie substancji psycho-
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aktywnych, a w rodzinach — choroba schizoafektywna, depresja nawracająca i zaburzenia lękowe.
Działanie przeciwdepresyjne lamotriginy obserwowano w depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej [59] oraz w tak zwanej depresji krótkotrwałej nawracającej [60]. Ta ostatnia postać depresji
jest bardzo trudna do leczenia i należy do grupy zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Istnieją również
doniesienia o możliwości potencjalizacji przez lamotriginę leków przeciwdepresyjnych w depresji lekoopornej [61]. W swojej ostatniej pracy autor niniejszego artykułu wykazał, że jakość takiego efektu lamotriginy
może być podobna jak potencjalizacji litem [62].
Leczenie skojarzone
Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że u niektórych chorych monoterapia jakimkolwiek lekiem normotymicznym nie przynosi optymalnego rezultatu
i zwykle odpowiednią poprawę uzyskuje się dopiero
po leczeniu skojarzonym. Dotyczy to zwłaszcza leczenia manii i profilaktyki nawrotów. W leczeniu manii
stosuje się zwykle kombinację leków normotymicznych
I generacji (np. lit plus walproinian) bądź skojarzenie
litu lub walproinianu z lekiem neuroleptycznym, co
powoduje możliwość działania na szersze spektrum
objawów manii i szybsze uzyskanie poprawy klinicznej. Korzystny efekt takiej procedury potwierdzają liczne badania kontrolowane. Przykładem może być badanie, w którym dodawano olanzapinę do nieskutecznej terapii manii za pomocą litu lub walproinianu.
Leczenie skojarzone spowodowało istotną poprawę
w zakresie objawów maniakalnych [63].
Dla optymalnej profilaktyki nawrotów w chorobie afek-

tywnej dwubiegunowej leczenie skojarzone za pomocą
dwóch leków normotymicznych I generacji (lit, karbamazepina, walproiniany) lub kombinacji leku normotymicznego I generacji z atypowymi lekami neuroleptycznymi czy lamotriginą jest wskazane u około połowy pacjentów. Wyniki badań wskazują, że stosowanie dwóch
leków normotymicznych jest lepsze pod względem skuteczności profilaktycznej niż jednego. W badaniu przeprowadzonym przez Denicoffa i wsp. [64] porównywano lit, karbamazepinę oraz leczenie skojarzone tymi
lekami przez okres 3 lat. Okres remisji do wystąpienia
epizodu afektywnego wynosił odpowiednio 90 dni,
66 dni i 179 dni. Odsetek popraw u chorych z częstą zmianą
faz wynosił odpowiednio 28%, 19% i 56%. W kontrolowanym badaniu skuteczności profilaktycznej, w sytuacji gdy
olanzapinę dodawano do leków normotymicznych I generacji, wykazano istotnie wyższą efektywność w zapobieganiu nawrotom w porównaniu z monoterapią tymi lekami [65]. Badano również efekty dodania kwetiapiny
do leków normotymicznych I generacji przez okres około
1,5 roku, stwierdzając istotną różnicę w częstości nawrotów epizodów maniakalnych, mieszanych i depresyjnych
w porównaniu z okresem przed dodaniem kwetiapiny [66].
U pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową
typu I (ze stanami maniakalnymi), wykazujących przebieg choroby z częstą zmianą faz, terapia skojarzona
za pomocą dwóch (lub więcej) leków normotymicznych jest wskazana od początku leczenia. Skuteczność monoterapii takich postaci wykazuje niewielkie
różnice między poszczególnymi lekami normotymicznymi, ale w najlepszym wypadku nie przekracza 30%. Najczęstszym sposobem terapii jest tutaj skojarzenie dwóch
leków normotymicznych I generacji.

Streszczenie
Lek normotymiczny (mood-stabilizing drug) powinien wywierać działanie lecznicze i/lub profilaktyczne w obu
biegunach psychopatologicznych choroby afektywnej dwubiegunowej (BD). Leki normotymiczne można podzielić
na leki I generacji (sole litu, karbamazepina i walproiniany) oraz II generacji (niektóre atypowe leki neuroleptyczne
i lamotrigina). Podczas gdy leki normotymiczne I generacji wprowadzono na przełomie lat 60. i 70. XX wieku,
o własnościach normotymicznych atypowych leków neuroleptycznych zaczęto mówić od połowy lat 90., a o lamotriginie — na przełomie stuleci.
Leki normotymiczne stanowią podstawową metodę leczenia w chorobie afektywnej dwubiegunowej na wszystkich etapach jej przebiegu. Poszczególne leki normotymiczne wywierają zróżnicowane działanie, jeżeli chodzi
o efekt leczniczy i profilaktyczny w depresji oraz manii. W niniejszym artykule dokonano przeglądu badań umożliwiających określenie kategorii pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową, będących szczególnie podatnych
lub opornych na stosowanie soli litu, karbamazepiny, walproinianów, klozapiny, olanzapiny, kwetiapiny
i lamotriginy w manii, depresji oraz w profilaktyce nawrotów zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.
słowa kluczowe: choroba afektywna dwubiegunowa, lek normotymiczny, mania, depresja,
profilaktyka nawrotów, lit, karbamazepina, walproiniany, atypowe leki neuroleptyczne, lamotrigina
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