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Pomimo iż żaden z preparatów farmakologicznych nie został zarejestrowany ze wskazaniem do kuracji pacjentów z osobowością
borderline zarówno w USA przez Food and Drug Administration
(FDA), jak i w Europie przez odpowiedniki organizacji FDA, to jednak ich stosowanie w stosunku do tej grupy chorych jest szeroko
rozpowszechnione. Wynika to z przekonania, iż niektóre wymiary
osobowości uwarunkowane są patofizjologiczną dysregulacją neurotransmiterów. American Psychiatric Association (APA) podaje wytyczne, w których zaleca stosowanie farmakoterapii w celu opanowania objawów rozwijających się w okresach ostrej dekompensaji,
a także wiążących się z podatnością chorego na zranienie wynikającą z podstawowego zaburzenia. Wytyczne APA w szczególności
zalecają w przypadku dysregulacji afektywnej podawanie leków normotymicznych oraz przeciwdepresyjnych (LDP), głównie selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI), jak i inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO), a w celu opanowania zaburzeń kontroli zachowań impulsywno-behawioralnych, podawanie
SSRI i leków normotymicznych, zaś w leczeniu chorych z zaburzeniami percepcyjno-poznawczymi stosowanie leków przeciwpsychotycznych (LPP). Aktualnie na podstawie istniejących dowodów
można stwierdzić, iż w leczeniu zaburzeń osobowości z pogranicza, psychoterapia jest zdecydowanie skuteczniejsza od farmakoterapii. Przeszkodą do upowszechnienia psychoterapii są stosunkowo wysokie koszty, które wiążą się z koniecznością wynagrodzenia wysoko wykwalifikowanych psychoterapeutów zaangażowanych w pracę z chorymi, cierpiącymi z powodu zaburzeń osobowości z pogranicza oraz czas jaki jest potrzebny do przeprowadzenia skutecznej psychoterapii, a także zjawisko przedwczesnego przerywania terapii przez pacjentów niestabilnych emocjonalnie. Natomiast farmakoterapia wydaje się być konieczna w okresach zaostrzenia zaburzenia, tzn. w stanach wzmożonej labilności
afektywnej, w stanach dysfotycznych powiązanych z agresją, w
zachowaniach impulsywnych oraz w okresach występowania objawów pseudopsychotycznych.

The American Psychiatric Association (APA) provides guidelines in
which it recommends applying pharmacotherapy in order to take
under control the symptoms developing in the period of acute decompensation, as well as those connected with the susceptibility of
an afflicted individual to an injury resulting from the basic disorder.
The guidelines of the APA include in particular what follows: in case
of affective deregulation, administering anti-depressive drugs (LDP),
mainly SSRIs, as well as IMAOs; in order to take under control the
disorders of impulsive-behavioural control, administering SSRIs and
normothymic drugs, whilst in the treatment of infirm with perceptivecognitive disorders, administering antipsychotic medicines (LPP).
Currently, upon the basis of existing evidence, one may claim that in
the treatment of the borderline personality disorders, psychotherapy
is much more effective than pharmacology. An obstacle on the road
to make psychotherapy more widespread is relatively high cost, which
is connected with the necessity of remunerating highly-qualified psychotherapists, involved in the work with the infirm, suffering from the
borderline personality disorders, and the time, needed to conduct a
successful psychotherapy, as well as the phenomenon of the premature discontinuation of therapy by patients who are emotionally
unstable. In turn, pharmacotherapy seems to be necessary in the
period of more acute disorders, i.e. in the states of increased affective lability, in dysphoric states, in impulsive behaviours and in the
periods of the occurrence of pseudo-psychotic symptoms.
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Według Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
(APA – American Psychiatric Association) istnieją trzy obszary interwencji farmakologicznej: afektywny – zaburzeń
kontroli zachowań impulsywnych, zaburzeń spostrzegania i
zaburzeń poznawczych [11, 12]. Leczenie farmakologiczne
chorych z osobowością borderline wymaga stosowania się
do określonych zasad.
– Realistycznym celem nie może być wyleczenie pacjenta
przy pomocy zastosowanych leków, gdyż ich działanie nie
zmienia temperamentu, ale wpływa na zmniejszenie lub
ustępowanie nawet znacznie nasilonych objawów, co ma

niebagatelne znaczenie biorąc pod uwagę przewlekły charakter zaburzeń osobowości z pogranicza.
– Plan farmakoterapeutyczny nie powinien być nastawiony
na cały wymiar osobowości, ale jedynie na jej behawioralne odpowiedniki.
– Szczególnej uwagi wymaga leczenie dysregulacji afektywnej, jak również impulsywnej agresji ponieważ w istotny sposób zwiększają ryzyko zachowań autodestrukcyjych i samobójczych.
– Na leczenie farmakologiczne mogą odpowiadać objawy
klasyfikowane według DSM-IV-TR na osi I i osi II [2, 8, 20].
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LEKI PRZECIWDEPRESYJNE
Leki z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu
serotoniny (SSRI) i inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI) są przede wszystkim relatywnie bezpieczne przy przedawkowaniu w stosunku do trójcyklicznych
leków przeciwdepresyjnych (TLPD) oraz leków z grupy klasycznych inhibitorów monoaminooksydazy A (IMA-O). Poza
tym cechują się stosunkowo bezpiecznym profilem działań niepożądanych (tab. 1). Daje to pewien komfort zarówno choremu, jak i klinicyście. Leki z grupy selektywnych inhibitorów
zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) i inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI) według autorów APA Practice Guideline można stosować u chorych z osobowością borderline w celu niwelowania zachowań impulsywnych oraz łagodzenia objawów dysregulacji afektywnej, takich
jak: obniżony nastrój, drażliwość, a także impulsywna agresja
w połączeniu z zachowaniami autodestrukcyjnymi [21].
Zdołano udowodnić skuteczność stosowania leków z grupy
SSRI w zakresiestabilizacji labilnego nastroju, zmniejszenie
nadwrażliwości na odrzucenie, łagodzenia objawów wrogości, zachowań impulsywnych i autoagresywnych, a nawet
redukowaniu zwiewnych objawów psychotycznych [18, 22].
W badaniach przeprowadzonych przez Rinne T. i wsp.
dotyczących stosowania wśród chorych z osobowością borderline leków, takich jak fluoksetyna (w dawce 20 mg/dobę),
sertralina (100–200 mg/dobę) i wenlafaksyna (z grupy SNRI
– do 400 mg/dobę), udowodniono nagłe zmniejszenie zachowań impulsywnych [3, 23]. W innych badaniach, prowadzonych przez Silva H. i wsp. z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, skoncentrowano się na objawach impulsywnej
agresji jako szczególnie charakterystycznego wymiaru osobowości z pogranicza. W badaniu uczestniczyli pacjenci z
osobowością borderline, duży odsetek z tych osób miał rozpoznane współistniejące zaburzenia depresyjne lub dystymię. Wykluczeni z badania byli chorzy z chorobą afektywną
dwubiegunową i z dużą depresją. Badanie wykazało większą skuteczność fluoksetyny w dawce od 20 do 80 mg/dobę
w stosunku do placebo. Fluoksetyna spowodowała redukcję
objawów agresji wobec przedmiotów oraz objawów agresji
słownej. W ciągu sześciu tygodni stosowania fluoksetyny w
dawce od 20 do 80 mg/dobę, zmniejszyły się objawy drażliwości, a po 10 tygodniach poprawa w zakresie wyrównania
nastroju była znacząca [9, 25].
W innym piśmiennictwie znalazły się również doniesienia
o skuteczności SSRI w leczeniu zmian nastroju, zachowań
impulsywnych, lęku i złości posługując się badaniami kontrolnymi z użyciem placebo. W niektórych doniesieniach podano, że duże dawki SSRI (np. fluoksetyny 60–80 mg/d) mogą
redukować zarówno zachowania samobójcze, jak i skłonność
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do działań samouszkadzających, ale często są źle tolerowane i dają objawy uboczne [23, 29].
Stosowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (TLPD) u chorych z osobowością borderline jest ograniczone przede wszystkim z uwagi na znaczną toksyczność
oraz brak zadawalającej skuteczności TLPD w dotychczas
przeprowadzonych badaniach klinicznych. Z powodu prób
samobójczych, które występują w omawianej grupie pacjentów będących przejawem charakterystycznej psychopatologii zalecana jest duża ostrożność w stosowaniu tej grupy
leków u osób z osobowością borderline [1]. W badaniach
Mazaira S. w czasie 5 tygodni porównano amitryptylinę stosowaną w średniej dawce 150 mg/dobę u chorych leczonych
szpitalnie z zaburzeniami osobowości z pograniczna. U osób
poddanych badaniu wykazano pogorszenie, polegające na
wzroście drażliwości, pogłębieniu wrogiego nastawienia i
behawioralnej impulsywności [17]. Równie nieskuteczna
wobec objawów zaburzeń osobowości z pogranicza, takich
jak działania autoagresywne w badaniu kontrolowanym placebo okazała się mianseryna, podawana w czasie sześciu
miesięcy, w dawce 30 mg/dobę i porównana z placebo [30].

LEKI Z GRUPY STABILIZATORÓW NASTROJU
Pierwsze badania, dotyczące stabilizującego działania soli litu
wśród chorych z osobowością chwiejną emocjonalnie, ocenianych według klasyfikacji chorób psychicznych DSM-I, pojawiły się już w 1972 roku. Przebadano wówczas 17 pacjentów z tym rozpoznaniem i wykazano ogólną stabilizację stanu
psychicznego, a także ograniczenie labilności nastroju. W innym badaniu z podwójnie ślepą próbą zastosowano karbamazepinę przez okres 6 tygodni karbamazepinę w średniej dawce 820 mg/dobę u pacjentek z zaburzeniami osobowości z
pogranicza. U wszystkich kobiet odnotowano zmniejszenie liczby podejmowanych prób samobójczych oraz innych poważnych zaburzeń odnoszących się do kontroli impulsów. Poza
tym zanotowano spadek agresji, niepokoju i euforii [7].
Stein w swoim przeglądzie dotyczącym zastosowania litu
i karbamazepiny w leczeniu chorych z osobowością typu
borderline lub osobowością antysocjalną, sugerował skuteczność obu leków w zakresie skłonności do agresji i dysregulacji behawioralnej [10, 27]. Poddano też badaniu działanie
kwasu walproinowego zmniejszającego spektrum objawów
charakterystycznych dla osób z zaburzeniem osobowości typu
borderline. Opisano działanie kwasu walproinowego hamujące impulsywność, pobudzenie, agresję i wyrównujące nastrój. Próbę przeprowadzono na grupie 30 hospitalizowanych
chorych z zaburzeniami osobowości typu borderline, leczonych przez sześć tygodni kwasem walproinowym w dawce

Tabela 1. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (APA): farmakoterapia pacjentów z zaburzeniami osobowości borderline
Table 1. The American Psychiatric Association (APA): Pharmacotherapy of patients with the borderline personality disorders
Wytyczne leczenia osobowości z pogranicza według Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Leczenie zaburzeń afektywnych
·
·
·
·
·
·
·

leki I rzutu – SSRI/ wenlafaksyna (SNRI)
zaburzeń z dominacją lęku – dodanie benzodiazepin do SSRI
zaburzeń z przewagą stanów złości, agresji – lek z wyboru SSRI, w przypadku nasilenia zachowań agresywnych – dodanie małych dawek neuroleptyków
inhibitorów monoaminooksydazy – A (IMAO-A); udowodniono nich skuteczność, ale ze względu na interakcje nie są lekami I rzutu
leczenie II rzutu – leki normotymiczne
trójpierścieniowe leki antydepresyjne (TLPD), nie ma pewnych dowodów na ich skuteczność
elektrowstrząsy – wykazano skuteczność tej metody leczenia u pacjentów ze współwystępującą dużą depresją, oporną na farmakoterapię

Leczenie zaburzeń kontroli zachowań impulsywnych (próby samobójcze, samookaleczenia
·
·
·
·
·
·

leki I rzutu – SSRI
dołączenie neuroleptyków w niewielkich dawkach
w przypadku uzyskania jedynie częściowej poprawy po zastosowaniu SSRI dołączenie litu jako potencjalizację
w przypadku nieskuteczności SSRI, rozważyć odstawienie SSRI i włączenie inhibitorów monoaminooksydazy – A (IMAO-A)
rozważenie włączenia leków normotymicznych – karbamazepina /kwas walproinowy
zastosowanie neuroleptyków atypowych

Leczenie zaburzeń poznawczych i spostrzegania
· zalecane małe dawki neuroleptyków
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1500 mg/dobę. Odnotowano znaczne, bo aż w 68% zmniejszenie izolowania się chorych, a także zmniejszenie napięcia i niepokoju [6, 9].
Z nowszych leków przeciwpadaczkowych na uwagę zasługuje lamotrygina. W badaniach klinicznych udowodniono
skuteczność lamotryginy, która w istotnym stopniu zmniejsza gniew i agresję w grupie pacjentów z osobowością z
pogranicza oraz stabilizuje nastrój [31].

LEKI PRZECIWPSYCHOTYCZNE
Wyniki badań zachęcają do stosowania neuroleptyków małych dawkach w celu eliminacji lub kontroli objawów psychotycznych, np. podejrzliwość i nastawienie ksobne i związane
z tym przemijające urojeniowe interpretacje oraz iluzje i objawy depersonalizacyjno-derealizacyjne. Poza działaniem
typowo przeciw psychotycznym, neuroleptyki mogą podnosić w tej grupie chorych nastrój, łagodzić impulsywność i
agresję [4, 13, 14].
W większości badań pacjenci z zaburzeniem osobowości
borderline leczeni neuroleptykami I generacji (badania z podwójnie ślepą próbą) uzyskali w trakcie leczenia korzystny efekt
terapeutyczny w postaci zmniejszenie nasilenia objawów, takich jak lęk, gniew i podejrzliwość, jak również zmniejszenie
objawów depresji. Warto jednak odnotować, że stosując u
pacjentów leki przeciwpsychotyczne I generacji (LPP I) należy mieć na uwadze ich działania uboczne, które często jest
przyczyną przerwania kuracji przez chorych. Do działań niepożądanych tych leków należą objawy pozapiramidowe, hipotensja i sedacja, jak również ryzyko wystąpienia późnych dyskinez. Przy dłuższym stosowaniu niektórych LPP I generacji
mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca z powodu wydłużenia
czasu trwania odcinka QT. Chcąc utrzymać właściwą relację z
chorym należy szczegółowo omówić z nim problem wystąpienia ubocznych skutków podawanych leków [28, 30].
Leki przeciwpsychotyczne II generacji (LPP II) mają działanie zarówno przeciwpsychotyczne, jak i przeciwdepresyjne
oraz przeciwmaniakalne. Wiąże się to z podwójnym mechanizmem działania polegającym na antagonizmie wobec receptorów dopaminergicznych, jak i serotoninergiocznych. W tej
grupie leków wyniki badań klinicznych potwierdziły skuteczność działania takich leków jak klozapina, risperidon i olanzapina [24, 26]. W przypadku risperidonu zaobserwowano zmniejszenie wahań nastroju, zmniejszenie zachowań agresywnych.
Poza tym risperidon wpływał korzystnie na obniżenie objawów
psychotycznych, w tym urojeń paranoidalnych, jak również fobii
i interpersonalnej nadwrażliwości. Badania Nose M. wykazały, iż podawanie olanzapiny pacjentom z zaburzeniem osobowości borderline przyniosło również korzystny efekt terapeutyczny w postaci obniżenia impulsywności, wrogości oraz poprawy społecznego funkcjonowania [19].

PODSUMOWANIE
W praktyce klinicznej złożoność objawów zaburzeń osobowości z pogranicza powoduje ryzyko występowanie polipragmazji. Pacjent najczęściej przyjmuje kilka leków z różnych grup.
W związku z tym, należy zwracać uwagę w praktyce klinicznej
na konieczność stosowania farmakoterapii w stanach zaostrzeń i dekompensacji u osób z zaburzeniem osobowości
borderline. Doświadczenie kliniczne wskazuje również na zasadność łączenia psychoterapii z farmakoterapią [5, 15, 16].
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