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Behandeling van depressies bij patiënten met 
hepatitis: moet de ssri-dosis worden aangepast?

De prevalentie van depressie bij patiënten met he-
patitis C varieert tussen 22 en 28%, en is daarmee 
aanzienlijk hoger dan de 12,5% levensprevalentie 
in de algemene bevolking. Uit de literatuur blijkt 
dat dit zowel aan de ziekte als aan de behandeling 
gerelateerd kan zijn. Bij interferontherapie, de 
standaardbehandeling bij chronische virale hepa-
titis, zijn psychiatrische bijwerkingen, waaronder 
depressie en suïcidale ideatie, frequent beschre-
ven. Voorts kan hepatitis resulteren in een vermin-
derde leverklaring en een verminderde eiwitbin-
ding van farmaca. In de klinische praktijk is het 
gebruikelijk om bij patiënten met hepatitis lagere 
doseringen antidepressiva te geven, aangezien 
langere halfwaardetijden van selectieve serotoni-
neheropnameremmers (ssri’s) en daarmee moge-
lijk ernstige bijwerkingen verwacht worden. 
Daarbij bestaat het risico van onderdosering, 
waardoor de depressie niet opklaart. Regulier do-
seren of laag doseren, waarmee is de depressieve 
patiënt met hepatitis het meeste geholpen?

In het prospectieve onderzoek van Gleason 
e.a. (2004) werden de bloedspiegels van citalopram 
gemeten bij patiënten met hepatitis C die een de-
pressieve stoornis hadden. Gedurende 8 weken 
werden 18 patiënten gevolgd die volgens de scid 
(Structured Clinical Interview for dsm-iv  Disorders) 
voldeden aan de criteria van een depressieve stoor-
nis. Exclusiecriteria waren ernstig leverfalen, cog-
nitieve functiestoornissen en actief alcoholmis-
bruik. Er werd gestart met citalopram 1 dd 20 mg; 
aan het einde van het onderzoek varieerden de da-
gelijkse doseringen tussen de 10 en 40 mg, waar-
mee de depressies opklaarden. In de groep met 20 
mg was de gemiddelde citalopramspiegel 42,25 
ng/l. Bij een historische controlegroep met dezelf-
de dosis was de gemiddelde spiegel 49,85 ng/l. In 
tegenstelling tot de onderzoekshypothese waren 
er geen significante verschillen tussen de citalo-
pramspiegels van patiënten met hepatitis en ge-

zonde volwassenen. Daarom besluiten Gleason e.a. 
dat de reguliere aanvangs- en onderhoudsdoserin-
gen van antidepressiva voorgeschreven kunnen 
worden voor depressies bij patiënten met hepati-
tis.

Het onderzoek vertoont echter ernstige te-
kortkomingen, waardoor er geen stellige conclu-
sies getrokken kunnen worden. De onderzochte 
patiëntenpopulatie is te klein en het betreft geen 
dubbelblind, gerandomiseerd placebogecontro-
leerd onderzoek. Als controlepopulatie gebruikten 
de onderzoekers een populatie gezonde volwasse-
nen uit een onderzoek van Montgomery e.a. (1993). 
Voorts geven de onderzoekers zelf aan dat de on-
derzochte populatie niet representatief is voor alle 
patiënten met hepatitis C, want patiënten met le-
vercirrose werden geëxcludeerd. Een andere kant-
tekening die geplaatst moet worden, is of de bloed-
spiegel van citalopram (vrije en plasmagebonden 
fractie bij elkaar opgeteld) überhaupt een be-
trouwbaar gegeven is om de koers van de behande-
ling van een depressie te bepalen.

Om te komen tot definitieve uitspraken over 
hoe te doseren bij depressies bij patiënten met he-
patitis is gedegen vervolgonderzoek nodig met een 
langere onderzoeksduur bij een grotere populatie 
en natuurlijk mag een goed onderzochte controle-
populatie niet ontbreken.
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