
Cuprins integral (cu subcapitole) 

Partea I Principii generale 

1. Concepte de bază ale unei bune psihofarmacologii 

• Cauză și efect 
• Rezultatele observate 
• Evaluarea clinică: Psihiatrie CSI 
• Taloane clinice 
• Decideți când este indicată farmacoterapia 
• Psihofarmacologie bazată pe dovezi 
• Cursul tratamentului 
• Regula celor două săptămâni/20% 
• Reglarea 
• Psihofarmacologia newtoniană 
• Dozarea: Obișnuit, homeopatic, supraterapeutic 
• Aprecierea efectelor tratamentului: Este pacientul cu adevărat mai bine? 
• Dacă a funcționat înainte, va funcționa din nou? 
• Mecanismele de acțiune contează? 
• Gata cu simplificările exagerate ale "dezechilibrului chimic" 
• Utilizări de medicamente pe etichetă și în afara etichetei 
• Ce conține un nume? 
• Nomenclatura bazată pe neuroștiințe (NbN) 
• Definirea obiectivelor tratamentului 

2 Ținte ale tratamentului: Categorii versus dimensiuni ale psihopatologiei 

• Suprapunerea simptomelor: Când categoriile se despart 
• Contează cu adevărat diagnosticele? 
• "...Tulburarea nu este mai bine explicată de o altă afecțiune..." 
• Forma Frustează Prezentările și diagnosticele de "spectru" 
• Concepte necategorice despre psihopatologie 
• Stabilitatea longitudinală a diagnosticului psihiatric 
• Ce se știe din studiile de urmărire a prezentărilor la primul episod? 
• Similitudini superficiale, procese subiacente diferite 
• Instabilitate afectivă versus episoade de dispoziție bipolară 
• Simptomele negative versus depresia 
• Dezorganizarea cognitivă: Psihoză, delir sau demență? 
• Comorbidități: Multe tulburări diferite care coexistă sau eterogenitate pliomorfă? 
• Genetica comorbidității 
• Subcomponente ale simptomelor în cadrul unei tulburări categorice 
• Abuzul de substanțe ca un joker de diagnostic 
• Diagnosticele psihiatrice bazate pe neuroștiințe: Am ajuns încă acolo? 
• Instabilitate sau instabilitate afectivă 
• Procesarea atențională 



• Disfuncția executivă 
• Impulsivitate 
• Cogniția socială și teoria minții 
• Psihoză 
• Psihoză versus obsesii 
• Hiperactivitate autonomă 
• Intoleranța la stres 
• Intoleranța la stres după experiențe traumatice 
• Suicidalitatea 

3 Interpretarea și utilizarea literaturii de specialitate: Integrarea studiilor bazate pe dovezi 
cu practica din lumea reală 

Arătați-vă singuri dovezile 
Cine este studiat? 
Considerații privind proiectarea 
Proiecte de studii prospective versus retrospective 
Studii observaționale sau naturaliste 
Teste parametrice și neparametrice 
Ratele de probabilitate și intervalele de încredere 
Randomizarea 
Proiecte paralele sau încrucișate 
Studii deschise cu un singur grup 
Semnificația statistică și puterea 
Noninferioritatea, superioritatea și sensibilitatea testării 
Spuneți cozile 
Este un efect observat semnificativ din punct de vedere clinic? 
De ce trebuie să știe psihofarmacologii despre analiza bayesiană 
Atriția și datele lipsă 
Măsurarea rezultatelor 
Analize univariate și multivariate 
Analiza de varianță 
Modele de regresie 
Analize post-hoc și moderatoare 
Meta-analize 
Meta-analize de rețea 
Studii cu doze fixe versus studii cu doze flexibile 
Inferențe din studiile clinice: Rezultate primare și secundare 
Eficacitate versus eficacitate 
Analize de timp până la eveniment 
Studii controlate cu placebo și comparatori activi 
Proiecte îmbogățite 
Sensibilitate, specificitate, PPV, NPV 
Curbele caracteristicilor operaționale ale receptorului 

4 Efectele placebo și nocebo 



Efecte placebo versus regresie la medie 
Caracteristicile sensibilității la placebo 
Frecvența de dozare 
Corelații psihologice și de personalitate 
Corelații neurobiologice 
Sunt în creștere ratele de răspuns la placebo? 
Durata studiului și răspunsul la placebo 
Prevalența în toate tulburările 
Efectele placebo sunt persistente sau trecătoare? 
Placebo active versus placebo inactive 
Placebo-uri cu etichetă deschisă 
Efectul Nocebo 
Efectele întreruperii tratamentului cu medicamente 
Minimizarea efectelor placebo: Implicații pentru modelele de studiu 

5 Adaptarea la potrivire: Moderatori și mediatori ai rezultatului tratamentului 

O singură mărime se potrivește 
Moderatori și mediatori ai răspunsului la tratament 
Biomarkeri ca moderatori ai tratamentului 
Factori de interferență și interacțiuni 
Relații adevărate sau false? 
Exemple specifice de moderatori de tratament 
1. Severitatea inițială 
2. Vârsta 
3. Vârsta timpurie la debut 
4. Cronicitate 
5. Numărul de episoade 
6. Durata bolii netratate (DUI) 
7. Sexul 
8. Rasa și etnia 
9. Antecedente de tentative de sinucidere 
10. Anxietatea de bază 
11. Traume din copilărie 
12. Reziliența 
13. Răspunsul la tratamentele anterioare 
14. Familie 
15. Preferința de tratament a pacientului 
16. Markeri inflamatori crescuți 
17. Contextul psihosocial 
18. Subcaracteristicile bolii 
Mediatori ai răspunsului la tratament 
1. Aderența la tratament 
2. Interacțiuni farmacocinetice cu alte medicamente 
3. Perturbarea vieții interpersonale și psihosociale 
4. Modificări ale funcției cognitive 



5. Modificări timpurii ale capacității hedoniste 
6. Sarcina 
7. Abuzul de substanțe psihoactive 
Răspunsul timpuriu prezice răspunsul de durată? 
Mai multe despre când trebuie "ajustate" dozele 
Este legitim din punct de vedere științific să se analizeze subgrupurile care răspund la tratament? 
Îmbogățirea revizuită 

6 Regimuri complexe și terapii medicamentoase combinate bazate pe raționament 

Polifarmacie extensivă 
Probleme legate de medicamente asociate cu regimurile complexe 
Interacțiuni medicamentoase: Prieten sau dușman? 
Cupluri ciudate 
IMAO + TCA 
Polifarmacie bazată pe rațiune: Pot agoniștii 5HT1A adjuncți sau agoniștii parțiali să stimuleze 
răspunsul SSRI în depresie? 
Afacerea polifarmaciei: Regimuri multidroguri ca liste de personal 
Igiena farmacologică: Arta de a nu prescrie 
Parsimonia farmacologică: Un medicament, multe efecte 
Polifarmacie parcimonioasă 
Combinații de antipsihotice 
Ce se întâmplă cu amestecul unui antagonist D2 cu un agonist parțial sau cu un agonist complet? 
Combinarea antipsihoticelor cu stabilizatori ai dispoziției 
Polifarmacie Icarus și dozare agresivă 

7 Valori de laborator și simptome psihiatrice: Ce trebuie măsurat, ce nu trebuie măsurat și 
ce trebuie făcut cu rezultatele 

Când are sens să se măsoare nivelurile serice ale medicamentelor? 
Statistici relevante 
Nomograme și strategii de încărcare orală pentru a prezice nivelurile optime ale medicamentelor 
(Când) sunt semnificative nivelurile de Lamotrigină în psihiatrie? 
Când sunt nivelurile serice ale antidepresivelor relevante din punct de vedere clinic? 
Efectele farmacocinetice ale terapiilor medicamentoase 
Rezultate secundare 
Monitorizarea organelor terminale 
Nivelurile medicamentelor antipsihotice 
Măsuri experimentale de laborator care aparțin mai mult la bancă decât la patul de spital 

8 Farmacogenetică: Când este relevant, când nu este relevant 

Răspunsul la medicamente este ereditar? 
Farmacogenetica siguranței 
Farmacogenetica farmacocinetică 
Farmacogenetica eficacității 



O altă perspectivă: Este vorba de strategie, nu de rezultatul testului 
Cum să interpretați un raport de farmacogenetică 
Explicație 
Genele farmacocinetice 
Explicație 
Ce este un MTHFR 
Linii de fund 

9 Titrarea încrucișată și logistica întreruperii tratamentului medicamentos 

Lipsa de eficacitate 
Tăierile încrucișate: Informații despre încetinirea încetinirii 
Probleme legate de întreruperea bruscă a unui medicament care se întrerupe 
Sindroame de întrerupere a tratamentului cu antidepresive 
Ce se întâmplă cu inhibitorii de monoaminooxidază? 
Întreruperea farmacoterapiei înainte de ECT 
Avantajele potențiale ale întreruperii bruște a tratamentului medicamentos 
Trecerea de la un agent serotoninergic la altul 
Dacă nu e stricat, nu reparați 
Conversia de la un medicament la altul: Echivalentele dozelor de antidepresive 
Conversia dozelor între antipsihoticele de prima și a doua generație 
Conversia și conversia între benzodiazepine 
Anticonvulsivante anxiolitice 
Psihostimulante 
Când trebuie întreruptă administrarea medicamentelor: Revizuirea artei de a renunța la 
prescripție 
Veșnicia este o perioadă lungă de timp 

10 Gestionarea efectelor adverse majore ale medicamentelor: Când să evitați, să schimbați 
sau să tratați prin 

Acnee 
Alopecia 
Sângerare 
Discriminații ale sângelui 
Bruxism 
Efecte cardiovasculare 
Boala cronică de rinichi 
Demență 
Sindroame de întrerupere a tratamentului 
Lupus eritematos indus de medicamente 
Gură uscată (Xerostomie) 
Tulburări gastrointestinale 
Disfuncție hepatică 
Hiperhidroză 
Hiperparatiroidism (cu sau fără hipercalcemie) 



Hiperprolactinemie 
Diabet insipid nefrogenic 
Sindromul neuroleptic malign 
Efecte secundare extrapiramidale 
Sedare și somnolență 
Crize convulsive 
Sindromul serotoninei 
Disfuncție sexuală 
Sialoree 
Suiciditate 
Sindromul de secreție inadecvată a hormonului antidiuretic 
Dischinezie tardivă 
Ticuri 
Tremor 
Creșterea în greutate și dereglarea metabolică 
Rezumat 

11 Noi medicamente terapeutice: Nutraceutice, steroizi, probiotice și alte suplimente 
alimentare 

1. Definirea terminologiei: Suplimentele alimentare 
2. Preocupări legate de siguranță 
3. "Reîntregirea" 
4. Când a devenit vitamina D o celebritate? 
5. Macro- și oligoelemente 
6. Produsele nutraceutice traversează bariera hemato-encefalică? Sau, când nu poți ajunge 

acolo de aici 
7. Produsele nutraceutice cu un singur carbon, S-adenozilmetionina și depresia 
8. Ar trebui să folosesc L-metilfolat și, dacă da, când? 
9. Ajutoare pentru somn 
10. Adaptogeni 
11. Microbiomul: Interacțiunile dintre creier și intestin 
12. Deci, (când) ar trebui să se prescrie probioticele din motive psihotrope? 
13. Considerații finale 

12 Diversitatea umană și considerații privind populațiile speciale 

• Subgrupuri clinice și demografice 
• Subgrupuri rasiale, etnice și ancestrale 
• Diferențe de sex 
• Psihofarmacologie transsexuală, transsexualitate și nonconformitate de gen 
• Copii și adolescenți 
• Psihofarmacologie geriatrică 
• Există un somnifer preferat la pacienții adulți mai în vârstă? 
• Alte considerații de siguranță farmacologică la adulții în vârstă 
• Depresia geriatrică: Există un antidepresiv preferat? 



• Strategii adjuvante în MDD la adulții în vârstă 
• Anxietatea la vârstnici 
• Utilizarea SGA la persoanele în vârstă 
• Considerații farmacoterapeutice la fumători 
• Pacienți cu tulburări de consum de alcool 
• Psihofarmacologie reproductivă 
• Tulburări de dispoziție peri- și postpartum 
• Farmacoterapia în timpul sarcinii și alăptării 
• Psihofarmacologie și alăptare 
• Tulburări de dispoziție postpartum 
• Brexanolona 
• Depresia premenstruală sau tulburarea disforică premenstruală (PMDD) 
• Tulburarea de simptome somatice și predispoziția la somatizare 
• Condiții medicale comorbide sau cronice semnificative din punct de vedere clinic 
• Cardiacă 
• Depresie după infarctul miocardic acut 
• Prelungirea QTc 
• Cerebrovascular 
• Depresie post AVC 
• Boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC) 
• Demență 
• Tulburări gastrointestinale 
• Boala celiacă 
• Bypass gastric 
• Sindromul colonului iritabil 
• Insuficiență hepatică 
• Glaucom 
• HIV/SIDA 
• Boală de rinichi 
• Boala Parkinson 
• Apnee de somn 

Partea a II-a Ținte ale farmacoterapiei 

13 Tulburări ale dispoziției și ale afectării 

• Când este indicată farmacoterapia pentru depresie? 
• Antidepresivele monoaminergice 
• Ce antidepresive sunt cele mai eficiente și bine tolerate? 
• Cum se alege dintre antidepresivele monoaminergice pentru depresie 
• Mai multe despre dozarea supraterapeutică 
• Comutarea sau augmentarea? 
• Strategii de augmentare 
• Antipsihotice de a doua generație 
• Care este rațiunea pentru utilizarea SGA-urilor în tratamentul depresiei? 
• Buspirona adjuvantă 



• Litiu adjuvant 
• Lamotrigină adjuvantă 
• Mirtazapină adjuvantă 
• Hormonul tiroidian adjuvant 
• Psihostimulantele ca adjuvante antidepresive 
• Ce se întâmplă cu procolinergicele muscarinice în depresie? 
• Adevărata rezistență la tratament 
• Antidepresivele "mari" 
• Mai multe despre IMAO-uri: Logistică 
• Ketamina 
• Depresia psihotică 
• Depresia cronică/persistentă 
• Catatonie 
• Depresia cu caracteristici atipice 
• Agitație 
• Anxietate 
• Grup de simptome noradrenergice 
• Probleme atenționale asociate cu depresia 
• Depresia inflamatorie și neinflamatorie 
• Psihedelicele și depresia 
• Farmacoterapii pentru prevenirea recidivei după terapia electroconvulsivă 
• Probleme pe termen lung 
• Tulburarea bipolară 
• Alegerea unui medicament antimaniac 
• Medicamentele antipsihotice ar trebui folosite întotdeauna în manie? 
• Stabilizatori ai dispoziției 
• Ce se întâmplă cu instabilitatea afectivă? 
• Tulburarea ciclotimică 
• Când și cum a devenit "depresia bipolară" o chestie? 
• Antidepresivele în tulburarea bipolară: Bune, rele, niciuna dintre ele sau ambele? 
• Medicamentele antimaniacale protejează împotriva TEAS? 
• Farmacoterapie combinată pentru tulburarea bipolară 
• Cum rămâne cu adăugarea de stimulente în tulburarea bipolară? 
• De ce Lamotrigina nu este considerată un antidepresiv și de ce un-stabilizator de 

dispoziție nu este un stabilizator de dispoziție nu este un stabilizator de dispoziție nu este 
un stabilizator de dispoziție 

• Ciclism rapid 
• Litiu 
• Impactul cognitiv al litiului 
• Litiu în doze mici 
• Carbamazepină 
• Divalproex 
• Ce se întâmplă cu alte anticonvulsivante? 
• SGA și depresia bipolară 
• Farmacoterapia tulburării bipolare cu afecțiuni comorbide 
• TOC 



• Tulburări de anxietate 
• Tulburarea depresivă majoră cu caracteristici mixte: Este o chestie? 

14 Tulburări de impulsivitate, compulsivitate și agresivitate 

• Cogniția de sus în jos (rece) și cea de jos în sus (fierbinte) 
• Mai multe despre PFC, ACC și circuitele limbice/paralimbice 
• Tulburări ale controlului impulsurilor 
• Impulsivitate și agresivitate 
• Iritabilitatea și furia în tulburările afective și psihotice 
• Antidepresivele serotoninergice 
• Litiul și agresivitatea impulsivă 
• Anticonvulsivante pentru agresivitatea impulsivă 
• FGA și SGA pentru agresivitatea în tulburările psihotice 
• Beta-blocantele și agresivitatea impulsivă 
• Tulburarea explozivă intermitentă 
• Fenomene obsesiv-compulsive 
• Excoriația cutanată 
• Tricotilomania 
• Autoagresiunea non suicidară (NSSI) și comportamentul autoagresiv (SIB) 
• Alte tulburări de control al impulsurilor 
• Tulburarea de cumpărături compulsive 
• Acapararea compulsivă 
• Cleptomanie 

15 Psihoză 

• Atipicitatea este definită de antagonismul 5HT2A, de D2 Fast-Offset sau de alte 
proprietăți? 

• FGAs versus SGAs: Neurotoxicitate versus neuroprotecție? 
• Mai există încă un loc pentru FGA-uri? 
• Circuitele aberante de dopamină pot fi doar mesagerul 
• Ce se întâmplă cu legarea receptorilor D1 și acțiunea antipsihotică? 
• Există cu adevărat diferențe de eficacitate între antipsihotice? 
• Antipsihoticele în doze mari 
• Care sunt antipsihoticele eficiente în schizofrenie? 
• SGA cu acțiune scurtă IM 
• Antipsihoticele injectabile cu acțiune prelungită 
• Strategii de augmentare a medicamentelor antipsihotice 
• Poli-antipsihotice 
• Utilizarea stabilizatorilor de dispoziție ca adjuvanți antipsihotici pentru tulburările 

psihotice primare 
• Lamotrigină 
• Alte anticonvulsivante antiglutamatergice: Topiramat 
• Antidepresive adjuvante pentru psihoza în schizofrenie 
• Alte strategii adjuvante 



• Augmentarea Clozapinei 
• ECT adjuvantă în schizofrenia rezistentă la tratament 
• Benzodiazepinele au valoare în tratamentul schizofreniei? 
• Cannabidiolul în schizofrenie 
• Cogniția ca țintă principală a tratamentului în schizofrenie 
• Antipsihoticele pe termen lung în schizofrenie 

16 Stări deficitare și simptome negative 

• Cei patru "A" 
• Farmacoterapie: Antipsihoticele 
• Antidepresive 
• Agenți pro-dopaminergici 
• AmfetamineS 
• Modulatori ai receptorilor NMDA 
• Alți agenți antiglutamatergici 
• Pregnenolonă cu L-teanină 
• Dehidroepiandosteron (DHEA) 
• Oxitocină 
• Estrogen 
• Testosteron 
• Ondansetron 
• Citicolină 
• Cannabidiol 

17 Anxietate 

• Simptomele țintă și măsurarea lor 
• Terapie abortivă versus terapie preventivă 
• Buspirona și reexaminarea încă o dată a rolului agonismului 5HT1A în anxietate 
• Vilazodona, vortioxetina și 5HT1A 
• Alte antidepresive monoaminergice ca anxiolitice 
• Anticonvulsivantele ca anxiolitice 
• Antipsihoticele ca anxiolitice 
• Antihistaminice 
• Beta-blocante 
• Alfa agoniști și hiperactivitatea autonomă 
• Cum rămâne cu uleiul CBD pentru anxietate? 

18 Dependența și calea recompensei 

• Măsuri de rezultat 
• Alcoolul și alcoolismul 
• Tratamentul sevrajului acut de alcool 
• Anticonvulsivantele ajută la sevrajul acut de alcool? 
• Anticonvulsivantele dincolo de perioada de detoxifiere 



• Antidepresivele și tulburările legate de consumul de alcool 
• Anxietatea și tulburarea legată de consumul de alcool 
• Antipsihoticele pentru tulburarea legată de consumul de alcool 
• Farmacoterapii noi în tulburările legate de consumul de alcool 
• Halucinogene pentru tulburările legate de consumul de alcool 
• Tulburări legate de consumul de stimulenți și de cocaină 
• Antipsihoticele și tulburările legate de consumul de cocaină 
• Citicolina și tulburările legate de consumul de cocaină sau metamfetamină 
• Canabis 
• Tulburări legate de consumul de opiacee 
• Sindromul de sevraj post-acut 
• Consumul abuziv de halucinogene 
• Farmacoterapia dependențelor comportamentale 

19 Traume și tulburări de stres posttraumatic 

• Stres, stres și traumă 
• Sindromul de stres post-traumatic ca și construcție categorială 
• Măsuri 
• COVID-19 
• Farmacoterapie de bază a PTSD 
• Modularea adrenergică și PTSD 
• Beta-blocante 
• Agoniști alfa 
• Anticonvulsivante 
• Antipsihotice 
• Ketamină 
• Noi produse terapeutice 
• Oxitocină 
• Hidrocortizon 
• N-acetilcisteină 
• D-Serină 
• Creatină 
• 3,4-metilendioximetilmetamfetamină (MDMA) 
• Cannabidiol 
• Blocarea ganglionului stelat 
• Disociere 
• Tulburare disociativă de identitate 

20 Tulburări și trăsături de personalitate 

• Gândire despre tulburările de personalitate 
• Clusterul A: Paranoic, schizoid, schizotipal 
• Clusterul B: Borderline, Histrionic, Antisocial 
• Mânia 
• Intoleranță la stres 



• Auto-vătămare non sinucigașă 
• Idee suicidară cronică 
• Depresia, antidepresivele și tulburarea de personalitate borderline 
• IMAO 
• Stabilizatori de dispoziție 
• FGA și SGA 
• Benzodiazepine versus utilizarea abilităților de coping: Ori una, ori alta? Ambele/și? 
• Memantina 
• Acizii grași Omega-3 
• Yi-gan 
• Oxitocină 
• Psihostimulante 
• Cluster C: Evitant, dependent și obsesiv-compulsiv 

21 Cogniție 

• Măsuri formale 
• Evaluarea clinică a plângerilor cognitive 
• Disfuncția cognitivă în tulburările de dispoziție 

Disfuncția cognitivă în tulburarea bipolară 
• Disfuncția cognitivă în schizofrenie 
• ADHD la adulți 
• Stimulantele și funcția executivă 
• Stimulantele și instabilitatea emoțională 
• Demența și deficiența cognitivă majoră 

22 Cum se pune totul cap la cap 

• Schimbați doar o singură variabilă la un moment dat 
• Identificați și urmăriți țintele specifice ale tratamentului 
• Apreciați provocarea de a diferenția efectele medicamentelor de evoluția naturală a bolii 
• Orice ați face, aveți o rațiune clară 
• Gândiți-vă la sistemele de rezervă și la virtuțile redundanței 
• Dacă nu e stricat, nu-l reparați 
• Dacă o stare stabilă se destabilizează, refaceți pașii cei mai recenți 
• Cei care nu învață din istorie sunt condamnați să o repete 
• Practicați farmacoarheologia 
• Nu uitați să faceți distincția între intoleranța la medicamente și lipsa de eficacitate atunci 

când evaluați un istoric de tratament 
• Apreciați efectele Placebo și Nocebo și valorificați efectele non-farmacodinamice ale 

prescrierii 
• Luați în considerare abordarea de tip "scară glisantă" 
• Utilizați tehnologia cu înțelepciune și în mod intenționat 
• Întreprindeți farmacoterapiile "eroice" cu prudență, înțelepciune, deliberare și luarea 

deciziilor în comun 



• Încercați să obțineți remisiunea, dar recunoașteți când o farmacologie mai agresivă 
devine periculoasă 

• Nu interpretați în mod greșit psihofarmacologia ca fiind un substitut pentru nevoia unui 
nivel mai înalt de îngrijire 

• Ultimul cuvânt 
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