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Prefață (autorul) 
Impulsul pentru această carte provine din percepția noastră asupra unei nevoi distincte 
nesatisfăcute în lumea psihofarmacologiei clinice, aceea de a încheia un mariaj între neuroștiința 
clinică și studiile bazate pe dovezi, mediat de un pețitor al pragmatismului. Există, pe de o parte, 
o literatură în continuă creștere de studii controlate randomizate, studii încrucișate, serii de cazuri 
deschise, studii de validare a conceptului și rapoarte de caz care oferă diferite grade de sprijin 
pentru strategiile terapeutice inovatoare; pe de altă parte, există o realitate clinică în care 
pacienții încep și opresc frecvent medicamente, nu întotdeauna din motive convingătoare, în care 
practicienii obișnuiți gestionează pacienți cu regimuri polifarmaceutice extinse care uneori pot 
părea ansambluri aleatorii, raționamentele farmacodinamice nu sunt întotdeauna intenționate, 
mecanismele de acțiune pot fi involuntar redundante sau contradictorii, iar tratamentele 
ineficiente pot fi păstrate fără sens (uneori poate chiar tezaurizate) în loc să fie prescrise. 

În același timp, există adesea o neconcordanță între entitățile diagnostice clare înrolate în studiile 
randomizate la scară largă, bazate pe industrie, și prezentările de pacienți, adesea mai puțin 
definite, pe care mulți clinicieni le întâlnesc în mediile de tratament nespecializate din viața 
reală. În timp ce specialiștii în studii clinice se chinuie să afle dacă fiecare subiect potențial al 
cercetării îndeplinește pe deplin criteriile de diagnosticare a simptomelor și a duratei DSM-5 sau 
ICD-10, pe baza unui interviu clinic structurat detaliat - trebuind adesea să țină cont de prezența 
multor tulburări concomitente -, practicienii din lumea reală nu dispun, în general, de timpul, 
resursele și, adesea, de pregătirea necesară pentru a aplica criterii de diagnosticare riguroase 
pentru a exclude sau a exclude tulburări categorice bine definite. 

Pentru a face lucrurile și mai obscure, Institutul Național de Sănătate Mintală (NIMH) a optat în 
2013 să renunțe complet la categoriile de diagnostic DSM-5 și la criteriile de includere sau 
excludere ale acestora, favorizând în schimb un cadru mai mult dimensional decât categorial, 
menit să reflecte procesele neurobiologice suspecte care stau la bază. Niciodată nu a fost mai 
dificil să se pună diagnostice "exacte", pe măsură ce domeniul evoluează în gândirea sa cu 
privire la ceea ce constituie o adevărată entitate clinică și la țintele sale terapeutice consecvente. 
Într-un fel de proces paralel ciudat, nomenclatura tradițională de clasificare a medicamentelor 
psihotrope a fost supusă unor critici tot mai mari pe baza rezultatelor studiilor de tratament, atât 
controlate, cât și observaționale (cum ar fi STAR*D și CATIE), precum și a ipotezelor în 
evoluție privind procesele de boală și mecanismele medicamentoase care fac ca teoriile simpliste 
despre "dezechilibrele" neurotransmițătorilor să devină arhaice și depășite. Medicamentele 
numite cândva antidepresive par să nu trateze depresia în moduri fiabile și solide, medicamentele 
numite antipsihotice tratează mai mult decât psihozele, anumite medicamente pentru tensiunea 
arterială și-au găsit o nouă viață în tratarea simptomelor anxietății și a tulburărilor de stres 
posttraumatic, iar (cel puțin unele) anticonvulsivantele posedă proprietăți psihotrope variate care 
nu au legătură cu eficacitatea lor anticonvulsivantă. Noi proprietăți psihotrope sunt recunoscute 
în cazul medicamentelor vechi (cum ar fi prazosin, ketamină, isradipină, scopolamină, 
antiinflamatoare și imunomodulatoare), în timp ce noile terapii au stârnit un interes crescând 
pentru noi mecanisme potențiale de acțiune (cum ar fi modularea receptorilor opioizi pentru 
depresie (de ex, buprenorfina), blocarea 5HT2A pentru psihoză (de exemplu, pimavanserina), 



modularea GABA și neurosteroizii de a doua generație pentru depresia postpartum (de exemplu, 
brexanolona) și inhibarea VMAT2 pentru tulburările de mișcare (de exemplu, valbenazina, 
deutetrabenazina), printre alte strategii de tratament inovatoare. 

Practicienilor ocupați le este adesea greu să se țină la curent cu literatura de specialitate. Aceștia 
pot fi mai puțin familiarizați cu datele care să susțină sau să respingă anumite alegeri de 
medicamente în anumite contexte și pot alege medicamente pentru efectele lor preconizate sau 
sperate asupra unor simptome specifice (cum ar fi neatenția, sau agresivitatea impulsivă, sau 
anxietatea, sau insomnia) mai degrabă decât asupra unor constelații coerente de semne și 
simptome care formează o entitate distinctă recunoscută. Atunci când prezentările clinice sunt 
ambigue din punct de vedere al diagnosticului, există adesea nevoia de a încadra sau de a forța o 
etichetă de diagnostic general (și rambursabil) pentru pacienții ale căror probleme pur și simplu 
nu sunt bine surprinse de nomenclatura existentă. Între timp, neuroștiințele clinice se preocupă 
de mecanismele presupuse de acțiune a medicamentelor, de circuitele cerebrale relevante pentru 
fenotipurile clinice și de posibilele considerații farmacogenetice care ar putea într-o bună zi să 
contribuie în mod semnificativ la rafinarea medicinei de precizie de la caz la caz. 

Această carte încearcă să acopere numeroasele lacune care există în prezent între activitățile din 
practica clinică de zi cu zi și constatările din studiile bazate pe dovezi, între limbajul 
neurofarmacologiei și limbajul intervențiilor orientate spre simptome, între abordările sistematice 
ale farmacoterapiilor iterative și sinergice și acumularea de polifarmacii iraționale și 
supraextensive. De-a lungul paginilor care urmează, scopul nostru este de a articula o abordare 
științific informată a psihofarmacologiei clinice, distilând informații generalizabile din studiile 
clinice în moduri care ar putea ajuta procesul de extrapolare de la baza de date a studiilor clinice 
la practica de zi cu zi. Într-un fel, această fuziune conceptuală invită practicianul să își asume 
rolul de trialist clinic, considerând fiecare pacient ca pe un subiect pentru care simptomele țintă 
sunt obiectivate, rezultatele sunt urmărite și raționamentele formează baza pentru luarea 
deciziilor privind terapiile medicamentoase. 

Sperăm, de asemenea, să reorientăm atenția clinicianului de la conceptul lipsit de știință de a ști 
dacă un medicament este sau nu aprobat de FDA pentru o anumită afecțiune ca principiu 
organizatoric pentru luarea deciziilor farmacologice. În timp ce procesul de aprobare a 
medicamentelor oferă un serviciu public de asigurare a calității producției și siguranței 
medicamentelor, acesta este în mod fundamental o întreprindere condusă mai mult de interese 
comerciale decât de neuroștiință. În cel mai bun caz, acesta aplică concepte neuroștiințifice în 
scopul fundamentării unei afirmații farmacodinamice sau farmacocinetice privind relevanța unui 
anumit compus pentru o anumită utilizare. Aprobarea de reglementare înseamnă că producătorii 
farmaceutici au permisiunea legală de a face publicitate unui compus brevetat; nu este construită 
în jurul avansării cunoștințelor de dragul cunoașterii despre cum funcționează creierul. O 
mulțime de compuși generici, neprotejați de drepturi de proprietate, au raționamente plauzibile 
pentru desfășurarea în anumite situații clinice, dar un astfel de statut "off-label" nu înseamnă 
nimic în legătură cu existența sau nu a unei baze de date științifice. Carbonatul de litiu și 
hormonul tiroidian sunt amândouă exemple de strategii adjuvante bazate pe dovezi solide pentru 
depresia rezistentă la tratament, dar niciuna dintre ele nu a primit și probabil nu va primi 
vreodată aprobarea agențiilor de reglementare în acest scop, cu excepția cazului în care un 
interes comercial inventează o nouă formulă brevetată sau un nou mod de administrare care ar 



putea justifica rentabilitatea investițiilor considerabile necesare pentru dezvoltarea produsului. 
Industria se concentrează asupra agenților brevetați pentru care se anticipează o cotă de piață 
profitabilă; clinicienii, sperăm, studiază dacă o moleculă exercită sau nu un efect 
farmacodinamic sau farmacocinetic important asupra unui ansamblu definibil de semne și 
simptome. 

Există o noțiune populară în unele cercuri conform căreia luarea deciziilor de farmacoterapie este 
în mare parte un proces de încercare și eroare, cu puține sau chiar deloc îndrumări din partea 
unor parametri cu semnificație științifică pentru a informa alegerile de tratament. Cinicii 
subliniază adesea absența relativă a măsurilor de laborator pentru a evalua succesul 
tratamentului; nu există un echivalent al încărcăturii virale, al numărului de celule albe, al 
încărcăturii tumorale sau al fracției de ejecție pentru a urmări impactul unui anumit tratament 
asupra traiectoriei unui proces de boală. Cu toate acestea, criteriile clinice de măsurare a 
succesului nu sunt diferite de cele utilizate în alte specialități pentru afecțiuni care nu dispun de 
biomarkeri pentru a evalua schimbările longitudinale, cum ar fi atunci când neurologii evaluează 
ameliorarea durerilor de cap cronice (sau ameliorarea durerii în general), sau când specialiștii în 
medicina somnului evaluează eficacitatea tratamentului narcolepsiei sau când otolaringologii 
încearcă să amelioreze tinitus. Chiar și oftalmologii se bazează pe auto-raportul pacientului cu 
privire la acuitatea vizuală percepută atunci când fac refracție pentru lentilele de corecție. 
Sănătatea mentală nu este mai puțin tangibilă decât alte funcții ale creierului. 

Dacă cineva insistă asupra psihofarmacologiei iterative ca fiind o întreprindere de tip "încercare 
și eroare", noi am replica că noțiunea de "presupunere educată" se apropie mai mult de adevărata 
natură a unui proces decizional informat (mai degrabă decât aleatoriu). La fel ca în jocul de 
societate Battleship®, în care mutările succesive împotriva unui adversar se fac pe baza 
cunoștințelor dobândite din rezultatul manevrelor anterioare, deciziile privind "ce medicament să 
încercăm în continuare" după un răspuns inadecvat la o anumită intervenție ar trebui să implice o 
analiză bayesiană - adică să reflecte înțelepciunea dobândită din eforturile anterioare și motivele 
probabile pentru rezultatele negative (de exemplu, intoleranțe la medicamente, nerespectarea 
tratamentului, o slabă direcționare a simptomelor sau o gamă prea restrânsă de spectru etc.). Și, 
ca un bun jucător de șah, cineva se gândește mereu la implicațiile mutării curente față de 
următoarea. 

Când vine vorba de farmacoterapie, sentimentul nostru este că există prea des o tendință în 
practicile clinice aglomerate de a trage mai întâi și de a pune întrebări mai târziu - adică un 
impuls de a formula impresii diagnostice rapide și apoi de a da drumul la orice strategii de 
medicație care par cele mai oportune pentru a supune simptomele cele mai ofensatoare. Noi 
favorizăm o abordare mai ritmată și mai calculată atunci când luptăm cu psihopatologia, una în 
care vânătorul își măsoară cu mai multă discreție prada, se familiarizează cu obiceiurile, 
comportamentele și caracteristicile relevante ale acesteia, se asigură că ținta identificată a fost 
într-adevăr identificată corect, alege armamentul adecvat pentru misiunea pe care o are de 
îndeplinit, aliniază cu atenție reperele în vizor înainte de a apăsa pe trăgaci și apoi aplică un atac 
cât mai precis și mai chirurgical, cu daune colaterale minime. Adagiul lui Sir Francis Bacon, 
"vindecă boala și ucide pacientul" nu își are locul în conceptul nostru de psihofarmacologie 
sofisticată. Deși cunoștințele noastre despre mecanismele bolii și efectele tratamentului rămân în 
multe privințe primitive, maxima primum non nocere rămâne primordială. 



Este imposibil pentru un singur psihiatru, oricât de devotat și iscusit ar fi, să înțeleagă ansamblul 
în continuă expansiune al rezultatelor relevante ale cercetării. Cu sute, dacă nu chiar mii de 
lucrări relevante din punct de vedere clinic și revizuite de colegi care apar în fiecare an în 
literatura de specialitate, la care se adaugă provocarea de a judeca calitatea, relevanța, 
credibilitatea și de a distinge ceea ce este convingător de ceea ce este fals, volumul de informații 
este zdrobitor. Din punctul nostru de vedere, este mai util să știm unde să găsim informații și 
cum să aplicăm noile cunoștințe pe măsură ce acestea apar, decât să ne imaginăm că întregul 
corpus de informații relevante poate fi găsit într-un singur depozit. Această carte nu urmărește în 
niciun caz să cuprindă fiecare bucățică posibilă din cunoștințele actuale (a căror durată de 
înjumătățire este o propunere îndoielnică în sine), ci mai degrabă se străduiește să încurajeze 
cititorul să înțeleagă cum să se mențină la curent și să pună în practică zilnic principiile de bază 
ale medicinei bazate pe dovezi. Expresia "Nu știu, dar pot să caut" este o afirmație preferată și 
împuternicitoare pe care să o spunem pacienților, stagiarilor și mai ales nouă înșine; mai mult 
decât să transmită umilință, transmite un dispreț pentru presupuneri. A ști unde și cum să găsești 
și să aplici informații corecte este unul dintre multele secrete ale psihofarmacologiei care nu mai 
sunt păstrate și pe care am încercat să le împărtășim în paginile următoare. 

Partea a II-a a acestei cărți oferă detalii și informații specifice privind baza de dovezi și 
raționamente pentru anumite intervenții. Căutăm să ne concentrăm asupra țintelor de tratament 
descrise în Partea I, pe baza bazelor lor clinice și neuroștiințifice, bazându-ne pe dimensiunile 
psihopatologiei ca fenomene care traversează diagnosticele (de exemplu, probleme de atenție, de 
control al impulsurilor, de dispoziție, de motivație, de percepție, de anxietate și de 
autoagresiune). Pe tot parcursul lucrării, scopul nostru este de a ne baza pe literatura de studii 
clinice bazate pe dovezi și de a transpune constatările în concluzii pragmatice pentru practicianul 
cotidian ocupat. Adesea, acest lucru s-a dovedit a fi mai greu decât ne-am dori, mai ales atunci 
când caracteristicile pacienților noștri seamănă doar vag cu cele ale subiecților studiilor de 
cercetare. La fel cum geneticienii care încearcă să reconstruiască genomul unei specii dispărute 
trebuie uneori să "completeze" porțiuni lipsă de ADN cu date de la o specie mai apropiată, am 
încercat să folosim logica și extrapolarea pentru a ne extinde raza de acțiune în domeniul clinic, 
aplicând cunoștințele despre cunoscut la necunoscut pentru a lua decizii judicioase în gestionarea 
prezentărilor psihiatrice complexe. 

Cum să prezentăm cel mai bine toate informațiile din acest text într-un mod ușor de citit și 
pragmatic din punct de vedere clinic? Nu există nicio modalitate de a evita detaliile atunci când 
se discută despre baza de dovezi pentru o anumită afecțiune psihiatrică. Strategia noastră a fost 
de a face ca procesul pentru cititor să fie cât mai captivant și mai puțin dureros cu putință, prin 
intermediul unui text plin de viață, cazuri ilustrative, figuri, caricaturi abundente, o mulțime de 
casete cu "sfaturi" și fapte interesante pe parcurs. 

Tabelele detaliate care rezumă mari cantități de informații apar în mod intenționat la sfârșitul 
fiecărui capitol, mai degrabă decât dispersate în interiorul acestuia - permițând celor care doresc 
o scufundare mai profundă să o facă fără a întrerupe sentimentul de flux narativ pentru cei care 
preferă mai degrabă o gestalt. Amândoi suntem la fel de profund angajați în modul în care învață 
clinicienii, precum și în ceea ce învață. Abilitatea de a rămâne implicați cu un material complex 
nu este o sarcină ușoară. Sperăm că abordarea noastră reușește să stimuleze cu succes circuitele 
paralimbice "oh wow!" și "raționamentul clinic" din cadrul tuturor celor care învață. 



Amândoi am avut norocul de a cunoaște și de a lucra cu mulți colegi, mentori, îndrumători și 
pacienți, care, în moduri variate, ne-au oferit curiozitatea, inspirația și stimularea necesare pentru 
a întreprinde acest proiect. Suntem recunoscători în mod special multor colegi care au avut 
amabilitatea de a citi segmente din această carte ca o lucrare în curs de elaborare și au oferit 
feedback util și util. 

În cele din urmă, nu putem începe să ne exprimăm aprecierea cuvenită față de familiile noastre, 
care ne-au sprijinit cu atâta amabilitate și altruism eforturile noastre profesionale și dorința 
inerentă de a educa, de a avansa în cunoaștere și de a oferi pacienților noștri cea mai bună 
îngrijire posibilă. 
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