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Nieuwsbrief

SSRI-circus sputtert

http://www.pw.nl/nieuws/nieuwsberichten/2015/antidepressivum-ontdekt-dat-kankerkuur-niet-remt

http://www.erasmusmc.nl/perskamer/archief/2010/2877632/
Twee evidenties, en... wat hebben we vandaag geleerd?
De manier waarop het lichaam een afweermechanisme met antistoffen op gang brengt bij zowel dextromethorfan als tamoxifen
zou overeen komen.
Beter nog, het lijkt erop dat een stof als dextromethorfan, met een cocaïne-patroon, in competitie gaat met het kankermedicijn,
wanneer er antistoffen met een gelijkaardig patroon moeten gevormd worden.
Stearns V, Johnson MD, Rae JM, et al. Active tamoxifen metabolite plasma concentrations after coadministration of tamoxifen
and the selective serotonin reuptake inhibitor paroxetine. J Natl Cancer Inst. Dec 3 2003;95(23):1758-64. [Medline].
Jin Y, Desta Z, Stearns V, et al. CYP2D6 genotype, antidepressant use, and tamoxifen metabolism during adjuvant breast
cancer treatment. J Natl Cancer Inst. Jan 5 2005;97(1):30-9. [Medline].

Immers, de eerste studie wijst naar paroxetine (SSRI?), een dubbele molecule waarvan een component een benzylpiperidine
(cocaïne-groep) bevat en de andere component zich als een prodrug kan verbinden aan sommige metabolieten uit de afbraak
van normale voeding.
De tweede verwijzing gaat over twee antidepressiva, ook paroxetine en venlafaxine, met een klassieke amfetamine-component
(phenylethylamine).
En nu wordt het boeiend.
Het jonge apothekeresje toonde onder het toeziend oog van een psychiater aan, dat het gebruik van citalopram de kankerkuur
niet zou remmen.
En dit niettegenstaande het phenylpropylaminepatroon in de molecule.
Terwijl eenzelfde propyl-patroon in fluoxetine (Prozac of Strattera) wel zou interfereren.

http://secure.medicalletter.org/article-share?a=1314a&p=tml&title=In%20Brief:%20Tamoxifen%20and%20SSRI%20Interactions&cannotaccesstitle=1
Goed mogelijk dat een pientere ziel in die laatste studie de verzwakte interactie van citalopram zal
aangegrepen hebben om te stunten met een wetenschappelijke reclameboodschap.
Immers... de bijna volledige wereld is intussen vertrouwd met het lucratieve gewicht van de DSMdiagnosecriteria, die de psychiatrie aanwendt om de zwaarte van het neurobiologisch lijden aan te
duiden.
Als ikzelf nu eens een doctoraatswerk zou mogen schrijven, dan zou ik het aandurven om die
citalopram-studie eens over te doen maar dan met de valproaat-stof in Depakine.
Al was het maar om aan te tonen dat die stof ook tot een SSRI zou gepromoveerd zijn, door het
Pervtin-effect ervan, indien ze twintig jaar later in de handel zou gekomen zijn.
Maar een SSRI... what's in a name?
Het etiketten-jargon is dringend aan vernieuwing toe.
Uiteindelijk, wat te denken van deze 'onschuldige' hoestsiroop … met een cocaïne-stof die (ook)
vasoconstrictie veroorzaakt?

Apotheker Fernand Haesbrouck, 17 mei 2015

