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מבוא
השאלה “האם זה דיכאון” רלוונטית מאד בטיפול בחולים 
עם מחלת הסרטן, ובמיוחד אלה הנוטים למות. יש הטוענים 
)בטעות(, שזה רק טבעי להיות עצוב מאד כל הזמן, לבכות, 
להתבודד. טענה כזו עלולה להוביל לתת אבחון ותת טיפול 
בדיכאון קליני. מצד אחר, דיכאון קליני מגיב טוב ב-80% 
מהמקרים לטיפול תרופתי. ידוע גם שדיכאון שאיננו 
מטופל גורם להחמרת התסמינים והגברת הסבל של חולה 
עם הסרטן המתקדם. מצד שני, העצב, השייך להפרעות 
בהסתגלות )adjustment disorder( אינו מגיב לטיפול 
 .)Twycross, Wilcock, & Toller, 2002( תרופתי נוגד דיכאון

האבחון המוטעה של חולה עם סרטן מתקדם, אשר מציג 
התנהגות של עצב ובכי כחולה בדיכאון קליני, מוביל לטיפול 
תרופתי. הטיפול במקרה כזה כאמור לעיל, אינו יעיל וגורם 
לנזק מחמת תופעות לוואי ו/או אינטראקציות תרופתיות 

מזיקות.
קושי נוסף באבחון של דיכאון הוא החפיפה בין הסימנים 
והתסמינים של דיכאון ושל המחלה הממארת בשלב 
מתקדם, כמו למשל חוסר תאבון, הפחתה בליבידו, נדודי 
שינה וכדומה )Waller & Caroline, 2000(. בהמשך נתייחס 

לפתרונות אפשריים לקושי זה.
בטיפול פליאטיבי בחולה עם סרטן מתקדם מעורב בדרך 
כלל צוות בין/רב תחומי, ולסיעוד יש בו תפקיד מורחב. לכן 
חשוב מאוד ,שלכל החברים בצוות יהיה כלי קצר ותקוף 
 Chochinov, Wilson, Enns,( לסריקה ראשונית של דיכאון

 .)& Lander, 1997
הגישה של השירות  נתאר את  הזו  בסקירה הקצרה 
הפליאטיבי הביתי של האגודה למלחמה בסרטן, לאבחון 
וטיפול בדיכאון אצל חולה סרטן מתקדם. לקבלת תמונה 
מלאה בנושא דיכאון אצל חולים עם סרטן מתקדם, נפנה 

את הקוראים לספרות המתאימה.

הגדרה והימצאות
דיכאון הינה תסמונת פסיכיאטרית של מצב רוח עצוב 
ותסמינים מלווים הנמשכים פרק זמן משמעותי. הימצאות 
)Major depression( בסרטן וטיפול  של דיכאון קליני 
 Spectrum( פליאטיבי הוא 40%. הימצאות של רצף דיכאוני
באוכלוסייה הכללית שיעור   .60% הוא   )depression
ההימצאות של דיכאון קליני היא 6% למאה אלף נפש לשנה, 
ולכל החיים - Kissane & Doolittle, 2015( 16%(. שכיחות 
של דיכאון קליני עולה ביחס הפוך לאינדקס של קרנופסקי 
-40עפ”י קרנופסקי,  )רמה תפקודית(: בציון פחות מ 
השכיחות של דיכאון קליני היא 75%. אם הציון יותר מ-60, 
 .)Waller & Caroline, 2000( 23% שכיחות הדיכאון היא רק
מכאן ניתן לקבוע, שדיכאון שכיח במחלת הסרטן, ובמיוחד 
בקרב מטופלי סרטן מתקדם עם תפקוד ירוד. דיכאון 
קליני שכיח במיוחד בסרטן הלבלב והוא יכול אף להקדים 

תסמינים אחרים של המחלה במספר חודשים. 

גורמי סיכון לדיכאון קליני אצל חולים עם 
סרטן מתקדם

בפסקה זו נתייחס לגורמי סיכון ולא לסיבות לדיכאון. אלו 
הם: שלב מתקדם של מחלת הסרטן, כאב ותסמינים אחרים 
שאינם מאוזנים, דיכאון קליני בעבר, סיפור של אלכוהוליזם, 
תרופות שהן דווקא שכיחות בטיפול בחולים עם סרטן 
מתקדם כמו: קורטיקוסטרואידים, טיפול כימי, סימטידין, 
רניטידין, חוסמי בטא, בנזודיאזפינים, נוירולפטיקה. כמו 
נוירולוגיות, דוגמת אירוע מוחי  כן אירועים ומחלות 
ומחלה על שם פרקינסון מהוות סיכון לדיכאון. הפרעות 
אנדוקריניות )בלוטת התריס, יותרת הכליה( וחסר תזונתי 
 של פולט, ויטמין B12, שייכים גם הם לגורמי סיכון לדיכאון

 .)Waller & Caroline, 2000(

אבחון דיכאון קליני אצל חולים עם סרטן 
מתקדם 

כדי לאבחן דיכאון קליני בקרב כלל האוכלוסייה, רצוי לדעת 
:DSM-5-את הקריטריונים לפי ה
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מצב רוח ירוד, העדר הנאה בפעילויות, שינוי משקל 
משמעותי, שיבושי שינה, אגיטציה או פיגור פסיכו-מוטורי, 
עייפות ואובדן מרץ, תחושה של הפחתה בערך העצמי, 

ירידה ביכולת הריכוז, מחשבות אובדניות וניסיון אובדני.
אצל חולים עם סרטן מתקדם קיים קושי באבחון דיכאון 
קליני, יען כי חלק מן הקריטריונים הנ”ל הם תסמינים 
סומאטיים, המהווים לעיתים קרובות את הסיבה לסבלם 
של חולים אלה. אנו מתכוונים למשל לחוסר תאבון, 
ירידה במשקל, עייפות ואובדן מרץ, נדודי שינה ,הפחתה 
בליבידו ועצירות. גם תסמינים פסיכולוגים מסוימים, כגון 
עצבות והתרחקות מהמשפחה והחברים, יכולים להיות 
תגובה מתאימה למחלת הסרטן המתקדם. לכן התסמינים 
החשובים והעוזרים ביותר לאבחון דיכאון קליני אצל חולים 
עם סרטן מתקדם הם: תחושה של חוסר עניין, תחושה 
מוגזמת של אשם, אובדן הנאה בפעילות, תחושה של ערך 

עצמי נמוך ומחשבות אובדניות.
לפני שנתייחס לחולים עם סרטן מתקדם כחולה בדיכאון 
ונשקול לתת לו טיפול נוגד דיכאון, יש להפנים שקיימים 
מצבים דומים מאוד לדיכאון, אבל הם לא מתאימים 
להגדרתו וגם לא מושפעים מטיפול תרופתי נוגד דיכאון, 
למשל תסמונת דמורליזציה ועצב. תסמונת דמורליזציה 
מתאפיינת בחוסר אונים, תחושה של אי כשרות, חסר 
משמעות וחסר תקווה. עצב מוגדר כהפרעה של הסתגלות, 
זאת אומרת מצב של מצוקה והפרעה רגשית, אשר פוגעת 
בתפקוד החברתי והמקצועי. כדי לבצע אבחנה מבדלת 
בין דיכאון, דמורליזציה ועצב, ניתן לחלק את המאפיינים 
לכאלו המשותפים לכל שלושת המצבים ולכאלו המאפיינים 

בעיקר את הדיכאון הקליני.
המאפיינים המשותפים לכל שלושת המצבים )דמורליזציה, 

עצב ודיכאון( הם: איבוד עניין, ירידה בריכוז, בכיינות ,חרדה, 

נדודי שינה, עייפות, חוסר תיאבון ומחשבות אובדניות. 
לעומת זאת, המאפיינים שיותר מגדירים דיכאון הם: אובדן 
ריגוש והנאה בחיים, ריחוק חברתי, נרגנות, סימנים גופנים 
של חרדה )הזעה, רעד( והתקפי פאניקה, חסר תקווה, אובדן 
ערך עצמי, תחושה מוגזמת של אשם, כאב עמיד לטיפול, 

בקשת המתת חסד, ניסיון אובדני.
כוכינוב, בשנת Chochinov et al., 1997( 1997( חיבר כלי 
קצר, תקף, מהיימן ומתאים מאוד לעבודה של הצוות הבין 
תחומי של הטיפול הפליאטיבי, לצורך סריקה ראשונית 
של דיכאון קליני אצל חולים עם סרטן מתקדם. בהתאם 
לכלי, הקלינאי שואל את המטופל שאלה אחת: “האם אתה 
מדוכא?” תשובה חיובית מאפשרת לזהות כמאה אחוז 
מהחולים עם סיכוי לדיכאון קליני בארה”ב. ניתן להוסיף 
עוד שאלה: “האם אתה נהנה מפעילות מסוימת או ממצב 
מסוים?” אם התשובות לשתי השאלות מאשרות את החשד 
לדיכאון קליני, ניתן להתחיל את הטיפול הנוגד דיכאון. אם 

רק תשובה אחת מאשרת את החשד לדיכאון, אז מוטב 
לעקוב אחר החולה במשך שבועיים, להכיר אותו טוב 
יותר, ורק אז להחליט לגבי התוצאה של הסריקה. אם עדיין 
הקלינאי יתקשה להחליט, אז יש לפנות ליועץ פסיכיאטרי 
)Twycross et al., 2002(. בדיקת הסקר הנ”ל הינה חיונית 
ומהווה כלי עזר יעיל ופשוט לקראת האבחון, אך דורשת 

המשך בירור מקובל של דיכאון קליני.

אומדן של חולה לאבחון דיכאון

אנמנזה 

אבחון של דיכאון לא תמיד קל וברור. לפעמים האינדיקציה 
היחידה לאבחנה היא תחושת העצב, אשר מרגיש הקלינאי 
המשוחח עם החולה. צריך בשיחה לשאול ולהתייחס 
לסוגיות הבאות: האם במשפחת החולה מישהו סבל 
מדיכאון או היה מקרה אובדני לאחרונה, האם החולה עצוב 
כל הזמן, האם הוא בוכה הרבה, האם הוא סבל ממחלות 
פסיכיאטריות בעבר, האם הוא חושב שהוא מעמסה על 
אחרים, האם יכולת הריכוז שלו השתנתה, האם הוא חושב 
שהרבה דברים הוא היה עושה אחרת, האם הוא חושב 

.)Waller & Caroline, 2000( שמוטב לגמור כבר עם הכל

בדיקה גופנית 

בבדיקה גופנית יש לשים לב על: הופעה, לבוש, סדר 
וניקיון של החולה, רמת הפעילות )פעילות יתר או פיגור 
פסיכומוטורי(, תשומת הלב, אפקט-רגש, דיבור )משובש, 
אפזיה(, התמצאות, זיכרון, חסר נוירולוגי )חולשת פלג גוף(, 
נוירופתיה היקפית, סטיגמה של הפרעות הורמונאליות כגון: 
stare – מבט חודר, Lid lag – העפעף מאחר לנוע עם גלגל 

.)Waller & Caroline, 2000( העין

בדיקות מעבדה

כדאי לבדוק בנסיוב אלקטרוליטים וסידן, ספירת דם מלאה 
כולל אינדקסים, תפקודי בלוטת התריס )אם קיימים רמזים 

.)Waller & Caroline, 2000( )בבדיקה גופנית

טיפול תרופתי בדיכאון 
הגורם החשוב בבחירת תרופה נוגדת דיכאון הוא טווח 
החיים המשוער של החולה. זאת, משום שתרופות נוגדות 
דיכאון משפיעות לא באופן מיידי, אלא לאחר מספר 
שבועות. כ-80% של המקרים מגיבים טוב לטיפול תרופתי 
מתאים. לא נפרט במאמר זה את כל התרופות נוגדות 
1. נתאר בצורה יותר  הדיכאון הנמצאות בטבלה מס’ 
מפורטת חמש תרופות נוגדות דיכאון, אשר מאפיינות את 

הגישה הטיפולית התרופתית הפליאטיבית שלנו בדיכאון:
 Mirtazapine, Venlafaxine, Escitalopram, Citalopram,

.Methylphenidate
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Escitalopram-Cipralex-R, Citalopram-Cipramil-R 
(R מציין שם מסחרי של התרופה(

 SSRI’s - selective serotonin תרופות אלה שייכות לקבוצת
ציפרמיל  לאפיונים של  בנוסף   .reuptake inhibitors
1, חשוב להוסיף גם  וציפרלקס המופיעים בטבלה מס’ 
תופעת לוואי לא רצויה - היפונתרמיה ב- 2.1% ציפרמיל 
ו-1.5% ציפרלקס. לכן רצוי, אחת לשבועיים, לבדוק את 
רמות הנתרן בנסיוב. קיימת גם סכנה נדירה של גרימת 
תסמונת סרוטונין כאשר התרופות הנ”ל משולבות עם 
 Tramadol (Twycross, Wilcock, Charleswotth, & Dickman,

.)2004

 (VF) Venlafaxine-Effexor-R
 Selective Serotonin and תרופה זו שייכת לקבוצה של

.Noradrenaline Reuptake Inhibitors - SSNARI’s
VF היא נוגדת דיכאון יעיל גם בטיפול בהפרעת חרדה 
וניתן  נלוות בטיפול בכאב עצבי  כללית, היא תרופה 
להשתמש בה בטיפול בגלי חום. הוריות נגד לשימוש בה: 
יל”ד לא מאוזן, סיכון גבוה לטכיקרדיה של החדרים. רק 
במינונים יותר גבוהים מ -350מ”ג/יממה, חל עיכוב של 
דופאמין משמעותי קלינית. VF היא בחירה טובה עבור 

חולים עם פיגור פסיכו-מוטורי.
התחלת ההשפעה נוגדת הדיכאון של VF היא כשבועיים 
אחרי התחלת הטיפול. VF יכול לגרום לסיכון אובדני, כפיון, 
מאניה, פגיעה כבדית, אקטיזיה, מידריאזיס. יש להיזהר 
ולעקוב אחרי חולים עם עליה בלחץ תוך עיני וגלאוקומה 

זווית חדה. 
 SSRI’s בשילוב עם תרופות מקבוצה VF-לא מומלץ לטפל ב
ללא ייעוץ והשגחה של פסיכיאטר. לא מומלץ להשתמש 
ב-VF בטיפול בחולים עם אי ספיקה כלייתית או כבדית 
חמורה. יש להפסיק את הטיפול ב-VF בצורה הדרגתית, 

בשל האפשרות לגרימת תופעות גמילה.

VF תופעות לוואי לא רצויות של

שכיחות מאד – יותר מ-10%: סחרחורת, יובש בפה, נדודי 
שינה

היפרטוניה,  בלבול,  אגיטציה,   :10%-1% בין  שכיחות 
פרסטזיות

לא שכיחות - פחות מ-1%: היפונתרמיה, הזיות, אצירת שתן, 
התכווצות שרירים, ספאזם.

מינון ושימוש

טיפול ב-VF דורש השגחה של מומחה אם המינון שווה או 
עולה על 300 מ”ג/יממה. עדיף ליטול VF עם או אחרי אוכל. 
בפגיעה כבדית או כלייתית מתונה יש צורך להפחית את 
המינון ב-50% וליטול פעם ביממה. מתחילים את הטיפול 
עם VF עם כדור של 75 מ”ג בבוקר. אם אין השפעה אחרי 
שלושה שבועות, אפשר להעלות את המינון ל-150 מ”ג 

בבוקר. אם צריך, ניתן להעלות את המינון של VF ל-375 
מ”ג ליממה )תחת השגחתו של פסיכיאטר(. בטיפול בחרדה 

כללית המינון הוא 75 מ”ג בבוקר.

Mirtazapine-MIRO-R
 Noradrenergic and MIRO שייך לקבוצת נוגדי דיכאון 

specific serotonergic antidepressants - NaSSA’s
מירו מגבירה את הפעילות של סרוטונין ונוראדרנלין. יש לה 
גם השפעה נוגדת היסטמין. פעילות אנטגוניסטית של מירו 
בקולטנים H1 אחראית להשפעה המיישנת והסדטיבית 

שלה. 
במינונים נמוכים הפעילות האנטיהיסטמינית של מירו היא 
דומיננטית וגורמת לסדציה. מירו 15 מ”ג בערב היא שוות 

ערך ל-15 מ”ג של דיאזפאם.
מירו הוא נוגד דיכאון יעיל מאד עם השפעה חיובית של 
70%. טיפול במינון הנכון מביא להשפעה חיובית תוך 2-4 
שבועות. לפעמים תוך פחות משבוע אחד. השילוב של 
מירו עם SSRI’s הוא לעתים קרובות יעיל בטיפול בדיכאון 
עמיד. החסימה של קולטנים S1,S2 גורמת לגירוי תיאבון 
ולהפחתת בחילות. מרכזים מסוימים משתמשים במירו 

בטיפול בכאב עצבי ועקצוץ עמיד.
מינון יתר של מירו גורם לבלבול, ישנוניות, שיבושים בזיכרון 
וטכיקרדיה. לא היו מקרי מוות עם מירו כתרופה יחידה. 
בטיפול בכאב עצבי וגם בעקצוץ וכן ברעילות של סרוטונין, 
ההשפעה של התרופה תתבטא תוך שעות וימים. לעומת 
זאת, יש לחכות שבוע עד שבועיים כדי לראות את ההשפעה 

על הדיכאון.

תופעות לוואי של מירטזפין

שכיחות מאד - יותר מ-10%: הגברת תאבו, עליה במשקל, 
ישנוניות בשבועות הראשונים של הטיפול.

לא שכיחות - פחות מ-1% ויותר מ-0.1% פגיעה כבדית, 
נאוטרופניה.

מינון ושימוש

דיכאון: להתחיל מ-15 מ”ג בערב )גם אצל זקנים(. אם צריך, 

יש להעלות את המינון ב- 15מ”ג כל שבועיים עד 45 מ”ג. אם 
אין תגובה אחרי חודש של טיפול עם מינון של 45 מ”ג, צריך 

לעבור לנוגד דיכאון אחר.
לסיכום, בטיפול פליאטיבי משתמשים במירטזפין בטיפול 
בדיכאון, חרדה, הגברת תיאבון, עליה במשקל וטיפול בנדודי 

שינה ועקצוץ.

Methylphenidate-Ritalin-R
Modafinil-Provigil-R

תרופות ממשפחת הפסיכוסטימולנטים מגבירות את 
הפעילות של דופמין. הן מומלצות כאשר תוחלת החיים 
קצרה ונעה בין חודשיים לשלושה, כאשר החולה עם 
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תחושה של חולשה, עייפות, העדר מרץ וחיוניות. גם 
כאשר הכאב של חולה דורש מינונים גבוהים יחסית של 
אופיואידים, הגורמים לישנוניות יתר, מומלץ לטפל עם 
התרופות הנ”ל. ההשפעה היא מהירה מאד- תוך ימים. ניתן 
להתחיל טיפול משולב של פסיכוסטימולנטים עם נוגדי 
דיכאון מקבוצות אחרות, אשר תחילת השפעתם איטית 

יותר. בהמשך אפשר יהיה להפסיק את הפסיכוסטימולנט.
תופעות לוואי לא רצויות: אגיטציה, נדודי שינה, חוסר 
תיאבון, הזיות, פסיכוזות, הפרעות בקצב הלב, סיוטים 

ליליים.

מינון:

5mg-60mg/d Methylphenidate רצוי לחלק את המינון 
לשניים וליטול רק בבוקר ובצהרים, כדי למנוע נדודי שינה 

בלילה.
Modafinil 100mg-400mg/d

טיפול לא תרופתי 
טיפול תומך נפשי קצר כדי לגייס את כוחותיו של החולה 

ודרכי התמודדות, להחזיר לו את הכבוד העצמי ולעזור 
לחולה להשלים עם העבר.

הגישה הכללית - לעודד את החולה לדבר על עברו ועל 

אירועים חשובים בחייו. הקלינאי צריך להיות פתוח לשאלות 
 Waller &( המדאיגות את החולה, כולל אלה על המוות

.)Caroline, 2000

מסרים שצריך להעביר לחולה:

החולה יישאר בשליטה בנוגע לקבלת החלטות, אם 	 
באופן ישיר ואם באמצעות הנחיות מקדימות.

הצוות יוכל להפחית את סבלו ע”י איזון תסמינים 	 
מיטבי.

לא ננטוש את החולה. יש לקבוע עימו פגישה בהקדם 	 
ולהסביר לו איך ליצור קשר עם הצוות בקלות ובנוחות.

דיון וסיכום
במאמר הדגשנו את הקושי באבחון של דיכאון אצל חולה 
עם סרטן מתקדם מחמת חפיפה של תסמינים סומאטיים 
המשותפים למחלת סרטן ודיכאון. לכן יש להסתמך בעיקר 
על התסמינים הנפשיים. קושי נוסף באבחנה של דיכאון 
הוא קיום דיכאון קליני המגיב טוב לטיפול תרופתי לעומת 
קיומו של רצף דיכאוני, למשל עצב ודמורליזציה, אשר 
לא מושפע מטיפול תרופתי נוגד דיכאון. לכן הדגשנו את 
המשותף והשונה ביניהם. לבסוף, היה לנו חשוב לעודד את 
החברים בצוות הבינתחומי להיעזר בסריקה ראשונית של 

דיכאון בכלי קצר ותקוף של כוכינוב.
ניתן לסכם ולומר כי דיכאון שכיח אצל חולים עם סרטן 
מתקדם. הוא משפיע לרעה על היענות לטיפול ומגביר 

את סבלו הנפשי והגופני. הטיפול התרופתי הוא יעיל ולכן 
חשוב לדעת לאבחן את הדיכאון המגיב לטיפול תרופתי 
ולהיות מסוגלים להבדילו ממצבים דומים שאינם מושפעים 
מטיפול נוגד דיכאון תרופתי כמו תסמונת של דמורליזציה 

או עצב.
טיפול תרופתי נוגד דיכאון צריך להיות מותאם למצבו 
ולצרכים המיוחדים של החולה. אנו מקווים שהבהרת 
הקשיים באבחון הדיכאון והתאמת הטיפול התרופתי 
לצרכים המיוחדים של כל חולה, יקל על הקלינאים להחליט 
האם החולה סובל מדיכאון קליני והאם להתחיל בטיפול 
נוגד דיכאון המתאים לטווח החיים ולצרכים המיוחדים של 
כל אחד באופן ספציפי. האבחון והטיפול הנכון בדיכאון אצל 
חולים עם סרטן מתקדם יפחית את הסבל וישפר את איכות 

החיים של המטופל ושל משפחתו.
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טבלה 1: שימוש בתרופות נוגדות דיכאון ברפואה הפליאטיבית 

Class  Action Advantageous 
effects of side 
effects

Harmful side 
effects

Use in 
palliative 
care

Daily dose 
rangers
(may have ER 
forms)

Tricyclics,
e.g. amitriptyline

Inhibits 5-HT and 
NA uptake,
antimuscarinic,
antihistaminic,
anti-alpha 1

Co-analgesic
Sedative

Constipation
Dry mouth
Urinary retention
Hypotension
Syncope

Pain
Insomnia
Depression

Amitriptyline
25-150 mg

Selective serotonin
Reuptake inhibitors
(SSRI),e.g. 
citalopram,
fluoxetine, 
paroxetine,
sertraline, escitalo
pram                      

Inhibition of 5-HT
reuptake

Citalopram safe
With tamoxifen

Sexual 
dysfunction
(5-HT 2A);
Gl-nausea, 
vomiting,
Diarrhea (5-HT 3);
QTc prolongation 
at 
Higher doses

Depression
Anxiety
Obsessive-
compulsive
PTSD

Citalopram 10-60 
mg
Fluoxetine 10-80 
mg
Paroxetine 10-60 
mg
Sertraline 25-200 
mg
Escitalopram 5-20 
mg

Selective serotonin
And noradrenaline
Reuptake inhibition
(SSNRI),e.g. 
venlafaxine,
desvenlafaxine, 
duloxetine, 
milnacipran

Inhibition of 5-HT
And NA reuptake

Co-analgesic Hypertension in 
higher doses
Nausea, Gl tract

Severe 
depression 
Anxiety

Venlafaxine 37.5-
450
mg: desvenlafaxine
50-200mg (care 
with
hepatorenal 
insufficiency); 
duloxetine 15-60 
mg;
milnacipran 50-200 
mg 

Selective dopamine
and noradrenaline
reuptake inhibitors,
e.g. bupropion

Inhibition of 
dopamine
and noradrenaline 
reuptake

Anxiety
Seizures
Agitation

Depression
Fatigue

Bupropion 150-450 
mg
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Noradrenergic and 
specific serotonergic 
antidepressants 
e.g. mirtazapine

Increases 5-HT 
and NA activity,
antihistaminic

Stimulates 
appetite
Helps sleep

Dry mouth
Drowsiness
Neutropenia
rare

Depression 
Anxiety
Appetite and
Weight gain
Insomnia

Mirtazapine 15-60 
mg

Serotonin 
antagonists
and reuptake 
inhibitors,
e.g. trazodone

Increases 5-HT
activity
Anticholinergic

Helps sleep Dry mouth
Constipation
Urinary retention
Drowsiness

Depression
Sleep

Trazodone 50-300 
mg

Psychostimulants, 
e.g.
methylphenidate,
modafinil,
dextroamphetamine

Increase 
dopamine
activity

Counter opioid
sedation
alertness
Counter fatigue
Rapid effect

Agitation
Insomnia
Anorexia
Seizures
Hallucinations
Psychosis
Arrhythmia
Nightmares

Depression
Opioid 
sedation

Methylphenidate
5-60 mg;
modafinil 100-400 
mg;
dextroamphetamine
5-60 mg

5-HT - 5-hydroxytrypmine (serotonin); GI - gastrointestinal; NA - noradrenaline
(Kissane, Doolittle, 2015)
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