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sanTrauka 
šias praktines biologinio, daugiausia – farmakologinio, bipolinės depre
sijos gydymo rekomendacijas parengė Pasaulinės biologinės psichiatrijos 
draugijų federacijos (angl. World Federation of Societies of Biological 
Psychiatry, WFsBP) bipolinio sutrikimo gydymo rekomendacijų rengimo 
darbo grupė. Jų paskirtis – pateikti sistematizuotą visų mokslinių įrodymų, 
susijusių su bipolinės depresijos gydymu, apžvalgą. Duomenys, naudoti 
rengiant šias rekomendacijas, paimti iš meDline ir emBase duomenų 
bazių, svarbiausių pastarojo meto konferencijų bei įvairių nacionalinių ir 
tarptautinių gydymo rekomendacijų. Jų mokslinis pagrįstumas buvo su
skirstytas į keturis įrodymų lygius (nuo a iki D). kadangi šios rekomenda

summary
These practice guidelines for the biological, mainly pharmacological 
treatment of bipolar depression were developed by an international 
task force of the World Federation of societies of Biological Psychiatry 
(WFsBP). their purpose is to supply a systematic overview of all scien
tific evidence pertaining to the treatment of bipolar depression. the data 
used for these guidelines have been extracted from a meDline and 
emBase search, and from recent proceedings of key conferences and 
various national and international treatment guidelines. Their scienti
fic rigor was categorised into four levels of evidence (aD). as these 
guidelines are intended for clinical use, the scientific evidence was not 
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Įvadas
Bipolinis sutrikimas yra nepakankamai diagnozuojama 

(Ghaemi ir kt., 2000b; kasper ir kt., 2002a), o nepakankamai gy
dant, ir stipriai žalojanti liga (simpson ir Jamison, 1999). Prie
šingai nei unipolinės depresijos, bipolinės depresijos paplitimas 
pasaulyje gana nedidelis. tarptautinių tyrimų metu nustatyta, 
kad i tipo bipolinio sutrikimo paplitimas pasaulyje yra 1,6 proc. 
(Weissman ir kt., 1996), o i ir ii tipo bipolinių sutrikimų – 5,5 
proc. (angst, 1995). kai kurioms pacientų grupėms, tokioms 
kaip, pavyzdžiui, jauni pacientai, sergantys depresija su psi
chozės simptomais, pirmojo epizodo metu klaidinga diagnozė 
nustatoma ypač dažnai – paaiškėjo, kad iki 50 proc. pacientų, 
stacionarizuotų pirmojo depresijos epizodo metu, laikui bė
gant pasirodo sergą bipoliniu sutrikimu (Goldberg ir kt., 2001) 
(1 pav.). epidemiologiniai duomenys kartu su gausėjančiais są
sajų su genetiniu polimorfizmu įrodymais (pavyzdžiui, biogeni
nių aminų receptorius ir pernešėjus koduojančių genų ekspresija 
(kelsoe ir kt., 1996; Waldman ir kt., 1997)) patvirtina prielaidą, 
kad bipolinis sutrikimas turi gana stiprų paveldimumo kompo
nentą ir kad jo paplitimas santykinai nedaug priklauso nuo žmo
gaus asmeninių ar socialinių ypatybių. Dėl to manoma, kad opti
mizuotas biologinis, daugiausia psichofarmakologinis gydymas 
turėtų duoti panašų rezultatą skirtingų kultūrų pacientams.

nepaisant šio argumento, visame pasaulyje yra sukurta dau
gybė bipolinio sutrikimo gydymo strategijų ir rekomendacijų, ku
riose įvairiems gydymo metodams skiriamas skirtingas vaidmuo. 
akivaizdu, kad taip yra ne dėl paveldimų biologinių skirtumų, bet 
dėl skirtingų gydymo tradicijų ir skirtingų požiūrių į kai kuriuos 
konkrečius preparatus. taigi įrodymai, kuriais remiasi šie skirtin
gi požiūriai, yra gana riboti. rekomendacijos bipolinio spektro 
sutrikimams gydyti apskritai gali skirtis dar labiau, kadangi net 
nozologinės šių sutrikimų klasifikacijos klausimai toli gražu nėra 
galutinai išspręsti (akiskal ir Pinto, 1999; Baldessarini, 2000).

meTodai
šių rekomendacijų tikslas yra apibendrinti skirtingus autori

tetingų mokslininkų bei ekspertų iš viso pasaulio požiūrius į far
makologinį bipolinio sutrikimo gydymą. tuo tikslu buvo atlieka
ma išplėstinė literatūros, publikuotos iki 2002 m. vasario mėn., 
paieška meDline ir emBase duomenų bazėse, taip pat ir ki
tuose šaltiniuose, tokiuose kaip knygų straipsniai, bei svarbiau
sių pastarojo meto konferencijų santraukose. kaip papildomos 
nuorodos buvo išanalizuotos ir keletas nacionalinių gydymo re
komendacijų, parengtų 1997 m. ir vėliau. rasti duomenys buvo 
susisteminti ir sugrupuoti (shekelle ir kt., 1999). kiekvienas far
makologinio gydymo pasiūlymas buvo įvertintas atsižvelgiant į 
jo efektyvumą, saugumą (šalutinių poveikių profilį ir perėjimo į 
priešingą afekto polių riziką ir, daugiausia bipolinei depresijai, 
vaistų keitimo riziką), vartojimo praktiškumą ir prieinamumą 
skirtingose šalyse. kadangi vaistų kainų įvairovė pasaulyje yra 
didžiulė, kasdienio gydymo kaštai vertinami nebuvo. stokojant 
moksliškai gerai parengtų bipolinio afektinio sutrikimo tyrimų 
(Ghaemi ir kt., 2000a), nuspręsta taikyti lankstesnius kriterijus ir 
labiau imti domėn bet kokią klinikinę vaisto ilgalaikio vartojimo 
patirtį. Po 2001 m. liepą pasauliniame Biologinės psichiatrijos 
kongrese Berlyne įvykusios aštrios diskusijos įrodymų gradaciją 
nuspręsta pagrįsti schizofrenija sergančių Pacientų ligos baigčių 
tyrimo komandos (Patient Outcome Research Team, PORT) pa
rengtomis gydymo rekomendacijomis (lehman ir steinwachs, 
1998). šiose rekomendacijose klinikinė patirtis suderinta su įro
dymais pagrįstos medicinos elementais; jos taip pat buvo nau
dotos rengiant Pasaulinės biologinės psichiatrijos draugijų fede
racijos (World Federation of Societies of Biological Psychiatry, 
WFsBP) unipolinio afektinio sutrikimo gydymo rekomendaci
jas (Bauer ir kt., 2002a,b).

A lygis: Gerai tyrimais pagrįsti įrodymai. tai reiškia, kad 
efektyvumo įrodymai buvo pagrįsti mažiausiai trimis gerai me
todologiškai parengtais tyrimais, tarp jų ne mažiau nei vienu pla
cebu kontroliuojamu ir ne mažiau nei dviem palyginamaisiais 
standartinio gydymo tyrimais. tyrimų metu turėjo būti laikomasi 
tokių kriterijų, kaip pakankama tiriamųjų imtis ir tyrimo trukmė, 
atsitiktinis paskirstymas į gydomąją ar dvigubai aklą grupes.

B lygis: Pakankamai tyrimais pagrįsti įrodymai. šie įrody
mai pagrįsti mažiausiai dviem atsitiktinių imčių dvigubai aklais 
(aiDa) tyrimais, kurie galėjo ir neatitikti kai kurių a lygio kri
terijų (pavyzdžiui, maža tiriamųjų imtis arba neatlikta kontrolė 
placebu), arba vienu aiDa tyrimu ir mažiausiai vienu didelės 
apimties perspektyviuoju natūralistiniu tyrimu.

C lygis: Vienas AIDA tyrimas su palyginimu, vienas atviras 
perspektyvusis tyrimas arba du atviri perspektyvieji tyrimai su 
daugiau nei 10 tiriamųjų.

D lygis: rekomendacijos pagrįstos perspektyviuoju tyrimu, 
atliktu su ne mažiau kaip 10 pacientų, arba didelės apimties re
trospektyviąja duomenų analize ir patvirtintos ekspertų.

laikinosios darbo grupės sekretoriui ir pirmininkui paruošus 
šių rekomendacijų juodraštinį variantą, jis buvo išsiųstas visiems 

1 pav. tęstinis Čikagos tyrimas. per 15 metų beveik  
50 proc. pacientų, pirmąkart stacionarizuotų dėl  
unipolinės depresijos, patyrė mažiausiai vieną  
hipomanijos ar manijos epizodą (Goldberg ir kt., 2001)
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cijos skirtos klinikiniam darbui, moksliniai įrodymai ne tik sugraduoti, bet 
ir praktiniais sumetimais pakomentuoti darbo grupės ekspertų.
raktažodžiai: bipolinis sutrikimas, depresija, ūminės fazės gydymas, 
įrodymais pagrįstos rekomendacijos, farmakoterapija, antidepresan
tai, nuotaikos stabilizatoriai, elektrokonvulsinė terapija.

only graded, but also commented on by the experts of the task force to 
ensure practicability.
key words: bipolar disorder, depression, acute treatment, evidence
based guidelines, pharmacotherapy, antidepressants, mood stabiliser, 
electroconvulsive therapy.

gydymo rekomendacijos
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55 WFsBP bipolinio sutrikimo gydymo rekomendacijų rengimo 
darbo grupės nariams kritiškai įvertinti ir pastaboms apie gydy
mo ypatumus jų šalyse pateikti. antrasis juodraščio variantas, 
peržiūrėtas ir pataisytas atsižvelgiant į gautas rekomendacijas, 
buvo pateiktas galutinai patvirtinti.

siekiant išvengti šališkumo, rekomendacijos buvo rengia
mos be farmacijos kompanijų paramos. Darbo grupės ekspertai 
buvo parinkti atsižvelgiant į jų patirtį ir stengiantis atspindėti 
kultūrų įvairovę.

Nors autoriai supranta, kad bipolinis sutrikimas yra kintama 
būklė, kuri taip pat persidengia su skirtingais nuotaikos poliais 
(pavyzdžiui, mišri manija ar mišri depresija), praktiniais su
metimais gydymo rekomendacijos pradžioje yra suskirstytos į 
klasikines skubaus bipolinės depresijos ir manijos gydymo bei 
profilaktikos kategorijas. šis straipsnis bus skirtas bipolinės dep
resijos gydymui.

skubus bipolinės depresijos  
gydymas
antidepresantai
atlikta gausybė klinikinių tyrimų, patvirtinančių skirtingų 

antidepresantų efektyvumą gydant net ir gydymui atsparią uni
polinę depresiją (mcconville ir kt., 1998; nelson, 1998a,b). ty
rimai, ypač naujesnių antidepresantų, yra gerai metodologiškai 
parengti, ir praktiškai kiekvieno per pastaruosius dvidešimt metų 
užregistruoto antidepresanto efektyvumas tikrai įrodytas a lygiu. 
Deja, tai galima pasakyti tik apie unipolinės depresijos gydymo 
veiksmingumą. apmaudu, tačiau per pastaruosius du dešimtme
čius daugelio antidepresantų tyrimų metu bipoliškumas buvo at
metimo kriterijus. Į senesnius triciklių antidepresantų (tca) ty
rimus kartais būdavo įtraukiami ir bipoline depresija sergantieji 
pacientai, tačiau atskira jų analizė arba išvis nebūdavo atliekama, 
arba būdavo nepakankamai patikima dėl mažo bipolinių pacientų 
skaičiaus. taigi galima remtis tik keletu nedidelių kontroliuojamų 
tyrimų, kurių metu daugiausia buvo tirti nauji vaistai, tokie kaip 
selektyvieji serotonino reabsorbcijos inhibitoriai (ssri), selekty
vieji ar neselektyvieji monoaminooksidazės (MAO) inhibitoriai 
ar bupropionas lygintas su TCA (daugiausia imipraminu) arba 
placebu. šių tyrimų duomenimis, bent jau negrįžtami neselekty
vieji mao inhibitoriai (Baumhackl ir kt., 1989; Himmelhoch ir 
kt., 1991), ssri (fluoksetinas (cohn ir kt., 1989; amsterdam ir 
kt., 1998), paroksetinas (vieta ir kt., 2000)) ir bupropionas (sachs 
ir kt., 1994) yra veiksmingesni už placebą ir/ar pagal efektyvumą 
lygūs ar kiek efektyvesni už imipraminą ar desipraminą.

vien tik kontroliuojami įrodymai nėra įspūdingi. Praktikai 
vadovaujasi dideliu unipolinio ir bipolinio depresijos epizodo 
panašumu. kas tinka skubiam unipolinės depresijos gydymui, 
turėtų tikti ir bipolinei depresijai. kai kurie įrodymai, lyginant 
triciklių antidepresantų efektyvumą unipolinei ir bipolinei de
presijai gydyti, buvo gauti atlikus didelę retrospektyviąją 2032 
pacientų, nuo 1980 iki 1992 m. gydytų miuncheno universiteto 
Psichiatrijos klinikoje, analizę (möller ir kt., 2001).

lyginant ligoninėje rutiniškai užpildytą Bendro klinikinio 
vertinimo skalę (angl. Clinical Global Impression Scale, CGI), 
standartizuotus anamnezės duomenis, surinktus pagal asociacijos 
metodikoms ir dokumentams psichiatrijoje rekomendacijas (angl. 
Association for Methodology and Documentation in Psychiatry, 
amDP) (Pietzker ir Gebhardt, 1983) ir apskaičiuotą hospitalizavi
mo trukmę, tarp unipoline ir bipoline depresija sergančių pacientų 

nebuvo pastebėta jokio skirtumo. tuo metu retai būdavo skiria
ma kitokių antidepresantų nei tca. analizuojant kartu skiriamų 
nuotaikos stabilizatorių (beveik išimtinai vien ličio) gydymo re
zultatus taip pat nenustatyta jokių skirtumų. mes traktuojame tai 
kaip svarbų D lygio įrodymą, paremiantį antidepresantų vartojimą 
vidutinio sunkumo ar sunkios bipolinės depresijos atveju.

Nedideli tyrimai, atlikti vartojant naujus antidepresantus, pa
vyzdžiui, fluoksetiną (amsterdam ir kt., 1998) ir venlafaksiną 
(amsterdam, 1998), taip pat rodo panašų jų efektyvumą gydant 
unipolinę ir bipolinę depresiją. viena išimtis buvo papildomas 
tyrimas, atliktas su pacientais, kurių serume buvo didelė ličio 
koncentracija, gydant paroksetinu ir lyginant su gydymu TCA 
(imipraminu) ir placebu. Pirminės analizės metu nebuvo nustaty
ta jokių reikšmingų skirtumų (nemeroff ir kt., 2001). veikiausiai 
reikėtų šį tyrimą traktuoti kaip nepavykusį, nors antrinės anali
zės metu buvo atskleista ir keletas papildomų faktų. Pavyzdžiui, 
pacientams, kurių ličio koncentracija plazmoje buvo maža, ir 
paroksetinas, ir imipraminas buvo statistiškai reikšmingai veiks
mingesni už placebą, o paroksetinas dar ir geriau toleruojamas 
nei imipraminas. apibendrinant, galima pripažinti remiantis B 
(geriausiu atveju), o taip pat ir c bei D lygio įrodymais, kad 
antidepresantai (ir klasikiniai tca, ir naujesnės kartos) yra 
efektyvūs klasikinės depresijos simptomams gydyti pacientams, 
sergantiems bipoliniu sutrikimu.

Pagal saugumo ir šalutinio poveikio profilį manoma, kad 
naujesnės kartos antidepresantai yra geriau toleruojami ir ma
žiau toksiški perdozavimo atveju (lader, 1996; Barbey ir roo
se, 1998; Frey ir kt., 2000) (2 pav.). vis dėlto reikėtų pažymėti, 
kad cochrane bibliotekos metaanalizė atskleidė tik tendenciją, o 
ne reikšmingą skirtumą tarp ssri ir tca (Barbui ir kt., 2000) 
lyginant juos pagal tai, kaip dažnai pacientai pasitraukia iš kli
nikinių tyrimų. vaistų vartojimo „mados“ dažniausiai yra daug 
ginčų keliantis klausimas, ypač bipolinės depresijos gydymo 
atveju, todėl naujos kartos antidepresantams pirmumas neretai 
teikiamas vien dėl geresnio vaisto toleravimo. 

nėra įrodymų, kad vienų antidepresantų efektyvumas skir
tųsi nuo kitų. taigi gydymas galėtų būti orientuotas į simpto
mus, pavyzdžiui, esant miego sutrikimams skirti migdomųjų, o 
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prislopintiems pacientams skirti aktyvinančių vaistų. vis dėlto 
yra preliminarių duomenų, kad venlafaksinas (naujesnis antide
presantas, pasižymintis ir noradrenerginiu, ir serotoninerginiu 
poveikiu) lengviau nei ssri sukelia manijos būklę (vieta ir kt., 
2000). taigi vaistų keitimo rizika vartojant antidepresantų turėtų 
būti vertinama kritiškai (žr. skyrelį apie vaistų keitimą). kadangi 
vis didesnis dėmesys skiriamas vartojimo patogumui, daugelis 
naujųjų antidepresantų gali būti vartojami vieną du kartus per 
dieną ir taip lengviau suderinami su nuotaikos stabilizatorių 
vartojimu. vertinant prieinamumo galimybes, daugelio naujų 
antidepresantų galima gauti visame pasaulyje, nors naujesni, 
patentiniai vaistai išlieka gerokai brangesni nei senesnieji, ku
rių patentinis laikotarpis yra pasibaigęs. kai ypač aktualūs yra 
ekonominiai aspektai, galima skirti ir gerokai pigesnių geriau 
toleruojamų tca (pavyzdžiui, nortriptilino), jeigu keitimo rizi
ka tinkamai kontroliuojama nuotaikos stabilizatoriais.

apibendrinant galima pasakyti, jog, nors atlikta mažai kon
troliuojamų tyrimų (dažnai nepakankamos imties), tačiau retros
pektyviosios duomenų analizės buvo didelės apimties, bendrai 
antidepresantų, kaip grupės, veiksmingumą bipoline depresija 
sergantiems pacientams gydyti mes vertiname kaip B lygio įro
dymus. tiesa, kai kurie atskiri medikamentai nusipelno žemes
nio įvertinimo. 

nuotaikos stabilizatoriai
Dėl esamo tyrimų skaičiaus ir įrodymų būklės visą dėmesį 

mes skirsime tik ličiui, valproatams, karbamazepinui ir lamotri
ginui. apskritai ši sfera yra tyrinėta nepakankamai – iki lamo
trigino tyrimo rezultatų paskelbimo 1999 m. (calabrese ir kt., 
1999a) nebuvo atlikta jokių bipolinės depresijos placebu kon
troliuojamų atsitiktinių imčių tyrimų su lygiagrečiomis mono
terapijos grupėmis.

Litis
yra mažai įrodymų, kad litis bipolinei depresijai gydyti yra 

veiksmingesnis nei unipolinei (Goodwin ir kt., 1972; Baron ir 
kt., 1975). aštuoni iš devynių dvigubai aklų tyrimų su placebu 
patvirtino, kad litis yra pranašesnis už placebą gydant bipolinę 
depresiją (Zornberg ir Pope, 1993). vis dėlto daugelio šių ty
rimų metodologija kelia abejonių. tik jų metaanalizė (souza 
ir Goodwin, 1991) surinko pakankamą pacientų skaičių, kad 
būtų galima patvirtinti ličio efektyvumą. ličio monoterapijos 
antidepresinio poveikio stiprumas, palyginti su kitais antidepre
santais, taip pat išlieka neaiškus. Buvo atlikti ir penki nedideli 
dvigubai akli tyrimai (pavyzdžiui, mendels ir kt., 1972; arieli ir 
lepkifker, 1981; apžvalgą žr. adli ir kt., 1998). mes neaptiko
me publikuotų kontroliuojamų tyrimų, lyginančių antidepresinį 
ličio efektyvumą su naujos kartos antidepresantų efektyvumu. 
Be to, litis nepasižymi slopinamuoju poveikiu, nors šis gali būti 
pageidautinas pacientams, kuriems pasireiškia sunki depresija ir 
suicidiniai ketinimai. numanomas antisuicidinis ličio poveikis 
pasireiškia ne staiga, bet išsivysto laikui bėgant. taigi greitas an
tidepresinis ličio poveikis patvirtinamas B įrodymų lygiu. nors 
litis dar vartojamas ir augmentacijai gydant gydymui atsparią 
depresiją, vien ličio monoterapijos gali nepakakti pacientams, 
sergantiems vidutinio sunkumo ar sunkia bipoline depresija.

Valproatai
Dar mažiau duomenų yra apie greitą antidepresinį valproa

tų poveikį. 2001 m. buvo publikuotas sisteminis placebu kon
troliuotas dvigubai aklas 19 pacientų, sirgusių ii tipo bipoliniu 
depresijos fazės sutrikimu, tyrimas (Winsberg ir kt., 2001), de

monstruojantis antidepresinį valproatų poveikį. vis dėlto lam
bertas nurodo, kad teigiamas poveikis pasireiškė tik 24 proc. 
iš 103 bipoline depresija sirgusių pacientų (lambert, 1984). 
lambertas atliko atvirą tyrimą, daugiausia su i tipo bipoliniu 
sutrikimu sirgusiais pacientais. šis 24 proc. atsakas tikriausiai 
nesiskiria nuo laukto placebo atsako. taigi kol kas dar nėra tvirtų 
įrodymų, kad valproatai vieni patys būtų veiksmingi kaip antide
presantai ūminės fazės metu, bent jau i tipo bipoliniu sutrikimu 
sergantiems pacientams. Bet jų potencialas depresinių epizodų 
prevencijai yra gerokai didesnis. Didelės apimties placebu kon
troliuojamas palaikomasis tyrimas parodė, kad valproatai (bet 
ne litis) buvo patikimai veiksmingesni už placebą depresinio at
kryčio prevencijai (Bowden ir kt., 2000). vis dėlto šie rezultatai 
gauti antrinės tyrimo, kurio pirminė analizė to neparodė, duome
nų analizės metu. apibendrinant, valproatų vartojimas ūminiu 
bipolinės depresijos periodu yra racionalus tik atsižvelgiant į 
ilgalaikio palaikomojo gydymo poreikį ir perėjimo į maniją pre
venciją. Jei negaunama greito atsako, vertėtų papildomai skirti ir 
antidepresantų ar nuotaikos stabilizatoriaus, pasižyminčio anti
depresiniu poveikiu. valproatai ūminiam antidepresiniam gydy
mui nusipelno geriausiu atveju c lygio rekomendacijų.

Karbamazepinas
Panašiai kaip ir valproatai, karbamazepinas gerokai mažiau 

tyrinėtas ūminės bipolinės depresijos fazės gydymo aspektu nei 
manijos atveju ar profilaktikai (stomgren ir Boller, 1985; shel
ton, 1999; schou, 1997). Didžiojoje dalyje tyrimų dalyvavo bi
poline ir unipoline depresija sergantys pacientai. keletas tyrimų, 
tarp kurių vienas placebu kontroliuojamas (Ballernger, 1988), 
leidžia daryti prielaidą apie vidutinio lygio efektyvumą (mat
kowski ir rybakowski, 1992; Ballenger ir Post, 1980; neumann 
ir kt., 1984; maj ir kt., 1991), tačiau kiti tyrėjai to nepatvirtina 
(small, 1990). Paskutinių tyrimų duomenimis, atsakas į gydymą 
karbamazepinu yra ne didesnis už numanomą atsaką į placebą. 
taigi karbamazepinas, kaip ir valproatai, nerekomenduojami bi
polinės depresijos monoterapijai (c lygis), tačiau gali būti nau
dingi manijos prevencijai. Be to, priešingai nei valproatai, kar
bamazepinas gali didinti kai kurių antidepresantų metabolizmą, 
taip pasunkindamas gydymo kontrolę. Jei pacientas jau buvo 
gydytas karbamazepinu profilaktiniais tikslais ir gerai jį tolera
vo, šio gydymo tęstinumo užtikrinimas vis dėlto yra pateisina
mas. tačiau jei profilaktinį gydymą dar tik planuojama pradėti, 
vertėtų geriau apsvarstyti kitų galimų medikamentų, pavyzdžiui, 
ličio, valproatų ar lamotrigino vartojimo galimybes.

Lamotriginas
iš visų šiuo metu prieinamų nuotaikos stabilizatorių greitą 

lamotrigino antidepresinį poveikį patvirtina didžiausias tyri
mas. ir nors, tiesą sakant, jo metu nepavyko nustatyti statistiškai 
reikšmingo skirtumo tarp lamotrigino ir placebo pagal pagrin
dinį baigčių tikrinimo kriterijų – Hamiltono depresijos skalę 
(calabrese ir kt., 1999a), tačiau pagal kitus kriterijus (montgo
meryasberg depresijos skalė, cGi) lamotrigino pranašumas 
buvo statistiškai patikimas. Deja, kol kas vis dar nėra atlikta 
kontroliuojamų tyrimų, lyginančių lamotriginą su standartiniais 
antidepresantais. taigi kartu su dideliu skaičiumi atvirų neaiš
kaus validumo tyrimų mes vertiname antidepresinio lamotrigino 
efektyvumo įrodymus B lygiu. 

Toleravimas
kaip visada, kiekvieno vaisto toleravimas ir šalutinis po

veikis kiekvienam pacientui rodo skirtingus jų vartojimo priva

gydymo rekomendacijos
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lumus ir trūkumus. vertinant efektyvumą bei šalutinį poveikį, 
pasirodė, kad pacientai labiau patenkinti lamotriginu nei ličiu, 
karbamazepinu ar valproatais (J.Goldberg, duomenys pristatyti 
aPa, 2000). vis dėlto nereikėtų neįvertinti lamotrigino ir karba
mazepino sukeliamų alerginių reakcijų rizikos.

Afekto kaitos rizika 
Daugelis gydytojų, ypač šiaurės amerikoje, atrodo, daugiau 

rūpinasi perėjimo į maniją rizika, o ne maksimalaus antidepre
sinio poveikio siekimu. viena vertus, manijos epizodai destruk
tyviai veikia pacientą, jo socialinę integraciją ir šeimyninį gy
venimą, tačiau, antra vertus, nepakankamas depresijos gydymas 
gali labai pabloginti funkcines paciento galimybes ir padidinti 
savižudybės riziką. vartojant nuotaikos stabilizatorius monote
rapijai, afekto kaitos rizika siekia tarp 0 ir 5 proc., iš jų manijos 
prevencijai veiksmingiausias veikiausiai yra litis (Calabrese ir 
kt., 1999b). natūrali sveikimo po bipolinės depresijos perėjimo 
į maniją rizika yra 4–8 proc. (angst, 1985; Bunney ir kt., 1972). 
vis dėlto monoterapija antidepresantais, papildomai neskiriant 
nuotaikos stabilizatorių, šią riziką padidina labai smarkiai (le
wis ir Winokur, 1982; Wehr ir Goodwin, 1987). Didžiausias už
registruotas perėjimo į maniją dažnis (iki 70 proc.) siekia laikus, 
kai vieninteliai medikamentai buvo tca ir negrįžtamieji mao 
inhibitoriai. vartojant naujesnius antidepresantus, ypač ssri, ši 
rizika neturėtų būti didesnė nei natūralaus sveikimo atveju (Peet, 
1994) ir gali būti pakankamai kontroliuojama pridedant normo
timikų (Boerli ir kt., 1998), nors ir nuotaikos stabilizatorius šios 
rizikos visiškai nepanaikina (Bottlender ir kt., 1998; Quitkin ir 
kt., 1981). skiriant ssri kartu su nuotaikos stabilizatoriumi, 
afekto kaitos rizika yra tokia pati, kaip skiriant vien monoterapi
ją nuotaikos stabilizatoriumi. kadangi, vartojant ssri, vis tiek 
išlieka perėjimo į maniją tikimybė, jie, ypač turintys ilgesnį ski
limo pusperiodį (pavyzdžiui, fluoksetinas), neturėtų būti laikomi 
idealiais. Panašu, kad maža rizika pasižymi bupropionas (Hay
kal ir akiskal, 1990; sachs ir kt., 1994), tačiau ne visi tyrimai tai 
patvirtina (Fogelson ir kt., 1992). Be to, maža šių tyrimų apimtis 
sumažina jų išvadų patikimumą.

Kai antidepresinis gydymas naujos kartos antidepresantais, 
pavyzdžiui, ssri, venlafaksinu ar bupropionu, yra veiksmingas, 
jis turėtų būti tęsiamas kartu su nuotaikos stabilizatoriumi kaip 
palaikomasis gydymas (Post ir kt.). vienintelio atsitiktinių im
čių dvigubai aklo perspektyviojo ilgalaikio bipolinės depresijos 
gydymo moderniais antidepresantais tyrimo metu nustatyta, kad 
depresijos atkryčio tikimybė pacientams, tęsiantiems antidepre
santų vartojimą, yra gerokai mažesnė nei jų vartojimą nutrau
kusiems pasiekus remisiją; nepastebėta ir statistiškai patikimo 
skirtumo tarp perėjimo į manijos epizodą (altshuler ir kt.). šie 
pastebėjimai akivaizdžiai prieštarauja ankstesnių gydymo nuro
dymų rekomendacijoms antidepresantų vartojimą nutraukti kuo 
greičiau (pavyzdžiui, amerikos psichiatrų asociacijos rekomen
dacijos 1994; sachs, 1996). 

rekomendacijos
Įvertinus skirtingus efektyvumo, toleravimo ir saugumo as

pektus, pasirodė, kad antidepresantai yra bene efektyviausias 
gydymo būdas, tuo tarpu nuotaikos stabilizatoriai – saugiausias 
ar konservatyviausias. Greičiausiai nėra skirtumo tarp naujos 
kartos antidepresantų ir naujos kartos nuotaikos stabilizatorių, 
tokių kaip lamotriginas, toleravimo. turint galvoje ir pagrindi
nes bipolinės depresijos gydymo problemas, tokias kaip, pavyz
džiui, perėjimas į maniją ar suicidas, atrodytų, kad gydyti turėtų 

būti pradedama nuo antidepresantų ir nuotaikos stabilizatorių 
derinio. Pirmos eilės antidepresantai turėtų būti ssri ir galbūt 
bupropionas (priklauso nuo prieinamumo); pirmos eilės nuotai
kos stabilizatoriai yra litis (kuris gali pasižymėti ir antisuicidiniu 
poveikiu (thiesFlechtner ir kt., 1996)) ir lamotriginas. vis dėl
to pagrindinė praktikoje iškylanti gydymo lamotriginu problema 
yra ta, kad greitai dozės didinti negalima dėl galimų sunkių aler
ginių komplikacijų. iii fazės daugiacentrio tyrimo (calabrese ir 
kt., 1999a) metu antidepresinis poveikis buvo pastebėtas skiriant 
50 mg lamotrigino, tačiau pagal gamintojo rekomendacijas tokia 
jo dozė gali būti pasiekiama tik trečiąją gydymo savaitę. laikas, 
reikalingas antidepresiniam ličio poveikiui pasireikšti, veikiau
siai taip pat yra panašus, tai aiškiai riboja jo vartojimą bipolinės 
depresijos gydymo monoterapijai (montgomery ir kt., 2000). 
skiriant tradicinių antidepresantų maksimalaus jų poveikio irgi 
sulauksime tik po dviejų ar daugiau savaičių, todėl šiuo laikotar
piu gali tekti skirti ir papildomą simptominį gydymą trankvilian
tais (pavyzdžiui, lorazepamu), tai gali netgi paspartinti atsaką 
(Furukawa ir kt., 2002).

Jeigu anksčiau buvo gydoma nuotaikos stabilizatoriais ir buvo 
efektyvu atkryčių prevencijai, reikėtų ir toliau jais gydyti optimi
zavus dozę ir, jei reikia, pridėti antidepresantų. Gydymo nuotai
kos stabilizatoriais optimizavimas reiškia ne nekintamos vaisto 
koncentracijos plazmoje palaikymą, o aukso vidurį tarp mak
simalaus veiksmingumo ir toleravimo. Jei to pradinio gydymo 
neužtenka, mažai tėra kontroliuojamų įrodymų, kuriais remiantis 
būtų galima parinkti tolimesnio gydymo taktiką. kai kurių au
torių nuomone, tokiu atveju reikėtų papildomai skirti nuotaikos 
stabilizatorių, tačiau lygiai taip pat būtų galima pasvarstyti ir apie 
antidepresantų skyrimą. taip pat mažai įrodymų, kad antro nuo
taikos stabilizatoriaus paskyrimas jau vartojantiems vieno būtų 
toks pat efektyvus, kaip antidepresanto paskyrimas (young ir kt., 
2000). Be to, papildomas šiuolaikiško antidepresanto paskyrimas 
gali būti geriau toleruojamas nei dviejų nuotaikos stabilizatorių 
derinys (young ir kt. tyrimo metu buvo vartojamas ličio ir valproa
tų derinys). kai iškyla dilema, kurį vaistą pasirinkti – antrą nuo
taikos stabilizatorių ar antidepresantą, apsispręsti gali padėti tik 
išsamios paciento anamnezės analizė, įvertinant ankstesnius per
ėjimo į maniją ar greitos nuotaikų kaitos atvejus.

Pacientams, sergantiems sunkia depresija, depresija su psi
choze ar greitų ciklų depresija, šios rekomendacijos gali kiek skir
tis. nekomplikuotos unipolinės depresijos atveju ssri ir tca 
veiksmingumas yra praktiškai toks pats (Geddes ir kt., 2000). 
sergant sunkia depresija ir depresija su psichoze gali prireik
ti klasikinių tca ar negrįžtamo veikimo maoi, kadangi, bent 
jau unipolinės depresijos atveju, tokioms būklėms gydyti jie yra 
pranašesni už ssri (Perry, 1996). taip pat gali būti naudinga ir 
gydymo augmentacija atipiniais antipsichotikais. Be to, kad gydo 
psichozės simptomus ir yra gerai toleruojami, olanzapinas (vieta 
ir kt., 2001b; rothschild ir kt., 1999; tohen ir kt., 2000) ir risperi
donas (vieta ir kt., 2001a) pasižymi antidepresiniu poveikiu.

Duomenys apie antidepresantų vaidmenį greitų ciklų dep
resijos atveju yra prieštaringi. kai kurie tyrėjai pažymi anti
depresantų potencialą ne tik pakreipiant ligos eigą į priešingą 
afektinio spektro polių, bet ir padidinant ligos epizodų skaičių 
(althshuler ir kt., 1995) (nors pastarąja galimybe abejojama 
(coryell ir kt., 1992)). vertinant šiuos negatyvius antidepresantų 
bruožus, pacientams, sergantiems lengva ar vidutinio sunkumo 
greitų ciklų depresija be suicido rizikos, gali būti skiriama nor

heinz grunze, siegfried kasPer, guy goodwin, Charles Bowden, david Baldwin, rasmus liChT ir kt.  
biologinis bipolinio sutrikimo gydymas: pasaulinės biologinės psichiatrijos draugijų federacijos (WFsbp) rekomendacijos. i dalis
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motimiko ar dviejų normotimikų derinys. vis dėlto sunkesnės 
depresijos su greita ciklų kaita atveju antidepresanto paskyrimas 
būtų visai pagrįstas. kai kurių autoritetų nuomone, paskyrus an
tidepresanto, jo vartojimą reikėtų nutraukti kaip įmanoma anks
čiau, tačiau praktikoje tai padaryti gali būti sunku. 

papildomos gydymo galimybės
Jeigu vis dėlto, nepaisant daugybės su normotimikais ir an

tidepresantais atliktų tyrimų, atsakas į gydymą nėra pakanka
mas, vertėtų pasirinkti gydomojo efekto augmentaciją didelėmis 
tiroksino dozėmis (Bauer ir kt., 1998) (c lygis). Be to, tęsiant 
augmentaciją, gali būti pasiekiama teigiamų greitos ciklų kaitos 
gydymo rezultatų. Deja, toks gydymas gali sukelti daug šaluti
nių poveikių, pirmiausia širdies ir kraujagyslių sistemai, todėl 
tokia gydymo taktika turėtų būti taikoma tik esant kvalifikuotai 
medicininei priežiūrai.

Pagal pranešimus apie atskirus klinikinius atvejus ar teigia
mus rezultatus iš kontroliuojamų tyrimų su unipoline depresija 
sergančiais pacientais galima daryti prielaidas apie kai kurių kitų 
medikamentų vartojimo augmentacijai tikslingumą (pavyzdžiui, 
pindololio, pramipeksolio), tačiau jų patikimumo lygis yra men
kas ir nesiekia nė D lygio įrodymams keliamų reikalavimų.

miego deprivacija, derinant su miego fazės ankstinimo pro
tokolu, gali būti naudojama kaip chronobiologinės intervencijos 
taktika, kadangi jos veiksmingumas bipolinei depresijai gydyti 
yra toks pats, kaip ir unipolinei (riemann ir kt., 2002) (c lygis). 
šiuo atveju, jei nederinama su normotimikais, manijos rizika 
siekia apie 10 proc. (colombo ir kt., 1999). taigi, pradėjus gy
dyti nuotaikos stabilizatoriais, gydymas miego deprivacija gali 
būti taikomas pacientams, kuriems praeityje buvo pastebėtas 
atsparumas antidepresiniam gydymui ar kurie prastai toleravo 
farmakoterapiją. 

nors kontroliuojamų duomenų su sergančiaisiais bipoline 
depresija nėra daug, tačiau veiksmingiausias nemedikamentinis 
depresijos gydymo metodas (abrams, 1992) vis dar išlieka elek
trokonvulsinė terapija (ekt) (kalin, 1996) (B lygis). ypač labai 
sunkių depresijų, depresijų su psichoze arba su ryškiu psicho
motoriniu slopinimu atvejais. Perėjimo į maniją rizika yra są
lyginai didelė (apie 7 proc. (angst, 1985)), tačiau kartu skiriant 
ličio padidėja praeinančio postekt delyro tikimybė ir trukmė. 
skirtingose šalyse ekt naudojimo galimybės gana smarkiai ski
riasi, tačiau dažniausiai atspindi ne šio metodo naudingumą, o 
visuomenės požiūrį į jį. taigi kai kuriose šalyse ekt naudojama 
jau ankstyvose gydymo stadijose, tuo tarpu kitose – atidedama ir 
taikoma tik ypatingais, dažniausiai sunkiai pagydomais atvejais.

šiuo metu intensyviai tiriama transkranialinės magnetinės 
stimuliacijos (tms) įtaka unipolinei depresijai gydyti, tačiau 
apie jos efektyvumą bipoliniu sutrikimu sergantiems pacientams 
žinoma mažai (yaroslavsky ir kt., 1999).

medikamentinio gydymo derinimas su psichoterapija, ypač 
kognityvine elgesio terapija (ket (Zaretsky ir kt., 1999)), ar 
tarpasmenine psichoterapija (taP (Weissman, 1997)) visuomet 
yra geras pasirinkimas, ypač lengvesnėmis formomis sergan
tiems pacientams. Papildomi psichoterapijos poveikiai gali būti 
geresnis paciento ir gydytojo bendradarbiavimas, geresnis medi
kamentinio gydymo nurodymų laikymasis, taip pat ir stresoge
ninio gyvenimo būdo išvengimas (miklowitz ir kt., 1996).

iŠvados
Bipolinės depresijos gydymas iškelia kai kuriuos prieštarin

gus klausimus, ypač pasveriant perėjimo į maniją ir suicido rizi
ką (möller ir Grunze, 2000). naujausiose gydymo rekomendaci
jose matomas santykinis skirtingų požiūrių suartėjimas (sachs ir 
kt., 2000; nolen ir Bloemkolk, 2000; kasper ir kt., 2000, 2002b; 
van calker ir Berger, 2000; Grunze ir kt., 2002; amerikos psi
chiatrų asociacija, 2002). atrodo, bus pasiektas susitarimas, kad 
pirmos eilės gydymo būdas, bent jau pacientų, sergančių viduti
nio sunkumo ir sunkia bipoline depresija, yra normotimiko deri
nys su antidepresantu, pageidautina moderniu, ne tca. sunkios 
depresijos ir/ar depresijos su psichoze atveju ssri efektyvumas 
yra mažesnis, todėl gali prireikti klasikinių antidepresantų, tokių 
kaip tca ar negrįžtamieji maoi. siūlomo medikamentinio gy
dymo algoritmo santrauka pateikiama 3 pav.

vertė gyd. dainius pažėra

ns: nuotaikos stabilizatorius
AD: Antidepresantas
Li: Litis
cBZ: karbamazepinas
VPA: Valproatai
LTG: Lamotriginas
ssri: selektyvieji serotonino reabsorbcijos inhibitoriai
BZD: Benzodiazepinai
ekt: elektrokonvulsinė terapija
MD: Miego deprivacija
AAP: Atipiniai antipsichotikai

bipolinė depresija

i.

ii.

iii.

+

+a

B

a: ssri arba  
bupropionas

b: selektyvūs 
maoi  

arba naujieji ad

+

li/ltg/vpa/cbZ
Papil-
domas 

gydymas: 
+Bzd 
+md 
+aaP

dviejų ns derinys

ad keitimas, apsvars-
tomas tca ar negrįž-
tamo veikimo maoi

dviejų ns derinys, 
apsvarstoma, ar rei-
kia pridėti tiroksino 

ekT

3 pav. rekomenduojamas medikamentinio gydymo  
algoritmas

Įrodymų lygis a 
Įrodymų lygis B

Įrodymų lygis c
Įrodymų lygis D

iV.
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