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sanTrauka
šias praktines biologinio, daugiausia farmakologinio, bipolinės ma
nijos gydymo rekomendacijas parengė Pasaulinės biologinės psichiat
rijos draugijų federacijos (angl. World Federation of Societies of 
Biological Psychiatry, WFsBP) bipolinio sutrikimo gydymo reko
mendacijų rengimo darbo grupė. Jų paskirtis – pateikti sistematizuo
tą visų mokslinių įrodymų, susijusių su bipolinės manijos gydymu, 
apžvalgą. Duomenys, naudoti rengiant šias rekomendacijas, paimti iš 
meDline ir emBase duomenų bazių, svarbiausių pastarojo meto 
konferencijų bei įvairių nacionalinių ir tarptautinių gydymo rekomen
dacijų. Jų mokslinis pagrįstumas buvo suskirstytas į keturis įrodymų 
lygius (nuo a iki D). kadangi šios rekomendacijos skirtos klinikiniam 

summary
Identical to the preceding guidelines of this series, these practice gui
delines for the biological, mainly pharmacological treatment of acute 
bipolar mania 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 scientific evi
dence pertaining to the treatment of acute mania. The data used for 
these guidelines have been extracted from a meDline and emBase 
search, from recent proceedings of key conferences, and from various 
national and international treatment guidelines. their scientific rigor 
was categorised into four levels of evidence (AD). As these guideli
nes are intended for clinical use, the scientific evidence was finally not 

gydymo rekomendacijos
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Įvadas ir Metodai
ši bipolinio sutrikimo farmakologinio gydymo WFsBP nuo

rodų dalis yra skirta manijai. Pagrindas ir priežastys, paskatinę 
tokių gydymo rekomendacijų publikaciją, yra nurodyti pirmo
joje straipsnio dalyje, kuri skirta bipolinio sutrikimo depresijai 
gydyti (Grunze ir kt., 2002). trumpai tariant, įrodymų gradacija 
pagrįsta schizofrenija sergančių Pacientų ligos baigčių tyrimo 
komandos (angl. Patient Outcome Research Team, PORT) pa
rengtomis gydymo rekomendacijomis (lehman ir steinwachs, 
1998). šiose rekomendacijose klinikinė patirtis suderinta su įro
dymais pagrįstos medicinos elementais; ir jos taip pat naudotos 
rengiant Pasaulinės biologinės psichiatrijos draugijų federacijos 
(angl. World Federation of Societies of Biological Psychiatry, 
WFsBP) bipolinio (Grunze ir kt., 2002) ir unipolinio afektinio 
sutrikimo gydymo rekomendacijas (Bauer ir kt., 2002):

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 įro
dymai pagrįsti mažiausiai dviem atsitiktinių imčių dvigubai 
aklais (aiDa) tyrimais, kurie galėjo ir neatitikti kai kurių a 
lygio kriterijų (pavyzdžiui, maža tiriamųjų imtis arba neatlikta 
kontrolė placebu), arba vienu aiDa tyrimu ir mažiausiai vienu 
didelės apimties perspektyviuoju 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 ne mažiau kaip su 10 pacientų, arba didelės apimties re
trospektyviąja duomenų analize ir patvirtintos ekspertų.

remiantis klinicistų nuomone, ūminė bipolinė manija galėtų 
būti skirstoma į maniją su euforija (klasikinę), maniją su disfori
ja, mišrias būkles, maniją su psichoze arba katatonijos požymiais 
bei maniją greitos ciklų kaitos sutrikimo sudėtyje. Jei šių subtipų 
egzistavimas būtų patikimai pagrįstas, jie galėtų paveikti ne tik 
klasifikaciją, bet ir gydymo pasirinkimą (Dilsaver ir kt., 1999).

ilgametė klinikinė patirtis, vartojant įvairius nuotaikos stabili
zatorius, rodo, kad vaistas, kuris buvo veiksmingas gydant vieną 
manijos manifestą, nebūtinai bus veiksmingas gydant viso spek
tro manijos pasireiškimus. čia pateikti manijos su euforija (kla
sikinės), manijos su disforija, mišrių būklių, manijos su psichoze 
arba katatonijos požymiais, manijos greitos ciklų kaitos sutrikimo 
sudėtyje bei hipomanijos gydymo algoritmai. kad ir kaip būtų, 
reikalingas atsargumas. manijos būklės tikrai nėra monolitinės, 
bet joms taip pat nėra būdingi aiškūs klinikiniai savitumai. Pasku
tinė manijos simptomų analizė parodė, kad yra 5 aiškūs, kliniškai 
įvertinami veiksniai, formuojantys manijos sindromą, tai: disfori
nė nuotaika, psichomotorinis sujaudinimas, psichozė, padidėjusi 

hedoninė funkcija ir dirgli agresija (cassidy ir kt., 1998). nėra 
nustatyta, kad kuris nors iš minėtų veiksnių parodytų manijos sun
kumą. taip pat nėra aiškiai apibrėžto, tradicinio ligos simptomų 
vertinimo, sergant manija. naujausias atradimas – dviejų mišrių 
manijos formų pristatymas. Pirmosios atveju dominuoja sunkios 
depresijos epizodas su įtampos, irzlaus priešiškumo periodais ir 
paranoja, kai visiškai prarandamas humoro jausmas ir nėra eu
forijos. antruoju atveju vyrauja tikrai nesuderinamų afektų miši
nys: klasikinės manijos simptomai su euforija, pakilia nuotaika, 
humoru, grandioziniais planais, psichoze ir psichomotoriniu ak
tyvumu, nesunkiai pereinantys į paprastai vidutinio sunkumo de
presijos epizodą su įtampa, nerimu ir dirglumu. Pagal Dsmiiir 
kriterijus tokių dviejų manijos formų neišskiriama (cassidy ir kt., 
2001). tol, kol skirtingi manijos subtipai nebus pripažinti, tol ne
bus atliekami papildomi tyrimai, kad būtų nustatyti veiksmingi 
gydymo būdai, parodysiantys, kad skirtingas gydymas duos skir
tingą atsaką ir kad tai realu, o ne tik menama.

ūMinės bipolinės Manijos  
gydymas
• Manija su euforija (klasikinė)
tradiciškai i tipo bipolinis sutrikimas su euforine manija 

ilgą laiką buvo laikomas klasikiniu, ir tik toks manijos variantas 
nulemdavo bipolinio sutrikimo diagnozę. kitokia manifestacija 
pasireiškiantis bipolinio spektro sutrikimas, pvz., 2 tipo bipolinis 
sutrikimas arba bipolinis sutrikimas su psichozine manija, daž
niausiai būdavo klasifikuojami kaip rekurentinė depresija arba 
schizofrenija. iki šiol daugumos manijai gydyti skiriamų pre
paratų tyrimų rezultatai rodė ypatingą ličio preparatų veiksmin
gumą gydant maniją su euforija. mūsų literatūros duomenimis, 
atlikti 26 tyrimai (iš jų mažiausiai 13 yra atlikti kontroliuojant 
placebu), kurie rodo, kad, gydant ūminę euforinę maniją, ličio 
veiksmingumas didesnis arba ekvivalentiškas, palyginti su pla
cebu (penki bandymai), antipsichotikais, karbamazepinu ar 
valproatais (Bowden, 1995; Poolsup ir kt., 2000; mcelroy ir kt., 
1996). vieninteliai metodologiniai spąstai šioje situacijoje – jog 
tėra tik vienas trigubas ličio veiksmingumo tyrimas, atliktas kon
troliuojant placebu ir lyginant su veikliąja medžiaga (Bowden ir 
kt., 1994). tačiau litis vis dėlto lieka pirmos eilės vaistu gydant 
bipolinio sutrikimo maniją su euforija (a lygis). kiti prepara
tai, kvalifikuojami a lygiu, apima iš dalies valproatus (emrich 
ir kt., 1980; Freeman ir kt., 1992; Pope ir kt., 1991; Bowden ir 
kt., 1994) ir kai kuriuos atipinius antipsichotikus, ypač olanza
piną (tohen ir kt., 1999; tohen ir kt., 2000). Palyginti su ličiu, 
valproatų veikimo pradžia yra labai greita, o platus jų terapinis 
spektras neriboja gydymo strategijos pasirinkimo (Keck ir kt., 
1993). ličio ir valproatų veiksmingumas praktiškai ekvivalentiš
kas. valproatai galėtų būti pirmos eilės preparatai gydant ūminę 
euforinę maniją tiems ligoniams, kuriems yra buvę daugkartinių 
(>8) manijos epizodų (swann ir kt., 2000a) arba daugiau nei 4 
depresijos epizodai (swann ir kt., 2000b), arba tiems, kuriems 
profilaktika ličiu nebuvo veiksminga. 

darbui, moksliniai įrodymai nei tik sugraduoti, bet ir praktiniais sume
timais pakomentuoti darbo grupės ekspertų.
raktažodžiai: bipolinis sutrikimas, manija, ūminės fazės gydymas, 
įrodymais pagrįstos rekomendacijos, farmakoterapija, antipsichoti
kai, nuotaikos stabilizatoriai, elektrokonvulsinė terapija.

only graded, but has also been commented by the experts of the task 
force to ensure practicability.
key words: bipolar disorder, mania, acute treatment, evidencebased 
guidelines, pharmacotherapy, antipsychotics, mood stabiliser, electro
convulsive therapy.
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Pastaruoju metu atipiniai antipsichotikai olanzapinas (tohen 
ir kt., 1999; Berk ir kt., 1999; tohen ir kt., 2000) ir risperidonas 
(sachs ir kt., 2002; yatham, 2000; segal ir kt., 1998) priskiriami 
A lygio veiksmingiems medikamentams manijai gydyti. Vienas 
nepublikuotas kontroliuotas tyrimas su pacientais, sirgusiais bi
poliniu sutrikimu, parodė, kad ziprazidonas taip pat pasižymi 
antimaniakiniu veikimu (keck ir ice, 2000, c lygis). olanza
pinas jau yra FDa (Jav maisto ir vaistų kontrolės tarnyba) pa
tvirtintas vaistas manijai gydyti.

kol kas yra abejonių dėl visų pastarųjų kontroliuojant pla
cebu atliktų tyrimų klinikinio patikimumo. Jie pasižymi aukš
tais iškritimo iš tyrimo (angl. dropout) rodikliais (apie 50 proc. 
per tris savaites). taip pat kol kas yra per mažai patirties, kaip 
naujesni atipiniai antipsichotikai dera su kitais standartiniais 
gydymo būdais. taigi olanzapino pranašumui, palyginti su li
čiu, vertinti yra atliktas mažas placebu nekontroliuotas tyrimas 
(Berk ir kt., 1999) bei du nepatikimi (dėl nepakankamų dozių) 
valproatų tyrimai. Pagrindiniai argumentai už atipinių antipsi
chotikų vartojimą yra geras vaistų toleravimas, kai vartojamos 
dozės, rekomenduojamos schizofrenijai gydyti (kurios gali būti 
per mažos nuo sunkios manijos), ir sąlyginai greita veikimo pra
džia. tačiau jų veikimo potencija gydant ūminę maniją dar turė
tų būti tiriama ir ypač lyginama su tipiniais antipsichotikais.

mūsų literatūros duomenimis, mažiausiai 17 dvigubai aklų 
kontroliuojamų tyrimų buvo atlikta siekiant nustatyti, karbama
zepinas ar okskarbazepinas yra veiksmingesnis gydant ūminę 
maniją. Bet kuriuo atveju karbamazepinas niekada nebuvo tirtas 
atliekant paralelinių grupių tyrimą kontroliuojant placebu (licht, 
1998). Jis gali būti selektyviai naudingas gydant pacientus, ku
riems pasireiškia euforinė manija (B lygis, keck ir mcelroy, 
1996; Post ir kt., 1996; emillien ir kt., 1996) ir jo skyrimas turė
tų būti tęsiamas tais atvejais, kai karbamazepino anksčiau buvo 
skiriama profilaktiškai. kita vertus, jis neturi jokio ypatingo pra
našumo, palyginti su kitomis gydymo alternatyvomis. iš tikrųjų 
naujas nedidelis kontrolinis tyrimas parodė, jog valproatai yra 
veiksmingesni nei karbamazepinas gydant ūminę maniją (va
sudev ir kt., 2000). karbamazepino vartojimą taip pat kompli
kuoja jo sąveika su kitais preparatais, pvz., su antipsichotikais, 
kai, veikdamas per citochromo P450 sistemą (Hesslinger ir kt., 
1999), karbamazepinas labai sumažina antipsichotikų koncen
traciją kraujo plazmoje, kartu turbūt ir jų veiksmingumą.

yra įrodyta, kad, gydant maniją su euforija, dideliu efek
tyvumu (a lygis) pasižymi litis, valproatai, olanzapinas, ris
peridonas, nuosaikiu (B lygis) – karbamazepinas ir tikėtinas 
efektyvumas (c lygis) yra ziprazidono. tipiniai didelės poten
cijos antipsichotikai labai universaliai vartojami, yra įrodymų 
apie jų efektyvumą (atsitiktinės atrankos būdu atliktų tyrimų, 
kur risperidonas buvo priskirtas nuotaikos stabilizatoriams, o 
haloperidolis buvo palyginamasis vaistas (sachs ir kt., duome
nys iš spaudos). remiantis šio tyrimo rezultatais, haloperidolis 
buvo daug pranašesnis už placebą. kol kas senųjų antipsicho
tikų padėtis išlieka neaiški, nes efektyvumo įrodymų kokybė 
yra stebėtinai silpna: pvz., niekada formaliai neįrodyta, kad 
haloperidolis pranašesnis už placebą atliekant lyginamuosius 
tyrimus, kai buvo skiriama monoterapija gydant maniją, tuo 
tarpu kartu su ličiu jis lieka „auksiniu gydymo standartu“.

 kad ir kaip būtų, tipinių antipsichotikų didelėmis dozėmis 
turėtų būti skiriama tik esant sunkioms manijos formoms, kai 
neišvengiama jų skirti parenteriniu būdu. tokiu atveju vaistų 

vartojimas turėtų būti apribotas iki keleto savaičių, kad būtų 
išvengta vėlyvųjų diskinezijų (vD). vD skaičius gali būti pa
didėjęs bipolinio sutrikimo atveju (mukherjee ir kt., 1986). vD 
etiologija išlieka neaiški, tačiau manoma, kad jos išsivysto dėl 
ilgalaikės dopamino receptorių blokados. kol kas nėra nusta
tytas rizikos laipsnis tų atipinių antipsichotikų, kurie pasižymi 
dideliu D2 receptorių afinitetu. svarbiausia, kalbant apie atipi
nius vaistus, tai, kad įmanoma pasiekti antipsichozinį ir anti
maniakinį poveikį, nesukeliant sunkių ekstrapiramidinių simp
tomų (ePs). tai leidžia numanyti, kad tipiniai antipsichotikai, 
skiriami mažomis dozėmis, galėtų būti protinga alternatyva 
atipiniams antipsichotikams (Geddes ir kt., 2000). tai galėtų 
būti taikoma tiek manijai, tiek schizofrenijai.

• Manija su disforija ir mišrūs epizodai 
šios dvi formos aptariamos po viena antrašte. Pagal Dsm

iv kriterijus, mišrūs epizodai leidžia suprasti, kad manijos epi
zodo bei depresijos epizodo diagnostiniai kriterijai (išskyrus tru
kmės kriterijus) yra nustatomi tuo pat metu. manija su disforija 
apibūdina maniją su depresijos ir disforijos bruožais, kurie yra 
nepakankamai ryškūs arba nepakankamos trukmės, kad atitiktų 
didžiosios depresijos epizodo kriterijus (arnold ir kt., 2000).

Disforinė manija ir mišrūs epizodai toli gražu nebuvo in
tensyvių tyrimų ar kontrolinių bandymų subjektas. todėl iki 
šiol yra gana ribotas įrodymų skaičius, kad vienas kuris nors 
preparatas yra pranašesnis už kitus. vieno įtakingo valproatų 
efektyvumą nagrinėjusio tyrimo, kaip ir kelių senesnių tyrimų 
(swan ir kt., 1997a), antrinė analizė (secunda ir kt., 1987; Him
melhoch ir Garfinkel, 1986) parodė, kad litis nebūtinai visada 
bus veiksmingas, kad valproatai, karbamazepinas, olanzapinas 
ir risperidonas pacientams, sergantiems šiomis ligos formomis, 
gali būti efektyvesni nei litis (Freeman ir kt., 1992; swann ir 
kt., 1997b; Goldberg ir kt., 1998; tohen ir kt., 2000; Benabar
re ir kt., 2001, c lygis). tipinių antipsichotikų skyrimas, ypač 
didelėmis dozėmis, gali sukelti disforijos ar depresijos paūmė
jimą, todėl geriau būtų to vengti (Whitlock ir evans, 1978).

• manija su psichoze
manija su psichoze dar visai neseniai bendru sutarimu pra

dėta traktuoti kaip bipolinio sutrikimo manijos subtipas. nėra 
aišku, ar antrinės didybės kliedėjimo idėjos (dažniausia klini
kinė „psichozės“ išraiška) yra kokybinis žymuo, ar labiau ligos 
sunkumo požymis. kita vertus, pirmos eilės simptomai taip pat 
išryškėja ir manijos atvejais, dėl to sunkiau ją atskirti nuo schi
zofrenijos. taigi „manijos su psichoze“ diagnozė tarsi sujungia 
šias kliniškai skirtingas būkles.

kaip gydant mišrias būkles, taip ir maniją su psichoze, nėra 
aiškaus patvirtinimo, kuris preparatas pranašesnis už kitus. tipi
niai antipsichotikai, šiuo atveju pimozidas, gali būti pranašesnis 
už litį, kaip parodė Northwick Park funkcinis psichozės tyrimas 
(Johnstone ir kt., 1988). kai kurios direktyvos palankesnės an
tikonvulsantams nei ličiui, esant psichozės simptomams (pvz., 
kusumakar ir kt., 1997). remiantis kitomis rekomendacijomis, 
nuo pat gydymo pradžios indikuotina valproato arba ličio derinys 
su antipsichotiku (keck ir mcelroy, 1996). kiek monoterapijos 
tyrimai rodo, vieno atsitiktinės atrankos būdu atlikto, tačiau ne 
aklo tyrimo duomenimis, valproatai savo efektyvumu prilygsta 
haloperidoliui (mcelroy ir kt., 1996a, c lygis). kad ir kaip no
rėtųsi manyti, kad visi atipiniai antipsichotikai yra veiksmingi 
gydant maniją su psichoze, tačiau vienareikšmiškų kontroliuotų 

gydymo rekomendacijos
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tyrimų šioje srityje kol kas dar nėra. kad ir kaip būtų, dviejų 
placebu kontroliuojamų olanzapino tyrimų bei kontroliuotų ris
peridono tyrimų retrospektyvioji analizė parodė, kad, lyginant 
maniją su ir be psichozės, terapinis atsakas panašus (c lygis). 

• manijos sunkumo laipsnis
Paskutinės šiaurės amerikos gydymo rekomendacijos be

veik vienareikšmiškai kaip pirmos eilės vaistą manijai gydyti 
nurodo litį arba valproatą („nuotaikos stabilizatorių“). nepai
sant to, manija sergantys pacientai vis dar plačiai gydomi tipi
niais antipsichotikais. Pavyzdys galėtų būti vienos universiteto 
Psichiatrijos ligoninė, kurioje 1997–1999 m. 60 proc. manija 
sirgusių pacientų buvo gydomi tipiniais antipsichotikais (le
tmaier, asmeninis pokalbis). kitur šie rodikliai gali būti dar 
didesni (pvz., skandinavijos gydymo įstaigose tokių ligonių 
skaičius siekia 89 proc., licht ir kt., 2004).

kurie vaistai bus pirmos eilės, nulemia ne tik klinikiniai 
simptomai, bet ir elgesio sutrikimų sunkumas. Dauguma gy
dymo algoritmų yra paremti kontroliuotais tyrimais, atliktais 
su lengva ar vidutinio sunkumo manija sergančiais pacientais, 
kurie dar yra pakankamai kritiški, kad pateiktų informatyvius 
duomenis. klinikinėje praktikoje konkretus vaistas pasirenka
mas atsižvelgiant į klinikos sunkumą. ultratrumpam gydymui, 
kai pacientas yra itin sujaudintas arba agresyvus, prioritetas su
teikiamas tipiniams antipsichotikams (licht, 1998), kurie yra 
veiksmingesni už litį (Prien ir kt., 1972; Garfinkel ir kt., 1980). 
Pacientams, kurie yra sunkios manijos būklės, tačiau vis dar sa
vanoriškai vartoja vaistų, alternatyvus gydymas galėtų būti litis 
(keck ir kt., 2001), valproatai (keck ir kt., 1993; Grunze ir kt., 
1999) arba karbamazepinas (Dose ir emrich, 1995).

nors kontroliniai tyrimai parodė, jog atipiniai antipsicho
tikai yra veiksmingi gydant lengvas ir vidutinio sunkumo ma
nijos formas, sunku tvirtinti, kad jie tokie pat veiksmingi ir 
gydant sunkią maniją (licht ir kt., 1997). trūksta klinikinės 
patirties parenkant dozes, dozės didinimas gali sukelti Qt pail
gėjimą. šiuo metu atipiniai antipsichotikai, atrodo, tinkamesni 
švelnioms manijos formoms ir hipomanijai gydyti. išimtis gali 
būti tik klozapinas, kuris pasirodė veiksmingas gydant atspa
rias manijos formas, tiek su euforija, tiek su disforija. Tokie 
buvo atvirų perspektyviųjų tyrimų rezultatai (c lygis, calabre
se ir kt., 1996; Green ir kt., 2000; müller ir Heipertz, 1977; 
suppes ir kt., 1992; antonacci ir swartz, 1995).

• hipomanija
Hipomanija paprastai nereikalauja neatidėliotino gydymo 

didelėmis dozėmis. Geriausia rekomendacija tokiu atveju yra 
patikrinti iki tol vartoto nuotaikos stabilizatoriaus kiekį kraujo 
plazmoje ir, atsižvelgiant į rezultatus, padidinti vaisto dozę. Jei 
pacientas iki tol tokių medikamentų nevartojo, tikslinga skirti 
tokio vaisto, kuris būtų tinkamas ir profilaktikai. kadangi dau
guma pacientų, kuriems pasireiškia hipomanijos simptomų, gali 
sirgti ciklotimija, turėtų būti apsvarstyta skirti veiksmingų prepa
ratų gydant nuo ciklotimijos ir paskirta ilgalaikė terapija. atviri 
tyrimai parodė mažų ličio arba valproatų dozių veiksmingumą 
(Deltito, 1993; Jacobsen, 1993; akiskal, 2001). taip pat yra įro
dymų, kad ir risperidonas veiksmingai gydo hipomaniją (vieta ir 
kt., 2001). Jei tolimesnė profilaktika nėra planuojama, trumpa
laikė terapija valproatu arba atipiniu antipsichotiku gali būti tin
kamiausia (D lygis), kadangi abu yra vienodai gerai toleruojami, 
saugūs, pakankamai greita veikimo pradžia, sumažina hipoma
nijos progresavimą ir manijos pasireiškimą per keletą dienų.

• Manija greitos ciklų kaitos bipolinio sutrikimo sudėtyje
Pacientų, kuriems yra greita ciklų kaita, gydymas yra tam 

tikras iššūkis (knoll ir kt., 1998). skiriant tipinių antidepre
santų yra didelė priešingos fazės pasireiškimo ar greitos ciklų 
kaitos atsiradimo rizika (Wehr ir Goodwin, 1979; altshuler ir 
kt., 1995). Greitos ciklų kaitos bipoliniu sutrikimu sergančių 
pacientų gydymas ličiu dažnai būna nesėkmingas (calabrese ir 
Woyshville, 1995). Deja, kol kas nebuvo atlikta dvigubai aklų 
kontroliuotų tyrimų, vertinančių pacientų, sergančių bipoliniu 
sutrikimu su greita ciklų kaita, manijos gydymą. tačiau yra 
daug duomenų, kurie rodo valproatų efektyvumą gydant tokio 
tipo maniją. tokius tyrimų rezultatus paremia ir klinikinė prak
tika, tai savo straipsniuose plačiai aprašo calabrese (calabrese 
ir kt., 1993) (c lygis). aprašyta, kad ir karbamazepinas tokiais 
atvejais veiksmingas (Joyce, 1988) (D lygis). sunkiai pagydo
mais atvejais pasirodė efektyvus klozapinas (suppes ir kt., 1994; 
calabrese ir kt., 1991; Frye ir kt., 1996; lancon ir llorca, 1996), 
valproato ir ličio derinys taip pat gali būti naudingas (sharma ir 
kt., 1993) (D lygis). Probleminis ne tik manijos manifesto, bet ir 
palaikomasis gydymas. Rekomenduotinas lamotrigino skyrimas 
nuslūgus iki hipomanijos, ypač esant ii tipo bipoliniam sutriki
mui (calabrese ir kt., 2000).

Greita ciklų kaita, atrodo, būdingesnė pacientams, kuriems 
pasireiškia hipotireozė, todėl tikslinga augmentacija didelėmis 
tiroksino dozėmis jau ankstyvojoje gydymo stadijoje (Bauer ir 
Whybrow, 1990; Bauer ir kt., 1990).

ToleranCija ir saugumas
Pacientams ir jų artimiesiems svarbu, kad skiriamas vais

tas būtų gerai ištirtas. tai neišvengiamai daro įtaką terapiniam 
bendradarbiavimui bei pasitikėjimui. vartojant dopamino 
blokatorių, iškyla ePs bei ilgalaikių vėlyvųjų diskinezijų iš
sivystymo rizika. manijos gydymas didelėmis antipsichotikų 
dozėmis, kaip ilgus metus buvo priimta daugelyje šalių, netu
rėtų būti pirmos eilės metodas didžiajai daliai tų ligonių, kurie 
sutinka vartoti vaistų. toks metodas turėtų būti pasirenkamas 
įvertinus, ar potencialus terapinis poveikis viršys galimą šalu
tinių poveikių riziką. mažos dozės iki slenkstinių išsivystyti 
ePs gali būti skiriamos, jei tik užtikrinama pakankama ste
bėsena. mes vis labiau tikimės, kad atipiniai vaistai pasirodys 
priimtinesni ten, kur tai įmanoma.

Pacientams, kurie vaistų vartoja nereguliariai ir kuriems 
yra didelė rizika perdozuoti, neturėtų būti skiriama ličio dėl jo 
siauro terapinio lango.

Didėja susirūpinimas dėl ilgalaikio gydymo antrinės įtakos 
bendrai fizinei sveikatai. Be kosmetinių problemų, pacientai, 
vartojantys svorį didinančių medikamentų, labiausiai pabrėžia 
nutukimą. tai aprašoma daugelyje bipolinio sutrikimo gydymo 
rekomendacijų. nors problema ypač aktuali tose šalyse, kur 
nutukimas ir taip labai paplitęs, tai yra potenciali problema vi
siems, vartojantiems preparatų, didinančių svorį. ilgą laiką var
tojami litis, valproatai ir kai kurie antipsichotikai didina svorį. 
svorio augimas dažnai sukelia metabolinius šalutinius povei
kius (pvz., angliavandenių toleravimo sutrikimą/2 tipo cukrinį 
diabetą ir hiperlipidemiją) bei hipertenziją. rimtiems rūkaliams, 
o tarp sergančiųjų afektiniais sutrikimais ši priklausomybės rūšis 
tikrai labai dažna, padidėja širdies ir kraujagyslių ligų rizika. ne 
tik tricikliai antidepresantai, bet ir daugelis antipsichotikų gali 
nulemti Qt intervalo pailgėjimą. atitinkamas stebėjimas ir lai

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. ii dalis
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ku suteiktas patarimas turėtų būti geros psichiatrinės priežiūros 
dalis. renkantis pirmos eilės medikamentą, turėtų būti atsižvel
giama ne tik į vaisto veiksmingumą, bet ir į paciento asmeninius 
poreikius bei jo jautrumą šalutiniams poveikiams.

šalutiniai poveikiai dažniausiai būna specifiški konkretiems 
vaistams. Paprastai vaisto vartojimas tokiu atveju nutraukiamas. 

visi klasikiniai nuotaikos stabilizatoriai (litis, valproatai, 
karbamazepinas) veikia teratogeniškai, ypač vartojami pirmąjį 
nėštumo trimestrą, todėl, jei tik įmanoma, jų vartojimas turėtų 
būti nedelsiant nutrauktas, vos pastojus. Dabar manoma, kad li
tis yra saugesnis už antikonvulsantus (cohen ir kt., 1994). Ben
zodiazepinai ir tipiniai antipsichotikai yra pakankamai saugūs, 
todėl gali būti gelbstinti priemonė esant manijos protrūkiui. 
Didėja susirūpinimas, kad bipolinio sutrikimo pradžia ankstėja 
(kessler ir kt., 2001). yra suaugusiųjų pacientų gydymo ličiu, 
valproatais, karbamazepinu ir atipiniais antipsichotikais patir
ties (James ir Javaloyes, 2001; kowatch ir kt., 2000; chang ir 
ketter, 2000). Geriatriniams pacientams ličio reiktų skirti at
sargiai, atsižvelgiant į jų susilpnėjusią inkstų funkciją, vandens 
ir elektrolitų balanso ypatumus, stipresnius kognityvinių funk
cijų sutrikimus. valproatai arba mažos atipinių antipsichotikų 
dozės tokiems pacientams tiktų labiau (amaan ir kt., 2000).

kiti gydyMo būdai
mažų atvirų tyrimų ir klinikinių atvejų aprašymai nurodo 

psichofarmakoterapijos alternatyvas (pvz., antikonvulsantus, to

kius kaip fenitoinas, okskarbazepinas, gabapentinas, klonazepa
mas, zonisamidas, topiramatas; Pk (proteinkinazės) inhibitoriai 
(pvz., tamoksifenas), omega3 riebalų rūgštys, kalcio antagonis
tai, klonidinas, metisergidas ir t.t.). tačiau duomenų kol kas dar 
per mažai.

manijai gydyti efektyviausias metodas pasirodė elektrokon
vulsinė terapija (ekt), kurios veiksmingumas buvo nustatytas 
atsitiktinai. šis alternatyvus gydymo metodas dažniausiai pasi
renkamas, kai kiti gydymo metodai neveiksmingi (small ir kt., 
1988; Black ir kt., 1987; mukherjee ir kt., 1994, c lygis). šis 
metodas turėtų būti pasirenkamas sutikus pacientui ir tik tuo 
atveju, kai prieš tai gydyta neveiksmingai. yra aprašyti klini
kiniai atvejai, kada, gydant maniją, veiksminga pasirodė trans
kranialinė magnetinė stimuliacija (yaroslavsky ir kt., 1999; Pri
dmore ir Belmaker, 1999), tačiau šis metodas gali būti sunkiai 
pritaikomas praktikoje ligoniams, sergantiems sunkia manija. 
tą patį galima būtų pasakyti ir apie tinkamesnę psichoterapiją, 
kurią bandoma skirti šalia bazinės elgesio terapijos (koreguo
jant miego ir būdravimo ciklą, siekiant išvengti hiperstimulia
cijos ir t.t.).

iŠvados
svarbiausi šiuolaikinio manijos gydymo žingsniai:
• manijos subtipo nustatymas;
• ligos trukmės nustatymas;
• nors pradžioje gydymas dažnai būna priverstinis, tačiau 

vėliau jis turėtų būti derinamas su pačiu pacientu, atsižvelgiant 
į individualią toleranciją.

Jei pacientui taikyta profilaktinė dozė buvo pakankama ir ge
rai toleruojama, prieš ją padidinant, tai reikėtų gerai apsvarstyti. 
Jei pacientas nevartojo profilaktinės vaisto dozės, derėtų iš anks
to gerai įvertinti ligos eigą ir planuojamą gydymą. žinoma, kad 

1 pav. lengva ir vidutinė manija

li/vpa/aap/cbZ
Papildomas 
gydymas: 

+Bzd; +aP
i.

ii.

iii.

pereina į sunkią maniją

ligi šiol gydymas 
buvo sėkmingas, 

tačiau atsakas lėtas. 
derinys su antru  

ns arba aaP

inicijuotas arba 
tęstinis gydymas 

nesėkmingas.  
keisti ns

derinys su antru 
ns arba aaP

Įrodymų lygis a 
Įrodymų lygis B

Įrodymų lygis c 
Įrodymų lygis D

ns: nuotaikos stabilizatorius
Li: Litis
cBZ: karbamazepinas
VPA: Valproatai
AAP: Atipinis antipsichotikas

Papildomai, jei reikia simptomų kontrolei:
BZD: Benzodiazepinai
AP: Antipsichotikas (pageidautina nestiprus tipinis arba atipinis)

2 pav. sunki manija

i.

ii.

iii.

li/vpa/cbZ
Papildomas 
gydymas: 

+Bzd; +aP

dviejų ns derinys, 
pageidautina anti-
konvulsantas + li

ekT

Įrodymų lygis a 
Įrodymų lygis B

Įrodymų lygis c 
Įrodymų lygis D

ns: nuotaikos stabilizatorius
Li: Litis
cBZ: karbamazepinas
VPA: Valproatai
ekt: elektrokonvulsinė terapija

Papildomai, jei reikia simptomų kontrolei:
BZD: Benzodiazepinai
AP: Antipsichotikas (pageidautina atipinis arba stiprus tipinis, taip pat 
ir injekuojamas, jei indikuotina)

gydymo rekomendacijos
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skiriasi klasikinio i tipo bipolinio sutrikimo ir greitos ciklų kaitos 
bipolinio sutrikimo, kurio metu dažnai būna atipinių požymių 
(pvz., manija su psichoze), gydymas. litis galėtų būti pasirenka
mas gydant ūminį manijos epizodą, tuo tarpu gydant ne klasiki
niais simptomais pasireiškiančią maniją, geresnis atsakas gauna

mas skiriant antikonvulsantų ir galbūt atipinių antipsichotikų.
siūlomo laipsniško išmintingo medikamentinio gydymo 

algoritmo santrauka pateikiama 1 ir 2 pav.
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