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sanTrauka
kaip ir dvi ankstesnės šios straipsnių serijos dalys, žemiau pateikia
mos gairės buvo parengtos Pasaulinės biologinės psichiatrijos drau
gijų federacijos (angl. World Federation of Societies of Biological 
Psychiatry, WFsBP) iniciatyva suburtos tarptautinės darbo grupės. 
Grupės tikslas buvo pateikti sisteminę visų mokslinių įrodymų, su
sijusių su palaikomuoju bipolinių afektinių sutrikimų gydymu, ap
žvalgą. rengiant šias rekomendacijas buvo naudoti meDline ir 
emBase duomenų bazėse rasti duomenys, informacija skelbta ne
seniai vykusiose svarbiausiose mokslinėse konferencijose, taip pat 
gydymo rekomendacijos, jau naudojamos įvairiose šalyse. moks
linis atskirų gydymo metodų pagrįstumas buvo įvertintas keturiais 
patikimumo lygiais (A–D). šios rekomendacijos skirtos klinikiniam 
darbui, dėl to moksliniai įrodymai buvo peržiūrėti darbo grupės eks
pertų, siekiant užtikrinti jų praktinę vertę.
raktiniai žodžiai: bipolinis afektinis sutrikimas, palaikomasis gydy
mas, profilaktika, įrodymais paremtos rekomendacijos, farmakoterapija, 
antipsichotikai, nuotaikos stabilizatorius, elektrokonvulsinė terapija.
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tel: +49 89 5160 5335, faksas: +49 89 51605330, el.paštas: grunze@med.unimuenchen.de
padėkos
už vertingą pagalbą įvairiose srityse, rengiant šias rekomendacijas autoriai ypač nori padėkoti Jacqueline klesing ir Dorothea Bode iš miuncheno.

summary
As with the two preceding guidelines of this series, these prac
tice guidelines for the pharmacological maintenance treatment 
of bipolar disorder were developed by an international task for
ce of the World Federation of societies of Biological Psychiatry 
(WFsBP). their purpose is to supply a systematic overview of all 
scientific evidence relating to maintenance treatment. The data 
used for these guidelines were extracted from a meDline and 
emBase search, from recent proceedings from key conferences 
and various national and international treatment guidelines. The 
scientific justification of support for particular treatments was ca
tegorised into four levels of evidence (AD). As these guidelines 
are intended for clinical use, the scientific evidence was not only 
graded, but also reviewed by the experts of the task force to en
sure practicality.
key words: bipolar disorder, maintenance, prophylaxis, evidence
based guidelines, pharmacotherapy, antipsychotics, mood stabiliser, 
electroconvulsive therapy.

gydymo rekomendacijos
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1. Įvadas
Pirmose dviejose šių gydymo rekomendacijų dalyse (Grunze ir 

kt., 2002a; Grunze ir kt., 2003) buvo išnagrinėtas ūminių manijos 
ir depresijos (bipolinio afektinio sutrikimo struktūroje) fazių gydy
mas. labai svarbu yra greitai ir efektyviai paveikti šiuos ūminius 
ligos pasireiškimus, tačiau vienintelis tikrai veiksmingas bipoli
nio afektinio sutrikimo gydymo būdas – tinkamas palaikomasis 
gydymas. nuo e.krepelino laikų (1921 m.) atliekamų ilgalaikių 
tyrimų duomenys rodo, kad besimptomių laikotarpių trukmė ma
žėja, augant ūminių sutrikimo epizodų skaičiui (Zis ir kt., 1980; 
angst, 1981; royByrne ir kt., 1985; kessing, 1998). Pagrindiniai 
ilgalaikio gydymo tikslai yra naujų kliniškai reikšmingų epizodų 
prevencija ir visiškos, be subklinikinių simptomų, remisijos pa
laikymas. subklinikiniai simptomai ir lėtinis sutrikimo pobūdis 
daro reikšmingą įtaką ilgalaikės negalios išsivystymui atskiriems 
pacientams (coryell ir kt., 1993; angst and Preisg, 1995a,b) ir 
taip turi didelę socialinę bei ekonominę reikšmę (Begley ir kt., 
2001). nors teigti, kad kuris nors vienas nuotaiką stabilizuojantis 
preparatas gali pakankamai efektyviai įveikti visus bipolinio afek
tinio sutrikimo simptomus, būtų per daug optimistiška, įrodymais 
paremti ir profesionaliai taikomi dviejų ir daugiau medikamentų 
deriniai vis dažniau naudojami kaip pirmos eilės gydymo strate
gija (Post ir kt., 1996; Frye ir kt., 2000). Deja, patikimais tyrimais 
paremtų duomenų apie skirtingus vaistų derinius iki šiol yra labai 
mažai. Gydymas vaistų deriniais remiasi atskirų medikamentų sa
vybėmis, o pastarosios dažniausiai yra ištirtos tik monoterapijos 
atvejais. atsižvelgdami į tai, toliau daugiausia nagrinėsime pu
blikuotus ir metodologiškai svariais tyrimais paremtus duomenis 
apie atskirus medikamentus. Politerapijos strategijos nagrinėja
mos tik tuo atveju, jeigu yra atitinkamų tyrimų duomenų.

2. meTodai
išsamus metodologijos aprašymas yra pateiktas anksčiau iš

spausdintose bipolinės depresijos gydymo gairėse (Grunze ir kt., 
2002a). trumpai priminsime, kad Pasaulinė biologinės psichia
trijos draugijų federacija (WFsBP) sudarė darbo grupę bipolinio 
afektinio sutrikimo biologinių gydymo metodų klausimams na
grinėti. Darbo grupėje yra 55 nariai; grupės valdybą sudaro pir
mininkas, du jo pavaduotojai ir sekretorius. Pirmąjį šių rekomen
dacijų variantą parengė valdyba ir pateikė jį visiems 55 nariams. 
Buvo surinkti visų narių komentarai, papildymai bei pataisos. 
remdamasi jais, valdyba parengė antrąjį rekomendacijų variantą. 
siekiant, kad rekomendacijos kuo daugiau atitiktų naujausius tyri
mų duomenis, buvo atlikta antra atitinkamos informacijos paieška 
meDline duomenų bazėje bei svarbiausių mokslinių konferen
cijų santraukų žurnaluose. Paieška apėmė laikotarpį iki 2004 m. 
sausio mėnesio. Be to, ieškant papildomų šaltinių buvo išnagri
nėtos naujausios šios srities ekspertų publikacijos bei kai kurių 
šalių parengtos gydymo rekomendacijos, pvz., austrijos (kasper 
ir kt., 2003), vokietijos (Grunze ir kt., 2002b), Jav (Zarin ir kt., 
2002), Didžiosios Britanijos (Goodwin, 2003), Danijos (licht ir 
kt. 2003) ir australijos bei naujosios Zelandijos (royal austra
lian and new Zealand college of Psychiatrists clinical Practice 
Guidlines team for Bipolar Disorder, 2004). rengiant galutinę šių 
WFsBP rekomendacijų versiją, stengtasi į jas integruoti visų dar
bo grupės narių indėlį, tačiau, nepaisant visų pastangų, kai kuriais 
klausimais vieningos nuomonės pasiekti nepavyko.

klasifikuojant įrodymų patikimumą visiems gydymo meto
dams, kaip ir nagrinėjant ūminių fazių gydymą, buvo taikomi mo

difikuoti schizofrenija sergančio paciento išeičių tyrimo grupės 
(angl. Schizophrenia Patient Outcomes Research Team, PORT) 
kriterijai (lehman ir steinwachs, 1998). apibrėžti keturi įrodymų 
patikimumo lygiai:

A lygis: Gerai tyrimais pagrįsti įrodymai. tai reiškia, kad efek
tyvumo įrodymai buvo pagrįsti mažiausiai trimis gerai metodo
logiškai parengtais tyrimais, tarp jų ne mažiau nei vienu placebu 
kontroliuojamu ir ne mažiau nei dviem palyginamaisiais standar
tinio gydymo tyrimais. tyrimų metu turėjo būti laikomasi tokių 
kriterijų, kaip pakankama tiriamųjų imtis ir tyrimo trukmė, atsitik
tinis 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 kriteri
jų (pavyzdžiui, maža tiriamųjų imtis arba neatlikta kontrolė place
bu), 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.

klasikinis i tipo bipolinis afektinis sutrikimas pasižymi sunkiais 
simptomais, epizodine eiga, dažnai pasireiškia psichozės simpto
mų. Didžioji dauguma duomenų apie gydymą yra gauta tiriant pa
cientus, kuriems diagnozuotas i tipo bipolinis afektinis sutrikimas. 
Paskutiniu laiku, vis geriau identifikuojant kitokius klinikinius atve
jus, bipolinio afektinio sutrikimo samprata buvo papildyta plačiu 
spektru švelnesnių, tačiau kliniškai reikšmingų būsenų. Praplėstos 
bipolinio afektinio sutrikimo ribos tapo iššūkiu ir ieškant efekty
viausių palaikomojo gydymo strategijų. Pateikiamose gairėse apta
riamos šios sutrikimo formos (klasifikuota pagal eigos pobūdį):

• i tipo bipolinis afektinis sutrikimas be greitos ciklų kaitos
• i tipo bipolinis afektinis sutrikimas su greita ciklų kaita
• ii tipo bipolinis afektinis sutrikimas be greitos ciklų kaitos
• ii tipo bipolinis afektinis sutrikimas su greita ciklų kaita
• bipolinio tipo schizoafektinis sutrikimas
Dėl šių kategorijų tikslumo vieningos nuomonės nėra. nors, 

priklausydami tam pačiam sutrikimų spektrui, i ir ii tipų bipolinis 
afektinis sutrikimas taip skiriasi vienas nuo kito savo eiga, kad jų 
išskyrimas į du atskirus diagnostinius vienetus yra visiškai tikslin
gas (Judd ir kt., 2003). taip pat pažymėtina, kad „greitos ciklų kai
tos“ kategorija iki šiol plačiai vartojama organizuojant ir vykdant 
palaikomojo gydymo klinikinius tyrimus, nors paskutiniai duome
nys (kupka ir kt., 2003, 2004) rodo, kad jos išskyrimas yra kiek 
dirbtinis. sprendimą į šias rekomendacijas įtraukti ir schizoafektinį 
sutrikimą lėmė tai, kad pastarasis yra panašesnis į bipolinį afektinį 
sutrikimą nei į schizofreniją, bent jau parenkant tinkamą palaiko
mąjį gydymą (marneros, 2001). ši perdėm supaprastinta klasifi
kacija neatspindi viso bipolinio afektinio sutrikimo manifestacijų 
sudėtingumo ir sunkumų parenkant gydymą. Priimant sprendimą, 
kokio nuotaiką stabilizuojančio medikamento arba kito vaisto skir
ti konkrečiu atveju, reikia atsižvelgti į šiuos veiksnius:

• kokio pobūdžio afektiniai epizodai (manijos/hipomanijos 
ar depresijos) vyrauja 

• epizodų sunkumas
• susiję psichoziniai simptomai ir epizodų, kada jie pasireiš

kė, skaičius
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• ar ankstesni sutrikimo epizodai buvo/nebuvo susiję su anti
depresantų ar psichostimuliuojamųjų preparatų vartojimu

• ilgalaikė preparato toleravimo prognozė
• Paciento nuomonė
trumpa pastaba dėl termino „nuotaikos stabilizatorius“. nėra 

preparato, kuris vienodai efektyviai veiktų visas bipolinio afektinio 
sutrikimo formas ir fazes. remdamiesi kai kurių specialistų (ketter 
ir calabrese, 2002) pasiūlymais, šiose rekomendacijose nuotaikos 
stabilizatoriais mes vadiname tokius preparatus, kurie efektyviai 
veikia (ir užtikrina atkryčio prevenciją) vieną sutrikimo polių (pvz., 
maniją arba depresiją, neprovokuodami kito poliaus sutrikimo).

reikia atkreipti dėmesį į mokslinių tyrimų trukmės problemą. 
tyrimai, atliekami vadovaujantis griežtais moksliniais kriterijais, re
tai trunka ilgiau nei 12–18 mėn. atsižvelgiant į tai, kai kurie vaistai 
(pvz., olanzapinas ir lamotriginas) gali būti vertinami tik kaip tinkami 
poūmei sutrikimo fazei gydyti; tvirtinti juos esant tinkamus bipolinio 
afektinio sutrikimo profilaktikai yra tam tikra prasme problemiška.

kitas šių tarptautinių rekomendacijų trūkumas yra tas, kad ne visi 
medikamentai yra aprobuoti ir parduodami visose valstybėse, todėl 
skaitytojas, taikydamas čia pateiktas tarptautines gydymo rekomen
dacijas, privalo atsižvelgti į savo klinikinės praktikos ypatumus.

3. i TiPo BiPolinis afekTinis suTri-
kiMas be greitos ciklų kaitos
rekomendacijos šio sutrikimo tipo palaikomajam gydymui 

yra gausiai paremtos įrodymais, kadangi ilgą laiką palaikomojo 
gydymo tyrimai buvo atliekami tik su asmenimis, kuriems nusta
tytas būtent šis bipolinio afektinio sutrikimo tipas.

litis
Profilaktinis ličio efektyvumas buvo nustatytas jau praėjusio 

amžiaus 6ajame dešimtmetyje ir 7ojo dešimtmečio pradžioje (Ba
astrup ir schou, 1967; Prien ir kt., 1973a); paskutiniai duomenys žr. 
Goodwin (2002) ir mülleroerlinghausen ir kt. (2002). Deja, ličio 
profilaktinė reikšmė greičiausiai buvo pervertinta, ypač atliekant 
tyrimus, kur pacientai buvo pakartotinai atrinkti, po to dalis paci
entų, kurie vartojo litį ir kuriems ilgalaikis terapinis poveikis nepa
sireiškė, ėmė gauti placebo. metaanalizė, atlikta naudojant coch
rane metodus bei atsižvelgiant į pacientus, iškritusius iš tyrimų, 
identifikavo 9 tyrimus, nagrinėjusius depresija ir bipoliniu afektiniu 
sutrikimu sergančius pacientus (Burgess ir kt., 2001). išanalizavus 
visus duomenis, paaiškėjo, kad litis turi prevencinį poveikį. kai 
kurie šių ankstyvųjų tyrimų metodologiniai aspektai yra abejotini, 
tačiau jų rezultatus parėmė du neseniai atlikti nepriklausomi didelės 
apimties placebu kontroliuojami dvigubai akli atsitiktinės atrankos 
tyrimai, kurių metu litis buvo lyginamas su lamotriginu (Bowden 
ir kt., 2003; calabrese ir kt., 2003a). kito didelės apimties neseniai 
atlikto tyrimo (Bowden ir kt., 2000a) metu ličio veiksmingumas 
buvo lyginamas su valproatais ir placebu. Kaip pirminis efektyvu
mo vertinimo kriterijus buvo pasirinktas laiko tarpas iki bet kokio 
afektinio epizodo išsivystymo. vertinant pagal šį kriterijų, litis pre
vencinių savybių neturėjo, tačiau antrinė duomenų analizė identifi
kavo keletą metodologinių tyrimo trūkumų ir nustatė, kad litis yra 
veiksmingas manijos epizodų prevencijai. kitos metaanalizės metu 
(buvo nagrinėti tik tyrimai su bipoliniu afektiniu sutrikimu) išanali
zuoti 5 tyrimai, kuriuose dalyvavo 770 pacientų. šios metaanalizės 
rezultatai rodo, kad litis yra veiksmingas preparatas siekiant naujų 
bipolinio afektinio sutrikimo epizodų prevencijos; taip pat nustaty
ta, kad litis geriau užkerta kelią naujų manijos epizodų išsivysty
mui (Geddes ir kt., 2004). tiriant prevenciniu atžvilgiu optimalias 

ličio koncentracijas kraujyje, vieno tyrimo metu (Gelenberg ir kt., 
1989) nustatyta, kad atkryčiai buvo didesni tiriamųjų grupėje, ku
rių kraujyje ličio koncentracija buvo 0,4–0,6 mmol/l, palyginti su 
grupe, kurioje koncentracija buvo 0,8–1,0 mmol/l. nepaisant tvirtai 
nustatyto prevencinio ličio aktyvumo, jo ilgalaikį vartojimą riboja 
medikamento tolerancijos problemos. yra atlikta ir kitų metodolo
giškai patikimų tyrimų, lyginančių ličio aktyvumą su kitais prepa
ratais, pvz., su karbamazepinu (Greil ir kt., 1997b, 1998; Hartong 
ir kt., 2003) arba imipraminu (Prien ir kt., 1973b). apibendrindami 
visus autoriams žinomus duomenis, galime padaryti išvadą, kad 
ličio profilaktinį veiksmingumą gydant i tipo bipolinį afektinį 
sutrikimą remiantys moksliniai įrodymai yra a lygio. Šis pre-
paratas tikriausiai geriau tinka manijos epizodų negu depresi-
jos prevencijai, todėl gali geriau tikti palaikomajam gydymui 
tada, kada sutrikimo klinikoje vyrauja manijos epizodai (ličio 
efektyvumas dar didesnis, kai manija pasireiškia klasikine, ki-
tais simptomais nekomplikuota euforija).

klinikinėje praktikoje labai dažnai nustatomas mažesnis ličio 
profilaktinis veiksmingumas, negu rodo kontroliuojamų tyrimų 
duomenys (Dickson ir kendell, 1986; Harrow ir kt., 1990; Gold
berg ir kt., 1996; keck ir mcelroy, 1996; maj ir kt., 1991, 1998). 
šis skirtumas tarp vaisto efektyvumo tyrimų metu ir klinikinėje 
praktikoje gali būti nustatomas ne tik vartojant litį, bet ir kitus pa
laikomajam gydymui skiriamus medikamentus. tiriamųjų imtis ne 
visada tiksliai atspindi realią bipoliniu afektiniu sutrikimu sergančių 
žmonių populiaciją (licht ir kt., 1997), kadangi praktikoje gydymą 
dažnai komplikuoja tokie veiksniai, kaip kartu pasireiškiantys kitų 
ligų simptomai (suppes ir kt., 2001) ir gydytojo nurodymų nesilai
kymas (Johnson ir mcFarland, 1996; scott, 2002). Be to, įmanoma, 
kad klinikinių tyrimų metų pagerėja bendra pacientų priežiūra, o 
kartu ir gydymo rezultatai. turint tai omenyje, prieš pradedant gy
dyti ličiu, reikėtų atsižvelgti ir į kitus veiksnius, kurie, kaip spėjama, 
yra gero atsako į gydymą ličiu prediktoriai: bipolinio afektinio su
trikimo paplitimas tarp paciento giminių, besimptomis laikotarpis, 
priklausomybės nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų nebuvimas 
ir, kas ypač svarbu, tikslus gydytojo nurodymų vykdymas (abou
saleh ir coppen, 1986; maj, 1992). esant daliniam atsakui į gydymą 
ličiu, kai kas rekomenduoja papildomai skirti mažas (400 µg) folio 
rūgšties dozes poveikiui pagerinti (coppen ir kt., 1986). tačiau šiuo 
klausimu darbo grupės nariai nesutarė, kadangi patikimų šios inter
vencijos efektyvumo mokslinių įrodymų nėra pakankamai.

yra duomenų, kad, staiga nutraukus palaikomąjį gydymą li
čiu, padidėja sutrikimo atkryčio rizika (mander, loudon, 1988); 
be to, kai kurie tyrimai rodo, kad tokiais atvejais vėl ėmus skirti 
ličio, ne visada sulaukiama gerų rezultatų (Post ir kt., 1992; Good
win, 1994). Jeigu tai neišvengiama, gydymą ličiu primygtinai re
komenduojama nutraukti pamažu (per kelias savaites ar net mė
nesius), po truputį mažinant dozę (suppes ir kt., 1993). Paciento 
sutikimas su gydymo planu yra būtinas, kai kurie tyrimai rodo, 
kad formali psichoedukacija gali pagerinti gydymo rezultatus 
(colom ir kt., 2003). nusprendus pacientui skirti ilgalaikį profi
laktinį gydymą, jo informavimas, pabrėžiant gydytojo nurodymų 
vykdymo svarbą, turėtų būti privalomas.

Vaistai nuo epilepsijos
kaip jau minėta, mokslinių tyrimų metu taip pat tyrinėtas ke

lių vaistų nuo epilepsijos efektyvumas klasikinio i tipo bipolinio 
afektinio sutrikimo palaikomajam gydymui.

Lamotriginas
naujausiose gairėse lamotriginas rekomenduojamas ūminei 

gydymo rekomendacijos
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bipolinio afektinio sutrikimo depresijos fazei gydyti (Zarin ir kt., 
2002; calabrese ir kt., 2004), nepaisant to, kad neabejotinų įrodymų 
atlikus kontroliuojamus tyrimus negauta (calabrese ir kt., 1999b). 
Du neseniai atlikti tyrimai (Bowden ir kt., 2003; calabrese ir kt., 
2003a) pateikia duomenų apie profilaktinį lamotrigino efektyvumą. 
Vieno tyrimo metu buvo tirti pacientai, sveikstantys po manijos 
fazės, kito – po depresijos. abiejų tyrimų metu laikytasi dvigubo 
aklumo standarto, naudotas trijų šakų modelis, lamotrigino veiks
mingumą lyginant su placebu ir ličiu. Į modelį buvo įtraukti paci
entai, kuriems buvo spėtinas/tikėtinas atsakas į lamotriginą ir gera 
tolerancija. Pirmosios – atviros tyrimo dalies metu pacientų būsena 
buvo stabilizuota lamotriginu, skiriant jo kartu su kitais indikuotinais 
psichotropiniais medikamentais. stabilios būsenos palaikomajam 
gydymui buvo skirtas vienas lamotriginas, nutraukus kitų ūminės 
fazės periodu skirtų medikamentų vartojimą. taigi gali būti, kad ti
riamieji, kuriems, skyrus lamotrigino, pasireiškė šalutinių poveikių, 
arba tie, kurių ūminės fazės gydymas lamotriginu buvo neveiksmin
gas, nebuvo įtraukti į antrąją, atsitiktinės atrankos, tyrimo dalį.

Pagrindinis abiejų tyrimų rezultatas: lamotriginas (kaip ir litis) 
yra statistiškai reikšmingai veiksmingesnis už placebą, vertinant 
pagal pirminį rezultatų kriterijų – „laikas iki kito nuotaikos su
trikimo atkryčio, kai pradedamas skirti gydymas“. antrinė ana
lizė rodo, kad šis poveikis pasiekiamas beveik išimtinai dėl la
motrigino prevencinių antidepresinių ypatybių ir nepriklauso nuo 
to, kokiu epizodu (manijos ar depresijos) manifestavo bipolinis 
afektinis sutrikimas. Lamotrigino prevencinis poveikis manijos 
epizodams buvo mažesnis, tačiau kitos atliktos analizės rodo, kad 
jis vis tiek yra statistiškai reikšmingai veiksmingesnis už placebą 
(Goodwin ir kt., 2004). ličio poveikis buvo priešingas – šis pre
paratas veiksmingiau užkerta kelią manijos, o ne bipolinės depre
sijos epizodams. šios viena kitą papildančios savybės pateisina 
ličio ir lamotrigino derinio vartojimą klinikinėje praktikoje, nors 
kontroliuojamų tyrimų šiuo klausimu kol kas nėra. 

Be šių kontroliuojamų tyrimų, taip pat yra duomenų iš keleto 
atvirų, ilgalaikių tyrimų, demonstruojančių lamotrigino veiksmin
gumą (Walden ir kt., 1996, 2000; calabrese ir kt., 1998; suppes 
ir kt., 1999a; Bowden ir kt., 1999). apibendrinant galima teigti, 
kad profilaktinį lamotrigino efektyvumą remiantys įrodymai 
yra a lygio ir kad šio preparato pagrindinė savybė – naujų 
depresijos epizodų prevencija (Goodwin ir kt., 2004).

Valproatai
kai kurių atvirų, bet dalinai atsitiktinės atrankos tyrimų rezul

tatai leidžia teigti, kad valproatai pakankamai neblogai tinka palai
komajam bipolinio afektinio sutrikimo gydymui (lambert, 1984; 
Denicoff ir kt., 1997a; Hirschfeld ir kt., 1999; emrich ir Wolf, 1992; 
Hayes, 1989; venckovsky ir kt., 1984; solomon ir kt., 1998). tačiau 
atliktas tik vienas atsitiktinės atrankos dvigubai aklas placebu kon
troliuojamas tyrimas, kurio metu statistiškai reikšmingo valproatų 
profilaktinio efektyvumo nenustatyta. šio tyrimo (Bowden ir kt., 
2000a) metu nebuvo nustatytas nei valproatų, nei ličio profilaktinis 
efektyvumas, pirminiu rezultatų kriterijumi imant „laiką iki bet ko
kio nuotaikos sutrikimo epizodo pasireiškimo“. antrinės analizės 
metu (matuojant laiką atskirai iki naujo manijos ir naujo depresijos 
epizodo) pastebėtas valproatų veiksmingumas, ypač užkertant ke
lią naujam depresijos epizodui. šie rezultatai taip pat aptarti nese
niai publikuotoje cochrane analizėje (macrithie ir kt., 2001). kito 
tyrimo metu buvo stebimi pacientai, neseniai pasveikę po ūminės 
manijos epizodo (tohen ir kt., 2003). tyrimas truko 47 savaites, jo 
metu buvo laikomasi dvigubo aklumo; lygintos dvi nedidelės tiria

mųjų grupės, iš kurių vienai buvo taikytas palaikomasis gydymas 
valproatais, o kitai – olanzapinu. tyrimo pabaigoje statistiškai reikš
mingo skirtumo tarp grupių nebuvo nei lyginant manijos epizodų 
skaičių, nei laiko, praėjusio iki atkryčio, vidurkį. reikia pažymėti, 
kad antriniai rezultatai, tokie kaip nuotaikos stabilumas, ir kognity
vinių funkcijų tyrimų rezultatai buvo geresni olanzapino grupėje.

Taigi, atsižvelgdami į atvirų ilgalaikių tyrimų rezultatus, 
valproato profilaktinį veiksmingumą remiančių įrodymų pa-
tikimumą galime įvertinti b lygiu. tikėtina, kad šis preparatas – 
ypač gera naujų depresijos epizodų prevencija, tačiau šioje srityje 
reikalingi tolesni tyrimai.

Karbamazepinas
karbamazepinas plačiai vartojamas palaikomajam gydymui 

kaip pirmos eilės ličio alternatyva (nesant gero terapinio poveikio 
arba dėl blogos vaisto tolerancijos), ypač europoje ir Japonijoje. yra 
kontroliuojamų tyrimų duomenų, įrodančių karbamazepino pranašu
mą, palyginti su placebu (okuma ir kt., 1981); kiti tyrimų rezultatai 
rodo, kad karbamazepino efektyvumas yra panašus į ličio (Placidi ir 
kt., 1986; lusznat ir kt., 1988; Denicoff ir kt., 1997b). tačiau šių ty
rimų metodologija neatitinka dabar priimtų standartų, tirtų pacientų 
skaičius buvo labai mažas, dėl to jų rezultatus sunku tinkamai įver
tinti (Dardennes ir kt., 1995). neseniai atlikti du geriau organizuoti 
moksliniai tyrimai, lyginantys karbamazepino ir ličio efektyvumą. 
Nustatyta, kad pacientams, sergantiems „klasikine“, euforine mani
ja, litis yra veiksmingesnis už karbamazepiną (Greil ir kt., 1997b). 
šiuos duomenis patvirtina dar vieno neseniai atlikto tyrimo su paci
entais, kuriems pirmą kartą skirtas palaikomasis gydymas, rezultatai 
(Hartong ir kt., 2003). tyrimo metu, laikantis dvigubo aklumo prin
cipo, dvejus metus buvo lyginamas litis su karbamazepinu. tyrimo 
pabaigoje atkryčių ličio grupėje buvo mažiau. Buvo pastebėta ir kitų 
dėsningumų. karbamazepino efektyvumas laikui bėgant nuosekliai 
mažėjo, o litį vartojantys pacientai arba atkrisdavo anksti (pirmus 6 
mėn. karbamazepinas buvo efektyvesnis už litį), arba išlikdavo sta
bilios būsenos visą tyrimo laiką. Preparatų efektyvumo skirtumo an
traisiais tyrimo metais negalima paaiškinti karbamazepino poveikiu 
savo paties metabolizmui (metabolizmo autoindukcija), kadangi ty
rimo metu tiek ličio, tiek karbamazepino dozės buvo koreguojamos 
pagal vaistų koncentraciją kraujo plazmoje.

tarp pacientų, kuriems gydymas ličiu neveiksmingas, nemažai 
yra tokių, kuriems pasireiškia atipinių simptomų, pvz., dažniausiai 
disforija vietoje euforijos, II tipo bipolinis afektinis sutrikimas, 
nuotaikos neatitinkantys kliedesiai, „neklasifikuojamos kitaip“ di
agnozės, kelių ligų pasireiškimas vienu metu. antrinė tyrimo metu 
gautų duomenų analizė rodo, kad šiai atipinei pacientų grupei kar
bamazepinas buvo veiksmingesnis už litį (Greil ir kt., 1998).

Taigi formaliai karbamazepino profilaktinį efektyvumą 
gydant bipolinį afektinį sutrikimą remiančių tyrimų įrodymų 
patikimumas yra B lygio. karbamazepinas tikriausiai būtų veiks
mingesnis gydant atipines sutrikimo formas, tačiau jo ilgalaikis 
veiksmingumas mažesnis nei ličio. rimtas karbamazepino trūku
mas yra tai, kad šis preparatas indukuoja antidepresantų, antipsi
chotikų ir kitų vaistų nuo epilepsijos, vartojamų kaip nuotaikos 
stabilizatoriai, metabolizmą, taip mažindamas jų veiksmingumą 
(spina ir kt., 1996; Hesslinger ir kt., 1999). taigi karbamazepino 
vartoti su kai kuriais kitais vaistais netikslinga.

atipiniai antipsichotikai
šiuo metu kontroliuojamais tyrimais yra įrodytas tik olanzapino 

ilgalaikis profilaktinis efektyvumas (kasper ir kt., 2002). vieno ty
rimo, trukusio 12 mėn., metu olanzapinas buvo įvertintas kaip pro

heinz grunze, siegfried kasPer, guy goodwin, Charles Bowden, hans-jürgen möller, WFsbp darbo grupė
biologinis bipolinio sutrikimo gydymas: pasaulinės biologinės psichiatrijos draugijų federacijos (WFsbp) rekomendacijos. iii dalis
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filaktiškai veiksmingas esant remisijai po manijos (ūminė manijos 
fazė gydyta taip pat olanzapinu). olanzapinas geriau nei placebas 
apsaugo tiek nuo naujų manijos, tiek depresijos epizodų, tačiau jo 
profilaktinis poveikis manijos epizodams buvo stipresnis (tohen ir 
kt., 2004). Didelio vienerius metus trukusio dvigubai aklo palygina
mojo tyrimo metu olanzapinas buvo mažiausiai toks pat veiksmin
gas, kaip ir litis, o naujiems manijos epizodams olanzapinas užkerta 
kelią galbūt net kiek geriau (tohen ir kt., 2002c). kaip ir aukščiau 
minėto valproatų prevencinių savybių tyrimo (Bowden ir kt., 2000a) 
atveju placebo kontrolės trūkumas riboja šio tyrimo mokslinę ver
tę. olanzapino ir ličio ar valproatų derinys taip pat turi daug geresnį 
profilaktinį poveikį nei placebas. tokia išvada padaryta apibendrinus 
dvigubai aklo 18 mėn. trukusio ūminės manijos tyrimo rezultatus 
(tohen ir kt., 2002b). taigi olanzapino profilaktinį efektyvumą 
remiantys įrodymai yra a lygio; tikėtina, kad olanzapinas efek-
tyviau veikia bipolinio afektinio sutrikimo manijos polių. Kaip 
matome, olanzapino profilis panašus į ličio. tačiau reikia pabrėžti, 
kad daugelio aukščiau išvardytų tyrimų metu palaikomasis gydymas 
olanzapinu buvo skiriamas tiems pacientams, kuriems buvo užfik
suotas geras atsakas į gydymą olanzapinu ūminės manijos fazės pe
riodu. ši iškreiptis atliekant minėtus tyrimus gali būti dar didesnė 
negu jau aptartų lamotrigino tyrimų metu. taigi olanzapino profilak
tinis efektyvumas atsitiktinai parinktai populiacijai lieka neaiškus.

klozapinas jau apie 30 m. vartojamas rezistentiškoms bipolinio 
afektinio sutrikimo formoms gydyti, nors tokia šio antipsichotiko 
indikacija niekur nėra aprobuota. tiriant klozapino veiksmingumą 
tiek ūminės fazės metu, tiek jo profilaktines ypatybes, pavienių ty
rinėtojų iniciatyva yra atlikti keli nedidelės apimties tyrimai (sup
pes ir kt., 1999b); be to, literatūroje pateikiami keli atvejų aprašy
mai ir nurodomas ilgalaikis klozapino veiksmingumas (Puri ir kt., 
1995; Hummel ir kt., 2002; kurz ir kt., 1998; Zarate ir kt., 1995b; 
Banov ir kt., 1994). nepaisant plataus klozapino vartojimo kli-
nikinėje praktikoje, tyrimais paremti įrodymai, remiantys jo 
efektyvumą profilaktiniam i („klasikinio“) tipo bipolinio afek-
tinio sutrikimo gydymui, yra gana menki (C lygis).

risperidonas, vartojant jo bent kaip papildomo preparato, 
gali būti naudingas bipoliniam afektiniam sutrikimui gydyti ilgą 
laiką, nepaisant to, kad atsitiktine atranka paremtų kontroliuo-
jamų tyrimų šia tema nėra (įrodymų lygis d). kai kurių atvirų ty
rimų metu risperidonas buvo vartojamas kaip nuotaikos stabilizato
rius papildantis preparatas, esant atitinkamiems simptomams (Vieta 
ir kt., 2001). šis vaistų derinys ne tik teigiamai veikdavo manijos ir 
depresijos simptomus, bet ir atitolindavo atkrytį 6 mėnesiams.

antidepresantai
tiems pacientams, kurių bipolinio afektinio sutrikimo klinikoje 

vyrauja nuolat pasikartojantys depresijos epizodai, gali būti veiks
mingas antidepresanto ir nuotaikos stabilizatoriaus derinys. kita ver
tus, monoterapijos (ypač triciklių antidepresantų) derėtų atsisakyti. 
vieno tyrimo metu (Prien ir kt., 1973b, 1984) buvo lyginamas ličio 
ir imipramino prevencinis veiksmingumas. Nustatyta, kad imipra
minas veiksmingai užkerta kelią naujiems depresijos epizodams, 
tačiau jo vartojimas yra susijęs su padidėjusia manijos išsivystymo 
rizika. naujesnių antidepresantų, pvz., selektyviųjų serotonino reab
sorbcijos inhibitorių (ssri) grupės, ar preparatų, pasižyminčių tiek 
serotonino, tiek noradrenalino reabsorbcija, tokių kaip venlafaksinas 
ir milnacipranas, ir bupropiono poveikis gali būti kitoks. Duomenys, 
kuriuos pateikia stenlio bipolinio sutrikimo tyrimo fondas (angl. 
Stanley Foundation Bipolar Network, sFBn), remia ilgalaikį gydy
mą vienu iš aukščiau minėtų naujesnės kartos antidepresantų, jeigu 

kuriuo nors iš jų pasisekė sėkmingai stabilizuoti ūminę būseną. sFBn 
atlikto tyrimo metu dalis pacientų buvo atrinkti iš anksčiau atlikto 
dvigubai aklo atsitiktinės atrankos būdu atlikto tyrimo, nagrinėjusio 
sertralino, venlafaksino ir bupropiono efektyvumą bipolinio afekti
nio sutrikimo struktūroje gydant depresiją, o kita dalis – iš pacientų, 
kuriems geras minėtų antidepresantų poveikis pasireiškė įprastinėje 
klinikinėje praktikoje. Pasiekus remisiją, pacientams buvo paskirtas 
gydymas antidepresantais, nesilaikant tyrimo aklumo principo. Visi 
pacientai tuo pat metu buvo gydomi ir nuotaikos stabilizatoriumi. 
reikia atkreipti dėmesį į aplinkybę, kad tik 15 proc. antidepresan
tais gydytų pacientų remisija buvo bent du mėnesius. taigi stebėta 
pacientų populiacija buvo gana tendencingai atrinkta tiek gero at
sako į gydymą antidepresantais, tiek mažos manijos išsivystymo 
rizikos požiūriu. tiriamieji stebėti vienerius metus. nustatyta, kad 
depresijos atkryčių dažnumas buvo mažesnis tarp pacientų, kuriems 
buvo tęsiamas gydymas antidepresantais; be to, antidepresantais gy
domiems pacientams pasireiškė mažiau manijos epizodų (altshuler 
ir kt., 2003). šie duomenys panašūs į anksčiau atlikto mažesnės ap
imties tyrimo rezultatus (altshuler ir kt., 2001). viena retrospektyvi 
atvejų analizė aukščiau minėtas išvadas remia tik iš dalies (Ghaemi 
ir kt., 2000): vartojant antidepresantų rečiau pasireikšdavo depresijos 
atkryčiai, tačiau padidėdavo manijos išsivystymo rizika. taigi šiuo 
metu ilgalaikis palaikomasis gydymas ne tricikliais antidepre-
santais galėtų būti skiriamas tiems pacientams, kuriems buvo 
geras atsakas į ūminės fazės gydymą antidepresantu ir kurių bi-
polinio afektinio sutrikimo klinikoje daugiausia vyrauja sunkios 
depresijos epizodai (įrodymų lygis d).

tolimesnio gydymo galimybės
kitos gydymo alternatyvos, pvz., kalcio antagonistai, papras

tai svarstomos tik gydant bipolinį afektinį sutrikimą, kai yra greita 
ciklų kaita (Post ir kt., 1990). nepaisant didelės vėlyvosios diski
nezijos išsivystymo rizikos (mukherjee ir kt., 1996), pacientams, 
sergantiems I tipo bipoliniu afektiniu sutrikimu ir nevykdantiems 
gydytojų nurodymų, kartais taikomas ilgalaikis gydymas tipiniais 
antipsichotikais, ypač jų depo formomis, tačiau ši alternatyva pa
prastai yra pasirenkama esant sunkiems psichozės simptomais arba 
schizoafektinio sutrikimo atveju. vieno tyrimo metu (littlejohn ir 
kt., 1994) stebėti 18 pacientų, sergančių bipoliniu afektiniu sutriki
mu (vidutinė gydymo trukmė – 8,2 m.). lyginta afektinių epizodų 
trukmė pacientams, vartojantiems pailginto veikimo formų antipsi
chotikus, ir jų nevartojantiesiems. Paaiškėjo, kad, vartojant pailgin
to veikimo depo antipsichotikų, pacientams rečiau pasireikšdavo 
sutrikimo atkryčiai, jie daug mažiau laiko praleisdavo psichiatrijos 
ligoninėse (p=0,001) dėl depresijos, manijos arba mišraus afektinio 
epizodo gydymo. tiesa, neseniai atlikti dvigubai aklo atsitiktinės 
atrankos tyrimo rezultatai rodo, kad, taikant palaikomąjį gydymą 
tipiniais antipsichotikais po manijos epizodo remisijos, pacientams 
daug dažniau pasireikšdavo depresija (Zarate ir tohen, 2004).

Palaikomasis ekt (elektrokonvulsinės terapijos) poveikis už
fiksuotas pavienių atvejų aprašymuose ir kelių nedidelės apimties 
ligos istorijų apžvalgose (kramer, 1999; Gupta ir kt., 1998; rabhe
ru ir Persad, 1997; vanelle ir kt., 1994; shapiro ir kt., 1989), tačiau 
ekt taip pat padidina afektinių fazių kaitos riziką, jeigu kartu ne
skiriama ir nuotaiką stabilizuojančio preparato (angst, 1985).

Psichoedukacija (individuali, grupinė, šeimos) gali turėti dide
lę įtaką sėkmingai ilgalaikio gydymo vaistais baigčiai. Psichoedu
kacijos metu siekiama išaiškinti tikslaus gydymo rekomendacijų 
vykdymo svarbą, pagerinti paciento savistabos įgūdžius (savalaikis 
atkryčio prodromo pastebėjimas) ir išmokyti efektyvių veiksmų 

gydymo rekomendacijos
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planavimo įgūdžių. išsami psichologinių intervencijų apžvalga iš
eina iš šio straipsnio tematikos rėmų, tačiau svarbiausia yra išmokti 
atskirų specializuotų intervencijų metu įgytą praktiką apibendrinti 
ir taikyti jos principus bendram klinikinio darbo tobulinimui.

4. klasikinis i TiPo BiPolinis  
afekTinis suTrikimas su greiTa 
ciklų kaita
Litis
1974 m. mokslininkai Dunner ir Fieve nustatė, kad pacientams, 

kuriems per metus pasireikšdavo 4 ir daugiau afektinių epizodų, 
buvo blogesnis atsakas į gydymą ličiu negu kitiems bipoliniu afek
tiniu sutrikimu sergantiems pacientams, ir sugalvojo „greitos ciklų 
kaitos“ terminą šiam pogrupiui. Bendroje populiacijoje tokie asme
nys sudaro 15–20 proc. visų bipoliniu afektiniu sutrikimu sergan
čių pacientų, o specializuotose gydymo įstaigose jų dalis gali siekti 
daugiau kaip 50 proc. (suppes ir kt., 2001). taigi greitos ciklų kaitos 
problema yra svarbesnis klausimas specialistams psichiatrams negu 
bendrosios praktikos gydytojams. Po Dunner ir Fieve tyrimo tarp 
gydytojų įsivyravo nuomonė, kad litis yra netinkamas preparatas 
bipoliniam afektiniam sutrikimui su greita ciklų kaita gydyti, tačiau 
šis įsitikinimas yra kiek skubotas, nes gali būti, jog pacientams, 
kuriems pasireiškia greita ciklų kaita, mažiau padeda visi vaistai. 
tiesą sakant, Dunner ir Fieve tyrimo metu litis pasižymėjo šiokiu 
tokiu prevenciniu poveikiu naujiems manijos epizodams, tačiau vi
sai nedarė įtakos naujų depresijos epizodų išsivystymui. kito ma
žos apimties pacientų, kuriems pasireiškė greita ciklų kaita, tyrimo 
metu (pvz., Walden ir kt., 2000) taip pat pastebėtas ličio profilaktinis 
aktyvumas, nors ir mažesnis nei kito vartoto palyginimui preparato 
(lamotrigino). Taigi profilaktinį ličio efektyvumą, užkertant kelią 
naujiems manijos epizodams pacientams, sergantiems bipoliniu 
afektiniu sutrikimu su greita ciklų kaita, remiančius mokslinių 
tyrimų duomenis galima vertinti kaip c lygio; litis gali būti ne-
veiksmingas užkertant kelią naujiems depresijos epizodams.

Valproatai
valproatų terapinį veiksmingumą gydant i tipo bipolinį afekti

nį sutrikimą, kai yra greita ciklų kaita, remia tik atvirų tyrimų duo
menys. Didžiausias iš tokių tyrimų (calabrese ir kt., 1993) parodė 
valproatų profilaktinį veiksmingumą neleidžiant atsirasti naujiems 
tipiškos manijos, mišriems ir (kiek mažiau efektyviai) depresijos epi
zodams. šiuos rezultatus pastiprina kai kurių mažesnių atvirų tyrimų 
duomenys (Jacobsen, 1993; sharma ir kt., 1993; Walden ir Grunze, 
2002). vienintelis dvigubai aklas atsitiktinės atrankos būdu atliktas 
tyrimas, lyginantis ličio ir valproatų profilaktinį veiksmingumą gy
dant i ir ii tipo bipolinį afektinį sutrikimą, kai yra greita ciklų kaita, 
nebuvo užbaigtas dėl metodologinių problemų: tik vienas iš keturių 
pacientų tyrimo pradžioje buvo pakankamai stabilizuotos būsenos 
ir atitiko atrankos į tyrimą fazės kriterijus (calabrese ir kt., 2003b). 
iš tų duomenų, kuriuos pavyko gauti, valproatai buvo veiksmin
gesni už litį. išvada: profilaktinį valproatų efektyvumą, gydant i 
tipo bipolinį afektinį sutrikimą su greita ciklų kaita, remiantys 
mokslinių tyrimų įrodymai geriausiu atveju yra c lygio.

Lamotriginas
šiuo metu daugiausia patikimų kontroliuojamų tyrimų metu 

gautų duomenų apie bipolinio afektinio sutrikimo su greita ciklų 
kaita gydymą turime būtent apie lamotriginą. Didelės apimties 
dvigubai aklo placebu kontroliuojamo tyrimo metu lamotriginas 
buvo daug veiksmingesnis už placebą (pagal tai, kuri dalis pacien
tų iškrito iš tyrimo). tačiau vertinant rezultatus pagal pirminį re

zultatų kriterijų (laikas iki atkryčio, kai teko keisti gydymą) šio 
efektyvumo nebeliko. antrinė rezultatų analizė rodo, kad lamo
triginas veiksmingas gydant ii tipo, o ne i tipo bipolinį afektinį 
sutrikimą (žr. atitinkamą skirsnį). vieno dar nepublikuoto kontro
liuojamo tyrimo rezultatai taip pat nerodo didelio lamotrigino pra
našumo, palyginti su placebu. atvirų tyrimų duomenys, atrodo, 
demonstruoja lamotrigino prevencinį efektyvumą gydant i tipo 
bipolinį afektinį sutrikimą su greita ciklų kaita (kusumakar ir yat
ham, 1997; Fatemi ir kt., 1997; Bowden ir kt., 1999; Walden ir 
kt., 2000). Galime daryti išvadą, kad lamotrigino monoterapijos 
efektyvumas gydant i tipo bipolinį afektinį sutrikimą su greita 
ciklų kaita yra remiamas d lygio mokslinių tyrimų įrodymų.

Karbamazepinas
Duomenys apie profilaktinį karbamazepino efektyvumą, gy

dant bipolinį afektinį sutrikimą su greita ciklų kaita – prieštaringi. 
vienintelis iki šiol atliktas kontroliuojamas tyrimas (karbamazepi
nas lygintas su ličiu) nerodo karbamazepino pranašumo (okuma, 
1993). kai kurių atvirų tyrimų rezultatai leidžia daryti atsargias 
prielaidas apie karbamazepino efektyvumą (Di costanzo ir schi
fano, 1991; strömgren ir Boller, 1985), tuo tarpu kiti atviri tyrimai 
pateikia priešingus arba tik iš dalies karbamazepino efektyvumą 
remiančius rezultatus (Joyce, 1988; Post ir kt., 1990). nė vieno iš 
šių tyrimų metu nebuvo vykdoma kontrolė, taigi karbamazepi-
no veiksmingumą gydant i tipo bipolinį afektinį sutrikimą su 
greita ciklų kaita remia tik atskiri klinikiniai atvejai ir eksper-
tų nuomonė (įrodymų lygis d).

Kalcio antagonistai
yra žinomi du dvigubai akli tyrimai (Pazzaglia ir kt., 1993, 

1998), atlikti pagal modelį „su vaistu – be vaisto – su vaistu“, kurių 
rezultatai rodo, kad kalcio antagonistas nimodipinas yra profilaktiš
kai efektyvus gydant i tipo bipolinį afektinį sutrikimą su greita ciklų 
kaita, netgi rezistentiškus ankstesniam gydymui atvejus (įrodymų 
lygis B). Praktinis klinikinis šio vaisto pritaikymas kiek problemi
nis dėl trumpo skilimo pusperiodžio – veiksminga dozė paprastai 
siekia daugiau nei 240 mg/p., o tai atitinka 8 tabletes, suvartojamas 
per 3 kartus. nepaisant to, ši gydymo galimybė turėtų būti svarsto
ma tais atvejais, kada kiti medikamentai buvo neveiksmingi.

Atipiniai antipsichotikai
kaip jau minėta, yra kai kurių įrodymų apie klozapino profi

laktinį veiksmingumą, gydant bipolinį afektinį sutrikimą su greita 
ciklų kaita (Hummel ir kt., 2002; Frye ir kt., 1996; suppes ir kt., 
1994; calabrese ir kt., 1991). vėlgi tenka pažymėti, kad šie tyrimai 
buvo gana mažos apimties ir abejotini metodologiniu požiūriu. ta
čiau, kadangi tokių pacientų gydymas yra sunkus, gydymas kloza-
pinu, kaip rezistentiškų bipolinio afektinio sutrikimo su greita 
ciklų kaita formų gydymo galimybė, yra visada svarstytinas, 
nepaisant to, kad šiuo metu įrodymų, remiančių klozapino 
efektyvumą šiai indikacijai, lygis tėra d. Dėl patikimų mokslinių 
tyrimų stokos kitų atipinių antipsichotikų profilaktinio efektyvu
mo, kai yra greita ciklų kaita, tinkamai įvertinti neįmanoma.

Gydymas keliais vaistais
Gydant bipolinį afektinį sutrikimą, ypač su greita ciklų kaita, 

kelių nuotaikos stabilizatorių skyrimas yra greičiau taisyklė, o ne 
išimtis. Pagrindinė to priežastis – dažniausiai prastas monoterapijos 
poveikis. Daugiausia duomenų apie profilaktinį kelių vaistų derinio 
poveikį yra gauta iš atvirų mokslinių tyrimų, tačiau yra atlikti ir keli 
akli perspektyvieji tyrimai (Denicoff ir kt., 1997b; solomon ir kt., 
1997). svarbaus, nors ir mažos apimties, tyrimo metu Denicoff su 
bendradarbiais lygino ličio, karbamazepino bei šių preparatų derinio 

heinz grunze, siegfried kasPer, guy goodwin, Charles Bowden, hans-jürgen möller, WFsbp darbo grupė
biologinis bipolinio sutrikimo gydymas: pasaulinės biologinės psichiatrijos draugijų federacijos (WFsbp) rekomendacijos. iii dalis
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profilaktinį efektyvumą. Į tyrimą buvo atrinkti 52 pacientai, atitin
kantys Dsmiiir klasifikacijoje nurodytus bipolinio afektinio su
trikimo diagnostinius kriterijus. laikantis dvigubo aklumo kriterijų 
jiems buvo atsitiktinai paskirta ličio arba karbamazepino; vėliau kie
kvieno paciento gydymas buvo pakeistas kitu medikamentu, o dar 
vėliau – abiejų vaistų deriniu. kiekviena tyrimo fazė truko vienerius 
metus. Pacientų būsena vertinta pagal Bendro klinikinio vertinimo 
skalę (angl. Clinical Global Impression scale, CGI). vidutiniškai 
arba smarkiai būsena pagerėjo 33,3 proc. pacientų, vartojusių ličio, 
31,4 proc. – vartojusių karbamazepino ir 55,2 proc. pacientų, varto
jusių abiejų vaistų (skirtumas nebuvo statistiškai reikšmingas). esant 
greitai ciklų kaitai anamnezėje, mažai padėjo monoterapija (būsena 
pagerėjo 28,0 proc. vartojusiųjų ličio ir 19,0 proc. vartojusiųjų kar
bamazepino). Politerapija tokiems pacientams buvo daug efektyves
nė: būsena pagerėjo 56,3 proc. pacientų (p<0,05). kito tyrimo metu 
(solomon ir kt., 1997) tirti 12 pacientų, kuriems buvo diagnozuotas i 
tipo bipolinis afektinis sutrikimas be greitos ciklų kaitos. Buvo lygi
namas ličio monoterapijos bei ličio ir valproatų derinio efektyvumas 
palaikomajam gydymui; tyrimas truko vienerius metus. Pacientams, 
vartojusiems ličio ir valproatų derinį, rečiau pasireikšdavo sutrikimo 
atkryčiai (statistiškai reikšmingas skirtumas, p=0,014), tačiau jiems 
dažniau išsivystydavo bent viena vidutinio arba didelio sunkumo 
nepageidaujama reakcija į vaistą (p=0,041). taigi klinikinėje prakti
koje prieš gydant vaistų deriniu reikia atsižvelgti į visus galimą nau
dą ir potencialią žalą lemiančius veiksnius.

turimų tyrimų duomenys, remiantys medikamentų de-
rinio efektyvumą, gali būti vertinami kaip c lygio įrodymai. 
vaistų derinio pasirinkimas klinikinėje praktikoje dažnai 
priklauso nuo gydytojo nuomonės, įvertinus galimą naudos 
ir žalos santykį.

5. ii TiPo BiPolinis afekTinis suTri-
kiMas be greitos ciklų kaitos
II tipo bipolinis afektinis sutrikimas tik pastaraisiais metais 

dažniau tampa mokslinių tyrimų objektu; padidėjusį tyrinėtojų dė
mesį šiam nozologiniam vienetui iš dalies lemia ir naujų vaistų, to
kių kaip lamotriginas, atsiradimas. kita padidėjusio dėmesio prie
žastis – nuolat augantis supratimas, kad ii tipo bipolinis afektinis 
sutrikimas (kartu su kitais šio spektro sutrikimais) yra labiau pa
plitęs negu manyta (akiskal ir kt., 2000; angst ir Gamma, 2002). 
Deja, šis išaugęs susidomėjimas kol kas dar nevirto nė vienu dide
lės apimties atsitiktinės atrankos ir placebu kontroliuojamu tyrimu 
(suppes ir kt., 2002). šiuo metu naudojamos gydymo rekomenda
cijos, tarp jų ir amerikos psichiatrų asociacijos parengtos metodi
kos (angl. American Psychiatric Association, 2002) bei teksaso 
vaistų skyrimo algoritmų įdiegimo (angl. Texas Implementation 
of Medication Algorithms), anksčiau žinomo kaip teksaso vaistų 
skyrimo algoritmų projekto (angl. Texas Medication Algorithm 
Project)) rekomendacijos (rush ir kt., 1999), nepateikia specifinių 
ii tipo bipolinio afektinio sutrikimo gydymo būdų.

Dėl įrodymų stokos manyta, kad litis gali būti veiksmingesnis 
gydant i, o ne ii tipo bipolinį afektinį sutrikimą. tačiau panašu, kad 
didelės apimties tyrimai šio spėjimo nepatvirtina (tondo ir kt., 1998; 
Peselow ir kt., 1982; Dunner ir kt., 1976; Fieve ir kt., 1976). vie
no placebu kontroliuojamo tyrimo metu litis pasirodė pasižymintis 
geresniu profilaktiniu poveikiu už imipraminą (kane ir kt., 1982). 
kito atsitiktinės atrankos būdu atlikto tyrimo metu buvo lygintas 
ličio ir karbamazepino profilaktinis veiksmingumas; abu preparatai 
pasirodė vienodai veiksmingi (Greil ir kleindienst, 1999).

ilgalaikiai kitų vaistų nuo epilepsijos ir atipinių antipsichotikų 
veiksmingumo duomenys yra žinomi tik iš tyrimų su ii tipo bipo
liniu afektiniu sutrikimu su greita ciklų kaita sergančiais pacien
tais (žr. atitinkamą skyrių).

kol nebus gauta aiškių duomenų, kad, gydant ii tipo bipolinį 
afektinį sutrikimą be greitos ciklų kaitos, vienas nuotaikos stabiliza
torius yra efektyvesnis už kitą, kaip rekomendaciją galima nurodyti 
tokią bendrą taisyklę: palaikomajam gydymui skirti to vaisto, kuris 
buvo veiksmingas gydant ūminę fazę. Pacientams, kuriems nuotai
kos stabilizatoriaus skiriama pirmą kartą, pasirinkimą turėtų palen
gvinti bendri sutrikimo požymiai. ii tipo bipolinis afektinis sutriki
mas pasižymi ne tik sunkesne liekamąja simptomatika tarp epizodų 
(Benazzi, 2001) bei sunkesne pačių epizodų klinika. šio sutrikimo 
klinikoje daugiausia vyrauja sunkios depresijos epizodai (vieta ir 
kt., 1997b; tondo ir kt., 1998); tarp šiuo sutrikimu sergančių paci
entų yra didelis savižudybių paplitimas (vieta ir kt., 1997a; rihmer 
ir Pestality, 1999). taigi pirmos eilės vaistai galėtų būti tie, kurie, 
gydant i tipo bipolinį afektinį sutrikimą, geriau prevenciškai veikia 
depresijos epizodus, pvz., lamotriginas, arba tie, kurie labiausiai su
mažina savižudybių dažnį, pvz., litis (tondo ir Baldessarini, 2000).

Tricikliai antidepresantai palaikomajam gydymui nereko
menduotini dėl jų galimos savybės išprovokuoti greitą ciklų kaitą 
(altshuler ir kt., 1995). tiesa, negalima atmesti gydymo naujes
niais antidepresantais galimybės, nors jų efektyvumo įrodymų 
turime tik iš preliminarių tyrimų (altshuler ir kt., 2003). kol kas 
tyrinėtojai nesutaria, ar gydymas naujesniais antidepresantais iš
provokuoja fazių pokytį iš depresijos į maniją, tačiau manoma, 
kad jei tokie pokyčiai ir išprovokuojami, tai manija tokiu atveju 
būna vidutinio sunkumo (Benazzi, 1997).

Šiuo metu tik ličio profilaktinį efektyvumą remiantys įro-
dymai yra c lygio. karbamazepino prevencinį poveikį re-
miantys duomenys yra ne patikimesni, kaip d lygio.

6. ii TiPo BiPolinis afekTinis suTri-
kiMas su greita ciklų kaita
vieno placebu kontroliuojamo dvigubai aklo atsitiktinės at

rankos būdu atlikto tyrimo antrinė analizė (buvo tirtas lamotrigino 
efektyvumas gydant pacientus, kuriems pasireiškė greita ciklų kaita) 
rodo, kad šis preparatas gali būti ypač tinkamas pacientams, sergan
tiems ii tipo bipoliniu afektiniu sutrikimu (calabrese ir kt., 2002). iš 
tyrime dalyvavusių pacientų 52 buvo diagnozuotas ii tipo bipolinis 
afektinis sutrikimas. Kaip efektyvumo kriterijus buvo pasirinktas 
vidutinis laikas iki atkryčio, kai teko keisti gydymą. šis laikas buvo 
daug ilgesnis tarp pacientų, gavusių lamotrigino, negu tarp pacientų, 
gavusių placebo (17 savaičių prieš 7 savaites). tačiau šis lamotrigi
no veiksmingumo įrodymas yra susijęs tik su poveikiu depresinei 
sutrikimo fazei. kartu su kitų atvirų tyrimų duomenimis (calabrese 
ir kt., 1999; suppes ir kt., 1999a; Fatemi ir kt., 1997) lamotrigino 
efektyvumą remiantys įrodymai šioje srityje yra c lygio.

šioje apžvalgoje jau buvo cituoti vieno tyrimo duomenys, 
remiantys valproatų efektyvumą (calabrese ir Delucchi, 1990). 
trisdešimt iš 55 tyrime dalyvavusių žmonių sirgo ii tipo bipoli
niu afektiniu sutrikimu su greita ciklų kaita. Įdomu pastebėti, kad 
valproatai gali būti truputį efektyvesni gydant ii tipo bipolinį 
afektinį sutrikimą negu i tipo (įrodymų patikimumo lygis d).

7. sChizoafekTinis suTrikimas
Bipolinio tipo schizoafektinio sutrikimo padėtis tarp schizofreni

jos ir afektinių sutrikimų visada buvo mokslinių diskusijų objektas. 

gydymo rekomendacijos
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Prieš pasirodant naujam diagnostikos vadovėlio leidimui yra gali
mybė, kad šios diagnostinės kategorijos vieta pasikeis. Be to, pats di
agnozės nustatymas yra nepatikimas, net ir gerų, tinkamai parengtų 
tyrimų metu. Pavyzdžiui, vieno tyrimo metu (maj, 2000) nustatyta, 
kad, diagnozuojant schizoafektinį sutrikimą, patikimumo vertė tarp 
tyrėjų (angl. interrater reliability) yra kapa = 0,22. kitas tyrinėto
jų rūpestį keliantis faktas yra tai, kad duomenys apie schizoafektinį 
sutrikimą paprastai gaunami iš schizofrenijos tyrimų, analizuojant 
atitinkamą pacientų subgrupę. tačiau, nenorėdami praleisti šios pa
cientų subpopuliacijos, trumpai apžvelgsime turimus įrodymus.

Duomenys apie atipinių antipsichotikų profilaktinį aktyvumą 
yra gauti daugiausia iš schizofrenijos atkryčio tyrimo. iš jų yra 
žinoma, kad schizoafektiniu sutrikimu sergantiems pacientams 
maždaug vienodai veiksmingi yra risperidonas, olanzapinas, zi
prazidonas ir aripiprazolis. tačiau, atsižvelgiant į tai, kad tyrimų 
metu daugiau tirta psichozinių, o ne afektinių simptomų dinami
ka, šiuos rezultatus adekvačiai interpretuoti sunku. kadangi atipi
niai antipsichotikai efektyviai veikia ūminę manijos fazę, galima 
manyti, kad jie veiksmingi ir nuotaikos sutrikimams, pasireiškian
tiems schizoafektinio sutrikimo struktūroje.

atvirų tyrimų metu buvo ištirtas ir įrodytas tiek ličio (tress ir 
Haag, 1979), tiek karbamazepino (vovin ir kt., 1984) profilaktinis 
efektyvumas. atviro atsitiktinės atrankos būdu atlikto multicentri
nio tyrimo metu (maP tyrimas) taip pat buvo lyginamas ličio ir 
karbamazepino profilaktinis efektyvumas (Greil ir kt., 1997a). ty
rime dalyvavo 90 pacientų, kurie atitiko tlk9 nurodytus schizo
afektinio sutrikimo kriterijus. Visiems jiems buvo skirtas palaiko
masis gydymas. stebėjimas truko 2,5 m. Diagnozė buvo nustatyta 
pagal tyrimų diagnostikos kriterijus (tDk) (angl. Research Dia-
gnostic Criteria) bei pagal Dsmiiir, ir pacientai buvo suskirstyti 
į grupes. tyrimo vertinimo kriterijais buvo laikomi hospitalizacija, 
atkrytis, papildomo medikamento skyrimas bei gydymo nutrauki
mas dėl šalutinių poveikių. ličio grupėje buvo mažiau gydymo ne
baigusių pacientų (p=0,02). analizė parodė, kad, lyginant gydymo 
baigtis, statistiškai reikšmingo skirtumo tarp ličio ir karbamazepino 
nebuvo. Pacientų nuomonė buvo palankesnė karbamazepinui, ver
tinant tiek šalutinius poveikius (p=0,003), tiek pasitenkinimą gy
dymu (p=0,02). Diagnozuojant pagal tDk kriterijus buvo nusta
tyta, kad karbamazepinas veiksmingesnis pacientams, sergantiems 
depresiniu schizoafektinio sutrikimo tipu bei neklasifikuojamomis 
šio sutrikimo formomis (p=0,055, kai veiksmingumo kriterijus – 
laikas iki ligos atkryčio); schizoafektinio sutrikimo manijos tipą 
karbamazepinas ir litis veikė vienodai veiksmingai. Diagnozuojant 
pagal Dsmiiir kriterijus, rezultatai buvo kiek kitokie. karbama
zepinas buvo efektyvesnis gydant pacientus, kuriems diagnozuotas 
į schizofreniją panašus sutrikimas arba depresinė schizoafektinio 
sutrikimo forma (p=0,040, kai veiksmingumo kriterijus – laikas iki 
ligos atkryčio), tačiau ne tuos pacientus, kurie atitiko Dsmiiir 
nustatytus schizoafektinio sutrikimo, bipolinio tipo diagnozę. šio 
tyrimo rezultatai šiuo metu yra patikimiausi duomenys apie nuo
taikos stabilizatorių profilaktinį efektyvumą gydant schizoafektinį 
sutrikimą. Panašu, kad litis ir karbamazepinas vienodai veiksmingi 
būsenų, plačiai apibrėžiamų kaip schizoafektiniai sutrikimai, pa
laikomajam gydymui. tačiau kai kuriose specifinėse populiacijose 
(vyraujant schizofrenijos arba depresijos simptomatikai) efektyves
nis gali būti karbamazepinas; šis preparatas taip pat gali būti geriau 
toleruojamas ilgalaikio gydymo metu. šie duomenys sutampa su 
ankstesnių tyrimų duomenimis, kurie rodo, kad litis efektyviau vei
kia schizoafektinį sutrikimą, kurio klinikoje vyrauja afektiniai svy

ravimai (mülleroerlinghausen ir kt., 1989), negu sutrikimo tipą su 
dominuojančiais schizofrenijos simptomais (lenz ir kt., 1989).

tiems pacientams, kuriems profilaktika ličiu nėra iki galo 
efektyvi, gali padėti gydymo augmentacija karbamazepinu (Boc
chetta ir kt., 1997).

Įrodymų, remiančių ličio ir karbamazepino efektyvumą 
nagrinėjamoms indikacijoms, patikimumo lygis yra c.

valproatų profilaktinis efektyvumas gydant schizoafektinį 
sutrikimą pagrįstas tik atvejų apžvalgomis ir atvirų tyrimų 
metu (Puzynski ir klosiewicz, 1984; mcelroy ir keck, 1993; 
keck ir kt., 1996) (patikimumo lygis d).

nepaisant nuotaikos stabilizatorių efektyvumo gydant schizo
afektinį sutrikimą įrodymų, gydymo papildymas antipsichotiku 
neretai yra išmintingas žingsnis. Daugiausia duomenų šiuo klau
simu gauname iš atvirų tyrimų, kurie rodo, kad atipiniai antipsi
chotikai šiuo atveju, atrodo, yra efektyvesni už tipinius (Ghaemi ir 
Goodwin, 1999). klozapinas tradiciškai dažniau vartotas schizo
afektinio sutrikimo profilaktikai (suppes ir kt., 1999b; ciapparelli 
ir kt., 2000; Hummel ir kt., 2002) (ankstesnės literatūros apžvalgą 
pateikia Zarate ir kt., 1995a). Didelio kontroliuojamo iii fazės ty
rimo pacientų pogrupio analizė parodė, kad olanzapinas geriau nei 
haloperidolis neleidžia kilti schizoafektinio sutrikimo atkryčiams 
(tran ir kt., 1999). kito didelės apimties dvigubai aklo perspekty
viojo tyrimo, nagrinėjančio schizofrenijos ir schizoafektinio sutri
kimo palaikomąjį gydymą, metu buvo nustatytas risperidono pro
filaktinis pranašumas, palyginti su haloperidoliu; risperidonas taip 
pat buvo ir geriau toleruojamas (csenansky ir kt., 2002). tiesa, 
abu minėti tyrimai truko tik vienerius metus. norint padaryti už
tikrintas išvadas, reikia daugiau ilgalaikės klinikinės patirties. Pa
vyzdžiui, neseniai atlikti gydymo kvetiapinu tyrimai iškėlė klausi
mą apie vaisto efektyvumo sumažėjimą ir psichozės atsinaujinimą 
po trejų metų gydymo laikotarpio (margolese ir kt., 2002).

Gydant nuotaikos stabilizatoriaus ir antipsichotiko deriniu, 
pirmos eilės nuotaikos stabilizatoriai galėtų būti litis arba valpro
atai. karbamazepinas indukuoja nuo citochromo P450 priklauso
mą metabolizmą, tai dažnai sumažina antipsichotiko koncentraci
ją serume iki nepakankamo lygio (spina ir kt., 1996; Hesslinger ir 
kt., 1999; yatham, 2000).

yra duomenų, kad palaikomasis gydymas ekt taip pat gali 
būti veiksmingas (swoboda ir kt., 2001).

8. PaPildomos PsiChofarmakolo-
ginio gydyMo galiMybės
Be aukščiau aptartų medikamentų, šiuo metu yra atliekama 

daug įvairių eksperimentų su vaistais ir maisto papildais, ieškant 
jų nuotaiką stabilizuojančių savybių. kaip pavyzdį galima pami
nėti gydymo papildymo skydliaukės hormonais pacientams, ser
gantiems bipoliniu sutrikimu su greita ciklų kaita (Bauer ir Why
brow, 1990), naujų antikonvulsantų, tokių kaip okskarbamazepinas 
(Grunze ir Walden, 2002), arba maisto papildų, tokių kaip omega3 
riebalų rūgštys (severus ir kt., 1999), tyrimus. šios naujovės čia ne
bus nagrinėjamos dėl vietos ir patikimų įrodymų stokos. vis dėlto 
norėtųsi pažymėti, kad ateityje šios alternatyvos gali tapti svarbios.

9. kada yra indikuoTinas  
Palaikomasis gydymas?
šiuo metu nėra nė vieno perspektyviojo kontroliuojamo tyrimo, 

nagrinėjančio palaikomojo gydymo pradžios indikacijas. kelios re
trospektyviosios analizės rodo, kad po kiekvieno sutrikimo epizo
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do besimptomis laikotarpis trumpėja (kessing, 1998; royByrne 
ir kt., 1985; angst, 1981; Zis ir kt., 1980). neseniai atliktų tyrimų 
duomenys rodo, kad ličio profilaktinis efektyvumas tuo mažesnis, 
kuo ilgesnis laiko tarpas tarp sutrikimo manifestacijos ir gydymo 
pradžios (Franchini ir kt., 1999; Garcialopez ir kt., 2001). yra 
ir prieštaraujančių šioms išvadoms duomenų (Baldessarini ir kt., 
1999b), ir nėra aišku, ar šis dėsningumas būdingas tik ličiui, ar ir ki
tiems gydymo būdams. Pateikti tyrimų rezultatai rodo, kad palaiko
mąjį gydymą reikia pradėti kuo greičiau po diagnozės nustatymo. 
tačiau ne visiems pacientams išsivysto dar vienas afektinis epizo
das (Goodwin, 2002); be to, tik maža dalis ką tik susirgusių pacien
tų sutinka ilgą laiką vartoti medikamentų. šie faktai lemia tai, kad 
gydymas ličiu dažnai nutraukiamas savavališkai. staigus gydymo 
nutraukimas, ypač ličio, gali padaryti daugiau žalos pacientui negu 
tuo atveju, kai neskiriama jokio profilaktinio gydymo (Baldessarini 
ir kt., 1999c; Goodwin, 1994). staigus vaistų vartojimo nutrauki
mas didina ir savižudybės riziką (Baldessarini ir kt., 1999a).

Dauguma europoje naudojamų gydymo rekomendacijų nere
komenduoja skirti palaikomojo gydymo iki mažiausiai antro afekti
nio epizodo išsivystymo ir skirti jį tik tuo atveju, jeigu abu epizodai 
pasireiškė per trumpą laiką (pvz., trejus metus). Jav naudojamose 
rekomendacijose palaikomasis gydymas rekomenduojamas nuo pat 
pirmo afektinio epizodo (sachs ir kt., 2000; Bowden ir kt., 2000b). 
tarpinę padėtį užima nyderlanduose naudojamos gydymo reko

mendacijos, pagal kurias prieš skiriant palaikomąjį gydymą reikia 
atsižvelgti į tokius veiksnius, kaip buvusių afektinių epizodų skai
čius, jų sunkumas ir paveldimumas (nolen ir kt., 2001). Pavyzdžiui, 
jeigu pirmas epizodas yra manijos tipo, labai trikdantis paciento kas
dienį funkcionavimą dėl savo sunkumo, ir jei yra duomenų, kad gali 
būti bipolinio afektinio sutrikimo paveldimumas, olandų ekspertai 
primygtinai rekomenduoja apsvarstyti palaikomojo gydymo skyri
mo galimybę. kita vertus, jei yra pasireiškę du afektiniai epizodai 
(vienas iš jų – manijos tipo), palaikomasis gydymas indikuotinas tik 
tada, jei bent vienas iš tų epizodų rimtai sutrikdė paciento kasdienį 
funkcionavimą, arba jeigu yra duomenų, kad sutrikimas gali būti pa
veldėtas. Po trečio afektinio epizodo profilaktinio gydymo galimybė 
svarstoma visada. Be gydytojo rekomendacijų, daug įtakos galuti
nio sprendimo priėmimui turi paciento ir jo artimųjų nuomonė.

ekspertų nuomone, palaikomasis gydymas turėtų trukti visą 
gyvenimą, nors tyrimų, nagrinėjančių profilaktinio gydymo nu
traukimo pasekmes, nėra.

10. iŠvados
tokios aplinkybės, kaip bipolinio afektinio sutrikimo spektro 

ribų išplėtimas, vis augantis gydymo ličiu (maj ir kt., 1998) (o ir 
kitų šiuo metu taikomų gydymo būdų (Frye ir kt., 2000)) trūkumų 
suvokimas, ypač gydant bipolinio afektinio sutrikimo struktūroje 
pasireiškiančią depresiją (aksikal ir kt., 2000), lėmė naujų gydy

Lentelė. Medikamentų pasirinkimas palaikomajam ir profilaktiniam bipolinio afektinio sutrikimo gydymui 
esant sunkiems simptomams ir/arba rezistentiškoms sutrikimo formoms rekomenduojama anksti pradėti gydyti vaistų deriniais.  
Įrodymų patikimumo lygis yra nurodytas skliausteliuose prie kiekvieno preparato; tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad klinikinėje 
praktikoje būtina atsižvelgti ir į kitus veiksnius, pvz., toleravimą ir vaistų tarpusavio sąveiką
i tipo bipolinis  i tipo bipolinis ii tipo bipolinis  ii tipo bipolinis Bipolinio tipo 
afektinis sutrikimas afektinis sutrikimas afektinis sutrikimas afektinis sutrikimas schizoafektinis
be greitos ciklų kaitos su greita ciklų kaita be greitos ciklų kaitos su greita ciklų kaita sutrikimas
litis (a) litis ir karbamazepinas  litis (c) lamotriginas (c) litis (c)
 (C) arba valproatai (C)   Dominuojant 
    schizofrenijos 
    simptomams: atipiniai 
    antipsichotikai (A)
Dominuoja manija:  Dominuoja manija:  karbamazepinas (D) valproatai (D) karbamazepinas (c)
atipiniai antipsichotikai  litis (C), 
(ypač olanzapinas (a)) olanzapinas (D)
Dominuoja depresija:  Dominuoja depresija:
lamotriginas (A) lamotriginas (D) 
valproatai (B) karbamazepinas (D) lamotriginas () karbamazepinas () valproatai (D)
 klozapinas (D) valproatai () litis () atipiniai    
  Esant sunkiai depresijai:   antipsichotikai () 
  naujesnieji 
  antidepresantai () 
karbamazepinas (B) nimodipinas (B) atipiniai  nimodipinas () tipiniai 
Esant sunkiai manijos   antipsichotikai () Atipiniai  antipsichotikai ()
fazės simptomatikai:  Palaikomoji ekt () antipsichotikai () Palaikomoji ekt ()
tipiniai antipsichotikai, 
klozapinas, risperidonas (D)
Esant sunkioms depresijoms: 
naujesnieji antidepresantai 
kartu su nuotaikos 
stabilizatoriumi (D)
Palaikomoji EKT (D)  
() žymi preparatą, kurio efektyvumas paremtas tik atskirų atvejų analize arba ekspertų nuomone, stokojant D lygio patikimumo duomenų

gydymo rekomendacijos
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mo strategijų atsiradimą. kai kurie vaistai nuo epilepsijos ir anti
psichotikai gali būti vartojami kaip naudinga alternatyva, tiek kaip 
monoterapija, tiek derinant su kitais preparatais. Gydant atipines 
sutrikimo formas jie gali būti ir pirmiausia pasirenkami vaistai. 
tačiau šiuo metu dar trūksta ilgalaikių kontroliuojamų tyrimų 
(ypač ilgesnių nei dveji metai, kaip ličio ir karbamazepino atveju) 
ir ilgalaikės klinikinės praktikos. taip pat dar nėra išnagrinėti keli 
svarbūs klausimai, pvz., naujų medikamentų antisuicidinės savy
bės (Goodwin ir kt., 2003). lentelėje yra apibendrintos naujausios, 
tačiau tik iš dalies įrodymais paremtos įvairių bipolinio afektinio 
sutrikimo formų gydymo rekomendacijos. Joje nurodoma ir siūlo

ma vaistų keitimo seka. sunkių ir rezistentiškų formų atvejais kar
tais tikslinga iš karto pradėti gydyti keliais medikamentais (pvz., 
schizoafektinės formos ir formos su greita ciklų kaita atveju).

Galime tvirtinti, kad mes identifikavome racionalias ilgalaikio 
bipolinio afektinio sutrikimo gydymo kryptis, kurios yra paremtos 
nevienodo patikimumo įrodymais. tolesnė pažanga gydymo vaistų 
deriniais srityje bus įmanoma tik tada, kad duomenys bus gaunami 
iš didelės apimties tyrimų, parenkant tinkamas pacientų imtis.

vertė gyd. augustinas gudaitis 
Vilniaus m. PsC
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