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prof. siegfried kasper
Pranešama, kad dauguma savižudybių 

aukų sirgo depresiniais sutrikimais. antidep
resantai ne tik lengvina depresijos simptomus, 
bet ir mažina su depresija susijusį polinkį į 
savižudybę. tebevyksta diskusija, ar gydymas 
antidepresantais gali sukelti polinkį į savižu

dybę. Jav maisto ir vaistų administracijos (angl. Food and 
Drug Administration, FDa) duomenų bazės ir keleto klini
kinių tyrimų su dideliu skaičiumi tiriamųjų analizė rodo, kad 
antidepresantai, palyginti su placebu, nesusiję su padidėjusia 
savižudybių ar bandymų nusižudyti rizika.

šioje diskusijoje dažnai praleidžiamas vienas svarbus klau
simas – toksinis per didelių antidepresantų dozių poveikis. ka
dangi depresiniais sutrikimais sergantys pacientai dažnai ne
tinkamai vartoja antidepresantus, minėtas veiksnys yra svarbus 
parenkant tam tikrą antidepresantą.

apibendrinant esamos literatūros duomenis, galima teigti, 
kad nėra jokių įrodymų, jog antidepresantai didina savižudy
bių riziką. tačiau pacientai kreipiasi pagalbos, kai jų depresijos 
simptomai ir polinkis į savižudybę galbūt nėra sunkiausi, todėl 
pavieniais atvejais gali atsitikti taip, kad polinkis į savižudybę 
atsiranda jau pradėjus gydyti. Dėl šios priežasties pacientai turi 
būti atidžiai stebimi. Panašiai gali atsitikti ir gydant vidaus li
gas, pvz., uždegimas arba padidėjęs arterinis kraujospūdis gali 
būti tinkamai neišgydomi. tačiau šiais atvejais gydytojai ne
manys, kad antibiotikai sukėlė plaučių uždegimą arba kad vais
tai nuo hipertenzijos padidino kraujospūdį. tokiais atvejais vi
daus ligų gydytojai pasakytų: „na, mes neparinkome tinkamos 
vaisto dozės ar galbūt mums reikėjo pridėti kito vaisto“. šis 
palyginimas gali būti taikomas ir psichiatrijai, t.y. pacientams, 
kuriems yra padidėjusi savižudybių rizika, taip pat galima pa
dėti pridėjus raminamojo preparato ar kito tipo antidepresanto.

literatūros duomenys rodo, kad negydoma depresija ma
žiausiai tris kartus didina savižudybių dažnį.

naujas žurnalo American Journal of Psychiatry straipsnis 
apibendrina šią situaciją: „Būtinas atidesnis antidepresantais 
gydomų pacientų stebėjimas, tačiau perspėjimai, kad antidep
resantai gali skatinti savižudybes, gali labiau trukdyti efekty
viai gydyti nei gerinti priežiūros kokybę“ (simon G.e., sava
rino J., operskalsi B. et al. suicide risk during antidepressant 
treatment // am. J. Psychiatry. – 2006, 163 (1), p. 41–47).

diskusija
Dr. Lukas Pezawas
2006 03 04
paremiantys įrodymai – jaunieji pacientai
Įrodymai kyla iš kito neseniai paskelbto amerikos neuropsi

chofarmakologijos koledžo (angl. The American College of Neu-
ropsychopharmacology, acnP) darbo grupės straipsnio apie se
lektyviųjų serotonino reabsorbcijos inhibitorių (ssri) skyrimą 
jauniems pacientams. šie savižudybių ekspertai rekomenduoja 
tęsti didžiosios depresijos gydymą ssri, ypač fluoksetinu, ku
ris plačiai vartojamas Jav. Jie taip pat ragina antidepresantais 
gydomus pacientus nuolat atidžiai stebėti, kad lengviau vyktų 

FDa pradėti procesai (žr. www.fda.gov/cder/drug/antidepres
sants/ssrimedicationGuide.htm). Be to, ekspertai ragina FDA 
ir farmacijos kompanijas mokslinių tyrimų tikslais viešai pa
teikti visus duomenis apie jaunų pacientų savižudybes. Dauge
lis jų rekomendacijų susijusios su savižudiško elgesio vertinimo 
priemonių gerinimu (išsamiau žr. minimame straipsnyje).

Galiausiai ši darbo grupė ragina tyrėjus atlikti farmakologi
nius tyrimus su bandžiusiais nusižudyti jaunais pacientais, sie
kiant pagerinti gydymą vaistais (pvz., parinkti tinkamas dozes). 
tokių farmakologinių tyrimų turi būti atlikta kuo daugiau.

šis straipsnis susijęs su prof. kasper cituojamu straipsniu 
ir greičiausiai jis bus vienas iš keleto tiriamųjų straipsnių, su
sijusių su šiais visuomenės sveikatos klausimais ir FDa reko
mendacijomis dėl gydymo antidepresantais bei jo ryšio su sui
cidiniu elgesiu. FDa šiuo metu iš naujo vertina šią problemą 
suaugusiesiems, žr. interneto svetainėse:

www.fda.gov/cder/drug/advisory/ssri200507.htm;
www.fda.gov/bbs/topics/ansWers/2005/ans01362.htm;
www.fda.gov/cder/drug/antidepressants/antidepressantsList.

htm.
svarbu žinoti, kad FDa neįgaliota teikti gydymo rekomen

dacijų, todėl ekspertų grupės (pvz., acnP darbo grupės) reko
mendacijos ir keletos kitų specialistų nuomonė yra labai svar
bios išaiškinant gydymo antidepresantais svarbą suicidinio 
elgesio kontekste.

literatūra: mann J.J. et al. acnP task Force report on 
ssris and suicidal Behavior in youth // neuropsychopharma
cology. – 2006, 31, p. 473–492.

Dr. Robertas Bunevičius
2006 04 05
neteisingas atsakymas
iš pirmo žvilgsnio atsakymas į forumo „ar antidepresan

tai apsaugo nuo polinkio į savižudybę, ar jį sukelia?“ klausimą 
atrodo labai paprastas – žinoma, jie apsaugo! tačiau klinikinė 
patirtis ir klinikiniai įrodymai kužda: ką daryti, kai polinkis į 
savižudybę nulemtas ne depresijos? ar sunkiais suicidinio elge
sio atvejais elektrokonvulsinė terapija (ekt) yra geriau? ar pra
dinėje sėkmingo depresijos gydymo antidepresantais stadijoje, 
kai išnyksta motorinis slopinimas, mažėja ir savižudybės rizika? 
ar visi antidepresantai lygūs, vertinant pagal jų įtaką polinkiui į 
savižudybę? ar FDa įspėjimai dėl ssri nėra perdėti? atsaky
mai į šiuos klausimus nėra tokie paprasti, kaip atsakymas į fo
rumo klausimą. Pastarojo klausimo konstrukcija siūlo paprastą 
atsakymą, kad antidepresantai ne sukelia, o gydo polinkį į sa
vižudybę. Be to, siūlo daryti prielaidą, kad bet koks suicidinis 
elgesys gali būti pagydytas bet kuriuo antidepresantu. tačiau tai 
neteisingas atsakymas ir didžiulė forumo provokacija.

Dr. Enrique Barrales
2006 04 05
Žmonės pamiršta istoriją
aš norėčiau priminti, kad anksčiau depresija sergančių pa

cientų savižudybės buvo tokios dažnos, kad jie turėjo gyventi 
psichiatrijos įtaigose. tai pasikeitė atradus pirmąjį antidepre
santą. kas nežino istorijos, rizikuoja pasikartoti.

ar antidepresantai gydo nuo polinkio į savižudybę,  
ar jį sukelia?
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sveikinimai už straipsnį.
Dr. Maurizio Pompili
2006 04 06 
raginčiau perskaityti straipsnio Hammad t.a., laughren 

t., racoosin J. suicidality in Pediatric Patients treated With 
antidepressant Drugs (arch. Gen. Psychiatry. – 2006, 63, p. 
332–339) komentarus.

Komentarus rasite: Baldessarrini R.J., Pompili M., Tondo 
l. suicidal risk in antidepressant trials // arch. Gen. Psychiat
ry. – 2006, 63, 246–248.

Dr. Anton Slavchev
2006 04 06
kaip prisimenu, mano senuose studijų laikų vadovėliuose, 

parašytuose iki ssri eros, buvo rašoma, kad savižudybės ri
zika didesnė, kai depresijos simptomai pradeda lengvėti; ir tai 
nesunku paaiškinti. manyčiau, kad nuomonė, jog ypač ssri 
gali sukelti polinkį į savižudybę, yra toli nuo klinikinės patirties 
duomenų. tai pasakytina ir apie triciklius antidepresantus. Prieš 
pasiekiant stabilios geros nuotaikos būseną, pacientui būtinas 
sekimas stacionaro sąlygomis dėl galimos savižudybės. žmo
nėms, kurie pamiršo istoriją, rekomenduočiau pasisemti klini
kinės išminties iš klasikinių vokiečių psichiatrijos vadovėlių.

Pagarbiai. 
Prof. Vera Folnegovic Smalc
2006 04 06
Repetitio est mater studiorum – mes visi žinome apie nepa

geidaujamą polinkio į savižudybę fenomeną pacientams, var
tojantiems antidepresantų, tačiau aš balsuoju prieš!

sveikinimai prof. kasper!
Prof. Siegfried Kasper
2006 04 06
Dėkoju Dr. slavchev už klasikinės vokiečių psichiatrijos 

priminimą, tačiau ar viso pasaulio psichiatrija nėra klasikinė, 
pvz., toje pasaulio dalyje, kur Jūs gyvenate?

Prof. Adela Magdalena Ciobanu
2006 04 06
mano praktikoje buvo keletas pacientų, kurie kreipėsi dėl 

depresijos simptomų ir minčių apie savižudybę. Paskyrus 
ssri, šiems pacientams pasunkėjo mintys apie savižudybę, 
ir aš turėjau papildomai paskirti raminamųjų preparatų ar kito 
tipo antidepresantų.

neaišku, ar ssri šiais atvejais sukėlė mišrius epizodus (nes 
kai kada didžiosios depresijos simptomai su mintimis apie savižu
dybę ligos pradžioje transformavosi į mišrių epizodų simptomus 
vėliau), ar antidepresantai paskatino suicidinį elgesį (tuo atveju, 
kai paskyriau kito antidepresanto, pacientai visiškai pasveiko). 

Dr. Juan Varas
2006 04 07
žinoma, kai depresija sergantis pacientas, kurį vargina 

mintys apie savižudybę, kreipiasi į psichiatrą, pirmiausia mes 
paskiriame raminamųjų.

ssri skatina žmones aktyviau atlikti veiksmus, tarp jų ir 
bandymus nusižudyti.

tokiais atvejais visiškai nerekomenduojama vartoti ssri 
ir imipramino.

Prof. Adela Magdalena Ciobanu
2006 04 07
Dėkoju už atsakymą dr. varas. aš supratau, kad depresija 

sergančius pacientus, kuriems būdingos suicidinės mintys, Jūs 

gydote tik raminamaisiais arba antidepresantais kartu su rami
namaisiais. aš manau, kad ne tik ssri, bet visi antidepresantai 
gali didinti savižudybės riziką. aš žinau, kas buvo parašyta va
dovėliuose, bet norėčiau sužinoti Jūsų klinikinę patirtį!

aš visiškai sutinku su prof. kasper, bet norėčiau jo pa
klausti, koks šiuo atveju būtų sprendimas.

Prof. Samvel Sukiasyan
2006 04 13
Prof. kasper pasiūlytos problemos diskusija yra labai aktua

li. naujų antidepresantų sintetinimas daro šią problemą dar opes
nę. remiantis mūsų patirtimi, antidepresantus reikia vartoti labai 
atsargiai, kai pacientams anksčiau yra buvę hipertimijos ar ma
nijos simptomų. manome, kad tokiais atvejais dėl antidepresantų 
poveikio susidaro vadinamosios mišrios būsenos, kai kartu esti ir 
depresinė ideacija, ir padidėjęs motorinis aktyvumas. ši būsena 
yra labai pavojinga, nes pacientas gali realizuoti suicidines min
tis. mes manome, kad gydant tokius atvejus tinka pridėti atipinių 
neuroleptikų. Beje, klasikinės vokiečių psichiatrijos kontekste 
mes taip pat manome, kad pamirštas klinikinės psichopatologi
jos metodas būtų labai naudingas toliau tiriant šią problemą.

Prof. Siegfried Kasper
2006 04 14
tiksli diagnozė yra kitas labai svarbus aspektas; kaip teisin

gai pastebėjo prof. sukiasyan. Būtina atskirti unipolinę ir bipo
linę depresijas, kurias reikia skirtingai gydyti. išlieka klausimas, 
ar biologiniai žymenys ateityje padės teisingai suskirstyti pa
cientus, atsižvelgiant į psichofarmakologinius gydymo būdus.

Prof. Adela Magdalena Ciobanu
2006 04 14
Diskusija labai įdomi; aš manau, kad biologiniai žymenys 

mums labai padės. 
Prof. Samvel Sukiasyan
2006 04 20
Be abejonių, būtina ieškoti biologinių žymenų. nesvarbu, 

kur ir kaip. Paieška tiriant psichikos liga sergantį pacientą man 
atrodo nepriimtina. Pati liga mums nieko neduos. Nesvarbu, ar 
serotonino yra per mažai, ar per daug, depresija pasireiškia, ir jos 
gydymas ssri inhibitoriais ar stimuliatoriais yra efektyvus. kita 
vertus, tas pats serotoninas sudaro agresyvaus ir autoagresyvaus 
elgesio pagrindą. šiuo atveju taip pat skiriama antidepresantų.

Būtina tirti sveikus asmenis. vienas žymuo nepadės, būtina 
rasti tam tikrą žymenų rinkinį.

antidepresantai gydo polinkį į savižudybę ar jį sukelia?
Dr. Raul Fernando Iserhard
2006 05 09
Kaip prisimenu, seni (ir ne tokie seni) psichiatrijos ir psi

choterapijos vadovėliai (Bleuler, ey, tellenbach, von Geb
sattel, Frankl, may, kuhn ir kiti) aprašo depresija sergančių 
pacientų savižudybes, ypač tuomet, kai jų klinikinė būklė ge
rėja. to priežastis nurodoma ta, kad gerėjanti būklė atskleidžia 
pacientams jų buvusią afektinę būseną ir realią galimybę vėl į 
ją „įkristi“ su visais simptomais ir psichiniu skausmu, kurį jie 
vėl patirs ateityje. tai ypač būdinga du ar daugiau depresijos 
epizodų patyrusiems pacientams. kartais jų juntama baimė yra 
didesnė, nei jie gali išlaikyti. šia prasme antidepresantai nei 
gydo polinkį į savižudybę, nei jį sukelia.

Vertė gyd. arūnas Vaitkevičius 
Vilniaus universiteto ligoninės santariškių klinikos
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