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VYkdoMoji rekoMendacijŲ  
sanTrauka
pagrindinės rekomendacijos
specifinės gydymo strategijos reikalingos ne tik ūminės 

schizofrenijos fazės metu, bet ir jos stabilizacijai bei gydymui 
stabilios fazės metu. stabilizacijos periodas būna po ūminės 
fazės, jis trunka tam tikrą ribotą laiko tarpą, po kurio, tęsiant 
nuolatinį gydymą, pasireiškia stabili fazė. stabilioji fazė at
spindi ilgai trunkantį gydymo ir reabilitacijos periodą, kurio 
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sanTrauka
šios biologinio schizofrenijos gydymo rekomendacijos parengtos tarp
tautinės WFsBP darbo grupės. Jų tikslas yra sistemiškai apžvelgti visus 
turimus įrodymus, susijusius su schizofrenijos gydymu, ir pasiekti su
sitarimą dėl daugelio praktinių rekomendacijų, kurios yra kliniškai bei 
moksliškai pagrįstos tyrimais bei turimais įrodymais. šios rekomenda
cijos skirtos visiems gydytojams, kurie savo darbe susiduria ir gydo pa
cientus, sergančius schizofrenija. Duomenys, naudoti kuriant rekomen
dacijas, pirmiausia imti iš įvairių nacionalinių schizofrenijos gydymo 
rekomendacijų ir viešų diskusijų, taip pat iš metaanalizių, apžvalgų ir 
atsitiktinių imčių klinikinių farmakologinio ir kito biologinio gydymo 
intervencijų, identifikuotų atliekant paiešką MEDLINE duomenų ba
zėje bei Cochrane bibliotekoje, tyrimų. rasti literatūros šaltiniai buvo 
įvertinti atsižvelgiant į efektyvumo įrodymo stiprumą ir suskirstyti į 
keturis įrodymo lygius (a–D). ši, antroji, rekomendacijų dalis apima 
ilgalaikį gydymą bei nepageidaujamų šalutinių poveikių valdymą. šios 
rekomendacijos pirmiausia skiriamos suaugusių žmonių, sergančių 
schizofrenija, biologiniam gydymui (įskaitant antipsichozinius medi
kamentus, kitas farmakologinio gydymo galimybes, elektrokonvulsinę 
terapiją, papildomas ir naujas terapijos taktikas). 
raktiniai žodžiai: schizofrenija, ilgalaikis gydymas, įrodymais pa
grįsta medicina, praktinės rekomendacijos, biologinis gydymas, an
tipsichotikai.

aBsTraCT
these guidelines for the biological treatment of schizophrenia were develo
ped by an international task Force of the World Federation of societies of 
Biological Psychiatry (WFsBP). the goal during the development of these 
guidelines was to review systematically all available evidence pertaining 
to the treatment of schizophrenia, and to reach a consensus on a series of 
practice recommendations that are clinically and scientifically meaningful 
based on the available evidence. These guidelines are intended for use by 
all physicians seeing and treating people with schizophrenia. the data used 
for developing these guidelines have been extracted primarily from various 
national treatment guidelines and panels for schizophrenia, as well as from 
metaanalyses, reviews and randomised clinical trials on the efficacy of 
pharmacological and other biological treatment interventions identified by 
a search of the meDline database and cochrane library. the identified 
literature was evaluated with respect to the strength of evidence for its effi
cacy and then categorised into four levels of evidence (A–D). This second 
part of the guidelines covers the longterm treatment as well as the mana
gement of relevant side effects. These guidelines are primarily concerned 
with the biological treatment (including antipsychotic medication, other 
pharmacological treatment options, electroconvulsive therapy, adjunctive 
and novel therapeutic strategies) of adults suffering from schizophrenia.
key words: schizophrenia, longterm treatment, evidencebased me
dicine, practice guidelines, biological treatment, antipsychotics.
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metu simptomai yra atitinkamai kontroliuojami ir didžiausias 
dėmesys skiriamas funkcionavimui pagerinti bei pasveikti. il
galaikės terapijos tikslai turėtų būti aptarti su pacientu, sutei
kiant jam išsamią informaciją apie ligą, gerai išaiškinus gydy
mo tikslus, siekiant paskatinti ir palaikyti pacientą (pasidalyta 
atsakomybė priimant sprendimus). Gydymo planas turi būti 
parengtas ir vykdomas atsižvelgiant į tai. Pagrindiniai stabili
zacijos fazės gydymo tikslai yra: tęsti ligos simptomų mažini
mą, įtvirtinti remisiją ir skatinti sveikimo procesą. Pagrindiniai 
stabilios fazės gydymo tikslai yra užtikrinti, kad simptomų ny
kimas ar kontrolė būtų stabilūs, paciento gyvenimo kokybės 
lygis gerėtų, taip pat užkirsti kelią atkryčiui ir užtikrinti tęstinį 
nepageidaujamų gydymo poveikių stebėjimą. antipsichozinė 
farmakoterapija turėtų būti taikoma kartu su psichosocialinė
mis intervencijomis. stabilios fazės metu efektyvios pasirodė 
daugelis psichosocialinių intervencijų, pvz., šeimos parama, 
parama darbe ir visuomenėje, kognityvinė elgesio terapija. 
tinkamo psichosocialinės terapijos metodo parinkimas turė
tų remtis individualiais paciento poreikiais ir socialiniu kon
tekstu. Psichofarmakoterapija taip pat turėtų būti priderinama 
prie individualių paciento poreikių, orientuojantis į atkryčio 
prevenciją, simptomų slopinimą ir subjektyvios savijautos bei 
gyvenimo kokybės pagerinimą.

specifinės gydymo rekomendacijos
Ilgalaikis gydymas indikuotinas visiems pacientams, ser

gantiems schizofrenija. Jei paciento būklė pagerėjo taikant tam 
tikrą gydymą, jo tęsimas ir paciento stebėjimas rekomenduo
jamas ne trumpiau kaip 6 mėn. pasiekus stabilizacijos fazę. 
Pirmalaikis dozės sumažinimas gali privesti prie simptomų 
atsinaujinimo ir atkryčio. reikia stebėti ir nepageidaujamus 
poveikius bei, esant reikalui, koreguoti farmakoterapiją. an
tipsichoziniai medikamentai, esant stabiliai ligos fazei, labai 
sumažina atkryčio riziką, ir juos primygtinai rekomenduojama 
vartoti 1–2 m. pirmą epizodą patyrusiems pacientams, 2–5 m. 
pacientams po pirmojo atkryčio ir ilgiau kaip 5 m. (ar galbūt 
net visą gyvenimą) po antrojo (ir daugiau) atkryčio. Pageidau
tina antipsichotiko monoterapija. nenutrūkstama vaistų var
tojimo taktika pasirodė pranašesnė, palyginti su pertraukiamu 
gydymu. stabilios fazės metu tinkamos antipsichozinio me
dikamento dozės parinkimas yra gana komplikuotas, kadan
gi nėra jokios patikimos strategijos, kaip nustatyti mažiausią 
veiksmingą dozę atkryčiui išvengti. nėra įrodymų, kad didelės 
palaikomosios dozės (pvz., pirmosios kartos antipsichotikų 
(Pka) dozės, ekvivalentiškos 600 mg ir daugiau chlorproma
zino (cPZ)) efektyviau apsaugo nuo atkryčio nei įprastos. Pir
mojo epizodo metu atkryčio prevencijai reikalingos dozės yra 
mažesnės nei pakartotiniu epizodu sergantiems pacientams. 
Antros kartos antipsichotikai (AKA) buvo panašaus veiksmin
gumo ir veiksmingesni atkryčio prevencijai ir simptomams 
slopinti, palyginti su Pka (specifinių preparatų tyrimų įro
dymai gydymo laikotarpiu iki 2 m.). Atipiniams ar tipiniams 
depo preparatams turėtų būti teikiama pirmenybė, jei pacientas 
pageidauja tokio gydymo dėl jo patogumo ar kaip dalis gydy
mo plano tais klinikiniais atvejais, kai ypač svarbu, kad paci
entas vartotų vaistų. antipsichoziniai medikamentai pasižymi 
skirtinga įvairių šalutinių poveikių, tokių kaip neurologiniai, 
metaboliniai, seksualiniai, endokrininiai ar kardiovaskuliniai, 
rizika. šalutiniai poveikiai parenkant ilgalaikį gydymą turi dar 

didesnę įtaką nei ūminės fazės gydymo metu. šalutinio vaistų 
poveikio stebėjimas grindžiamas pasirinkto antipsichotiko ša
lutinio poveikio profiliu. stabilios fazės metu svarbu visiems 
pacientams rutiniškai sekti svorio pokyčius, ekstrapiramidinius 
simptomus (ePs) (ypač vėlyvąją diskineziją), šalutinius povei
kius širdies ir kraujagyslių sistemai bei metabolinius šalutinius 
poveikius. esant reikalui, rekomenduojama stebėti su nutuki
mu susijusius sveikatos sutrikimus (pvz., aukštą arterinį kraujo
spūdį, lipidų pokyčius, klinikinius cukrinio diabeto simptomus) 
ir spręsti dėl atitinkamų veiksmų. Gydytojai praktikai turėtų 
stebėti glikemiją ar glikuoto hemoglobino (Hba1c) kiekį, kad 
laiku aptiktų beprasidedantį cukrinį diabetą, kadangi pacien
tams (ypač nutukusiems) dažnai būna keletas rizikos veiksnių 
susirgti cukriniu diabetu. aka, palyginti su Pka, rečiau suke
lia ePs (ypač vėlyvąją diskineziją) ir gali veiksmingiau kore
guoti kognityvinį deficitą, mažinti negatyviuosius ir depresijos 
simptomus, geriau veikti subjektyvią savijautą ir gyvenimo 
kokybę. tiesa, šie privalumai turėtų būti pasverti, palyginti su 
kitais nepageidaujamais poveikiais, pvz., didesne svorio prie
augio ir cukrinio diabeto išsivystymo rizika vartojant kai kurių 
aka medikamentų. svarbu įvertinti, ar liekamieji negatyvieji 
simptomai nėra antriniai parkinsoninio sindromo ar negydytos 
didžiosios depresijos simptomai. Pirmasis negatyviųjų simp
tomų gydymo pasirinkimas yra vaisto keitimas atipiniu anti
psichotiku ar augmentacijos taktika. esant stabiliai fazei, gre
tutinėms būklėms gydyti skiriama papildomų medikamentų. 
Greta pasireiškianti didžioji depresija ir obsesiniskompulsinis 
sutrikimas gydomi antidepresantais. nuotaikos stabilizatoriai 
gali padėti esant pakiliai ar labiliai nuotaikai, o benzodiazepinų 
skiriama nerimui ir nemigai gydyti. tolesnės gydymo taktikos, 
tarp jų ir atitinkamas šalutinių poveikių valdymas, išsamiai ap
rašyti atitinkamoje žemiau esančių rekomendacijų dalyje.

bendrieji WFsbp ilgalaikio schizofrenijos gydymo 
rekomendacijų aspektai
Įvadas
schizofrenija yra vienas pagrindinių psichikos sutrikimų 

(ar sutrikimų grupė), sukelianti milžinišką naštą pacientams ir 
jų artimiesiems. schizofrenija sergantys pacientai kenčia dide
les kančias, ilgą laiką arba nuolat pablogėjusią gyvenimo ko
kybę bei ilgalaikę negalią, galinčią turėti įtakos įsidarbinimui, 
finansinėms pajamoms, santykiams su aplinkiniais ir pasiten
kinimui gyvenimu. Praėjus ūminei ligos fazei, remisijos perio
dai gali keistis su paūmėjimais. kartais gali išryškėti kai ku
rie negatyvieji simptomai, kurių nebuvo prodrominėje fazėje. 
antipsichozinio gydymo veiksmingumas ūminės fazės metu, 
stabilizacijos bei palaikymo fazėje buvo įrodytas standarti
nių tyrimų ir pripažintas atlikus klinikinius tyrimus (DGPPn 
(vok. Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie 
und Nervenheilkunde), 1998; nice (angl. National Institute 
for Clinical Excellence), 2002; aPa (angl. American Psychi-
atric Association), 2004). siekiant sumažinti ligos naštą, labai 
svarbu sukurti sėkmingas gydymo strategijas. Farmakologinis 
antipsichozinis gydymas visada turėtų būti derinamas su psi
choterapinėmis intervencijomis ir papildomas psichosocialinė
mis metodikomis.

antroji rekomendacijų dalis fokusuojasi į ilgalaikį schizo
frenijos gydymą. šių rekomendacijų tikslas yra supažindinti kli
nicistus bei paslaugų vartotojus su skirtingais gydymo būdais.

gydymo rekomendacijos
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WFSBP rekomendacijų tikslas ir vartotojai
šios rekomendacijos yra skirtos visiems gydytojams, kurie 

tiria, diagnozuoja ir gydo schizofrenija sergančius pacientus, 
naudoti klinikinėje praktikoje. Dėl šios priežasties pateikiami 
naujausi įvairių su schizofrenija susijusių sričių (ypač gydymo 
galimybių) tyrimų duomenys. šių rekomendacijų tikslas – pa
gerinti gydymo kokybę, sumažinti nepriimtinų gydymo aspek
tų skaičių ir padėti gydytojams priimti klinikinius sprendimus. 
nors šiose rekomendacijose, remiantis žinomais įrodymais, 
atiduodama pirmenybė tam tikriems gydymo metodams, gy
dytojas yra visiškai atsakingas už savo įvertinimą ir skiriamą 
gydymą. šiose rekomendacijose daugiausia dėmesio skiriama 
biologiniams (somatiniams) suaugusiųjų gydymo metodams. 
specifinis šių rekomendacijų tikslas – įvertinti farmakologinių 
preparatų vaidmenį gydant schizofreniją; specifinės psicholo
ginės ir kito pobūdžio intervencijos aptariamos labai trumpai. 
taip pat pateikiamas kitų somatinio gydymo metodų efektyvu
mo įvertinimas.

rekomendacijas rengė autorių kolektyvas, jos skelbiamos 
suderinus su WFsBP schizofrenijos darbo grupe, kurią sudaro 
37 tarptautiniai šios srities ekspertai.

Literatūros paieškos ir duomenų gavimo metodikos
rengiant rekomendacijas, naudotasi šiomis gairėmis, susi

tarimais ir šaltiniais:
• American Psychiatric Association. Practice guideline for 

the treatment of patients with schizophrenia (aPa, 1997) ir 
American Psychiatric Association. Practice guidelines for the 
patients with schizophrenia, 2nd ed. (aPa, 2004).

•  Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie 
und Nervenheilkunde. Praxisleitlinien Psychiatrie und Psycho
therapie: schizophrenie (DGPPn, 1998); guidelines for neuro
leptic relapse Prevention in schizophrenia (kissling, 1991).

•  National Institute for Clinical Excellence. Core Interven
tions in the treatment of schizophrenia london (nice, 2003) 
ir National Institute for Clinical Excellence. Guidance on the 
use of newer (atypical) antipsychotic drugs for the treatment of 
schizophrenia (nice, 2002).

•  royal australian and new Zealand college of Psychiat
rists. australian and new Zealand clinical practice guideline for 
the treatment of schizophrenia, Draft only (ranZcP, 2003), ir 
summary australian and new Zealand clinical practice guid
line for the treatment of schizophrenia (mcGorry ir kt., 2003).

•  scottish intercollegiate Guideline network. Psychoso
cial interventions in the management of schizophrenia (siGn, 
1998).

•  Task Force of the World Psychiatric Association. The 
usefulness and use of secondGeneration antipsychotic me
dicationsan update (sartorius ir kt., 2002).

•  the expert consensus Guidelines series. optimizing 
Pharmacological Treatment of Psychotic Disorders (Kane ir 
kt., 2003).

•  the mount sinai conference on the pharmacotherapy of 
schizophrenia (marder ir kt., 2002).

•  translating research into practice: the schizophrenia Pa
tient Outcomes Research Team (PORT) treatment recommen
dations (lehman ir kt., 1998).

•  World Health organization. WHo Guide to mental 
 Health in Primary care (WHo, 2000).

•  the cochrane library, metaanalyses on the efficacy of 
different drugs and interventions used in schizophrenia (2004 
m. numeriai).

apžvalgos, metaanalizės ir atsitiktinių imčių schizofrenijai 
gydyti skirtų intervencijų klinikiniai tyrimai rasti paieškos duo
menų bazėje MEDLINE metu (iki 2004 m. vasario mėn.), taip 
pat remtasi individualia šių rekomendacijų autorių bei WFsBP 
schizofrenijos darbo grupės narių klinikine patirtimi.

Įrodymais pagrįsta rekomendacijų klasifikacija
Įrodymai, rasti nagrinėjant literatūrą, buvo apibendrinti ir 

suskirstyti pagal galimą tendencingumą (shekelle, 1999). ren
giant rekomendacijas neatsižvelgta į kasdienio gydymo kainą, 
kadangi vaistų kainos įvairiose šalyse yra skirtingos. kiekvie
na gydymo rekomendacija buvo įvertinta ir aptarta, remiantis 
efektyvumo, saugumo, toleravimo ir pritaikomumo įrodymais. 
Pabrėžtina, kad rekomendacijos skirstytos atsižvelgiant į inter
vencijos veiksmingumo, o ne svarbumo lygį. rekomendacijos 
hierarchine tvarka suskirstytos į keturis lygius (pagal egzistuo
jančių įrodymų patikimumo lygį):

A lygis. Gerai tyrimais pagrįsti įrodymai. Įrodymai gauti iš 
mažiausiai trijų pakankamai didelių su teigiamais rezultatais 
atsitiktinių imčių kontroliuojamų (dvigubai aklų) (aiDa) tyri
mų. Be to, mažiausiai vienas iš šių trijų tyrimų gerai parengtas 
metodologiškai ir kontroliuojamas placebu.

B lygis. šio lygio rekomendacijos grindžiamos pakanka
mai tyrimais pagrįstais įrodymais. Įrodymai gauti iš mažiausiai 
dviejų pakankamai didelių su teigiamais rezultatais atsitikti
nių imčių dvigubai aklų tyrimų (aiDa) (du ar daugiau paly
ginamųjų tyrimų arba vienas palyginamasis ir vienas placebu 
kontroliuojamas tyrimas) arba iš vieno pakankamai didelio su 
teigiamais rezultatais atsitiktinių imčių dvigubai aklo tyrimo 
(palyginamojo arba placebu kontroliuojamo) ir mažiausiai 
vieno perspektyviojo pakankamai didelės apimties (mažiausia 
imtis – 50 dalyvių) atviro natūralistinio tyrimo.

C lygis. Rekomendacija paremta minimaliais tyrimais pa
grįstais įrodymais. Įrodymai gauti iš mažiausiai vieno atsitik
tinių imčių dvigubai aklo palyginamojo tyrimo ir vieno atviro 
tyrimo arba atvejų analizės (mažiausia imtis – 10 dalyvių) arba 
iš mažiausiai dviejų perspektyviųjų atvirų tyrimų arba atvejų 
analizių (mažiausia imtis – 10 dalyvių).

D lygis. rekomendacijos paremtos mažiausiai vienu pers
pektyviuoju atviru tyrimu arba atvejų analize (mažiausia im
tis – 10 dalyvių) ir patvirtintos ekspertų (šių rekomendacijų 
autorių ir WFsBP schizofrenijos darbo grupės narių).

Nėra tyrimais pagrįstų įrodymų arba Gera klinikinė prak-
tika (GKP). šiai kategorijai priklauso ekspertų patvirtinti teigi
niai apie bendras gydymo procedūras ir principus.

pagrindiniai ilgalaikio schizofrenijos gydymo aspektai
Ilgalaikio schizofrenijos gydymo indikacijos ir tikslai
schizofrenija yra heterogeniška būklė, galinti pasireikšti 

įvairia eiga ir baigtimis bei paliečianti daugelį paciento gyve
nimo aspektų. Daugelio pacientų, sergančių šia liga, priežiūra 
apima keleto sričių specialistų komandos pastangas sumažinti 
epizodų dažnį, trukmę ir sunkumą, sumažinti bendrą serga
mumą ir mirštamumą nuo šios ligos bei pagerinti psichosocia
linį funkcionavimą, nepriklausomumą ir gyvenimo kokybę. 
specifinis gydymas turi būti tęsiamas ir stabilizacijos, ir sta
bilioje schizofrenijos fazėje, o ilgalaikis gydymas indikuoti
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nas visiems schizofrenija sergantiems pacientams. kliniškai 
kylančios problemos būna susijusios su atkryčio prevencija ir 
simptomų mažinimu: demoralizuojančio išliekančių psichozės 
simptomų poveikio mažinimas, depresijos gydymas ir suici
dų prevencija, piktnaudžiavimo psichoaktyviosiomis medžia
gomis bei rūkymo mažinimas, santykių šeimoje gerinimas ir 
profesinio darbingumo sugrąžinimas.

Stabilizacijos periodas (paprastai trunka 3–6 mėn.) būna po 
ūminės fazės ir pereina į tęstinį stabilios fazės gydymą. Pirmi
niai stabilizacijos fazės tikslai yra terapinių santykių sustiprini
mas, pozityviųjų ir negatyviųjų simptomų mažinimas, kognity
vinių funkcijų gerinimas, streso slopinimas, socialinio deficito 
mažinimas ir remisijos įtvirtinimas, skatinimas susikurti indivi
dualias sunkumų įveikimo strategijas, atkryčio tikimybės ma
žinimas, paciento adaptacijos gyvenime ir visuomenėje gerini
mas bei sveikimo proceso skatinimas. Jei paciento būklė gydant 
pagerėjo, rekomenduojama tą patį gydymą tęsti dar mažiausiai 
6 mėn. (aPa, 2004). taip pat svarbu įvertinti užsitęsusius ša
lutinius poveikius, kurie galėjo būti ūminės fazės metu, ir ati
tinkamai koreguoti farmakoterapiją, nes antraip gali pablogėti 
paciento bendradarbiavimas su gydytoju ir įvykti atkrytis.

Stabiliąja faze (trunkančia mėnesius ar metus) vadinamas 
besitęsiantis gydymo ir reabilitacijos periodas, kurio metu simp
tomai yra adekvačiai kontroliuojami ir didžiausias dėmesys ski
riamas sveikimui bei darbingumui gerinti. Pagrindiniai gydymo 
stabilios fazės metu tikslai yra užtikrinti simptomų silpnėjimą 
ar išlaikyti jų kontrolę, gerinti paciento funkcionavimą ir gyve
nimo kokybę, efektyviai gydyti atsiradusius simptomus ar at
kryčius, toliau stebėti, ar neatsiranda šalutinių vaistų poveikių. 
Daugeliui schizofrenija sergančių žmonių stabilios fazės metu 
greta farmakoterapijos rekomenduojama taikyti psichosociali
nes intervencijas, taip pagerinant gydymo rezultatus. Pagrin
diniai farmakologinės intervencijos tikslai stabilios fazės metu 
yra išvengti atkryčio, padėti žmogui išlikti pakankamai stabilios 
būklės, kad galėtų gyventi kiek įmanoma normalesnį gyvenimą 
ir tęsti sveikimo procesą (palaikomoji ar tęstinė terapija).

ilgalaikio gydymo tikslai turi būti aptarti su pacientu ir, jei 
jis neprieštarauja, su šeimos nariais, artimaisiais, slaugančiuoju 
personalu ir, kai kuriais atvejais, su advokatais, suteikiant adek
vačią informaciją ir suprantant paciento asmeninius tikslus. 
Pasiekus susitarimą su pacientu, nusprendus pasidalyti atsako
mybę priimant sprendimus, turi būti suformuluotas ir įgyven
dintas gydymo planas. Psichofarmakologinis gydymas turi būti 
individualiai pritaikytas paciento reikmėms ir pageidavimams, 
atkreipiant dėmesį į atkryčio prevenciją, simptomų slopinimą ir 
subjektyvios savijautos bei gyvenimo kokybės gerinimą. Psi
choterapinės intervencijos išlieka rekomenduotinos, tačiau ne 
taip primygtinai, kaip ūminės fazės metu. šios fazės metu labai 
veiksmingos edukacinės programos, mokančios schizofrenija 
sergančius pacientus pačius valdyti medikamentinį gydymą 
(pvz., aiškinama antipsichotikų tęstinio vartojimo nauda, moko
ma kovoti su šalutiniais poveikiais), simptomų valdymo (pvz., 
kaip pažinti ankstyvuosius atkryčio požymius, sukurti atkryčio 
prevencijos planą, atsisakyti vartoti draudžiamų medžiagų ir al
koholio) bei pagrindinių socialinių įgūdžių (aPa, 1997).

Antipsichozinis gydymas
Gydymas antipsichotikais turėtų būti tęsiamas kaip visa

verčio pagalbos paketo, atspindinčio paciento klinikinius, 

emocinius ir socialinius poreikius, dalis (nice, 2002). Dauge
liui schizofrenija sergančių pacientų gydymas antipsichotikais 
yra nepakeičiama gydymo tiek sveikimo, tiek stabilios fazės 
metu dalis. čia pagrindinis tikslas yra išvengti atkryčio ir pa
dėti išlaikyti paciento būklę stabilią tiek, kad pacientas galėtų 
gyventi kiek įmanoma normalesnį gyvenimą (nice, 2002). 
Psichosocialinės intervencijos yra būtinas farmakoterapijos 
priedas (mcGorry ir kt., 2003). ilgalaikės terapijos tikslai yra 
palaikomoji terapija siekiant stabilizuoti remisiją ir išvengti 
atkryčio bei naikinti simptomus ar tiesiog tęsti jų mažinimą. 
Besitęsiantis stebėjimas ir vertinimas stabilios fazės metu yra 
būtinas norint nustatyti, ar paciento gydymo programos pakei
timai duoda teigiamą rezultatą (aPa, 2004). vis dėlto psichiat
ro ar kito komandos nario įvertinimo dažnumas priklauso nuo 
specifinių tam tikro gydymo ypatybių ir tikėtinų ligos svyra
vimų. Pvz., pacientui skyrus antipsichozinio depo preparato, 
gydymas turėtų būti vertinamas bent kartą per mėnesį, pacien
tams, vartojantiems klozapino, pirmąsias 18 sav. vertinimas 
turėtų vykti kartą per savaitę, o vėliau – kartą per mėnesį, o 
patiriantys potencialiai stresogeninius pokyčius gyvenime kar
tais turi būti įvertinami kasdien (aPa, 1997). 

antipsichotiką turėtų parinkti gydantis gydytojas, aptaręs 
su pačiu pacientu sąlyginius vaisto privalumus ir jo šalutinio 
poveikio ypatumus. antipsichotikų, tipinių ar atipinių, netu
rėtų būti skiriama vienu metu, nebent trumpu persidengimo 
periodu keičiant vaistą, sunkaus atsparumo gydymui atveju ar 
siekiant suderinti skirtingus farmakologinius poveikius (pvz., 
derinant gydymą su mažos potencijos Pka sedacijai) (aPa, 
1997, 2004; DGPPn, 1998; kanados psichiatrų asociacijos 
darbo grupė, 1998; nice, 2002; mcGorry ir kt., 2003).

svarbu nustatyti ilgalaikio gydymo simptomus „taikinius“ 
bei įvertinti, ar liekamieji negatyvieji simptomai nėra antriniai 
parkinsoninio sindromo reiškiniai arba negydoma didžioji dep
resija, kadangi šių būklių sukeltų negatyviųjų simptomų gydy
mas įmanomas. Pirma negatyviųjų simptomų gydymo galimy
bė yra vaisto keitimas atipiniu antipsichotiku ar augmentacinės 
taktikos (išsamesnė informacija – pirmojoje šių rekomendacijų 
dalyje, Falkai ir kt., 2005). Gretutinėms būklėms gydyti sta
bilios fazės metu skiriama papildomų medikamentų. Greta 
pasireiškianti didžioji depresija ir obsesiniskompulsinis sutri
kimas gydomi antidepresantais, nuotaikos stabilizatoriai gali 
padėti esant pakiliai ar labiliai nuotaikai, o benzodiazepinai 
padeda gydyti nerimą ir nemigą (žr. pirmąją šių rekomendacijų 
dalį, Falkai ir kt., 2005).

1 bei 2 lentelėje pateikiamos dažniausiai vartojamų antipsi
chotikų rekomenduojamos dozės gydyti ilgą laiką.

Palyginamasis antipsichotikų efektyvumas. kaip jau minė
ta, kalbant apie ūminės schizofrenijos fazės gydymą (žr. pir
mąją šių rekomendacijų dalį, Falkai ir kt., 2005), vis dar vyksta 
kontroversiškos diskusijos, ar aka, kaip grupė, yra veiksmin
gesni ir efektyvesni už Pka schizofrenijai gydyti ilgą laiką, ar 
ne. naujausios metaanalizės parodė esminius skirtumus publi
kuotuose atsitiktinių imčių kontroliuojamuose tyrimuose (sar
torius ir kt., 2002). sisteminėse apžvalgose ir metaregresinių 
trumpalaikių bei ilgalaikių atsitiktinių imčių kontroliuojamų 
tyrimų analizių metu buvo nustatyta esminių rezultatų skirtu
mų, lyginant aka su Pka, tai iš dalies gali būti paaiškinta 
vartotos Pka dozės dydžiu. kai dozė buvo apie 12 mg/p. ha
loperidolio (ar ekvivalentiška), atipiniai antipsichotikai pasiro

gydymo rekomendacijos
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dė pranašesni efektyvumo bei bendro toleravimo prasme bei 
sukėlė mažiau ePs (Geddes ir kt., 2000). iš atsitiktinių imčių 
tyrimų, lyginančių Pka su aka bei skirtumus tarp skirtingų 
aka, metaanalizių matyti, kad klozapino, amisulprido, ris
peridono ir olanzapino efektyvumas buvo didesnis už Pka, 
zotepino efektyvumas už Pka didesnis nedaug, o kitų aka 
aiškaus pranašumo nenustatyta (Davis ir kt., 2003). efekty
vumo skirtumo nepastebėta ir tiesiogiai vieną su kitu lyginant 
amisulpridą, risperidoną ir olanzapiną. nerasta įrodymų, kad 
šiuos rezultatus galėjo nulemti haloperidolio dozė (ar kitų Pka 
dozės, konvertuotos į haloperidoliui ekvivalentiškas). tyrimų, 
vertinančių olanzapino, risperidono, kvetiapino ir sertindolio 
efektyvumą bei toleravimą, apžvalgose nustatytas jų prana
šumas, palyginti su placebu (leucht ir kt., 1999). Gydant pa
grindinius schizofrenijos simptomus, kvetiapinas ir sertindolis 
pasirodė panašiai veiksmingi, kaip ir haloperidolis, o olanza
pinas ir risperidonas – kiek efektyvesni. Be to, pasirodė, kad 

olanzapinas ir risperidonas kiek labiau mažina negatyviuosius 
simptomus. visi aka rečiau sukėlė ePs (vertintas antiparkin
soninių preparatų skyrimas) nei haloperidolis. visų atsitiktinių 
imčių kontroliuojamų tyrimų, kurių metu aka buvo lyginti 
su mažos potencijos (ekvivalentiški ar mažesnės potencijos už 
chlorpromaziną) Pka, metaanalizė parodė, kad aka apskritai 
buvo vidutiniškai efektyvesni už mažos potencijos antipsicho
tikus, dažniausiai neatsižvelgiant į vartotą jų dozę (leucht ir 
kt., 2003a). Be to, buvo pastebėta, kad mažos potencijos Pka, 
vartojant dozes mažesnes nei 600 mg/p. chlorpromazino (cPZ) 
ar ekvivalentiškas, nesukelia daugiau ePs nei aka.

šiame kontekste pažymėtina, jog niekada nebuvo tvirtinta, 
kad aka yra iš esmės veiksmingesni už Pka, tačiau jie tiek pat 
veiksmingi gydant pozityviuosius simptomus ir turi šiokių tokių 
pranašumų, kai reikia mažinti negatyviuosius, depresijos ir ge
rinti kognityvinius simptomus. Pagrindinis AKA privalumas yra 
tai, kad jie geriau toleruojami dėl ePs (correll ir kt., 2004). 

2 lentelė. depo, ilgo veikimo antipsichotikų dozės, rekomenduojamos gydyti ilgą laiką
antipsichotikas di (dozavimo intervalai pirmu epizodu sergantieji pakartotiniu epizodu sergantieji
 savaitėmis) (mg) (mg)
AKA
ilgo veikimo risperidonas 2  25  25–50
PKA
Flupentiksolio dekanoatas 2–3  20–40  20–100
Flufenazino dekanoatas 2–4  6,25–37,5  12,5–50
Haloperidolio dekanoatas 4  50–100  100–200
Perfenazino dekanoatas 2–4  12–100  50–200
Zuklopentiksolio dekanoatas 2–4  100–200  200–400

1 lentelė. geriamųjų antipsichotikų dozės, rekomenduojamos ilgalaikiam gydymui 
antipsichotikas di1 pirmu epizodu pakartotiniais epizodais  Maksimali dozė2

  sergantieji (mg/p.) sergantieji (mg/p.) (ūminė psichozė)
AKA
amisulpridas (1)–2  200  400–800  1200
aripiprazolis 1  15  15–30  30
klozapinas 2–(4)  100–500  200–600  900
olanzapinas 1  5–20  10–20  20*
kvetiapinas 2  300–600  400–750  750*
risperidonas 1–2  2–4  3–6  16
Ziprazidonas 2  80–160  120–160  160*
Zotepinas 2–(4)  50–150  100–200  450*
PKA
chlorpromazinas 2–4  200–500  300–600  1000
Flufenazinas 2–3  2,5–12,5  5–15  20–(40)
Flupentiksolis 1–3  2–10  3–15  60
Haloperidolis (1)–2  1–5  5–10  100
Perazinas 1–2  50–200  100–300  1000
Perfenazinas 1–3  6–36  12–42  56
Pimozidas 1–2  2–6  2–8  16
Zuklopentiksolis 1–3  2–5  2–25  75
1Di (dozavimo intervalai): rekomenduojamas dozės paskirstymas per dieną: vienas kartas = 1; du kartai = 2 ir t.t.
2Daugelyje šalių dozės, didesnės už nurodytąsias, nėra patvirtintos, tačiau klinikinėje praktikoje ir kai kurių aka (*) klinikinių tyrimų metu 
jos būna netgi didesnės.
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vienodas efektyvumas pozityviesiems simptomams ir 
maža ePs pasireiškimo rizika yra pagrindiniai termino „ati
pinis neuroleptikas“ „ingredientai“, rodantys gerąsias pirmojo 
atipinio antipsichotiko klozapino puses (möller, 2000, 2004a). 
Diskusija apie aka privalumus neturėtų fokusuotis ties efek
tyvumu, tačiau daugiau dėmesio reikėtų skirti privalumams 
kalbant apie sumažėjusius ePs, taip pat apie platesnį poveikio 
spektrą. reikia pastebėti, kad metaanalizės yra tik vienas iš 
įrodymais pagrįstos medicinos požiūrių ir kad tradicinės sis
tematizuotos kokybinės tyrimų apžvalgos taip pat yra svarbios 
(maier ir möller, 2005).

atsitiktinių imčių kontroliuojami tyrimai (aikt), lyginan
tys Pka su aka gydant ilgą laiką, yra pateikiami ir aptariami 
šiose rekomendacijose, turint omenyje šiuos požiūrių skirtu
mus.

Ilgalaikio gydymo trukmė. schizofrenija yra lėtinė pasikar
tojanti liga. vienas iš pagrindinių ilgalaikio gydymo antipsi
chotikais tikslų yra atkryčio prevencija. tačiau atkryčio sąvo
ka skirtingų tyrimų metu apibrėžiama skirtingai. Pvz., atkrytis 
apibrėžiamas kaip hospitalizacija dėl psichopatologijos (tran 
ir kt., 1998); pozityviųjų simptomų, gydant didesne vaisto 
doze ir negaunant atsako, pagausėjimas (trys ir daugiau punk
tai pagal trumpą psichiatrinio įvertinimo skalę (angl. Brief 
Psychiatric Rating Scale, BPrs) (speller ir kt., 1997); daugi
niai kriterijai, tokie kaip hospitalizacija, sustiprėjęs priežiūros 
lygis bei Pozityviųjų ir negatyviųjų simptomų skalės (angl. 
Positive and Negative Symptom Scale, Panss) balų skaičiaus 
padidėjimas 20 proc., savęs žalojimo, suicidinės ar homicidi
nės tendencijos arba smurtinis elgesys, arba Bendros klinikinio 
vertinimo skalės (angl. Clinical Global Impression Scale, CGI) 
įvertis >6 (csernansky ir kt., 2002). absoliuti dauguma paci
entų, nevartojančių antipsichotikų, patiria atkrytį per 3–5 m. 
remiantis šiuo pastebėjimu, gydymą neuroleptikais rekomen
duojama tęsti bent keletą metų (kissling, 1991). nutraukus an
tipsichotikų vartojimą po ūminio psichozės epizodo ar ilgalai
kio gydymo metu, paskesnis atkryčio dažnis yra panašus. tarp 
pacientų, kurių būklė buvo stabilizuota skiriant palaikomąjį 
gydymą, tačiau jų vartotas antipsichotikas buvo nutrauktas 
ar pakeistas placebu, buvo pastebėtas didelis atkryčio dažnis 
(nice, 2002). apie 20 proc. pacientų per gyvenimą patiria 
tik vieną psichozės epizodą (möller, 2004), panašus skaičius 
patiria atkrytį, nepaisant tęstinio gydymo antipsichotikais. vis 
dėlto, vertinant faktą, kad nėra patikimo atsako į vaistą progno
zės indikatoriaus, farmakologinė atkryčio prevencija turi būti 
taikoma kiekvienam pacientui, kuriam diagnozuota schizofre
nija. Galimos išimtys yra žmonės, kuriems pasireiškia trumpi 
psichozės epizodai be neigiamų psichosocialinių pasekmių, 
bei nedaugelis pacientų, kuriems visi prieinami antipsichoti
kai gali kelti rimtą pavojų sveikatai (nice, 2002). iš placebu 
kontroliuojamų aikt bei vaistų vartojimo nutraukimo tyrimų 
aišku, kad antipsichotikų efektyvumas atkryčio prevencijai yra 
patvirtintas (DGPPn, 1998; nice, 2002; aPa, 2004) (a ly
gis). efektyvus ilgalaikis gydymas gali būti apribotas dažnu 
paciento pageidavimu nutraukti vaistų vartojimą ir pastebėjus 
šalutinių vaistų vartojimo poveikių. 

Gydymo taktikos. Tradicinis ilgalaikio medikamentinio 
schizofrenijos gydymo metodas yra gydymo neuroleptikais 
tęsimas vienerius ar daugiau metų. Pertraukiamas gydymas 

neuroleptikais ir dozės mažinimas iki visiško nutraukimo, vė
liau atidžiai stebint pacientą ir operatyviai vėl didinant dozę tik 
pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, yra mažiau efekty
vūs už tęstinį gydymą, nes dažniau sukelia atkrytį ir padidina 
hospitalizacijų dažnį (schooler, 1993; schooler ir kt., 1997; 
Gaebel ir kt., 2002) (a lygis).

specifiniai ilgalaikio schizofrenijos gydymo aspektai
Atkryčio prevencija pacientams po pirmojo epizodo
apie 20 proc. pacientų, patyrusių pirmąjį psichozės epizo

dą, vėliau jokių naujų psichozės simptomų nebepatiria. šiuo 
metu dar nėra aiškių prognostinių požymių ar veiksnių, lei
džiančių numatyti atsaką į farmakologinę terapiją ir ilgalaikį 
gydymą. tęstinio, 5 m. trukusio tyrimo metu nustatyta, kad tik 
13,7 proc. pacientų po pirmojo epizodo atitiko visiško pasvei
kimo kriterijus dvejus metus ir ilgiau (robinson ir kt., 2004). 
remisija buvo susijusi su trumpesniu psichozės periodu ir ge
resnėmis kognityvinėmis funkcijomis. nors yra mažai tyrimų, 
nagrinėjančių veiksnius, padedančius po pirmojo epizodo pa
cientams išlikti remisijos būklės, rezultatai rodo, kad atkryčio 
prevencijai ypač efektyvūs yra antipsichotikai (aPa, 2004). 
Pacientams, kuriems skiriama antipsichotikų, atkryčio rizika 
per pirmuosius metus svyruoja nuo 0 iki 46 proc., o nutrau
kusiems vartojimą atkryčio rizika būna penkis kartus didesnė 
nei tęsusiems gydymą (kane ir kt., 1982; crow ir kt., 1986; 
mccreadie ir kt., 1989; robinson ir kt., 1999b) (a lygis). tyri
mų metu nustatytas skirtingas atkryčių dažnis gali būti susijęs 
su kriterijų, apibrėžiančių atkrytį, skirtumais, skirtingomis ti
riamųjų imtimis ir skirtinga tęstinio stebėjimo trukme bei iš da
lies gali būti paaiškinta skirtingu palaikomojo gydymo režimo 
laikymusi. atkryčiai dažniausi per pirmuosius 5 m. po pirmojo 
psichozės epizodo, todėl ši fazė vadinama „kritiniu periodu“ 
(mcGorry ir kt., 2003). vieno tyrimo metu 82 proc. pacientų 
po pirmojo epizodo atkrytis įvyko per penkerius metus (ro
binson ir kt., 1999b). ypač svarbu, kad kokybiška ir intensyvi 
biopsichosocialinė priežiūra kritinio periodo metu būtų tei
kiama nenutrūkstamai. siekiant išlaikyti remisiją po pirmojo 
psichozės epizodo, be palaikomojo gydymo antipsichotikais, 
reikia taikyti ir kitas priemones, kaip antai: stresinių situaci
jų valdymas, kanabinoidų ir psichostimuliatorių nevartojimas 
(aPa, 2004). Paciento būklei pagerėjus po pirmojo psichozės 
epizodo, psichiatrai neretai patiria didelį pacientų bei jų šeimų 
narių spaudimą nutraukti antipsichotikų skyrimą, tačiau tęsti
niai tyrimai rodo, kad tokiu atveju atkryčio dažnis ypač didelis. 
apie 40–60 proc. negydytų pacientų per pirmuosius remisijos 
metus įvyksta atkrytis. taigi medikamentinio gydymo tęsimas 
vaidina esminį vaidmenį atkryčio prevencijoje.

Pirmosios kartos antipsichotikų (PKA) efektyvumas. tėra 
tik keletas atsitiktinių imčių kontroliuojamų tyrimų, lyginančių 
Pka su placebu palaikomajam gydymui bei atkryčio preven
cijai specifinėje pacientų, patyrusių pirmą schizofrenijos epi
zodą, populiacijoje. sisteminės apžvalgos nurodo šešis AIKT, 
lyginančius palaikomąjį gydymą bei efektyvumą atkryčio 
prevencijai tarp šių pacientų (Bradford ir kt., 2003) (a lygis). 
Palaikomasis gydymas flufenazino dekanoatu yra daug efekty
vesnis, palyginti su placebu (atkryčio dažnis per vienerius me
tus 0 proc. vartojant flufenazino ir 41 proc. vartojant placebo) 
(kane ir kt., 1982). kito tyrimo metu nustatyta daug mažiau at
krytį patyrusių pacientų, gydytų flupentiksolio dekanoatu (ma

gydymo rekomendacijos
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žiausiai 40 mg/mėn. injekuojant į raumenis), chlorpromazinu 
(mažiausiai 200 mg/p.), haloperidoliu (mažiausiai 3 mg/p.), 
pimozidu (mažiausiai 4 mg/p.) ar trifluoperazinu (mažiausiai 5 
mg/p.), palyginti su placebu per 6–24 mėn. laikotarpį (atitinka
mai 46 ir 62 proc.) (crow ir kt., 1986).

Antrosios kartos antipsichotikų (AKA) efektyvumas. Tebe
vykstančio atsitiktinių imčių dvigubai aklo tyrimo metu rispe
ridonas lyginamas su haloperidoliu, skiriant mažas jo dozes 
pirmaisiais gydymo metais; ir antraisiais gydymo metais ly
ginamas nepertraukiamo gydymo neuroleptikais metodas su 
gydymu pertraukiamuoju būdu (skubus medikamentinis įsi
kišimas atsiradus paūmėjimo prodromo reiškiniams). Prelimi
narūs rezultatai rodo, kad po pirmojo schizofrenijos epizodo 
efektyvus yra gydymas abiem neuroleptikais, tačiau yra didelė 
pacientų atsisakymo gydytis rizika (Gaebel ir kt., 2004). re
miantis pacientų, sergančių ūminės schizofrenijos pirmu epi
zodu tęstinio gydymo ir gaunančių palaikomąjį gydymą aka 
tyrimo rezultatais, galima daryti išvadas, kad ilgalaikės pirmo
jo psichozės epizodo terapijos atveju aka pasižymi panašiu ar 
didesniu efektyvumu, palyginti su PKA.

atsitiktinių imčių dvigubai aklas tyrimas, lyginantis risperi
doną ir haloperidolį, parodė, kad ligos sunkumas ir psichopato
logijos balai smarkiai sumažėjo abiejose grupėse, be reikšmin
go skirtumo (schooler ir kt., 2005). vidutinis laikas iki atkryčio 
risperidono grupėje buvo daug didesnis. Haloperidolio grupėje 
buvo daugiau ePs ir vartota daugiau papildomų medikamen
tų, tačiau risperidono grupėje daugiau padidėjo prolaktinemi
ja. vis dėlto dar stokojama šios populiacijos aikt, lyginančių 
Pka su placebu ar aka, o aka efektyvumo įrodymai atkryčio 
po pirmojo epizodo prevencijai yra riboti (B lygis). šiuo metu 
rengiama keletas aikt, lyginančių aka su Pka vartojimą pa
laikomajam gydymui po pirmojo psichozės epizodo (euFest 
(angl. European First Episode Schizophrenia Trial)).

Dozavimas. Jei paciento būklė, vartojant tam tikrų vaistų, 
pagerėjo, rekomenduojama tokį gydymą tęsti ir stebėti dar ma
žiausiai 6 mėn. (stabilizacijos fazė) ir mažiausiai vienerius me
tus, jei įmanoma, vartoti kiek mažesnę dozę (DGPPn, 1998; 
aPa, 2004). Per ankstyvas dozės sumažinimas gali nulemti 
simptomų atsinaujinimą ir atkrytį. Daugelis rekomendacijų po 
pirmojo epizodo siūlo mažesnes medikamentų dozes nei pa
kartotiniu epizodu ar lėtine schizofrenija sergantiems pacien
tams, tačiau empirinis šio teiginio pagrindas yra menkas. tokia 
taktika galėjo atsirasti dėl padidėjusios šalutinių poveikių, ypač 
ePs, rizikos (žiūrėkite skyrelį apie ūminės fazės gydymą). tai
gi rekomenduojamos mažesnės vaisto dozės palaikomajam gy
dymui po pirmojo psichozės epizodo. 

Gydymo trukmė. Po pirmojo psichozės epizodo pasiekus 
remisiją, rekomenduojamas mažiausiai 1–2 m. trukmės palai
komasis gydymas (DGPPn, 1998; nice, 2002; aPa, 2004). 
nors ši trukmė ilgesnė nei įprasta klinikinėje praktikoje šiuo 
metu, tačiau tokia ji rekomenduojama dėl galimų sunkių at
kryčio pasekmių. nors rekomendacijos parengtos šios srities 
ekspertų sutarimu, empirinis siūlomos gydymo taktikos pa
grindimas yra negausus ir toks išliks, kol nebus atlikta daugiau 
gerai parengtų dvigubai aklų atsitiktinių imčių tyrimų su pa
cientais, patyrusiais pirmąjį schizofrenijos epizodą (Gaebel ir 
kt., 2004). vis dėlto esami duomenys perša išvadą, kad atkry
čio rizika nepriimtinai didelė net tiems pacientams, kuriems 

gydymas iš pradžių buvo labai veiksmingas (schooler ir kt., 
2005). manoma, kad pirmojo epizodo sunkumas ir remisijos 
lygis gali būti papildomi parametrai nustatant gydymo po pir
mojo schizofrenijos epizodo trukmę. Pacientams, kuriems pa
siekta visiška remisija, vaistų dozė gali būti pradėta palaipsniui 
mažinti po 12 mėn. (Gaebel ir kt., 2002), o pacientams, paty
rusiems sunkesnį epizodą ar tuo atveju, kai gydymo poveikis 
pasireiškė lėtai, tą pačią vaistų dozę reikėtų palikti 24 ar net 
daugiau mėnesių (D lygis). remiantis didesnio atkryčio dažnio 
argumentu, svarstoma ilgesnės atkryčio prevencijos, tęsiant 
gydymo antipsichotikais režimą, trukmės galimybė (robinson 
ir kt., 2004; schooler ir kt., 2005).

Atkryčio prevencija sergantiesiems pakartotiniu epizodu
Po pakartotinio epizodo atkryčio prevencijos taktika, vais

tų dozavimas ir gydymo trukmė gali skirtis nuo gydymo po 
pirmojo ligos epizodo. Po didesnio atkryčių skaičiaus tikimybė 
pasiekti visišką remisiją sumažėja.

Pirmosios kartos antipsichotikų veiksmingumas. tipinių 
antipsichozinių medikamentų veiksmingumas atkryčio pre
vencijai buvo įrodytas daugelio tyrimų. vidutiniškai 70 proc. 
pacientų, negydytų jokia aktyvia terapija antipsichotikais, pa
tyrė atkrytį per artimiausius metus, tuo tarpu tarp gydytų tipi
niais neuroleptikais tokių atvejų dažnis tesiekė vidutiniškai 30 
proc. (Davis, 1975). Po dvejų metų apie 80 proc. negydytų ir 
50 proc. gydytų pacientų patyrė dar vieną atkrytį (aPa, 1997; 
nice, 2002). 35 aikt metaanalizės metu atkrytis pastebėtas 
55 proc. pacientų, kuriems atsitiktine tvarka skirta placebo, ir 
tik 21 proc. pacientų, gavusių tipinių antipsichotikų (Davis ir 
kt., 1993) (a lygis). apžvelgiant antipsichotikų vartojimo nu
traukimo tyrimus, vidutinis atkryčių dažnis nutraukimo gru
pėse buvo 53 proc. (stebėta 6–10 mėn.), palyginti su 16 proc. 
(tęsta iki 8 mėn.) skiriant palaikomąjį gydymą (Gilbert ir kt., 
1995) (a lygis). kelerių metų laikotarpiu tęstinis gydymas tipi
niais antipsichotikais gali sumažinti atkryčio riziką net dviem 
trečdaliams (kissling, 1991) gydomų pacientų.

Antrosios kartos antipsichotikų veiksmingumas. Metaanali
zės, įskaitant šešis dvigubai aklus aikt, lyginančius aka su 
placebu, aiškiai parodė aka efektyvumą atkryčio prevencijai 
(leucht ir kt., 2003b) (a lygis). apskritai atkryčio prevencija 
atipiniais antipsichoziniais medikamentais yra daug pranašesnė, 
palyginti su placebu, ir šis pranašumas įrodytas atlikus tyrimus 
su olanzapinu, ziprazidonu ir zotepinu, tačiau amisulprido – 
neįrodytas (nice, 2002). 11 dvigubai aklų aik tyrimų meta
analizė atskleidė nedidelį, tačiau statistiškai patikimą atipinių 
antipsichotikų, kaip grupės, pranašumą, palyginti su tipiniais 
antipsichotikais, vertinant jų efektyvumą atkryčio prevencijai 
(leucht ir kt., 2003b) (a lygis). Papildomas atkryčio rizikos su
mažėjimas per metus buvo 8 proc. (santykinis atkryčio rizikos 
sumažėjimas – 35 proc.), jei vietoj tipinio buvo vartojama ati
pinio antipsichotiko. išlieka neaišku, ar atipinių antipsichotikų 
pranašumas atkryčio prevencijai susijęs su didesniu efektyvu
mu, geresniu toleravimu ar geresniu pacientų bendradarbiavi
mu. remiantis pavienių tyrimų duomenimis, tik risperidonas 
(csernansky ir kt., 2002; marder ir kt., 2003) ir olanzapinas 
(tran ir kt., 1998), bet ne klozapinas (essock ir kt., 1996a,b; 
rosenheck ir kt., 1999a,b, 2000; tamminga ir kt., 1994) ar ami
sulpridas (speller ir kt., 1997), reikšmingai pranašesni už Pka 
(leucht ir kt., 2003b). nors gydant klozapinu atkryčių dažnis 
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ir nebuvo reikšmingai sumažėjęs, tačiau gydant juo pacientai 
ilgiau išlieka visuomenėje (leucht ir kt., 2003b) ir sumažėja 
stacionarizavimų dažnis (essock ir kt., 1996a,b). natūralistinio 
tyrimo metu pacientai po stacionaraus gydymo toliau gydy
ti atipiniu (risperidonas, olanzapinas) ir tipiniu neuroleptiku. 
Dvejų metų laikotarpiu buvo skaičiuojamas pakartotinio sta
cionarizavimo laikas (rabinowitz ir kt., 2001) (c lygis). šio 
žymens prasme pranašesni yra antrosios kartos antipsichotikai. 
Pastebėta statistiškai mažiau atkryčių vartojant risperidono ir 
olanzapino, palyginti su haloperidoliu, tačiau ne su kitais ati
piniais antipsichoziniais medikamentais (leucht ir kt., 2003b). 
trejų metų tęstinio natūralistinio tyrimo metu vartojant rispe
ridono ir olanzapino atkryčių buvo mažiau nei haloperidolio ir 
kvetiapino grupėse (Dossenbach ir kt., 2005) (c lygis).

Dozavimas. Daug tyrimų atlikta, kai palaikomojo gydy
mo metu vartotos mažesnės Pka dozės nei ūminei fazei gy
dyti. rezultatai parodė, kad atkryčių dažnis padidėjo nedaug, 
neperžengiant priimtinų ribų (Hogarty ir kt., 1988; Dixon ir 
kt., 1995) (a lygis). mažesnės dozės vis dėlto susijusios su 
mažesniais šalutiniais poveikiais ir geresniu paciento bendra
darbiavimu. tolimesnė taktika yra mažų dozių tęstinis depo 
medikamentų skyrimas ir, atsiradus ankstyviesiems prodromo 
simptomams, papildomai skiriant geriamųjų medikamentų. ši 
metodika, atrodo, padaro mažų dozių terapiją efektyvesnę ir 
saugesnę (marder ir kt., 1994) (D lygis).

Gydymo trukmė. Po pirmojo atkryčio palaikomoji terapija 
turi tęstis mažiausiai 2–5 m. (nice, 2002; aPa, 2004) (D ly
gis). ši rekomendacija grindžiama klinikine patirtimi, nutrau
kimo ir tęstiniais tyrimais, rodančiais, kad penkeri metai po 
ūminio epizodo gali būti kritinis laikotarpis atkryčiui pasireikš
ti. vis dėlto literatūroje kol kas nėra aprašyta tyrimų, trukusių 
ilgiau kaip 5 m., o klinikinė patirtis, kai pacientą tokį ilgą laiką 
gydo vienas gydytojas, taip pat yra labai nedidelė. nepaisant 
to, gydymo trukmė turėtų būti nustatoma individualiai, įverti
nant paciento motyvaciją, psichosocialinę situaciją ir skiriamą 
papildomą gydymą. Pacientams, kurių anamnezėje buvo rim
tų suicidinių bandymų, labai agresyvus elgesys ar ypač dažni 
atkryčiai, rekomenduojama gydymą antipsichoziniais medika
mentais tęsti nenutrūkstamai visą gyvenimą.

Ankstyvoji intervencija. Ankstyvoji intervencija iškart at
siradus prodromo simptomams yra gydymo strategijos dalis 
ir efektyvi atkryčio bei rehospitalizacijos prevencija. tyrimai 
parodė, kad prieš atkrytį dažniausiai pasireiškia prodrominiai 
simptomai, kurie gali trukti kelias dienas, keletą savaičių ar 
net ilgiau. Prodrominę atkryčio fazę paprastai sudaro vidutinio 
sunkumo ar sunkūs disforiniai simptomai, tokie kaip įtampa, 
nervingumas, apetito sumažėjimas, dėmesio koncentracijos ir 
atminties sutrikimai, miego sutrikimai ir depresija, be to, taip 
pat gali pasireikšti ir švelnių psichozės simptomų bei neįpras
tas elgesys. tokie pasikeitimai, pranašaujantys atkrytį, rodo 
arba naujų simptomų atsiradimą, arba jau buvusiųjų simptomų 
sustiprėjimą. kai kurie pacientai ir jų šeimos, be minėtų simp
tomų, pastebi ir elgesio pasikeitimus, pvz., socialinį atitrūki
mą, keistą ar neadekvatų makiažą, nesirūpinimą savo išvaizda 
(aPa, 1997). kontroliuojami tyrimai parodė, kad mažinant at
kryčių dažnį gali būti naudingos specifinės programos, skirtos 
mokyti pacientus bei jų šeimas atpažinti ankstyvuosius prodro
minius simptomus bei aiškinančios ankstyvosios intervencijos 

naudą jiems atsiradus (aPa, 1997, 2004) (B lygis). kaip viena 
iš ankstyvosios intervencijos dalių gali būti farmakologinio 
gydymo atnaujinimas, jei jis buvo nutrauktas, arba jau varto
jamo neuroleptiko dozės padidinimas. Greta neuroleptikų nau
dingi benzodiazepinai, mažinantys įtampą bei nerimą, dažnai 
susijusius su beprasidedančiu atkryčiu (carpenter ir kt., 1999; 
aPa, 2004) (c lygis).

Simptomų mažinimas
ilgalaikio gydymo tikslu, be atkryčio prevencijos, dar rei

kia užtikrinti nepertraukiamą simptomų kontrolę, palaikyti ir 
gerinti paciento darbingumą bei gyvenimo kokybę, efektyviai 
gydyti galimą simptomų sustiprėjimą ar atkrytį bei stebėti, ar 
neatsiranda šalutinių vaistų poveikių. Dėl tokių ilgalaikiam gy
dymui keliamų tikslų daugelis tyrimų antipsichotikų efektyvu
mą vertino ne tik atkryčio prevencijos, bet ir ligos simptomų 
mažėjimo prasme.

Pirmosios kartos antipsichotikų veiksmingumas. Dvigubai 
aklų aikt metaanalizės parodė, kad haloperidolis (Joy ir kt., 
2004) ir chlorpromazinas (thornley ir kt., 2004) reikšmingai 
labiau mažino simptomus bei gerino bendrą klinikinę būklę, 
palyginti su placebu. šiuos rezultatus taip pat patvirtina ir ke
letas rekomendacijų (aPa, 1997).

Antrosios kartos antipsichotikų veiksmingumas. Amisulpri-
das (400–1000 mg/p.), vartojant jo šešis mėnesius, pozityviuo
sius simptomus ir bendrą psichopatologiją mažino panašiai 
kaip risperidonas (4–10 mg/p.) bei buvo geresnis atsakas į 
gydymą negu risperidono (sechter ir kt., 2002). Panašūs re
zultatai ir didesnis negatyviųjų simptomų sumažėjimas buvo 
pastebėti ir 12 mėn. trukusio dvigubai aklo aikt, lyginusio 
amisulpridą (200–800 mg/p.) su haloperidoliu (5–20 mg/p.), 
metu (colonna ir kt., 2000). atliekant atsitiktinių imčių kon
troliuojamą tyrimą su pacientais, kuriems vyravo negatyvioji 
simptomatika, amisulpridas mažomis dozėmis taip pat labiau 
mažino negatyviuosius simptomus (speller ir kt., 1997). Dėl 
šių priežasčių amisulpridas pripažintas efektyvesniu kontro
liuojant psichozės simptomus, gerinant gyvenimo kokybę ir 
socialinį funkcionalumą nei haloperidolis (lecrubier ir kt., 
2002). Be to, kitas aikt atskleidė analogišką pagerėjimą lygi
nant amisulpridą su olanzapinu (mortimer ir kt., 2004). taigi 
yra įtikinamų įrodymų, kad amisulpridas gerina lėtinės schi
zofrenijos simptomus (a lygis).

6–12 mėn. trukmės aikt metu aripiprazolis (15–30 
mg/p.) geriau mažino simptomus nei placebas (Pigott ir kt., 
2003) ir veikė panašiai efektyviai kaip haloperidolis (kasper ir 
kt., 2003) ir olanzapinas (kujawa ir kt., 2004) pozityviuosius 
simptomus, o, vartojant po 30 mg/p., ir negatyviąją simptoma
tiką mažino šiek tiek geriau nei haloperidolis (kasper ir kt., 
2003). taigi pakanka įrodymų, kad aripiprazolis yra efektyvus 
lėtinei schizofrenijai gydyti (a lygis).

Klozapinas ilgos trukmės (daugiau kaip 6 mėn.) aikt 
metu labiau už haloperidolį mažino pozityviuosius simptomus 
(kane ir kt., 2001), efektyvumas patvirtintas tolimesnių atvirų 
tyrimų metu (essock ir kt., 1996a,b; rosenheck ir kt., 1999a,b). 
atviro vienerių metų trukmės tyrimo metu klozapinas pasirodė 
galįs daug geriau mažinti negatyviuosius simptomus nei Pka 
(meltzer ir kt., 1989). taigi yra pakankamai tyrimais pagrįstų 
klozapino efektyvumo, kai reikia mažinti lėtinės schizofrenijos 
simptomus, įrodymų (B lygis).

gydymo rekomendacijos
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Kvetiapinas ilgalaikio gydymo atvirųjų tyrimų metu efek
tyviai mažino simptomus, tarp jų ir negatyviuosius (Buckley, 
2004; cheer ir Wagstaff 2004; kasper ir kt., 2004), ir pagal 
efektyvumą galėjo būti panašus į risperidoną (mullen ir kt., 
2001). vis dėlto stokojama duomenų iš dvigubai aklų aikt. 
kol kas kvetiapino efektyvumo ilgalaikiam schizofrenijos gy
dymui įrodymai yra riboti (c lygis).

Pastebėta, kad olanzapinas (5–20 mg/p.), palyginti su ha
loperidoliu (5–/20 mg/p.), labiau mažino pozityviuosius simp
tomus (tollefson ir kt., 1997). Be to, dveji išplėstiniai tyrimai 
parodė, kad jis veiksmingiau mažino negatyviuosius simpto
mus, gerino gyvenimo kokybę ir socialinę veiklą (revicki ir 
kt., 1999; Hamilton ir kt., 2000). Panašus poveikis pozityvie
siems simptomams bei pranašumas mažinant negatyviuosius 
simptomus buvo pastebėtas ir lyginant su risperidonu (dozės 
vidurkis 7 mg/p.) (tran ir kt., 1997), tačiau šie duomenys, ver
tinant negatyviąją simptomatiką, nebuvo patvirtinti vėlesnio 12 
sav. trukmės tyrimo metu vartojant mažesnes risperidono dozes 
(conley ir mahmoud, 2001). Palyginti su flufenazinu, vartojant 
olanzapino labiau sumažėjo pozityvioji simptomatika bei ben
dra psichopatologija (Dossenbach ir kt., 2004). taigi olanzapi
no efektyvumas gydant ilgą laiką įrodytas įtikinamai (a lygis).

Risperidonas pademonstravo lankstesnes dozavimo gali
mybes (csernansky ir kt., 2002) ir panašų efektyvumą (mar
der ir kt., 2003), palyginti su haloperidoliu, atliekant dvejus 
metus trukusį dvigubai aklą aikt. nelyginamojo atviro tipo 
tyrimo metu gydant pacientus po pirmojo psichozės epizodo 
mažomis risperidono dozėmis (<6 mg/p.) pasirodė, kad jis yra 
veiksmingas, gerai toleruojamas ir labai pagerėjusi sveikata jo 
vartojant išliko ilgiau nei vienerius gydymo metus (Huq ir kt., 
2004). taigi yra gerų risperidono efektyvumo gydant ilgą laiką 
įrodymų (a lygis).

Po 28 sav. trukmės aikt ziprazidonas (80–160 mg/p.) 
panašiai mažino pozityviuosius simptomus ir labiau mažino 
negatyviuosius simptomus, palyginti su haloperidoliu (5–15 
mg/p.) (Hirsch ir kt., 2002). Dvigubai aklo aikt, lyginančio 
ziprazidoną su placebu, metu po vienerių gydymo metų nu
statytas reikšmingas ziprazidono pranašumas gydant pacien
tus, kuriems dominuoja negatyvioji simptomatika (Arato ir kt., 
2002). taigi turima vidutinio stiprumo įrodymų, kad ziprazi
donas yra efektyvus lėtine schizofrenija sergantiems pacien
tams gydyti ilgą laiką (B lygis).

Zotepinas, 26 sav. trukmės aikt, palyginti su placebu, ge
riau veikė pozityviuosius, tačiau ne negatyviuosius simptomus 
(cooper ir kt., 2000). Palyginti su haloperidoliu, zotepinas ge
riau nei haloperidolis mažino negatyviąją simptomatiką (Bar
nas ir kt., 1992). taigi zotepino efektyvumo lėtine schizofreni
ja sergantiems pacientams gydyti ilgą laiką įrodymai yra riboti 
(B lygis).

18 mėn. trukusio aikt metu lyginant Pka perfenazino 
reliatyvų efektyvumą su įvairiais naujesniais antipsichotikais 
(CATIE tyrimas (angl. Clinical Antipsychotic Trials in Inter-
vention Effectiveness), laikas iki gydymo nutraukimo dėl bet 
kokių priežasčių (daugiausia nepakankamo efektyvumo ar 
šalutinių poveikių) buvo daug ilgesnis olanzapino (7,5–60 
mg/p.) nei kvetiapino (200–800 mg/p.) ar risperidono (1,5–6 
mg/p.) grupėse, tačiau ne perfenazino (8–32 mg/p.) ar ziprazi
dono (40–160 mg/p.) grupėje. Prieita išvadų, kad olanzapinas 

yra efektyviausias vertinant vaisto nutraukimo aspektu, o tipi
nis neuroleptikas perfenazinas pasirodė panašus į kvetiapiną, 
risperidoną ir ziprazidoną (lieberman ir kt., 2005). vis dėlto 
tyrimo išvados gali būti kvestionuojamos dėl to fakto, kad re
zultatai galėjo būti iškreipti, kadangi po atsitiktinės atrankos iš 
perfenazino grupės buvo pašalinti pacientai, kuriems pasireiš
kė vėlyvoji diskinezija. Dėl šios priežasties aka pranašumas, 
palyginti su Pka (perfenazinu), galėjo būti įvertintas nepakan
kamai.

Ilgo veikimo depo medikamentai 
Blogas ar nepakankamas gydymo antipsichotikais režimo 

laikymasis yra viena pagrindinių problemų schizofreniją gy
dant ilgą laiką. yra tiesioginis ryšys tarp dalinio bendradarbia
vimo ir hospitalizacijos rizikos (Weiden ir kt., 2004). ilgo vei
kimo depo antipsichotikų sukūrimas suteikė daug papildomų 
galimybių, ypač gydant prastai bendradarbiaujančius pacien
tus. ilgo veikimo depo antipsichotikai dažniausiai būna suda
ryti iš neurolepsinės medžiagos esterio aliejinio tirpalo, kurio 
injekuojama giliai į raumenis. suleidus vaisto, jis lėtai skiria
si iš injekcijos vietos, tai leidžia palaikyti santykinai stabilią 
vaisto koncentraciją kraujo plazmoje gana ilgą laiką, injekcijas 
kartojant kas 2–4 sav. Depo formos vaistų trūkumai yra mažas 
vaisto skyrimo lankstumas su ištęstu bei neaiškiu optimalios 
dozuotės parinkimo laiku, skausmo, edemos, niežulio, o kar
tais ir apčiuopiamo darinio injekcijos vietoje rizika. nepaisant 
minusų, kai kurie žmonės depo antipsichotikams teikia pirme
nybę, palyginti su geriamąja forma, dažniausiai dėl jų vartoji
mo patogumo (Walburn ir kt., 2001) (a lygis). 

kol kas placebu kontroliuojamais tyrimais yra įrodyta tik 
flufenazino dekanoato ir ilgo veikimo risperidono efektyvumas 
atkryčio prevencijai (adams ir kt., 2001; kane ir kt., 2003), kitų 
ilgo veikimo – depo formų efektyvumo įrodymais laikomas jų 
geriamųjų formų efektyvumas atkryčio prevencijai ilgalaikio 
gydymo metu, pvz., haloperidolio (Joy ir kt., 2004). atliekant 
sistemines apžvalgas nustatyta, kad pacientams, anksčiau var
tojusiems išimtinai tik geriamuosius antipsichotikus, paskyrus 
medikamentų depo pavidalu, sumažėjo hospitalizacijų skaičius 
(Davis ir kt., 1994) (c lygis). atlikus metaanalizę nenustatyta 
aiškių įrodymų, kad depo antipsichotikai patikimai skirtųsi nuo 
tipinių geriamųjų antipsichotikų lyginant pagal atkryčių dažnį, 
tyrimų dalyvių, anksčiau laiko iškritusių iš tyrimų, skaičių bei 
šalutinį poveikį (David ir adams, 2001) (a lygis). Į šią me
taanalizę buvo įtraukti tyrimai, trukę vos 6 sav., todėl jie gali 
neatspindėti visų ilgalaikio gydymo ilgai veikiančiais medika
mentais aspektų. ilgos veikimo trukmės depo medikamentai 
nepasižymėjo didesne ePs rizika, palyginti su tipiniais antipsi
chotikais. tolimesni metaapžvalgos, nagrinėjusios 92 aikt ir 
tyrusios penkis depo preparatus (flupentiksolio dekanoatą, flu
fenazino dekanoatą, haloperidolio dekanoatą, pipotiazino pal
mitatą ir zuklopentiksolio dekanoatą), rezultatai pateikė keletą 
ribotų įrodymų, rodančių, kad depo medikamentai, palyginti 
su tipiniais geriamaisiais antipsichotikais, gali turėti kai kurių 
pranašumų bendram funkcionavimui. neaptikta įtikinamų įro
dymų apie kurio nors depo medikamento pranašumą, nors kai 
kurie riboti duomenys rodo, kad zuklopentiksolio dekanoatas 
susijęs su mažesne atkryčio rizika nei flupentiksolio dekanoa
tas ar haloperidolio dekanoatas. Be to, flufenazino dekanoato 
vartojimas, palyginti su kitais depo medikamentais, gali būti 
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susijęs su didesne judesių sutrikimų rizika (vertinama pagal 
anticholinerginių vaistų vartojimą). mažų dozių depo medika
mentų vartojimas yra mažiau veiksmingas nei skiriant įprasto
mis dozėmis, tačiau skiriant didelėmis dozėmis efektyvumas 
nepadidėja.

Galėtų būti svarbios farmakokinetinės žinios gydant ilgos 
veikimo trukmės depo medikamentais, nes, net vartojant ir 
įprastas jų dozes, gali būti didelių vaisto koncentracijos plaz
moje svyravimų skirtingiems žmonėms (kaip, pvz., haloperi
dolio dekanoato atveju) (altamura ir kt., 2003). keičiant to pa
ties neuroleptiko (pvz., haloperidolio) formą iš geriamosios į 
parenterinę, gali nebūti pasiekta panašaus koncentracijos plaz
moje lygio. tai gali nulemti ankstyvą atkrytį ar prastą atsaką į 
gydymą ilgo veikimo antipsichotikais (altamura ir kt., 1990). 
vaisto koncentracijos plazmoje nustatymas gali būti naudingas 
norint nuspėti ir paaiškinti nepageidaujamus šalutinius depo 
antipsichotikų poveikius (altamura ir kt., 1985).

ilgos veikimo trukmės risperidonas rekomendacijų rengi
mo metu buvo vienintelis atipinis depo formos antipsichotikas. 
vaistas sukurtas vandeniniu pagrindu ir turi nemodifikuotą ris
peridono formą, įterptą į mikrosferas (mažas, mikroorganizmų 
suskaidomas polimerines ložes) ir gali būti injekuojamas kas 
dvi savaites. Dėl šio naujo mechanizmo intensyvus risperidono 
skyrimasis iš injekcijos vietos prasideda 3 sav. po pirmosios in
jekcijos ir nuolat laipsniškai atsipalaiduoja 4–6 sav. po pirmo
sios injekcijos (Harrison ir Goa, 2004). turima įrodymų apie 
aiškų jo pranašumą, palyginti su placebu (kane ir kt., 2003b) 
(C lygis), jokio patikimo skirtumo, palyginti su geriamuoju 
risperidonu, trumpos ir vidutinės trukmės aikt duomenimis 
(Harrison ir Goa, 2004) (c lygis), ir ribotai įrodymų apie il
galaikį efektyvumą iš vienerius metus trukusio atviro tyrimo, 
lyginusio dvi skirtingas ilgo veikimo risperidono dozes (25 ir 
50 mg) (Fleischhacker ir kt., 2003). vis dėlto vis dar trūksta 
ilgos trukmės tyrimų, lyginančių ilgo veikimo risperidoną su 
geriamaisiais antipsichotikais.

Ilgalaikio gydymo rekomendacijų santrauka 
antipsichotikai stabilios ligos fazės metu labai sumažina 

atkryčio riziką ir yra primygtinai rekomenduojami. medika
mentas gydyti ilgą laiką turi būti parinktas bendru gydytojo ir 
paciento susitarimu, parinkimą pagrindžiant adekvačia infor
macija apie vaisto naudą ir šalutinį poveikį (nice, 2002; aPa, 
2004). Jei galima ir reikia, šeimos nariai, artimieji ir, kai kuriais 
atvejais, advokatai taip pat turėtų būti įtraukti į sprendimo pri
ėmimo procesą. Gydyti ilgą laiką turėtų būti skiriama antipsi
chozinio medikamento, kuriuo gydant galima pasiekti remisiją, 
kai šalutinių poveikių profilis yra palankiausias. antipsichotiko 
dozės parinkimas stabilios fazės metu yra komplikuotas dau
giausia dėl to, kad kol kas nėra jokios taktikos, leidžiančios nu
statyti minimalią veiksmingą dozę atkryčio prevencijai. nėra 
įrodymų, kad didelės palaikomosios dozės (pvz., daugiau kaip 
600 mg cPZ ekvivalento pirmosios kartos antipsichotikams) 
yra veiksmingesnės atkryčio prevencijai nei įprastos dozės. 
Pacientams po pirmojo psichozės epizodo pakanka mažesnių 
dozių nei pakartotiniais epizodais sergantiems pacientams. tu
rėtų būti parinkta mažiausia dozė, kurią skiriant pageidaujama, 
kad neatsirastų jokių šalutinių poveikių, atkryčio rizika būtų 
optimaliai sumažėjusi ir, jei dar yra simptomų, būtų optimi
zuotas jų slopinimas. reikia stebėti pacientus, ar neatsiranda 

šalutinių poveikių, ir, esant reikalui, koreguoti farmakoterapiją. 
Antrosios kartos antipsichotikai buvo panašiai veiksmingi ar 
veiksmingesni atkryčio prevencijai ir ligos simptomams ma
žinti, palyginti su Pka (turima duomenų apie specifinių vaistų 
skyrimą laikotarpiu iki 2 m.). Dėl mažesnės ePs, ypač vėly
vosios diskinezijos, rizikos, daugelio tyrimų metu pastebėto 
geresnio efektyvumo gydant negatyviuosius, kognityvinius ir 
depresinius simptomus ir bent jau ne blogesnio (o kai kuriais 
atvejais ir geresnio, pvz., risperidono ar olanzapino) efekty
vumo atkryčio prevencijai bei gydant ilgą laiką pirmenybė 
turėtų būti teikiama antrosios kartos antipsichotikams (nice, 
2002). Jei yra gera simptomų kontrolė ir nėra sunkių šalutinių 
poveikių, tipinio antipsichotiko keitimas atipiniu nerekomen
duojamas (DGPPn, 1998; nice, 2002; aPa, 2004), nors su 
pacientu turėtų būti aptartas galimas vėlyvosios diskinezijos 
išsivystymo rizikos sumažėjimas pakeitus gydymą atipiniu an
tipsichotiku. nenutrūkstamo vaisto skyrimo taktika pasirodė 
pranašesnė už pertraukiamą gydymą, o nepertraukiamas geria
mosios antipsichotiko formos skyrimas yra geresnis už kitokias 
gydymo taktikas. visais atvejais reikia stebėti, ar neatsiranda 
prodrominių atkryčio ženklų, o, jam gresiant, – koreguoti dozę. 
Pasiekus stabilią remisiją ar atsiradus svarių priežasčių, dėl ku
rių negalima tęsti tolimesnio ilgalaikio gydymo (pvz., kai nėra 
paciento pritarimo), galima mėginti taikyti: atkryčio prevenciją 
pertraukiamu režimu arba stebint prodromo simptomus, taikyti 
ankstyvąją intervenciją, ypač pacientams po pirmojo psichozės 
epizodo, kai palanki prognozė. laikantis šios taktikos svarbu, 
kad pacientai patys pastebėtų pavojingų požymių atsiradimą, 
pvz., keisdamiesi informacija savitarpio pagalbos grupėse.

atipinių ilgo veikimo ar tipinių depo preparatų injekcijos 
turėtų būti pasirenkamos, kai pacientas pats pageidauja tokio 
gydymo dėl patogumo, arba kaip dalis gydymo plano tais kli
nikiniais atvejais, kai ypač svarbu, kad pacientas vartotų vaistų 
(D lygis). Pasireiškiant šalutiniams poveikiams, aptarus su pa
cientu, galima skirti mažų dozių depo medikamentų, jei geria
mųjų medikamentų jau buvo pridėta atsiradus prodrominiams 
atkryčio požymiams (D lygis). optimaliam atkryčio preven
cijos efektyvumui pasiekti depo preparatų turi būti skiriama 
įprastomis rekomenduojamomis dozėmis ir intervalais (a ly
gis). Geroje klinikinėje praktikoje patartina prieš skiriant depo 
medikamento paskirti nedideles bandomąsias to paties vaisto 
dozes, kad būtų išvengta netikėtų sunkių šalutinių poveikių. 
kol kas dar trūksta atsitiktinių imčių kontroliuojamų tyrimų, 
lyginančių tipinių neuroleptikų depo formas su atipinių neuro
leptikų ilgo veikimo injekuojamosiomis formomis. šiuo metu 
manoma, kad atipinių neuroleptikų privalumais pasižymi ir jų 
ilgo veikimo injekcijų formos vaistai.

tam tikri ilgalaikio gydymo ypatumai
Negatyvieji simptomai
negatyvieji simptomai gali dažniau dominuoti ilgai ser

gant schizofrenija ir yra svarbesni ligos baigtims nei pozi
tyvieji simptomai. renkantis tolimesnę terapijos strategiją, 
negatyviąją simptomatiką svarbu suskirstyti į pirminius nega
tyviuosius simptomus ir antrinius negatyviuosius simptomus, 
atsiradusius dėl pozityviųjų simptomų (pvz., socialinė izolia
cija dėl paranoidinių idėjų), ePs (pvz., neuroleptikų indukuota 
akinezija), depresijos simptomų (pvz., rezidualinė ar farma
kogeninė depresija) ar aplinkos veiksnių (pvz., nepakankami 

gydymo rekomendacijos
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socialiniai ryšiai dėl hospitalizmo) (carpenter ir kt., 1985). 
schizofrenijos gydymas, dominuojant negatyviesiems simpto
mams, aprašytas kitur (žr. šių rekomendacijų i dalyje: ūminis 
schizofrenijos gydymas, Falkai ir kt., 2005). Deja, dauguma 
tyrimų buvo atliekama su ligoniais, sergančiais ūmine psicho
ze, kurių klinikoje vyravo pozityvieji ir negatyvieji simptomai; 
dėl to negatyviųjų simptomų sumažėjimas bent jau iš dalies 
gali būti interpretuojamas kaip antrinių negatyviųjų simptomų 
sumažėjimas (moller, 2003). svarbūs negatyviųjų simptomų 
ilgalaikio gydymo veiksmingumo aspektai pakartotinai patei
kiami šiame skyrelyje.

Pirmosios kartos antipsichotikų (PKA) veiksmingumas. 
Daugumos ilgalaikių tyrimų metu pastebėtas negatyviųjų 
simptomų sumažėjimas vartojant Pka, tačiau pagrindinis tyri
mų dėmesys buvo skirtas pozityviesiems simptomams (Davis 
ir kt.,1989; Dixon ir kt., 1995) (A lygis). nebuvo atlikta tyrimų 
su pacientais, kuriems dominuotų negatyvieji simptomai, kad 
būtų palygintas Pka ir placebas.

Antrosios kartos antipsichotikų (AKA) veiksmingumas. 
atlikus metus trukusį dvigubai aklą atsitiktinės atrankos palai
komojo gydymo tyrimą, taikant lankstų dozavimą, nustatyta, 
kad amisulpridas nulėmė reikšmingesnį negatyviosios simp
tomatikos sumažėjimą, palyginti su haloperidoliu (colonna ir 
kt., 2000). atsitiktine atranka paremtas dvigubai aklas ilgos 
trukmės tyrimas, pasirinkus pacientus, kuriems vyravo nega
tyvieji simptomai, lygino šešis amisulprido dozės dydžius su 
haloperidoliu. Po vienerių metų gydymo nustatytas geresnis 
amisulprido poveikis (speller su kt., 1997), tačiau nenusta
tyta didelio negatyviųjų simptomų sumažėjimo. Papildomai 
du trumpalaikiai aiDa tyrimai atskleidė geresnį amisulpri
do efektyvumą, palyginti su placebu, gydant negatyviuosius 
simptomus grupėje pacientų, varginamų vyraujančių negaty
viųjų simptomų (Pallieremartinot ir kt., 1995; Danion ir kt., 
1999). trijų mažų aiDa tyrimų metu palyginus amisulpri
dą su placebu gydant pacientus, kuriems vyravo negatyvieji 
simptomai (Pichot ir Boyer 1989; speller ir kt., 1997), buvo 
nustatytas palankesnis amisulprido veikimas, tačiau skirtumas 
statistiškai nepatikimas. Nepaisant to, remiantis placebu kon
troliuotais tyrimais, galima teigti, kad, ilgai vartojant 50–300 
mg/p. dozėmis (A lygis), amisulpridas veiksmingai mažina ne
gatyviuosius simptomus.

6 mėn. trukmės placebu kontroliuotas aiDa tyrimas paro
dė, kad aripiprazolis geriau mažina negatyviuosius simptomus 
(Pigott ir kt., 2003). Bendri dviejų 52jų sav. trukmės aiDa 
tyrimų, kurių metu buvo lyginamas aripiprazolis (30 mg/p.) ir 
haloperidolis (10 mg/p.), duomenys atskleidė aripiprazolio pra
našumą, palyginti su haloperidoliu, mažinant negatyviuosius 
simptomus (kasper ir kt., 2003). apskritai, nors ir yra ilgalai
kio gydymo kurso efektyvumo įrodymų gydant negatyviuosius 
simptomus (A lygis), tikslių duomenų apie pacientų, kuriems 
vyrauja negatyvieji simptomai, gydymą aripiprazoliu nėra.

Atlikus atvirus trumpalaikius nelyginamuosius tyrimus su 
gydymui atspariais pacientais, sergančiais ilgalaike lėtine schi
zofrenija su daugiau ar mažiau vyraujančiais negatyviaisiais 
simptomais, buvo nustatyta, kad klozapinas yra veiksmingas 
(meltzer ir kt., 1989; lindenmayer ir kt., 1994); dvigubai aklo 
tyrimo metu buvo pranašesnis už chlorpromaziną (kane ir kt., 
1988); vieno tyrimo metu buvo nereikšmingai geresnis už halo

peridolį (Breier ir kt., 1994); kliniškai nedaug pranašesnis buvo 
neseniai atlikus trumpalaikį dvigubai aklą multipalyginamąjį 
tyrimą (volavka ir kt., 2002). atviras perspektyvusis 6 mėn. 
trukmės tyrimas (spivak ir kt., 2003) ir dvigubai aklas 12 mėn. 
trukmės tyrimas (rosenheck ir kt., 1998) parodė klozapino 
pranašumą, palyginti su haloperidoliu, mažinant negatyviuo
sius simptomus. atlikus metaanalizę nustatytas nedidelis klo
zapino pranašumas, palyginti su Pka, gydant negatyviuosius 
simptomus (Wahlbeck ir kt., 1999), kita metaanalizė parodė 
klozapino pranašumą, įvertinus jo poveikį gydymui atspariems 
pacientams (chakos ir kt., 2001). abi analizės daugiausia ap
ėmė trumpalaikius tyrimus. apibendrinant galima teigti, kad, 
nors ir yra klozapino veiksmingumo, gydant negatyviuosius 
simptomus (A lygis), įrodymų, tačiau trūksta duomenų apie jo 
poveikį pacientams, kuriems vyrauja negatyvieji simptomai, ir 
mažai patirties gydant negatyviuosius simptomus ilgą laiką. 

24 sav. trukmės tyrimo metu olanzapinas pasirodė veiks
mingas gydant negatyviuosius simptomus, tačiau, vertinant 
poveikį negatyviesiems simptomams, nenustatyta statistiškai 
reikšmingo skirtumo tarp olanzapino ir haloperidolio (Hamil
ton ir kt., 1998). ūminės ligos fazės tyrimų analizė parodė, 
kad daugelis negatyviosios simptomatikos pokyčių negali būti 
paaiškinti kitomis priežastimis (pozityviųjų simptomų, dep
resijos, ePs nykimu) (tollefson ir kt., 1997). vienas 28 sav. 
trukmės aiDa tyrimas parodė, kad olanzapinas (vidutinė pa
ros dozė – 17,2 mg) geriau veikė negatyviuosius simptomus, 
palyginti su risperidonu (vidutinė paros dozė – 7,2 mg) (tran ir 
kt., 1997). taigi, nors ir esama jo veiksmingumo įrodymų gy
dant negatyviuosius simptomus (A lygis), tikslių duomenų apie 
olanzapino poveikį pacientams, kuriems vyrauja negatyvieji 
simptomai, nėra, o esama negatyviųjų simptomų ilgalaikio gy
dymo patirtis – ribota (B lygis). 

ūminės fazės aiDa tyrimo metu kvetiapinas, palyginti su 
placebu, daug labiau mažino negatyviuosius simptomus (ar
vanitis ir kt., 1997; small ir kt., 1997). atvirų ilgalaikio gy
dymo tyrimų duomenimis, vartojant kvetiapino silpnėjo simp
tomai, jis buvo veiksmingas, taip pat veikė ir negatyviuosius 
simptomus (Buckley, 2004; cheer ir Wagstaff, 2004; kasper 
ir kt., 2004), buvo tiek pat efektyvus, palyginti su kitais vais
tais, pvz., risperidonu (mullen ir kt., 2001). apskritai kvetia
pino veiksmingumo įrodymų ilgą laiką gydant negatyviuosius 
simptomus nėra pakankamai (C lygis). 

Palaikomojo gydymo metu risperidonas labiau nei halo
peridolis veikė negatyviąją simptomatiką (csernansky ir kt., 
2002) ir buvo veiksmingesnis už olanzapiną (tran ir kt., 1997). 
atlikta šešių dvigubai aklų ūminės fazės aiDa tyrimų, lygi
nusių risperidoną su Pka, duomenų metaanalizė parodė, kad 
gydant risperidonu negatyvieji simptomai daug labiau sumažė
jo (carman ir kt., 1995). esama risperidono veiksmingumo gy
dant negatyviąją simptomatiką įrodymų atlikus daugialypius 
atvirus ilgos trukmės tyrimus. apibendrinant galima teigti, kad 
esama įrodymų apie risperidono veiksmingumą gydant negaty
viuosius simptomus (B lygis), tačiau nėra pakankamo patyrimo 
gydant pacientus, kuriems dominuoja negatyvieji simptomai. 

Buvo atliktas dvigubai aklas atsitiktine atranka paremtas di
delės apimties metų trukmės tyrimas su pacientais, sergančiais 
lėtine schizofrenija su ryškiais negatyviaisiais simptomais. 
Tyrimo pabaigoje ziprazidonas, palyginti su placebu, daug la
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biau (dozavimas – 40, 80 ir 160 mg/p.) mažino negatyviuosius 
simptomus (arato ir kt., 2002). taigi galima teigti, kad esama 
tam tikrų jo veiksmingumo įrodymų, ilgai gydant pacientus, 
kuriems dominuoja negatyvioji simptomatika (C lygis).

ūminės fazės aiDa tyrimas nenustatė, kad zotepinas stabi
liai veiksmingai gerintų negatyviuosius simptomus, palyginti 
su Pka (moller, 2003). Placebu kontroliuojant atliktas tyrimas 
su pacientais, kuriems dominavo negatyvieji simptomai, ne
įrodė zotepino veiksmingumo (moller ir kt., 2004). atkryčio 
prevencijos aiDa tyrimas per 26 sav. neatskleidė jokių reikš
mingesnių skirtumų, palyginti su placebu, veikiant negatyvią
ją simptomatiką (cooper ir kt., 2000). apibendrinant galima 
teigti, kad nėra jokių efektyvumo įrodymų, zotepinu ilgą laiką 
gydant negatyviuosius simptomus pacientams, kuriems domi
nuoja negatyvioji simptomatika. 

Antidepresantų veiksmingumas. Pacientams, kuriems vy
rauja negatyvioji simptomatika, antidepresantų skiriama pa
pildomai prie gydymo atipiniais antipsichotikais (aPa, 2004). 
tokios gydymo strategijos vaidmuo tebėra neaiškus, kadangi 
paskelbti tyrimai (dauguma jų atlikta su selektyviaisiais sero
tonino reabsorbcijos inhibitoriais (ssri)) yra prieštaringi ir 
stokoja metodologinių standartų (siris, 2003; moller, 2004b). 
ankstesni aiDa tyrimai parodė, kad, pavyzdžiui, prie ilgo vei
kimo PKA papildomai skiriamas imipraminas gali palengvinti 
negatyviuosius simptomus stabilios psichikos būklės ambula
toriškai gydomiems pacientams (siris ir kt., 1991). Gydant ma
protilinu dvigubai aklo palyginamojo tyrimo metu nenustatyta 
jokių reikšmingesnių skirtumų (Waehrens ir Gerlach, 1980). 
iš šešių placebu kontroliuotų ssri poveikio negatyviesiems 
simptomams tyrimų vieno metu nustatyta vidutinis teigiamas 
fluoksetino (20 mg/p.), papildomai skirto prie ilgo veikimo 
antipsichozinio preparato, poveikis (Goff ir kt., 1995), kitas 
nustatė reikšmingai pranašesnį fluoksetino poveikį negatyvie
siems simptomams (spina ir kt., 1994), likę keturi nenustatė jo
kių ssri pranašumų, palyginti su placebu, skiriant pacientams 
fluoksetino kartu su klozapinu (Buchanan ir kt., 1996), ir fluok
setinu (arango ir kt., 2000), citalopramu (salokangas ir kt., 
1996) ar sertralinu (lee ir kt., 1998) papildant gydymą Pka. 
keturių kontroliuojamų papildomo gydymo fluoksetinu (100 
mg/p.) tyrimų metu gauti teigiami rezultatai (silver ir nassar, 
1992; silver ir shmugliakov, 1998; silver ir kt., 2000, 2003), o, 
antipsichozinį gydymą papildžius maprotilinu (100 mg/p.), ne
nustatyta jokių teigiamų pokyčių (silver ir shmugliakov, 1998). 
Dvigubai aklas placebu kontroliuotas mirtazapino tyrimas po 6 
sav. parodė, kad negatyvieji simptomai labai sumažėjo (Berk 
ir kt., 2001). ir priešingai, reboksetinas (8 mg/p.) neturėjo po
veikio negatyviesiems simptomams, tai parodė dvigubai aklas 
placebu kontroliuotas tyrimas (schutz ir Berk, 2001). 

apskritai negatyviųjų schizofrenijos simptomų gydymo 
antidepresantais veiksmingumo įrodymų nepakanka (C lygis), 
ypač turint omenyje faktą, kad kai kuriais atvejais nelengva dep
resijos simptomų sumažėjimą atskirti nuo negatyviųjų simpto
mų sumažėjimo. kadangi dauguma tyrimų atlikta su Pka, gali 
būti, jog, tiriant antros kartos antipsichotikus, bus gauti kitokie 
duomenys, nors ši galimybė abejotina (aPa, 2004).

Kitų preparatų veiksmingumas. Ankstesni pranešimai tei
gia, kad, antipsichozinį gydymą papildžius ličiu, negatyvieji 
simptomai specifiškai sumažėja (small ir kt., 1975; Growe ir 

kt., 1979), tačiau naujesnieji tyrimai ir metaanalizės šio teigi
nio nepatvirtina (leucht ir kt., 2004). yra duomenų, kad nega
tyvieji simptomai mažėja, pridėjus glutamaterginių preparatų, 
pvz., dcikloserino (moler, 2003; aPa, 2004), ar skyrus dseri
no derinį su Pka ar risperidonu (tsai ir kt., 1998). nepakanka 
duomenų apie gydymo papildymą estrogenais ar kognityvines 
funkcijas gerinančiais preparatais, tačiau bandomieji tyrimai 
skelbia palankius rezultatus (moler, 2003).

Rekomendacijos. Esant poreikiui ilgai gydyti negatyviuo
sius simptomus, pirmenybę vertėtų skirti aka (A lygis). Atipi
niais preparatais gydant ligonius, kuriems vyrauja negatyvieji 
simptomai, pranašesnis buvo amisulpridas (A lygis), tačiau il
galaikio gydymo patirtis ribota. Esant nepakankamam atsakui, 
gydymo papildymas ssri (B lygis), mirtazapinu (C lygis) gali 
turėti palankų poveikį. skiriant ssri, būtina atidžiai įvertinti 
farmakokinetinę tarpusavio sąveiką. Papildoma terapija gluta
materginiais preparatais ar estrogenais turėtų būti vertinama 
tik kaip eksperimentinė. 

Kognityviniai simptomai
neurokognityviniai sutrikimai pripažinti svarbiu, gal net 

svarbiausiu schizofrenijos požymiu. kognityvinis funkcionavi
mas yra tiek specifinė, tiek globali schizofrenijos pasekmė, ir 
kognityviniai sutrikimai lemia reikšmingus paciento funkcinės 
būklės skirtumus (Green, 1996). skelbiama, kad aka yra pa
lankesni kognityvinėms funkcijoms nei Pka, tačiau daugelio 
klinikinių tyrimų metu schizofrenijos kognityvinių funkcijų 
sutrikimo vertinimo metodika buvo nepakankama (Harvey ir 
keefe, 2001). neurokognityvinių sutrikimų gerinimas laikomas 
pagrindiniu ilgalaikio gydymo tikslu, ypač pastaraisiais metais. 

Pirmosios ir antrosios kartos antipsichotikų veiksmingu-
mas. Daugelis apžvalgų ir tyrimų praneša, kad Pka turėjo 
nedidelį poveikį pažinimo funkcijoms (cassens ir kt., 1990; 
sharma 1999), tuo tarpu neadekvačiai didelės dozės, kartu su 
sunkesniais ePs ar drauge skiriamais anticholinerginiais vais
tais, galėjo turėti negatyvų poveikį pažinimo funkcijoms. tyri
mų, lyginusių Pka poveikį su placebu ar nelyginusių su jokiu 
vaistu, metaanalizė parodė, kad Pka turėjo nuo lengvo iki vi
dutinio poveikio, sukėlusio įvairius kognityvinius sutrikimus 
(moshara ir Goldberg, 2004). 20 klinikinių tyrimų (11 – kei
čiant vaistus, 4 – palyginamieji, atsitiktinės atrankos, atviri ir 
5 – atsitiktinės atrankos, dvigubai akli tyrimai) metaanalizė 
parodė aka pranašumą, gerinant pagrindines kognityvines 
funkcijas, palyginti su Pka (Harvey ir keefe, 2001) (A lygis). 
Poveikis kai kurioms kognityvinėms funkcijoms iš dalies pa
sitvirtino atlikus dvigubai aklą atsitiktinės atrankos tyrimą, 
lyginusį olanzapino, risperidono, klozapino ir haloperidolio 
poveikį pacientams, kuriems gydymas tipiniais antipsicho
tikais buvo nepakankamai veiksmingas (Bilder ir kt., 2002). 
sisteminė apžvalga parodė geresnį teigiamą poveikį neurokog
nityvinėms funkcijoms tiems pacientams, kurie buvo gydyti 
aka (klozapinu, risperidonu, olanzapinu, kvetiapinu ir zote
pinu), palyginti su Pka, nors pavienių tyrimų rezultatai buvo 
prieštaringi, taip pat pasitaikė nemažai metodologinių trūkumų 
(Weiss ir kt., 2002). Be to, atsitiktinės atrankos dvigubai aklas 
tyrimas, palyginęs ūmine psichoze susirgusiems pacientams 
prieš tai skirtą gydymą (dažniausiai haloperidoliu ar risperi
donu) su olanzapino ar ziprazidono poveikiu, parodė pastarųjų 
kognityvines funkcijas gerinantį poveikį (Harvey ir kt., 2004). 

gydymo rekomendacijos
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Priešingai nei aukščiau pateikti duomenys, dvejų metų at
sitiktinės atrankos dvigubai aklo tyrimo metu nenustatyta, kad 
neurokognityvinius sutrikimus risperidonas (6 mg/p.) gerintų 
labiau nei mažos haloperidolio dozės (5 mg/p.) (Green ir kt., 
2002). atsitiktinės imties dvigubai aklo pirmo epizodo psicho
zės tyrimo metu paaiškėjo, kad olanzapinas (vidutinė dozė – 
9,6 mg/p.) yra tik nedaug pranašesnis už mažas haloperidolio 
dozes (vidutiniškai 4,6 mg/p.), veikiant neurokognityvinius 
sutrikimus (keefe ir kt., 2004).

Rekomendacijos. schizofrenija sergantys pacientai, ku
riems pasireiškia kognityviniai sutrikimai, gydomi AKA, 
patiria bent jau vidutiniškai teigiamą poveikį kognityvinėms 
funkcijoms, palyginti su PKA (A lygis), nors kai kurie tyrimai 
pateikia prieštaringus duomenis. Prieš skiriant AKA (siekiant 
pagerinti neurokognityvines funkcijas) būtina atsižvelgti į var
tojamus papildomus medikamentus, prieš tai skirtą gydymą ir 
Pka dozes.

Depresijos simptomai
Depresijos simptomai gali pasireikšti visose schizofrenijos 

fazėse, ypač kaip rezidualinė depresija, ir gali nulemti lieka
muosius schizofrenijos simptomus, tuo tarpu schizofrenija su 
drauge pasireiškiančia depresija sergančių pacientų dalis svy
ruoja nuo 7 iki 75 proc. (siris, 2000). Depresijos simptomus 
būtina atskirti nuo antipsichozinių preparatų sukeltų šalutinių 
poveikių (tarp jų vaistų indukuotos disforijos, akinezijos ir 
akatizijos) ir pirminių negatyviųjų schizofrenijos simptomų 
(aPa, 2004). Dalis Pka (pvz., tioridazinas) (Dufresne ir kt., 
1993) ir aka yra aprašyti kaip veiksmingai gydantys depresi
nius schizofrenijos simptomus. Pasiūlyta nuomonė, kad šiuo 
aspektu aka yra pranašesni už Pka, tačiau būtina pažymėti, 
kad įrodymų nepakanka (tollefson ir kt., 1998; Peuskens ir kt., 
2000; moller, 2005a,b).

Papildomas gydymas antidepresantais, šalia antipsichotikų, 
yra indikuotinas, kai simptomai atitinka didžiosios depresijos 
epizodo kriterijus arba yra tokie stiprūs, jog sukelia didelę ne
galią (pvz., pasireiškia suicidinės mintys) ar sutrikdo funkcio
navimą (DGPPn, 1998; aPa, 2004; moller, 2005c). tricikliai 
antidepresantai (tca) pirmiausia buvo tiriami rezidualinei 
depresijai gydyti (siris ir kt., 2000) (B lygis). Pastebėta, jog 
ssri bei serotonino ir noradrenalino reabsorbcijos inhibitoriai 
gali būti naudingi gydant depresiją schizofrenijos atveju (siris, 
2000) (B lygis). nepaisant to, vienas aiDa tyrimas nenustatė 
didesnio sertralino pranašumo, palyginti su placebu, ir nustatė 
stiprų atsaką į placebą (addington ir kt., 2002). nedidelis aiDa 
tyrimas palygino sertraliną ir imipraminą, esant popsichozinei 
rezidualinei depresijai, ir atskleidė pastebimą veiksmingumą, 
greitesnį sertralino atveju (kirli ir caliskan, 1998). nedaug ty
rimų nagrinėjo antidepresantų poveikį pacientams, gydomiems 
aka, dėl to jų, kaip papildomų antidepresinių preparatų, gali
mybes nėra lengva įvertinti. išrašant receptus, antidepresantų 
skiriama tokiomis pačiomis dozėmis, kaip gydant sunkią dep
resiją (aPa, 2004). taip pat egzistuoja potenciali farmakoki
netinė tam tikrų antipsichozinių preparatų tarpusavio sąveika; 
pavyzdžiui, ssri (tokie kaip fluoksetinas, paroksetinas ir flu
voksaminas) yra citochromo P450 enzimų inhibitoriai ir todėl 
didina antipsichotiko koncentraciją kraujyje. ir atvirkščiai, kai 
kurių antidepresantų koncentracija gali padidėti, papildomai 
paskyrus antipsichozinių medikamentų.

Rekomendacijos. kai depresijos simptomai atitinka didžio
sios depresijos kriterijus, indikuotina prie antipsichotikų papil
domai skirti antidepresantų. antidepresiniai preparatai, pvz., 
ssri, serotonino ir noradrenalino reabsorbcijos inhibitoriai 
ar tricikliai antidepresantai (tca) veiksmingai gydo depresiją 
sergant schizofrenija (B lygis) ir turėtų būti pasirenkami, atsi
žvelgiant į depresijos simptomus (pvz., gretutinę ažitaciją ir 
nemigą, ar apatiją ir energijos praradimą), farmakologinę tar
pusavio sąveiką ir svarbius šalutinius poveikius. 

Gyvenimo kokybė
Gydant schizofreniją, be psichopatologijos ir socialinių 

funkcijų pagerinimo, vienas iš pagrindinių tikslų turi būti ir 
subjektyvios pacientų savijautos bei gyvenimo kokybės opti
mizavimas. kadangi iki šiol nėra darnaus sutarimo gyvenimo 
kokybės termino klausimu, šis apibrėžimas savo esme yra su
bjektyvus. siekiant įvertinti neuroleptikais gydomų pacientų 
gyvenimo kokybės aspektus, buvo sukurta nemaža įvairių me
todų (pvz., subjektyvi geros savijautos gydant neuroleptikais 
skalė (angl. Subjective Well-being under Neuroleptic Treatment 
scale, sWn), Gyvenimo kokybės skalė (angl. Quality of Life 
scale, Qls), ligos poveikio skalė (angl. Sickness Impact Pro-
file, siP), trumpa sveikatos apklausos forma (angl. Short Form 
36 Health Survey, sF36)). iki šiol tik keli atsitiktinių imčių 
kontroliuojami tyrimai pateikė duomenų apie antipsichotikų 
įtaką gyvenimo kokybei. taikomi skirtingi vertinimo instru
mentai neleidžia tinkamai atlikti patikimos palyginamosios 
analizės (awad ir voruganti, 2004). 

Pirmosios kartos ir antrosios kartos antipsichotikų veiks-
mingumas. atsitiktinių imčių atviras tyrimas parodė, kad, gy
dant amisulpridu, Gyvenimo kokybės (Qls) socialinio funk
cionavimo skalės rezultatai reikšmingai pagerėjo, palyginti su 
gydymu haloperidoliu ar placebu (saleem ir kt., 2002). atsi
tiktinių imčių atviro tyrimo, lyginusio amisulpridą ir haloperi
dolį, rezultatai – panašūs (colonna ir kt., 2000). Dvigubai aklo 
16os sav. trukmės tyrimo metu amisulpridas pagal Gyveni
mo kokybės skalės (Qls) rezultatus pagerino pacientų būklę 
daug labiau nei haloperidolis (carriere ir kt., 2000). nenusta
tyta jokio gyvenimo kokybės pagerėjimo skirtumo, palyginus 
amisulpridą ir olanzapiną 6ių mėn. trukmės atsitiktinių imčių 
dvigubai aklo tyrimo metu (mortimer ir kt., 2004).

atviras tyrimas, lyginęs klozapino ir Pka poveikį gydy
mui atspariems pacientams, nustatė panašų gyvenimo aspektų 
kokybės pagerėjimą (essock ir kt., 1996b). atsitiktinės atran
kos, dvigubai aklas su paskesniu 1 m. stebėjimo laikotarpiu 
tyrimas nustatė, kad gydymui atsparių pacientų gyvenimo ko
kybė (pagal Qls) labiau pagerėjo gydant klozapinu, palygin
ti su haloperidoliu; taip pat jie geriau bendradarbiavo ir buvo 
labiau linkę dalyvauti reabilitacijos programose (rosenheck ir 
kt., 1997, 1998, 1999b).

atsitiktine atranka paremto dvigubai aklo ūminės fazės 24 
sav. tyrimo metu nustatyta, kad vidutinėmis (7,5–12,5 mg/p.) ar 
didelėmis (10–20 mg/p.) olanzapino dozėmis gydytoje grupėje 
gyvenimo kokybė pagal Qls smarkiai pagerėjo, palyginti su 
haloperidolio ir placebo grupėmis (Hamilton ir kt., 1999). šis 
rezultatas pasikartojo dviejų atsitiktinės atrankos dvigubai aklų 
daugiacentrių tyrimų su ilgos trukmės stebėjimo faze metu, kai 
olanzapinu gydytų pacientų gyvenimo kokybė (pagal Qls, 
sF36) ūminės fazės metu labai pagerėjo, palyginti su halo
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peridoliu, ir toliau gerėjo stebėjimo fazės metu (revicki ir kt., 
1999; Hamilton ir kt., 2000). kitas atsitiktine atranka paremtas 
dvigubai aklas 12 mėn. trukmės tyrimas, priešingai – nenustatė 
jokio olanzapino pranašumo, palyginti su haloperidoliu (ro
senheck ir kt., 2003). neseniai atlikto atsitiktinių imčių dvigu
bai aklo daugiacentrio tyrimo metu nustatyta, kad olanzapinas 
nebuvo silpnesnis už klozapiną gyvenimo kokybės pagerėjimo 
atžvilgiu (pagal miuncheno Gyvenimo kokybės matmenų są
rašą (angl. Munich Quality of Life Dimension List, MLDL)) 
(naber ir kt., 2005). vyresnio amžiaus schizofrenija sergančių 
pacientų gydymą Pka pakeitus olanzapinu, atsakas į gydymą 
buvo geresnis nei tų, kurie buvo pradėti gydyti risperidonu, – 
tai parodė psichologinis Pso (Pasaulinės sveikatos organiza
cijos) Gyvenimo kokybės skalės (trumposios) rodmuo, atlikus 
atsitiktinių imčių atviro žymėjimo tyrimą (ritchie ir kt., 2003). 
30 sav. trukmės atsitiktine atranka paremto dvigubai aklo tyri
mo metu nustatyta, kad olanzapinu gydytų pacientų gyvenimo 
kokybė (pagal Qls, sF36) kai kuriais aspektais pagerėjo daug 
reikšmingiau nei gydytų risperidonu (Gureje ir kt., 2003). 

Profiliuoti duomenys parodė, kad kvetiapinas labiau gerino 
gyvenimo kokybę, palyginti su Pka, o ilgalaikis vaistų pa
keitimo tyrimas parodė panašų gyvenimo kokybės pagerėjimą 
vartojant kvetiapiną, risperidoną ir olanzapiną (awad ir voru
ganti, 2004). 

atsitiktinių imčių dvigubai aklo tyrimo metu nustatyta, kad 
gyvenimo kokybė pagerėjo panašiai (įvertinus Qls) schizo
frenija sergantiems pacientams, kurie buvo gydomi risperido-
nu ir olanzapinu, palyginti su pradiniais duomenimis (tran ir 
kt., 1997). kaip nustatyta atsitiktinių imčių kontroliuojamo ty
rimo metu įvertinus sF36 ir Qls, risperidonu gydytų pacientų 
gyvenimo kokybė pagerėjo daug reikšmingiau nei gydytų Pka 
(mahmoud ir kt., 1999). viengubai aklas natūralistinis tyrimas, 
kurio metu Pka pacientams buvo pakeisti risperidonu, olanza
pinu ar kvetiapinu, per vienerių metų stebėjimo periodą parodė 
didelius teigiamus pokyčius kai kuriais gyvenimo kokybės as
pektais (voruganti ir kt., 2002). Jokių pastebimų subjektyvios 
gyvenimo kokybės pokyčių skirtumų nepastebėta atliekant 
dvigubai aklą tyrimą, lyginusį flupentiksolį ir risperidoną, ta
čiau flupentiksolio grupėje reikšmingai pagerėjo sugebėjimas 
susidoroti su stresu, ko nors pasiekti ir atsipalaiduoti (Hertling 
ir kt., 2003).

kaip teigia atviras profilinis mažos imties tyrimas, zote-
pinas pagerino gyvenimo kokybę (pagal mlDl) labiau nei 
Pka, bet silpniau nei klozapinas ir risperidonas (Franz ir kt., 
1997). stipriau nei placebas pagerino gyvenimo kokybę (pagal 
sF36) 8 sav. trukmės atsitiktinių imčių dvigubai aklo tyrimo 
metu (moller ir kt., 2004). ilgos trukmės tyrimų, vertinančių 
zotepino poveikį gyvenimo kokybei, nėra.

Rekomendacijos. nors dalies tyrimų duomenys negaluti
niai ir prieštaringi, aiškiai matoma tendencija, kad gyvenimo 
kokybę amisulpridas (B lygis), klozapinas, olanzapinas ir ris
peridonas (A lygis), zotepinas (B lygis) ir kvetiapinas (C lygis) 
gerina labiau nei Pka. Duomenys apie ilgos trukmės gydymo 
poveikį gyvenimo kokybės parametrams yra gauti vartojant 
amisulpridą (B lygis), klozapiną, olanzapiną ir risperidoną (A 
lygis), labai riboti vartojant kvetiapiną (C lygis). Apibendrinant 
galima teigti, kad minėti tyrimai gali būti papildomas argumen
tas rinktis aka, atsižvelgiant į poveikį gyvenimo kokybei.

kitos biologinio gydymo strategijos
Elektrokonvulsinė terapija (EKT)
elektrokonvulsinės terapijos įvertinimas, procedūros tai

kymas ir veiksmingumas buvo aprašyti anksčiau (žr. i šių re
komendacijų dalį: ūminės schizofrenijos gydymas, Falkai ir 
kt., 2005). nors duomenys, gauti tiriant pacientus, sergančius 
depresija, leidžia teigti, kad vienpusis ir, ko gero, bifrontalinis 
elektrodų uždėjimas gali būti siejamas su mažesniu šalutiniu 
kognityviniu poveikiu ir kad vienpusio elektrodo uždėjimo 
poveikis gali priklausyti nuo to, kokiu laipsniu stimulo inten
syvumas viršija priepuolio slenkstį, nėra aišku, kiek šiuos ste
bėjimų duomenis galima pritaikyti schizofrenija sergantiems 
pacientams (aPa, 2004). vienos metaanalizės duomenys apie 
ekt poveikį schizofrenija sergantiems pacientams tvirtina, 
kad vien tik antipsichozinis gydymas lemia geresnę trumpa
laikę baigtį nei vien tik ekt (aPa, 2001; tharyan ir adams, 
2004) (A lygis). taip pat esama duomenų iš mažiausiai trijų ty
rimų, kad ekt lemia reikšmingai geresnius rezultatus nei pla
cebas (tharyan ir adams, 2004) (A lygis). nepaisant to, egzis
tuoja skirtingos nuomonės, o kiti tyrinėtojai nenustatė didelio 
ekt pranašumo, palyginti su placebu, psichikos būklei (aPa, 
2004). Daugumos (tačiau ne visų) tyrimų metu pastebėta, kad 
kombinuotas gydymas ekt ir pirmos kartos antipsichoziniais 
preparatais (PKA) gerokai veiksmingesnis nei gydymas vien 
tik ekt (aPa, 2004). nėra tyrimų su didele pacientų imtimi, 
galinčių įrodyti ilgalaikį ekt veiksmingumą.

taigi, išskyrus katatoniją, ekt turėtų būti taikoma tik iš
skirtiniais gydymui atsparios schizofrenijos atvejais, nes nėra 
nuoseklių duomenų, rodančių ekt pranašumą, palyginti su 
farmakologiniu gydymu (C lygis). Dauguma tyrimų nelygino 
ekt su monoterapija atipiniais preparatais. ekt galėtų būti 
taikoma pacientams, kenčiantiems dėl sunkių afektinių simp
tomų, kadangi yra šiek tiek tyrimų ir klinikinių duomenų, pa
tvirtinančių jos veiksmingumą tokiais atvejais (aPa, 2004; 
tharyan ir adams, 2004) (C lygis).

Kartotinė transkranialinė magnetinė stimuliacija (rTMS)
kartotinė transkranialinė magnetinė stimuliacija (rtms) 

yra neinvazinis metodas, kai magnetine indukcija stimuliuoja
mi galvos smegenų žievės neuronai, naudojant trumpą aukšto 
intensyvumo magnetinį lauką. ši moderni somatinio gydymo 
technika tyrinėta daugelio neurologinių ir psichikos ligų atve
jais, tačiau iki šiol tai nėra aprobuotas minėtų sutrikimų gydy
mo metodas (Burt ir kt., 2002). schizofrenijos atveju, rtms 
buvo gydomi tokie simptomai, kaip klausos haliucinacijos ir 
negatyvieji simptomai. atliekant šiuos tyrimus rtms buvo tai
kyta kaip papildoma priemonė prie antipsichozinės terapijos. 

Dviejų placebu kontroliuotų aiDa tyrimų ir vieno kryž
minio palyginamojo AIDA tyrimo metu (visais atvejais buvo 
maža ligonių imtis) pastebėta, kad, gydant antipsichotikais ir 
papildomai stimuliuojant kairiąją temporoparietalinę žievės 
sritį, susilpnėjo klausos haliucinacijos (Hoffman ir kt., 2000; 
Hoffman ir kt., 2003; Poulet ir kt., 2005). Du kiti atsitiktinės 
atrankos, placebu kontroliuoti tyrimai šių teigiamų rezulta
tų nepatvirtino ir nenustatė didesnio skirtumo tarp placebo 
ir transkranialinės magnetinės stimuliacijos (mcintosh ir kt., 
2004; schoenfeldtlecuona ir kt., 2004).

Placebu kontroliuotas aiDa tyrimas su 35 schizofrenija ar 
schizoafektinėmis psichozėmis sergančiais pacientais, kurio 

gydymo rekomendacijos
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metu buvo taikoma žemo dažnio dešinės prefrontalinės žievės 
rtms, nepastebėjo patikimų skirtumų tarp grupių (klein ir kt., 
1999). atsitiktinės atrankos dvigubai aklas placebu kontroliuo
tas tyrimas, kai buvo taikoma aukšto dažnio kairės dorsolatera
linės prefrontalinės žievės (DlFPc) rtms, nustatė reikšmingą 
BPrs (trumpa psichiatrinio vertinimo skalė (angl. Brief Psy-
chiatric Rating Scale, BPrs)) rezultatų pagerėjimą dvylikai 
schizofrenija sergančių pacientų, palyginti su stimuliacija pla
cebu (rollnik ir kt., 2000; Huber ir kt., 2003). atliekant kitą 
tyrimą pastebėta laikino pagerėjimo tendencija, kuri tęsėsi iki 
kitos dienos, tuoj pat po vienetinio 20 Hz rtms seanso (nahas 
ir kt., 1999). tai patvirtino kitas tyrimas. Jo metu nustatytas 
stiprus negatyviųjų simptomų sumažėjimas, palyginti su place
bu, 20 schizofrenija sergančių pacientų, kurie buvo gydomi 10 
Hz aukšto dažnio rtms (Hajak ir kt., 2004). Priešingai nei šie 
optimistiniai rezultatai, neseniai paskelbtas tyrimas nenustatė 
pastebimo skirtumo, palyginti su placebu, po kairės dorsola
teralinės prefrontalinės žievės 10 Hz rtms 22 nuolatiniams 
stacionaro ligoniams, sergantiems schizofrenija (Holi, 2004). 
kaip galima poveikio nebuvimo priežastis buvo vertinama li
gos sunkumas ir vaistų dozavimas. Be aukščiau minėtų tyri
mų, trys atviri klinikiniai tyrimai ir vienas atvejo aprašymas 
parodė, kad, taikant aukšto dažnio kairės prefrontalinės žievės 
rtms, negatyvieji simptomai pagerėjo 33 proc. (cohen ir kt., 
1999; rollnik ir kt., 2001).

apskritai atrodo, kad aukšto dažnio rtms turėtų tapti daug 
žadančiu metodu, siekiant sumažinti negatyviuosius simpto
mus sergantiesiems schizofrenija (B lygis), nors jos efektyvu
mas turėtų būti įrodytas atsitiktinės atrankos, kontroliuojamų 
tyrimų su didesnėmis tiriamųjų imtimis metu. nuolatinėms 

klausos haliucinacijoms sumažinti taikomos žemo dažnio 
rtms rezultatai yra prieštaringi.

svarbių šalutinių poveikių gydymas
antipsichozinių preparatų vartojimas susijęs su įvairaus 

laipsnio daugelio šalutinių poveikių – neurologinių, metabo
linių, seksualinių, endokrininių, sedacinių bei širdies ir krau
jagyslių – pasireiškimo rizika. Parenkant tinkamus gydyti ilgą 
laiką medikamentus, tie šalutiniai poveikiai gali būti net svar
besni nei gydant ūminę ligos fazę. šalutinių poveikių stebėsena 
remiasi paskirto antipsichotiko sukeliamų šalutinių poveikių 
profiliu. stabilios fazės metu svarbu reguliariai stebėti pacien
tų svorį, ekstrapiramidinius simptomus (ePs) (ypač vėlyvosios 
diskinezijos) ir metabolinius šalutinius poveikius bei poveikius 
širdies ir kraujagyslių sistemai. rekomenduojama stebėti nu
tukimo sukeliamus sveikatos sutrikimus (pvz., aukštą arterinį 
kraujospūdį, lipidų apykaitos sutrikimus ir klinikinius cukri
nio diabeto simptomus) ir, esant reikalui, paskirti atitinkamą 
gydymą. Gydytojai gali pasirinkti sistemingą gliukozės kiekio 
nevalgius ar glikuoto hemoglobino (HbA1c) koncentracijos 
nustatymą dėl galimo cukrinio diabeto vystymosi, kadangi 
pacientai dažnai patiria įvairių cukrinį diabetą sukeliančių rizi
kos veiksnių poveikį, ypač nutukę ligoniai. Palyginti su Pka, 
aka akivaizdžiai pranašesni ePs (ypač vėlyvosios diskine
zijos) atžvilgiu ir gali turėti pirmenybę šalinant kognityvinius 
sutrikimus, negatyviuosius ir depresijos simptomus, gerinant 
subjektyvią savijautą ir gyvenimo kokybę. vertinant šiuos pra
našumus reikia atsižvelgti ir į kitus šalutinius poveikius, tokius 
kaip didesnė svorio augimo rizika ir diabetes mellitus, atsiran
dančius vartojant kai kurių preparatų. tinkamai reguliuojami 
šalutiniai poveikiai gali nulemti geresnį bendradarbiavimą ir 

3 lentelė. antipsichotikų sukeliamų šalutinių poveikių gydymas
Šalutinis poveikis profilaktika gydymas
ūminės distoninės
reakcijos

 pasirinkti aka su mažesne 
ePs rizika
 pradėti nuo mažų dozių
 dozę didinti lėtai

 peroralinis ar intraveninis anticholinerginio vaisto skyrimas (pvz., 2,5–
5 mg biperideno, jei reikia, procedūrą pakartoti po 30 min., toliau vartojant 
geriamąjį biperideną (maksimali dozė – 12 mg/p.)) 
 pereiti prie AKA

Parkinsonizmas  pasirinkti AKA
 dozę didinti lėtai

 mažinti dozę
 geriamojo anticholinerginio vaisto paskyrimas (pvz., biperideno, 4–12 mg/p.)
 pereiti prie AKA

akatizija  pasirinkti AKA
 dozę didinti lėtai

 mažinti dozę 
1) geriamojo β blokatoriaus paskyrimas (pvz., propranololis 30–90 mg/p.)
2) geriamųjų benzodiazepinų skyrimas (pvz., diazepamas)
3) pabandyti anticholinerginį vaistą (pvz., biperideną, maksimali paros do
zė – 12 mg/p.)
 pereiti prie AKA

vėlyvoji 
diskinezija

 pasirinkti AKA
 įvertinti vėlyvosios 
diskinezijos rizikos veiksnius
 papildomai skirti vitamino E

 pereiti prie klozapino (kaip alternatyva; prie kito aka, pvz., olanzapino, 
kvetiapino, aripiprazolio)
 geriamojo tiaprido paskyrimas
 geriamojo baklofeno skyrimas (20–120 mg/p.) ar valproato (500–1200 mg/p.) 
 pabandyti papildomai vitamino e (400–1600 tv/p.)

Piktybinis 
neurolepsinis 
sindromas

 pasirinkti AKA  intensyvi slauga
 nutraukti antipsichozinį gydymą
 dantroleno skyrimas į veną (2,5–10 mg 1 kg kūno svorio per parą)
 lorazepamo į veną skyrimas, 4–8 mg/p.
 alternatyviai: bromokriptinas, lisuridas, amantadinas, klonidinas
 atskirais atvejais EKT

Peter falkai, Thomas WoBroCk, jeffrey lieBerman, Birte glenThoj, Wagner f. gaTTaz ir kt. 
pasaulinės biologinės psichiatrijos draugijų federacijos (WFsbp) biologinio schizofrenijos gydymo rekomendacijos. ii dalis
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4 lentelė. antipsichotikų sukeliamų šalutinių poveikių gydymas
Šalutinis poveikis Prevencija gydymas
svorio augimas  pasirinkti antipsichotiką su mažesne 

svorio didinimo rizika
 pagalbinė dieta, fizinis aktyvumas
 kognityvinė elgesio terapija ar psichoedukacija
 perėjimas prie kito antipsichotiko
 papildymas H2 receptorių blokatoriumi (pvz., nizatidinas, 
ranitidinas)
 derinti su topiramatu

Hiperlipidemija  rizikos veiksnių, cholesterolio ir 
trigliceridų patikra
 antipsichotiko su maža hiperlipidemijos 
sukėlimo rizika pasirinkimas

 dieta, svorio mažinimas
 specifinis farmakologinis gydymas (pvz., cholesterolio ir 
trigliceridų kiekį mažinantys vaistai)
 perėjimas prie antipsichotiko su maža hiperlipidemijos 
sukėlimo rizika

Cukrinis diabetas  cukrinio diabeto rizikos veiksnių  
išaiškinimas, gliukozės kiekis kraujyje 
nevalgius; kai kuriais atvejais 
hemoglobinas A1c
 pasirinkti antipsichotiką su maža 
cukrinio diabeto rizika

 dieta
 endokrinologo konsultacija dėl cukrinio diabeto gydymo
 pereiti prie antipsichotiko, keliančio mažesnę diabeto 
riziką

ortostatinė hipotenzija  pradėti nuo mažos dozės, didinti lėtai
 pasirinkti antipsichotiką su nestipriu  
α adrenerginius receptorius blokuojančiu 
profiliu

 fizinis aktyvumas
 geriamojo dihidroergotamino (maksimali dozė – 6 mg/p.) 
ar etilefrino (20–60 mg/p.) paskyrimas
 pereiti prie kito antipsichotiko (kito receptorių profilio)

Qtc pailgėjimas  pasirinkti antipsichotiką su maža Qtc 
pailgėjimo rizika
 kardiologinių rizikos veiksnių  
įvertinimas
 vaistų tarpusavio sąveikos kontrolė
 ekG kontrolė

 jei Qtc>480–520 ms ar padidėjo daugiau nei 60 ms  
indikuotinas perėjimas prie kito antipsichotiko

Burnos džiūvimas  skirti mažas dozes
 skirti mažesnės rizikos antipsichotiko

 dažnai gerti nedidelius kiekius vandens
 vartoti becukrius gėrimus ar kramtomąją gumą
 mažinti dozę

seilėtekis  pasirinkti mažesnės rizikos  
antipsichotiką

 skirti pirenzepino (25–50 mg/p.)
 mažinti dozę (pvz., klozapino)

seksualiniai sutrikimai  pasirinkti antipsichotiką, nedidinantį ar 
minimaliai didinantį prolaktino kiekį
 stebėti prolaktino kiekį

 pasirinkti kitą antipsichotiką, nedidinantį prolaktino 
kiekio

vidurių užkietėjimas  pasirinkti antipsichotiką su mažesne 
rizika

 dieta, fizinis aktyvumas
 laktuliozė, 5–10 g/p., ar makrogolis, 13–40 g/p., ar  
natrio pikosulfatas, 5–10 mg/p.

šlapimo susilaikymas  pasirinkti antipsichotiką su silpnu 
anticholinerginiu šalutiniu poveikiu

 dozės mažinimas 
 perėjimas prie kito antipsichotiko
 geriamojo karbacholio skyrimas, 1–4 mg/p.; jei reikia, 
0,25 mg į raumenis ar po oda
 geriamojo distigmino paskyrimas, 2,5–5 mg/p.

Leukopenija  leukocitų skaičiaus kontrolė  agranulocitozės atveju (granulocitų <1000 mm3)  
nedelsiant nutraukti gydymą antipsichotikais
 konsultuotis su hematologu
 infekcijų profilaktika, leukocitų skaičiaus sekimas
 atskirais atvejais skirti granulocitųmakrofagų kolonijas 
stimuliuojančio faktoriaus (GmcsF)/granulocitų  
kolonijas stimuliuojančio faktoriaus (GcsF)
 gydymas klozapinu turi būti nutrauktas, kai baltųjų krau
jo kūnelių kiekis <3500 mm3 ar granulocitų kiekis <1500 
mm3

gydymo rekomendacijos
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palankesnę ligos baigtį. todėl žalingų šalutinių poveikių stebė
senos ir reguliavimo strategijos yra apžvelgiamos ir aptariamos 
žemiau pateikiamose dalyse. trumpa terapinių galimybių, gy
dant šalutinius poveikius, apžvalga pateikiama 3 ir 4 lentelėse.

Neurologiniai šalutiniai poveikiai
Ekstrapiramidiniai simptomai (EPS). šie reiškiniai gali 

būti skirstomi į ūminius (ūminė distoninė reakcija, parkinso
nizmas, akatizija) ir lėtinius (akatizija, vėlyvoji diskinezija). 
ūminiai ePs – tai požymiai ir simptomai, atsirandantys pir
mosiomis dienomis ir savaitėmis po antipsichotiko paskyrimo, 
jie priklauso nuo dozės dydžio ir silpnėja, mažinant dozę ar 
nutraukiant gydymą (aPa, 1997).

Ūminės distoninės reakcijos. ūminės distoninės reakcijos 
greitai kupiruojamos, paskyrus anticholinerginių ar antihista
mininių preparatų (aPa, 1997). Parenterinis vartojimo būdas 
veikia greičiau nei peroralinis. klozapinas ir naujesni medika
mentai, atrodo, nesukelia ūminės distonijos. manoma, kad ma
žesnės atipinių antipsichotikų dozės ir profilaktinis anticholi
nerginių preparatų vartojimas mažina ūminės distonijos riziką.

Parkinsonizmas. antipsichotikų sukeliamas parkinsoniz
mas paprastai praeina, nutraukus preparato vartojimą, nors 
pranešama apie keletą atvejų, kai simptomų išliko (melamed ir 
kt., 1991). Pagrindinis vaistų sukelto parkinsonizmo gydymo 
būdas – prevencinis, terapinis dozės sumažinimas ar atipinio 
medikamento paskyrimas. Jei to padaryti neįmanoma, galima 
skirti anticholinerginių preparatų ar dopamino agonistų. tačiau 
dopamino agonistai potencialiai gali sukelti psichozės paūmė
jimą, o anticholinerginiai vaistai gali sukelti anticholinerginius 
šalutinius poveikius. taigi reikia vengti nuolatinio šių prepara
tų vartojimo ar pernelyg didelių dozių. 

Akatizija. akatizijai sumažinti taikomos kelios strategi
jos. nėra atsitiktinės atrankos kontroliuotų tyrimų, įrodančių 
anticholinerginių vaistų naudą akatizijos atveju. asmeniui 
kenčiant dėl varginančios akatizijos, be pagrindinio gydy
mo būdo, gali būti naudingas anticholinerginis vaistas (lima 
ir kt., 2004). akatizijai sumažinti dviejų aiDa tyrimų metu 
buvo vartoti benzodiazepinai (geriamasis klonazepamas 0–2,5 
mg/p.) (kutcher ir kt., 1989; Pujalte ir kt., 1994). akatizijos 
gydymas susideda iš dozės mažinimo ar β blokatorių paskyri
mo. Priešingai nei klozapinas, naujausieji antipsichoziniai me
dikamentai gerokai mažiau linkę sukelti akatiziją. taigi jie yra 
tie pirmos eilės vaistai, kai, gydant tipiniais antipsichoziniais 
medikamentais, išsivysto netoleruojama akatizija. akatizijai 
gydyti vartojami centrinio veikimo β blokatoriai, tokie kaip 
propranololis, mažomis dozėmis (30–90 mg/p.) (Fleischhacker 
ir kt., 1990). Paskyrus šių medikamentų, būtina stebėti arteri
nį kraujospūdį ir pulsą, atitinkamai keičiant dozę. akatizijos 
simptomams mažinti taip pat veiksmingi benzodiazepinai, to
kie kaip lorazepamas ir klonazepamas (aPa, 1997).

Vėlyvoji diskinezija. klozapino rekomenduojama skirti 
tik esant sunkioms ligos formoms, nes šio vaisto diskineziją 
mažinantis veikimas tebėra diskutuotinas, taip pat siekiant iš
vengti galimos kumuliacijos rizikos. nėra atsitiktinės atrankos 
kontroliuojamų tyrimų duomenų, kurie patikslintų neurolep
tikų vaidmenį gydant vėlyvąją diskineziją (vD). tai tinka ir 
naujesniems atipiniams antipsichotikams, nors kai kurie preli
minarūs ne atsitiktinių imčių kontroliuotų tyrimų su klozapinu 
duomenys leidžia manyti, kad šis vaistas efektyviai gydo vD 

(mcGrath ir soaresWeiser, 2004). nors neuroleptiko nutrau
kimas rekomenduojamas pirmiausiai ir dažniausiai, vis dėlto 
aiDa tyrimai nepateikia tai patvirtinančių duomenų (mcGrath 
ir soaresWeiser, 2004). Dviejų tyrimų metu pastebėta, kad neu
roleptiko dozės mažinimas sumažino vD (kane ir kt., 1983; 
cookson, 1987), bet, mažinant neuroleptiko dozę, verta atski
rai įvertinti ir atkryčio riziką (Gilbert ir kt., 1995).

Dėl įrodymų stokos ir šalutinių poveikių tokių choliner
ginių preparatų, kaip lecitinas, deanolis ar meklofenoksatas, 
vartojimas neuroleptikų sukeltai vėlyvajai diskinezijai gydyti 
nerekomenduojamas (tammenmaa ir kt., 2004). nėra patiki
mų įrodymų, kad benzodiazepinai tinkamai slopina vėlyvą
ją diskineziją (Walker ir skares, 2004). Du atsitiktinių imčių 
kontroliuojami tyrimai, apimantys nedidelį pacientų skaičių, 
neatskleidė jokio kliniškai patikimo benzodiazepinų pranašu
mo (vidutinė diazepamo dozė – 12–48 mg/p. ir vidutinė alpra
zolamo dozė – 7,2 mg/p.), palyginti su placebu ar standartine 
slauga, nevartojant vaistų (Weber ir kt., 1983; csernansky ir 
kt., 1988).

nesant patikimų įrodymų, gydant vD galimi kalcio kanalų 
blokatorių privalumai turėtų būti vertinami, atsižvelgiant į po
tencialius šalutinius poveikius, pvz., arterinio kraujo spaudimo 
mažinimą ar net vD simptomų stiprinimą (soaresWeiser ir 
rathbone, 2004).

Buvo pranešta apie vD simptomų silpnėjimą gydant 
Gasr (gama aminosviesto rūgšties) – agonistiniais vaistais 
(baklofenu, progabidu 20–40 mg/kg per parą, natrio valproa
tu 500–1200 mg/p. ar tetrahidroizoksazolopiridinu – tHiP), 
tačiau trijų atsitiktinės atrankos kontroliuojamų tyrimų metu 
nebuvo nustatytas kliniškai reikšmingas pagerėjimas (sumažė
jimas daugiau nei 50 proc. pagal bet kokią vD skalę), palygin
ti su placebu (soares ir kt., 2004). atliekant palyginamuosius 
tyrimus reikšmingas būklės pagerėjimas nustatytas dviejų ba
klofeno (20–120 mg/p.) tyrimų (Gerlach ir kt., 1978; ananth ir 
kt., 1987) metu, vartojant 900 mg/p. natrio valproato (linnoila, 
1976) ir tHiP 60–120 mg/p. (thaker ir kt., 1987), tačiau šie 
tyrimai atskleidė platų vidutinių ir sunkių šalutinių poveikių 
spektrą. atliekant palyginamąjį baklofeno (iki 90 mg/p.) tyri
mą stebėjimo periodu nenustatyta nei pagerėjimo, nei šalutinių 
poveikių (nair ir kt., 1978).

nedideli tyrimai su neaiškios kokybės atsitiktine atranka 
teigia, kad vitaminas e apsaugo nuo vD pablogėjimo, bet įro
dymų, kad vitaminas e mažina vD simptomus, nėra (soares ir 
mcGrath, 2004).

Rekomendacijos. ūminės distoninės reakcijos turėtų būti 
gydomos anticholinerginiais medikamentais (D lygis). Esant 
sunkiai ar neatidėliotinai būklei, anticholinergikų turi būti ski
riama parenteriniu būdu. siekiant išvengti sunkaus antipsicho
tikų sukelto parkinsonizmo, rekomenduojamos mažesnės Pka 
dozės, taip pat gali padėti vartojamos Pka dozės mažinimas. 
antipsichotikų sukeltas parkinsonizmas gali būti veiksmingai 
gydomas anticholinerginiais medikamentais (D lygis). Akati
zija gali būti gydoma β blokuojančiais preparatais (pvz., pro
pranololiu), stebint širdies ir kraujagyslių sistemos būklę, ar 
benzodiazepinais (C lygis). Gydant vėlyvąją diskineziją, per
ėjimas prie klozapino gali būti efektyviausias (A lygis), jei tai 
neįmanoma, rekomenduojama sumažinti neuroleptiko dozę (B 
lygis).
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Piktybinis neurolepsinis sindromas. Piktybiniam neuro
lepsiniam sindromui (Pns) būdinga distonija, rigidiškumas, 
karščiavimas, tachikardija, delyras, mioglobinurija ir padidė
jusi kreatinkinazės, leukocitų ir kepenų enzimų koncentracija. 
išsivysčius Pns, antipsichozinis gydymas turi būti nedelsiant 
nutrauktas; atidžiai stebint, stabilizuotos gyvybinės funkcijos 
ir atitinkamai gydoma hipertermija. Nepaisant didelio gydymo 
būdų pasirinkimo, gali būti pasirenkami specifiniai medika
mentiniai ar somatiniai gydymo būdai. elektrokonvulsinė tera
pija (ekt) turi kai kurių privalumų, tačiau trūksta atsitiktinės 
atrankos kontroliuojamų tyrimų (supprian, 2004).

Dantrolenas (dozavimas: 2,5–10 mg/kg kūno svorio per 
parą, į/v.) sėkmingai ir geriausiai mažino mirtingumą, paly
ginti su bromokriptinu ir amantadinu (sakkas ir kt., 1991). 
yra aprašyta keletas atvejų, kai buvo sėkmingai gydoma 
amantadinu, skiriant 200–400 mg/p. (susman, 2001). Pagal 
klinikinių situacijų aprašymus, dopaminerginiai preparatai, 
pvz., levodopa, su ar be karbidopos ir apomorfino, buvo veiks
mingi gydant Pns (Wang ir Hsieh, 2001). klinikinių atvejų 
aprašymai rekomenduoja vartoti bromokriptiną, po 7,5–45 
mg/p. (susman, 2001). taip pat pranešama, kad lisuridas yra 
veiksmingas ir galbūt pranašesnis už bromokriptiną, kadangi 
papildomai gali būti injekuojamas į veną ir po oda. tradiciškai 
rekomenduojami benzodiazepinai, o konkrečiai vartotini, kai 
Pns negalima atskirti nuo katatonijos („katatoninė dilema“). 
Gydant benzodiazepinais, šalutinių poveikių nebuvo (pvz., re
komenduojamas lorazepamas, po 4–8 mg/p.) (susman, 2001). 
Gydymas klonidinu buvo sėkmingas ir gerinantis Pns eigą 
(pvz., sutrumpėjo gulėjimo laikas intensyviosios slaugos sky
riuje) (Gregorakos ir kt., 2000). nors pranešama, kad anticho
linerginiai preparatai gali būti naudingi, jie patys gali sukelti 
hipertermiją. todėl Pns gydyti anticholinergikai nerekomen
duojami (caroff ir kt., 2000). 

atviri tyrimai ir atvejų aprašymai teigia, kad ekt veiks
mingai gydo Pns (Davis ir kt., 1991), palyginti su kontroline 
grupe. Prieš pradedant ekt, gali būti naudingas dantrolenas 
(nisijima ir ishiguro, 1999). Po Pns gydymo rekomenduoja
ma grįžti prie antipsichozinės terapijos, pirmenybę teikiant ati
piniam preparatui, kuris nesiejamas su Pns atsiradimo rizika.

Rekomendacijos. Gydant Pns, būtina intensyvi slauga ir 
gyvybinių funkcijų stebėjimas. Įtarus Pns, antipsichozinis gy
dymas turi būti nutrauktas ir pradėta gydyti benzodiazepinais 
(D lygis). Galimo ar kliniškai patvirtinto Pns atveju papildo
mai skirti dantroleno, o, simptomams nepagerėjus, bandyti 
EKT (C lygis). 

Traukuliai. traukuliai vidutiniškai pasitaiko 0,5–0,9 proc. 
pacientų, gydomų antipsichoziniais medikamentais. Gydant 
klozapinu ir zotepinu tokių atvejų pasitaiko daugiausia (iki 17 
proc.), ir jie tiesiogiai priklausomi nuo dozės dydžio. trauku
liai gali būti veiksmingai gydomi benzodiazepinais ar vaistais 
nuo epilepsijos, tokiais kaip fenitoinas ar valproinė rūgštis 
(aPa, 1997). karbamazepino nevartoti drauge su klozapinu 
dėl galimos neutropenijos ir agranulocitozės. apskritai, esant 
traukuliams rekomenduojama mažinti dozę arba klozapiną ar 
zotepiną keisti kitu antipsichoziniu vaistu, jei prieš tai buvęs 
nebetinka dėl klinikinių ir psichopatologinių priežasčių.

Kognityviniai šalutiniai poveikiai. nors antipsichoziniai 
medikamentai gali veiksmingai pagerinti schizofrenija ser

gančių pacientų kognityvines funkcijas, šalutiniai antipsicho
zinės terapijos poveikiai gali būti atminties pablogėjimas ir 
kognityviniai sutrikimai, kurie dalinai atsiranda dėl antipsi
chozinių vaistų anticholinerginio poveikio ir tokių anticholi
nerginių preparatų, kaip biperidenas, vartojimo. Dažniausiai 
apie vaistų sukeliamus kognityvinius sutrikimus pranešama 
gydant tipiniais antipsichoziniais medikamentais (Harvey ir 
keefe, 2001).

Slopinimas yra dažniausias Pka šalutinis poveikis (taip pat 
ir kai kurių aka) ir gali būti siejamas su antagonistiniu šių 
vaistų poveikiu histaminerginiams, adrenerginiams ir dopami
nerginiams receptoriams. slopinimas dažniau atsiranda gydant 
mažos potencijos tipiniais antipsichotikais ir klozapinu. Daž
niausiai slopinimas būna pradinių gydymo etapų metu, kadan
gi ilgiau gydant dauguma pacientų pradeda toleruoti slopina
mąjį poveikį. slopinimo sunkumą galima reguliuoti mažinant 
kasdienę dozę, visą paros dozę skiriant vakare, skiriant mažiau 
slopinantį antipsichotiką. nėra sisteminių duomenų apie spe
cifinį farmakologinį poveikį slopinimui, tačiau kofeinas galėtų 
būti reliatyviai saugus pasirinkimas. kai kurie psichostimulia
toriai (pvz., modafinilas) buvo vartojami mieguistumui dieną 
gydyti. tačiau yra aprašyta atvejų, kai klozapinas, skiriamas 
drauge su modafinilu ir kitais stimuliatoriais, veikė toksiškai, 
todėl tokie vaistų deriniai turi būti taikomi apgalvotai ir at
sargiai. Jei, siekiant išvengti ar susilpninti ePs (pvz., gydant 
PKA), reikalingas anticholinerginis gydymas, kuris gali sukelti 
kognityvinius šalutinius poveikius, turi būti apsvarstoma gali
mybė pereiti prie aka.

Nutukimas ir svorio augimas
antipsichotikais gydomi pacientai turi būti įspėti dėl ga

limo svorio augimo. Gydant vaistų sukeliamą schizofrenija 
sergančių pacientų svorio augimą, reikia atsižvelgti į daugia
lypę šio fenomeno patofiziologiją. Psichikos ligonių elgsena 
ir gyvenimo būdas yra svarbūs svorio reguliavimo veiksniai. 
todėl gydytojai turi nuosekliai ir pamažu skatinti pacientų fi
zinį aktyvumą, derindami su dietos apribojimais, kad pasiektų 
neigiamą energijos balansą (ananth ir kt., 2004).

Deja, psichologinio poveikio priemonės, padedančios ma
žinti schizofrenija sergančių pacientų svorį, veikia silpnai, nors 
penki ankstesni dietos ir elgsenos tyrimai, atlikti dar prieš atsi
randant galimybei taikyti AKA, teigia, kad psichikos liga ser
gantys pacientai pajėgūs keisti gyvenimo būdą ir mažinti svorį 
(Birt, 2003). negatyvieji simptomai, kognityvinė negalia, ma
žos pajamos, kaloringo maisto pasirinkimas, sotumo jausmo 
sutrikimas, slopinimo lygis ir sumažėjęs gebėjimas tvarkytis 
su kasdieniais rūpesčiais (pvz., apsipirkimas, valgio gamini
mas) stipriai veikia svorio reguliavimo galimybes (sharpe ir 
Hills, 2003). Hospitalizuotiems klozapinu gydytiems pacien
tams, kuriems jau prieš tai buvo metabolizmo sutrikimų, dietos 
apribojimai vidutiniškai sumažino svorį: vyrams – 7,1 kg, mo
terims – 0,5 kg, tuo tarpu nesilaikiusieji dietos vyrai priaugo 
2,0 kg, o moterys – 6,1 kg per 6 mėn. (Heimberg ir kt., 1995). 
Įprastinėmis sąlygomis mažai riebalų turinti ir mažo kalorin
gumo dieta nepajėgė pakeisti vidutinio kūno svorio per 2 m., 
tačiau klozapinu ir olanzapinu gydyti ligoniai, kurie priaugo 
svorio, sugebėjo jį numesti pagal specializuotą mitybos pro
gramą (aquila ir emanuel, 2000). taikant švietimo programą 
dalyvaujant bendruomenei, klozapinu gydytiems pacientams 
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svoris nekrito, nors olanzapinu gydytiems pacientams pasi
reiškė tam tikras teigiamas poveikis (Wirshing ir kt., 1999b). 
nedidelės imties olanzapinu gydytiems poliklinikos pacien
tams svorio stebėtojų programa su 10 savaitinės trukmės se
ansų padėjo vidutiniškai sumažinti svorį vyrams, tačiau buvo 
naudinga tik pavienėms programoje dalyvavusioms moterims 
(Ball ir kt., 2001). aprašyta, kad grupė pacientų, dalyvavu
sių specialiai psichikos liga sergantiems ligoniams sukurtoje 
svorio metimo programoje, paremtoje konsultacijomis dietos 
klausimais, mankšta ir savistaba, sėkmingai sumažino vaistų 
sukeltą svorio padidėjimą per 6 mėn. (centorrino ir kt., 2002). 
Pacientams, gydomiems skirtingais atipiniais antipsichotikais, 
veiksminga buvo 12 mėn. trukmės multimodalinė intensyvios 
svorio priežiūros programa, kurią sudarė mankšta, mitybos ir 
elgesio reguliavimas. Jos pabaigoje labai sumažėjo svoris ir pa
gerėjo žinios apie mitybą, palyginti su kontroline grupe (men
za ir kt., 2004). atsitiktinės parinkties eksperimentinė intensy
vios psichoedukacijos programa su savaitiniais 1 val. seansais, 
pabrėžiant mitybą ir gerą fizinę būklę, per 4 mėn. labiau padėjo 
apsaugoti nuo olanzapino sukeliamo svorio augimo, palyginti 
su standartine priežiūra, susidedančia iš patarimų dietos klau
simais ir mankštos (littrell ir kt., 2003). kognityvinė elgesio 
terapija (ket), kurios metu įvyko nuo septynių iki devynių 
individualių ir 10 dvisavaitinių grupės seansų bei 6 grupiniai 
seansai, skirti svoriui reguliuoti, labai sumažino vidutinį kūno 
masės indeksą nedidelės imties klozapinu ir olanzapinu gydy
tiems poliklinikos pacientams, tačiau ilgalaikės pasekmės ne
buvo įvertintos (umbricht ir kt., 2001). 13os tyrimų sisteminė 
elgesio reguliavimo antipsichotikų sukelto svorio padidėjimo 
atvejais apžvalga nustatė, kad kalorijų reguliavimas griežtoje 
palatos aplinkoje, specializuotos konsultacijos kartu su ket, 
patarimai gyvenimo stiliaus klausimais ir privalumų turint ma
žesnį svorį išaiškinimas potencialiai gali mažinti svorį. kadan
gi naudota silpnoka metodologija, šie teiginiai riboti; dar dau
giau, iš septynių kontroliuojamų grupių tyrimų tik du pateikė 
reikšmingus rezultatus (Werneke ir kt., 2003). 

Nors farmakologiniai metodai, tokie kaip dozės mažinimas 
ar perėjimas prie aka, pasižyminčių mažesne svorio didinimo 
rizika, atrodo gana daug žadančiai svorio mažinimo atžvilgiu, 
ši strategija turi būti vertinama, atsižvelgiant į didesnę gali
mo atkryčio riziką, atsisakius veiksmingo preparato (sharpe ir 
Hills, 2003). atviras 8 sav. trukmės tyrimas parodė, kad, kitus 
antipsichotikus pakeitus aripiprazoliu, svoris labai sumažėjo 
(casey ir kt., 2003b). atviro žymėjimo tyrimas, kuriame daly
vavo 12 stabilios būklės schizofrenija, schizoafektiniu ir bipo
liniu sutrikimu sergančių pacientų, kuriems dėl gydymo olan
zapinu labai padidėjo svoris, parodė, kad, perėjus prie gydymo 
kvetiapinu, kūno svoris per 10 sav. vidutiniškai sumažėjo 2,25 
kg (Gupta ir kt., 2004). atlikus didelės imties stabilios psichi
kos būklės ambulatorinių pacientų, kuriems pasireiškia nuola
tiniai simptomai ar šalutiniai poveikiai, atviro žymėjimo para
lelinių grupių 6 sav. trukmės tyrimą nustatyta, kad, perėjus prie 
gydymo ziprazidonu, reikšmingai sumažėjo svoris, padidėjęs 
gydant risperidonu (vidutiniškai 0,9 kg) ir olanzapinu (viduti
niškai 1,8 kg), bet nedaug padidėjo, palyginti su gydymu Pka 
(vidutiniškai 0,3 kg) (Weiden ir kt., 2003a,b). visų šių tyrimų 
metu nepastebėta psichopatologijos paūmėjimo. nesergančių 
psichikos ligomis specifinis nutukimo gydymas išimtinai re

komenduojamas kaip sudedamoji integralios pacientų, kurių 
kūno masės indeksas (kmi) per 30 kg/m², terapijos dalis; ar 
kai yra su nutukimu susijusių rizikos veiksnių arba ligų, kai 
kmi daugiau nei 27 kg/m², derinys (Zimmermann ir kt., 2003). 
yra aprašytas vienas atvejis, kai svoris vidutiniškai sumažėjo, 
gydymą amisulpridu papildžius orlistatu, lipazės inhibitoriu
mi, mažinančiu riebalų absorbavimą žarnyne (anghelescu ir 
kt., 2000). atviras 19 pediatrinių pacientų, gydytų olanzapinu, 
risperidonu, kvetiapinu ir valproatu, tyrimas atskleidė, kad vi
dutinis kūno svoris sumažėjo (2,9 kg po 12 sav.), papildomai 
paskyrus antidiabetinio vaisto metformino (po 500 mg 3 kar
tus per dieną) (morrison ir kt., 2002). ir priešingai, jokio met
formino poveikio nenustatyta ilgos trukmės penkių pacientų 
gydymo haloperidoliu, flufenazinu, trifluoperazinu ar risperi
donu metu (Baptista ir kt., 2001). atviro žymėjimo gydymą 
papildžius amantadinu, pranešta apie dešimties pacientų, gy
dytų Pka, svorio sumažėjimą po 2 sav. (correa ir kt., 1987). 
šis svorio mažinimo poveikis patvirtintas, papildomai skiriant 
amantadino (100–300 mg/p.) 3–6 mėn. laikotarpiu dvylikai pa
cientų, kurie priaugo svorio, besigydydami olanzapinu (Floris 
ir kt., 2001), ir atliekant dvigubai aklą 16 sav. trukmės 60ies 
schizofrenija, schizofreniforminiu ar bipoliniu sutrikimu ser
gančių pacientų tyrimą, palyginti su placebu (Deberdt ir kt., 
2005). Dopamino agonistas amantadinas gali pasunkinti psi
chozę (ananth ir kt., 2004). Pranešama, kad periferinių H2 
receptorių blokatorius nizatidinas, kuris greičiausiai sukelia 
ankstyvą sotumo jausmą, padidindamas cholecistokinino ir su
mažindamas skrandžio rūgšties išsiskyrimą, jo skiriant po 300 
mg/p. olanzapinu gydomiems pacientams, sumažina svorio au
gimą (sachetti ir kt., 2000). 8 sav. trukmės atsitiktinės atrankos 
dvigubai akli placebu kontroliuoti tyrimai patvirtino svorį ma
žinantį nizatidino veikimą olanzapinu gydytiems pacientams 
(vidutinis svorio sumažėjimas – 1,0 kg) (atmaca ir kt., 2003), 
taip pat jis sustabdė svorio augimą kvetiapinu gydytiems paci
entams (atmaca ir kt., 2004). vėlesni aiDa tyrimai su olanza
pinu (5–20 mg/p.) gydomais pacientais parodė, kad labai svo
rio augimas sumažėjo po 4 sav. papildomo gydymo nizatidinu 
(po 300 mg 2 kartus per dieną), nenustačius reikšmingų skir
tumų vertinant šalutinius poveikius (cavazzoni ir kt., 2003), 
tačiau po 16 sav. skirtumas nebuvo statistiškai patikimas. 16 
sav. atsitiktinių imčių atviro tyrimo metu pastebėtas teigiamas 
svorio augimo prevencijos poveikis, gydymą olanzapinu pa
pildžius ranitidinu (300–600 mg/p.) (lopezmato ir kt., 2003), 
tuo tarpu didesnio famotidino veiksmingumo dvigubai aklo 
placebu kontroliuoto tyrimo metu nenustatyta (Poyurovsky ir 
kt., 2004). keturiuose paskelbtuose atvejų aprašymuose teigia
ma, kad prie valproato, karbamazepino, kvetiapino ir olanza
pino papildomai paskyrus vaisto nuo epilepsijos topiramato, 
svoris mažėja (Birt, 2003). Be to, papildomai paskyrus topira
mato (125 mg/p. 5 mėn.), svoris krito ir klozapinu gydomiems 
pacientams (Dursun ir Devarajan, 2000). tokius anoreksinius 
preparatus, kaip fenterminas, chlorfenterminas, sibutraminas 
ir fenilpropanolaminas, psichikos ligoniams reikia skirti atsar
giai, kadangi gali sustiprėti psichikos ligos simptomai. Dėl šių 
priežasčių tokie preparatai nerekomenduojami schizofrenija 
sergantiems pacientams. maža to, papildomai paskyrus fenter
mino ir chlorfentermino pacientams, kuriems svoris didėjo dėl 
chlorpromazino (sletten ir kt., 1967), ar pridėjus fenilpropa
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nolamino klozapinu gydomiems ligoniams (Borovicka ir kt., 
2002), nenustatyta jokio didesnio poveikio svorio augimui.

Fluoksetino (20 mg/p. vieno ir 60 mg/p. kito aiDa tyrimo 
metu) ir olanzapino derinys neparodė reikšmingesnio poveikio 
svorio mažėjimui ar svorio augimo prevencijos atžvilgiu, paly
ginti su placebu (Poyurovsky ir kt., 2002; Bustillo ir kt., 2003). 
aiDa tyrimo metu prie klozapino (dozė iki 250 mg/p.) pridė
jus fluvoksamino (50 mg/p.), svorio augimas buvo daug ma
žesnis nei taikant klozapino monoterapiją (dozė iki 600 mg/p.), 
kontrolę abiejose grupėse atliekant, esant panašioms klozapino 
koncentracijoms (lu ir kt., 2004). atlikus atsitiktinės atrankos 
kontroliuojamą tyrimą, nustatyta, kad papildomas gydymas 
reboksetinu labai sumažino vidutinį kūno svorį olanzapinu gy
dytų pacientų grupėje, palyginti su placebu (Poyurovsky ir kt., 
2003).

Rekomendacijos. taigi, nors ir nėra pakankamai įrodymų, 
kad svorio mažinimo programos, tarp jų ir ket, padeda labai 
sumažinti svorį, gydytojai turėtų skatinti nutukusių pacientų 
dalyvavimą psichologinėse priemonėse, skirtose mitybai, fizi
niam aktyvumui ir savistabai (C lygis). Jei toks požiūris netu
rės teigiamo poveikio, galima mažinti vartojamo antipsichoti
ko dozę (D lygis) ar skirti kito aka, darančio mažesnį poveikį 
svorio augimui, pvz., ziprazidono, aripiprazolio ar kvetiapino 
(C lygis).

Metaboliniai šalutiniai poveikiai
Cukrinis diabetas. esama įrodymų, kad schizofrenija yra 

savarankiškas gliukozės toleravimą bloginantis rizikos veiks
nys, didinantis 2 tipo cukrinio diabeto riziką, nesvarbu, ar pa
cientai gydomi antipsichoziniais vaistais (ryan ir kt., 2003; 
Bushe ir Holt, 2004). Panašu, kad schizofrenija sergantiesiems 
cukrinį diabetą sukelia daugelis, tarp jų genetiniai ir aplinkos, 
veiksniai. Farmakologiniai tyrimai atskleidė sąsajas tarp cukri
nio diabeto ir atipinių antipsichotikų. nors tyrimų išvados ne
pakankamai pagrįstos, galima teigti, kad didžiausia rizika sie
jama su klozapino ir olanzapino terapija (marder ir kt., 2004). 
Taip pat visiems pacientams prieš pradedant gydyti nauju 
antipsichotiku, turėtų būti nustatoma gliukozės koncentracija 
(nevalgius) (kaip alternatyva – galima matuoti hemoglobiną 
A1c) (marder ir kt., 2004). Pacientai ir jų globėjai turi žinoti 
cukrinio diabeto požymius, pacientus būtina reguliariai stebėti, 
ar neatsiranda šios ligos simptomų. reikia atsakingai įvertinti 
ne tik cukrinio diabeto riziką ir pasekmes, bet ir poveikį psi
chikos simptomams, norint pereiti prie gydymo kitu preparatu, 
keliančiu mažesnę cukrinio diabeto riziką.

Hiperlipidemija. Retrospektyvieji pranešimai ir farmako
epidemiologiniai tyrimai pastebėjo labai reikšmingą lipidų pa
didėjimą gydant pacientus kai kuriais atipiniais antipsichozi
niais medikamentais (ypač olanzapinu ir klozapinu) (Wirshing 
ir kt., 2002). Prieš ir gydymo metu turi būti matuojama bendro 
cholesterolio, mažo tankio lipoproteinų ir didelio tankio lipo
proteinų cholesterolio bei trigliceridų koncentracija (marder ir 
kt., 2004). mažo tankio lipoproteinų koncentracijai padidėjus 
daugiau nei 7,22 mmol/l, pacientas turi būti nusiųstas pas vi
daus ligų specialistą konsultuotis dėl cholesterolio kiekį maži
nančių vaistų skyrimo.

Kiti šalutiniai poveikiai
Hiperprolaktinemija ir seksualiniai sutrikimai. Įtarus schi

zofrenija sergančiam pacientui hiperprolaktinemiją, turi būti 

matuojamas prolaktino kiekis kraujyje ir nustatyta priežastis 
(pvz., atmesti hipofizės auglį), jei to negalima paaiškinti anti
psichozinio vaisto vartojimu (marder ir kt., 2004). Jei antipsi
chotiko sukelta hiperprolaktinemija susijusi su menstruacijų ar 
seksualinės funkcijos sutrikimais, reikia apsvarstyti galimybę 
pakeisti esamą medikamentą kitu, nedidinančiu prolaktino kie
kio vaistu. sumažėjus prolaktino kiekiui ir išnykus jo padidėji
mo sukeltiems požymiams bei simptomams, galima apsieiti be 
endokrinologo pagalbos. Gydymo taktika tokiu atveju – me
dikamento pakeitimas ir bromokriptino paskyrimas. Gineko
mastija ir priapismas yra retos antipsichozinės terapijos komp
likacijos. 

Šalutiniai poveikiai širdies ir kraujagyslių sistemai. Gy
dant ortostatinę hipotenziją, mažinamos ar dažninamos anti
psichotiko dozės, pereinama prie kito antipsichotiko, nepasi
žyminčio antiadrenerginiu veikimu. Pacientus, kenčiančius dėl 
ortostatinės hipotenzijos, būtina įspėti, kad staigiai ir be kitų 
pagalbos nesistotų, nes krisdami, ypač vyresni pacientai, gali 
patirti šlaunies lūžių ir kitų nelaimių. Pamažu didinant dozes, 
pradedant nuo mažų dozių ir atidžiai stebint ortostatinės hi
potenzijos požymius, galima minimaliai sumažinti ortostatinės 
hipotenzijos komplikacijų riziką. Dėl anticholinerginio povei
kio atsiradusi tachikardija be arterinės hipotenzijos gali būti 
gydoma mažomis periferinio veikimo β blokatoriaus (pvz., 
atenololio) dozėmis (miller, 2000).

visi antipsichotikai (priklauso nuo dozės) gali sukelti įvai
raus laipsnio šalutinius poveikius širdies ir kraujagyslių sis
temai; iš Pka tuo labiausiai pasižymi tricikliai fenotiazino 
tipo neurolepsiniai preparatai (pvz., chlorpromazinas, prome
tazinas, perazinas ir ypač tioridazinas) ir pimozidas. iš aka, 
nustatyta, kad sertindolis ir ziprazidonas labai pailgina Qt in
tervalą. QTc pailgėjimas (Qtc tarpas viršija 500 ms) padidina 
torsade de pointes ir perėjimo į skilvelių virpėjimą riziką. Jei 
taip nutinka gydymo neuroleptikais metu, medikamento varto
jimas turi būti nutrauktas ir pereita prie gydymo antipsichotiku, 
kuris sukelia mažesnę širdies veiklos sutrikimų riziką (marder 
ir kt., 2004). atvejų aprašymai teigia, kad klozapino vartoji
mas susijęs su miokardito rizika (nuo 1 iš 500 iki 1 iš 10 000 
gydytų pacientų). Jei galima miokardito diagnozė, klozapino 
vartojimas turi būti nedelsiant nutrauktas, o pacientas skubiai 
nusiųstas pas vidaus ligų specialistą (marder ir kt., 2004).

Hematologiniai šalutiniai poveikiai. sunkiausias šalutinis 
klozapino ir kai kurių kitų Pka (pvz., chlorprotikseno) povei
kis yra agranulocitozė. Pavieniais atvejais tai gali sukelti ir kiti 
antipsichoziniai medikamentai. Jei gydymo klozapinu metu nu
statoma, kad baltųjų kraujo kūnelių (Bkk) kiekis <2000/mm³ 
ar absoliutus neutrofilų skaičius (ans) <1000/mm³, tai rodo, 
jog prasideda ar jau sergama agranulocitoze; gydytojas turi 
tuoj pat nutraukti gydymą klozapinu, kasdien tikrinti Bkk 
ir kitus žymenis, stebėti infekcijos požymius, pagalvoti apie 
kaulų čiulpų punkciją ir apsauginį izoliavimą, esant granulo
poezės nepakankamumui. Bkk kiekis 2000–3000/mm³ ar 
ans 1000–1500/mm³ rodo didelę agranulocitozės riziką, gy
dytojas turi nedelsiant nutraukti gydymą, kasdien tikrinti Bkk 
ir kitus žymenis, stebėti galimus infekcijos požymius. Jei Bkk 
skaičius yra 3000–3500/mm³ ir ans yra >1500/mm³, Bkk pa
rametro nustatymas turi būti kartojamas du kartus per savaitę, 
kol Bkk skaičius taps >3500/mm³.

gydymo rekomendacijos
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Kiti. Gydant klozapinu seilėtekis pasitaiko reliatyviai dažnai 
ir panašu, kad taip atsitinka dėl susilpnėjusio seilių pasišalinimo/
reabsorbcijos, nes sutrinka rijimo mechanizmas, ar galbūt dėl 
muskarininio cholinerginio antagonistinio veikimo M4 recepto
riams arba dėl α adrenerginio agonistinio veikimo (rabinowitz 
ir kt., 1996). seilėtekiui gydyti galima pasirinkti pirenzepiną, 
25–50 mg/p. ir, jei įmanoma, mažinti klozapino dozę.

alerginiai ir dermatologiniai poveikiai (tarp jų fotojautru
mas) pasitaiko nedažnai, bet būdingiausi mažos potencijos fe
notiazino grupės preparatams. Pacientams reikėtų patarti ma
žiau būti saulės atokaitoje ir naudoti apsauginį kremą (aPa, 
2004).

Poveikį kepenims, tokį kaip kepenų enzimų pagausėjimas, 
gali sukelti daugelis antipsichozinių medikamentų, paprastai 
tai vyksta be simptomų. tiesioginis hepatotoksinis veikimas ar 
cholestazinė gelta būna nepaprastai retai ir pasitaiko vartojant 
mažos potencijos fenotiazinų (aPa, 2004). olanzapino tyrimo 
metu pastebėtas laikinas, dažniausiai nedidelis kepenų enzimų 
kiekio padidėjimas. 

kaip šalutinės antipsichozinių medikamentų reakcijos ap
rašyti ir oftalmologiniai poveikiai, atsiradę dėl pigmento kau
pimosi akies lęšiuke ir ragenoje, retinopatijos, ragenos edema, 
akomodacijos sutrikimai ir glaukoma. siekiant išvengti pig
mentinių retinopatijų, ragenos drumstėjimo ir kataraktos, paci
entus, gydomus tioridazinu ir chlorpromazinu, reguliariai turi 
tikrinti oftalmologas (vidutiniškai kas 2 m. pacientams, kurie 
gydomi daugiau nei 10 m. nuolat); rekomenduojama maksima
li tioridazino dozė – 800 mg/p. (aPa, 2004). kadangi pastebė
ta katarakta šunims, gavusiems kvetiapino, psichiatrai turėtų 
domėtis regėjimo kokybe ir neaiškiu regėjimu, taip pat kasmet 
ar kas dvejus metus tikrinti regėjimą (marder ir kt., 2004).

Šlapimą išskiriančių organų sutrikimai. šlapimo susilai
kymas ir šlapimo nelaikymas iš dalies gali būti išprovokuota 
antipsichozinių medikamentų, pasižyminčių anticholinerginiu 
veikimu (kaip fenotiazinai), ar preparatų, pasižyminčių choli
nerginiu veikimu. ūminės šlapimo susilaikymo problemos gali 
būti gydomos mažomis karbacholio dozėmis.

Dažnai skelbiama, kad gydymo Pka metu dėl adrenerginės 
ir anticholinerginės stimuliacijos džiūsta burna ir sausėja akys 
bei pasitaiko vidurių užkietėjimas. Pacientams galima patarti 
naudoti becukrę kramtomąją gumą ar lašus nuo burnos džiūvi
mo. Gydant vidurių užkietėjimą, pacientams patartina daugiau 
gerti, kartais naudinga paskirti laktuliozės.

Paprastai aprašytus pavienius šalutinius poveikius pacien
tai patiria gydymo antipsichotikais pradžioje ar padidinus vais
to dozes.

psichoterapija ir psichosocialinės intervencijos  
gydant ilgą laiką 
kryptinga ilgalaikio schizofrenijos gydymo strategija turi 

taip suderinti ilgalaikį gydymą antipsichotikais bei psicho ir 
socioterapines procedūras, kad vis mažėtų atkryčių skaičius ir 
gerėtų ligos eiga (nice, 2002; aPa, 2004).

kaip pažymėta aukščiau, šios rekomendacijos sutelkia dė
mesį į biologinį (somatinį) schizofrenijos gydymą. todėl psi
choterapijos ir psichosocialinių priemonių derinimas su farma
koterapija bei jų reikšmė ilgai gydant bus tik trumpai apžvelgti. 
nuoseklaus jų veiksmingumo įvertinimo nebuvo atlikta, o 
įrodymais pagrįstos rekomendacijos apsiriboja pagrindinė

mis kryptimis, metaanalizėmis ir sisteminėmis apžvalgomis. 
Duomenys apie specialių slaugos sistemų taikymą neįtraukti, 
kadangi jų galimybės gali smarkiai skirtis atskirose šalyse ar 
kultūrose. Pasiekus stabilios remisijos fazę, psichoterapijos ir 
psichologinės priemonės gali duoti daugiausia naudos gydant 
schizofreniją.

Psichoterapija 
Daug psichologinių priemonių skirta gydyti ilgą laiką. Psi

chologinių schizofrenijos sutrikimų gydymo metodų tikslai 
yra stiprinti sugebėjimą kovoti su stresu, sušvelninti išorinio 
stresoriaus poveikį, pagerinti gyvenimo kokybę, susilpninti 
sutrikimo simptomus bei vystyti ir gerinti paciento bendravi
mo įgūdžius, sugebėjimą kovoti su liga. Psichoterapija turi at
kreipti dėmesį į schizofrenijos biologinius veiksnius ir privalo 
stengtis padėti pacientui susidoroti su liga ir jos pasekmėmis 
(supratimas apie atkryčius, savitvarda, problemų sprendimas). 
ypač neblogai ilgos trukmės gydymo programose (ilgiau nei 
3 mėn. ar daugiau nei 10 gydymo sesijų per 6 mėn.) pasirodė 
kognityvinė-elgesio terapija (ket), kurios dėka sumažėjo at
kryčių skaičius, susilpnėjo psichozės simptomai ir pagerėjo psi
chikos būklė (A lygis) (nice, 2002). Būta įrodymų, kad ket 
gali susilpninti schizofrenijos simptomus mažiausiai metams. 
taip pat ket gali pagerinti supratimą bei bendradarbiavimą ir 
teigiamai paveikti socialinį funkcionavimą (nice, 2002).

Vertinant kognityvines intervencijas, skirtas paveikti kon
krečius kognityvinius sutrikimus, nustatyta, kad yra ribotas 
įrodymų kiekis apie jų poveikį regimajai ir verbalinei atminčiai 
bei neverbaliniam suvokimui. Dvejų metų atsitiktinės atrankos 
kontroliuoto tyrimo metu nustatyta, kad kognityvinė terapija 
buvo pranašesnė už sustiprintą palaikomąją terapiją, įvertinus 
poveikį neurokognityvinėms funkcijoms, socialinei kognityvi
nei veiklai ir socialiniam prisitaikymui (Hogarty ir kt., 2004). 
nepaisant to, kognityvinės intervencijos nerekomenduojamos 
įprastiniam schizofrenijos gydymui, nes nepakanka jų veiks
mingumo įrodymų (nice, 2002).

Psichoedukacijos veiksmingumo įrodymai kontroversiški. 
vienos sisteminės metaanalizės metu nustatyti riboti psicho
edukacijos poveikio psichikos būklei ir bendradarbiavimui įro
dymai, ji neturėjo įtakos atkryčių skaičiui, palyginti su įprasta 
slauga (nice, 2002), kita metaanalizė (Pekkala ir merinder, 
2004) atskleidė didelį atkryčių ar pakartotinio stacionarizavi
mo sumažėjimą, todėl manoma, kad psichoedukacija pozity
viai paveikė asmens savijautą. Dėl to nemažai rekomendaci
jų siūlo psichoedukacines priemones kaip naudingas ir siūlo 
įtraukti jas į schizofrenijos ir susijusių ligų gydymo programas 
(Pekkala ir merinder, 2004). Psichoedukacija turi informuoti 
pacientus ir jų artimuosius apie ligą ir jos gydymą, gerinti jų 
supratimą apie ligą, paskatinti juos prisiimti daugiau asmeni
nės atsakomybės kovojant su liga, teikti paramą gydymo metu 
(Bauml ir PitschelWalz, 2003).

atsižvelgiant į pacientų pasirinkimą ir nesant pakankamai 
patikimų kitokių psichologinių metodų, dauguma schizofreni
jos gydymo rekomendacijų siūlo konsultacinę/paramos psicho-
terapiją (DGPPn, 1998; nice, 2002; aPa, 2004). Priėmimas 
ir palankus išklausymas gerina terapinę sąjungą (nice, 2002). 
Į gydymo procesą būtina kiek įmanoma plačiau įtraukti šeimos 
narius. tyrimai atskleidė, kad mažai žinių apie schizofrenijos 
įtaką elgesiui turintys šeimos nariai gali būti pernelyg kritiški 

Peter falkai, Thomas WoBroCk, jeffrey lieBerman, Birte glenThoj, Wagner f. gaTTaz ir kt. 
pasaulinės biologinės psichiatrijos draugijų federacijos (WFsbp) biologinio schizofrenijos gydymo rekomendacijos. ii dalis
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ir per daug tausojantys pacientus, o toks elgesys gali padidinti 
atkryčio tikimybę (Brown ir kt., 1972; Bebbington ir kuipers, 
1994).

Dauguma rekomendacijų nesiūlo psichodinaminės tera-
pijos schizofrenija sergantiems pacientams dėl potencialaus 
psichozės paūmėjimo pavojaus, nes trūksta atsitiktinių imčių 
kontroliuotų tyrimų, o jos poveikis stebėtas tik stabilios būk
lės pacientams (DGPPn, 1998; lehman ir steinwachs, 1998; 
nice, 2002). Psichodinaminės terapijos turėtų būti palaiko
mųjų priemonių dalis, tuomet galėtų suteikti individualių pri
valumų (Gottdiener ir Halsam, 2002).

keletas klinikinių tyrimų ir kai kurios apžvalgos palaiko 
socialinių įgūdžių lavinimo veiksmingumą (aPa, 2004), nors, 
atlikus sisteminę metaanalizę, nustatyta, kad nėra pakankamų 
įrodymų, kad socialinių įgūdžių lavinimas turėtų poveikį maži
nant rehospitalizacijos rodiklius ar gerinant gyvenimo kokybę, 
palyginti su visomis kitomis programomis (nice, 2002).

Psichosocialinės intervencijos
Šeimos intervencijos pasiūlytos papildomai prie gydymo 

vaistais. Jos sumažino stresą šeimoje ir atkryčių skaičių (a ly
gis) (Pharoah ir kt., 2004). Be to, šios intervencijos pagerino 
bendradarbiavimą, socialinę situaciją ir emocinę būklę šeimo
je. Dauguma rekomendacijų rekomenduoja šeimos intervenci
jas schizofrenijai gydyti (nice, 2002; aPa, 2004).

Atkaklus bendruomenės gydymas (ABG) apima atvejų va
dybą ir aktyvias, integruojančias gydomąsias intervencijas, 
lemiančias atkryčių mažėjimą ir gerinančias socialinį funkcio
navimą (nice, 2002).

Apskritai psichikos reabilitacija siekia optimalios schizofre
nija sergančių asmenų reabilitacijos, naudodamasi plačiu bio
psichosocialinių priemonių spektru, stiprindama bendruomenei 
prieinamą paramą ir resursus, telkdama kolektyvines pacientų 
ir jų globėjų pastangas, pabrėždama funkcijų sugrąžinimą, o 
ne kovą su simptomais. stengiamasi pagerinti ir optimizuoti 
socialinį, profesinį, auklėjamąjį ir šeimos vaidmenį, siekiant 
aukščiausio sergančiųjų schizofrenija gyvenimo ir veiklos pro

duktyvumo. Profesinė reabilitacija gali naudoti globos namų/
prieglaudų dirbtuves ir sutrumpintas darbo valandas tiems li
goniams, kurie nepasiruošę konkuruoti įprastomis sąlygomis, 
darbo paramą, pvz., remiamos įdarbinimo programos, sutei
kiančios profesinę paramą darbo vietose, ir tarpinį užimtumą, 
pagrįstą pagalba sau ir įgaliojimų suteikimu (aPa 1997, 2004).

Savitarpio pagalbos grupės aktyviai įtraukia pacientus ir jų 
šeimos narius į gydymo procesą. reikia didinti šių grupių įta
ką planuojant ir skiriant gydymą, stengiantis padaryti ligonius 
mažiau priklausomus nuo profesionalų, sumažinti psichikos 
ligos sukeliamą stigmą. taip pat reikia siekti tolygios paramos 
sergamumo psichikos ligomis tyrimams (aPa, 1997; DGPPn, 
1998).

Rekomendacijos 
ilgalaikio schizofrenijos gydymo metu taikomos įvairiau

sios gydymo taktikos, tarp jų farmakologinė, psichoterapinė ir 
psichosocialinė terapija. Geresnių baigčių, socialinio funkcio
navimo ir geresnės gyvenimo kokybės gali padėti pasiekti pa
pildomi priežiūros komponentai, tokie kaip integruota slauga. 
šalia antipsichozinio gydymo psichoedukacija, šeimos inter
vencijos ir kognityvinė elgesio terapija yra tarp geriausių me
todų, mažinančių psichozės simptomus, sutrikusias socialines 
funkcijas, gyvenimo kokybę ir subjektyvią savijautą.
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