
82 Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija t. 9, nr. 2, 2007 m. spalis

dr. heinz grunze
Antidepresantų vartojimas ir naudingumas 

gydant bipolinį sutrikimą išlieka diskusijų 
objektu. 2002 m. APA (Amerikos psichiatrų 
asociacija) yra rekomendavusi litį ir lamotri-
giną kaip pirmo pasirinkimo vaistus gydant 

ūminę bipolinę depresiją, o antidepresantų vartojimas yra apri-
botas tik itin sunkios depresijos atvejais ir esant rezistentiškam 
gydymui nuotaikos stabilizatoriais, kaip alternatyvus gydymo 
metodas [1]. Pasaulinė biologinės psichiatrijos asociacijų fe-
deracija (The World Federation of Societies of Biological Psy-
chiatry, WFSBP) 2002 m. yra rekomendavusi antidepresantus 
derinti su nuotaikos stabilizatoriais kaip pirmiausia pasirenka-
mą bipolinio sutrikimo gydymo schemą [2]. Kaip argumentas 
prieš antidepresantų vartojimą yra ir nuomonė, kad jų varto-
jimas paskatina greitesnę ligos ciklų kaitą. Tačiau tokie argu-
mentai nėra nei patvirtinti, nei paneigti naujais įrodymais. 

Kalbant apie veiksmingumą, paskutiniai tyrimai [3] pa-
tvirtina antidepresantų naudingumą gydant ūminę bipolinę 
depresiją. Net ir didelės apimties klinikiniai tyrimai pagrindžia 
nuomonę, kad antidepresantų vartojimas gydant bipolinę dep-
resiją yra panašiai veiksmingas, kaip ir unipolinės depresijos 
metu [4].  

Kalbant apie riziką, kad antidepresantų vartojimas bipoli-
nės depresijos metu gali pagreitinti ligos ciklų kaitą, iki šiol yra 
patvirtintas tik nedaugelio tyrimų. Tai, kad šie tyrimai pagrin-
džia antidepresantų įtaką ligos cikliškumui, gali būti tyrimų 
metodologinių problemų padarinys (kaip nurodo Jules Angst). 
Pvz., nurodomi tik ligos ciklo pasikeitimo atvejai, tačiau vi-
siškai neužsimenama apie ciklų nepasikeitimus, tai lemia pub-
likuotų duomenų šališkumą. Be to, visų tyrimų metu minėti 
ciklų pasikeitimai neturi vieningo kriterijaus ir todėl yra pri-
skiriami tik medikamentų sukeltiems ligos ciklų pokyčiams. 
Kalbant apie cikliškumą, potenciali priežastis gali būti ir at-
virkštinis kelias: kaip parodė didelis natūralistinis coryell ir 
kt. [5] atliktas tyrimas, didelis sergamumas depresija ir lemia, 
kad antidepresantai dažnai yra vartojami gydymo tikslu, taigi 
pati depresija yra greitos ciklų kaitos rizikos veiksnys. šio di-
delio tyrimo metu nenustatyta jokios sąsajos su antidepresantų 
paskyrimu ar jų nutraukimu bei ligos ciklų kaita.

Mano nuomone, kol nėra iki galo įrodyta, antidepresantai 
turi likti įprasto kombinuoto (kartu su nuotaikos stabilizato-
riais) ūminės bipolinės depresijos gydymo dalimi, nes jie yra 
veiksmingi, ir dar nėra tvirtai įrodyta, jog jie nulemia greitesnę 
šios ligos ciklų kaitą.
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tema: antidepresantai –  
pirmos eilės vaistai
dr. ramesh gupta (2006-10-03)
Nuo to laiko, kai buvo išrasti SSRI (selektyvieji serotonino 

reabsorbcijos inhibitoriai), staigus perėjimas į manijos simpto-
mus labai suretėjo, pvz., kai pacientas yra gydomas naujos kar-
tos antidepresantais esant ūminei bipolinei depresijai, palyginti 
su senesnės kartos tricikliais antidepresantais. Naujos kartos 
antidepresantų grupėje yra vaistų, kurių pusinės eliminacijos 
periodas ilgesnis. Mano turimomis žiniomis, labai įtikinami 
rezultatai gauti vartojant paroksetiną, kuris turi itin mažą riziką 
sukelti manijos simptomus. Per paskutinius penkiolika metų 
aš sėkmingai gydžiau pacientus, sergančius bipoline depresija, 
paroksetinu ir nepastebėjau ligos perėjimo į maniją rizikos. Aš 
pritariu, kad antidepresantai turi būti vartojami kaip pirmos ei-
lės vaistai gydant bipoliniu sutrikimu sergančius pacientus.

Perret guillaume (2006-10-03)
Kalbant apie antidepresantų skyrimo trukmę, yra nuomonė, 

kad reikia nutraukti gydymą antidepresantais, kai tik išnyksta 
depresijos simptomai, kiti gydytojai teigia, kad gydymą reikia 
tęsti, kaip ir paprastosios depresijos metu.

Kokia Jūsų nuomonė? Dėkoju.
raul f. iserhard (2006-10-05)
Kalbant apie gydymo nuorodas, gydymas antidepresantais 

susijęs su depresijos epizodų dažniu. Jei pacientas sirgo vieną, 
du ar daugiau kartų depresija bipolinio sutrikimo metu, antidep-
resantų skyrimo trukmė bus skirtinga: esant pirmajam epizo-
dui, antidepresantų skiriama vienerius metus; esant antrajam 
epizodui, skiriama bent 2 metus; o, jei epizodai kartojosi tris ar 
daugiau kartų, mes skiriame antidepresantų trejiems metams. 
Kiekvienu atveju mes kartu skiriam ličio titruojamomis dozė-
mis, kaip darome ir su antidepresantais.

dr. ramesh gupta (2006-10-06)
Dr. Perrett iškėlė labai svarbų klausimą apie antidepresantų 

skyrimo trukmę bipolinės depresijos metu. Kai aš vadovavausi 
gyd. Alec coppen nurodymais, antidepresantų dozes titruoda-
vau kiekvienam pacientui. Bendraudamas su pacientais, suži-
nodavau apie jų ligos eigą. Daugeliu atvejų piršosi išvada, kad 
gydymą antidepresantais reikia nutraukti, kai tik pacientas pa-
sveiksta nuo depresijos, ir nerizikuoti būklės perėjimu į maniją. 
Aš iki šiol vadovaujuosi šia taisykle ir niekada nenusivyliau.

tema: ar antidepresantai turi 
Būti vartojami Bipolinei  
depresijai gydyti kaip pirmos  
eilės vaistai?
raul f. iserhard (2006-09-28)
Tai labai įdomi tema ir diskusijos. Mano klausimas yra: 

ar antidepresantai gali būti vartojami kaip pirmos eilės vaistai 
gydant bipolinio sutrikimo depresijos epizodą? Dažniausiai aš 

ar antidepresantai yra pirmos eilės vaistai  
gydant bipolinę depresiją?

forumas
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savo pacientus visų pirma gydau antidepresantais kartu su li-
čiu. Kalbant apie antidepresantus, aš skiriu tiek triciklius, tiek 
vadinamuosius naujos kartos antidepresantus. Mūsų pasirinki-
mą lemia ir šalutiniai vaistų sukeliami poveikiai bei paciento 
sugebėjimas toleruoti medikamentą. Antidepresantai yra tit-
ruojami. Papildomų vaistų paprastai neskiriame. Mano kon-
sultacijų metu bei ambulatoriniame mūsų fakulteto Psichiatri-
jos skyriuje, taip skirdami medikamentų, mes nepastebėjome 
staigaus būklės perėjimo į maniją. Būtina pabrėžti, kad tokie 
rezultatai galėjo būti gauti atsitiktinai.

Ačiū už Forumą.
dr. Perret guillaume (2006-09-27)
Savo praktikoje šveicarijoje, ženevoje, triciklius antidep-

resantus vartojame kaip antros ar net trečios eilės vaistus, kai 
depresijos epizodas yra rezistentiškas SSRI ar SNRI (serotoni-
no ir noradrenalino reabsorbcijos inhibitoriams). Manome, kad 
tricikliai antidepresantai turi daugiau šalutinių poveikių ir jų 
vartojant yra didesnė ligos perėjimo į maniją rizika.

dr. asis achrya (2006-09-27)
Manome, kad antidepresantai kartu su ličiu bei lamotriginu 

gali būti vartojami be baimės dėl ligos perėjimo į kitą ciklą. 
Staigus perėjimas gali būti susijęs su organizmo pripratimu 
prie antidepresanto. Didesnę įtaką turi paveldimumas ir polin-
kis greitai ciklų kaitai. Manome, kad antidepresantai nedidina 
ciklų kaitos rizikos. Tam įtakos neturi ir lamotrigino vartoji-
mas gydant kartu su antidepresantais.

dr. gholamreza kheirabadi (2006-09-27)
Vartojant antidepresantus (ypač SSRI grupės) kartu su li-

čiu yra mažesnė perėjimo į maniją rizika nei gydant vien ličiu 
ar pridedant lamotrigino. Be to, antidepresantų vartojimas turi 
būti nutraukiamas, kai tik išnyksta depresijos simptomai.

dr. asis acharya (2006-09-28)
Antidepresantų vartojimas turi būti nutraukiamas išnykus 

depresijos simptomams. Toliau turi būti skiriamas litis terapi-
nėmis dozėmis arba lamotriginas. cikliškumui įtakos neturi 
vieno antidepresanto skyrimas sergant bipoliniu sutrikimu.

Perret guillaume (2006-09-28)
Iš mano skaitytų tyrimų neradau nurodymų nutraukti anti-

depresantų skyrimą, išnykus depresijos simptomams. Aš ma-
nau, kad, tęsiant antidepresantų vartojimą, sumažinama depre-
sijos epizodo atsinaujinimo rizika.

Kokie yra duomenys apie ligos perėjimą į manijos epizodą 
skiriant lamotrigino kartu su antidepresantu?

Dėkoju.
Dr. Guillaume Perret 
dr. asis acharya (2006-09-28)
Nenustatyta, kad padažnėja ligos perėjimas į maniją. To 

nenustatėme ir savo praktikoje. Pridedant antidepresanto, pvz., 
mirtazapino, kartais atsiranda manija. Idealiai remisijos metu 
tinka skirti ličio, lamotrigino ir risperidono ar olanzapino.

Kalkuta, Indija

tema: Bipolinio sutrikimo  
gydymas anTidePresanTais
kasper siegfried (2006-09-26)
Mes manome, kad tricikliai antidepresantai padidina perėji-

mo į maniją riziką, palyginti su naujos kartos antidepresantais; 
gal dėl jų anticholinerginių savybių. Todėl reikėtų jų vengti 
arba vartoti tik kaip 3 eilės vaistus.

tema: tricikliai antidepresantai 
ir BiPolinis suTrikimas
dr. Perret guillaume (2006-09-26)
Mano turimomis žiniomis, tricikliai antidepresantai, tokie  

kaip klomipraminas, gali padidinti perėjimo į maniją riziką. 
Todėl iškyla klausimas: ar tikrai logiška jų vartoti kartu su nuo-
taikos stabilizatoriais esant rezistentiškumui SSRI?

Ar antidepresantų dozė turi būti tokia pati, kaip ir gydant 
unipolinę depresiją?

Ačiū.
Dr. Perret Guillaume
ženeva, šveicarija

forumas

ekspertų nuomonė yra svarbu, tačiau faktai svarbiau, juk 
džentelmenai nesiginčija dėl faktų, džentelmenai ginčijasi 
dėl nuomonių. Svarbi faktinė medžiaga, galinti pratęsti šią 
diskusiją, – tai straipsnis, paskelbtas šių metų NeJM (angl. 
New England Journal of Medicine), kur Sachs su bendra-
darbiais pateikia didelio JAV atlikto tyrimo duomenis apie 
dviejų antidepresantų (SSRI ir SNRI) ir placebo efektyvumą 
gydant bipolinę depresiją kartu su nuotaikos stabilizatoriais. 
Tyrimas parodė, kad antidepresantai nuo placebo nesiskyrė 

savo gydomuoju poveikiu, bet skyrėsi dažnesniais šalutiniais 
poveikiais. Dar labiau, faktiškai placebo poveikis gydant 
bipolinę depresiją buvo geresnis nei lyginamųjų antidepre-
santų, nors šis skirtumas buvo statistiškai nereikšmingas. šie 
duomenys verčia dar kartą pamąstyti apie antidepresantų ir 
nuotaikos stabilizatorių skyrimo strategiją gydant bipolinę 
depresiją. Pratęsdami WFSBP forumo diskusiją, pridedame 
minėto straipsnio santrauką ir kai kuriuos komentarus apie 
šį straipsnį. 

redaktoriaus haBil. dr. roBerto Bunevičiaus komentaras

sanTrauka
antidepresantų, skiriamų bipolinio sutrikimo  
metu, efektyvumas
Įvadas: Depresijos epizodai yra dažniausia žmonių, ser-

gančių bipoliniu sutrikimu, negalios priežastis. Įprastų anti-
depresantų veiksmingumas ir saugumas gydant bipolinį sutri-

kimą (bipolinę depresiją) nėra iki galo ištirtas. Mūsų tyrimo 
tikslas buvo nustatyti, ar gydymo papildymas antidepresantais 
sumažina bipolinės depresijos simptomus ir nedidina manijos 
atsiradimo rizikos. 

Metodika: Į šį dvigubai aklą placebu kontroliuojamą ty-
rimą mes atsitiktine tvarka parinkome pacientus, sergančius 
bipoline depresija, ir iki 26 savaičių gydėme juos nuotaikos 
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nurodančių, kad bet kokią sistemą veikiantys antidepresantai 
(SSRI, SNRI ir kt.) padidina riziką [4]. 

Sachs ir bendraautorių atlikto tyrimo rezultatai gali paska-
tinti rečiau vartoti antidepresantus gydant bipolinį sutrikimą, 
tačiau šios ligos gydymas vis tiek daugeliu atvejų išliks indi-
vidualus. Vertinant tyrimų rezultatus reikia atsižvelgti ir į tai, 
kad juose dažniausiai nedalyvauja pacientai, kuriems pasireiš-
kia itin sunkūs simptomai, agresyvus, suicidinis elgesys, ir tie, 
kurių bipolinio sutrikimo epizodų kaita chaotiška arba sunkiai 
pastebima. Paciento ligos anamnezė ir ankstesnis atsakas į gy-
dymą greičiausiai liks vienu iš svarbesnių veiksnių parenkant 
gydymą. 

Net 90 proc. Sachs tirtų pacientų vartojo nuotaikos stabi-
lizatorių atsitiktinės atrankos metu. Todėl, remiantis tyrimo 
duomenimis, negalima teigti, kad antidepresantai sukelia ma-
niją nevartojant nuotaikos stabilizatorių. Gydytojams vertėtų 
atkreipti dėmesį, ar bipoline depresija sergantys pacientai jau 
yra patyrę manijos epizodą prieš pradėdami vartoti antidepre-
santų. Jei depresija yra sunkios formos, rekomenduojama pra-
dėti elektrokonvulsinę terapiją [7]. Savo klinikinėje praktikoje 
pacientus, kurie yra sirgę manija arba sunkia ar ilga depresija, 
gydau antidepresantais. Pacientams, kurie yra sirgę itin sunkia 
manija, antidepresantų beveik niekada neskiriu. Ateityje reikė-
tų atlikti tyrimus gydant inositoliu ir omega-3 riebalų rūgštimis 
pacientus, kuriems įprastas gydymas nebuvo veiksmingas [8]. 
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dr. lawrence h. Price, dr. audrey r. Tyrka 
New england Journal of Medicine. – 2007, 356(17), p. 

1771–1773.
Sachs ir bendraautoriai [1] savo straipsnyje teigia, kad ne-

naudinga pridėti antidepresantų prie nuotaikos stabilizatorių 
gydant bipolinį sutrikimą. ši informacija prieštarauja anksčiau 
atliktiems tyrimams. Rezultatai gali skirtis dėl diagnostinio he-
terogeniškumo ir bipolinio sutrikimo pasireiškimo pasikeitimų 
per paskutiniuosius 20 metų. Per paskutinius du dešimtmečius 
ypač padaugėjo šiaurės Amerikos psichiatrų diagnozuojamo 
bipolinio sutrikimo atvejų [2]. ši tendencija turi įvairias prie-
žastis: tai diagnostinės klaidos, manymas, kad šis sutrikimas 
yra lengviau gydomas ir mažiau stigmatizuotas nei alternaty-
vios diagnozės ir kt. Be to, tiesiai gydytojams prieinama far-
macijos kompanijų reklama taip pat didina šį tendencingumą.
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stabilizatoriumi, kartu papildydami gydymą antidepresantu 
arba placebu, tęsdami įprastinį klinikinį jų būklės vertinimą. 
Konsultacijų metu buvo naudojamas struktūrinis klinikinis in-
terviu, parengtas pagal DSM-IV. Pagrindinis žymuo buvo pro-
centas pacientų kiekvienoje tiriamųjų grupėje, kurie pasveiko 
ir gera jų būklė išliko ilgą laiką (8 savaites). Taip pat buvo 
vertintas gydymo efektyvumas ir gydymo metu atsiradusių 
nuotaikos ciklo kitimų dažnis (perėjimo į maniją ar hipomaniją 
ankstyvame gydymo etape).

Rezultatai: Keturiasdešimt dviem iš 179 pacientų (23,5 
proc.), kuriems buvo skirta kombinuota nuotaikos stabilizato-
rių ir antidepresantų terapija, buvo pasiekta remisija. Tuo tarpu 
iš nuotaikos stabilizatoriais ir placebu gydytų pacientų grupės, 
remisija nustatyta 51-am iš 187 pacientų (27, 3 proc.) (p=0,40). 
Abiejose grupėse nuotaikos ciklų svyravimo dažnis buvo pa-
našus. 

Išvados: Gydymo papildymas antidepresantais, palyginti 
su vienų nuotaikos stabilizatorių skyrimu, nebuvo susijęs su 
padidėjusiu efektyvumu ar sumažėjusia nuotaikos ciklų kaitos 
rizika gydymo metu. Reikia atlikti dar ilgalaikius tyrimus, kad 
galėtume tiksliai įvertinti antidepresantų, skiriamų bipolinio 
sutrikimo metu, efektyvumą ir riziką.
 Sachs G.S., Nierenber A.A., et al. effectiveness of adjunctive antidepressant treatment for bipolar 

depression // New england Journal of Medicine. – 2007, 356 (17), p. 1711–1722. 

komenTarai
Bipolinio sutrikimo depresijos epizodo gydymas
dr. r.h. Belmaker
Ben Gurion universitetas ir Beersheva psichikos sveikatos 

centras – Beersheva, Izraelis
Pagrindinis bipolinio sutrikimo gydymo tikslas yra ligos epi-

zodų pasikartojimo prevencija vartojant litį, valproatus, karba-
mazepiną ir lamotriginą bei kai kuriuos naujos kartos atipinius 
antipsichozinius vaistus, tokius kaip olanzapinas ar kvetiapinas. 
Tačiau, jei prevencija nebūna sėkminga ir prasideda depresijos 
ar manijos epizodas, kyla klausimas, ar tinkamai gydoma. 

Paciento, sergančio bipoline depresija, gydymas prasideda 
nuo nuotaikos stabilizatoriaus, jei jis jo dar nevartoja arba jo 
dozės didinamos (jei jau vartoja), arba gali būti pridedama kito 
nuotaikos stabilizatoriaus [1]. Taip pat galima įtraukti antidepre-
santus. Iškyla problema, kadangi pacientų, sergančių bipoliniu 
sutrikimu, artimieji lengviau susitaiko, kai šis serga depresija ir 
labiau sutinka su gydymu be antidepresantų. Tačiau pacientams 
priimtinesni manijos epizodai, nes per juos jie jaučiasi geriau 
nei depresijos metu, todėl mielai sutinka vartoti antidepresantų. 

Dviejų europoje atliktų tyrimų metu minima, kad gydymas 
antidepresantu yra naudingas sergantiesiems bipoline depresija 
ir nedidina rizikos susirgti manija [2, 3], tuo tarpu JAV tyrėjai 
nurodo padidėjusią riziką, kad liga gali pereiti į maniją [4]. Tuo 
tarpu Sachs su bendraautoriais atlikto tyrimo metu (šiuo metu 
didžiausiame iš atliktų šia tema) pridėjus antidepresanto prie 
vieno ar net kelių nuotaikos stabilizatorių, išgijimas nuo dep-
resijos nepagerėjo ir nepadidėjo manijos epizodo išsivystymo 
rizika. Kai kurie JAV tyrėjai nurodo, kad atsakas į antidepre-
santus priklauso nuo to, koks paskutinis buvo epizodas – mani-
jos ar depresijos [5]. Mokslininkas Angst, atlikdamas ilgalaikį 
tyrimą, pacientus suskirstė būtent pagal dažniausių epizodų 
kriterijų, ir buvo gauti skirtingi atsako į antidepresantus re-
zultatai [6]. Kalbant apie perėjimo į maniją riziką, yra tyrimų, 
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terogeniškumą, teigdami, kad neefektyvu pridėti antidepresanto, 
gydant nuotaikos stabilizatoriais. šie rezultatai prieštarauja anks-
tesnių mokslinių darbų rezultatams ir gali turėti žalingų padarinių 
pacientams. Kaip paminėta Belmaker aptarime, iš 2689 pacientų 
tik 366 patyrė bent vieną depresijos epizodą. Tai galėjo paveikti 
ir rezultatus. Bipolinis sutrikimas yra labai heterogeniškas [1]. 

Galima lengvai išskirti du bipolinės depresijos tipus: vienai 
formai būdingas visiškas nuslopinimas, o kitai – sužadinimo po-
žymiai [2]. Bipolinė depresija, kurios metu pasireiškia slopinimo 
mechanizmai, yra artima unipolinei depresijai [3] ir, negydant 
tokios depresijos antidepresantais, itin padidėja suicido rizika. O 
depresija, kurios metu pasireiškia ir padidėjusio aktyvumo būse-
nos, yra kitokia ir jos gydymas antidepresantais gali būti neefek-
tyvus. šie skirtumai galėjo padaryti įtaką Sachs gautiems rezul-
tatams, kadangi nebuvo atsižvelgta į ligos heterogeniškumą. 
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tema atliktų tyrimų, teigiančių, kad antidepresantų vartojimas 
kartu su nuotaikos stabilizatoriais neefektyvus bipolinės depre-
sijos metu [1, 2]. Tačiau, skiriant antidepresantų, kai neskiria-
ma nuotaikos stabilizatorių [3, 4], ar pridedant antidepresantų 
prie atipinių antipsichozinių vaistų [5], bipolinės depresijos 
gydymas būna efektyvus. Vienintelis šių tyrimų skirtumas yra 
nuotaikos stabilizatorių neskyrimas arba skyrimas. Kai varto-
jami nuotaikos stabilizatoriai (litis, valproatai, karbamazepinas 
ar lamotriginas), antidepresantų efektyvumas minimalus. šie 
rezultatai būdavo interpretuojami teigiant, kad nuotaikos sta-
bilizatoriai patys turi antidepresantui būdingų savybių, kurių 
nepavyksta augmentuoti skiriant antidepresanto. Alternatyvi 
interpretacija turėtų sutaikyti skirtingas nuomones: nuotaikos 
stabilizatoriai iš tikrųjų gali sustiprinti arba blokuoti antidep-
resantų veikimą. ši ypatybė yra svarbi, kadangi gali pakeisti 
bipoliniu sutrikimu sergančių pacientų gydymą. Būtina atlikti 
tyrimus, analizuojančius ir paaiškinančius šį klausimą. 
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žvelgdami į keletą diagnostikos krypčių, tai yra labai svarbu. 
Kaip mes ir minėjome savo straipsnyje, Sisteminė bipolinio 
sutrikimo gydymo gerinimo programa (angl. Systematic Tre-
atment Enhancement Program for Bipolar Disorder, STeP-
BD) liepia griežtai laikytis DSM-IV kriterijų tiek atrenkant 
pacientus, pradedančius programą, tiek ir įtraukiamus į atsitik-
tinės atrankos programą ūminės depresijos metu. Nemanome, 
kad mūsų gauti rezultatai visiškai prieštarauja ankstesnių tyri-
mų rezultatams. Mūsų nuomone, mūsų gauti rezultatai skiriasi 
nuo anksčiau atliktų tyrimų todėl, kad šio tyrimo metu pagrin-
dinis vertintas žymuo buvo pasveikimo trukmė. Kaip jau sa-
kėme, kitų mūsų trumpalaikių tyrimų metu pacientų, sėkmin-
gai gydytų antidepresantais, skaičius buvo proporcingas kitų 
mokslininkų atliktų tyrimų rezultatams. Tačiau mes nustatėme, 
kad, gydant bipoline depresija sergančius pacientus monotera-
pija nuotaikos stabilizatoriais, jų veiksmingumas nesiskiria. 

Dr. Henry ir kolegos iškėlė ligos heterogeniškumo klausi-
mą ir atsako į gydymą skirtumus grindžia skirtingais depresijų 
tipais. Nors jų siūloma tipologija yra įdomi, tačiau nemanome, 
kad toks heterogeniškumas galėjo labai paveikti mūsų rezulta-
tus. Be to, nebuvo nustatyta padidėjusios suicido rizikos gru-
pėje, kuriai neskirta antidepresantų.

Dr. el-Mallakh iškelia mokslinį klausimą, kuris šiuo metu 
negali būti adekvačiai išspręstas. Trumpai gydant ūminę bipo-
linę depresiją vien antidepresantais poveikis gali būti ryškes-
nis nei gydant kartu su nuotaikos stabilizatoriais. Tačiau aklo 
tyrimo metu [1] buvo nustatytas mažesnis efektyvumas, kai 
pacientams dvigubai aklu metodu buvo skirta placebo prepa-
rato nei skiriant papildomai antidepresantų kartu su jau varto-
jamu nuotaikos stabilizatoriumi. Mūsų žiniomis, nėra atlikta 
tyrimų pagal dr. el-Mallakh prielaidą, kur pacientai, sergantys 
bipoline depresija, būtų gavę antidepresantų kartu su nuotai-
kos stabilizatoriais arba tik antidepresantų. Kadangi įrodymais 
pagrįstose gydymo metodikose nurodoma, kad šio sutrikimo 
metu būtina skirti nuotaikos stabilizatorių, todėl dėl etinių bei 
praktinių priežasčių tokie tyrimai neatliekami. 

Norime paaiškinti apie dr. Belmaker minimą limituotą ge-
neralizaciją ir mažą tiriamųjų imtį mūsų tyrimo metu. Priešin-
gai nei į kitus STeP-BD tyrimus, į mūsų tyrimą užsiregistravo 
palyginti labai daug pacientų, kuriems pasireiškė bipolinis su-
trikimas. Betgi turime paminėti, kad sąlyginai mažas procentas 
depresija sirgusių pacientų, kurie pateko į atsitiktinės atrankos 
tyrimą, buvo dėl to, kad didelė dalis pacientų nenorėjo atsisa-
kyti jiems jau anksčiau skirtų bupropiono ar paroksetino, ne-
norėjo gydytis nuotaikos stabilizatoriais arba nenorėjo mažinti 
jau vartojamų antidepresantų dozių.

Mes sutinkame, kad mūsų atlikto tyrimo rezultatai negali 
atspindėti visų antidepresantų poveikio, kadangi tyrėme tik bu-
propiono ir paroksetino veikimą.
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