Mokslo darbai
reliuoja su padidėjusiu mirštamumu [5]. Sumažėjęs ŠR pokytis AOM metu, atspindintis sumažėjusį autonominį refleksinį
reguliavimą, sergantiesiems KŠL ir sunkia depresija patvirtina
minėtų tyrimų rezultatus.
Analizuoti ŠR variabilumo, BRJ, AOM žymenys atspindi
skirtingus autonominio ŠR reguliavimo aspektus. Šios analizės
rezultatai patvirtino teiginį, kad depresija nulemia autonomi-

nio ŠR reguliavimo sumažėjimą ligoniams, sergantiems KŠL.

Išvada
Koronarine širdies liga sergančių asmenų, kurie kartu serga
depresija, autonominis širdies ritmo reguliavimas yra sumažėjęs, – jų širdies ritmo pokytis atliekant aktyvios ortostazės
mėginį yra mažesnis.
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Summary

Serotonino sindromas (SS) yra nepageidaujamas gydymo poveikis,
sukeliamas 5-HT receptorių hiperstimuliacijos selektyviaisiais serotonino reabsorbcijos inhibitoriais (SSRI) ar/ir kitų serotoninerginių
veiksnių. Nors SS sukelti sutrikimai gali būti stiprūs ir netgi baigtis
mirtimi, dėl paprastai lengvų simptomų jis dažnai neatpažįstamas ir
nediagnozuojamas. Kartotinė transkranialinė magnetinė stimuliacija
(angl. repetitive transcranial magnetic stimulation – rTMS) yra neinvazinis eksperimentinis ir santykinai saugus bei retai nepageidaujamus poveikius sukeliantis gydymo metodas, daugiausia tirtas ir
galintis būti veiksmingas depresijai gydyti. Nors rTMS antidepresi-

Serotonin syndrome (SS) is the result of overstimulation of 5-HT
receptors by selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI) or other
serotoninergic agents. It is largely unreported as symptoms are usually mild and difficult to diagnose, although it can be severe, with
fatal outcome. Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS)
is a non-invasive experimental and relatively safe technique which
has mostly been investigated in the treatment of depression as main
treatment technique or augmentation treatment technique. Although
antidepressive mechanism of action of rTMS remains unknown, studies with experimental animals have demonstrated, that it can cause
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Mindaugas Jasulaitis, Solveiga Blažienė, Julius Neverauskas, Zita Alseikienė, Robertas Bunevičius
Serotonino sindromas, pasireiškęs pacientei, kuriai gydymas didele doze fluoksetino buvo sustiprintas kartotine...
nio poveikio mechanizmas nėra tiksliai žinomas, tyrimų su gyvūnais
metu buvo nustatyta, kad ji gali padidinti serotonino koncentraciją
tam tikrose galvos smegenų srityse. Šiame straipsnyje mes aprašėme
38 m. amžiaus moters, sirgusios lėtine pasikartojančia gydymui antidepresantais rezistentiška depresija ir socialine fobija, klinikinį atvejį,
kai, esant nepakankamam atsakui į didelę fluoksetino dozę, gydymui
sustiprinti papildomai paskyrus rTMS, išsivystė lengvas SS.
Raktažodžiai: serotonino sindromas, transkranialinė magnetinė stimuliacija, rTMS, fluoksetinas, depresija.

Įvadas
Kartotinė transkranialinė magnetinė stimuliacija (angl. repe
titive transcranial magnetic stimulation – rTMS) – santykinai
naujas neinvazinis galvos smegenų žievės stimuliacijos metodas, daugiausia tirtas tiek kaip monoterapija, tiek derinant su
antidepresantais afektiniams sutrikimams gydyti [1]. Daugelio
tyrėjų jis buvo įvertintas kaip pakankamai saugus bei retai nepa
geidaujamus poveikius sukeliantis gydymo metodas, nors tikslūs jo neurobiologinio poveikio mechanizmai nėra žinomi [2].
Serotonino sindromas (SS) yra toksinis hiperserotoninerginis fenomenas, kurį, kaip manoma, sukelia 5-HT1A ir galbūt
5-HT2 receptorių hiperstimuliacija selektyviaisiais serotonino
reabsorbcijos inhibitoriais (SSRI), tricikliais antidepresantais,
monoaminooksidazės inhibitoriais ir kitais serotoninerginiais
vaistais, kurie dažniausiai vartojami depresijai gydyti [3, 4, 5,
6]. Šis sindromas yra vertinamas kaip retas, tačiau galimas rimtas nepageidaujamas poveikis, kuris ypač būdingas, kai pacientas vartoja vieno ar dviejų serotoninerginių vaistų vienu metu
[4, 6]. PubMed bazėje mums pavyko rasti tik vieno klinikinio
atvejo aprašymą, kai pacientei, kuriai buvo nustatyta lėtinės didžiosios depresijos diagnozė pagal DSM-IV (angl. Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders) kriterijus bei praeityje buvusi priklausomybė nuo opioidų, gydant paroksetinu,
40 mg/p., opipramoliu (triciklis antidepresantas), 150 mg/p.,
amitriptilinu, 50 mg/p., trazodonu, 200 mg/p., prazepamu, 100
mg/p., ir metadonu, 7,5 mg/p., papildomai paskyrus rTMS, pasireiškė būklė, panaši į SS [7]. Todėl mes nusprendėme aprašyti savo stebėtą klinikinį atvejį, kurio metu pacientei, gydymą
SSRI grupės antidepresantu sustiprinus rTMS, taip pat išsivystė būklė, panaši į lengvą SS.

Klinikinis atvejis
38 m. amžiaus moteriai, apie 10 m. sirgusiai didžiąja depresija ir socialine fobija (pagal DSM-IV kriterijus), kuriai nebuvo didesnio pagerėjimo gydant antidepresantais, buvo pasiūlyta dalyvauti klinikiniame rTMS tyrime, patvirtintame Kauno
regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto. Paaiškinus
galimą tiriamo gydymo metodo naudą bei riziką, pacientė sutiko dalyvauti klinikiniame tyrime ir pasirašė informuoto sutikimo formą.
Tiriamoji pastaruoju metu dėl pasikartojančio depresijos
epizodo ir socialinės fobijos, nepastebint akivaizdaus klinikinio pagerėjimo ir nepageidaujamų poveikių, apie vienerius
metus buvo gydoma fluoksetinu (80 mg/p.). Praeityje ji taip pat
buvo vartojusi amitriptilino bei klomipramino, po 150 mg/p.,
ryškių nepageidaujamų poveikių nepasireiškė, tačiau ir nebuvo akivaizdaus klinikinio pagerėjimo. Pacientė taip pat buvo
gydyta reboksetinu (8 mg/p.), bupropionu (150 mg/p.) bei mirT. 9, Nr. 2, 2007 m. spalis

an increase in serotonin concentrations in some brain regions. Here
we present a case of a 38-years-old woman suffering from refractory
chronic major depression and social phobia and taking high dose of
fluoxetine who developed a SS when rTMS was used as an augmentation intervention.
Key words: serotonin syndrome, transcranial magnetic stimulation,
rTMS, fluoxetine, depression.

tazapinu (30 mg/p.), tačiau dėl nepageidaujamų poveikių šių
medikamentų netoleravo.
Tiriamosios Hamiltono depresijos vertinimo skalės (angl.
Hamilton Depression Rating Scale, HAM-D-17) [8] rodmuo
tyrimo pradžioje buvo 13 balų, Hamiltono nerimo skalės (angl.
Hamilton Anxiety Scale, HAM-A) [9] rodmuo – 16 balų. Paskyrus rTMS, buvo tikimasi sustiprinti depresijos gydymą
fluoksetinu ir pasiekti depresijos remisiją. Tyrimo metu buvo
naudojamas transkranialinės magnetinės stimuliacijos įrengi
nys Magstim Super Rapid (Jungtinė Karalystė, 2001 m.). Pacientei buvo atlikta galvos smegenų žievės kairės prefrontalinės
zonos rTMS stimuliacija: 10 Hz, 20 serijų, po 5 sekundes, serijos metu po 50 impulsų. Stimuliacijos stiprumas buvo 65 proc.
(110 proc. motorinio slenksčio). Po antros rTMS stimuliacijos
procedūros tiriamajai pasireiškė papildomų simptomų: sujaudinimas, padidėjęs aktyvumas bei nervingumas, sutrikęs miegas, karščiavimas, padidėjęs prakaitavimas, padažnėję širdies
ritmas ir kvėpavimas, oro trūkumas, padidėjęs kraujo spaudi
mas, mioklonusas, kūno drebulys, dilgčiojimai kūne ir midriazė. Išsivysčius šiems simptomams, gydymas rTMS buvo
tęsiamas (iš viso iki 18 procedūrų), tačiau fluoksetino dozė
buvo sumažinta iki 40 mg/p. Papildomai buvo paskirta 2 mg/p.
lorazepamo. Per 2 dienas naujai atsiradę simptomai išnyko.
Mūsų aprašyto klinikinio atvejo metu gydymo augmentacija
rTMS neturėjo teigiamo poveikio depresijos ar nerimo simptomų remisijai. Po 18 rTMS procedūrų pacientės HAM-D-17
rodmuo buvo 14, o HAM-A – 17 balų. Retrospektyviai minėti
simptomai buvo įvertinti kaip lengvas SS, pasireiškęs depresijos gydymą didele doze fluoksetino sustiprinus rTMS.

Diskusija
Mūsų aprašyto klinikinio atvejo metu rTMS buvo naudojama dvigubai aklo atsitiktine atranka paremto placebu kontroliuoto klinikinio tyrimo metu. Buvo tirtas rTMS veiksmingumas ir saugumas depresijai gydyti tiek kaip monoterapija, tiek
gydymui antidepresantais sustiprinti. Pacientei, be pakankamo
atsako vartojusiai didelę fluoksetino dozę, gydymui sustiprinti papildomai paskyrus rTMS, išsivystė būklė, panaši į lengvą
SS. Nors SS sukelti sutrikimai taip pat gali būti stiprūs ir netgi baigtis mirtimi, dėl paprastai lengvų simptomų SS dažnai
neatpažįstamas ir nediagnozuojamas [10]. Šis sindromas paprastai pasireiškia po to, kai pridedamas papildomas serotonino kiekį didinantis vaistas ar padidinama jau vartojamo dozė,
pvz., SSRI [4, 6]. Norint nustatyti SS diagnozę, ligos istorijoje
privalo būti dokumentuotas serotoninerginio veiksnio vartojimo faktas ir atitinkami simptomai, be to, būtina atmesti kitas
būkles, pasižyminčias panašiais simptomais [4, 11, 12]. SS
diagnozei pagrįsti naudojami Sternbach kriterijai (1991). Pagal
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Mokslo darbai
Lentelė. Diagnostiniai SS kriterijai ir simptomai, pasireiškę klinikinio atvejo metu
Patikslinti SS diagnostikos kriterijai
pritaikyti Radomski ir kt., 2000 [6]
Papildomo serotoninerginio vaisto skyrimas greta jau vartojamo
gydymo, veikiančio serotonino apykaitą, susijęs su mažiausiai 4 didžiųjų
arba 3 didžiųjų ir 2 mažųjų SS simptomų pasireiškimu vienu metu.
Psichiatriniai (kognityviniai ir elgesio) simptomai
Didieji simptomai: sumišimas, nuotaikos pakilimas, koma ar pusiau koma
Mažieji simptomai: sujaudinimas ir nervingumas, nemiga
Autonominės nervų sistemos simptomai
Didieji simptomai: karščiavimas, padidėjęs prakaitavimas
Mažieji simptomai: tachikardija, padažnėjęs kvėpavimas ar dispnėja,
viduriavimas, sumažėjęs ar padidėjęs arterinis kraujo spaudimas
Neurologiniai simptomai
Didieji simptomai: mioklonusas, drebulys, pašiurpusi oda, rigidiškumas,
hiperrefleksija
Mažieji simptomai: susilpnėjusi koordinacija, midriazė, akatizija
Šie simptomai neturi būti susiję su psichikos sutrikimu ar jo paūmėjimu
prieš tai, kai pacientui buvo skirtas papildomas serotoninerginis vaistas
Turi būti atmesti infekcinė liga, apsinuodijimas, metabolinis sutrikimas
ar endokrininiai sutrikimai
Iki simptomų pasireiškimo neturėjo būti vartota antipsichotikų
juos SS pasireiškia neuropsichiatriniais (disforija, hipomanija,
minčių pagreitėjimas, nerimas ir kt.) bei fiziniais (palpitacija,
diaforezė, galvos skausmas, mioklonusas ir drebulys) simptomais [13]. Tačiau, kai simptomai yra nedidelio intensyvumo ar
nėra neurologinių pakitimų, naudoti Sternbach kriterijus SS diagnostikai sudėtinga. Tada tyrėjai siūlo remtis SS diagnostikos
kriterijais, pasiūlytais Radomski ir kt. (lentelė) [6].
Yra žinoma, kad didelė dozė fluoksetino padidina SS išsivystymo riziką [6, 12, 14]. Taip pat yra aprašyti atvejai, kai šis
sindromas išsivystė vartojant fluoksetino kartu su buspironu,
karbamazepinu, ličiu, mirtazapinu, moklobemidu, nefazodonu,
paroksetinu, sertralinu, tramadoliu, trazodonu, venlafaksinu ir
klomipraminu [15].
Dalis tyrėjų rTMS vertina kaip saugų ir veiksmingą būdą
depresijai gydyti tiek kaip monoterapiją, tiek gydymui antidep
resantais sustiprinti [16, 17]. Tačiau šio metodo antidepresinio poveikio mechanizmas kol kas nepakankamai aiškus [16].

Simptomai, kurie buvo pastebėti mūsų
pacientei (šio klinikinio atvejo metu)
Pacientė apie 2 mėn. vartojo 80 mg/p. fluoksetino
(nors depresijos simptomai buvo ryškūs, tačiau
nebuvo nepageidaujamų poveikių). Papildomai
paskyrus rTMS, pasireiškė 4 didieji ir 8 mažieji SS
būdingi simptomai
Nepasireiškė
Sujaudinimas, nervingumas, nemiga
Karščiavimas ir padidėjęs prakaitavimas
Tachikardija, padažnėjęs kvėpavimas, dispnėja,
padidėjęs arterinis kraujo spaudimas
Mioklonusas ir kūno drebulys
Midriazė, dilgčiojimas kūne
Anksčiau šių simptomų nebuvo
Šių sutrikimų nebuvo
Antipsichotikų vartota nebuvo

Nauji smegenų vizualizacijos tyrimai parodė, kad rTMS gali
keisti giliųjų galvos smegenų sričių aktyvumą, įskaitant pamatinius mazgus ir gumburą (thalamus) [18], nors neurobiologinis rTMS galimai sukeliamos serotoninerginės stimuliacijos
pagrindas didžia dalimi išlieka nežinomas [7]. Tyrimų su gyvūnais metu buvo nustatyta, kad rTMS gali padidinti serotonino koncentraciją tam tikrose galvos smegenų srityse (limbinėje
sistemoje ir Amono rage (hippocampus)) [16, 19]. Remiantis
šiais duomenimis, galima daryti prielaidą, kad rTMS gali prisidėti prie SS vystymosi, ypač tada, kai skiriama drauge su didelėmis dozėmis kitų vaistų, didinančių serotonino kiekį. Todėl
skiriant rTMS gydymui antidepresantais augmentuoti, būtina
įvertinti galimą SS vystymosi riziką. Reikia papildomų tyrimų,
kad būtų įvertinta rTMS įtaka SS išsivystymui.

Išvada
rTMS derinys su didele fluoksetino doze gali sukelti SS.
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