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m. rugsėjo mėn. išspausdino pirmuosius lėti
ne šizofrenija sergančių pacientų klinikinio 
gydymo antipsichotikais veiksmingumo ty
rimo (angl. Clinical Antipsychotic Trials of 
Intervention Effectiveness, catie) rezultatus 

[1]. šis Jav nacionalinio psichikos sveikatos instituto (angl. 
National Institute of Mental Health, nimH) finansuotas pla
čios apimties klinikinis tyrimas palygino pirmosios kartos 
antipsichozinius vaistus (aPv) su antrosios kartos aPv bei 
antrosios kartos aPv tarpusavyje pagal jų klinikinį veiksmin
gumą ir kainos bei veiksmingumo santykį. Pagrindinis tyrėjas 
Jeffrey Lieberman pažymėjo, kad „klinikiniai tyrimai, tokie 
kaip catie, yra labai pavėluoti ir mes turime reikalauti, jog 
jų būtų atliekama daugiau, kad klinikinėje praktikoje vyrautų 
ne intuicija ir reklama, bet empiriniai duomenys“.

Jei šis teiginys tinka aPv, argi jis netinka antidepresan
tams? ar depresijos gydymą vis dar lemia intuicija ir rekla
ma, o ne įrodymais pagrįsti duomenys?

klinikinių tyrimų duomenimis, skirtingų veikimo mecha
nizmų antidepresantai (aD) daugumai pacientų yra veiks
mingesni nei placebas. šie duomenys leidžia manyti, kad visi 
aD yra mažiau ar daugiau vienodai veiksmingi gydant platų 
depresinių sutrikimų spektrą, t.y. „vieno antidepresanto nuo 
visų depresijų“ požiūris. tik keletą kartų mėginta nustatyti, 
kaip skirtingi aD veikia skirtingus depresijos potipius, nors 
žinoma, kad šie vaistai veikia skirtingais būdais. triciklių an
tidepresantų (tca) eros metu mes, remdamiesi stebėjimais, 
manėme, kad amitriptilinas labiau tinka depresijai su sujaudi
nimu ir nemiga gydyti, imipraminas – depresijai su motoriniu 
slopinimu, o klomipraminas – depresijai su obsesiniukom
pulsiniu elgesiu gydyti. informacija apie moderniuosius aD, 
daugiausia ssri (selektyviuosius serotonino reabsorbcijos 
inhibitorius), suteikia mažai duomenų apie depresija sergan
čių asmenų, kuriems šie vaistai galėtų tikti, pogrupius. vie
ną su kitu lyginant pirmosios kartos aD su moderniausiais 
ir pastaruosius tarpusavyje, galima gauti įrodymais pagrįstų 
duomenų ne tik apie bendrą skirtingų aD veiksmingumą, bet 
ir apie specifines vieno ar kito vaisto indikacijas. ši infor
macija suformuos „specifinio antidepresanto nuo specifinės 
depresijos“ požiūrio pagrindus. 

Paskutinis klinikinio tyrimo „nuoseklaus gydymo pa
rinkimas depresijai gydyti“ (angl. Sequenced Treatment Al-
ternatives to Relieve Depression,  star*D) pranešimas [2] 
pateikė empirinių duomenų apie ambulatorinių didžiąja de
presija be psichozės simptomų sergančių pacientų, kuriems 
nebuvo efektyvus citalopramas (ssri), gydymo įvairiais aD 
veiksmingumą. Pranešime pateikti duomenys, kaip pakeisti 
gydymą ssri, jei jie buvo neveiksmingi. tačiau mums reikia 
daugiau informacijos, kaip parinkti specifinį aD pradedant 
gydyti. reikalingi vienų aD palyginimo su kitais duomenys, 
kaip ir atliekant catie tyrimą. toks tyrimas išaiškintų, kuris 
požiūris – „vieno antidepresanto nuo visų depresijų“ ar „spe

cifinio antidepresanto nuo specifinės depresijos“ yra teisin
gas. atsakymas į šį klausimą įrodymais pagrįstos medicinos 
eroje yra labai svarbus.
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ignacio Taboada, psichiatras (20060829)
taip, galbūt reikėtų.
tačiau ar nebūtų pigiau ir paprasčiau atlikti daugelio kli

nikinių tyrimų, atliktų tca eroje, ir daugelio 5Ht (serotoni
no) inhibitorių metaanalizę?

catie tyrimas su aPv nebuvo toks sėkmingas, nepai
sant, ką teigia jo autoriai ar kiti asmenys, kadangi jo metu 
buvo skiriamos mažesnės vaistų dozės nei klinikinėje prakti
koje, taip pat didelis skaičius pacientų pasitraukė iš tyrimo.

ar su aD tyrimu neatsitiks taip pat?
Jav psichiatrai skiria daugiau ssri ambulatoriniams pa

cientams, o daugiau tca stacionare gydomiems pacientams. 
tai verčia pagalvoti.

Dėkoju už galimybę pareikšti savo nuomonę.
�arakasas, Venes�ela

robertas bunevičius (20060829)
Dr. taboada mano, kad ssri gali būti veiksmingesni leng

vai depresijai gydyti ambulatoriniams pacientams, o tca – 
sunkiai depresijai stacionaro pacientams. ar mes turime pa
kankamai empirinių duomenų, įrodančių šią nuomonę?

adela Ciobanu (20060829) 
mano nuomone, visi nauji tyrimai, kurie gali mums pa

dėti klinikinėje praktikoje, yra sveikintini, ypač žinant, kad 
depresija yra dažniausias psichikos sutrikimas.

„vienas antidepresantas nuo visų depresijų“? ko gero, tai 
per daug optimistiška.

mes privalome nepamiršti gretutinių ligų, vaistų sąveikos 
ir to, kad nebūna dviejų vienodų pacientų; galbūt kiekvienas 
depresijos epizodas yra skirtingas netgi tam pačiam pacien
t�i.

aš visiškai sutinku su Jumis – mums reikia catie anti
depresantų tyrimo.

Pagarbiai,
adela ciobanu
Bukareštas, rumunija

Peter koenig (20060830)
visais atžvilgiais tai „milijono vertas klausimas“! kliniki

nė patirtis ir atidus pacientų stebėjimas (priešingai nei „tiria
mųjų asmenų“) rodo, kad įvairūs aD veikia skirtingai ne tik 
skirtingus pacientus, bet ir tą patį asmenį ir neapsiriboja tik 
poveikiu pagrindiniams simptomams, tačiau sukelia šalutinių 

ar reikalingas catie antidepresantų tyrimas?
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poveikių, pvz., kūno svorio didėjimą. tai, kas matoma klini
kinėje praktikoje, nėra iii fazės klinikinis tyrimas ar „tolesnio 
stebėjimo“ duomenys. tačiau: klinikinis įspūdis visada turi 
būti pagrindžiamas moksliniais įrodymais – taigi reikia tęsti 
catie antidepresantų tyrimus!

maría elisa irarrázaval (20060831)
klinikinėje praktikoje mes išnaudojame nepageidaujamus 

aD poveikius, pvz., anoreksija, nerimu sergantiems ar ener
gijos stoka besiskundžiantiems pacientams. šie ir kiti klausi
mai nenagrinėjami klinikinių tyrimų metu. mano nuomone, 
catie antidepresantų tyrimas galėtų padėti klinikinėje prak
tikoje, tačiau tai būtų tik plačios gairės, kaip yra ir dabar.

kitas labai svarbus klausimas būtų nustatyti, kuriems pa
cientams veiksmingas ir placebas!

raul f. iserhard (20060902)
kiek man žinoma, catie tyrimo pritaikymas vertinant 

depresijos gydymą gali mus nuvilti, kadangi mūsų dabarti
nė nozologinė klasifikacija (t.y. Dsm ar tLk) turi perdėtą 
simptomų naštą ir pateikia mažai žinių apie ligų fenome
nologiją ir psichopatologiją. taigi gydymo gairės apie tai, 
su kuo mes susiduriame, bus paveiktos šių savybių. mano 
manymu, mes negalime vienodai vertinti endogeninės de
presijos ir situacinės ar reaktyvinės depresijos. endogeninis 
depresinis sutrikimas turi įvairiausių klinikinių bruožų, ku
rie siejasi su jo įprastu substratu. aš turiu galvoje panikos 
sutrikimą, socialinę fobiją, kliedesinę dismorfofobiją, dep
resiją su psichozės simptomais ir pasikartojantį depresijos 
sutrikimą. visi jie yra skirtingos vieno ir to paties subjekto 
dalys su tvirtu fenomenologiniupsichopatologiniu pagrindu 
(kaip ir drovumas, nereikšmingumo jausmas, žema saviver
tė, kaltės jausmas, gėda, ir tai, apie ką nuostabiai mus mokė 
H.tellenbach (Konstelation des Inkludenz and Konstelation 
des Remanenz)). visa tai atskleidžia ligos esmę, o ne tik „as
menybės sutrikimą“. tokio depresijos tipo gydymo ypatumai 
labai skiriasi nuo situacinės arba reaktyvinės depresijos, ku
riai nebūdingi minėti klinikiniai bruožai. tik tiksliai ir aiš
kiai atskyrę šias dvi depresijos formas, mes gautume naudos 
atlikę catie antidepresantų tyrimą. kaip visi žinome, aiški 
depresijos klinika nebūtinai užtikrina gydymo aD veiksmin
gumą.

Dėkoju už galimybę bendrauti šiame forume.

Vladimír novotný (20060908)
atsakant į Jūsų klausimus:
1. taip, mums reikia daugiau klinikinių depresijos tyrimų, 

tokių kaip catie tyrimas su sergančiaisiais schizofrenija.
2. taip, mes dar neturime pakankamai empirinių duome

nų, pagrindžiančių klinikinius ssri ir tca veiksmingumo 
skirt�m�s.

raul f. iserhard (20060911)
ankstesniame pasisakyme (20060902) pamiršau pasa

kyti, kad ne tik tvirtas fenomenologinispsichopatologinis 
ištyrimo pagrindas padėtų nustatyti tikslią diagnozę, bet ir 
šiuolaikiniai kiekybiniai eeG (elektroencefelografijos) duo
menys gali įrodyti, kad panikos sutrikimas, socialinė fobija, 
kliedesinė dismorfofobija, depresija su psichozės simptomais 

ir pasikartojantis depresijos sutrikimas yra skirtingos vieno ir 
to paties subjekto, vadinamo biologine (endogenine) didžiąja 
depresija, dalys (kadangi tarp šių nozologijų nėra jokių elek
trofiziologinių skirtumų, galbūt skiriasi tik kai kurie neurofi
ziologiniai požymiai psichozių atvejais). 

skirtingų antidepresantų catie tyrimai
reichelt (20060830) 
ši diskusija yra kiek beviltiška, kadangi šiais laikais dep

resijos yra simptomus jungiantys sindromai, o ne etiologiniai 
subjektai.

Pvz., sumažėjęs serotonino ir normalus dopamino akty
vumas gali pasireikšti panašiai, kaip normalus serotonino ir 
padidėjęs dopamino aktyvumas [1]. taip pat sumažėjęs posi
napsinių receptorių kiekis, net ir esant normaliai serotonino 
ekskrecijai į sinapsę, gali imituoti sumažėjusį serotoninerginį 
„aktyvumą“. Be to, padidėjusi rezorbcija taip pat sumažina 
mediatoriaus kiekį sinapsėse [2]. tik keletas mediatorių vei
kia vieni, daugelis jų (peptidų) veikia kartu.

1. rogenes G.a. et al. // J. am. acad. child adolescent 
Psychiatr. – 1992, 31, p. 765–781.

2. Pedersen o.s. et al. // Pept. res. – 1999, 53, p. 641–
646.

robertas bunevičius (20060830)
iš tikrųjų mes nežinome tikslios depresijos etiologijos ir 

tikslaus aD veikimo mechanizmo. kitas pavyzdys, pagrin
džiantis Dr. reichelt iškeltą klausimą, galėtų būti, priešingai 
nei serotonino reabsorbcijos slopinimas, veikiančių vaistų an
tidepresinis poveikis (pvz., tianeptino). tačiau tai nereiškia, 
kad aD yra neveiksmingi ir kad mums nereikia įrodymais 
pagrįstų duomenų, geriau apibūdinančių klinikines (arba bio
logines, genetines) skirtingų aD indikacijas.

reichelt (20060831) 
Gyd. Bunevičius, žinoma, teisus teigdamas, kad vaistai 

reikalingi.
tačiau kaip užtvankos suformuotas tvenkinys gali būti 

įvairių formų, taip ir metabolizmas (nulemtas genetiškai ar 
epigenetiškai) gali suteikti ligai skirtingų bruožų, tai priklau
so nuo konstitucinių paciento savybių.

todėl daugiau dėmesio reikia skirti baziniams depresijos 
priežasčių tyrinėjimams. Diagnostinės schemos ne visada tin
ka visiems pacientams, nors jos aiškiai naudingos.

specifinis antidepresantas nuo specifinės depresijos
josé l. ayuso (20060830) 
Be abejo, reikalingi plačios apimties klinikiniai tyrimai, 

lyginantys klinikinį tca, naujų dvejopo poveikio aD ir 
ssri veiksmingumą.

man nepriimtinas požiūris „vienas antidepresantas nuo 
visų depresijų“. atsižvelgiant į patofiziologinius depresinio 
sutrikimo skirtumus, priklausomus nuo daugelio neuromedia
torių, farmakologinių aD savybių įvairovę ir didelę depresi
nių sutrikimų pasireiškimo įvairovę, būtų pernelyg paprasta 
teigti, kad visos aD klasės yra vienodai veiksmingos. turimi 
duomenys rodo svarbų ryšį tarp depresijos potipių (įtrauk
tų į Dsmiv klasifikaciją) ir aD veiksmingumo. Pvz., tca 
ir dvejopo poveikio aD yra veiksmingesni už ssri gydant 
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didžiąją depresiją su melancholijos simptomais, o, esant ati
pinei depresijai, veiksmingesni selektyvieji maoi (mono
aminooksidazės inhibitoriai) ir bupropionas. 

kita vertus, aš manau, kad ligos sunkumas yra svarbus 
klinikinis požymis, susijęs su skirtingu aD veiksmingumu. 
metaanalizės duomenimis, tca veiksmingesni stacionare 
gydomiems pacientams nei ssri (anderson J. // affect Di
sord. – 2000, 58(1), p. 19–36).

Labai dėkoju už galimybę dalyvauti šiame forume.

genetika – sTar*d 
lukas Pezawas (20060905)
norėčiau pabrėžti kitus svarbius ir stebinančius star*D 

klinikinio tyrimo duomenis, neseniai paskelbtus mcmahon 
F.J ir kt. straipsnyje (mcmahon F.J. et al. variation in the 
gene encoding the serotonin 2a receptor is associated with 
outcome of antidepressant treatment // am. J. Hum. Genet. – 
2006, 78, p. 804–881).

šio tyrimo metu buvo atrinkti 68 galimi genai, dažniau
sioms genetinėms variacijoms nustatyti buvo parinkti 768 
vieno nukleotido polimorfizmo žymenys. nustatytas tik vie
nas polimorfizmas, kuris reguliuoja 5Ht2a funkciją ir kuris 
buvo susijęs su gydymo rezultatais. Htr2a genas koduoja 
serotonino 2a receptorius. tiriamiesiems, kurie buvo homo
zigotai pagal šio geno a alelį, 18 proc. sumažėjo absoliuti 
rizika, kad gydymas aD bus neveiksmingas (palyginti su tais, 
kurie buvo homozigotai pagal kitą alelį). a alelis daugiau kaip 
šešis kartus dažniau nustatytas baltosios rasės asmenims nei 
juodosios rasės, o gydymas juodiesiems buvo mažiau veiks
mingas. a alelis gali prisidėti prie rasinių aD veiksmingumo 

skirtumų. taigi šie nauji genetiniai duomenys įtikina, kad 
Htr2a genas yra labai svarbus aD poveikiui.

šie ir kiti panašūs duomenys rodo genotipo svarbą verti
nant gydymo rezultatus.

neseniai mayo klinika pradėjo naudoti šiuos duomenis 
klinikinėje praktikoje (www.mayoclinic.org/news2006–
rst/3540.html?rss–feedid=1). 

nors šios procedūros dar yra ankstyvos stadijos, mano 
nuomone, reikia pratintis prie minties, kad genetiniai tyrimai 
gali būti individualaus gydymo planavimo priemonė. 

ar reikalingas antidepresantų tyrimas catie?
samvel sukiasyan (20060918) 
straipsniai apie skirtingų aD poveikį buvo labai dažni 

XX a. aštuntajame–devintajame dešimtmečiuose. visi šie 
straipsniai gerai žinomi, todėl jų išvardyti neverta. tačiau 
nuo praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio iki šių laikų 
psichiatrinių vaistų rinka perpildyta daugybės aD; pabrė
žiamos jų timoleptinės, anksiolitinės, raminamosios ir kitos 
savybės. ir tik klinikinė patirtis bei kiekvieno specialisto 
stebėjimai padeda nuspręsti, kokiomis sąlygomis aD yra 
veiksmingi. tačiau būtina pereiti nuo empirinių duomenų 
prie mokslinių tyrimų. Genetikos vystymasis padeda ieškoti 
ir dažnai rasti tą morfologinį substratą, kuris atsakingas už 
tam tikrą patologiją. mano manymu, genetinės psichofarma
kologijos vystymasis padės išspręsti šią problemą. to mums 
labai reikia.

vertė gyd. a.vaitkevičius 
Vilniaus universitetas
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