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Santrauka
Šiame pranešime, kuris yra rekomendacijų, paskelbtų
2002 m., atnaujinta versija (Bandelow ir kt., 2002, World J Biol
Psychiatry 3:171), pateikiamos Nerimo sutrikimų, obsesiniokompulsinio sutrikimo (OKS) ir potrauminio streso sutrikimo
(PTSS) farmakologinio gydymo rekomendacijos. Nuo pirmosios
šių rekomendacijų versijos publikavimo išspausdinta daug naujų
randomizuotų kontroliuojamųjų tyrimų duomenų apie anksiolitikus.
Visų pirma, dabar yra žinoma daugiau atkryčių prevencijos
tyrimų, įrodančių ilgalaikį anksiolitinių vaistų veiksmingumą.
Farmakologinio nerimo, obsesinio-kompulsinio ir potrauminio
streso sutrikimo gydymo rekomendacijos parengtos Pasaulinės
biologinės psichiatrijos draugijų federacijos (angl. WFSBP) Darbo
grupės. Konsensuso specialistų grupė sudaryta iš 30 tarptautinių
ekspertų, kurie rėmėsi 510 paskelbtais randomizuotais, placebo
arba lyginamaisiais kontroliuojamaisiais klinikiniais tyrimais
(RKT) ir 130 atvirais tyrimais ir atvejų aprašymais. Šių sutrikimų
pirmojo pasirinkimo vaistai yra selektyvūs serotonino reabsorbcijos
inhibitoriai (SSRI), serotonino ir noradrenalino reabsorbcijos
inhibitoriai (SNRI) ir kalcio kanalų moduliatorius pregabalinas.
Tricikliniai antidepresantai (TCA) yra vienodai veiksmingi kai
kuriems sutrikimams gydyti, tačiau dauguma blogiau toleruojami nei
SSRI arba SNRI. Gydymui atspariais atvejais benzodiazepinai gali
būti vartojami, kai pacientas neturi piktnaudžiavimo narkotinėmis
medžiagomis anamnezės. Gydymo galimybės pacientams, kurie yra
atsparūs standartiniam gydymui, aprašytos šioje apžvalgoje. Nors šios
gairės ypatingą dėmesį skiria vaistų vartojimui, nefarmakologiniai
gydymo metodai taip pat buvo įvertinti. Kognityvinė elgesio

Abstract
In this report, which is an update of a guideline published
in 2002 (Bandelow et al. 2002, World J Biol Psychiatry 3:171),
recommendations for the pharmacological treatment of anxiety
disorder, obsessive-compulsive disorder (OCD) and post-traumatic
stress disorder (PTSD) are presented. Since the publication of the first
version of this guideline, a substantial number of new randomized
controlled studies of anxiolytics have been published. In particular,
more relapse prevention studies are now available that show sustained
efficacy of anxiolytic drugs. The recommendations, developed by
the World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP)
Task Force for the Pharmacological Treatment of Anxiety, ObsessiveCompulsive and Post-Traumatic Stress Disorders, a consensus
panel of 30 international experts, are now based on 510 published
randomized, placebo- or comparator-controlled clinical studies
(RCTs) and 130 open studies and case reports. First-line treatments
for these disorders are selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs),
serotonin-noradrenaline reuptake inhibitors (SNRIs) and the calcium
channel modulator pregabalin. Tricyclic antidepressants (TCAs) are
equally effective for some disorders, but many are less well tolerated
than the SSRIs/SNRIs. In treatment-resistant cases, benzodiazepines
may be used when the patient does not have a history of substance
abuse disorders. Potential treatment options for patients unresponsive
to standard treatments are described in this overview. Although these
guidelines focus on medications, non-pharmacological were also
considered. Cognitive behavioural therapy (CBT) and other variants
of behaviour therapy have been sufficiently investigated in controlled
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Gydymo rekomendacijos
terapija (KET) ir kitos elgesio terapijos buvo pakankamai ištirtos
kontroliuojamaisiais tyrimais su pacientais, sergančiais nerimo
sutrikimai, OKS, ir PTSS patvirtinti jų vartojimo rekomendacijas
atskirai arba kartu su ankščiau minėtais vaistais.
Raktiniai žodžiai: antikonvulsantai, antidepresantai, antipsichoziniai
vaistai, nerimo sutrikimai, anksiolitikai, benzodiazepinai,
kognityvinio elgesio terapijos, įrodymais pagrįstos gairės, bendrieji
nerimo sutrikimai, obsesinis-kompulsinis sutrikimas, panikos
sutrikimas, potrauminio streso sutrikimas, paprastoji fobija,
socialinės fobijos, SSRI, SNRI, gydymas.

Pratarmė ir interesų atskleidimas
Rengiant šias gaires, nebuvo komercinių organizacijų
finansinio palaikymo. Šios praktinės rekomendacijos buvo
sukurtos psichiatrų ir psichoterapeutų, kurie aktyviai dirba
klinikinį darbą. Be to, kai kurie straipsnio autoriai vykdo
mokslinius tyrinėjimus ar dalyvauja kitose akademinėse
veiklose. Gali būti, kad dėl tokios veiklos kai kurie straipsnio
autoriai gavo pajamų, susijusių su vaistais, aptartais šiose gairėse.
Siekiant sumažinti galimus rekomendacijų šališkumus dėl
interesų prieštaravimų, buvo naudojama keletas mechanizmų.
Kai kurie vaistai, rekomenduojami šiose gairėse, nėra
prieinami visose šalyse.
Įvadas
Nerimo sutrikimai priklauso labiausiai paplitusiems
psichikos sutrikimams ir tai sudaro didelę naštą ne tik
pacientams, turintiems šių sutrikimų, bet ir sveikatos priežiūros
sistemai. Tačiau daugeliui pacientų, kuriems gydymas gali
padėti, sutrikimai nediagnozuojami arba negydomi. Tai iš
dalies gali būti dėl to, kad pacientams trūksta informacijos
apie nerimo sutrikimus iš pirminės sveikatos priežiūros
specialistų. Be to, gėdos jausmas vis dar susijęs su psichikos
sutrikimais ir pacientams trūksta pasitikėjimo psichikos
gydymo veiksmingumu. Dėl šių veiksnių šie sutrikimai
nediagnozuojami ir negydomi arba gydomi netinkamais
metodais. Tikimės, kad šios gairės gali padėti sėkmingai
gydyti pacientus, turinčius nerimo sutrikimų.
Šios rekomendacijos yra pirmoji redakcija parengtos
Pasaulinės biologinės psichiatrijos draugijų federacijos
(angl. WFSBP) Darbo grupės farmakologiškai gydyti nerimo,
obsesinio-kompulsinio ir potrauminio streso sutrikimus,
konsensuso specialistų grupės, sudarytos iš nerimo, obsesiniokompulsinio sutrikimo (OKS) ir potrauminio streso sutrikimo
(PTSS) tarptautinių ekspertų (Bandelow ir kt., 2002b).
Nuo pirmosios versijos publikavimo 2002 m., atlikta daug
klinikinių tyrimų ir sukurta daug naujų gydymo metodų. Todėl
Darbo grupė nusprendė, kad rekomendacijas reikia atnaujinti.
Naujos redakcijos planuojamos ir ateityje.
Šios gairės pateikia rekomendacijas nerimui, obsesiniamkompulsiniam ir potrauminio streso sutrikimams gydyti, jos
skirtos visiems pirminės, antrinės ir bendruomenės sveikatos
priežiūros specialistams.
Metodai
Šios gairės pagrįstos kontroliuojamųjų klinikinių tyrimų
duomenimis, laikantis įrodymais pagrįstos medicinos principų.
Duomenys rinkti iš straipsnių, publikuotų MEDLINE
duomenų bazėje ir Science Citation Index at Web of Science
(ISI) bazių (iki 2008 m. birželio). Keletas papildomų tyrimų
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studies in patients with anxiety disorders, OCD, and PTSD to support
them being recommended either alone or in combination with the
above medicines.
Key words: Anticonvulsants, antidepressants, antipsychotics,
anxiety disorders, anxiolytics, benzodiazepines, cognitive behaviour
therapy, evidence-based guidelines, generalized anxiety disorder,
obsessive-compulsive disorder, panic disorder, post-traumatic stress
disorder, simple phobia, social phobia, SSRI, SNRI, treatment

rasta naudojant rankinę paiešką.
Rekomendacijos yra pagrįstos tyrimais, kurie tenkina
tam tikrus metodinius reikalavimus, apibendrintais 3 lentelėje
(RKT kokybės reikalavimai, taip pat žr. SIGN ir Jadad ir kt.,
(1996)).
Atviri tyrimai ir atvejų aprašymai taip pat buvo peržiūrimi,
siekiant užtikrinti gydymo įvairovę tiems pacientams, kurie
nereaguoja į standartinį gydymą. Šie duomenys turi būti
interpretuojami labai atsargiai dėl stipraus placebo poveikio ir
galimo straipsnio šališkumo.
Taip pat buvo atsižvelgta į rekomendacijas iš ankstesnių
gairių (1 lentelė). Kad vaistas būtų rekomenduotas, jo
veiksmingumas turi būti įrodytas dvigubai aklame tyrime,
placebo kontroliuojamosiose (DAPK) studijose. Kai tam
tikram sutrikimui gydyti nustatytas standartinis gydymas
egzistuoja, vaistas turi būti palygintas su šiuo lyginamuoju
vaistu (lyginamasis tyrimas). Tačiau lyginamasis tyrimas be
placebo nelaikomas pakankamu, nes yra pavojus, kad naujų
vaistų visavertiškumas negali būti nustatytas dėl mažos
statistinės galios, todėl didelės imties tyrimo reikia tam, kad
tyrimai būtų informatyvūs. Paprastai atliekami ne inferioriniai
tyrimai, t.y. tyrimai, kuriais įrodoma, kad naujas vaistas yra
ne mažiau veiksmingas nei vaistas, su kuriuo jis lyginamas.
Šiems tyrimams reikia mažesnės imties nei pranašumo
tyrimams. Neinferioriniuose tyrimuose optimalios imties
dydis priklauso nuo kliniškai reikšmingo skirtumo apibrėžimo
ir šis apibrėžimas gali būti savarankiškas. Ekspertų šioje srityje
sutarimas pasikeitė dėl neinferiorinių tyrimų reikalavimų
(Nutt ir kt., 2008):
• Placebo grupė turėtų būti įtraukta, siekiant užtikrinti
„tyrimo jautrumą“.
• Abu veiksmingi vaistai turėtų būti pranašesni už placebą
pagal priimtiną kliniškai reikšmingą skirtumą, naudojant
tam tikrą vertinimo skalę (pvz., ≥2 HAMA įverčiai).
• Abu veiksmingi vaistai turėtų būti pranašesni už placebą
pagal atsako dažnį (≥10 proc. geriau nei placebas), o
atsako dažnis dažniausiai apibrėžiamas kaip ≥50 proc.
pagerėjimas pagal minėtą skalę.
• Ne blogesnio pranašumo skirtumas, t.y. skirtumas
tarp veiksmingų vaistų pagal pagrindinio efektyvumo
matavimą (pvz., HAMA) turėtų būti <50 proc. skirtumo
tarp lyginamojo vaisto ir placebo ankstesniuose tyrimuose.
• Atsako dažnis į naujus vaistus turėtų būti ne daugiau kaip
5 proc. mažesnis nei atskaitos vaisto.
• Vienpusis 97,5 proc. tikrumo intervalas neinferiorinio
tyrimo skirtumas turėtų būti ne daugiau kaip a-priori
apibrėžtame intervale, pvz., 1,5 balo pagal HAMA.
Tačiau etikos klausimai ne mažesnio pranašumo tyrimuose
tebediskutuojami (pvz., Garattini ir Bertele 2007).
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1 lentelė. Ankstesnės rekomendacijos nerimo sutrikimams, OKS ir PTSS gydyti
Rekomendacijos

Šaltinis

Rekomenduojamas minimalus
farmakoterapijos laikotarpis

Australijos Karalystės ir Naujosios Zelandijos psichiatrų kolegija:
Australijos ir Naujosios Zelandijos klinikinės praktikos gairės
panikos sutrikimams ir agorafobijai gydyti

Andrews, 2003

Jokių rekomendacijų

Pasaulinė nerimo taryba: Rekomendacijos panikos sutrikimo
ilgalaikiam gydymui

Pollack ir kt., 2003

12–24 mėn.

- Generalizuotas nerimo sutrikimas

Allgulander ir kt., 2003

Jokių rekomendacijų dėl
duomenų trūkumo

- Socialinės fobijos

van Ameringen ir kt., 2003

12 mėn.

- Obsesinis-kompulsinis sutrikimas suaugusiems

Greist ir kt., 2003

12–24 mėn.

- Potrauminio streso sutrikimas

Stein ir kt., 2003a

12–24 mėn.

įrodymais pagrįstos rekomendacijos nerimo sutrikimo
farmakologiniam gydymui: Didžiosios Britanijos psichofarmakologų
asociacijos rekomendacijos

Baldwin ir kt., 2005

6 mėn. po pirminio atsako į
gydymą

Kanados psichiatrų asociacijos rekomendacijos klinikinei praktikai,
Nerimo sutrikimų gydymas

Kanados psichiatrų asociacija,
2006

FS: 8–12 mėn.
GNS: jokių rekomendacijų
SNS: 12–24 mėn.
OKS: 12–24 mėn.

Sveikatos ir Klinikinės Ekscelencijos Nacionalinis institutas
(NICE). Nerimas: suaugusiųjų nerimo (panikos sutrikimo su (be)
agorafobijos ir generalizuoto nerimo sutrikimo) gydymas pirminėje,
antrinėje ir bendruomenės priežiūroje

NICE, 2007

6 mėn. po pirminio atsako į
gydymą

Amerikos psichiatrų asociacija: praktikinės rekomendacijos gydyti
pacientus, turinčius obsesinį-kompulsinį sutrikimą

Koran ir kt., 2007

12–24 mėn.

Sveikatos ir Klinikinės Ekscelencijos Nacionalinis institutas
(NICE): obsesinis-kompulsinis sutrikimas: pagrindinės intervencijos
obsesiniam-kompulsiniam sutrikimui ir kūno dismorfiniam
sutrikimui gydyti

NICE, 2006

12 mėn. ar daugiau

Sveikatos ir Klinikinės Ekscelencijos Nacionalinis institutas (NICE):
Potrauminio streso sutrikimas. PTSS suaugusiųjų ir vaikų gydymas
pirminėje ir antrinėje priežiūroje

NICE, 2005

12 mėn. ar daugiau

Veteranų reikalų departamentas: potrauminio streso sutrikimo
klinikinės praktikos rekomendacijos

Veteranų reikalai, 2007

Jokių rekomendacijų

Medicinos institutas: PTSS gydymas: įrodymų vertinimas. Trumpas
pranešimas

Medicinos institutas, 2007

Jokių rekomendacijų

Įrodymų kategorijos
įrodymų kategorijos, taikomos šiose gairėse, aprašytos
2 lentelėje. Ankstesnėse gairėse buvo taikytos įvairios
įrodymų kategorijos. Ieškodami dažniausiai taikomų
įrodymų kategorijų vertinimo sistemos WFSBP gairėms,
mes nustatėme, kad nėra visuotinai pripažintos sistemos
medicininėms arba psichologinėms gydymo intervencijoms
vertinti. Būtų pageidautina, kad ta pati įrodymų hierarchija
būtų taikoma visose tokiose gairėse. Tačiau nėra bendro
sutarimo dėl optimalios klasifikavimo sistemos. Literatūroje
mes pastebėjome esamas kategorijų problemas. Pvz., sunku
priimti įrodymų kategorijas dėl kai kurių metodologinių
klausimų, naudojamų Jungtinėje Karalystėje NICE gairėse
(NICE, 2007), kurios buvo pagrįstos sistema, kurią sukūrė
Eccles ir Mason (2001). Šios problemos aptartos šio leidinio
redakcijos straipsnyje (Bandelow ir kt., 2008). Dėl šių
Vol. 12, No 2, 2010, December

klasifikavimo sistemų trūkumų mes nusprendėme sukurti tam
tikras įrodymų kategorijas šioms gairėmis ir kitoms WFSBP
gairių serijoms, integruojant pasiūlymus iš kitų gairių ir
bandant vartoti apibrėžimus, kurie optimaliai yra pritaikytini
psichiatrijoje, siekiant užtikrinti optimalų aiškumą sveikatos
priežiūros paslaugų teikėjams ir pacientams. Šios sistemos
principai:
1. Pirmoji kategorija (A) taikoma gydymui, kuris buvo
veiksmingas daugiau nei viename RKT ir lyginamajame
tyrime.
2. Metaanalizės reikalingos tik tais atvejais, kai įrodymai iš
originalių duomenų yra nepakankami.
3. Antroji kategorija (B) taikoma gydymui, kai buvo atliktas
vienas (ar daugiau) DAPK tyrimas be lyginamojo tyrimo.
4. Klasifikavimo sistema taip pat turi (C) kategoriją iš atvirų
tyrimų duomenų.
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Gydymo rekomendacijos
2 lentelė. Įrodymų kategorijos. 6 lentelėje įrodymų kategorijos pateiktos visiems rekomenduojamiems vaistams
įrodymų kategorija

Aprašymas

↑↑A

Įrodyta kontroliuojamaisiais tyrimais
remiasi:
dviem ar daugiau dvigubai aklais paralelinių grupių, atsitiktinių imčių kontroliuojamaisiais tyrimais (RKT)
ir pranašesni už placebą (arba psichoterapijos tyrimo atveju pranašesnis už „psichologinį placebą“ tyrime
su adekvačiu aklumu)
ir
vienu ar daugiau teigiamu RKT, kuris rodo pranašumą arba jam prilygstamą veiksmingumą, palyginus su
nustatytu lyginamuoju gydymu trijų tyrimų su placebo kontroliuojamąja grupe arba pakankamos statistinės
galios neinferioriniame tyrime (reikalingas, jei toks standartinis gydymas yra).
Esant neigiamiems tyrimams (tyrimai, nerodantys pranašumo prieš placebą arba nepilnavertiški lyginant
su referenciniu gydymu), jie turi būti atsverti bent dviejų teigiamų tyrimų ar metaanalize visų tyrimų, kurie
rodo pranašumą prieš placebą ir neinferioriškumą su nustatytu lyginamuoju gydymu.
Tyrimai turi atitikti nustatytus metodinius standartus (3 lentelė). Sprendimas yra pagrįstas pirminiu
veiksmingumo vertinimu.

↑B

Kontroliuojamųjų tyrimų riboti teigiami įrodymai
remiasi:
vienu ar daugiau RKT, rodančiais pranašumą prieš placebą (arba psichoterapijos tyrimų atveju pranašumą
prieš „psichologinį placebą“)
arba
randomizuotais kontroliuojamaisiais palyginamaisiais su standartiniu gydymu be placebo tyrimais, kai
imties dydis pakankamas neinferioriniam tyrimui
ir
nėra neigiamu tyrimų.

(↑) C
C1

Nekontroliuojamųjų tyrimų įrodymai arba atvejų aprašymai/ekspertų nuomonės
Nekontroliuojamieji tyrimai
remiasi:
vienu ar daugiau teigiamu natūralistiniu atviru tyrimu (bent su penkiais vertinamais pacientais) arba
palyginimas su nuorodiniu vaistu, kai imtis pakankama neinferioriniam tyrimui
ir
nėra neigiamų kontroliuojamųjų tyrimų.

C2

Atvejų aprašymai
remiasi:
vienu ar daugiau teigiamų atvejų aprašymu
ir
nėra neigiamų kontroliuojamųjų tyrimų.
Remiasi šios srities ekspertų nuomone ar klinikine patirtimi.

C3
↔D

Nepastovūs rezultatai
Teigiami RKT yra nusverti maždaug tokio paties skaičiaus neigiamų tyrimų

↓E

Neigiami įrodymai
Dauguma RKT tyrimų rodo mažesnį veiksmingumą nei placebas (arba psichoterapijos tyrimų atveju
„psichologiniu placebo“ pranašumą) ar blogesnį už lyginamojo gydymo poveikį

?F

įrodymų trūkumas
Nėra tinkamų tyrimų, įrodančių veiksmingumą arba neveiksmingumą

Rekomendacijų klasės

Pagrįstos:

1
2
3
4
5

Kategorijos A įrodymai ir tinkamas rizikos ir naudos santykis
A kategorijos įrodymai ir vidutinis rizikos ir naudos santykis
B kategorijos įrodymai
C kategorijos įrodymai
D kategorijos įrodymai

5. Palyginimai su nuorodiniu vaistu, kai imties dydis
nepakankamas neinferioriniam tyrimui, traktuojami
kaip atviri duomenys.
6. „Prieštaringų duomenų“ kategorija (D).
7. Skirtumas buvo nustatytas tarp „neigiamų įrodymų“ (E)
ir „įrodymų trūkumo“ (F).
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Rekomendacijų klasės
Įrodymų kategorijos remiasi tik veiksmingumu,
neatsižvelgiant į kitus vaistų privalumus arba trūkumus,
tokius kaip, šalutiniai poveikiai arba sąveika, tačiau
šie klausimai yra svarbūs. Todėl buvo naudojamos ir
rekomendacijų klasės. Pvz., benzodiazepinų veiksmingumas
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B. BANDELOW ir kt. Nerimo sutrikimų gydymo rekomendacijos
3 lentelė. Kontroliuojamųjų tyrimų kokybės patikrinimo sąrašas
-

Tyrimai apibūdinti kaip randomizuoti*; metodas naudojamas sudaryti randomizuotą tikimybių seką yra aprašytas ir taikytinas
(pvz., kompiuteriu)*.

-

Taikomi standartizuoti diagnostikos kriterijai (pvz., DSM arba TLK).

-

Tyrimai apibūdinti kaip dvigubai akli*; dvigubai aklas metodas aprašytas ir tinkamas* (vienodas placebas, maskavimas ir t.t. arba
vartotas ''psichologinis placebas'' kontroliuoti ir vertinti ''aklo'' vertintojo tuo atveju, kai naudojami psichoterapijos tyrimai.)

-

Aprašymas subjektų, iškritusių ir paliekančių tyrimą*; vertinimo metodų nurodymas („ketinimas gydyti“/„pagal protokolą“).

-

Aktyvaus palyginimo atveju: vartojamas nustatyto veiksmingumo lyginamasis vaistas.

-

Vienintelis skirtumas tarp grupių yra naudojamas gydymo būdas.

-

Lygiagrečios grupės (vietoje kryžminių tyrimų, laukimo sąrašo kontrolinė grupė arba „istorinis“ palyginimas).

-

Pakankamas imties dydis, pagrįstas a-priori skaičiavimais.

-

Naudojamos jautrios vertinimo skalės.

-

Deklaruotas pagrindinio efektyvumo matavimas.

-

Naudojami atitinkami statistiniai testai (pvz., skirtumų pradiniame taške kontroliavimas ir t.t.); aprašytas metodas naudojamas
gydyti tiems, kurie nebaigė tyrimo (pvz., paskutinis stebėjimas nukeltas vėlesniam laikotarpiui, mišraus modelio pakartotinių
matavimų analizė).

-

Atitikimas geros klinikinės praktikos (GKP) kriterijus.

-

Tinkamai patvirtinta etikos komiteto.

*Šie punktai yra dalis Jadad Score Jadad ir kt., 1996.

įrodytas (įrodymų A kategorija), bet jie rekomenduojami tik
kaip antros eilės gydymo metodai dėl jų piktnaudžiavimo
galimybės (2 rekomendacijų klasė). Rekomendacijų klasės
gali būti taikomos kaip žingsniai: pirmasis žingsnis – vaistų
recepto išrašymas su 1 klasės rekomendacija. Kai toks
gydymo metodas neveiksmingas, visi kiti 1 klasės variantai
turėtų būti išbandomi pirmiausia prieš taikant kitą gydymo
būdą su 2 klasės rekomendacijomis.
Mūsų rekomendacijose mes neatsižvelgėme į tiesiogines
ir netiesiogines gydymo išlaidas, nes jos iš esmės skiriasi
įvairiose sveikatos priežiūros sistemose.
Šios praktikos principai yra tik gairės. Laikantis jų, nebus
užtikrinti sėkmingi rezultatai visais atvejais. Individualus
paciento gydymas turėtų būti planuojamas psichiatro,
atsižvelgiant į paciento klinikinius požymius, diagnostikos ir
gydymo galimybes.
Kai kurie vaistai, rekomenduojami šiose gairėse,
nepatvirtinti (ar dar nepatvirtinti) gydyti nerimo sutrikimus
visose šalyse. Nacionalinės reguliavimo valdžios institucijų
patvirtinimas priklauso nuo įvairių veiksnių, o šios gairės
išimtinai remiasi tik turimais įrodymais.
Diagnozė
Ketvirtoje lentelėje pateikiama trumpa įvairių nerimo
sutrikimų vertinimo apžvalga. Nerimo sutrikimas gali
pasireikšti kartu su kitu nerimo sutrikimu bei kartu su kitais
psichikos sutrikimais, pvz., depresija (Bandelow, 2003).
Epidemiologija
Nerimo sutrikimai, OKS ir PTSS priklauso dažniausiems
psichikos sutrikimams. 12 mėn. ir gyvenimo trukmės
paplitimas pagal gyventojų apklausos Nacionalinės
bendrasergamumo apklausos repliką (NBA-R), atliktą 2001
ir 2003 m. (Kessler ir kt., 2005a, b) pateikiamas 1 paveiksle.
Palyginus su pirmąją Nacionaline bendrasergamumo
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apklausa 1990 ir 1992 m., nerimo sutrikimų paplitimas
nepakito per dešimtmetį, o gydymo lygis išaugo (Kessler ir
kt., 2005c).
Epidemiologiniai duomenys, surinkti iš įvairių šalių,
rodo nerimo sutrikimų paplitimo skirtumus (Bandelow 2003;
Wittchen ir Jacobi 2005).
Nerimo sutrikimų pasireiškimo mediana yra septyni metai
specifinėms fobijoms, 13 – SNS, 19 – OKS, 23 – PTSS, 24
– panikos sutrikimams, 31 – GNS (Kessler ir kt., 2005a).
Nerimo sutrikimai yra linkę išnykti penktajame gyvenimo
dešimtmetyje (Bandelow, 2003; Kessler ir kt., 2005a; Rubio ir
Lopez-Ibor, 2007a, b).
Pacientai, sergantys nerimo sutrikimais, dažni greitosios
medicininės pagalbos paslaugos vartotojai (Klerman ir
kt., 1991; Wang ir kt., 2005), turi didelę savižudybės
riziką (Weissman ir kt., 1989) ir pavojų piktnaudžiauti
narkotikais (Brady ir Lydiard, 1993). Išlaidos, susijusios su
nerimo sutrikimų gydymu, sudaro apie trečdalį visų išlaidų
psichikos ligoms gydyti (DuPont ir kt., 1996; Rice ir Miller,
1998; Wittchen, 2002). Pirminėje sveikatos priežiūroje
nerimo sutrikimai dažnai yra nediagnozuojami (Sartorius
ir kt., 1996) arba diagnozuojami praėjus keletui metų po
jų pasireiškimo. Dažnai gydytojai nesugeba pasinaudoti
turimomis veiksmingomis gydymo strategijomis (Bandelow
ir kt., 1995; Cowley ir kt., 1997).
Etiologija
Hipotezės apie nerimo sutrikimų ir OKS etiologiją šiuo
metu yra grindžiamos pažeidžiamumo veiksniais (genetika,
ankstyvosios vaikystės nelaimėmis), taip pat streso poveikiu,
pvz., profesiniu stresu ir traumine patirtimi. Manoma, kad nerimo
sutrikimus sukelia tam tikro neurobiologinio pažeidžiamumo
ir tokių aplinkos veiksnių sąveika. Pažeidžiamumas gali būti
grindžiamas genetiniais veiksniais, susijusiais su centrinės
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4 lentelė. Trumpas nerimo sutrikimų aprašymas, kaip apibrėžta TLK-10 (WHO 1991) ir DSM-IV-TR (APA, 2000)
Panikos sutrikimas (PS)
Panikos sutrikimas apibūdinamas kaip pasikartojantys panikos priepuoliai, kurie yra atskiri intensyvūs baimės ar diskomforto priepuoliai,
kartu su ne mažiau kai 4 iš 14 somatinių ir psichinių simptomų (13 DSM-IV). Panikos priepuolis pasiekia kulminaciją per 10 min. ir
vidutiniškai tęsiasi 30–45 min. Dažnai pacientas bijo, kad jis turi sunkių sveikatos sutrikimų, pvz., miokardo infarktą.
Agorafobija
Apie du trečdaliai visų pacientų, turinčių panikos sutrikimų, kenčia nuo agorafobijos, kuri apibrėžiama kaip baimė atsidurti vietose
ar situacijose, iš kurių ištrūkti gali būti sunku arba kur pagalba gali būti neprieinama, jeigu ištiktų netikėtas panikos priepuolis. Šioms
situacijoms priskiriama: būti minioje ar stovėti eilėje, būti vienam ne namuose arba keliauti autobusu, traukiniu, automobiliu. Tokių situacijų
yra vengiama arba jos išgyvenamos su akivaizdžiu nerimu.
Generalizuotas nerimo sutrikimas (GNS)
Pagrindiniai generalizuoto nerimo sutrikimo požymiai yra pernelyg stiprus nerimas ir rūpestis. Pacientai kenčia nuo somatinių nerimo
simptomų, taip pat neramumo, dirglumo, sunkumo susikaupti, raumenų įtampos, miego sutrikimų ir greito nuovargio. Pacientas gali išsakyti
nuolatinį baiminimąsi, kad jis arba giminaitis netrukus susirgs, arba įvyks nelaimingas atsitikimas.
Specialiosios fobijos
Specialiosioms fobijoms būdinga perdėta ar nepagrįsta baimė tam tikriems objektams arba situacijoms (pvz., skraidymas, aukštis, gyvūnai,
kraujo matymas ir kt.).
Socialinė fobija (socialinio nerimo sutrikimas, SNS)
Šiam sutrikimui yra būdinga stipri, tęstinė ir nepagrįsta baimė būti kitų stebimam arba neigiamai įvertintam socialinėse situacijose ar
susiėjimuose ir tai susiję su somatiniais ir pažinimo funkcijų sutrikimais. Tokių situacijų yra vengiama arba jos išgyvenamos su siaubu arba
baime. Tokios situacijos apima baimę viešai kalbėti, taip pat kalbėti su nepažįstamais žmonėmis ar būti kitų stebimiems.
Obsesinis-kompulsinis sutrikimas (OKS)
OKS būdingos pasikartojančios obsesijos arba kompulsijos, arba abu, sukelia distresą, laiko trūkumą ir santykių problemas. Labiausiai
paplitusios obsesijos yra nerimas dėl taršos, žalos, draudimo kaupti atsargas, taip pat seksualiniai, somatiniai bei religiniai rūpesčiai.
Kompulsijos apima plovimą, tikrinimą, atkartojimą, organizavimą, skaičiavimą, atsargų kaupimą ir lietimą (retai).
Potrauminis streso sutrikimas (PTSS)
PTSS atsiranda po siaubingos patirties, kai buvo naudojamas fizinis smurtas arba fizinio smurto grėsmė. Asmuo, kuris serga PTSS,
gali būti tas, kuris patyrė smurtą arba smurtą galėjo patirti mylimas žmogus, arba asmuo galėjo stebėti smurtą, kurį patyrė artimieji ar
nepažįstamieji žmonės. Šiai būklei būdingi pasikartojantys ir nepageidaujami, sukeliantys nerimą prisiminimai apie įvykį, košmarai,
įvykio išgyvenimas, haliucinacijos, arba disociatyvūs praeities epizodo prisiminimai, intensyvus psichologinis arba fiziologinis nerimas
po užuominų apie panašų į buvusį traumos atvejį, siekimas išvengti dirgiklių, susijusių su patirta trauma, nesugebėjimas prisiminti svarbių
traumos aspektų, susidomėjimo praradimas, nutolimas nuo kitų, miego sutrikimai, dirglumas, sunkumas susikaupti, didesnis jaudrumas ir
perdėtas apstulbinimo atsakas. Visi simptomai išlieka daugiau kaip vieną mėnesį.

Bet koks nerimo
sutrikimas
Agorafobija
Obsesinis-kompulsinis
sutrikimas
Panikos sutrikimas
Generalizuotas nerimo
sutrikimas
Potrauminis streso
sutrikimas

Per gyvenimą
Per 12 mėnesių

Socialinė fobija
Specialiosios fobijos

1 pav. Nerimo sutrikimai, OKS ir PTSS. 12 mėn. ir gyvenimo trukmės paplitimo dažnis. Duomenys iš Nacionalinės
bendrasergamumo apklausos pakartotinio tyrimo* Kessler ir kt., 2005c; ** Kessler ir kt., 2005a.
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B. BANDELOW ir kt. Nerimo sutrikimų gydymo rekomendacijos
nervų sistemos neurobiologiniu prisitaikymu. Neurobiologinių
pokyčių randama esant nerimo sutrikimui serotonino,
noradrenalino, dopamino, gamaaminosviesto rūgšties,
cholecistokinino, glutamato, arba endogeninių opioidų
receptorių, arba pagumburio-hipofizės antinksčių (PHA) ašies
funkcijose. Skaitytojui rekomenduojama skaityti išsamias
šios srities apžvalgas (Charney ir Bremner, 1999; Connor
ir Davidson, 1998; Gorman ir kt., 2000; Jetty ir kt., 2001;
Leonardo ir Hen, 2006, 2008; Li ir kt., 2001; Nutt ir kt., 1998;
Ressler ir Mayberg, 2007; Schneier ir kt., 2000; Stein, 2000;
van Ameringen ir kt., 2000). Taip pat pabrėžiama neadaptyvi
dusimo pavojaus fiziologinio signalo atpažinimo funkcija
(Klein, 1993; Preter ir Klein, 2008).
Gydymas
Prieš pradedant gydyti vaistais, pacientui turėtų būti
paaiškintas mechanizmas, sukeliantis psichinį ir somatinį
nerimą. Rekomenduojama naudoti brošiūras, kurios
paaiškina būklei būdingus požymius, gydymo galimybes ir
nepageidaujamus vaistų poveikius. Paciento paklusnumas
vaistų gydymui gali būti pagerintas, jeigu vaistų privalumai
ir trūkumai yra išsamiai paaiškinami, pvz., vėlyvesnis vaisto
veikimas arba galimas šalutinis poveikis, kaip antai, pradinis
drebulys, susijęs su gydymu SSRI.
Žymus placebo poveikis, spontaniškas atkrytis arba
tendencija regresuoti gerai žinomi nerimo sutrikimų gydymo
savitumai. Nerekomenduojama taikyti gydymo, jei neįrodytas
pranašumas prieš placebą, nes placebo poveikis nenuspėjamas ir
gali su laiku išnykti. Be to, naudojant nepatvirtintas procedūras,
pacientai gali prarasti galimybę būti gydomi alternatyviais
veiksmingais gydymo būdais. Didelės išlaidos galimos tiek
bendrajai sveikatos apsaugos sistemai, tiek visuomenei, gydant
nerimo sutrikimus neveiksmingais vaistais.
Gydymo indikacijos
Gydymas yra skiriamas daugumai pacientų, kurie
atitinka TLK-10 ar DSM-IV-TR nerimo sutrikimų arba
OKS kriterijus. Gydymo planas grindžiamas paciento
pageidavimu, ligos sunkumu, bendrasergamumu, gretutinėmis
ligomis, komplikacijomis, tokiomis kaip, piktnaudžiavimas
narkotinėmis medžiagomis arba savižudybės rizika,
ankstesnėmis procedūromis, išlaidomis ir gydymo
prieinamumu. Gydymo galimybės apima gydymą vaistais,
psichologines terapijas bei kitas intervencijas.
Gydymo vaistais trukmė
Daugumai nerimo sutrikimų būdingi tai pagerėjimo, tai
pablogėjimo epizodai. Po remisijos, kuri gali atsirasti vėliau
OKS ir PTSS atveju nei kitų nerimo sutrikimų atveju, gydymą
reikia tęsti ne trumpiau kaip vienerius metus, siekiant sumažinti
atkryčio riziką ir tik po to, kai visi arba beveik visi simptomai
išnyksta, gydymą galima nutraukti. Apskritai, tik keli tyrimai
nagrinėja atkrytį po daugiau nei vienerių metų.
Dozavimas
Rekomenduojamos dozės pateikiamos 6 lentelėje.
Visuose randomizuotuose kontroliuojamuosiuose tyrimuose
SSRI/SNRI turi plokščią kreivę, t.y., maždaug 75 proc.
pacientų gydymas parodo atsaką į pirminę (mažą) dozę
(išskyrus OKS). Kai kuriems pacientams, pvz., pagyvenusio
amžiaus žmonėms, gydymas turi būti pradedamas skiriant
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pusę rekomenduojamos dozės ar mažiau, siekiant sumažinti
pradinius nepageidaujamus poveikius, tokius kaip pykinimas,
galvos svaigimas ir galvos skausmas, paradoksalus nerimo
sustiprėjimas. Be to, pacientai, sergantys panikos sutrikimu,
gali būti jautrūs serotonerginei stimuliacijai ir gali lengvai
nutraukti gydymą dėl pradinio drebulio ir nervingumo.
Triciklius antidepresantus rekomenduojama pradėti skirti
maža doze ir didinti dozę kas tris dienas. Antidepresantų dozė
turėtų būti padidinta iki didžiausios rekomenduojamos dozės,
jei pradinis gydymas maža ar vidutine doze neveiksmingas.
OKS metu rekomenduojamos vidutinės ir didelės dozės.
Nors kontroliuojamųjų tyrimų duomenys apie palaikomąjį
gydymą yra menki, rekomenduojama skirti tą pačią dozę kaip
ūminės fazės metu („kas pagerina savijautą, tas ir palaiko
savijautą“).
Siekiant pagerinti gydymo veiksmingumą, pageidaujama
vartoti vieną medikamentų dozę, jei farmakokinetiniai
duomenys paremia vieną kartą per parą vaistų vartojimą,
priklausomai nuo to, kaip pacientas toleruoja vaistą.
Vyresnio amžiaus pacientams skiriamos mažesnės dozės, ypač
jei yra naudojami tricikliai antidepresantai.
Benzodiazepinų dozė turi būti kiek įmanoma mažesnė,
tačiau tokia, kad vaistas būtų veiksmingas.
Pacientams,
kurių
kepenų
funkcija
sutrikusi,
rekomenduotini per inkstus išskiriami vaistai (pvz.,
pregabalinas).
Gydymo veiksmingumo kontroliavimas
Norint stebėti gydymo veiksmingumą, gali būti naudinga
taikyti simptomų vertinimo skales, pvz., Panikos ir agorafobijos
skalę (PAS; (Bandelow, 1999) panikos sutrikimui; Hamilton
nerimo skalę (HAM-A; Hamilton, 1959) generalizuoto nerimo
sutrikimui; Liebowitz sociofobijos skalę (LSAS; Liebowitz,
1987) socialinio nerimo sutrikimui; Yale-Brown obsesiniokompulsinio sutrikimo skalę (Y-BOCS; Goodman ir kt., 1989a)
obsesinui-kompulsiniui sutrikimui; Gydytojo administruojamą
PTSS skalę (CAPS; Blake ir kt., 1995) potrauminio streso
sutrikimui. Šių skalių užpildymas užima daug laiko, todėl
kartais gali pakakti Klinikinės bendrojo įverčio skalės (NIMH,
1976). Kita vertus, naudojant tam tikriems sutrikimams savęs
vertinimo anketas, galima sutaupyti laiko.
Atsparumas vaistams
Daugelio pacientų, turinčių nerimo sutrikimų, gydymas
neatitinka atsako kriterijų po pirminio standartinio gydymo.
Nors nėra jokių visuotinai priimtų kriterijų, dažniausiai
naudojamas slenkstinis atsakas, kuris yra >50 proc., tam
dažniausiai naudojamos vertinimų skalės (pvz., HAM-A),
tačiau šis apibrėžimas yra tik sutartinis ir ne visiškai atitinka
klinikinius duomenis (Bandelow, 2006; Bandelow ir kt., 2006).
Prieš nusprendžiant, kad paciento liga yra atspari gydymui,
diagnozė turėtų būti peržiūrima, įvertinama, ar pacientas
laikosi skirto gydymo, gydymo dozė turi būti patvirtinta pagal
gydomąsias dozes ir turėtų būti pakankama gydymo kurso trukmė.
Gretutiniai vaistai gali sutrikdyti gydymo veiksmingumą, pvz.,
gydant medžiagų apykaitos stimuliatoriais arba inhibitoriais.
Prastas terapinis aljansas ir psichosocialinis stresas taip pat
gali pakenkti gydymo atsakui. Asmenybės sutrikimai taip pat
gali būti susiję su prastais gydymo rezultatais. Depresija ir
piktnaudžiavimas narkotinėmis medžiagomis turi būti laikomi
sunkinančiais veiksniais. Ankstesnė paciento gydymo anamnezė
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turėtų būti naudojama kaip vadovas taikomam gydymui.
Kai pirminis gydymas neveiksmingas, gydytojas
turi apsvarstyti, ar keisti dozę, ar parinkti kitą vaistą.
Kontroliuojamųjų duomenų apie vaistų keitimą nerimo
sutrikimams gydyti yra nepakankamai. Jei ligonis nereaguoja
į gydymą tinkamomis dozėmis po 4–6 savaičių (po 8–12
savaičių OKS arba PTSS), vaistą reikia keisti. Jeigu po kurio
laiko yra dalinis atsakas, dar yra tikimybė, kad gydymas
parodys atsaką per kitas 4–6 gydymo savaites. Pagyvenusio
amžiaus pacientams gali tekti ilgiau laukti atsako į gydymą.
Kai kuriems pacientams, kurie yra nejautrūs vaistams,
kognityvinė elgesio terapija buvo sėkminga.
Nors „vaistų keitimo tyrimų“ neatlikta, daugelis vaistams
atsparių pacientų, anot patyrusių gydytojų, reaguoja į gydymą,
kai skiriama kitos klasės vaistų (pvz., pereinant nuo SSRI/
SNRI į TCA arba atvirkščiai). Tačiau klausimas apie „vaistų
keitimą“ ir „dozės didinimą“ lieka atviras.
Specialios rekomendacijos įvairiems nerimo sutrikimams
gydyti pateikiamos žemiau.
Nefarmakologinis gydymas
Tam, kad būtų pilnai apžvelgtas nerimo gydymas,
nefarmakologinio gydymo būdų efektyvumas trumpai
apibendrinamas šiame straipsnyje. Tačiau šios gairės
akcentuoja farmakologinius gydymo metodus, todėl išsamiau
nediskutuojama dėl kitų gydymo priemonių.
Visiems pacientams, turintiems nerimo sutrikimų, reikia
paramos ir dėmesio. „Psichoedukacija“ yra svarbi ir apima
informaciją apie nerimo sutrikimų, OKS, PTSS etiologiją bei
gydymą.
Daugeliui pacientų gali prireikti specialių psichologinio
gydymo intervencijų. Psichologinių terapijų veiksmingumas
yra toks pat, kaip gydymo vaistais (Bandelow ir kt., 2007a).
Psichologiniai ir farmakologiniai gydymo būdai nerimo
sutrikimams gydyti turi būti vertinami kartu, o ne kaip
alternatyvos. Ekspozicijos terapija (pvz., laipsniška in vivo
ekspozicija) ir atsako prevencija labai veiksmingos specifinei
fobijai, agorafobijai, socialinei fobijai arba OKS gydyti. Šiuo
gydymo metu pacientai susiduria in vivo su fobine situacija
(pvz., naudojant viešąjį transportą agorafobijai gydyti).
Simptomams, kurie negali būti sumažinti ekspozicija, pvz.,
savaiminiai panikos priepuoliai, nerimas ar obsesinės mintys,
siūlomos įvairios kitos kognityvinės strategijos.
Kognityvinės-elgesio terapijos (KET) veiksmingumas
nerimo sutrikimams gydyti buvo pagrįstas daugeliu
kontroliuojamųjų tyrimų, kaip buvo apibendrinta 108 tyrimų
metaanalizėje (Norton ir Price, 2007). Tačiau lyginamųjų KET
su placebu tyrimų skaičius yra ribotas nerimo sutrikimams,
OKS ir PTSS (Hofmann ir Smits, 2008). Kai kurių psichologinių
procedūrų veiksmingumui vertinti nebuvo naudojamas
optimalus kontrolės režimas. Pranašumas laukimo sąrašo
kontrolės grupei yra pirmasis žingsnis siekiant patvirtinti naują
psichoterapijos metodą, tačiau to nepakanka veiksmingumui
įrodyti, nes laukimo sąrašo grupė gali būti susijusi su neigiamu
demoralizuojamuoju poveikiu. Tai tik rodo, kad gydymas yra
pranašesnis už „jokį gydymą“, tačiau, siekiant įrodyti, kad
psichologinė terapija taip pat turi poveikį ne tik nespecifiniams
veiksniams, pvz., dėmesiui, reikia įrodymų, kad šis gydymo
metodas yra veiksmingesnis nei „psichologinis placebas“
(„dėmesio placebas“), t.y. be krypties, neutrali diskusija tarp
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paciento ir gydytojo, kurioje nėra konkrečios psichoterapijos
technikos, tokios kaip „kognityvinis restruktūrizavimas“.
Nerimo sutrikimų tyrimuose lyginant KET su laukimo sąrašo
kontrolės grupe, nustatyta žymiai didesnis poveikis nei
lyginant KET su dėmesio placebu (Haby ir kt., 2006). taigi
„psichologinis placebas“, atrodo, turi tą patį poveikį kaip
tablečių placebas (Hofmann ir Smits, 2008).
Sudėtinga, bet įmanoma taikyti aklumą psichoterapijos
studijose. Gydymo sąlygomis aklas vertintojas gali sumažinti
tyrėjo, bet ne paciento laukimo paklaidas.
Dėl ribotų finansinių išteklių, psichologinės terapijos
vertinimas dažnai neturi optimalių imties dydžių, kurie riboja
duomenų interpretaciją. Labai dažnai, kai du arba daugiau
skirtingi aktyvūs psichologiniai gydymai ar būdai buvo
lyginami, „jokio skirtumo“ nenustatoma. Daugeliu atvejų tai
gali būti dėl to, kad šiuose tyrimuose imčių dydžiai buvo per
daug maži neinferioriniams tyrimams. Naujausi neinferiorinių
vaistų tyrimai įtraukdavo nuo 80 iki 300 asmenų kiekvienai
tyrimo „rankai“, nes vidutinis poveikis, gydant psichologine
terapija, yra ne didesnis nei gydant vaistais. Tokios pat imties
reikalavimai taikomi ir psichoterapijos tyrimams.
Tik kelių publikuotų tyrimų duomenys pateikti, kurie buvo
patikslinti dėl vertinimo metodų (pvz., ITT analizė, naudojant
„paskutinį stebėjimą perstumiant į priekį“ metodą) (Hofmann
ir Smits, 2008).
Psichologinio gydymo privalumas tai, kad nėra šalutinių
poveikių. Tačiau tokių būdų, kaip ekspozicija ir atsako prevencija
taikymas susijęs su dideliu gydymo atsisakymo ir pasitraukimo
iš gydymo dažniu dėl nemalonių pojūčių, susijusiu su išankstiniu
nerimu. Pastebėta ir per didelė priklausomybė nuo terapeuto. Taip
pat gydant vaistais, psichologinės terapijos veiksmingumas gali
būti nepakankamas. Be to, atkrytis ar simptomų pablogėjimas yra
įmanomas. Atsakas gali būti atitolęs ir paprastai atsiranda vėliau
nei gydant vaistais. Dažnai reikalingas ilgas gydymo kursas norint
išlaikyti atsaką į pradinį gydymą. Įrodžius ekspertų atliekamos
psichoterapijos veiksmingumą, tai neužtikrina, kad toks pats
poveikis bus ir „realiame gyvenime“ (Nutt ir Sharpe, 2008).
Kognityvinė elgesio terapija išlaiko gydomąjį poveikį per
tam tikrą laiko tarpą ir yra pranašesnė, lyginant su vaistų gydymu
ir šio gydymo išlaidomis. Tačiau tik kelios studijos rodo KET
pranašumą lyginant su kontroline grupe (pvz., poilsiu) tolesnės
stebėsenos metu, o kiti tyrimai neįrodė jokio skirtumo.
Tarp medikamentų ir KET parinkimą lemia daug
veiksnių, ypač pacientų pageidavimai, gydymo galimybės,
nepageidaujami
vaistų
poveikiai,
atsako
greitis,
bendrasergamumas (pvz., depresija), ekonominio pobūdžio
aplinkybės, laisvas laikas, pacientų suineteresuotumas, prieiga
prie psichikos ir psichologinio gydymo išteklių bei gydytojo
kvalifikacija, patirtis. Deja, daugelyje pasaulio regionų KET
prieinamumas dažnai yra ribotas.
Psichodinaminės terapijos dažnai taikomos gydyti
pacientams, sergantiems nerimo sutrikimais. Tačiau
paskelbta tik viena atsitiktinių imčių tyrimo ataskaita panikos
sutrikimui gydyti, kurioje pateikiamas gydymo rezultatų
pranašumas lyginant su kontroline grupe, o generalizuotam
nerimo sutrikimui psichodinaminės terapijos buvo mažiau
veiksmingos nei KET (žr. tolesnes nuorodas).
Dauguma kitų psichologinių procedūrų neturi pakankamai
pagrįsto veiksmingumo.
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Gydymas vaistais. Prieinami medikamentai
Žinoma keletas psichofarmakologinių medžiagų nerimo
sutrikimams gydyti. Jos trumpai apžvelgiamos kitame skyriuje.
Šios rekomendacijos yra pagrįstos klinikiniais tyrimais,
kurių duomenys pateikiami skyriuje „Specialios gydymo
rekomendacijos įvairiems nerimo sutrikimams“.
Dėl išsamesnės informacijos apie psichofarmakologinius
vaistus skaitytojui nurodyta konkreti literatūra.
Selektyvūs serotonino reabsorbcijos inhibitoriai (SSRI)
SSRI yra pirmojo patikimumo vaistai nerimo sutrikimams,
OKS ir PTSS gydyti. Visi turimi junginiai rodo, kad šis vaistas
yra veiksmingas gydant vieną ar daugiau nerimo sutrikimų,
išskyrus specifines fobijas (žr. tolesnes nuorodas). Nors
SSRI paprastai yra gerai toleruojami, neramumas, drebulys,
sustiprėję nerimo simptomai, nemiga ar galvos skausmas per
pirmąsias gydymo dienas ar savaites gali kliudyti laikytis
gydymo režimo. Sumažinus SSRI pirminę dozė, gali sumažėti
per didelis stimuliavimas. Kiti šalutiniai požymiai yra galvos
skausmas, nuovargis, galvos svaigimas, pykinimas, anoreksija
arba svorio prieaugis. Lytinė disfunkcija (sumažėjęs lytinis
potraukis, impotencija arba ejakuliacijos sutrikimai) gali būti
ilgalaikio gydymo problema. Buvo pastebėtas ir nutraukimo
sindromas, ypač gydant paroksetinu (Bandelow ir kt., 2002a;
Price ir kt., 1996; Stahl ir kt., 1997).
Anksionalitinis poveikis gali vėluoti dvi savaites (kai
kuriais atvejais – 6 arba 8 savaites). Siekiant išvengti per
didelio stimuliavimo ir nemigos, dozės gali būti skiriamos
rytą arba viduryje dienos, išskyrus atvejus, kai pacientams
pasireiškia slopinimas dieną.
Selektyvūs serotonino ir norepinefrino reabsorbcijos
inhibitoriai (SNRI)
Selektyvių serotonino ir norepinefrino reabsorbcijos
inhibitorių – venlafaksino ir duloksetino veiksmingumas
nerimo sutrikimams gydyti buvo pastebėtas keleto
kontroliuojamųjų tyrimų (žr. tolesnes nuorodas). Gydymo
pradžioje šalutiniai poveikiai, tokie kaip, pykinimas,
neramumas, nemiga arba galvos skausmas gali kelti grėsmę
gydymo laikymuisi. Be to, gali atsirasti lytinė disfunkcija,
nutraukimo sindromas ir kiti nepageidaujami poveikiai.
Padidėjęs kraujo spaudimas gali pasireikšti vartojant
venlafaksiną ir duloksetiną. Nerimą mažinantis poveikis,
vartojant SNRI, gali vėluoti 2–4 savaites, o kai kuriais
atvejais gali pasireikšti net vėliau.
Tricikliai antidepresantai (TCA)
Triciklių
antidepresantų
veiksmingumas
nerimo
sutrikimams ir OKS gydyti, įrodytas daugiausia imipraminui
ir klomipraminui (žr. tolesnes nuorodas). Tačiau TCA nebuvo
sistemingai ištirtas socialinio nerimo sutrikimui gydyti.
Ypač gydymo pradžioje gydymo laikymasis gali būti
problemiškas dėl neigiamų šalutinių poveikių, pvz., pradžioje
sustiprėjusio nerimo, burnos džiūvimo, ambliopijos,
ortostatinės hipotenzijos, tachikardijos, sedacijos, lytinės
disfunkcijos, sutrikusių psichomotorinių funkcijų/automobilio
vairavimo saugos ir kt. Svorio prieaugis gali būti ilgalaikio
gydymo problema. TCA gydymo staigus nutraukimas taip
pat gali sukelti nutraukimo sindromą, farmakokinetinės
sąveikos gali riboti jų vartojimą pacientams, vartojantiems
ir kitus medikamentus. Pagyvenusio amžiaus pacientai turi
Vol. 12, No 2, 2010, December

būti stebimi dėl širdies ir kraujagyslių sistemos šalutinių
poveikių. TCA reikėtų vengti pacientams, kurie galvojo apie
savižudybę, atsižvelgiant į galimą vaistų toksiškumą širdžiai ir
CNS po perdozavimo (Nutt, 2005). Paprastai nepageidaujamų
reiškinių dažnis yra didesnis vartojant TCA nei vartojant
naujesnius antidepresantus, tokius kaip, SSRI ar SNRI. Taigi,
pastarieji vaistai turėtų būti vartojami pirma, prieš pradedant
vartoti TCA.
Dozė turi būti titruojama lėtai tol, kol ji bus tokia pat, kaip
gydant depresiją. Pacientus reikia informuoti, kad anksiolitinis
vaistų poveikis gali pasireikšti tik po dviejų savaičių ir paprastai
ilgiau gydant OKS. Per pirmąsias dvi savaites šalutinis poveikis
gali būti stipresnis. Be to, per pirmąsias gydymo dienas gali
atsirasti sustiprėjusio nerimo simptomai.
Kalcio kanalų moduliatorius pregabalinas
Daugelyje GNS tyrimų ir keliuose SNS tyrimuose
nustatytas pregabalino veiksmingumas. Anksiolitinis vaisto
poveikis susijęs su stipriu jungimusi prie baltymo įtamposvartų kalcio kanalų α2-δ-subvieneto centrinės nervų sistemos
audiniuose. Jungimasis šioje vietoje, atrodo, suteikia jam
anksiolitinį, priešskausminį ir priešepilepsinį poveikį. Toks
jungimasis mažina kalcio įtekėjimą nervų terminaluose ir
moduliuoja neurotransmiterių gamybą, įskaitant glutamatą,
norepinefriną, substanciją P ir su kalcitonino genu susijusį
peptidą patologiškai sužadintuose neuronuose. Pregabalinas
nesustiprina GASR sukeliamų reakcijų, taip pat neturi
įtakos GASR reabsorbcijai arba GASR transaminazių
slopinimui. Neatrodo, kad jis pakeičia žiurkės smegenų GASR
koncentraciją, padidina GASRA atsaką neuronuose, arba daro
ūminį poveikį GASR suvartojimui arba skilimui. Tačiau
įrodyta, kad dėl ilgalaikio pregabalino poveikio neuronuose
padidėja tiek GASR pernešančio baltymo tankumas, tiek
funkcinis GABA pernešimo greitis (Bandelow ir kt., 2007c).
Pagrindiniai šalutiniai poveikiai yra galvos svaigimas,
sedacija, burnos džiūvimas, ambliopija, sutrikusi koordinacija,
sutrikusi psichomotorika ir pažinimo funkcijų sutrikimas.
Ikiklinikiniais ir klinikiniais tyrimais nerasta priklausomybės
potencialo.
Grįžtamojo poveikio monoamino oksidazės – A (RIMA)
inhibitorius moklobemidas
Grįžtamojo poveikio monoamino oksidazės – A
(RIMA) inhibitoriaus moklabenido tyrimų rezultatai yra
nevienareikšmiai. Nors moklobemido veiksmingumas
socialinėms fobijoms gydyti buvo įrodytas dviejų placebų
kontroliuojamųjų tyrimų metu, dar du tyrimai nenustatė
skirtumo lyginant su placebu, o penktasis tyrimas parodė
tik nežymų poveikį (žr. tolesnes nuorodas). Gydant panikos
sutrikimus, dvigubai aklo tyrimo metu moklobemidas nebuvo
veiksmingas, tačiau buvo vienodai veiksmingas lyginamųjų
tyrimų metu (žr. tolesnes nuorodas).
Negrįžtamojo poveikio monoamino oksidazės inhibitoriai
(MAOI)
Negrįžtamojo poveikio MAOI fenelzino veiksmingumas
panikos sutrikimams, SNS ir PTSS gydyti buvo įrodytas
keliais kontroliuojamaisiais tyrimais (žr. žemiau esančias
nuorodas). Dėl sunkių šalutinių poveikių ir sąveikos su
kitais vaistais ar maisto komponentais MAO inhibitoriai,
fenelzinas ir tranilciprominas nėra pirmo pasirinkimo vaistai
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Gydymo rekomendacijos
ir daugiausia skiriami patyrusių psichiatrų, kai kiti gydymo
būdai nesėkmingi arba kai kiti gydymo būdai netoleruojami.
Tokiais atvejais jie gali būti labai naudingi. Siekiant išvengti
per didelio stimuliavimo ir nemigos, vaistų turėtų būti skiriama
rytą ir vidurį dienos. MAOI turėtų būti vartojami tik po to, kai
pacientui tinkamai paaiškinama apie mitybos apribojimus ir
sąveiką su kitais vaistais.
Benzodiazepinai
Benzodiazepinų veiksmingumas nerimo sutrikimams
gydyti buvo parodytas daugeliu kontroliuojamųjų klinikinių
tyrimų (žr. tolesnes nuorodas). Anksiolitinis poveikis
pasireiškia per 30–60 min. vaisto išgėrus ar pavartojus
parenteraliai. Priešingai nei antidepresantai jie nesustiprina
pirminio nervingumo. Apskritai, jie yra gana saugūs. Dėl
CNS slopinimo gydymas benzodiazepinais gali būti susijęs
su sedacija, galvos svaigimu, ilgu reakcijos laiku ir kitais
šalutiniais poveikiais. Pažinimo funkcijos ir vairavimo
įgūdžiai gali būti paveikti. Šie poveikiai sustiprėja kartu
vartojant alkoholinius gėrimus. Po ilgalaikio gydymo
benzodiazepinais (pvz., 2 mėn.) daliai ligonių gali atsirasti
priklausomybė (Bradwejn, 1993; Livingston, 1994;
Nelsonas ir Chouinard, 1999; Rickels ir kt., 1990; Schweizer
ir kt., 1990b; Shader ir Greenblatt, 1993; Smith ir Landry,
1990), ypač polinkį į priklausomybes turintiems pacientams
(Schweizer ir kt., 1998). Nutraukimo reakcija yra didžiausia
po dviejų dienų vartojant trumpo išskyrimo pusperiodžio
vaistus ir po 4–7 dienų vartojant ilgo pusperiodžio
benzodiazepinus (Rickels ir kt., 1990). Teigiama, jog kartais
gali atsirasti ir ilgalaikių nutraukimo reakcijų, tačiau jas
sunku atskirti nuo simptomų, kurie pasireiškė prieš pirmąjį
benzodiazepinų pavartojimą. Tolerancija anksiolitiniui
arba kitokiam poveikiui, atrodo, yra reta ilgalaikių
kontroliuojamųjų tyrimų metu (Nagy ir kt., 1989; Pollack ir
kt., 1993; Rickels, 1982; Worthington ir kt., 1998).
Gydymas benzodiazepinais yra saugus ir veiksmingas
trumpalaikiam gydymui. Tačiau palaikomąjį gydymą reikia
atidžiai įvertinti dėl rizikos ir naudos santykio. Pacientams,
kuriems kiti gydymo būdai buvo neveiksmingi arba buvo
netoleruojami dėl šalutinių poveikių, ilgalaikis gydymas
benzodiazepinais gali būti pateisinamas. Tačiau pacientai,
kurie ankščiau buvo priklausomi arba piktnaudžiavo
benzodiazepinais, alkoholiniais gėrimais ar kitomis
psichoaktyviomis medžiagomis, iš esmės neturėtų būti
gydomi šiais vaistais, arba būti atidžiai stebimi specializuotos
priežiūros įstaigose. Kognityvinės-elgesio intervencijos gali
palengvinti benzodiazepinų nutraukimą (Otto ir kt., 1993;
Spiegei, 1999).
Benzodiazepinai taip pat gali būti vartojami kartu su
serotonerginiais vaistais per pirmąsias savaites iki tol, kol yra
pasiekiamas nuotaiką gerinantis poveikis, taip pat siekiant
pagreitinti veiksmingumą arba slopinti padidėjusį nerimą,
kartais pastebimą pradėjus serotonerginį gydymą (Goddard ir
kt., 2001). Depresija sergančių pacientų, nebaigusių tyrimus,
skaičius sumažėjo, kai prie antidepresantų buvo pridėta
benzodiazepinų (Furukawa ir kt., 2002).
Apskritai benzodiazepinus reikia vartoti reguliaraus
dozavimo tvarka, o ne skirti „pagal reikalą“. Tik trumpalaikio
didstreso metu (pvz., oro transporto ar dantų gydymo fobijos
metu) galimas gydymas „pagal reikalą“.
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Daugelio benzodiazepinų indikacijos buvo patvirtintos
„nerimo būsenoms“ arba „nerimo sutrikimams“ gydyti dar
prieš DSM-III nozologinių diagnozavimo kriterijų sukūrimą.
Tačiau šiose gairėse rekomendacijos benzodiazepinams vartoti
remiasi tik tais tyrimais, kai pacientams diagnozės buvo
nustatytos pagal DSM arba TLK apibrėžimus.
Gydant gretutinius nerimo sutrikimus, reikia žinoti, kad
nebuvo nustatyta, jog benzodiazepinai yra veiksmingi gydant
gretutines ligas, tokias kaip depresiją ar OKS.
5-HT1A agonistas buspironas
5-HT1A agonistas (azapironas) buspironas gali būti veiksmingas
generalizuoto nerimo sutrikimo simptomams gydyti, kaip parodė
keletas kontroliuojamųjų tyrimų (žr. tolesnes nuorodas). Kitų
nerimo sutrikimų tyrimai daugiausia buvo neigiami. Šalutinis
poveikis yra galvos skausmas, galvos svaigimas, galvos
lengvumas, nerimas, nuovargis, parestezijos ir kt.
Antihistamininiai vaistai
Antihistamininis vaistas hidroksizinas buvo veiksmingas
generalizuoto nerimo sutrikimui gydyti daugelyje DAPK
tyrimų (žr. tolesnes nuorodas). Dėl sedacinio poveikio
antihistamininiai vaistai turėtų būti vartojami tik tada,
kai gydymas kitais vaistais buvo nesėkmingas, ar buvo
netoleruojamas. Ilgalaikio gydymo patirties nėra. Nėra
antidepresantinio poveikio, nei poveikio gydant panikos arba
socialinio nerimo sutrikimus, PTSS ar OKS. Šalutinis poveikis
yra sedacija, anticholinerginis poveikis, vartojant didelėmis
dozėmis, yra neryškus matymas, sumišimas, delyras ir kt.
Netipiniai antipsichoziniai vaistai
1970 ir 1980 m. nerimo sutrikimai neretai buvo gydomi
aukštos arba žemos potencijos antipsichozinias vaistais,
pvz., haloperidoliu, fluspirileninu, flupentiksoliu, sulpiridu,
chlorprotikseninu, melperoninu ir kitais, mažesnėmis
dozėmis nei vartojami šizofrenijai gydyti. Tačiau 1970 ir
1980 m. gydymo antipsichoziniais vaistais tyrimai, atlikti
su pacientais, sergančiais „nerimo neurozėmis“, turėjo kai
kurių metodologinių trūkumų. Be to, buvo rūpesčių dėl
vėlyvųjų šalutinių poveikių po vienerių metų gydymo, kuris
dažnai yra reikalingas gydant nerimo sutrikimus. Todėl
tipinių antipsichozinių vaistų vartojimo buvo atsisakyta, kai
buvo sukurti kiti vaistai nerimo sutrikimams gydyti. Tačiau,
remiantis naujais tyrimais, netipinis antipsichozinis vaistas
quetiapinas yra veiksmingas kaip monoterapija generalizuotam
nerimo sutrikimui gydyti ir gali būti viena iš galimybių gydyti
nerimo sutrikimus.
Atliktų tyrimų metu netipiniai antipsichoziniai vaistai
buvo vartojami kaip papildomas gydymas, tokiais atvejais,
kai nebuvo atsako gydant nerimo sutrikimus, OKS ir PTSS
kitais vaistais.
Šalutiniai netipinių antipsichozinių vaistų poveikiai
apima sedaciją arba ortostatinę hipotenziją, lytinę disfunkciją,
metabolinį sindromą, ekstrapiramidinį poveikį ir kt.
Antikonvulsantai
Tiriant antikonvulsantus, įskaitant karbamazepiną,
valproatą, lamotriginą, gabapentiną ir topiramatą įrodytas jų
veiksmingumą pirminiuose tyrimuose, todėl tikslingas tolesnis
jų tyrimas. Tačiau jie nėra naudojami įprastiniam gydymui.
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Beta adrenoreceptorių blokatoriai
Įrodyta, kad beta adrenoblokatoriai gali turėti įtakos
autonominiams nerimo simptomams, tokiems kaip, širdies
plakimas, drebulys ir kt., jie buvo vartojami nerimo sutrikimams
gydyti. Tačiau dvigubai aklais tyrimais nepavyko įrodyti beta
adrenoblokatorių veiksmingumo jokiems nerimo sutrikimams
gydyti (žr. tolesnes nuorodas). Be to, pacientai, sergantys
nerimo sutrikimais, dažnai kenčia nuo mažo kraujospūdžio
arba ortostatinės hipotenzijos, ir šios būsenos gali sustiprėti
vartojant beta adrenoblokatorius.
Propranololis pagerina vegetacinius nerimo simptomus,
tokius kaip, drebulys muzikantams, patiriantiems „veiklos
nerimą“, tačiau ši būsena skiriasi nuo generalizuoto socialinio
nerimo sutrikimo.
Homeopatiniai ir vaistažolių preparatai
Kai kuriose šalyse vaistažolių preparatai, pvz., jonažolė
arba valerijonas yra vartojami nerimo sutrikimams gydyti.
Pakankamų įrodymų, kad šie preparatai veiksmingi, nėra,
priešingai, esamų tyrimų analizės rodo simptomų pablogėjimą
(Hidalgo ir kt., 2007). Taigi, nėra patikimų įrodymų, kad
homeopatiniais preparatais galima veiksmingai gydyti nerimo
sutrikimus, OKS arba PTSS.

Pradinis pagerėjimas, vartojant šiuos junginius, gali būti
dėl placebo poveikio, savaiminių remisijų. Vaistažoliniai
ir homeopatiniai preparatai kartais vartojami tikintis
neapibrėžto teigiamo poveikio ir neryškių nepageidaujamų
reiškinių. Tačiau placebo poveikis paprastai nėra ilgalaikis ir
ligos atsinaujinimas arba pablogėjimas gali mažinti paciento
pasitikėjimą gydytoju. Be to, su šiais preparatais nebuvo
atlikta išsamių saugos įvertinimų (pvz., jonažolės gali sukelti
odos reakcijas, o Kava kava ekstraktai buvo išimti iš prekybos
dėl galimų kepenų pažeidimų). Atvejų studijos rodo, kad jie
gali sąveikauti su anksiolitikų metabolizmu ir kitais vaistais.
Šių preparatų skyrimas gali nemažai kainuoti sveikatos
priežiūros sistemai.
Vaistų nuo nerimo privalumai ir trūkumai
Nė vienas iš galimų vaistinių gydymo būdų negali būti
laikomas kaip tinkamas kiekvienam pacientui. 5 lentelėje
pateikiama įvairių vaistų rizika ir nauda. Gydymas turėtų
būti parinktas individualiai kiekvienam pacientui. Be to, turi
būti atsižvelgta į gydymo kaštus, pasverti privalumai bei
trūkumai.

5 lentelė. Vaistų nuo nerimo privalumai ir trūkumai
Medžiaga
SSRI

SNRI

Pregablinas

Quetiapinas
TCA
Benzodiazepinai
Moklobemidas

Privalumai

Trūkumai

Nėra priklausomybės
Pakankamai klinikinių tyrimų įrodymų visiems
nerimo sutrikimams
Sąlyginai saugus perdozavus
Nėra priklausomybės
Pakankamai klinikinių tyrimų įrodymų visiems
nerimo sutrikimams
Sąlyginai saugus perdozavus
Nėra priklausomybės
Pakankamai klinikinių tyrimų įrodymų visiems
nerimo sutrikimams
Greito veikimo
Nėra priklausomybės
Preliminarūs klinikinių tyrimų įrodymai
Greito veikimo
Nėra priklausomybės
Pakankamai klinikinių tyrimų įrodymų
(išskyrus SNS, PTSS)
Greito veikimo
Pakankamai klinikinių tyrimų įrodymų
Sąlyginai saugus perdozavus
Nėra priklausomybės
Nežymūs šalutiniai poveikiai
Sąlyginai saugus perdozavus

MAOI

Nėra priklausomybės

Buspironas

Nėra priklausomybės
Sąlyginai saugus, perdozavus

Hidroksizinas

Nėra priklausomybės

Pagerėjimas pasireiškia po 2–6 savaičių, drebulys, pykinimas,
neramumas, lytinė disfunkcija ir kiti šalutiniai poveikiai. Yra
pavojus dėl nutraukimo sindromo
Pagerėjimas pasireiškia po 2–6 savaičių, pykinimas, gali
pakilti kraujo spaudimas ir kiti šalutiniai poveikiai. Yra
pavojus dėl nutraukimo sindromo

Galvos svaigimas, sedacija ir kiti šalutiniai poveikiai

Mieguistumas, svorio prieaugis ir kiti šalutiniai poveikiai
Pagerėjimas pasireiškia po 2–6 savaičių, anticholinerginis
poveikis, širdies šalutiniai poveikiai, svorio prieaugis ir kiti
šalutiniai poveikiai, gali būti mirtinas, perdozavus
Galima priklausomybė, sedacija, lėtas reakcijos laikas ir kiti
šalutiniai poveikiai. Paradoksali reakcija pagyvenusio amžiaus
pacientams
Pagerėjimas pasireiškia po 2–6 savaičių, nepastovūs tyrimų
rezultatai SNS, nėra patikimų įrodymų, kad veiksmingas
kitiems nerimo sutrikimams gydyti
Mažai įrodymų PS ir SNS. Pagerėjimas pasireiškia po 2–6
savaičių; gana pavojingi šalutiniai poveikiai ir sąveika
Pagerėjimas pasireiškia po 2–6 savaičių; įrodyta, kad
veiksmingas GNS; galvos svaigimas, pykinimas ir kiti
šalutiniai poveikiai
Įrodyta, kad veiksmingas GNS; sedacija ir kiti šalutiniai
poveikiai; nėra jokios patirties skiriant ilgalaikį gydymą

TCA, tricikliai antidepresantai; SSRI, selektyvūs serotonino reabsorbcijos inhibitoriai; SNRI, selektyvūs serotonino ir noradrenalino
reabsorbcijos inhibitoriai; GNS, generalizuotas nerimo sutrikimas; PS, panikos sutrikimas; SNS, socialinio nerimo sutrikimas.
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Gydymo rekomendacijos
Specialiosios gydymo rekomendacijos įvairiems nerimo
sutrikimams
6 lentelėje pateikiamos gydymo vaistais rekomendacijos
nerimo sutrikimams ir OKS.
Šios rekomendacijos yra pagrįstos atsitiktinių imčių,
dvigubai aklų klinikinių tyrimų paskelbtų recenzuojamuose
leidiniuose, rezultatais. Ne visi rekomenduojami vaistai turi
licenciją šioms indikacijoms kiekvienoje šalyje.
Panikos sutrikimai ir agorafobija
Ūminio panikos priepuolio metu paciento nuraminimas
gali būti pakankamas daugeliu atveju. Sunkių priepuolių metu
trumpai veikiantis benzodiazepinas gali būti reikalingas (pvz.,
tirpstančiosios tabletės).
Selektyvūs serotonino reabsorbcijos inhibitoriai (SSRI).
Panikos sutrikimams SSRI veiksmingumas įrodytas daugeliu
kontroliuojamųjų tyrimų ir šie vaistai yra laikomi pirmo
pasirinkimo vaistais nuo ūminio panikos sutrikimo.
• Citalopramas buvo veiksmingas placebo ir lyginamojo
kontroliuojamojo tyrimo metu (Wade ir kt., 1997) ir
vienu palyginimu su fluoksetinu (Amore ir kt., 1999b).
Atkryčio prevencijos tyrimo metu per 52 savaites jis buvo
pranašesnis už placebą ir toks pat veiksmingas kaip TCA
klomipraminas (Lepola ir kt., 1998). Ilgalaikio tyrimo
metu, kuris įtraukia 24 savaičių dvigubai aklą gydymą ir
atvirą pratęsimą dar 26 savaites, citalopramas buvo toks pat
veiksmingas kaip fluoksetinas (Amore ir kt., 1999b) (A).
Escitalopramas buvo veiksmingas citalopramo ir placebo

kontroliuojamojo tyrimo metu (Bandelow ir kt., 2007b;
Stahl ir kt., 2003). Escitalopramas yra S-enantiomeras,
citalopramo racemato, todėl klinikiniai tyrimai su
citalopramu taip pat gali būti svarbūs escitalopramui (A).
• Fluvoksamino veiksmingumas įrodytas daugelyje DAPK
tyrimų (Asnis ir kt., 2001; Black ir kt., 1993; de Beurs ir kt.,
1995; den Boer ir Westenberg, 1990; Hoehn-Šarić ir kt.,
1993; Pols ir kt., 1993). Vieno tyrimo metu buvo lyginami
fluvoksaminas ir imipraminas, abu buvo veiksmingesni
už placebą ir abu buvo vienodai veiksmingi (Bakish ir
kt., 1996). Vieno nedidelės imties tyrimo metu neįrodyta
pranašumo prieš placebą pagal veiksmingumą, tačiau
pagal kitas baigtis veiksmingumas įrodytas (Sandmann
ir kt., 1998). Kito tyrimo metu neįrodytas fluvoksamino
veiksmingumas, bet įrodytas imipramino poveikis,
palyginus su placebu (Nair ir kt., 1996) (A).
• Fluoksetino veiksmingumas įrodytas DAPK tyrimuose
(Michelsona ir kt., 1998, 2001) ir lyginamųjų
kontroliuojamųjų tyrimų metu (Amore ir kt., 1999b;
Bystritsky ir kt., 1994). 26 savaičių ilgalaikio tyrimo metu
jis buvo toks pat veiksmingas kaip imipraminas (Amore
ir kt., 1999a). 52 savaičių ilgalaikio tyrimo metu jis buvo
toks pat veiksmingas kaip RIMA moklobemidas (Tiller ir
kt., 1999) (A).
• Paroksetino veiksmingumas įrodytas DAPK tyrimuose
(Ballenger ir kt., 1998; Oehrberg ir kt., 1995; Pollack ir
Doyle, 2003; Sheehan ir kt., 2005) ir lyginamuosiuose
kontroliuojamuosiuose tyrimuose (Bakker ir kt., 1999;

6 lentelė. Nerimo sutrikimų ir OKS gydymo vaistais rekomendacijos. Įrodymų kategorijos yra pagrindžiamos veiksmingumu,
neatsižvelgiant į kitus veiksnius (pvz., šalutinius poveikius). Santrumpos. Įrodymų pagrįstumas: žr. 2 lentelę
Diagnozė
Gydymas

Pavyzdžiai

Įrodymų kategorija

Rekomendacijos
klasė

Rekomenduojama paros dozė
suaugusiems

Panikos sutrikimas ir agorafobija
SSRI

Citalopramas
Escitalopramas
Fluoksetinas
Fluvoksaminas
Paroksetinas
Sertalinas

A
A
A
A
A
A

1
1
1
1
1
1

20–60 mg
10–20 mg
20–40 mg
100–300 mg
20–60 mg
50–150 mg

SNRI

Venlafaksinas

A

1

75–225 mg

TCA

Klomipraminas
Imipraminas

A
A

2
2

75–250 mg
75–250 mg

Benzodiazepinai

Alprazolamas
Klonazepamas
Diazepamas
Lorazepamas

A
A
A
A

2
2
2
2

1,5–8 mg
1–4 mg
5–20 mg
2–8 mg

MAOI

Fenelzinas

B

3

45–90 mg

Generalizuotas nerimo sutrikimas
SSRI

Escitalopramas
Paroksetinas
Sertalinas

A
A
A

1
1
1

10–20 mg
20–50 mg
20–150 mg

SNRI

Venlafaksinas
Duloksetinas

A
A

1
1

75–225 mg
60–120 mg

TCA

Imipraminas

A

2

75–200 mg
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6 lentelės tęsinys
Diagnozė
Gydymas

Pavyzdžiai

Įrodymų kategorija

Rekomendacijos
klasė

Rekomenduojama paros dozė
suaugusiems

Kalcio kanalų
moduliatorius

Pregabalinas

A

1

150–600 mg

Netipiški antipsichoziniai

Quetiapinas

A

1

50–300 mg

Benzodiazepinai

Diazepamas
Lorazepamas

A
A

2
2

5–15 mg
2–8 mg

Antihistaminikai

Hidroksizinas

A

2

37,5–75 mg

Tricikliniai anksiolitikai

Opipramolis

B

3

50–150 mg

Azapironas

Buspironas

D

5

15–60 mg

SSRI

Escitalopramas
Paroksetinas
Seralinas
Fluvoksaminas
Citalopramas
Fluoksetinas

A
A
A
A
B
D

1
1
1
1
3
5

10–20 mg
20–50 mg
50–150 mg
100–300 mg
20–40 mg
20–40 mg

SNRI

Venlafaksinas

A

1

75–225 mg

MAOI

Femelzinas

A

2

45–90 mg

Benzodiazepinai

Klonazepamas

B

3

1,5–8 mg

Antikonvulsantai

Gabapentinas

B

3

600–3600 mg

RIMA

Moklobemidas

D

5

300–600 mg

Escitalopramas
Fluoksetinas

A
A

1
1

10–20 mg
40–60 mg

Fluvoksaminas
Paroksetinas
Seralinas
Citalopramas

A
A
A
B

1
1
1
3

100–300 mg
40–60 mg
50–200 mg
20–60 mg

TCA

Klomipraminas

A

2

75–300 mg

NASSA

Mirtazapinas

B

3

30–60 mg

MAOI

Fenelzinas

D

5

45–90 mg

SSRI,

Fluoksetinas
Seralinas
Paroksetinas

A
A
A

1
1
1

20–40 mg
50–100 mg
20–40 mg

SNRI

Venlafaksinas

A

1

75–300 mg

TCA, pvz.

Amitriptilinas
Imipraminas

B
B

3
3

75–200 mg
75–200 mg

NASSA

Mirtazapamas

B

3

20–60 mg

Netipiniai antipischoziniai

Risperidonas
Olanzapinas (pridėtinis)

B
B

3
3

0,5–6 mg
2,5–20 mg

Antikonvulsantai

Lamotriginas

B

3

25–500 mg

α1-antagonistas

Prazosinas (tik
košmarams)

B

3

1–10 mg

MAOI

Fenelzinas

D

5

45–90 mg

Socialinio nerimo sutrikimas

Obsesinis-kompulsinis sutrikimas
SSRI

Potrauminis streso sutrikimas
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Bandelow ir kt., 2004; Lecrubier ir kt. 1997; Oehrberg
ir kt., 1995; Pollack ir kt., 2007b; Wedekind ir kt.,).
Atkryčio prevencijos tyrime per 36 savaites jis buvo toks
pat veiksmingas kaip TCA klomipraminas (Lecrubier ir
Judge, 1997) (A).
• Sertralinas taip pat buvo veiksmingas DAPK tyrimuose
(Londborg ir kt., 1998; Pohl ir kt., 1998; Pollack ir kt.,
1998) ir viename neinferioriniame lyginamajame tyrime
(Bandelow ir kt., 2004). Atkryčio prevencijos tyrime
per 26 savaites sertralinas buvo pranašesnis už placebą
(Rapaport ir kt., 2001). Kitame atkryčio prevencijos
tyrime, reagavę į gydymą DAPK tyrime, kuris tęsėsi
8 savaites, vėl buvo randomizuoti į sertralino arba
placebo grupes. Sertralinas buvo pranašesnis už placebą
daugumoje matmenų, išskyrus pradinį efektyvumo
matavimą, atkryčio dažnį (Kamijima ir kt., 2005).
Ilgalaikio tyrimo metu, kuris tęsėsi 26 savaites, sertralinas
buvo pranašesnis už placebą ir toks pat veiksmingas kaip
imipraminas pacientams, turintiems panikos sutrikimų ir
sergantiems gretutine depresija (Lepola ir kt., 2003) (A).
Serotonino ir norepinefrino reabsorbcijos inhibitoriai
(SNRI)
Antidepresanto venlafaksino, selektyvaus serotonino ir
norepinefrino reabsorbcijos inhibitoriaus, veiksmingumas
buvo įrodytas DAPK studijose (Bradwejn ir kt., 2005; Pollack
ir kt., 1996). Pastarajame tyrime venlafaksinas nebuvo susijęs
su didesniu pacientų skaičiumi, kuriems nepasireiškė panikos
priepuoliai su visais simptomais, bet buvo susijęs su retesniu
panikos priepuolių dažniu ir didesniu pacientų skaičiumi,
kuriems nepasireiškė panikos priepuoliai su ribotais simptomais
ir sumažėjusiu laukimo nerimu, baime bei vengimu. Dvejuose
tyrimuose venlafaksinas buvo veiksmingesnis už placebą, taip
pat veiksmingas kaip paroksetinas (Pollack ir kt., 2007a, b).
Atkryčio prevencijos tyrime po 12 savaičių atviro gydymo
venlafaksinu, skirtas 26 savaičių gydymas DAPK (Ferguson
ir kt., 2007). Venlafaksinas buvo veiksmingesnis už placebą
užkertant kelią atkryčiui (A).
Tricikliai antidepresantai (TCA)
Gydant TCA, buvo įrodyta, kad jie pagerina panikos
sutrikimą. Tai buvo įrodyta su imipraminu ir klomipraminu.
• Imipramino veiksmingumas įrodytas DAPK tyrimuose
(Klein, 1964; Zitrin ir kt., 1980, 1983) ir lyginamuosiuose
kontroliuojamuose tyrimuose (CNCPS, 1992; Nair ir kt.,
1996; Sheehan ir kt., 1990; Uhlenhuth ir kt., 1989). Atkryčio
prevencijos tyrime (8 savaitės ūminis tyrimas, po kurio
iki 35 savaičių atkryčio profilaktika) jis buvo pranašesnis
už placebą ir toks pat veiksmingas kaip alprazolamas
(Curtis ir kt., 1993). Kitame atkryčio prevencijos tyrime
jis buvo toks pat veiksmingas kaip alprazolamas per 8
savaites ūminio DAPK tyrimo, bet ne toks veiksmingas
kaip alprazolamas po 26 savaičių pratęsus gydymą DAPK
(Rickels ir Schweizer, 1998). 26 savaičių ilgalaikio tyrimo
metu jis buvo toks pat veiksmingas kaip fluoksetinas
(Amore ir kt., 1999a) (A).
• Klomipraminas taip pat buvo veiksmingas DAPK
tyrime (Bandelow ir kt., 2000; Johnston ir kt., 1988)
ir lyginamuosiuose kontroliuojamuosiuose tyrimuose
(Cassano ir kt., 1988; Fahy ir kt., 1992; Lecrubier ir kt.,
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1997; Modigh ir kt., 1992; Wade ir kt., 1997). Atkryčio
prevencijos tyrime per 36 savaites jis buvo toks pat
veiksmingas kaip SSRI paroksetinas (Le-crubier ir Judge,
1997) (A).
• Lofepraminas taip pat buvo veiksmingas DAPK su
klomipraminu tyrime, kaip aktyvus lyginamasis vaistas
(Fahy ir kt., 1992) (B).
Nepageidaujami poveikiai paprastai yra dažnesni vartojant
TCA nei naujesnius antidepresantus, tokius kaip SSRI (Amore
ir kt., 1999a; Bakish ir kt., 1996; Bakker ir kt., 1999; Bystritsky
ir kt., 1994; Lecrubier ir Judge, 1997 ; Lepola ir kt., 1998;
Wade ir kt., 1997). Taigi, pastarieji vaistai turėtų būti vartojami
pirma, prieš pradedant vartoti TCA.
Benzodiazepinai.
Jų veiksmingumas, gydant panikos sutrikimus, buvo
įrodytas keleto kontroliuojamųjų klinikinių tyrimų metu.
• Alprazolamas buvo pranašesnis už placebą ir toks pat
veiksmingas kaip lyginamieji vaistai keliuose tyrimuose
(Andersch ir kt., 1991; Ballenger ir kt., 1988; CNCPS,
1992; Lydiard ir kt., 1992; Noyes ir kt., 1996; Uhlenhuth ir
kt., 1989). Atkryčio prevencijos tyrime (8 savaitės ūminio
tyrimo, po kurio iki 35 savaičių atkryčio profilaktika)
jis buvo pranašesnis už placebą ir toks pat veiksmingas
kaip imipraminas (Curtis ir kt., 1993). Kitame atkryčio
prevencijos tyrime jis buvo toks pat veiksmingas kaip
imipraminas po 8 savaičių ūminio DAPK tyrimo, bet
veiksmingesnis nei imipraminas po 26 savaičių pratęsus
DAPK (Rickels ir Schweizer, 1998) (A).
• Klonazepamas buvo veiksmingas DAPK studijose
(Beauclair ir kt., 1994; Dyukova ir kt., 1992; Moroz ir
Rozenbaumas, 1999; Rozenbaumas ir kt., 1997) ir vieno
placebo bei lyginamojo kontroliuojamojo tyrimo metu
(Tesar ir kt., 1991) (A).
• Diazepamas buvo pranašesnis už placebą ir taip pat
veiksmingas kaip alprazolamas dviejų tyrimų metu
(Dunner ir kt., 1986; Noyes ir kt., 1996) (A).
• Lorazepamas buvo toks pat veiksmingas kaip
alprazolamas dviejų tyrimų metu, abu vaistai buvo
pranašesni už placebą (Charney ir Woods, 1989;
Schweizer ir kt., 1990a) (A).
Klinikinėje praktikoje benzodiazepinai dažnai skiriami
kartu su SSRI, SNRI arba TCA. Atliekant tyrimą, nagrinėjant šį
derinį, pacientai buvo gydomi paroksetinu ir klonazepamu arba
paroksetinu ir placebu. Kombinuotas gydymas paroksetinu ir
klonazepamu lėmė greitesnį atsaką nei vien SSRI, bet nebuvo
veiksmingumo skirtumo nei pradžioje, nei po kelių savaičių
gydymo (Pollack ir kt., 2003b). Panašūs placebo kontroliuojamieji
tyrimai yra susiję su imipramino ir alprazolamo deriniu (Woods
ir kt., 1992) ir sertralinu bei klonazepamu (Goddard ir kt., 2001).
Abu parodė greitesnį atsaką į šiuos derinius nei imipraminas ir
sertalinas plius placebo.
Monoamino oksidazės inhibitoriai (MAOI).
Nepaisant plačiai vartojamų fenelzinų panikos sutrikimams
gydyti, įrodymai pagrįsti tik vienu tyrimu (Sheehan ir kt.,
1980). Šioje studijoje fenelzinas buvo pranašesnis už placebą
ir toks pats veiksmingas kaip imipraminas arba net pranašesnis
tam tikrų rodiklių atžvilgiu (B).
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Kiti vaistai. Kai kurie specialistai vartoja šiuos vaistus
„gydymui ne pagal etiketę“ pacientams, kurie buvo gydomi be
atsako standartiniu gydymu.
• Grįžtamojo poveikio monoamino oksidazės (RIMA)
inhibitoriaus moklobemido rezultatai buvo prieštaringi.
Moklobemidas buvo taip pat veiksmingas kaip fluoksetinas
(Tiller ir kt., 1999) arba klomipraminas (Krűger ir Dahl,
1999), tačiau jis nebuvo pranašesnis už placebą dvigubai
aklo tyrimo metu (Loerch ir kt., 1999). Atliekant kitą tyrimą,
pranašumas prieš placebą buvo nustatytas tik sunkiai
sergantiems pacientams, bet ne visai grupei (Uhlenhuth ir
kt., 2002). 52 savaičių ilgalaikiame tyrime jis buvo toks pat
veiksmingas kaip fluoksetinas (Tiller ir kt., 1999). Taigi,
šis vaistas gali būti gydymo galimybė kitokiems vaistams
nejautriems pacientams. Šis vaistas nevartojamas JAV, bet
yra prieinamas Kanadoje ir daugelyje kitų šalių. Šalutinis
poveikis: neramumas, nemiga, burnos džiūvimas ir galvos
skausmas. Siekiant išvengti per didelio stimuliavimo ir
nemigos, dozės skiriamos rytą ir vidurdienį (D).
• Norepinefrino (noradrenalino) reabsorbcijos inhibitoriaus
(NaRI) reboksetino veiksmingumas buvo įrodytas DAPK
tyrime (Versiani ir kt., 2002). Viengubai aklų tyrimų metu
vaistas buvo taip pat veiksmingas kaip fluvoksaminas
(Seedat ir kt., 2003), tačiau mažiau veiksmingas nei
paroksetinas (Bertani ir kt., 2004) (D). Šie vaistai
nevartojami JAV, tačiau jie vartojami daugelyje kitų šalių.
• Nedideliame dvigubai aklame lyginamajame mirtazapino
ir fluvoksamino tyrime nerasta jokių skirtumų tarp šių
dviejų vaistų (Ribeiro ir kt., 2001) (C1).
• Antikonvulsantas valproatas (valproinė rūgštis) buvo
labai veiksmingas viename labai mažos imties DAPK
kryžminiame tyrime (Lum ir kt., 1990). Dėl nedidelės
tiriamųjų imties dydžio įrodymai gali būti vertinami kaip
preliminarūs (C1).

• Intraląstelinio antrinio mesendžerio prekusoriaus
inozitolo pranašumas prieš placebą įrodytas mažos imties
DAPK tyrime (Benjamin ir kt., 1995) ir buvo taip pat
veiksmingas kaip SSRI fluvoksaminas (Palatnik ir kt.,
2001). Dėl nedidelės tiriamųjų imties įrodymus galima
vertinti kaip preliminarius (C1).
• DAPK tyrime antikonvulsantas gabapentinas buvo
pranašesnis už placebą tik sunkiais panikos sutrikimais
sergantiems pacientams (Pande ir kt., 2000) (E).
• Gydant panikos sutrikimus, buspironas nebuvo
pranašesnis už placebą (Sheehan ir kt., 1990, 1993) ir
mažiau veiksmingas nei imipraminas (Sheehan ir kt.,
1990), klorazepatas (Schweizer ir Rickels, 1988) ir
alprazolamas (Sheehan ir kt., 1993) (E).
• Bupropionas, norepinefrino dopamino reabsorbcijos
inhibitorius, nebuvo veiksmingas kontroliuojamajame
mažos imties tyrime (Sheehan ir kt., 1983) (E).
• Kadangi beta adrenoblokatoriai gali turėti įtakos
autonominiams nerimo simptomams, tokiems, kaip
širdies plakimas, drebulys ir t.t., jie buvo vartojami
panikos sutrikimui gydyti. Tačiau beta adrenoreceptorių
blokatorius propranololis nebuvo pranašesnis už
placebą (Munjack ir kt., 1989) ir mažiau veiksmingas
nei lyginamieji vaistai (Munjack ir kt., 1989; Noyes
ir kt., 1984). Kitame nedidelės imties DAPK tyrime
propranololis nesiskyrė nuo alprazolamo, nors įrodytas
greitesnis alprazolamo veiksmingumas (Ravaris ir kt.,
1991) (E).
Vaistažoliniai preparatai, pvz., jonažolė arba valerijono
ekstraktai dažnai vartojami panikos pacientų gydymui
(Bandelow ir kt., 1995), tačiau neatlikta kontroliuojamųjų
tyrimų, kurie įrodytų gydymo vaistažolėmis veiksmingumą.
Atvirojo tipo tyrimai su kitais junginiais išvardyti 7
lentelėje.

7 lentelė. Panikos sutrikimas: atvirieji tyrimai ir atvejų aprašymai
Sutrikimas

Vaistai

Panikos sutrikimas
NaSSA mirtazapinas
SNRI milnacipranas
5-HT3 antagonistas ondansetronas
noreprinefrino dopamino reabsorpcijos
inhibitorius bupropionas
Antikonvulsantas valproatas

Selektyvus GASR reabsorpcijos
inhibitorius antikonvulsantas tiagabinas
Negrįžtamojo poveikio GASR
transaminazės inhibitorius vigabatrinas
Panikos sutrikimas, gydymui atsparūs atvejai
Olanzapinas
Fluoksetino pridėjimas prie TCA/TCA
pridėjimas prie fluoksetino
Olanzapino pridėjimas prie SSRI
Ličio pridėjimas prie klomipramino
Valproatas ir klonazepamas
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Autoriai

Veiksmingumas

Carpenter ir kt., 1999
Blaya ir kt., 2007
Schneier ir kt., 1996
Simon ir kt., 2003

Taip (C1)
Taip (C1)
Taip (C1)
Taip, bet neefektyvus
DAPK tyrimuose (E)
Taip (C1)

Primeau ir kt., 1990;
Keck ir kt., 1993
Woodman ir Noyes, 1994
Zwanzger ir kt., 2001b

Taip (C1)

Zwanzger ir kt., 2001a

Taip (C1)

Hollifield ir kt., 2005
Tiffon ir kt., 1994

Taip (C1)
Taip (C1)

Chao 2004; Etxebeste ir kt., 2000;
Khaldi ir kt., 2003; Serede ir kt., 2006

Taip (C1)

Cournoyer, 1986
Ontiveros ir Fontane, 1992

Taip (C2)
Taip (C2)
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Gydymo rekomendacijos
Ilgalaikis gydymas. Paprastai panikos sutrikimai
pasireiškia tai pagerėjimu, tai pablogėjimu. Po remisijos
gydymą reikia tęsti mažiausiai kelis mėnesius, siekiant išvengti
atkryčio. Keletas tyrimų tyrė ilgalaikį gydymą. Kai kurie iš šių
tyrimų yra ilgalaikiai tyrimai lyginant vaistus ir placebą per
ilgesnį laikotarpį (t.y. 26–60 savaičių). Kito tipo, t.y. atkryčio
prevencijos tyrimai, kuriuose pacientams vaistų skiriama
trumpesnį laikotarpį, po kurio pacientai buvo randomizuoti į
nuolatinį aktyvų gydymą vaistais arba placebu. Apibendrinus
galima teigti, kad įrodytas SSRI, SNRI venlafaksino, triciklių
antidepresantų, benzodiazepinų ir moklobemido ilgalaikis
veiksmingumas šiuose tyrimuose (žr. ankstesnes nuorodas).
Duomenų apie tai, kiek ilgalaikis gydymas turėtų būti
tęsiamas, yra mažai. Vieno tyrimo metu pacientams, kuriems
buvo taikomas 18 mėn. palaikomasis gydymas, imipraminas
sąlygojo mažiau atkryčių nutraukus jį, lyginant su pacientais,
kuriems buvo nutrauktas gydymas praėjus vos 6 mėn. nuo
gydymo pradžios. Rezultatai patvirtina hipotezę, jog sėkmingas
imipramino palaikomasis gydymas pacientams, sergantiems
panikos sutrikimais ir agorafobija, gali turėti apsauginį poveikį
prieš atkrytį bent jau pirmuosius 6 mėn. po palaikomojo
gydymo laikotarpio (Mavissakalian ir Perel, 1992a).
Ekspertų
konsensuso
konferencijos
dažniausiai
rekomenduoja farmakoterapiją bent 12–24 mėnesius (1 lentelė).
Dėl SSRI tos pačios dozės paprastai skiriamos tiek
palaikomajam gydymui, tiek ūminės gydymo fazės metu. Kiek
žinoma, nėra studijų, kurių metu būtų tikrinamos sumažintos
SSRI dozės kaip palaikomojo gydymo dozės. Atvirojo tyrimo
su TCA imipraminu metu, kai būklė stabilizavosi vartojant
imipraminą, pacientai gavo pusę ankstesnės dozės ir tai
nesukėlė recidyvų arba būklės pablogėjimo (Mavissakalian ir
Perel, 1992b).
Vaistų nuo panikos palyginimas. Lyginant TCA ir SSRI
veiksmingumą, skirtumų tarp dviejų klasių vaistų nerasta
(Amore ir kt., 1999a; Bakish ir kt., 1996; Bakker ir kt., 1999;
Bystritsky ir kt., 1994; Cavaljuga ir kt., 2003; Lecrubier ir
Judge, 1997; Wade ir kt., 1997), maprotilinas buvo išimtis,
kuris neturėjo jokio poveikio, priešingai nei fluvoksaminas
(den Boer ir Westenberg, 1988). Daugelyje šių tyrimų SSRI
buvo geriau toleruojamas nei TCA, nors vienos analizės metu
nenustatyta toleravimo skirtumų tarp SSRI ir imipramino
(Otto ir kt., 2001). Be to, pacientams, sergantiems gretutiniais
panikos sutrikimais ir didžiosios depresijos sutrikimu, tiek
sertralinas, tiek imipraminas buvo vienodai veiksmingi, tačiau
sertralinas buvo daug geriau toleruojamas nei imipraminas
(Lepola ir kt., 2003).
Kai kurių tyrimų metu, lyginant SSRI, nerasta jokių
skirtumų, susijusių su jų veiksmingumu (Bandelow ir kt.,
2004; Perna ir kt., 2001), bet įrodytas escitalopramo tam tikras
pranašumas prieš citalopramą pagal kai kuriuos rezultatus
(Bandelow ir kt., 2007b).
Nėra lyginti SSRI ir benzodiazepinai, gydant panikos
sutrikimą. Pagal metaanalizes SSRI poveikis buvo didesnis nei
benzodiazepino alprazolamo (Boyer, 1995).
Daugelyje tyrimų alprazolamo poveikis buvo lyginamas
su tricikliu antidepresantu imipraminu (Andersch ir kt., 1991;
Charney ir kt., 1986; CNCPS, 1992; Lepola ir kt., 1990;
Rizley ir kt., 1986; Taylor ir kt., 1990; Uhlenhuth ir kt., 1989).
Nerasta jokių skirtumų tarp dviejų vaistų poveikio.
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Gydymui atsparūs panikos sutrikimai. Atlikta tik keletas
tyrimų su panikos sutrikimų gydymui atspariais pacientais. Tik
viename preliminariame DAPK tyrime įrodyta, kad pindololis
turėjo nežymią įtaką fluoksetinui, kurį vartojo gydymui
atspariu panikos sutrikimu sergantys pacientai (Hirschmann ir
kt., 2000). Atvirieji tyrimai yra pateikiami 7 lentelėje.
Kai pradinis gydymas nesėkmingas, o dozės padidintos iki
didžiausios toleruojamos dozės, pacientams pirmiausia turėtų
būti skiriama kitų pirmojo pasirinkimo standartinių vaistų,
pvz., SSRI pakeisti SNRI arba atvirkščiai. SSRI yra chemiškai
skirtingi junginiai, todėl galima vieną SSRI pakeisti kitu
(Bandelow ir Rűyra, 2004). Kitas žingsnis turėtų būti antrojo
pasirinkimo vaistai, pvz., TCA. Tada gali būti vartojami tie
vaistai, kurie buvo veiksmingi, bet ne visuose tyrimuose,
pvz., moklobemidas. Galiausiai gali būti vartojami vaistai ar
vaistų deriniai, kurie buvo veiksmingi atvirųjų tyrimų ir atvejų
aprašymuose.
Tyrimuose be kontroliuojamųjų sąlygų pacientai, kuriems
pasireiškia simptomų nepaisant to, kad vartojo tinkamas
vaistų dozes, pagerėjo po KET (Heldt ir kt., 2003; Pollack ir
kt., 1994). Pagal placebo kontroliuojamuosius tyrimus SSRI
arba klomipraminas gali pagerinti pacientų būklę, kurie
nepakankamai reaguoja į KET, (Hoffart ir kt., 1993; Kampman
ir kt., 2002).
Nefarmakologinio gydymo būdai. Tarp nefarmakologinio
gydymo būdų išsamiai ištirta kognityvinė-elgesio terapija.
Ekspozicijos terapija taikoma gydyti agorafobijai,
kognityvinės terapijos, įskaitant interocetinę ekspoziciją,
buvo sukurtos gydyti spontaniškiems panikos priepuoliams
(Barlow, 1997; Marks ir kt., 1993). Kadangi ši apžvalga
orientuota į vaistų terapiją, išsamius kognityvinės-elgesio
terapijos aprašymus skaitytojui rekomenduojama susirasti
atitinkamoje literatūroje.
Kognityvinės-elgesio terapijos buvo pranašesnės už
laukiančiųjų sąrašo kontrolinę grupę tyrimuose panikos
sutrikimams ir (arba) agorafobijai gydyti (Barlow ir kt., 1989;
Gould ir Clum, 1995; Klosko ir kt., 1990; Lidren ir kt., 1994;
Margraf ir kt. 1993; Swinson ir kt., 1995; Telch ir kt., 1993,
1995; Williams ir Falbo, 1996) su viena išimtimi (Gould ir
kt., 1993).
Pranašumas, lyginant su placebo tablete arba
psichologiniu placebu, buvo pastebėtas kai kurių tyrimų metu
(Barlow ir kt., 2000; Beck ir kt., 1992; Carlbring ir kt., 2006;
Klosko ir kt., 1990; Marks ir kt., 1983, 1993; Mavissakalian ir
Michelson, 1983; Murphy ir kt., 1998), o kiti nerado skirtumų
su kontroline grupe (Bakker ir kt., 1999; Black ir kt., 1993;
Mavissakalian ir Michelson, 1986; Michelson ir kt., 1988;
Shear ir kt., 1994).
Psichologinių ir farmakologinių intervencijų ir jų
derinių palyginimai. Tiesiogiai lyginant kognityvinę elgesio
arba ekspozicijos terapiją su psichofarmakologiniu gydymu,
vaistai buvo pranašesni trijų tyrimų metu (Bakker ir kt.,
1999; Black ir kt., 1993; Mavissakalian ir Michelson, 1986).
Nenustatyta jokių skirtumų penkių tyrimų metu (Clark ir kt.,
1994; Klosko ir kt., 1990; Marks ir kt., 1983; Sharp ir kt.,
1997; Telch ir kt., 1985) ir atvirojo tyrimo metu (Dannon ir
kt., 2004), o vienas tyrimas pateikė nenuoseklius rezultatus
(Marks ir kt., 1993).
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B. BANDELOW ir kt. Nerimo sutrikimų gydymo rekomendacijos
Kadangi nerimo sutrikimų etiologija yra daugiafaktorinė,
gydymas vaistais ir kognityvinės elgesio terapijos deriniu,
atrodo, yra racionalus. Gydymas šiuo deriniu buvo pranašesnis
nei tik psichologinė terapija daugelio tyrimų metu (Barlow ir
kt., 2000; Cottraux ir kt., 1995; de Beurs ir kt., 1995; Gladsjo
ir kt., 2001; Marks ir kt., 1993; Mavissakalian ir Michelson,
1986; Oehrberg ir kt., 1995; Stein ir kt., 2000; Telch ir kt.,
1985; Zitrin ir kt., 1980, 1983), tik dviejų tyrimų metu nerasta
jokio skirtumo tarp kombinuoto gydymo ir psichoterapijos
(Marks ir kt., 1983; Sharp ir kt., 1997). Nepaisant nuomonių,
teigiančių priešingai, nėra metodiškai pagrįstų tyrimų,
įrodančių, kad vaistai sumažina KET naudą. KET arba
psichodinaminės terapijos derinys kartu su vaistais buvo
pranašesnės vien tik už gydymą vaistais dviejų tyrimų metu
be kontrolinės grupės (Mavissakalian ir kt., 1983; Wiborg ir
Dahl, 1996), o trijų tyrimų metu nerasta jokio skirtumo tarp
kombinuoto gydymo ir gydymo vien KET (Barlow ir kt. 2000;
Marks ir kt., 1983; Sharp ir kt., 1997).
Metaanalizės rodo prieštaringus tyrimų duomenis dėl
psichologinio ir farmakologinio nerimo sutrikimo gydymo
veiksmingumo (Clum ir kt., 1993; Cox ir kt., 1992a, b;
Fedoroff ir Taylor, 2001; Foa, 2000; Furukawa ir kt., 2006;
Gould ir kt., 1997; Mattick ir kt., 1990; Mitte, 2005; van
Balkom ir kt., 1997; Westen ir Morrison, 2001). Pagrindinės
priežastys dėl šių nenuoseklių rezultatų, atrodo, yra dėl to,
kad įtraukiami heterogeniški tyrimai ir atrankos paklaidos
(žr. Klein, 2000). Buvo atlikta metaanalizė, kuri įtraukė tik
tyrimus, tiesiogiai lyginančius farmakologinį, psichologinį ar
kombinuotą gydymo metodus (Bandelow ir kt., 2007a). Pagal
šią metaanalizę gydymas vaistais ir gydymas kognityvine
elgesio terapija buvo vienodai veiksmingi, tačiau kombinuotas
farmakologinis ir psichologinis gydymas buvo žymiai
pranašesnis nei monoterapijos, gydant panikos sutrikimą.
Apskritai, yra pakankamai įrodymų, rekomenduojančių
kombinuotą gydymą.
Manoma, kad KET nauda išlieka baigus gydymą,
o pacientams, kurie vartoja vaistus, nerimo simptomai
nedelsiant pasikartoja po gydymo nutraukimo. Tai rodo, kad
KET turi didelį privalumą palyginus su gydymu vaistais.
Tačiau naujausi tyrimai, lyginant KET su gydymu vaistais,
aiškiai nerodo ilgesnio KET „patvarumo“. Tik viename iš
šešių panikos sutrikimų tyrimų buvo įrodytas ilgalaikis KET
poveikis (Marks ir kt., 1993). Vienas tyrimas įrodė KET
pranašumą, bet KET grupės pacientams buvo leista vartoti
benzodiazepinus, todėl rezultatus sunku interpretuoti (Clark
ir kt., 1994). Vieno tyrimo metu gydymas vaistais buvo
pranašesnis nei KET ilgalaikio stebėjimo metu (Loerch ir
kt., 1999). Trys tyrimai neparodė jokių skirtumų tarp vaistų
ir psichologinės terapijos (Barlow ir kt., 2000; Cohen ir kt.,
1984; Mavissakalian ir kt., 1983).
Psichodinaminės (psichoanalitinės) terapijos. Tik kelios
studijos vertino psichodinaminės terapijos veiksmingumą
panikos sutrikimams gydyti. Vieno tyrimo metu
psichodinaminė terapija buvo pranašesnė už „atsipalaidavimą
teikiančią” relaksacijos techniką (Milrod ir kt., 2007). Kai
kurie pacientai šiame tyrime papildomai vartojo SSRI. Prieš
rekomenduojant šį gydymo metodą standartiniam gydymui,
reikia atlikti daugiau tyrimų. Kadangi relaksacija yra
terapeuto taikoma technika, kuri nesusijusi su sistematiniais
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gydymo metodais, psichodinaminės terapijos taip pat turėtų
būti lygintos su psichologiniu placebu. Vėliau ji turėtų
būti lyginama su KET, nes vien psichodinaminė terapija
buvo mažiau veiksminga nei psichodinaminės terapijos ir
ekspozicijos terapijos derinys gydant pacientus, sergančius
agorafobija (Hoffart ir Martinsen, 1990).
Į klientą orientuota terapija. Du metodologiškai
probleminiai tyrimai vertinto į klientą orientuotos terapijos
veiksmingumą. Pirmojo tyrimo metu (Teusch ir kt., 1997)
40 pacientų, turinčių panikos sutrikimų ir agorafobiją, buvo
skirta „gryna” į klientą orientuota terapija arba derinys su
ekspozicine terapija. Trumpą laikotarpį kombinuotas gydymas
kai kuriais aspektais buvo pranašesnis. Antrasis tyrimas
nenustatė jokių skirtumų tarp grupių (Teusch ir kt., 2001).
Kadangi šie tyrimai neįtraukė kontrolinės grupės ir neturėjo
pakankamos statistinės galios nustatyti gydymo skirtumų, jų
mokslinis pagrįstumas ribotas.
Akių judesių desensibilizacija ir reprocesija (AJRP).
Akių judesių desensibilizacija ir reprocesija (AJDR) buvo
naudojama panikos sutrikimams gydyti, deja, rezultatai
nepasiteisino (Feske ir Goldstein, 1997; Goldstein ir kt., 2000).
Fiziniai pratimai. Vieno tyrimo metu aerobikos pratimai
(lėtas bėgimas) buvo veiksmingesni už placebo tabletę,
tačiau ne tokie veiksmingi kaip klomipraminas (Bandelow ir
kt., 2000). Fiziniai pratimai siūlomi kaip priemonė nuo visų
psichikos sutrikimų. Tačiau atlikti tik keli kontroliuojamieji
tyrimai, siekiant įvertinti jų naudingumą. Pirmojo tyrimo
metu, nagrinėjant pratimų poveikį nerimo sutrikimams
gydyti, pacientai, turintys panikos sutrikimų, buvo atsitiktinai
suskirstyti į tris gydymo grupes: bėgimas, klomipraminas arba
placebas. Tiek fizinis aktyvumas, tiek klomipraminas, t.y. abu,
žymiai labiau sumažino simptomus, palyginus su placebu,
tačiau pratimai buvo mažiau veiksmingi nei klomipraminas
(Bandelow ir kt., 2000). Vėlesniame tyrime buvo tirtas gydymas
vaistais kartu su pratimais. Pacientai vartojo paroksetiną
arba placebą dvigubai aklo tyrimo metu. Be to, pacientai
abiejose grupėse buvo atsitiktinai suskirstyti į pratimų grupę ir
kontrolinę. Paroksetinas buvo pranašesnis už placebą, o fizinių
pratimų poveikis nesiskyrė nuo kontrolinės grupės, galbūt, dėl
didelio efektyvumo pastarojoje grupėje. Atsižvelgiant į abiejų
grupių tyrimų rezultatus, fiziniai pratimai, atrodo, turi šiokį
tokį poveikį panikos sutrikimams, tačiau šis poveikis yra ne
toks didelis kaip vaistų poveikis (Wedekind ir kt., pateiktas
spausdinimui).
Rekomendacijų santrauka panikos sutrikimui gydyti.
Gydymo rekomendacijos panikos sutrikimui gydyti
pateikiamos 8 lentelėje.
Generalizuotas nerimo sutrikimas (GNS)
Selektyvūs serotonino reabsorbcijos inhibitoriai (SSRI).
Dvigubai aklų placebo kontroliuojamųjų tyrimų metu buvo
įrodytas SSRI veiksmingumas.
• Escitalopramas buvo pranašesnis už placebą (Davidson
ir kt., 2004b; Goodman ir kt. 2005). Trijų rankų studijų
metu tiek escitalopramas, tiek paroksetinas buvo
pranašesni už placebą (Baldwin, ir kt., 2006). Ankščiau
minėtuose palyginimuose su venlafaksinu escitalopramo
poveikis nesiskyrė nuo placebo pagal pirminius
veiksmingumo rodiklius. Tačiau pagal visus antrinius
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rodiklius escitalopramas buvo pranašesnis už placebą
(Bose ir kt., 2007). Atkryčio profilaktikos tyrime per
24–76 savaites escitalopramo ilgalaikis poveikis buvo
geresnis nei placebo (Allgulander ir kt., 2006). Panašūs
rezultatai buvo nustatyti 24 savaičių atkryčio prevencijos
tyrime (Montgomery ir kt., 2005). 24 savaičių trukmės
tyrime escitalopramas ir paroksetinas buvo vienodai
veiksmingi (Bielski ir kt., 2005) (A).
• Paroksetinas buvo veiksmingas DAPK tyrimuose
(Polack ir kt., 2001; Rickels ir kt., 2003). Ilgalaikis
paroksetino veiksmingumas buvo ištirtas 24 savaičių
placebo kontroliuojamojo tyrimo metu, stebint aštuonių
savaičių atviru gydymu paroksetinu (Stocchi ir kt., 2003)
ir 24 savaičių trukmės gydymu escitalopramu (Bielski ir
kt., 2005) (A).
• Sertralinas buvo veiksmingesnis už placebą (Allgulander
ir kt., 2004a; Brawman-Mintzer ir kt., 2006).
Lyginamajame tyrime SSRI paroksetinas ir sertralinas
buvo vienodai veiksmingi ir gerai toleruojami (Ball ir kt.,
2005). Nedideliame 5–17 metų vaikų tyrime sertralinas
buvo pranašesnis už placebą (Rynn ir kt., 2001) (A).
• Tyrime vaikų ir paauglių, turinčių mišrius nerimo
sutrikimus, įskaitant GNS, fluoksetinas buvo pranašesnis
už placebą (Birmaher ir kt., 2003) (B).

• Fluvoksaminas buvo veiksmingas vaikų ir paauglių socialinei
fobijai, atskyrimo nerimo sutrikimui arba generalizuotui
nerimo sutrikimui gydyti (Ruppasg, 2001) (B).
Selektyvūs serotonino ir norepinefrino reabsorbcijos
inhibitoriai (SNRI).
Du SNRI – venlafaksinas ir duloksetinas buvo tiriami
GNS gydymui.
• Venlafaksinas buvo pranašesnis už placebą (LenoxSmith ir Reynolds, 2003; Nimatoudis ir kt., 2004;
Rickels ir kt., 2000b). Lyginamuosiuose studijose
jis buvo veiksmingesnis už placebą ir toks pat
veiksmingas kaip pregabalinas (Montgomery ir kt.,
2006b) ir duloksetinas (Hartford ir kt., 2007; Nicolini
ir kt., 2008). Vėlesniame lyginamajame tyrime jis
buvo veiksmingesnis už buspironą (Davidson ir kt.,
1999). Tačiau venlafaksiną vartojusių pacientų gydymo
rezultatai buvo geresni tik pagal kai kuriuos HAM-A
rodiklius (nerimą, nerimastingą nuotaiką ir įtampą),
bet ne pagal suminį HAM-A įvertį ir BKĮ, palyginus su
placebą vartojusiais pacientais. Lyginant su diazepamu,
pastarasis buvo žymiai pranašesnis už placebą, tačiau
nė viena venlafaksino-XR dozė nesiskyrė nuo placebo
HAM-A bendrojo įverčio (Hackett ir kt., 2003). Trijų

8 lentelė. Panikos sutrikimas: atvirieji tyrimai ir atvejų aprašymai
Rekomendacijų klasė

Įrodymų
kategorija

1

A

- SSRI (citalopramas, escitalopramas, fluvoksaminas, fluoksetinas, paroksetinas, sertralinas)
ir SNRI venlafaksinas yra pirmojo pasirinkimo vaistai gydyti panikos sutrikimą

2

A

- TCA (klomipraminas, imipraminas) yra vienodai veiksmingi, tačiau jie yra ne taip gerai
toleruojami kaip SSRI ir gali būti mirtini perdozavus
- Vaistams atspariais atvejais benzodiazepinai (alprazolamas, klonazepamas, diazepamas,
lorazepamas) gali būti vartojami, kai pacientas neturi priklausomybės psichoaktyviosioms
medžiagoms anamnezės. Be to, šie vaistai gali būti vartojami su antidepresantais
pirmosiomis gydymo savaitėmis iki antidepresantų poveikio pasireiškimo

3

B

- Dėl galimų sunkių šalutinių poveikių ir sąveikos su kitais vaistais ir maisto
komponentais, negrįžtamojo poveikio MAO inhibitorių fenelziną reikėtų skirti tik tada,
kai pirmos eilės vaistai buvo neveiksmingi arba buvo netoleruojami

4

C1

- Paskelbti pirminiai duomenys apie gydymą mirtazapinu, valproatais ir inozitoliu, tačiau
trūksta atitinkamų RKT

C1

- Remiantis atvirųjų tyrimų, ondansetronas, bupropionas, tiagabinas, vigabatrinas,
milnacipranas, SSRI ir TCA derinys, olanzapino monoterapija, SSRI kartu su olanzapino
augmentacija, SSRI augmentacija pindololiu arba TCA, valproato ir clonazepamo
deriniai buvo veiksmingi
- Vaistams atspariais atvejais olanzapinas, fluoksetino pridėjimas prie TCA, TCA
pridėjimas prie fluoksetino arba olanzapino pridėjimas prie SSRI buvo veiksmingi,
remiantis atvirųjų tyrimų duomenimis

C2

- Vaistams atspariais atvejais ličio pridėjimas prie klomipramino arba valproato ir
klonazepamo derinys buvo veiksmingi, remiantis vieno atvirojo tyrimo duomenimis

D

- RIMA moklobemio ir NARI rebokdetino veiksmingumas yra diskutuotinas

5
Nefarmakologinis
gydymas
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Gydymas

- KET/ekspocizijos terapija panikos sutrikimams/agorafobijai gydyti yra veiksmingesni
nei buvimas laukimo sąraše ir pranašesni už psichologinę/tabletės placebą (daugumos
studijų duomenimis)
- KET kartu su vaistais yra veiksmingesne už monoterapiją
- Yra preliminarių duomenų apie psichoanalitinį gydymą
- Yra preliminarių duomenų apie aerobinių pratimų ribotą poveikį
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B. BANDELOW ir kt. Nerimo sutrikimų gydymo rekomendacijos
rankų studijose venlafaksinas, bet ne escitalopramas,
skyrėsi nuo placebo pagal pirminius veiksmingumo
rodiklius. Tačiau visų antrinių rodiklių analizė rodo,
kad escitalopramas ir venlafaksinas XR yra veiksmingi
gydant GNS (Bose ir kt., 2007). Du tyrimai lygino
venlafaksiną ir duloksetiną su placebu. Abu vaistai
buvo pranašesni už placebą ir vienodai veiksmingi
(žr. kitą punktą). Lyginant venlafaksiną, pregabaliną ir
placebą, tik pregabalinas, bet ne venlafaksinas, buvo
pranašesni už placebą (Andréewitch ir kt., 2008; Kasper
ir kt., ruošiamas). Venlafaksino veiksmingumas taip pat
buvo nustatytas ilgalaikių tyrimų, trukusių 6 mėn., metu
(Allgulander ir kt., 2001; Gelenberg ir kt., 2000; LenoxSmith ir Reynolds, 2003). Du DAPK tyrimai atlikti su
6–17 metų vaikais ir paaugliais (Rynn ir kt., 2007b).
Viename iš šių tyrimų venlafaksinas buvo pranašesnis
už placebą, o antrojo tyrimo metu skirtumas nuo placebo
nebuvo įrodytas remiantis pirminiais veiksmingumo
rodikliais, tačiau, remiantis antriniais rodikliais,
skirtumų nustatyta (A).
• Duloksetinas buvo veiksmingesnis už placebą DAPK
studijose (Koponen ir kt., 2007; Rynn ir kt., 2007a,
2008). Be to, trijų rankų tyrime tiek duloksetinas, tiek
venlafaksinas, buvo veiksmingesni už placebą (Hartford
ir kt., 2007; Nicolini ir kt., 2008). Du tyrimai su placebu
ir venlafaksinu buvo sujungti siekiant užtikrinti tinkamą
statistinę galią neinferioriniam tyrime. Duloksetinas buvo
ne mažiau veiksmingas už venlafaksiną (Allgulander ir
kt., 2008). Duloksetinas buvo pranašesnis už placebą
dvigubai aklo, 26 savaičių trukmės tęstinio tyrimo metu
(Davidson ir kt., 2007b) (A).
Tricikliai antidepresantai (TCA). Imipraminas buvo
pranašesnis už placebą ir toks pat veiksmingas kaip lyginamasis
vaistas (Hoehn-Šaric ir kt., 1988; Rickels ir kt., 1993) (A).
Benzodiazepinai. Daug benzodiazepinų buvo tiriama
DSM apibrėžtiems nerimo sutrikimams gydyti.
• Alprazolamas parodė teigiamus rezultatus placebo
ir lyginamųjų kontroliuojamųjų tyrimų metu (Elie ir
Lamontagne, 1984; Enkelmann, 1991; Hoehn-Saric ir
kt., 1988; Lydiard ir kt., 1997; Möller ir kt., 2001) (A).
• Diazepamas buvo veiksmingas tyrimų su placebu metu
(Ansseau ir kt., 1991; Boyer ir Feighner, 1993; Fontaine
ir kt., 1983; Rickels ir kt., 1993, 1997, 2000a), taip pat
atliekant tyrimus, kurių metu taikyta lyginamoji terapija
pagal nustatytą veiksmingumą (Elie ir Lamontagne,
1984; Feighner ir kt., 1982; Jacobson ir kt., 1985; Rickels
ir kt., 2005; Ross ir Matas, 1987) (A).
• Lorazepamas buvo pranašesnis už placebą ankščiau
minėtuose lyginamuosiuose su pregabalinu tyrimuose
(Feltner ir kt., 2003) (B).
• Bromazepamas buvo toks pat veiksmingas kaip
hidroksizinas (Llorca ir kt., 2002) (C1).
Pregabalinas. Nustatyta, kad pregabalinas buvo
pranašesnis už placebą, atliekant placebo kontroliuojamąjį
tyrimą (Pohl ir kt., 2005). Trijų rankų tyrimuose šis vaistas
buvo lyginamas su placebu ir lorazepamu (Feltner ir kt.,
2003; Pande ir kt., 2003), alprazolamu (Rickels ir kt.,
2005) ir venlafaksinu (Montgomery ir kt., 2006b). Pagal
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daugelį parametrų pregabalinas buvo toks pat veiksmingas
kaip lyginamasis vaistas. Poveikio pradžia buvo greitesnė
venlafaksino. Kito placebo ir venlafaksino kontroliuojamo
tyrimo metu tik pregabalinas, bet ne venlafaksinas, buvo
pranašesnis už placebą (Andréewitch ir kt., 2008). Vienas
DAPK tyrimas vertino pregabalino poveikį senyvo amžiaus
pacientams, sergantiems GNS (65 metų ir vyresniems), ir
parodė, kad vaistas yra veiksmingas ir saugus vartoti šioje
populiacijoje (Montgomery ir kt., 2006a).
Atkryčio prevencijos tyrimo metu pacientai vartojo
pregabaliną 8 savaites, po to buvo suskirstyti į pregabalino
arba placebo 24 savaičių gydymą (Feltner ir kt., 2008). Nors
tyrimas turėjo būti nutrauktas ankščiau dėl vėliau nustatyto
saugumo problemų, šį tyrimą galima įvertinti. Grupėje,
kurioje pacientai vartojo pregabaliną, buvo mažiau atkryčio
atvejų nei toje grupėje, kur pacientai vartojo placebą (A).
Quetiapinas. Netipinis antipsichozinis vaistas quetiapinas
paprastai vartojamas šizofrenijai gydyti, skiriant nuo 150 iki
800 mg dozėmis per parą (Falkai ir kt., 2005). GNS gydyti
skiriamos mažesnės dozės (50-300 mg per parą). Placebo
kotroliuojamajame tyrime quetiapinas buvo pranašesnis už
placebą (Khan ir kt., 2008). Poveikio pradžia stebėta jau
pirmąją savaitę.
Lyginamosiuose studijose quetiapinas buvo pranašesnis
už placebą ir toks pat veiksmingas kaip paroksetinas.
Poveikio pradžia buvo greitesnė nei paroksetino (Bandelow
ir kt., rengiamas). Abiejuose tyrimuose quetiapinas buvo
veiksmingas 50 ir 150 mg per parą dozėmis, kurios yra daug
mažesnės nei paprastai skiriama šizofrenija sergantiems
pacientams gydyti. Šiuo metu quetiapino veiksmingumo
rezultatai turi būti vertinami kaip preliminarūs, nes kai kurie
tyrimai vis dar vyksta (A).
Buspiroas. 5-HT1A agonistas buspironas yra veiksmingas
generalizuotam nerimo sutrikimui gydyti, tą parodė keletas
kontroliuojamųjų tyrimų. Buspironas buvo pranašesnis
už placebą kai kuriuose tyrimuose (Davidson ir kt., 1999;
Enkelmann, 1991; Pollack ir kt., 1997) ir toks pat veiksmingas
kaip benzodiazepinai (Feighner ir kt., 1982; Jacobson ir kt.,
1985; Rickels ir kt., 1982; Ross ir Matas, 1987; Strand ir kt.,
1990). Tačiau jis nebuvo toks veiksmingas kaip venlafaksinas
(Davidson ir kt., 1999) arba hidroksizinas (Lader ir Scotto,
1998). Ilgalaikio gydymo patirties buvo įgyta per 24 savaičių
tyrimą, lyginant buspironą su abecarnilu, tiriant vaistą, kuris
neregistruojamas dėl jo šalutinio poveikio (Pollack ir kt.,
1997) (D).
Antihistamininis vaistas hidroksizinas. Antihistamininio
vaisto hidroksizino veiksmingumas buvo parodytas
DAPK tyrimo metu (Ferreri ir kt., 1994). Lyginamajame
tyrime hidroksizinas, bet ne buspironas, buvo pranašesnis
už placebą (Lader ir Scotto, 1998). Kitame trijų rankų
tyrimo metu hidroksizinas buvo lyginamas su placebu
ir benzodiazepinu bromazepamu (Llorca ir kt., 2002).
Hidroksizino veiksmingumas buvo patvirtintas ir nerasta
jokių skirtumų tarp dviejų veikliųjų vaistų veiksmingumo.
Tačiau šiam vaistui trūksta ilgalaikių tyrimų. Problema gali
būti sedacija (B).
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Gydymo rekomendacijos
Kiti vaistai
• Opipramolis, vaistas, kuris dėl cheminės sandaros yra
panašus į triciklius antidepresantus, buvo veiksmingas
placebo ir lyginamojo kontroliuojamojo tyrimo metu
(Moöller ir kt., 2001). Tačiau šis vaistas daugelyje šalių
neregistruojamas(B).
• Agomelatinas yra melatonino receptorių agonistas
ir 5-HT2C receptorių antagonistas. Įrodytas vaistų
veiksmingumas, gydant didžiąją depresiją. Vieno GNS
tyrimo metu agomelatinas buvo pranašesnis už placebą
(Stein ir kt., 2007a). Dažniausias šalutinis poveikis
yra galvos skausmas, pykinimas ir viduriavimas,
tačiau šie nepageidaujami šalutiniai poveikiai tokie
pat dažni, kaip ir placebo grupėje. Palyginus su kitais
antidepresantais, pykinimo, lytinės disfunkcijos, svorio
prieaugio ir nutraukimo pasekmių nebuvo nustatyta.
Gydymo agomelatino duomenys turi būti vertinami kaip
pleriminarūs, nes vaistas dar nėra patvirtintas vartoti (B).
• Valproatas buvo veiksmingas DAPK tyrimo metu
(Aliyev ir Aliyev, 2008) (B).
• Nedideliame dvigubai aklame kontroliuojamajame
tyrime įrodytas bupropiono anksionalitinis poveikis
palyginus su escitalopramu (Bystritsky ir kt., 2008).
Tačiau tyrimo duomenų pakanka, kad būtų galima
nustatyti reikšmingus skirtumus tarp abiejų vaistų (C1).
• Tiagabinas, selektyvus GASR reabsorbcijos inhibitorius,
prieštraukulinis vaistas, buvo tiriamas DAPK studijose,
bet nepavyko atskirti jo poveikio nuo placebo (Pollack ir
kt., 2005, 2008) (E).
• Propranololio pakankamo poveikio GNS gydyti
neįrodyta (Meibach ir kt., 1987) (E).
• PRX-00023, 5-HT1A receptorių agonistas. Nepavyko
įrodyti jo pranašumo prieš placebą (Rickels ir kt., 2008) (E).
Atvirieji tyrimai yra pateikti 9 lentelėje.
Homeopatinės formuluotės ir augaliniai preparatai
• Ginkgo bilobaos ekstraktas buvo pranašesnis už placebą,
tačiau tiriamųjų imtį sudarė ne tik GNS sergantys
pacientai, bet buvo pacientų, sergančių su generalizuotu
nerimo sutrikimu ir adaptacijos sutrikimu su neramia
nuotaika (Woelk ir kt., 2007).
• Homeopatinės formuluotės DAPK tyrimas GNS
sergantiems pacientams jokio skirtumo su placebu
nenustatė (Bonne ir kt., 2003) (E).
• Kava kava ekstraktas buvo neveiksmingas gydant GNS
(Connor ir Davidson, 2002; Connor ir kt., 2006b) ir buvo
išimtas iš rinkos dėl toksinio poveikio kepenims, kuris
buvo, galbūt, dėl nepasisekusios ekstrakto gamybos
augalo (E).

Ilgalaikis gydymas. GNS yra lėtinis sutrikimas ir reikalingas
ilgalaikis gydymas. Daugeliui pacientų GNS simptomai tai
pagerėja, tai pablogėja. Po remisijos gydymą reikia tęsti
mažiausiai kelis mėnesius, kad būtų išvengta atkryčio.
Ekspertų konsensuso konferencijos dažniausiai rekomenduoja
farmakoterapiją ne mažiau kaip 12 mėn. (Allgulander ir kt.,
2003). Pastaraisiais metais buvo atlikta daug kontroliuojamųjų
stebėsenos tyrimų, trukusių 6–12 mėn., ir tyrėjai siūlo, kad
gydymą reikia tęsti 6–12 mėn., be to, žymiai daugiau atkryčių
įvyko pacientams placebo grupėje. Gydymas escitalopramu,
paroksetinu, venlafaksinu, duloksetinu ir pregabalinu buvo
labiau veiksmingas užkertant kelią atkryčiams nei placebas (žr.
ankstesnes nuorodas).
Benzodiazepinai turi būti vartojami ilgalaikio gydymo
metu tik tada, kai kiti vaistai arba KET buvo nesėkmingi. Toks
nesėkmingas gydymas turi būti aiškiai dokumentuojamas.
Vaikų ir paauglių GNS gydymas. Ankščiau minėtuose
tyrimuose sertralinas buvo veiksmingas vaikų ir paauglių
gydymui, bet gydymo rezultatai su venlafaksinu buvo
prieštaringi.
Vaistams atsparūs GNS atvejai. Keletas tyrimų nagrinėjo
netipinių antipsichozinių vaistų skyrimą pacientams, kuriems
simptomai išliko, nepaisant anksiolitinio gydymo.
• Placebo kontroliuojamojo tyrimo metu vaistams
atspariems GNS sergantiems pacientams papildomas
risperidono skyrimas buvo susijęs su reikšmingu
pagerėjimu (Brawman-Mintzer ir kt., 2005) (B).
• Pacientams, kuriems buvo išlikę simptomai, vartojant
fluoksetiną, olanzapino pridėjimas buvo pranašesnis už
papildomą placebą (Pollack ir kt., 2006) (B).
• Vienas nedidelės imties preliminarus tyrimas nepatvirtino
pagerėjimo pridėjus quetiapiną prie gydymo paroksetinu
CR asmenims, sergantiems GNS, kuriems simptomai
išliko 10 savaičių po farmakoterapijos antidepresantais
(Simon ir kt., 2008b) (E).
Nefarmakologinis gydymas. Kognityvinė elgesio terapija
(KET) bei panašūs būdai buvo naudoti generalizuotam nerimo
sutrikimui gydyti kaip psichologinis gydymas. KET remiasi
pažinimo modeliais, pabrėždama susirūpinimo vaidmenį,
metakogniciją ir vengiantį elgesį.
Daugybė tyrimų įrodė KET pranašumą palyginus su
laukiančiųjų sąrašo grupe (Barlow ir kt., 1992; Butler ir kt.,
1991; Dugas ir kt., 2003; Ladouceur ir kt., 2000; Lindsay ir kt.,
1987; Mohlman ir kt., 2003). Be to, palyginus „psichologinį
placebą“ su tablečių placebu arba su kontrolės grupe,
paaiškėjo, kad KET turi ne tik nespecifinį psichoterapinį
poveikį, bet ir specifines sudedamąsias dalis (Borkovec ir kt.,
1987; Borkovec ir Costello, 1993; Linden ir kt., 2005; Power

9 lentelė. Atvirieji tyrimai ir atvejų aprašymai
Sutrikimas

Vaistai

Autoriai

Veiksmingumas

Generalizuotas
nerimo sutrikimas

Paroksetinas palyginus su imipraminu,
palyginus su chlorodemetilo diazepamu

Rocca ir kt., 1997

Visi vienodai veiksmingi (C1)

Selektyvus GASR reabsorbcijos
inhibitorius antikonvulsantas tiagabinas

Rosenthal, 2003

Toks pat veiksmingas kaip proksetinas.
Neveiksmingas DAPK tyrime (E)

Azapirono buspironas

Feighner, 1987

Taip (1 metai). Nepastovūs rezultatai RKT (D)
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B. BANDELOW ir kt. Nerimo sutrikimų gydymo rekomendacijos
ir kt., 1990; Stanley ir kt., 2003). Vieno tyrimo metu, KET
gydant GNS, KET buvo pranašesnė už laukiančiųjų sąrašą, bet
nebuvo veiksmingesnė už psichologinį placebą (Wetherell ir
kt., 2003).
Standartinė KET buvo tokia pat veiksminga, kaip ir
kiti elgesio gydymo būdai, tokie, kaip taikomoji relaksacija
(Arntz, 2003; Öst ir Breitholtz, 2000) arba nerimo valdymas
(Durham ir kt., 1994; Lindsay ir kt., 1987). Kognityvinė
terapija buvo pranašesnė už grynąją elgesio terapiją (Butler ir
kt., 1991). Palyginus su psichoanalitiniu gydymu, KET buvo
veiksmingesnė (Durham ir kt., 1994). Be to, KET gydymo
poveikis gali išlikti po 12 mėn. (Borkovec ir Costello, 1993).
Psichologinio ir farmakologinio gydymo būdų ir jų
derinių palyginimai. Duomenų apie vaistų ir psichoterapijos
derinimo privalumus beveik nėra. Ypač trūksta palyginimų
tarp standartinių vaistų GNS gydyti ir psichoterapijos. Vieno
tyrimo metu nerasta jokių pranašumų, derinant buspironą su
KET (Lader ir Scotto, 1998), tačiau šio tyrimo statistinė galia
galėjo būti per maža. Atliekant kitą tyrimą, KET kartu su
diazepamu buvo veiksmingesnė nei vienas diazepamas (Power
ir kt., 1990).
Kai GNS pasireiškia kartu su depresija, o tai nėra išimtis,
farmakoterapija su antidepresantais labiau rekomenduotina
(Ballenger ir kt., 2001).
Rekomendacijų santrauka gydyti GNS. Rekomendacijų
santrauka gydyti GNS pateiktiama 10 lentelėje.
Socialinė fobija (socialinis nerimo sutrikimas, SNS)
Selektyvūs serotonino reabsorbcijos inhibitoriai (SSRI).
SSRI buvo veiksmingi daugelio SNS tyrimų metu.
• Escitalopramas buvo veiksmingas DAPK studijoje
socialinio nerimo sutrikimams gydyti (Kasper ir kt., 2005).
Ilgalaikio tyrimo metu per 24 savaites escitalopramas ir
paroksetinas buvo vienodai veiksmingi ir buvo pranašesni
už placebą (Lader ir kt., 2004). Atkryčio prevencijos

tyrime po 12 savaičių atvirojo gydymo pacientai buvo
sugrupuoti į gydymo escitalopramo arba placebo grupes
24 savaitėm. Escitalopramas buvo veiksmingesnis
užkertant kelią atkryčiui (Montgomery ir kt., 2005) (A).
• Fluvoksaminas ir fluvoksaminas CR (kontroliuojamas
išskyrimas) buvo veiksmingi DAPK studijose (Asakura
ir kt., 2007; Davidson ir kt., 2004a; Stein ir kt., 1999;
van Vliet ir kt., 1994; Westenberg ir kt., 2004). Ilgalaikio
tyrimo metu pacientai vėl buvo atsitiktinai suskirstyti
į fluvoksamino CR arba placebo 12 savaičių trukmės
gydymo grupes. Veiksmingumo rodiklis nebuvo
statistiškai reikšmingai geresnis, tačiau fluvoksaminas
skyrėsi nuo placebo antriniais rodikliais (Stein ir kt.,
2003b) (A).
• Paroksetinas buvo veiksmingas keliuose DAPK studijose
(Allgulander, 1999; Baldwin ir kt., 1999; Lepola ir
kt., 2004; Liebowitz ir kt., 2002a; Pollack ir kt., 2001;
Stein ir kt., 1998). Be to, du placebu kontroliuojamieji
lyginamieji tyrimai parodė, kad paroksetinas buvo toks
pat veiksmingas, kaip venlafaksinas (Allgulander ir kt.,
2004b; Liebowitz ir kt., 2005a). Socialinės fobijos tyrime
su 12–17 metų amžiaus vaikais ir paaugliais paroksetinas
buvo pranašesnis už placebą (Wagner ir kt., 2004). Mažos
imties DAPK tyrime pacientams su dviguba diagnoze –
SNS ir alkoholio vartojimu – paroksetinas turėjo poveikį,
gydant socialinį nerimą ir alkoholio vartojimą (Book
ir kt., 2008; Randall ir kt., 2001). Atkryčio prevencijos
tyrime pacientai buvo dar kartą suskirstyti į 24 savaičių
paroksetino arba placebo gydymo grupes, pratęsiant 12
savaičių trukmės aklą gydymą paroksetinu. Atkrytis
buvo žymiai mažesnis paroksetino grupėje (Stein ir kt.,
2002b) (A).
• Sertralinas buvo veiksmingas DAPK tyrimuose
(Blomhoff ir kt., 2001; Katzelnick ir kt., 1995; van
Ameringen ir kt., 2001). Veiksmingumas pastebėtas ir

10 lentelė. Rekomendacijų santrauka GNS gydyti
Rekomendacijų
klasė

Įrodymų
kategorija

1

A

- Rekomenduojami pirmojo pasirinkimo vaistai gydyti GNS yra SSRI (escitalopramas,
paroksetinas, ir sertralinas), SNRI (venlafaksinas ir duloksetinas) ir kalcio kanalų
moduliatorius pregabalinas
- Rezultatai su netipiniu antipsichoziniu vaistu quetiapinu buvo teigiami, tačiau šie rezultatai
yra preliminarūs

2

A

- TCA imipraminas yra veiksmingas GNS gydyti, tačiau yra didelis mirtingumo pavojus
perdozavimo atveju, taip pat jis blogai toleruojamas. Jis yra antrojo pasirinkimo vaistas.
- Vaistams atspariais atvejais benzodiazepinai (alprazolamas, diazepamas) gali būti
vartojami, kai pacientas neturi priklausomybės anamnezės. Be to, jie gali būti derinami
su antidepresantais pirmosiomis gydymo savaitėmis prieš pasireiškiant antidepresantų
veiksmingumui
- Antihistamininis hidroksizinas buvo veiksmingas placebo ir lyginamųjų kontroliuojamųjų
tyrimų metu, tačiau šis vaistas turi sedacinių savybių

3

B

- Opipramoliui ir valproatui yra pateikta tik keletas teigiamų įrodymų
- Vaistams atsapriais atvejais GNS sergantiems pacientams gali būti taikoma SSRI
augmentacija netipišku antipsichoziniu vaistu (risperidono arba olanzapino)

4

D

- Buspirono veiksmingumas yra prieštaringas

Nefarmakologinis gydymas
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- KET yra veiksmingesnė nei laukimo sąrašas arba psichologinis placebas
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Gydymo rekomendacijos
perspektyviuosiuose tyrimuose. Viename 24 savaičių
DAPK tyrime (Blomhoff ir kt., 2001) ir 24 savaičių
atkryčio prevencijos tyrimo metu (Walker ir kt., 2000), 20
savaičių DAPK tyrimo metu (van Ameringen ir kt., 2001)
sertalino veiksmingumas buvo įrodytas (A).
• Citalopramas buvo labai veiksmingas viename DAPK
tyrime (Furmark ir kt., 2005) (B).
• Dviejų DAPK tyrimų su fluoksetinu metu, neįrodytas
pranašumas lyginant su placebu (Clark ir kt., 2003;
Kobak ir kt., 2002). Tačiau kito tyrimo metu fluoksetinas
buvo veiksmingesnis už placebą (Davidson ir kt., 2004c).
Vaikų ir paauglių nerimo sutrikimų, įskaitant socialinę
fobiją, tyrimo metu fluoksetinas buvo veiksmingesnis už
placebą (Birmaher ir kt., 2003) (D).

poveikio, palyginus tik su paroksetinu (ir placebo grupe),
o tuo pačiu metu įrodytas šio derinio pranašumas, lyginant
paroksetiną plius placebą (Seedat ir Stein, 2004). Tyrimo
statistinė galia, galbūt, buvo nepakankama siekiant nustatyti
reikšmingus skirtumus.
Beta blokatoriai. Nepaisant plačiai vartojamų beta
blokerių socialiniui nerimui gydyti, vienintelis tęstinis tyrimas
nerodo beta receptorių blokatoriams atenololio pranašumo
lyginant su placebu (Liebowitz ir kt., 1988; Turner ir kt.,
1994). Duomenys apie muzikantų viešo pasirodymo nerimo
gydymą (James ir Savage, 1984; James ir kt., 1983) neturėtų
būti perkeliami socialinio nerimo sutrikimo gydymui (E).
Kiti medikamentai
• NaSSA (noradrenerginis ir specifinis serotonerginis
antidepresantas) mirtazapinas buvo veiksmingas DAPK
tyrime pacientams, sergantiems SNS (Muehlbacher ir kt.,
2005) (C1).
• Įrodyta, kad gabapentinas (B) ir pregabalinas (D) yra
veiksmingi SNS gydyti DAPK studijose (Pande ir kt.,
1999, 2004). Iš neskelbtų tyrimų pregabalinas nebuvo
veiksmingas gydant SNS.
• Netipinis antipsichozinis vaistas olanzapinas buvo
pranašesnis už placebą mažos imties bandomajame
tyrime su septyniais pacientais (Barnett ir kt., 2002) (C1).
• Neurokinin-1 antagonistas GR205171 buvo veiksmingas
DAPK tyrime (Furmark ir kt., 2005) (C1).
• Mažos statistinės galios 15 pacientų tyrime quetiapino
veiksmingumas nesiskyrė nuo placebo (Vaishnavi ir kt.,
2007) (E).
• DAPK tyrimo metu neįrodytas buspirono veiksmingumas
socialiniam nerimo sutrikimui gydyti (van Vliet ir kt.,
1997) (E).
Atvirieji tyrimai su kitais junginiais pateikiami 11 lentelėje.

Selektyvūs serotonino ir noradrenalino reabsorbcijos
inhibitoriai (SNRI). Nedidelės imties DAPK tyrime
buvo pastebėtas greito atpalaidavimo (IR) venlafaksino
formuluotės veiksmingumas (Katzelnick ir kt., 1995). Be to,
lėto atpalaidavimo (XR) formuluotės poveikis buvo įrodytas
DAPK tyrime su suaugusias pacientais (Liebowitz ir kt.,
2005b; Rickels ir kt., 2004) ir vaikais bei paaugliais (March ir
kt., 2007). Palyginus su paroksetinu, venlafaksinas XR buvo
toks pat veiksmingas, kaip paroksetinas, ir abu aktyvūs vaistai
buvo veiksmingesni už placebą (Allgulander ir kt., 2004b;
Liebowitz ir kt., 2005a). 6 mėnesių atkryčio prevencijos
tyrime venlafaksinas buvo pranašesnis už placebą (Stein ir
kt., 2005) (A).
Negrįžtamojo poveikio monoamino oksidazės inhibitoriai
(MAOI). Negrįžtamojo poveikio MAOI fenelzinas buvo
pranašesnis už placebą, atenololį ir moklobemidą (Heimberg
ir kt.,1998; Liebowitz ir kt., 1988; Versiani ir kt., 1992).
Ilgalaikis poveikis buvo įrodytas, palyginus fenelziną su
moklobemidu, tačiau fenelzinas buvo blogiau toleruojamas
nei moklobemidas (Versiani ir kt., 1992). Apskritai, MAOI yra
galimas gydymo būdas tiems pacientams, kurie nereaguoja į
kitokį SNS gydymą (A).
Grįžtamojo poveikio monoamino oksidazės A (RIMA)
inhibitorius moklobemidas. Rezultatai su moklobemidu
yra prieštaringi. Šis junginys buvo pranašesnis už placebą
dviejų tyrimų metu (IMCTGMSP 1997; Stein ir kt., 2002a),
taip pat veiksmingesnis už placebą ir toks pat veiksmingas,
kaip fenelzinas pagal daugumą parametrų trečiajame tyrime
(Versiani ir kt., 1992). Ketvirtajame tyrime jo klinikinis
poveikis buvo nežymus (Schneier ir kt., 1998), penktajame
tyrime (Noyes ir kt., 1997) jokio pranašumo palyginus su
placebu nestebėta. Du ilgalaikiai tyrimai buvo atlikti su
moklobemidu. Per 24 savaičių tyrimą tiek fenelzinas, tiek
moklobemidas buvo pranašesni už placebą (Versiani ir kt.,
1992). Pratęsus 12 savaičių trukmės dvigubai aklą tyrimą,
pacientai galėjo tęsti gydymą dar 6 mėnesius. Ir ūminio, ir
ilgalaikio gydymo fazės metu moklobemidas buvo pranašesnis
už placebą (Stein ir kt., 2002a).
Metaanalizėje atsako dažnis ir poveikis su RIMA buvo
mažesni nei su SSRI (van der Linden ir kt., 2000) (D).
Benzodiazepinai. Benzodiazepinas klonazepamas buvo
pranašesnis už placebą arba laukiančiųjų sąrašą dviejų tyrimų
metu (Davidson ir kt., 1993b; Munjack ir kt., 1990) (B).
Nenustatyta paroksetino ir klonazepamo derinio greitesnio
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Ilgalaikis gydymas. SNS paprastai yra lėtinis sutrikimas,
todėl reikalingas ilgalaikis gydymas. Ekspertų konsensuso
konferencijos dažniausiai rekomenduoja ne mažiau kaip 12
mėnesių trukmės farmakoterapiją. Pastaraisiais metais keletas
kontroliuojamųjų stebėsenos tyrimų su 6–12 mėnesių gydymo
trukme taip pat rekomenduoja tokios trukmės gydymą, nes
žymiai daugiau atkryčių įvyko pacientams, gydytiems placebu.
Escitalopramas, paroksetinas, sertralinas, venlafaksinas,
fenelzinas ir moklobemidas buvo veiksmingesni už placebą,
užkertant kelią atkryčiui (žr. ankstesnes nuorodas).
Vaikų ir paauglių gydymas. SSRI fluoksetino, paroksetino
ir SNRI venlafaksino veiksmingumas yra pateikti ankščiau
minėtuose tyrimuose. Rezultatai su KET buvo nevienareikšmiai
(žr. toliau).
Socialinės fobijos atsparių atvejų gydymas. Pindololio
pridėjimas prie paroksetino nebuvo sėkmingas DAPK tyrime,
gydant SNS sergančius pacientus, kurie nereagavo į standartinį
gydymą (Stein ir kt., 2001) (E).
Atvirųjų tyrimų duomenys gydyti atsparius vaistams
pacientus yra pateikiami 11 lentelėje.
Nefarmakologinis gydymas. Įrodyta, kad tarp psichologinių
terapijų ekspozicijos terapija ir kognityvinė terapija yra
veiksmingos. Kai kurie tyrimai nustatė, kad KET variacijos yra
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B. BANDELOW ir kt. Nerimo sutrikimų gydymo rekomendacijos
11 lentelė. Socialinis nerimos sutrikimas (SNS). Atvirieji tyrimai ir atvejų aprašymai
Sutrikimas

Vaistai

Autoriai

Veiksmingumas

SSRI citalopramas
SSRI fluvoksaminas
SSRI fluoksetinas

Bouwer ir Stein, 1998
DeVane ir kt., 1999
Gorman ir kt., 1987;
Van Ameringen ir kt., 1993
Simpson ir kt., 1998
Versiani ir kt., 1988
Dunlop ir kt., 2007
Van Ameringen ir kt., 2004
Simon ir kt., 2004

Taip. Veiksmingas DAPK tyrime (B)
Taip. Veiksmingas DAPK tyrime (A)
Taip. Nenuoseklūs rezultatai DAPK
tyrimuose (D)
Ne (E)
Taip. Veiksmingas DAPK tyrimuose (A)
Taip (C1)
Taip (C1)
Taip (C1)

Altamura ir kt., 1999
Van Ameringen ir kt., 1996
Pallanti ir Quercioli, 2006

Taip (C1)
Taip (C1)
Taip (C1)

Isolan ir kt., 2007

Taip. Veiksmingas DAPK tyrimuose (A)

Socialinė fobija

TCA imipraminas
MAOI tranilciprominas
Antikonvulsantas tiagabinas
Antikonvulsantas topiraminas
Antikonvulsantas levetiracetamas
Socialinė fobija, vaistams atsparūs atvejai
SNRI venlafaksinas
Buspironas plius SSRI
SSRI escitalopramas
Vaikų ir paauglių socialinė fobija
SSRI escitalopramas

veiksmingesnės nei laukiančiųjų sąrašo grupė: KET ir ekspozicijos
terapija plius taikomoji relaksacija (Clark ir kt., 2006), savaiminės
ekspozicijos su (ar be) kognityvine terapija (Salaberria ir
Echeburua, 1998), KET grupė (Mortberg ir kt., 2006), KET ir
ekspozicijos terapijos grupė (Hofmann 2004), internetu teikiama
kognityvinė-elgesio terapija (Carlbring ir kt., 2006).
Tik keletas tyrimų nustatė KET pranašumą socialinei
fobijai gydyti, lyginant su „psichologiniu placebu“ (Cottraux
ir kt., 2000; Heimberg ir kt., 1990) arba tabletės placebu
(Davidson ir kt., 2004c). Du tyrimai nerado skirtumų tarp
aktyvaus gydymo ir placebo kontrolės grupės (Smits ir kt.,
2006; Turner ir kt., 1994). Vienas tyrimas nerado ekspozicijos
terapijos pranašumo už „bendrąją medicinos priežiūrą“
(Blomhoff ir kt., 2001), tačiau šiame tyrime ekspozicija nebuvo
atlikta profesionalaus psichoterapeuto.
Vaikams ir paaugliams, sergantiems SNS, KET buvo
veiksmingesnė nei laukiančiųjų sąrašo kontrolinė grupė dvejuose
tyrimuose (Baer ir Garland, 2005; Spence ir kt., 2000), o kitas
tyrimas nenustatė ilgalaikio poveikio (Hayward ir kt., 2000).
Psichologinių ir farmakologinių gydymų ir jų derinių
palyginimas. Vieno tyrimo metu, lyginant fenelziną ir KET,
fenelzinas buvo pranašesnis už KET ūminiu ir palaikomojo
gydymo laikotarpiu, tačiau fenelzino grupėje nustatytas didesnis
atkryčio skaičius stebėsenos laikotarpiu (Heimberg ir kt., 1998;
Liebowitz ir kt., 1999). Tos pačios darbo grupės antrajame tyrime,
kurio duomenys dar nepaskelbti, buvo lyginami fenelzinas,
KET ir abiejų derinys. Preliminarūs duomenys rodo vidutinio
stiprumo derinio pranašumą (Zaider ir Heimberg, 2004).
Kito placebo kontroliuojamojo tyrimo metu buvo lyginami
sertralinas, ekspozicijos terapija ir jų deriniai. Sertralinu gydytų
pacientų būklė pagerėjo daugiau nei ne sertraliną vartojusių
pacientų. Nėra statistiškai reikšmingų duomenų, lyginant
ekspozicijos ir ne ekspozicijos terapiją. Nors įrodytas derinio
didesnis poveikis nei abiejų gydymo būdų, šis skirtumas buvo
statistiškai nereikšmingas (Blomhoff ir kt.,2001).
Toliau stebint šio tyrimo pacientus, jie buvo dar kartą ištirti
po 28 savaičių gydymo nutraukimo. Ekspozicijos pacientams
nustatytas tik toks pagerėjimas, kokį sertralino grupės pacientai
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patyrė per ūminį tyrimą. Pagerėjimas nustatytas placebo grupėje,
todėl poveikis greičiausiai buvo dėl spontaniškos remisijos
(Bandelow 2004; Bandelow ir Haug, 2004; Haug ir kt., 2003).
Vieno tyrimo metu pacientai naudojo KET, fluoksetiną
plius ekspoziciją arba placebą plius ekspoziciją. KET buvo
pranašesnė už kitas dvi grupes, bet neįrodyta jokio fluoksetino
poveikio (Clark ir kt., 2003). Vienas tyrimas palygino
fluoksetiną, KET, placebą ir jų derinius. Visos procedūros buvo
pranašesnė už placebą, tačiau nesiskyrė tarp savęs (Davidson ir
kt., 2004c).
Palyginus mokobemidą, KET, tabletės placebą ir jų derinius,
rezultatai rodo moklobemido privalumus per pirmuosius 3
mėnesius, o derinio pranašumą – po 6 mėnesių (Prasko ir kt.,
2006a). Nebuvo jokios KET kontrolinės grupės. Skiriant KET
kartu su farmakoterapija, poveikis pasireiškė greičiausiai.
Atvirojo tyrimo metu individualios KET buvo pranašesnės nei
grupinė KET ir įprastas gydymas su SSRI (Mortberg ir kt., 2007).
Psichologinių ir vaistų gydymo metaanalizė atskleidžia
tik preliminarius kompleksinio gydymo privalumus gydant
socialinio nerimo sutrikimą (Bandelow ir kt., 2007a).
Remiantis metaanalizės duomenimis, gydant vaikus SNS,
socialinio nerimo simptomai ir bendra būklė pagerėjo tiek
gydant KET, tiek SSRI, nors SSRI poveikis buvo didesnis
(Segool ir Karlsonas, 2007).
Dėl metodologinio pobūdžio apribojimų lyginamųjų
tyrimų klausimas vis dar lieka atviras, t.y., ar yra sąveika tarp
KET/ekspozicijos terapijos ir vaistų.
Daugybė tyrimų rodo, kad d-cycloserinas, dalinis N-metilD-aspar Tate (NMDA) receptorių agonistas gali turėti įtakos
baimės išnykimui ir ekspozicijos terapijai, didindamas
NMDA receptorių funkciją simptomams išnykstant arba
mažindamas NMDA receptorių funkciją per baimės atminties
konsolidavimą (Norberg ir kt., 2008). Socialinio nerimo
sutrikimo metu, remiantis dviejų tyrimų įrodymais, gydymas
su d-cycloserinu augmentuoja ekspozicijos terapiją (Guastella
ir kt., 2008; Hofmann ir kt., 2006).
Rekomendacijų santrauka socialiniam nerimo sutrikimui
gydyti. Rekomendacijos gydyti SNS pateikiamos 12 lentelėje.
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Gydymo rekomendacijos
12 lentelė. Rekomendacijų santrauka gydyti SNS
Rekomendacijų
klasė

Įrodymu
kategorija

1

A

- SNS gydymo pirmojo pasirinkimo vaistai yra SSRI (escitalopramas, fluvoksaminas,
paroksetinas ir sertralinas) ir SNRI venlafaksinas

2

A

- MAOI fenelzinas yra veiksmingas SNS gydyti, tačiau yra ne taip gerai toleruojamas, kaip
kiti antidepresantai

3

B

- Vaistams atspariais atvejais benzodiazepinai (klonazepamas) gali būti vartojami, kai
pacientas neturi priklausomybės anamnezės. Be to, šie vaistai gali būti derinami su
antidepresantais pirmąją gydymo savaitę iki pasireiškia antidepresantų poveikis
- Citalopramo ir gabapentino poveikio duomenys tik preliminarūs

4

C1

- Olanzapinui, tranilciprominui, tiagabinui, topiramatui ir levetiracetamui yra pirminiai
įrodymai, tačiau trūksta atitinkamų RKT
- Atvirojo tyrimo metu, vaistams atspariais atvejais, prie SSRI pridėjus buspironą,
gydymas buvo veiksmingas

5

D

- Veiksmingumo su moklobemidu rezultatai yra prieštaringi

Nefarmakologinis gydymas

Gydymas

- KET/ekspozicijos terapija yra veiksmingesnė, nei laukiančiųjų sąrašo kontrolinė grupė ir
veiksmingesnė, nei psichologinis/tabletės placebas kai kuriuose, bet ne visuose tyrimuose
- Ekspozicijos terapijos veiksmingumas socialinio nerimo sutrikimui gydyti gali būti
pagerintas skyrus D-cicloserino

Specifinė fobija
Paprastai pacientai, turintys specifinių fobijų, nėra
konsultuojami psichiatro ar kitų medicinos darbuotojų,
ypač jei jie gali susidoroti su savo fobijomis, vengiant
specifinių situacijų ar objektų, kurie sukelia baimę. Tik
tada, kai yra didelių gyvenimo apribojimų, jie siekia
profesionalios konsultacijos. Ekspozicijos terapija yra
veiksmingas konkrečių fobijų gydymo būdas (Marks,
1987). Psichofarmakologiniai vaistai nėra pripažįstami kaip
standartinis gydymo būdas konkrečių fobijų atveju. Tačiau
tais atvejais, kai konkrečios fobijos sukelia didelius veiklos
apribojimus, blogina gyvenimo kokybę, gydymas vaistais
turėtų būti taikomas.
• Nedidelės imties preliminariame tyrime paroksetinas
buvo pranašesnis už placebą (Benjamin ir kt., 2000) (B).
• Labai mažos imties studijoje, tik su 12 pacientų, įrodytas
escitalopramo pranašumas prieš placebą, tačiau tai
nebuvo statistiškai reikšminga, tikriausiai dėl to, kad
trūko statistinės galios (Alamy ir kt., 2008) (F)
Rekomendacijų
santrauka
specifinei
fobijai.
Rekomendacijos gydyti SNS pateikiamos 13 lentelėje.
Obsesinis kompulsinis sutrikimas (OKS).
Šioje apžvalgoje daugiausia dėmesio skiriama „grynojo“
OKS gydymui ir neapima OKS spektro sutrikimų, tokių kaip
tikai, Gilles-de-la-Tourette sindromo, trichotilomanijos, vaikų
autoimuninių neuropsichinių sutrikimų, infekcijų, susijusių su

streptokoku (PANDAS) ir kitų.
Obsesinio kompulsinio sutrikimo gydymas paprastai
yra susijęs su mažesniu atsaku nei nerimo sutrikimų. Kartais
pasiekiama tik dalinės remisijos.
Selektyvūs
serotonino
reabsorbcijos
inhibitoriai
(SSRI). Daugybė tyrimų buvo atlikta siekiant įvertinti SSRI
veiksmingumą gydant OKS.
• Trijų rankų tyrime escitalopramas buvo pranašesnis už
placebą, kai paroksetinas buvo lyginamasis vaistas (Stein
ir kt., 2007b). Atkryčio prevencijos tyrime pacientai,
sergantys OKS, buvo atvirai gydomi escitalopramu
16 savaičių. Tada pacientai buvo suskirstyti į placebo
arba escitalopramo grupes. Dalis pacientų, kurie patyrė
atkrytį, buvo statistiškai patikimai didesnė placebo
grupėje (Fineberg ir kt., 2007) (A).
• Buvo nustatyta, kad fluvoksaminas yra geresnio
veiksmingumo nei placebas DAPK studijose (Goodman
ir kt., 1989b, 1996; Hohagen ir kt., 1998; Nakatani ir kt.,
2005) ir klomipraminas kontroliuojamųjų tyrimų metu
(Milanfranchi ir kt., 1997; Mundo ir kt., 2000). Lėtojo
atpalaidavimo forma taip pat buvo pranašesnė už placebą
(Hollander ir kt., 2003c). Nedidelės imties tyrime, kuris
buvo nepakankamos galios, fluvoksaminas buvo žymiai
veiksmingesnis už placebą tik dviem iš trijų parametrų,
mažinant obsesinio-kompulsinio sutrikimo simptomus
(Jenike ir kt., 1990). Gydant vaikus ir paauglius,
fluvoksamino veiksmingumas įrodytas DAPK studijose
(Riddle ir kt., 1996, 2001) (A).

13 lentelė. Rekomendacijų santrauka gydyti specifines fobijas
Rekomendacijų klasė

Įrodymų
kategorija

1

B

Nefarmakologinis gydymas
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Gydymas
-

SSRI paroksetinas buvo veiksmingas gydant specifines fobijas

-

Ekspozicijos terapija yra veiksminga
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B. BANDELOW ir kt. Nerimo sutrikimų gydymo rekomendacijos
• Fluoksetinas buvo pranašesnis už placebą dvigubai aklų
tyrimų metu (Montgomery ir kt., 1993; Tollefson ir kt.,
1994; Zitterl ir kt., 1999). Lyginant su klomipraminu,
abiejų vaistų veiksmingumas buvo panašus su nedidele
klomipramino persvara (Lopez-Iborir kt.,1996). Viename
vienerių metų DAPK tyrime tik pacientai, kuriems buvo
skirta didžiausia fluoksetino (60 mg) dozė, patyrė žymiai
mažesnį atkrytį, tačiau tyrimas neturėjo pakankamos
statistinės galios (Romano ir kt., 2001). Lyginant
fluoksetiną ir fenelziną su placebu, fluoksetinas buvo
veiksmingesnis, bet ne MAOI (Jenike ir kt., 1997).
Fluoksetino veiksmingumas yra pateiktas vaikų ir
paauglių, sergančių OKS, DAPK studijose (Geller ir kt.,
2001; Liebowitz ir kt., 2002b; Riddle ir kt., 1992) (A).
• Paroksetinas buvo žymiai veiksmingesnis už placebą ir
palyginti veiksmingas, kaip ir klomipraminas (Zohar ir
Judge, 1996). Paroksetinas taip pat buvo veiksmingas
DAPK lyginamajame tyrime su escitalopramu (Stein ir
kt., 2007b). Paroksetino veiksmingumas taip pat įrodytas
atkryčio prevencijos tyrime. Pacientai, kuriems buvo
skirtas atviras paroksetino gydymas 6 mėnesius, o po to
12 savaičių, DAPK tyrime vėliau suskirstyti į paroksetino
arba placebo grupes. Paroksetino gydymo grupėje atkryčių
buvo reikšmingai rečiau (Hollander ir kt., 2003a). Mažos
imties DAPK tyrimas (Kamijima ir kt., 2004) parodė,
kad paroksetinas taip pat yra veiksmingas įvairiose
kultūrose. Paroksetino veiksmingumas, gydant OKS,
taip pat įrodytas DAPK studijoje su vaikais ir paaugliais
(Geller ir kt., 2004). Atkryčio prevencijos tyrime vaikai ir
paaugliai, sergantys OKS, buvo gydyti atvirai 16 savaičių
ir tada atsitiktinai suskirstyti arba į paroksetino, arba
į placebo grupes 16 savaičių. Tyrimo metu nepastebėta
placebo ir paroksetino atkryčio skirtumų, galbūt, dėl to,
kad stebėsenos laikotarpis buvo per trumpas (Geller ir kt.,
2003) (A).
• Sertralinas buvo veiksmingas DAPK tyrime (Chouinard
ir kt., 1990; Greist ir kt., 1995a; Kronig ir kt., 1999)
ir klomipramino kontroliuojamojoje (Bisserbe ir kt.,
1997) studijoje. Ilgalaikiai tyrimai parodė, kad jis yra
veiksmingas po vienerių metų vartojimo DAPK tyrime
(Greist ir kt., 1995b) ir po vienerių metų atvirojo tęstinio
gydymo (Rasmussen ir kt., 1997). Atkryčio prevencijos
tyrimo metu pacientai, kurie atitiko atsako kriterijus po
16 ir 52 savaičių, atsitiktiniu būdu buvo suskirstyti į 28
savaičių dvigubai aklą tyrimą su sertralinu ir placebu.
Sertralinas buvo žymiai veiksmingesnis, palyginus su
placebu dviejuose iš trijų pirminių parametrų (Koranas
ir kt., 2002). Sertralino veiksmingumas buvo įrodytas
tyrime su vaikais ir paaugliais, sergančiais OKS (March
ir kt., 1998 Vaikų OKS gydymo tyrimo grupė 2004) (A).
• Citalopramas buvo veiksmingas DAPK tyrime
(Montgomery ir kt., 2001) (B).
Rekomenduojamos dozės apžvelgiamos 6 lentelėje. Kaip
taisyklė, didesnė antidepresantų dozė vartojama OKS gydyti,
palyginus su kitais nerimo sutrikimais arba sunkia depresija.
Fiksuotos dozės lyginamieji tyrimai pateikia prieštaringus
duomenis apie reagavimą į SSRI dozę, dažniausiai didesnės
dozės yra susijusios su didesniu veiksmingumu (Hollander ir
kt., 2003a; Montgomery ir kt., 1993; Romano ir kt., 2001; Stein
ir kt., 2007b), tačiau ne visais atvejais (Greist ir kt., 1995b;
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Tollefson ir kt., 1994). Be to, Montgomery ir bendraautorių
tyrime didesnės dozės buvo veiksmingesnės antriniams, bet
ne pirminiams veiksmingumo parametrams (Montgomery ir
kt., 2001). Tačiau šių klinikinių tyrimų metu buvo vartojamos
tik įprastinio stiprumo dozės. Tiems, kuriems nebuvo atsako
į gydymą, simptomų pagerėjimas stebėtas vartojant didesnę
dozę (žr. toliau).
Tricikliai antidepresantai (TCA). Veiksmingumas buvo
įrodytas TCA klomipramino DAPK studijose (klomipramino
bendroji tyrimų grupė, 1991; DeVeaugh Geiss ir kt., 1989;
Thoren ir kt., 1980), taip pat lyginimuosiuose tyrimuose
(Milanfranchi ir kt., 1997) (žr. (Piccinelli ir kt., 1995),
peržiūrą). Vienerių metų DAPK tyrime įrodytas toks pats
klomipramino veiksmingumas, kaip ir trumpos trukmės tyrimo
(Katz ir kt., 1990). Klomipramino veiksmingumas taip pat
buvo įrodytas DAPK vaikų ir paauglių, sergančių OKS, tyrimų
metu (DeVeaugh-Geiss ir kt., 1992; Flament ir kt., 1985) (A).
Įrodymai, pagrįsti aštuoniais lyginamaisiais tyrimais,
parodė, kad nėra jokio veiksmingumo skirtumo tarp
klomipramino ir SSRI (Zohar ir Kindler, 1992) ir prieštarauja
kitiems tyrimams, kurie teigia, kad klomipraminas yra labiau
veiksmingas antiobsesiniam gydymui palyginti su SSRI
(Abramowitz, 1997; Bisserbe ir kt., 1997; Greist ir kt., 1995c;
Piccinelli ir kt., 1995; Pigott ir Seay, 1999; Todorov ir kt.,
2000). Keli tiesioginio palyginimo tyrimai parodė, kad SSRI
yra geriau toleruojami nei klomipraminas, o jie turi tokį patį
poveikį (Bisserbe ir kt., 1997; Milanfranchi ir kt., 1997; Mundo
ir kt., 2000; Zohar ir Judge, 1996; Zohar, 2008).
5-HT reabsorbcijos profilis, atrodo, yra labai svarbus
OKS veiksmingumui, TCA slopina 5-HT reabsorbciją, pvz.,
klomipraminas yra veiksmingesnis nei dezipraminas, vaistas
blokuojantis daugiausia norepinefrino reabsorbciją (Zohar ir
Insel 1987).
Kiti medikamentai
• MAOI fenelzinas buvo toks pat veiksmingas kaip
klomipraminas viename mažos imties tyrime (Vallejo ir
kt., 1992), tačiau mažiau veiksmingas nei fluoksetinas ir
ne ką veiksmingesnis nei placebas kitame tyrime (Jenike
ir kt., 1997) (D).
• Mirtazapinas buvo pranašesnis už placebą dvigubai
aklo nutraukimo laikotarpiu po atvirojo tyrimo (Koran
ir kt., 2005 b) (B). Pridėjus mirtazapiną prie citalopramo
veiksmingumas nepadidėjo, palyginus su placebo pridėjimu,
bet buvo susijęs su greitesne poveikio pradžia, remiantis
vieno aklo tyrimo duomenimis (Pallanti ir kt., 2004).
• DAPK tyrime venlafaksinas nebuvo veiksmingas, tačiau
imties dydis, dozė ir tyrimų trukmė buvo nepakankami
(Yaryura-Tobias ir Neziroglu,1996). Nors daugumai pacientų
būklė labiau pagerėjo vartojant venlafaksiną nei placebą,
nemažai pacientų, kuriems buvo skirta aktyvaus vaisto,
nenustatytas simptomų pablogėjimas. Be placebo dvigubai
aklame kryžminiame tyrime venlafaksinas buvo toks pat
veiksmingas kaip paroksetinas (Denys ir kt., 2003) (D).
• Antrojo mesendžerio prekusoris inozitolis buvo pranašesnis
už placebą kryžminio tyrimo metu su 13 pacientų, tačiau
šie rezultatai turi būti vertinami kaip preliminarūs dėl
mažos imties (Fux ir kt., 1996). DAPK kryžminiame
tyrime tik su 10 pacientų jokio reikšmingo skirtumo tarp
dviejų gydymo fazių nerasta (Fux ir kt., 1999) (D).
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Gydymo rekomendacijos
• DAPK tyrimui nepavyko patvirtinti jonažolės
veiksmingumo OKS sergantiems pacientams (Kobak ir
kt., 2005) (E).
Serotonino reabsorbcijos inhibicija, atrodo, yra reikalinga,
kad vaistas būtų veiksmingas gydant OKS. Junginiai,
kurie sukelia norepinefrino reabsorbcijos slopinimą, pvz.,
desipraminas (Hoehn-Šarić ir kt., 2000; Leonardas ir kt., 1989)
arba noritriptilinas (Thoren ir kt., 1980) buvo mažiau veiksmingi
nei vaistai, kurie sukelia serotonino reabsorbcijos slopinimą.
Ilgalaikis gydymas. OKS gydymas ilgalaikis. Ilgalaikių ir
atkryčio prevencijos tyrimuose escitalopramas, fluoksetinas,
paroksetinas, sertralinas ir klomipraminas buvo pranašesni už
placebą (žr. ankstesnes nuorodas).
Per ūminį gydymo etapą atsakas į gydymą SSRI yra tik
dalinis. Nuo 30 iki 60 proc. atvejų ūminės fazės DAPK tyrimai
įrodė kliniškai reikšmingą pagerėjimą. Tačiau, remiantis DAPK
tyrimais, atsakas padidėjo iki 70 proc. per 24 savaites (Stein ir kt.,
2007b). Per atvirojo gydymo fazę DAPK atkryčio prevencijos
tyrimas, parodė, kad 78 proc. atvejų pasiekė klinikinio atsako
lygį po 16 savaičių (Fineberg ir kt., 2007). Atsaką galima
pasiekti net po dvejų metų (Rasmussen ir kt., 1997).
Septynių metų stebėsenos laikotarpiu po gydymo KET
kartu su fluvoksaminu arba placebu randomizuoto tyrimo
metu 29 iš 30 pacientų prireikė papildomo psichoterapinio
ar medikamentinio gydymo. Tai galėtų reikšti, kad OKS
sergantiems pacientams paprastai reikia nuolatinio gydymo,
norint išlaikyti rezultatus ilgą laiką (Rufer ir kt., 2005).
Kartu šie rezultatai rodo, kad OKS gydomas ilgai su
veiksminga doze, kad SSRI tęstinis gydymas apsaugo
pacientus nuo atkryčių. Yra galimybė, kad kai kurie pacientai
gali reaguoti į mažesnes dozes, tačiau reikia įvertinti tai, kad
skyrus gydymą po atkryčio jis gali būti mažiau veiksmingas.
Vaikų ir paauglių OKS gydymas. Šis gydymas yra panašus
į suaugusiųjų gydymą. SSRI, fluvoksamino, fluoksetino,
paroksetino, setralino ir TCA klomipramino veiksmingumas
yra patvirtintas tyrimais su vaikais ir paaugliais, sergančiais
OKS (žr. ankstesnes nuorodas). Dėl SSRI dozių buvo pasiūlyta,
kad palaikomasis gydymas turėtų būti skiriamas vidutinėmis ir
didelėmis dozėmis (Romano ir kt., 2001).
Kito vaisto pridėjimo strategija buvo išbandyta gydant
vaistams atsparius atvejus (14 lentelė).
Nefarmakologinis vaikų OKS gydymas yra grindžiamas
psichologinėmis intervencijomis, tokiomis, kaip šeimos
ugdymo ir kognityvine-elgesio terapija. Elgesio terapijos
metodai, ekspozicija ir atkryčio prevencija labiausiai
veiksmingos (Rapoport ir Inoff-Germain, 2000).
Palyginus vien KET, vien sertraliną ir KET derinį su sertralinu
arba tabletės placebu, visos aktyvios grupės buvo pranašesnės
už placebą. Kombinuotas gydymas taip pat buvo pranašesnis už
gydymą vien KET ir vien sertalinu, kurie nesiskiria vienas nuo
kito (Vaikų OKS gydymo tyrimo grupė, 2004).
Vaistams atsparūs obsesinio-kompulsinio sutrikimo
atvejai. Apie 40 proc. OKS sergančių pacientų gydomi su
SSRI, bet atsako į gydymą nebūna ir toliau išlieka simptomai.
Dviejų tyrimu metu skirtos dozės, viršijančios normas
pacientams, kuriuos gydant nepasireiškė atsako į įprastinį
gydymą. Dvigubai aklo tyrimo metu lyginta sertralino 200 mg
per parą dozė su didesne doze (250–400 mg per parą). Žymesnis
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simptomų pagerėjimas buvo stebėtas grupėje tiriamųjų,
kurie vartojo didesnes sertalino dozes (Ninan ir kt., 2006).
Atvirajame tyrime pacientams, kurie nereagavo į 20 mg per
parą escitalopramo gydymą, pagerėjimas nustatytas padidinus
dozę (ne daugiau kaip 50 mg/dieną) (Rabinowitz ir kt., 2008).
Daugelis alternatyvių gydymo būdų (kai kurie iš jų buvo
eksperimentiniai) buvo išbandyti šiais kritiškais atvejais.
• Dvigubai aklų tyrimų metu, intraveninis klomipramino
vartojimas buvo veiksmingesnis nei geriamasis
klomipraminas (Fallon ir kt., 1998; Koranas ir kt., 1997) (B).
• Antidepresantų augmentacijos gydymo būdas gali būti
taikomas pacientams, kurie turi tik dalinį atsaką arba
netoleruoja didesnės dozės antidepresantų. Daugelis
tyrimų vertino vaistų nuo psichozės pridėjimą prie SSRI
atsparaus OKS gydymo. DAPK tyrimuose, pridėjus
haloperidolį prie SSRI (McDougle ir kt., 1994), atrodo,
užtikrina geresnį atsaką, ypač pacientams, sergantiems
lėtinėmis gretutinėmis ligomis, tokiomis kaip, tikas
(B). DAPK studijose netipinių antipsichozinių vaistų
quetiapino, olanzapino ir risperidono pridėjimas prie
SSRI buvo veiksmingesnis nei SSRI monoterapija
(Bystritsky ir kt., 2004; Denys ir kt., 2004a; Erzegovesi ir
kt., 2005; Hollander ir kt., 2003b; McDougle ir kt., 2000;
Shapira ir kt., 2004) (B). Nedidelės imties tyrime, pridėjus
quetiapiną prie SSRI, šis derinys buvo veiksmingesnis už
placebo pridėjimą, tačiau skirtumas nebuvo statistiškai
reikšmingas (Fineberg ir kt., 2005). Vienu tyrimu
nepavyko įrodyti quetiapino pridėjimo naudingumo
(Carey ir kt., 2005) (E). Dvigubai aklo kryžminio tyrimo
metu tiek haloperidolis, tiek risperidonas buvo taip pat
veiksmingi pridėjus prie SSRI (Li ir kt., 2005). Pridėjus
risperidono arba olanzapino prie SSRI, nerasta skirtumo
tarp abiejų vaistų (Maina ir kt., 2008). Remiantis metaanalize, nustatytas teigiamas poveikis, pridėjus vaistų
nuo psichozės (Bloch ir kt., 2006; Fineberg ir kt., 2006;
Skapinakis ir kt., 2007). OKS sergantiems pacientams
ir sergantiems gretutiniais tikais, ši intervencija buvo
ypač naudinga. Kiti pacientai, kuriems šis derinys buvo
naudingas: blogas atsakas (Hollander ir kt., 2003b) ir
šizotipinis asmenybės sutrikimas (Bogetto ir kt., 2000;
McDougle ir kt., 1990). Yra įrodymų, patvirtinančių, kad
OKS sergantys pacientai turėtų būti gydomi ne trumpiau
kaip 3 mėnesius maksimalia toleruojama SSRI doze prieš
pridedant atipsichozinių vaistų dėl galimo atsako į ilgalaikę
SSRI monoterapiją. Tačiau tik trečdaliui vaistams atsparių
OKS sergančių pacientų pasireiškė reikšmingas gydymo
atsakas į antipsichozinių vaistų pridėjimą. Apibendrinant,
galima pasakyti, kad yra pakankamai įrodymų, jog
haloperidolis ir risperidonas yra veiksmingi, tačiau
įrodymai apie quetiapino veiksmingumą ir olanzapiną
yra neaiškūs, remiantis apžvalga (Bloch ir kt., 2006).
Pirmiausia, ten buvo keletas atvejų aprašymų apie OKS
simptomus šizofrenija sergantiems ligoniams (Zohar ir
kt., 2006).
• DBPK tyrimo metu nenustatyta jokių papildomų poveikių
pridėjus buspironą ir klomipraminą (Pigott ir kt., 1992) (E).
• Pindololio pridėjimas prie paroksetino buvo sėkmingas
DAPK tyrime (Dannon ir kt., 2000) (B), bet pindololio
pridėjimas prie fluvoksamino neturėjo jokio poveikio
(Mundo ir kt., 1998) (E).
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B. BANDELOW ir kt. Nerimo sutrikimų gydymo rekomendacijos
14 lentelė. Obsesinis kompulsinis sutrikimas (OKS). Atvirieji tyrimai ir atvejų aprašymai
Sutrikimas

Vaistai

Autoriai

Veiksmingumas

OKS
Citalopramas
SSRI escitalopramas
SNRI venlafaksinas, SSRI fluoksetinas
SNRI venlaksinas, TCA clomipraminas

Koponen ir kt., 1997; Thomsen, 1997
Galvao-de Almeida ir kt., 2007
Kocabasoglu ir kt., 2004
Albert ir kt., 2002

Gabapentino pridėjimas prie SSRI
Aripiprazole
Haliucinogenas psilociblinas
Nikotinine kramtomoji guma
Naloksono infusija
Cyproterono acetatas
rTMS

Onder ir kt., 2008
Connor ir kt., 2005
Moreno ir kt., 2006
Lundberg ir kt., 2004
Keuler ir kt., 1996
Casa ir kt., 1986
Greenberg ir kt., 1997; Mantovani ir kt., 2006

Taip. Veiksmingas DAPK tyrimuose (B)
Taip. Veiksmingas DAPK tyrimuose (A)
Venlafaksinas=fluoksetinas
Mažesnis atsakas su venlafaksinu nei
su klomipraminu. Prieštaringi rezultatai
DAPK tyrimuose (D)
Ne (E)
Taip (C1)
Taip (C1)
Taip (C1)
Ne (E)
Taip (C1)
Taip/dalinai (C1)

Citalopramas
Paroksetinas
Sertalinas
Glutamato antagonistas riluzolis

Thomsen 1997; Mukadder ir kt., 2003
Rosenberg ir kt., 1999
Wagner ir kt., 2003
Grant ir kt., 2007

Taip. Veiksmingas DAPK tyrimuose (B)
Taip. Veiksmingas DAPK tyrimuose (A)
Taip. Veiksmingas DAPK tyrimuose (A)
Taip (C1)

Marazziti ir kt., 2001
Coric ir kt., 2005
Pasquini ir Biondi, 2006; Poyurovsky ir kt.,
2005
Eriksson, 2007

Taip (C1)
Taip (C1)
Taip (C2)

Gade ir kt., priduotas
Fontenelle ir kt., 2005
Pallanti ir kt., 1999
Ravizza ir kt., 1996
Rasmussen, 1984
Jenike ir kt., 1991b; Markovitz ir kt., 1990
Hollander ir Dell’Osso, 2006;
Van Ameringen ir kt., 2006
Lafleur ir kt., 2006
Agid ir Lerer 1999; Atmaca ir kt., 2002
Bogan ir kt., 2005; Bogetto ir kt., 2000;
deRocha ir Correa, 2007; Dell’Osso ir kt.,
2006;
Francobandiera, 2001; Friedman ir kt.,
2007b;
Kawahara ir kt., 2000; Koran ir kt., 2000;
Marazziti ir Pallanti 1999; Marazziti ir kt.,
2005;
Mohr ir kt., 2002; Otsuka ir kt., 2007;
Pfanner ir kt., 2000; Ravizza ir kt., 1996;
Saxena ir kt., 1996; Stein ir kt., 1997;
Storch ir kt., 2008; Weiss ir kt., 1999;
Yoshimura ir kt., 2006
Blier ir Bergeron, 1996; Rasmussen, 1984

Taip (C2)
Taip (C2)
Taip (C1)
Taip (C1)
Taip (C1)
Taip (C1)
Taip (C1)

Seedat ir Stein, 1999
Gruber 1971; Husain ir kt., 1993; Khana ir
kt., 1988; Maletzky ir kt., 1994; Mellman ir
Gorman, 1984

Ne (E)
Taip (C1)

Leonard ir kt., 1994

Taip (C2)

Fitzgerald ir kt., 1999

Taip (C2)

Vaikų OKS

OKS, gydymas atsparių atvejų
SSRI citalopramas
Glutamato antagonistas riluzolis
NMDA receptorių antagonistas
memantinas
Gonadotropiną atpalaiduojamasis
hormonas
Naltreksonas
SSRI citalopramas+NARI reboksetinas
Klomipraminas plius SSRI
SSRI plius klomipraminas
Litis plius klomipraminas*
Buspironas plius* SSRI
Topiramatas plius SSRI
N-acetilcisteinas pliusSSRI
Netipinis antipsichozinis vaistas plius
-aripriprazolis
-olanzapinas
-perospironas
-quetiapinas arba
-risperidonas
plius SSRI arba klomipraminas

L-triptofanas plius klomipraminas arba
plius SSRI+pindololis
Inositolis plius SSRI
Elektrokonvulsinė terapija

Taip (C1)

Taip (C2)
Taip (C1)

Taip (C1)

OKS sergančiųjų vaikų atsparių gydymui atvejai
Klonazepamas arba risperidonas plius
SSRI
Risperidono plius SSRI
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Gydymo rekomendacijos
• Nedidelės imties dvigubai aklo kryžminio tyrimo
metu (n=28) pacientų, kurie buvo atsparūs gydymui
klomipraminu, būklė pagerėjo pridėjus benzodiazepiną
klonazepamą (Hewlett ir kt., 1992) (C1). Klonazepamo
pridėjimas prie sertralino nebuvo veiksmingas DAPK
tyrime (Crockett ir kt., 2004) (E).
• Dvigubai aklo kryžminio tyrimo metu buvo lyginamas
morfinas, lorazepamas ir placebas, gydant pacientus,
sergančius OKS, kurie atsparūs vaistams. Tik vienam
pacientui, gydomam morfinu, pasireiškė pakankamas
atsakas (Koranas ir kt., 2005a) (C2).
• Nedidelės imties DAPK kryžminiame tyrime su
10 vaistams atsparių pacientų opioidų antagonistas
naltreksonas nesumažino OKS simptomų, netgi paskatino
ir paūmino nerimą bei depresiją (Amiaz ir kt., 2008) (E).
• DAPK tyrime statistiškai reikšmingas simptomų
sumažėjimas stebėtas po ličio pridėjimo prie gydymo
fluvoksaminu, nors, pasak autorių, daugumai pacientų
nepasireiškė kliniškai reikšmingo atsako (McDougle ir
kt., 1991) (E).
Kiti vaistų pridėjimai buvo tiriami atviruose tyrimuose. Jie
yra apibendrinami 14 lentelėje.
Atlikta tik keletas „pakeitimo“ tyrimų, t.y. tyrimai, kuriuose
pereinama nuo vieno vaisto prie kito. Viename dvigubai
aklame tyrime venlafaksinas buvo pakeistas paroksetinu ir,
atvirkščiai, kai pacientai nereagavo į gydymą. Apskritai, 42
proc. pacientų pasireiškė pagerėjimas pakeitus vaistą: 56 proc.,
kuriems į venlafaksiną atsako nepasireiškė, pagerėjo pradėjus
vartoti paroksetiną, ir atvirkščiai, tik 19 proc. pacientų, kuriems
nepasireiškė atsako į paroksetiną, būklė pagerėjo pradėjus
vartoti venlafaksiną (Denys ir kt., 2004b). Atvejų aprašymų
serijos metu SSRI pakeitus SNRI duloksetinu, buvo sėkmingas
vaistams atsparių pacientų gydymas (Dell’osso ir kt., 2008).
Nefarmakologinis gydymas. Kognityvinė elgesio terapija
(KET)/ekspozicija ir atsako prevencija (EAP). Kognityvinė
elgesio terapija bei ekspozicija ir atsako prevencija buvo tirtos
klinikinių tyrimų metu su sergančiaisiais OKS.
Dviejų tyrimų metu įrodyta KET pranašumas, lyginant
su laukiančiųjų sąrašu (Cordioli ir kt., 2003; Freeston ir kt.,
1997). Be to, vaikams ir paaugliams EAP buvo pranašesnė už
laukiančiųjų sąrašą (Bolton ir Perrin, 2008). Kontroliuojamųjų
tyrimų metu lyginimai KET arba EAP su psichologinio placebo
kontrole grupe yra reti. Vieno tyrimo metu gydytojo vedama
elgesio terapija buvo lyginama su elgesio terapija, vedama
internetu, telefonu ir relaksacija, kaip kontrolinė grupė.
Gydytojo vedamas gydymas buvo veiksmingesnis už interneto
terapiją ir abi KET buvo veiksmingesnės nei relaksacija (Greist
ir kt., 2002). Atliekant kitą tyrimą, EAP buvo pranašesnė už
kontrolinę grupę, tačiau tik 18 pacientų buvo įtraukta į tyrimą
(Lindsay ir kt., 1997). Vieno tyrimo metu EAP buvo pranašesnė
už placebo tabletes (Foa ir kt., 2005).
Gydant ligonius, dažniausiai kognityvinės terapijos
elementai ir EAP yra derinami kartu. Kai kurie tyrimai vertinti,
ar šie metodai skiriasi efektyvumu. KET buvo pranašesnė už
EAP vieno tyrimo metu (van Öppen ir kt., 1995), bet kito tyrimu
metu KET ir EAP buvo vienodo veiksmingumo (McLean ir kt.,
2001; Vogel ir Gotestam, 2004; Whittal ir kt., 2005).
Labai didelė pacientų dalis, kurie serga OKS, atsisako
gydymo arba nutraukia gydymo programą jau pačioje pradžioje,
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nes bijo didelio nerimo sustiprėjimo arba net „magiškų“
pasekmių, kai neatliekamas ritualas. Be to, net tarp tų, kurie
praeina visą gydymo kursą, labai daugelio pacientų būklė
nepagerėjo. KET gydymas, gydant OKS sergančius pacientus,
reikalauja stiprios motyvacijos ir atsidavimo tyrimui, taip pat
laiko investicijų.
Psichologinių ir psichofarmakologinių gydymo būdų ir jų
derinių palyginimai. Tyrimų rezultatus, kurie lygina vaistus
(klomipraminą arba SSRI) su KET arba EAP, interpretuoti
nėra lengva.
Vienas kryžminis tyrimas su klomipraminu, placebu,
ekspozicija in vivo ir relaksacija parodė, kad klomipraminas ir
ekspozicija turėjo teigiamą poveikį įvairiems OKS simptomams
(Marks ir kt., 1980). Į kitą kompleksinį tyrimą buvo įtraukta
savarankiška ekspozicija, klomipraminas ir terapeuto teikiama
ekspozicija. Savarankiška ekspozicija buvo veiksmingiausia,
klomipraminas atliko tik pagalbinį poveikį, o gydytojo vedama
ekspozicija neturėjo daug reikšmės (Marks ir kt., 1988).
Lyginant fluvoksaminą su antiekspozicija, fluvoksaminą su
ekspozicija arba placebą su ekspozicija, rezulatatus buvo
sunku interpretuoti. Fluvoksaminas ir ekspozicija sumažino
įvairius OKS simptomus ir parodė tam tikrą laikiną sinergistinį
poveikį (Cottraux ir kt., 1990; Cottraux ir kt., 1993). SSRI,
fluvoksaminas, kartu su KET buvo siejama su didesniu
atsaku nei tik KET (Hohagen ir kt., 1998). Kryžminio
tyrimo metu buvo lyginama kognityvinė terapija, ekspozicija,
fluvoksaminas plius kognityvinės terapijos, fluvoksaminas
plius ekspozicija ir laukiančiųjų sąrašo kontrolinė grupė – visi
keturi gydymo variantai buvo vienodai veiksmingi (van Balkom
ir kt., 1998). Tačiau imtys gal buvo per mažos, norint aptikti
skirtumus. Be to, derinių grupės gavo tik 10 gydymo sesijų,
kurios prasidėjo po aštuonių savaičių gydymo fluvoksaminu,
o grupės, gaunančios tik ekspozicijos arba tik KT, gavo 16
gydymo sesijų. Dvigubai aklo tyrimo metu lyginant eksoziciją
ir ritualų prevenciją, klomipraminą, jų derinius (ekspoziciją ir
ritualo prevencijas plius klomipraminas) ir tabletės placebą,
ekspozicijos efektyvumas ir ritualo prevencijos nesiskyrė nuo
ekspozicijos ir ritualo prevencijos plius klomipramino ir abu
buvo pranašesni už vien tik klomipraminą (Foa ir kt., 2005).
Tačiau nebuvo jokios kontrolinės grupės ekspozicijos terapijai
ir tai riboja išvados pagrįstumą. Viename lyginamajame
tyrime, palyginus KET±placebo tabletę, autogeninę treniruotę
(OKS psichologinis placebas)±fluvoksaminas ir autogeninę
treniruotę±placebo tabletę, KET grupės pacientų būklė
labiausiai pagerėjo, fluvoksaminas turėjo šiek tiek mažesnį
pranašumą, kuris vis dar buvo žymiai pranašesnis už placebą
(Nakatani ir kt., 2005).
Stebėsenos laikotarpiu buvo lyginama vien tik kognityvinė
terapija (KT), ekspozicija in vivo su vien tik atsako prevencija
(EAP) ir KET (arba KT ar EAP) kartu su fluvoksaminu. Po
penkių metų 54 proc. tyrimo dalyvių neturėjo OKS simptomų.
Ilgalaikiai rezultatai nesiskyrė tarp trijų gydymo grupių.
Palyginus pacientus, vartojančius KT, žymiai daugiau pacientų,
vartojančių KET su fluvoksaminu, vartojo antidepresantus po
penkių metų (van Öppen ir kt., 2005).
Palyginus KET su sertralinu, KET buvo veiksmingesnė
(Sousa ir kt., 2006). Tačiau sertralino dozės šio tyrimo metu
neviršijo 100 mg per parą ir nebuvo kontroliuojamas laikas,
praleistas su KET terapeutu. Du nedidelės imties tyrimai
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palygino KET, KET plius vaistus, tik vaistus ir placebą. Kaip
numatyta pirmajame protokole, 21 pacientui atsitiktinai buvo
skirta arba fluvoksamino, arba placebo per penkerius metus.
Abiems grupėms vėliau skirta KET dar 5 mėn. Pagal antrąjį
protokolą 22 pacientai gavo KET. Viena grupė buvo jau
stabilizavusis vartojant pasirinktą antidepresantą, antrai grupei
vaistų neskirta. Įrodyta visų aktyvių gydymo būdų klinikinis
pagerėjimas. Nebuvo jokio skirtumo į gydymo atsaką su KET,
nepaisant to, ar pacientai anksčiau gavo vaistus, ar placebą.
KET turėjo daugiau specifinį antiobsesinį poveikį nei vaistai,
bet vartojusiųjų KET plius vaistus klinikinis pagerėjimas
didžausias (O’Connor ir kt., 2006). Tyrimo metu lyginant KET
pridėjimą prie vaistų vien tik su gydymu vaistais, didesnis
poveikis pastebėtas derinio grupėje. Tačiau nebuvo jokios
KET kontrolinės grupės (Tenneij ir kt., 2005). Pagerėjimas
nustatytas KET nekontroliuojamajame tyrime (Tolin ir kt.,
2004).
Natūralistiniame 6–43 mėnesių stebėsenos laikotarpiu
pacientams, vartojantiems fluvoksaminą arba klomipraminą,
KET/EAP ar EAP vien su SSRI vaistais, nebuvo stebėta jokių
OKS simptomų skirtumų tarp trijų gydymo grupių (Hembree
ir kt., 2003). 12 savaičių po gydymo nutraukimo nustatytas
mažesnis atkryčių skaičius tarp pacientų, kurie gavo vien tik
ekspoziciją arba ekspoziciją plius klomipraminą palyginti su
pacientais, vartojusių vien klomipraminą (Simpson ir kt., 2004).
Vaikų ir paauglių gydymo vaistais ir KET lyginimas yra
aprašytas skyriuje „Vaikų ir paauglių OKS“.
D-Cicloserinas, glutamaterikas dalinis N-metil-Daspartato (NMDA) agonistas gali palengvinti ekstinkcijos
mokymą, susijusį su žmonių ir gyvūnų baime. Buvo iškelta
hipotezė, kad D-cicloserinas gali pagerinti KET poveikį. Tačiau
DAPK studijose OKS rezultatai buvo nuviliantys (Kushner ir
kt., 2007; Storch ir kt., 2007; Wilhelm ir kt., 2008) (E).
Apibendrinus galima teigti, kad tyrimų rezultatai, palyginus
vaistų (klomipraminą ar SSRI) su KET arba EAP, yra nenuoseklūs.
Taigi, galima teigti, jog nėra nė vienos strategijos aiškaus
pranašumo, be to, abiejų būdų deriniai nebuvo aiškiai patvirtinti
arba atmesti. Ekspozicijos klinikinis poveikis nepaneigiamas
gydant nerimo sutrikimus ir OKS. Jei atsakas blogas, pacientui
galima skirti abu gydymo derinius. Sunkesniais OKS atvejais
gali būti tikslinga įtraukti vaistus (Cottraux ir kt., 2005).
Elektrokonvulsinė terapija (EKT). Pagal klinikinius
susitarimus, EKT poveikis gydant OKS, yra labai ribotas ir
skiriamas gretutinėms ligoms (depresijai, katatonijai) gydyti,
bet ne pagrindinei OKS patologijai. EKT bandyta daugelyje
tyrimų su pacientais, sergančiais OKS (14 lentelė). Šių
nekontroliuojamųjų tyrimų metu pavieniais atvejais atsakas į
gydymą nustatytas.
Pakartotinė transkranijinė magnetinė stimuliacija (rTMS).
Dvigubai aklų tyrimų metu tariama rTMS yra naudojama kaip
kontrolė, kairiosios dorsalininės prefrontalinės žievės rTMS
buvo neveiksminga (Prasko ir kt., 2006b; Sachdev ir kt., 2007).
Dešiniosios prefrontalinės žievės rTMS nežymiai pagerino OKS
ir reikšmingai nesiskyrė nuo tariamo gydymo. Nekoncentruotos
ašaros formos vijos naudojimas riboja rezultatų interpretaciją
(Alonso ir kt., 2001). Vieno tyrimo metu kompulsiniai potraukiai,
bet ne obsesijos, labai sumažėjo ir nežymiai pagerėjo nuotaika
dešiniosios lateralilnės prefortalinės žievės rTMS, bet ne
kairiosios arba pakaušio žievės rTMS (Greenberg ir kt., 1997).
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Neurochirurgija. Sunkiais OKS atvejais, kai bet kokie kiti
turimi gydymo metodai buvo išbandyti, tačiau nesėkmingai,
neurochirurgija gali tapti gydymo galimybe. Atlikti atvirieji
tyrimai parodė pagerėjimą po:
• Bilaterainės priekinės kapsulotomijos (Lippitz ir kt.,
1999; López-Ibor ir López-Ibor Aliño, 1975; Mindus ir
kt., 1990, 1999; Oliver ir kt., 2003; Rück, 2006; Skoog ir
Skoog, 1999).
• Cingulotomijos (Baer ir kt., 1995; Dougherty ir kt., 2002;
Jenike ir kt., 1991a; Kim ir kt., 2003; Richter ir kt., 2004),
• Limbinės leukotomijos (Cumming ir kt., 1995; Hay ir kt.,
1993; Montoya ir kt., 2002; Sachdev ir Hay, 1995),
• Subkaudatinės traktotomijos (Hodgkiss ir kt., 1995;
Woerdeman ir kt., 2006) arba
• Talamotomijos/palidotomijos (Jeanmonod ir kt., 2003).
Šalutiniai poveikiai gali skirtis, atsižvelgiant į chirurgines
technikas. Kai kuriems pacientams šalutiniai poveikiai gali būti
ypač sunkūs (įskaitant galvos skausmą, svorio prieaugį/netekimą,
pykinimą/vėmimą, šlapinimosi sutrikimus, nemigą, apatiją,
hipomaniją, laikinas haliucinacijas, epilepsijos priepuolius,
progresuojantį elgesio sutrikimą, sumažėjusį intelektą,
emocionalumą, atminties ir pažinimo funkcijų sutrikimus ir
savižudybes). Stebint penkis pacientus po neurochirurgijos,
visiems pacientams nepavyko išlaikyti pradinio pagerėjimo po
operacijos ir jiems liga atsinaujino. Be to, jie tapo depresiški,
atsirado mintys apie savižudybę arba mėginimai žudytis
(Yaryura-Tobias ir kt., 2000). Ilgalaikės stebėsenos laikotarpiu
iš 25 sergančių OKS pacientų po kapsulotomijų tik dviem
pacientams konstatuota remisija, o sunkus šalutinis poveikis
pastebėtas nemažai daliai pacientų (Rück, 2006). Remiantis
šiais tyrimais, kapsulotomija gydyti OKS netinkamas būdas.
Gama peilio radiochirurgija (priekinė kapsulotomija)
suteikė galimybę tirti pacientus, sergančius OKS, aklo
kontroliuojamojo tyrimo metu. Preliminarūs rezultatai buvo
daug žadantys (Lopes ir kt., 2008).
Grįžtamosios ir reguliuojamos GSS galimybė mažina
abliatyvių neurochirurginių procedūrų poreikį. Tačiau
neurochirurgijos procedūros vis dar gali būti potenciali
veiksminga alternatyva atskiriems kruopščiai atrinktiems
pacientams, sergantiems labai sunkiu ir vaistams atspariu OKS.
Gilioji smegenų stimuliacija (GSS). GSS yra perspektyvi
nauja technologija jau išbandyta neurologijoje, paprastai
vyresnio amžiaus pacientams. Jo naudingumą gydant OKS dar
reikia ištirti. GSS yra neabliatyvi neurochirurgija, bet išlieka
chirurgine procedūra.
Aprašyta atvejų serija, kai priekinių vidinės kapsulės galūnių
GSS buvo sėkminga (Anderson ir Ahmed, 2003; Gabriels ir kt.,
2003; Nuttin ir kt., 1999; Nuttin ir kt., 2003). Priekinių vidinės
kapsulės galūnių GSS vis dar buvo veiksminga po trejų metų,
remiantis atvirojo tyrimo rezultatais (Greenberg ir kt., 2006).
Ventralinio uodeguotojo branduolio GSS buvo veiksminga
obsesiniam-kompulsiniam sutrikimui ir depresijai gydyti
(Aouizerate ir kt., 2004). Esant vaistams atspariai OKS, didelis
pagerėjimas užfiksuotas vienam iš keturių pacientų (Abelson ir
kt., 2005). Naudodami dešinįjį nucleus accumbens, kaip GSS
taikinį, konstatuotas OKS pagerėjimas (Sturm ir kt., 2003).
Rekomendacijų santrauka OKS gydyti. OKS gydymo
rekomendacijas apibendrintos 15 lentelėje.
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Gydymo rekomendacijos
15 lentelė. Rekomendacijos OKS gydyti (santrauka)
Rekomendacijų klasė

Įrodymų kategorija

1

A

- SSRI (escitalopramas, fluvoksaminas, fluoksetinas, paroksetinas, sertalinas) yra OKS
pirmojo pasirinkimo vaistai

2

A

- TCA klomipraminas yra taip pat veiksmingas, bet mažiau toleruojamas nei SSRI

3

B

- Citalopramas ir mirtazepinas buvo veiksmingi DAPK tyrimuose
- Vaistams atspariais atvejais, į veną leidžiamas klomipraminas buvo veiksmingesnis nei
geriamasis klomipraminas ir antipsichotiko haloperidolio, quetiapino, olanzepino ir
risperidolio su SSRI derinys buvo veiksmnigesni nei SSRI monoterapija

4

C1

- Remiantis atvirųjų tyrimų duomenimis, šie gydymo būdai buvo veiksmingi:
aripiprazolis ir kai kurie eksperimentiniai gydymo būdai, tokie kaip, ciproterono
acetates, haliucinogenas psilocibinas ir nikotininė kramtomoji guma
- Remiantis atvirųjų tyrimų duomenimis, šie gydymo būdai buvo veiksmingi:
glutamato antagonistas riluzolis, NMDA receptorių antagonistas memantinas
ir gonadotropiną atpalaiduojamojo hormono analogas triptorelinas, SSRI
citalopramas+NARI reboksetinas, klomipraminas plius SSRI arba atvirkščiai –
l-triptofanas plius klomipraminas, ar SSRI plius pindololis

5

C1

Ne farmakologinis
gydymas

Gydymas

-Veiksmingumo rezultatai su MAOI fenelzinu, SNRI venlafaksinu, antrinio
mesendžerio prikursoriumi inositoliu yra neapibrėžti
- KET/EAP yra veiksmingesnės nei laukiančiųjų sąrašo dalyviai ir veiksmingesnės nei
psichologinė/tabletės placebas
- KET/EAP ir vaistų derinio naudingumas nebuvo aiškiai atmestas arba patvirtintas
- Elektrokonvulsinė terapija gali būti veiksminga kai kuriems pacientams, bet turėtu būti
naudojama tik tiems pacientams, kuriems nepasiektas atsakas į kitokius gydymo būdus.
Gali būti naudinga gydyti susijusius simptomus, pvz., sunkią depresiją, katatoniją ir t.t.
- Pakartotinės transkranijinės magnetinės stimuliacijos (rTMS) rezultatai daugiausia
buvo neigiami
- Neurochirurgija ir gilioji smegenų stimuliacija (GSS) buvo išbandyta tik
nekontroliuojamuosiose tyrimuose keliems pacientams. Tačiau šios procedūros
gali rodyti potencialiai efektyvų alternatyvų gydymo būdą atrinktiems pacientams,
sergantiems labai sunkiu OKS. Keli autoriai teigė, kad neurochirurgijos rizikos ir
naudos santykis yra nepriimtinas

Potrauminis streso sutrikimas (PTSS)
Selektyvūs serotonino reabsorbcijos inhibitoriai (SSRI).
SSRI yra laikomi pirmojo pasirinkimo vaistais PTSS gydyti.
Veiksmingumas buvo įrodytas DAPK tyrimų metu šiems SSRI:
• Fluoksetinas buvo veiksmingas DAPK studijose
(Connor ir kt., 1999; Martenyi ir kt., 2002b; MeltzerBrody ir kt., 2000; van der Kolk ir kt., 1994; 2007).
Vieno tyrimo metu nepavyko atskirti fluoksetino ir
placebo veiksmingumo (Martenyi ir kt., 2007). Kitame
placebo kontroliuojamajame tyrime su 12 pacientų
jokio fluoksetino poveikio nebuvo galima įrodyti, tačiau
tyrimas neturėjo pakankamai statistinės galios (Hertzberg
ir kt., 2000). Atkryčio prevencijos tyrime pacientai, kurie
reagavo į 12 savaičių ūminį gydymą fluoksetinu, buvo iš
naujo suskirstyti į grupes ir tęsė 24 savaičių fluoksetino
arba placebo gydymą (Martenyi ir kt., 2002a). Atkryčio
prevencijos tyrime dalyviai gavo atvirą gydymą 6
mėnesius, po kurio skirtas dvigubai aklas atsitiktinių
imčių gydymas fluoksetinu arba placebu 6 mėnesius:
fluoksetinas buvo pranašesnis už placebą (Davidson
ir kt., 2005). Fluoksetinas taip pat buvo pranašesnis už
placebą 24 savaičių atkryčių prevencijos tyrime po 12
savaičių aktyvaus tyrimo (Martenyi ir Soldatenkova,
2006) (A).
• Paroksetinas buvo veiksmingas DAPK studijose
(Marshall ir kt., 2001; Tucker ir kt., 2001) (A).
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• Sertralinas buvo veiksmingas DAPK studijose (Brady ir
kt., 2000; Davidson ir kt., 2001b; Stein ir kt., 2006; Zohar
ir kt., 2002). Vieno tyrimo metu nerasta jokio skirtumo
tarp sertralino ir placebo (Friedman ir kt., 2007a). Vieno
placebo kontroliuojamojo tyrimo metu sertralinas buvo
neveiksmingas, lyginant su venlafaksinu (Davidson ir
kt., 2006b). Lyginant sertaliną ir nefazodoną (vaistai,
kurie buvo išimti iš rinkos daugelyje šalių), nerasta
skirtumų tarp šių abiejų vaistų (McRae ir kt., 2004).
Atkryčio prevencijos tyrime pacientai, kurie reagavo į
24 savaičių atvirą gydymą sertralinu, buvo suskirstyti
į sertralino arba placebo grupes su papildomu 28
savaičių tyrimu. Atkryčių dažnis buvo žymiai mažesnis
sertralino grupėje (Davidson ir kt., 2001a). Atvirojo
tyrimo metu pacientams, kurie baigė 12 savaičių trukmės
DAPK studiją su sertalinu ir placebu, buvo skiriamas
palaikomasis gydymas sertralinu 24 savaites. Pacientams,
reagavusiems į DAPK, išliko pradinis atsakas ir
palaikomojo gydymo metu, o pacientai, kurie nereagavo
į pradinį gydymą, galėjo sureaguoti palaikomojo gydymo
metu (Londborg ir kt., 2001) (A).
• SSRI fluvoksaminas buvo toks pat veiksmingas kaip
reboksetinas, norepinefrino reabsorbcijos inhibitorius
(Spivak ir kt., 2006) (C1).
Atvirieji tyrimai pateikiami 16 lentelėje.
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Selektyvūs serotonino noradrenalino reabsorbcijos
inhibitoriai (SNRI). Be minėtų placebo kontroliuojamųjų
tyrimų pacientams, sergantiems PTSS, venlafaksinas buvo
veiksmingesnis už placebą, priešingai sertralinui (Davidson
ir kt., 2006b). Ilgalaikio tyrimo metu, per 24 savaites,
venlafaksinas buvo veiksmingesnis už placebą PTSS gydymui
(Davidson ir kt., 2006a) (A).
Tricikliai antidepresantai (TCA). Daug tyrimų yra ištyrę
TCA veiksmingumą PTSS gydyti.
• Dvigubai aklų tyrimų metu nustatyta, kad amitriptilinas
yra veiksmingesnis už placebą (Davidson ir kt., 1990,
1993a) (B).
• Fenelziną palyginus su imipraminu, pastarasis buvo
pranašesnis už placebą. Jis buvo toks pat veiksmingas
kaip fenelzinas pagal BKĮ, tačiau mažiau veiksmingas
pagal vieną skalę (Kosten ir kt., 1991). Kitas mažos
imties tyrimas parodė fenelzino ir imipramino vienodą
veiksmingumą (Frank ir kt., 1988) (B).
• Nedideliame kryžminiame tyrime atsakas į triciklį
dezipramią buvo tik gydant depresiją, bet ne nerimo ir
PTSS simptomus (Reist ir kt., 1989) (E).
Palyginus su SSRI, TCA yra susijęs su dažnesniais
šalutiniais poveikiais, rizika perdozavus ir gydymo režimo
nesilaikymu.
Benzodiazepinai. Vieninteliu placebo kontroliuojamojo
benzodiazepinų tyrimo metu gydyti PTSS, alprazolamas
sumažino nerimo simptomus žymiai daugiau nei placebas,
tačiau šis tyrimas buvo nedidelės imties. Simptomai būdingi
PTSS reikšmingai nepakito. Tačiau šio tyrimo imtis (10
pacientų, kryžminis tyrimas) yra per maža, kad būtų galima
daryti galutines išvadas (Braun ir kt., 1990) (F).
Monoamino oksidazės inhibitoriai (MAOI). Buvo tirtas
fenelzinas ir nustatyta, kad yra veiksmingas, lyginant su
imipraminu (Frank ir kt., 1988; Kosten ir kt., 1991). Įrodyta, kad
jis yra veiksmingas su statistiškai reikšmingu poveikiu. Vienas
tyrimas, kuris neįrodė skirtumo tarp fenelzino ir placebo, neturėjo
pakankamos statistinės galios, o gydymo trukmė (4 savaitės)
tikriausiai buvo pernelyg trumpa (Shestatzky ir kt., 1988) (D).
Kiti medikamentai
• Nedideliame DAPK tyrime antidepresantas mirtazapinas
buvo veiksmingas (Davidson ir kt., 2003) (B). Netipinis
antipsichozinis vaistas risperidonas buvo veiksmingas
DAPK studijose (Monnelly ir kt., 2003; Padala ir kt.,
2006) (B). Vienas DAPK tyrimas įrodė nedidelį poveikį
psichozės simptomams, gydant PTSS sergančius
pacientus, pridėjus papildomai risperidoną (Hamner ir kt.,
2003b). Prieštraukuliniai vaistai ir nuotaikos stabilizatorius
lamotriginas buvo tiriamas nedidelės imties tyrime ir
nustatytas didesnis atsako dažnis lyginant su placebo grupe
(Haztzberg ir kt., 1999) (B).α1-antagonistas prazosinas
buvo veiksmingas nedidelės imties DAPK tyrime su 10
pacientų (Raskind ir kt., 2003) (C1). Bupropionas nesiskyrė
nuo placebo (Becker ir kt., 2007) (E). Prieštraukulinis
valproatas buvo neveiksmingas DAPK tyrime (Davis ir kt.,
2008a) (E). Selektyvaus GASR reabsorbcijos inhibitoriaus
prieštraukulinio tiagabino poveikio nenustatyta (Connor ir
kt., 2006a; Davidson ir kt., 2007a) (E). Darant prielaidą, kad
yra norepinefrino sistemos hiperaktyvumas sergantiesiems
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PTSS, α2-adrenoreceptorių agonistas guanfacinas buvo
išbandytas PTSS sergantiems pacientams, bet rezultatai
buvo neigiami (Davis ir kt., 2008b; Neylan ir kt., 2006) (E).
Atvirieji tyrimai, (žr. 16 lentelę).
Ilgalaikis gydymas. PTSS dažnai yra lėtinis sutrikimas,
todėl reikalingas ilgalaikis gydymas, ne mažiau kaip 12-24
mėnesių. Ilgalaikis poveikis įrodytas SSRI fluoksetino bei
sertralino ir SNRI venlafaksino (žr. ankstesnes nuorodas).
Vaistams atsparūs potrauminio streso sutrikimų atvejai.
DAPK tyrime papildomai skiriamas olanzapinas buvo
veiksmingas SSRI atspariam PTSS gydyti (Stein MB ir kt.,
2002) (B). Remiantis DAPK tyrimu, risperidono pridėjimas
prie PTSS gydymo buvo taip pat sėkmingas (Monnelly ir kt.,
2003) (B). Tačiau kitame DAPK tyrime sertraliną papildžius
risperidonu, neįrodyta papildomos naudos pirminėms baigtims,
tačiau kai kurioms antrinėms baigtims buvo pastebėtas poveikis
(Rothbaum ir kt., 2008) (E).
Atvirieji tyrimai (žr. 16 lentelę)
PTSS antrinė prevencija. Ne visi asmenys, kurie patyrė
sunkias traumas, patiria PTSS. Sergančiųjų
procentas
svyruoja nuo 15 iki 50 proc., priklausomai nuo traumos rūšies.
Profilaktiktinės procedūros buvo pasiūlytos, siekiant išvengti
potrauminio simptomų žmonėms, kurie turi didelę traumos
tikimybę.
• Intraveninio hidrokortizono vartojimas buvo pranašesnis
už placebą, užkertant kelią potrauminiams simptomams
tiek intensyviosios terapijos pacientams, įvykus
sepsiniam šokui, tiek pacientams, kuriems atliekama
širdies operacija (Schelling ir kt., 2001, 2004) (B).
• Propranololis buvo pranašesnis už placebą, mažinant
vėlesnius potrauminio streso simptomus ir fiziologinį
hiperaktyvumą, atsižvelgiant į traumą, bet ne PTSS
atsiradimą (Pitman ir kt., 2002) (E).
• Nedidelės imties tyrime lyginant propranololį, pregabaliną
ir placebą, neįrodyta nė vieno vaisto didesnio poveikio
depresijos ar potrauminio streso simptomams, palyginus
su placebu (Stein MB ir kt., 2007) (E).
• Ankstyvas benzodiazepinų skyrimas po traumos
nesutrukdė potrauminių simptomų atsiradimui ir gali būti
susijęs net su mažiau palankiais rezultatais (Gelpin ir kt.,
1996; Mellman ir kt., 2002) (E).
Nefarmakologinis gydymas. Kognityvinė elgesio terapija.
Kognityvinė elgesio terapija buvo pranašesnė už laukiančiųjų
sąrašo kontrolinę grupę (Blanchard ir kt., 2003; Cloitre ir
kt., 2002; Foa ir kt., 1991, 1999; Keane ir kt., 1989; Resick
ir kt., 2002; Taylor ir kt., 2003). Pranašumas, lyginant
su psichologiniu placebu, nustatytas keliuose tyrimuose
(Blanchard ir kt., 2003; Bryant ir kt., 2003; Echeburua ir kt.,
1997; Marks ir kt., 1998; Power ir kt.,2002). Kai kurių tyrimų
metu KET buvo pranašesnė už laukiančiųjų sąrašo kontrolinę
grupę, bet ne daugiau veiksminga nei psichologinis placebas
(Foa ir kt., 1991; McDonagh ir kt., 2005; Neuner ir kt., 2004).
Dėl specifinės elgesio terapijos technikos buvo kai kurių
prieštaringų mokslinių tyrimų rezultatų, nes konfrontacija
su trauma susijusiais stimulais taip pat gali turėti neigiamų
pasekmių. Ekspozicijos terapija buvo teikiama kai kurių
tyrimų metu, bet kai kuriais atvejais ji buvo siejama su būklės
pablogėjimu (Shalev ir kt., 1996).
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Gydymo rekomendacijos
16 lentelė. Potrauminis streso sutrikimas (PTSS). Atvirieji tyrimai ir atvejų aprašymai
Sutrikimas

Vaistai

Autoriai

Veiksmingumas

SSRI citalopramas
SSRI escitalopramas
SSRI fluvoksaminas

Seedat ir kt., 2000; Seedat ir kt., 2001
Robert ir kt., 2006
Davidson ir kt., 1998;
Escalona ir kt., 2002;
Marmat ir kt., 1996; Neylan ir kt., 2001
Marshall ir kt., 1998
Reist ir kt., 1989
Neal ir kt., 1997
Warner ir kt., 2001

Taip (C1)
Taip (C1)
Taip. Veiksmingas DAPK tyrime (C1)

PTSS

SSRI paroksetinas
TCA desipraminas
Moklobemidas
Trazodonas
Quetiapinas
Olanzapinas
Antikonvulsantas fenitoinas
Antikonvulsantas karbamazepinas
Antikonvulsantas gabapentinas
Antikonvulsantas lamotriginas
Antikonvulsantas topiramatas
Antikonvulsantas valproatas
NMDA receptoriu antagonistas
memantinas
Fluoksetinas, maklobemidas arba
tianepinas
Fluoksetinas prieš amitriptiliną
Propranololis ir hipnotikai
Trijodotironinas (T3) plius SSRI
Quetiapinas plius venlafaksinas
Impiraminas plius klonidinas
Gabapentinas plius SSRI
Levetiracetamas plius
antidepresanto terapija
Ne benzodiazepinas zolpidermas

Hammer ir kt., 2003a
Perry ir kt., 2001
Bremner ir kt., 2004
Lipper ir kt., 1986
Hamner ir kt., 2001
Berlant ir van Kammen, 2002
Berlant ir van Kammen, 2002;
Berlant, 2001
Fesler, 1991
Battista ir kt., 2007

Taip. Veiksmingas DAPK tyrimuose (A)
Ne (E)
Taip (C1)
Veiksmingas naktiniams košmarams; jokių
pranešimų visai simptomatikai
Taip (C1)
Taip (C1)
Taip (C1)
Vidutiniškas (C1)
Taip (C1)
Taip. Veiksmingas DAPK tyrime (B)
Taip (C1)
Vidutiniškas, neveiksmingas DAPK tyrime (E)

Taip (C1)

Onder ir kt., 2007

Taip, visi vienodai (C1)

Cavaljuga ir kt., 2003
Pastrana Jiménez ir kt., 2007
Agid ir kt., 2001
Sattar ir kt., 2002
Kinzie ir Leung, 1989
Malek-Ahmadi, 2003
Kinrys ir kt., 2006

Amitriptilino atsakas 70 proc., fluoksetino
atsakas – 60 proc. (C1)
Taip
Taip (C2)
Taip (C2)
Taip (C1)
Taip (C2)
Taip (C1)

Dieperink ir Drogemuller, 1999

Veiksmingas nemigai gydyti

Hammer ir Frueh, 1998
Peskind ir kt., 2003; Raskind ir kt., 2000
Raskind ir kt., 2002;
Taylor ir Raskind, 2002

Taip, bet prieštaringi rezultati DAPK
tyrimuose (D)
Veiksmingas tik naktiniams košmarams
gydyti (C1)

Taylor ir Cahill, 2002; Vaiva ir kt., 2003

Taip. Neveiksmingas DAPK tyrime (E)

Famularo ir kt., 1988

Dalinai. Neveiksmingas DAPK tyrime (E)

PTSS gydymui atsaprūs atvejai
SNRI venlafaksinas
α1-antagnistas prazosinas
PTSS prevencija
Betablokatorius propranololis
Vaiku PTSS prevencija
Betablokatorius propranololis

Siekiant užkirsti kelią PTSS, „išklausymas“, terapinis
pokalbis su fiziniu asmeniu, kuris ką tik patyrė traumą, buvo
išbandyti. Tačiau kai kurie tyrimai parodė pablogėjimą grupėse,
lyginant su kontroline grupe (Bisson ir kt., 1997; Deahl ir kt.,
2000; Hobbs ir kt., 1996; Mayou ir kt., 2000), o du tyrimai
neparodė skirtumo (Conlon ir kt., 1999; Rose ir kt., 1999). Be to,
išklausymo metaanalizės parodė, kad ji nepagerina natūralaus
atsistatymo po sutrikimų, susijusių su trauma (van Emmerik
ir kt., 2002). Taigi, vien tik išklausymo sesijos nelaikomos
pasirinktinu gydymu ar nekenksminga intervencija.
Akių judesių desensibilizacijos ir reprocesijos terapija
(EMDR). EMDR sesijos metu paciento prašoma sutelkti
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dėmesį į trauminio atvejo atminties vaizdą. Tada gydytojas
veda savo pirštą iki paciento regėjimo lauko ribos, o pacientas
akimis seka terapeuto pirštą. Kai kurie terapeutai naudoja
garsus, įrašus arba lytėjimo dirgiklius.
EMDR buvo pranašesnis už laukiančiųjų sąrašą (Jensen,
1994; Lee ir kt., 2002; Rothbaum, 1997; Vaughan ir kt., 1994),
psichologinį placebą (Carlson ir kt., 1998; Marcus ir kt., 1997;
Power ir kt., 2002; Scheck ir kt., 1998; Taylor ir kt., 2003) ir
tablečių placebą (van der Kolk ir kt., 2007).
Dviejų lyginamųjų tyrimų metu buvo lyginta KET/ekspozicija
ir EMDR, pastarasis nebuvo toks veiksmingas (Devilly ir Spence,
1999; Taylor ir kt., 2003). Kitame lyginamajame tyrime su
ekspozicija abu gydymo rezultatai buvo vienodi, tačiau tyrimas
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B. BANDELOW ir kt. Nerimo sutrikimų gydymo rekomendacijos
turėjo per mažai statistinės galios (Ironson ir kt., 2002).
Vyksta diskusijos, ar akių judesiai ir kiti išsiblaškymo
elementai EMDR protokole yra būtina sąlyga, vertinant
rezultatus. EMDR veiksmingumas buvo nuodugniai išnagrinėtas
JK nacionalinio klinikinės ekselencijos instituto (NICE, 2005)
ir gali būti apibendrinti taip: EMDR veiksmingumas iš esmės
buvo įrodytas metaanalizių, tačiau įrodymų bazė buvo ne
tokia gera, kaip traumoms, orientuotos KET, tiek remiantis
prieinamais RKT, tiek klinikinės naudos nustatymo patikimumu.
EMDR gydymas parodė šio gydymo naudą, remiantis klinicisto
vertintais PTSS simptomų kriterijais, palyginus su laukiančiųjų
sąrašo grupe. Įrodymai dėl EMDR veiksmingumo, remiantis
pacientų išsakomais depresijos ar nerimo simptomais bei atsaku
į palaikomąją terapiją, yra riboti.
Pakartotinė transkranijinė magnetinė stimuliacija
(rTMS). Pakartotinė transkranijinė magnetinė stimuliacija
buvo labai veiksminga viename kontroliuojamajame tyrime
(Cohen ir kt., 2004).
Psichologinių ir farmakologinių gydymų ir jų derinių
palyginimai. Atlikta labai mažai tiesioginių palyginimų tarp
psichologinio ir farmakologinio gydymo veiksmingumo
ūminio ar ilgalaikio gydymo metu. Mažos imties atviras 12
savaičių paroksetino ir KET lyginamasis tyrimas rodo, kad
KET gali turėti privalumų mažinant potrauminius ir depresijos
simptomus (Frommberger, 2004). Viename tyrime paroksetino
augmentacija į ekspoziją nereaguojantiems pacientams
neparodė jokio papildomo pagerėjimo, lyginant su placebu.
Tačiau imtis buvo tik 23 pacientai ir tai gali būti per maža,

norint rasti skirtumus gydymui atspariems pacientams (Simon
ir kt., 2008a). Kai kuriems pacientams, pridėjus ekspozicijos
terapiją prie gydymo sertralinu, padėjo dar labiau sumažinti
PTSS simptomus atvirojo tyrimo metu (Rothbaum ir kt., 2006).
Palyginus EMDR, fluoksetiną ir placebo tabletes, EMDR
rezultatai geriausi, po to fluoksetinas (van der Kolk ir kt., 2007).
Rekomendacijos potrauminio streso sutrikimui gydyti
(santrauka). PTSS gydymo rekomendacijos apibendrintos 17
lentelėje.
Specifinių atvejų gydymas
Nėštumas
Gydymas vaistais nėštumo laikotarpiu turi būti
įvertinamas, atsižvelgiant į susijusias rizikas, gydant nerimo
sutrikimus, OKS arba PTSS.
Remiantis tyrimų duomenimis, SSRI ir TCA vartojimas
nėštumo laikotarpiu nedidina apsigimimų rizikos (Altshuler
ir kt., 2001; Alwan ir kt., 2007; Austin ir Mitchell, 1998;
Emslie ir Judge, 2000; Ericson ir kt., 1999; Hogberg ir Wang,
2005; Kallen ir Otterblad Olausson, 2007; Koren ir kt., 2005;
Lattimore ir kt., 2005; Malm ir kt., 2005; Misri ir kt., 2000a;
Misri ir kt., 2000b; Nordeng ir Spigset, 2005; Ramos ir kt.,
2008), nors kai kuriais atvejais buvo įžvelgtas pavojus dėl vaistų
poveikio naujagimio širdžiai, naujagimio plaučių hipertonijai,
kvėpavimo sutrikimui ir kitokiam poveikiui (ACOG 2006;
Oberlander ir kt., 2008). Vis dėlto rekomenduojama vengti
paroksetino vartojimo nėščioms moterims arba moterims,
kurios planuoja pastoti (ACOG, 2006).

17 lentelė. Rekomendacijos PTSS gydyti (santrauka)
Rekomendacijų klasė

Įrodymų kategorija

1

A

2

B

Gydymas
- SSRI (fluoksetinas, paroksetinas, sertalinas) ir SNRI venlafaksinas yra pirmojo
pasirinkimo PTSS gydymo būdas
-

3

4
5

C1

C2
D

Amitriptilinas, imipraminas, mirtazepinas, risperidonas ir lamtriginas buvo
veiksmingi DAPK tyrimuose. Prazosinas gali sumažinti naktinius košmarus
Greitas intraveninio hidrokortizono skyrimas buvo pranašesnis už placebą,
užkertant kelią potrauminiams simptomams intensyviosios terapijos pacientams
- Remiantis atvirųjų tyrimų duomenimis, šie gydymo būdai buvo veiksmingi:
citalopramas, escitalopamas, fluvoksaminas, moklobemidas, tianepinas, quetiapinas,
olanzapinas, fenitoinas, karbamazepinas, gabapentinas, lamotriginas, topiramatas,
memantinas, trijodotironinas (T3) plius SSRI ir imipraminas plius klonidinas
- Vaistams atspariais atvejais venlafaksinas ir prazosinas buvo veiksmingi

-

Vienu atveju quetiapino pridėjimas prie venlafaksino arba gabapentino pridėjimas
prie SSRI buvo veiksmingi
- Veiksmingumo rezultatai su MAOI fenelzinu buvo prieštaringi

Nefarmakologinis gydymas
- KET buvo pranašesnė už laukiančiųjų sąrašo kontrolinę grupę ir už psichologinį
placebą, tačiau keli tyrimai nerado jokio skirtumo, lyginant placebo su kontroline
grupe
- Įrodyti ekspozicijos terapijos pozityvūs rezultatai kai kurių tyrimų metu, bet
kenksmingus - kitose tyrimuose
- Derinių veiksmingumas negali būti priimtas arba atmestas dėl nepakankamų
duomenų
- „Išklausymas“ yra kontraindikuotinas
- Yra tik keletas įrodymų, kad EMDR yra veiksminga ir pranašesnė už dėmesio
poveikį
- rTMS buvo veiksminga tik viename kontroliuojamajame tyrime
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Simeon ir kt.,
1992 (E)

DeVeaugh-Geiss ir kt., 1992; Flament ir kt., 1985 (A)

March ir kt., 1998; Pediatrijos OKS gydymo studijos grupė, 2004 (A)

Geller ir kt., 2003; Geller ir kt., 2004 (D)

Geller ir kt., 2001; Liebowitz ir kt., 2002b; Riddle ir kt., 1992 (A)

Riddle ir kt., 1996; Riddle ir kt., 2001 (A)

Simeon ir kt.,
1992 (E)
Rynn ir kt., 2007b
(D)
Venlafaksinas

Klomipraminas

Rynn ir kt., 2001
Sertalinas

Proksetinas

Wagner ir kt.,
2004 (B)

Birmaher ir kt.,
2003 (B)
Birmaher ir kt.,
2003 (B)
Fluoksetinas

Birmaher ir kt.,
2003 (B)

RUPPASG 2001
(B)
RUPPASG 2001
(B)
RUPPASG 2001
(B)
Fluvoksaminas

Alprazolamas

OKS
Vengimo
sutrikimas
Per didelio nerimo
sutrikimas
Atsiskyrimo
nerimo sutrikimas
SNS

Vaikų ir paauglių gydymas
Vaikų ir paauglių farmakologinis nerimo sutrikimų ir OKS
gydymo rekomendacijose nurodoma, kad SSRI turi būti pirmojo
pasirinkimo gydymas vaikams ir paaugliams. 18 lentelėje yra
pateikiama vaikų ir paauglių vaistų tyrimų rezultatų santrauka.
Metaanalizės vaikų nerimo sutrikimams gydyti parodė, kad
SSRI buvo pranašesnis už placebą, o TCA ir benzodiazepinai
nebuvo pranašesni (Dieleman ir Ferdinandas 2008).
Reikėtų paminėti, kad pastaruoju metu diskutuojama
dėl vaikų ir paauglių SSRI vartojimo ir buvo perspėjimų dėl
padidėjusios savižudiškų minčių ir elgesio rizikos (Hetrick ir kt.,
2007; Scahill ir kt., 2005). 2003 m. FDA paskelbė visuomenės
sveikatos perspėjimą, jog, remiantis pirminiais duomenimis,
SSRI ir panašūs antidepresantai gali būti susiję su polinkiu
į savižudybę. Vėliau FDA pakeitė perspėjimą teiginiu, kad
depresijos negydymas ir depresijos gydymas sukelia polinkį į

GNS

Žindymas
SSRI ir TCA patenka į motinos pieną ir mažos
koncentracijos buvo rastos kūdikių serume (Misri ir kt., 2000b;
Simpson ir Noble, 2000; Spigset ir Hägg, 1998). Sisteminė
apžvalga rodo, kad SSRI paroksetino ir sertralino bei TCA
nortriptolino žindomo kūdikio plazmoje paprastai nerandama,
o citalopramo ir fluoksetino koncentracija kūdikių kraujo
plazmoja viršija 10 proc. motinų plazmos koncentracijos lygį
22 ir 17 proc. kūdikių, atitinkamai (Weissman ir kt., 2004).
Motinoms, kurios vartojo TCA (išskyrus doksepiną), atrodo,
nepagrįsta rekomenduoti žindymo nutraukimo. Fluoksetinas
buvo susijęs su elgsenos pokyčiais dviem žindomiems
kūdikiams (Spigset ir Hägg, 1998). Gydymas kitais SSRI,
(citalopramu, fluvoksaminu, paroksetinu arba sertalinu),
atrodo, yra suderinami su žindymu, nors tai turėtų būti laikoma
preliminariais duomenimis dėl duomenų stokos (Spigset ir
Hägg; 1998).
Anksiolitinių benzodiazepinų nepageidaujamos reakcijos
naujagimiams aprašytos, gydant motinas diazepamu. Kol
motina yra gydoma benzodiazepinais, kūdikis turi būti stebimas
dėl sedacijos, mieguistumo, blogo žindymo ir svorio kritimo. Jei
turi būti vartojamos didelės dozės ir ilgai, žindymas tikriausiai
turėtų būti nutrauktas (Iqbal ir kt., 2002; Spigset ir Hägg, 1998).

Vaistai

Ikimokyklinio amžiaus vaikams, kurie gimdoje buvo
ekspozuoti fluoksetinui, nenustatyta didesnių neurologinių
pokyčių (Goldstein ir Sundell, 1999). Potencialių
kontroliuojamųjų tyrimų rezultatai rodo, jog ilgalaikė
prenatalinė triciklių antidepresantų arba fluoksetino
ekspozicija netrikdo pažinimo funkcijų, kalbos vystymosi arba
temperamento (Nulman ir kt., 2002).
Prieštraukulinis valproatas ir karbamazepinas, bet ne
lamotriginas, buvo susiję su didesne įgimtų anomalijų rizika,
taip pat naujagimių problemomis (Austin ir Mitchell, 1998).
Buvo aprašytas ryšys tarp benzodiazepinų vartojimo
ir įgimtų anomalijų (Laegreid ir kt., 1990). Tačiau nebuvo
nuosekliai įrodyta, kad benzodiazepinai gali būti pavojingi.
Prieinama literatūra rodo, kad jie yra saugūs, vartojant
diazepamą arba chlordiazepoksidą nėštumo laikotarpiu.
Vis dėlto būtų išmintinga nevartoti alprazolamo nėštumo
laikotarpiu (Iqbal ir kt., 2002). Siekiant išvengti galimo įgimtų
defektų pavojaus, gydytojas turi taikyti tuos benzodiazepinus,
kurie jau seniai įrodyti kaip nekenksmingi.
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savižudybę. Kai kurie tyrimai nustatė, kad SSRI yra veiksmingi
gydant vaikų ir paauglių depresiją (Sharp ir Hellings, 2006)
ir nenustatė jokios padidėjusios savižudybės rizikos ar rimtų
bandymų žudytis, pradėjus gydymą naujesniais antidepresantais
(Simon ir kt., 2006). Tačiau FDA perspėjimas gali būti susijęs
su sumažėjusiu antidepresantų išrašymu ir padidėjusiu vaikų
ir paauglių savižudybių skaičiumi (Gibbons ir kt., 2007).
Susirūpinimas dėl depresijos gali būti netaikomas vaikų ir
paauglių, sergančių nerimo sutrikimais, OKS ir potrauminio
streso sutrikimų gydymui, nes tai nebuvo tirta. Be to, savižudybės
rizika yra mažesnė nei terapinė nauda. Nepaisant to, pacientus
reikia atidžiai stebėti dėl diagnostikos neapibrėžtumo ir dėl
gretutinės depresijos. Kai kurie gydytojai taip pat mano, kad
geriau rezervuoti farmakologinį gydymą pacientams, kurie
nereaguoja į įrodymais pagrįstus psichologinius metodus.
Pagyvenusio amžiaus pacientų gydymas
Veiksniai, į kuriuos turėtų būti atsižvelgiama gydant
vyresnio amžiaus žmones, apima: padidėjęs jautrumas
anticholinerginiam vaistų poveikiui, padidėjęs jautrumas
ekstrapiramidiniams simptomams, padidėjusi ortostatinė
hipotenzija ir EKG pokyčiai bei galima paradoksali reakcija į
benzodiazepinus (Lader ir Morton, 1991), kurie apima depresiją
su (be) polinkiu į savižudybę, baimes, agresyvumą, smurtinį
elgesį ir simptomus, netiksliai diagnozuojamus kaip psichozė.
Taigi, gydymas TCA arba benzodiazepinais yra mažiau
palankus nei gydymas SSRI, buspironu ir moklobemidu, kurie,
atrodo, yra saugūs.
Tačiau atlikta labai nedaug randomizuotų kontroliuojamųjų
tyrimų, kuriuose tirti nerimu sergantys vyresnio amžiaus žmonės.
Vienas DAPK tyrimas, tiriantis vyresnius nei 65 metų
pacientus, parodė, kad pregabalinas yra veiksmingas ir saugus
(Montgomery ir kt., 2006a).
Vyresnių nei 60 metų pacientų (iš bendrų tyrimu duomenų
bazės, penkių placebu kontroliuojamųjų tyrimų) analizė
parodė, kad venlafaksinas yra veiksmingas vyresnio amžiaus
pacientams, sergantiems GNS (Katz ir kt., 2002).
Mažos imties DAPK tyrime dalyvavo 60 metų ir vyresnio
amžiaus pacientai, sergantys DSM-IV nerimo sutrikimu
(daugiausia generalizuotu nerimo sutrikimu). Daugumai
pacientų pagerėjo po gydymo citalopramu nei po placebo
(Lenze ir kt., 2005).
Ligoniai, sergantys širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis
Geriausiai vengti TCA pacientams, sergantiems širdies
ir kraujagyslių sistemos ligomis, nes jie gali padidinti širdies
susitraukimų dažnį, padidinti QT intervalą, sukelti ortostatinę
hipotenziją, lėtintį širdies laidumą ir turėti didelį chinidininio tipo
poveikį laidumui miokarde. Priešingai, SSRI turi minimalų poveikį
širdžiai ir kraujagyslių funkcijai ir gali turėti potencialiai teigiamą
poveikį trombocitų agregacijai (Davies ir kt., 2004; Roose, 2003).
Galimas kraujagyslių šalutinis poveikis nuo venlafaksino ir
duloksetino turi būti apsvarstytas. Tyrime su 60 metų ir vyresnio
amžiaus depresija sergančiais pacientais venlafaksinas buvo
gerai toleruojamas. Tačiau nepageidaujamas poveikis širdžiai ir
kraujagyslėms pasireiškė kai kuriems tyrimo dalyviams (Johnson
ir kt., 2006). Kitame tyrime depresija sergantiems pacientams
didelės venlafaksino dozės (vidurkis – 346 mg; diapazonas –
225-525 mg) nesukėlė jokių klinikinių ar statistiškai reikšmingų
poveikių EKG parametrams (Mbaya ir kt., 2007).
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Nerimo sutrikimai sunkių somatinių ligų atvejais
Pacientai, sergantys širdies ir kraujagyslių sistemos,
smegenų kraujagyslių ir endokrininėmis ligomis, gali turėti
tinkamas ir pagrįstas nerimo reakcijas, susijusias su jų somatinių
ligų būkle. Jie gali turėti ir gretutinių nerimo sutrikimų. Tokie
nerimo sutrikimai, manoma, sunkina lėtinės obstrukcinės
plaučių ligos (Brenes, 2003), širdies ligų arba miokardo infarkto
(Bankier ir kt., 2004; Frasure-Smith ir Lesperance, 2008; Shen
ir kt., 2008), cukrinio diabeto (Anderson ir kt., 2002) arba
smegenų traumos (Rogers ir Read, 2007) gydymą ir prognozę.
Nerimo veiksniai, nustatyti pagal keturias skales (psichostenijos,
socialinės intraversijos, fobijos ir pasireiškiančio nerimo
matavimais), nepriklausomai nuo kitų veiksnių, prognozuoja
miokardo infarkto dažnį vyresnio amžiaus vyrams (Shen ir kt.,
2008). GNS diagnozė 2,09 karto didina širdies įvykio šansą per
dvejų metų laikotarpį (Frasure-Smith ir Lesperance, 2008). Tie,
kurie išgyveno galvos smegenų traumą, turi didelę GNS arba
potrauminio streso sutrikimo riziką (Rogers ir Read, 2007).
Studijų apie anksiolitinį gydymą pacientams, sergantiems lėtine
obstrukcine plaučių liga (LOPL) ir gretutiniu GNS ar panikos
sutrikimu, apžvalga rodo, kad toks gydymas gali pagerinti tiek
fizinę, tiek psichinę sveikatą (Mikkelsen ir kt., 2004).
Vis dėlto pacientai, sergantys sunkiomis somatinėmis ligomis,
neįtraukiami į tyrimus, trūksta duomenų, rodančių anksiolitinės
terapijos naudą gyvybiškai svarbioms somatinėms funkcijoms
(pvz., HbA1c, FEV proc., miokardo infarktas arba insultas).
Nerimo simptomų taip pat gali atsirasti dėl kitos medicininės
ligos, pvz., hipertiroidizmo (Bunevicius ir Prange, 2006).
Būsimi moksliniai tyrimai
Daugelis duomenų apie ansiolitinius junginius šiuo
metu yra tik ikiklinikiniai ar preliminarūs klinikiniai. Tai
apima 5-HT1A-antagonistus, 5-HT2C-antagonistus, 5-HT2
antagonistus, 5-HT3 antagonistus, beta karbolinus, sigma
ligandus, tachikininių receptorių antagonistus, glutamato
receptorių agonistus, neuropeptido Y agonistus, CRH receptorių
antagonistus, natriuretinius peptidus ir nitroflavanoidinus.
Išvados
Šių gairių rekomendacijos pirmiausia pagrįstos atsitiktinės
atrankos, kontroliuojamųjų, dvigubai aklų tyrimų duomenimis.
Tačiau kontroliuojamieji tyrimai ne visada atspindi klinikinę
realybę ir turi trūkumų, pvz., neapima pacientų, turinčių kitų
psichikos sutrikimų, minčių apie savižudybę arba somatinių
ligų. Be to, turi būti atsižvelgiama į tai, kad, kai kurie gydymo
būdai, kurie gali būti veiksmingi gydant nerimo sutrikimus, dar
nebuvo tirti kontroliuojamaisiais tyrimais, nes nėra finansinės
paramos. Įrodymų nebuvimas nėra tas pats, kas poveikio
įrodymų nebuvimas. Vis dėlto be kontroliuojamų tyrimų,
kaip auksinio standarto, bet kokios gydymo rekomendacijos
laikytinos kaip nepakankamai pagrįstos.
Taigi, dėl padidėjusio dėmesio sistemingam, klinikiniam
psichofarmakologinių junginių, skirtų nerimo sutrikimams
gydyti, įvertinimui, pastaraisiais metais buvo sukaupta išsami
duomenų bazė, pagal kurią galima parengti tikslias nerimo
sutrikimų, OKS ir potrauminio streso sutrikimo gydymo
rekomendacijas. Daugeliu atvejų gydymas vaistais pageidautinas
kartu su nefarmakologinėmis procedūromis, tokiomis kaip,
kognityvine elgesio terapija ir tai gali žymiai pagerinti gyvenimo
kokybę pacientams, sergantiems šiomis ligomis.
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