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Norėdamas   atbaidyti   publiką   nuo   paskaitos   ar   semi-
naro,  pavadink  renginį  „gydymo  algoritmai“;;  norėdamas  
pritraukti   publiką,   pavadink   renginį   „gydymo   menas“.  
Paskaitos   turinys  gali  būti   toks  pats,  bet  pavadinime  sly-
pi  kažkoks  magnetizmas.  Šis  magnetizmas,  matyt,  atspindi  
platesnį   požiūrį   į   gydytojo   ir   paciento   vaidmenį   gydymo  
procese.  Gydymo   schemos   ir   algoritmai   lemia,   kad   svar-
biausia   ir   aktyviausia   gydymo   proceso   dalis   yra   gydymo  
metodai,  o  gydytojas  ir  pacientas  nukeliami  į  antrą  planą.  
Dar  daugiau,  gydytojas  paverčiamas  standartizuoto  diag-
nostikos   ir   gydymo   proceso   sraigteliu,   o   pacientas   –   be-
veidžiu  šių  standartizuotų  paslaugų  vartotoju.  Jokio  indi-
vidualumo  ir  kūrybos,  tik  schemos  ir  standartai.  Kam  gali  
patikti  toks  beveidis  požiūris  į  gydymą  ir  gydytoją?

Gydymo  menas   suponuoja   kitokį   požiūrį   į   tą   patį   gy-
dymo  procesą.  Gydytojas  tampa  kūrėju,  gydančiu  unikalų  
pacientą,  ir  jo  santykis  su  ligoniu  tampa  aktyviu  kūrybiniu  
procesu.  Sistematizuoti   ir   įrodymais  pagrįsti  gydymo  me-
todai   lieka   tik  moderniais   darbo   įrankiais,   padedančiais  
siekti  svarbiausio   tikslo  –  paciento  sveikatos.  Schemos   ir  
algoritmai,  susistemindami  gausią  informaciją  apie  senus  
ir   naujus   gydymo   metodus,   padeda   gydytojui   pasirinkti  
tinkamiausią  gydymo  būdą.  Šioje  paradigmoje  pirmenybė  
atiduodama  gydytojui-kūrėjui,   aktyviai   ieškančiam   tinka-
miausio  gydymo  būdo  konkrečiam  pacientui,  o  gydymo  al-
goritmai   ir   schemos   atlieka   tik   pagalbinę   funkciją.   Kam  
gali  nepatikti  toks  požiūris  į  gydytoją?

Skatinant  psichiatrų  kūrybiškumą,  būtina,  kad  juos  pa-
siektų  objektyvi  ir  patogiai  pateikta  informacija  apie  psi-
chikos   ligų   gydymą.   Šiame   žurnalo   numeryje   pradedame  
spausdinti  ciklą  straipsnių,  skirtų  naujausiai  informacijai  
apie  biologinius  psichikos  sutrikimų  gydymo  būdus.  Šiuos  
apžvalginius   gydymo   rekomendacijų   straipsnius   parengė  
Pasaulinės   biologinės   psichiatrijos   draugijų   federacijos  

Redakcijos skiltis

(angl.   World   Federation   of   the   Societies   of   Biological  
Psychiatry,   WFSBP)   ekspertų   grupės.   Iniciatyva   subu-
riant  šias  grupes  priklauso  buvusiam  WFSBP  prezidentui  
profesoriui  Hansui  Jürgenui  Mölleriui.  Į  šias  grupes  buvo  
kviečiami   ekspertai   iš   viso   pasaulio,   neatsižvelgiant   į   jų  
narystę  WFSBP.   Ekspertų   grupių   parengtos   gydymo   gai-
rės   buvo   siunčiamos   visoms   WFSBP   draugijoms   narėms  
ir  galutiniame  rekomendacijų  variante  buvo  atsižvelgiama  
į   jų   pastabas.   Pagrindinis   šio   darbo   tikslas   yra   pateikti  
objektyvią   įrodymais   pagrįstą   informaciją   apie   biologi-
nius  įvairių  psichikos  sutrikimų  gydymo  metodus.  Jau  yra  
išspausdintos   rekomendacijos,   skirtos   depresijai,   nerimo  
sutrikimams,  bipoliniam  sutrikimui,  schizofrenijai;;  rengia-
mos  rekomendacijos  asmenybės,  kognityviniams,  miego  ir  
kitiems  psichikos  sutrikimams.  Rekomendacijos  yra  perio-
diškai  peržiūrimos  ir  atnaujinamos.

WFSBP   gydymo   rekomendacijos   pelnė   visuotinį   psi-
chiatrų   pripažinimą   ir   yra   verčiamos   į   daugelį   kalbų.  
Lietuvišką   WFSBP   rekomendacijų   leidimą   pradedame  
nuo   bipolinio   sutrikimo   gydymo   rekomendacijų   vertimo  
spausdinimo.  Ateinančiais  metais  planuojame  išspausdinti  
depresijos  ir  schizofrenijos  gydymo  rekomendacijas.  Tiki-
mės,  kad  šie   straipsniai   sudomins  Lietuvos  psichiatrus   ir  
pasitarnaus  jų  kūrybiškumui  ieškant  tinkamiausio  gydymo  
būdo.  

Robertas  Bunevičius
Lietuvos  biologinės  psichiatrijos  draugijos  prezidentas

Gydymo  menas  įrodymais  pagrįstos  medicinos  eroje
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Biologinis bipolinio sutrikimo gydymas:  
Pasaulinės  biologinės  psichiatrijos  draugijų  federacijos  

(WFSBP) rekomendacijos
I  dalis:  bipolinės  depresijos  gydymas
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prezidentas; Vokietija)

Hapog  Akiskal  (JAV),  Herve  Allain  (Prancūzija),  Jose  Ayuso-Gutierrez  (Ispanija),  David  Baldwin  (Jungtinė  
Karalystė),  Peer  Bech  (Danija),  Otto  Benkert  (Vokietija),  Michael  Berk  (Pietų  Afrika),  Istvan  Bitter  (Vengrija),  
Marc  Bourgeois  (Prancūzija),  Graham  Burrows  (Australija),  Joseph  Calabrese  (JAV),  Giovanni  Cassano  (Ita-
lija),  Marcelo  Cetkovich-Bakmas  (Argentina),  John  Cookson  (Jungtinė  Karalystė),  Delcir  da  Costa  (Brazilija),  
Mihai George (Rumunija), Frank Goodwin (JAV), Gerado Heinze (Meksika), Teruhiko Higuchi (Japonija), Ro-
bert  Hirschfeld  (JAV),  Cyril  Hoeschl  (Čekijos  Respublika),  Edith  Holsboer-Trachsler  (Šveicarija),  Kay  Jami-
son  (JAV),  Cornelius  Katona  (Jungtinė  Karalystė),  Martin  Keller  (JAV),  Parmanand  Kulhara  (Indija),  David  
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lija),  Stuart  Montgomery  (Jungtinė  Karalystė),  Charles  Nemeroff  (JAV),  Willem  Nolen  (Olandija),  David  Nutt  
(Jungtinė  Karalystė),  Eugene  Paykel  (Jungtinė  Karalystė),  Michael  Philipp  (Vokietija),  Robert  Post  (JAV),  
Stanislaw Puzynski (Lenkija), Zoltan Rihmer (Vengrija), Janusz Rybakowski (Lenkija), Peer Vestergaard  

(Danija), Eduard Vieta (Ispanija), Jörg Walden (Vokietija), Peter Whybrow (JAV), Kazuo Yamada (Japonija)
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SANTRAUKA 
Šias  praktines  biologinio,  daugiausia  –  farmakologinio,  bipolinės  depre-
sijos  gydymo  rekomendacijas  parengė  Pasaulinės  biologinės  psichiatrijos  
draugijų   federacijos   (angl.  World  Federation   of   Societies   of  Biological  
Psychiatry,  WFSBP)  bipolinio  sutrikimo  gydymo  rekomendacijų  rengimo  
darbo  grupė.  Jų  paskirtis  –  pateikti  sistematizuotą  visų  mokslinių  įrodymų,  
susijusių  su  bipolinės  depresijos  gydymu,  apžvalgą.  Duomenys,  naudoti  
rengiant  šias  rekomendacijas,  paimti  iš  MEDLINE  ir  EMBASE  duomenų  
bazių,  svarbiausių  pastarojo  meto  konferencijų  bei  įvairių  nacionalinių  ir  
tarptautinių  gydymo  rekomendacijų.  Jų  mokslinis  pagrįstumas  buvo  su-
skirstytas  į  keturis  įrodymų  lygius  (nuo  A  iki  D).  Kadangi  šios  rekomenda-

SUMMARY
These practice guidelines for the biological, mainly pharmacological 
treatment of bipolar depression were developed by an international 
task  force  of  the  World  Federation  of  Societies  of  Biological  Psychiatry  
(WFSBP).  Their  purpose  is  to  supply  a  systematic  overview  of  all  scien-
tific  evidence  pertaining  to  the  treatment  of  bipolar  depression.  The  data  
used  for  these  guidelines  have  been  extracted  from  a  MEDLINE  and  
EMBASE  search,  and  from  recent  proceedings  of  key  conferences  and  
various national and international treatment guidelines. Their scienti-
fic  rigor  was  categorised  into  four  levels  of  evidence  (A-D).  As  these  
guidelines  are  intended  for  clinical  use,  the  scientific  evidence  was  not  

REKOMENDACIJOS SPAUSDINAMOS WFSBP LEIDIMU

Heinz GRUNZE, Siegfried KASPER, Guy GOODWIN, Charles BOWDEN, David BALDWIN, Rasmus LICHT ir kt.  
Biologinis  bipolinio  sutrikimo  gydymas:  Pasaulinės  biologinės  psichiatrijos  draugijų  federacijos  (WFSBP)  rekomendacijos.  I  dalis
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ĮVADAS
Bipolinis   sutrikimas   yra   nepakankamai   diagnozuojama  

(Ghaemi  ir  kt.,  2000b;;  Kasper  ir  kt.,  2002a),  o  nepakankamai  gy-
dant,  ir  stipriai  žalojanti  liga  (Simpson  ir  Jamison,  1999).  Prie-
šingai  nei  unipolinės  depresijos,  bipolinės  depresijos  paplitimas  
pasaulyje   gana   nedidelis.   Tarptautinių   tyrimų   metu   nustatyta,  
kad  I  tipo  bipolinio  sutrikimo  paplitimas  pasaulyje  yra  1,6  proc.  
(Weissman  ir  kt.,  1996),  o  I  ir  II  tipo  bipolinių  sutrikimų  –  5,5  
proc.   (Angst,   1995).   Kai   kurioms   pacientų   grupėms,   tokioms  
kaip,   pavyzdžiui,   jauni   pacientai,   sergantys   depresija   su   psi-
chozės   simptomais,  pirmojo  epizodo  metu  klaidinga  diagnozė  
nustatoma  ypač  dažnai  –  paaiškėjo,  kad   iki  50  proc.  pacientų,  
stacionarizuotų   pirmojo   depresijos   epizodo   metu,   laikui   bė-
gant  pasirodo  sergą  bipoliniu  sutrikimu  (Goldberg  ir  kt.,  2001)  
(1  pav.).  Epidemiologiniai  duomenys  kartu  su  gausėjančiais  są-
sajų  su  genetiniu  polimorfizmu  įrodymais  (pavyzdžiui,  biogeni-
nių  aminų  receptorius  ir  pernešėjus  koduojančių  genų  ekspresija  
(Kelsoe  ir  kt.,  1996;;  Waldman  ir  kt.,  1997))  patvirtina  prielaidą,  
kad  bipolinis  sutrikimas  turi  gana  stiprų  paveldimumo  kompo-
nentą  ir  kad  jo  paplitimas  santykinai  nedaug  priklauso  nuo  žmo-
gaus  asmeninių  ar  socialinių  ypatybių.  Dėl  to  manoma,  kad  opti-
mizuotas  biologinis,  daugiausia  psichofarmakologinis  gydymas  
turėtų  duoti  panašų  rezultatą  skirtingų  kultūrų  pacientams.

Nepaisant  šio  argumento,  visame  pasaulyje  yra  sukurta  dau-
gybė  bipolinio  sutrikimo  gydymo  strategijų  ir  rekomendacijų,  ku-
riose  įvairiems  gydymo  metodams  skiriamas  skirtingas  vaidmuo.  
Akivaizdu,  kad  taip  yra  ne  dėl  paveldimų  biologinių  skirtumų,  bet  
dėl  skirtingų  gydymo  tradicijų  ir  skirtingų  požiūrių  į  kai  kuriuos  
konkrečius  preparatus.  Taigi  įrodymai,  kuriais  remiasi  šie  skirtin-
gi   požiūriai,   yra   gana   riboti.  Rekomendacijos   bipolinio   spektro  
sutrikimams gydyti apskritai gali skirtis dar labiau, kadangi net 
nozologinės  šių  sutrikimų  klasifikacijos  klausimai  toli  gražu  nėra  
galutinai  išspręsti  (Akiskal  ir  Pinto,  1999;;  Baldessarini,  2000).

METODAI
Šių  rekomendacijų  tikslas  yra  apibendrinti  skirtingus  autori-

tetingų  mokslininkų  bei  ekspertų  iš  viso  pasaulio  požiūrius  į  far-
makologinį  bipolinio  sutrikimo  gydymą.  Tuo  tikslu  buvo  atlieka-
ma  išplėstinė  literatūros,  publikuotos  iki  2002  m.  vasario  mėn.,  
paieška  MEDLINE  ir  EMBASE  duomenų  bazėse,  taip  pat  ir  ki-
tuose  šaltiniuose,  tokiuose  kaip  knygų  straipsniai,  bei  svarbiau-
sių  pastarojo  meto  konferencijų  santraukose.  Kaip  papildomos  
nuorodos  buvo  išanalizuotos  ir  keletas  nacionalinių  gydymo  re-
komendacijų,  parengtų  1997  m.  ir  vėliau.  Rasti  duomenys  buvo  
susisteminti  ir  sugrupuoti  (Shekelle  ir  kt.,  1999).  Kiekvienas  far-
makologinio  gydymo  pasiūlymas  buvo  įvertintas  atsižvelgiant  į  
jo  efektyvumą,  saugumą  (šalutinių  poveikių  profilį  ir  perėjimo  į  
priešingą  afekto  polių  riziką  ir,  daugiausia  bipolinei  depresijai,  
vaistų   keitimo   riziką),   vartojimo   praktiškumą   ir   prieinamumą  
skirtingose  šalyse.  Kadangi  vaistų  kainų  įvairovė  pasaulyje  yra  
didžiulė,  kasdienio  gydymo  kaštai  vertinami  nebuvo.  Stokojant  
moksliškai  gerai  parengtų  bipolinio  afektinio  sutrikimo  tyrimų  
(Ghaemi  ir  kt.,  2000a),  nuspręsta  taikyti  lankstesnius  kriterijus  ir  
labiau  imti  domėn  bet  kokią  klinikinę  vaisto  ilgalaikio  vartojimo  
patirtį.  Po  2001  m.  liepą  pasauliniame  Biologinės  psichiatrijos  
kongrese  Berlyne  įvykusios  aštrios  diskusijos  įrodymų  gradaciją  
nuspręsta  pagrįsti  schizofrenija  sergančių  Pacientų  ligos  baigčių  
tyrimo komandos (Patient  Outcome  Research  Team,  PORT) pa-
rengtomis  gydymo  rekomendacijomis   (Lehman   ir  Steinwachs,  
1998).  Šiose  rekomendacijose  klinikinė  patirtis  suderinta  su  įro-
dymais  pagrįstos  medicinos  elementais;;  jos  taip  pat  buvo  nau-
dotos  rengiant  Pasaulinės  biologinės  psichiatrijos  draugijų  fede-
racijos (World  Federation  of  Societies  of  Biological  Psychiatry, 
WFSBP)  unipolinio  afektinio  sutrikimo  gydymo  rekomendaci-
jas  (Bauer  ir  kt.,  2002a,b).

A   lygis:   Gerai   tyrimais   pagrįsti   įrodymai.   Tai   reiškia,   kad  
efektyvumo  įrodymai  buvo  pagrįsti  mažiausiai  trimis  gerai  me-
todologiškai  parengtais  tyrimais,  tarp  jų  ne  mažiau  nei  vienu  pla-
cebu  kontroliuojamu   ir  ne  mažiau  nei  dviem  palyginamaisiais  
standartinio  gydymo  tyrimais.  Tyrimų  metu  turėjo  būti  laikomasi  
tokių  kriterijų,  kaip  pakankama  tiriamųjų  imtis  ir  tyrimo  trukmė,  
atsitiktinis  paskirstymas  į  gydomąją  ar  dvigubai  aklą  grupes.

B  lygis:  Pakankamai   tyrimais  pagrįsti   įrodymai.  Šie   įrody-
mai  pagrįsti  mažiausiai  dviem  atsitiktinių  imčių  dvigubai  aklais  
(AIDA)  tyrimais,  kurie  galėjo  ir  neatitikti  kai  kurių  A  lygio  kri-
terijų  (pavyzdžiui,  maža  tiriamųjų  imtis  arba  neatlikta  kontrolė  
placebu),  arba  vienu  AIDA  tyrimu  ir  mažiausiai  vienu  didelės  
apimties  perspektyviuoju  natūralistiniu  tyrimu.

C  lygis: Vienas AIDA tyrimas su palyginimu, vienas atviras 
perspektyvusis tyrimas arba du atviri perspektyvieji tyrimai su 
daugiau  nei  10  tiriamųjų.

D  lygis: Rekomendacijos  pagrįstos  perspektyviuoju  tyrimu,  
atliktu  su  ne  mažiau  kaip  10  pacientų,  arba  didelės  apimties  re-
trospektyviąja  duomenų  analize  ir  patvirtintos  ekspertų.

Laikinosios  darbo  grupės  sekretoriui  ir  pirmininkui  paruošus  
šių  rekomendacijų  juodraštinį  variantą,  jis  buvo  išsiųstas  visiems  

1  pav.  Tęstinis  Čikagos  tyrimas.  Per  15  metų  beveik   
50  proc.  pacientų,  pirmąkart  stacionarizuotų  dėl   
unipolinės  depresijos,  patyrė  mažiausiai  vieną   
hipomanijos  ar  manijos  epizodą  (Goldberg  ir  kt.,  2001)
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įrodymais   pagrįstos   rekomendacijos,   farmakoterapija,   antidepresan-
tai,  nuotaikos  stabilizatoriai,  elektrokonvulsinė  terapija.

only  graded,  but  also  commented  on  by  the  experts  of  the  task  force  to  
ensure practicability.
Key words: bipolar disorder, depression, acute treatment, evidence-
based guidelines, pharmacotherapy, antidepressants, mood stabiliser, 
electroconvulsive therapy.

Gydymo rekomendacijos
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55  WFSBP  bipolinio  sutrikimo  gydymo  rekomendacijų  rengimo  
darbo  grupės  nariams  kritiškai  įvertinti  ir  pastaboms  apie  gydy-
mo  ypatumus   jų   šalyse  pateikti.  Antrasis   juodraščio  variantas,  
peržiūrėtas   ir  pataisytas  atsižvelgiant   į  gautas   rekomendacijas,  
buvo pateiktas galutinai patvirtinti.

Siekiant   išvengti   šališkumo,   rekomendacijos   buvo   rengia-
mos  be  farmacijos  kompanijų  paramos.  Darbo  grupės  ekspertai  
buvo   parinkti   atsižvelgiant   į   jų   patirtį   ir   stengiantis   atspindėti  
kultūrų  įvairovę.

Nors autoriai supranta, kad bipolinis sutrikimas yra kintama 
būklė,  kuri  taip  pat  persidengia  su  skirtingais  nuotaikos  poliais  
(pavyzdžiui,   mišri   manija   ar   mišri   depresija),   praktiniais   su-
metimais  gydymo  rekomendacijos  pradžioje  yra   suskirstytos   į  
klasikines  skubaus  bipolinės  depresijos  ir  manijos  gydymo  bei  
profilaktikos  kategorijas.  Šis  straipsnis  bus  skirtas  bipolinės  dep-
resijos gydymui.

SKUBUS  BIPOLINĖS  DEPRESIJOS   
GYDYMAS
Antidepresantai
Atlikta   gausybė   klinikinių   tyrimų,   patvirtinančių   skirtingų  

antidepresantų  efektyvumą  gydant  net  ir  gydymui  atsparią  uni-
polinę  depresiją  (McConville  ir  kt.,  1998;;  Nelson,  1998a,b).  Ty-
rimai,  ypač  naujesnių  antidepresantų,  yra  gerai  metodologiškai  
parengti,  ir  praktiškai  kiekvieno  per  pastaruosius  dvidešimt  metų  
užregistruoto  antidepresanto  efektyvumas  tikrai  įrodytas  A  lygiu.  
Deja,  tai  galima  pasakyti  tik  apie  unipolinės  depresijos  gydymo  
veiksmingumą.  Apmaudu,  tačiau  per  pastaruosius  du  dešimtme-
čius  daugelio  antidepresantų  tyrimų  metu  bipoliškumas  buvo  at-
metimo  kriterijus.  Į  senesnius  triciklių  antidepresantų  (TCA)  ty-
rimus  kartais  būdavo  įtraukiami  ir  bipoline  depresija  sergantieji  
pacientai,  tačiau  atskira  jų  analizė  arba  išvis  nebūdavo  atliekama,  
arba  būdavo  nepakankamai  patikima  dėl  mažo  bipolinių  pacientų  
skaičiaus.  Taigi  galima  remtis  tik  keletu  nedidelių  kontroliuojamų  
tyrimų,  kurių  metu  daugiausia  buvo  tirti  nauji  vaistai,  tokie  kaip  
selektyvieji  serotonino  reabsorbcijos  inhibitoriai  (SSRI),  selekty-
vieji  ar  neselektyvieji  monoaminooksidazės (MAO) inhibitoriai 
ar bupropionas lygintas su TCA (daugiausia imipraminu) arba 
placebu.  Šių  tyrimų  duomenimis,  bent  jau  negrįžtami  neselekty-
vieji  MAO  inhibitoriai  (Baumhackl  ir  kt.,  1989;;  Himmelhoch  ir  
kt.,  1991),  SSRI  (fluoksetinas  (Cohn  ir  kt.,  1989;;  Amsterdam  ir  
kt.,  1998),  paroksetinas  (Vieta  ir  kt.,  2000))  ir  bupropionas  (Sachs  
ir  kt.,  1994)  yra  veiksmingesni  už  placebą  ir/ar  pagal  efektyvumą  
lygūs  ar  kiek  efektyvesni  už  imipraminą  ar  desipraminą.

Vien   tik  kontroliuojami   įrodymai  nėra   įspūdingi.  Praktikai  
vadovaujasi   dideliu   unipolinio   ir   bipolinio   depresijos   epizodo  
panašumu.  Kas   tinka  skubiam  unipolinės  depresijos  gydymui,  
turėtų  tikti  ir  bipolinei  depresijai.  Kai  kurie  įrodymai,  lyginant  
triciklių   antidepresantų   efektyvumą  unipolinei   ir   bipolinei   de-
presijai  gydyti,  buvo  gauti  atlikus  didelę  retrospektyviąją  2032  
pacientų,  nuo  1980  iki  1992  m.  gydytų  Miuncheno  universiteto  
Psichiatrijos  klinikoje,  analizę  (Möller  ir  kt.,  2001).

Lyginant   ligoninėje   rutiniškai   užpildytą   Bendro   klinikinio  
vertinimo   skalę   (angl.  Clinical  Global   Impression  Scale, CGI), 
standartizuotus  anamnezės  duomenis,  surinktus  pagal  Asociacijos  
metodikoms ir dokumentams psichiatrijoje rekomendacijas (angl. 
Association  for  Methodology  and  Documentation  in  Psychiatry, 
AMDP)  (Pietzker  ir  Gebhardt,  1983)  ir  apskaičiuotą  hospitalizavi-
mo  trukmę,  tarp  unipoline  ir  bipoline  depresija  sergančių  pacientų  

nebuvo  pastebėta  jokio  skirtumo.  Tuo  metu  retai  būdavo  skiria-
ma  kitokių  antidepresantų  nei  TCA.  Analizuojant  kartu  skiriamų  
nuotaikos  stabilizatorių  (beveik  išimtinai  vien  ličio)  gydymo  re-
zultatus  taip  pat  nenustatyta  jokių  skirtumų.  Mes  traktuojame  tai  
kaip  svarbų  D  lygio  įrodymą,  paremiantį  antidepresantų  vartojimą  
vidutinio  sunkumo  ar  sunkios  bipolinės  depresijos  atveju.

Nedideli tyrimai, atlikti vartojant naujus antidepresantus, pa-
vyzdžiui,  fluoksetiną   (Amsterdam  ir  kt.,  1998)   ir  venlafaksiną  
(Amsterdam,  1998),  taip  pat  rodo  panašų  jų  efektyvumą  gydant  
unipolinę  ir  bipolinę  depresiją.  Viena  išimtis  buvo  papildomas  
tyrimas,   atliktas   su  pacientais,   kurių   serume  buvo  didelė   ličio  
koncentracija, gydant paroksetinu ir lyginant su gydymu TCA 
(imipraminu)  ir  placebu.  Pirminės  analizės  metu  nebuvo  nustaty-
ta  jokių  reikšmingų  skirtumų  (Nemeroff  ir  kt.,  2001).  Veikiausiai  
reikėtų  šį  tyrimą  traktuoti  kaip  nepavykusį,  nors  antrinės  anali-
zės  metu  buvo  atskleista  ir  keletas  papildomų  faktų.  Pavyzdžiui,  
pacientams,   kurių   ličio   koncentracija   plazmoje   buvo  maža,   ir  
paroksetinas,  ir  imipraminas  buvo  statistiškai  reikšmingai  veiks-
mingesni  už  placebą,  o  paroksetinas  dar  ir  geriau  toleruojamas  
nei   imipraminas.  Apibendrinant,  galima  pripažinti   remiantis  B  
(geriausiu   atveju),   o   taip   pat   ir  C   bei  D   lygio   įrodymais,   kad  
antidepresantai   (ir   klasikiniai   TCA,   ir   naujesnės   kartos)   yra  
efektyvūs  klasikinės  depresijos  simptomams  gydyti  pacientams,  
sergantiems bipoliniu sutrikimu.

Pagal   saugumo   ir   šalutinio   poveikio   profilį   manoma,   kad  
naujesnės  kartos  antidepresantai  yra  geriau   toleruojami   ir  ma-
žiau  toksiški  perdozavimo  atveju  (Lader,  1996;;  Barbey  ir  Roo-
se,  1998;;  Frey  ir  kt.,  2000)  (2  pav.).  Vis  dėlto  reikėtų  pažymėti,  
kad  Cochrane  bibliotekos  metaanalizė  atskleidė  tik  tendenciją,  o  
ne  reikšmingą  skirtumą  tarp  SSRI  ir  TCA  (Barbui  ir  kt.,  2000)  
lyginant  juos  pagal  tai,  kaip  dažnai  pacientai  pasitraukia  iš  kli-
nikinių  tyrimų.  Vaistų  vartojimo  „mados“  dažniausiai  yra  daug  
ginčų   keliantis   klausimas,   ypač   bipolinės   depresijos   gydymo  
atveju,   todėl  naujos  kartos  antidepresantams  pirmumas  neretai  
teikiamas  vien  dėl  geresnio  vaisto  toleravimo.  

Nėra  įrodymų,  kad  vienų  antidepresantų  efektyvumas  skir-
tųsi  nuo  kitų.  Taigi  gydymas  galėtų  būti  orientuotas   į   simpto-
mus,  pavyzdžiui,  esant  miego  sutrikimams  skirti  migdomųjų,  o  
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prislopintiems  pacientams  skirti  aktyvinančių  vaistų.  Vis  dėlto  
yra  preliminarių  duomenų,  kad  venlafaksinas  (naujesnis  antide-
presantas,   pasižymintis   ir   noradrenerginiu,   ir   serotoninerginiu  
poveikiu)  lengviau  nei  SSRI  sukelia  manijos  būklę  (Vieta  ir  kt.,  
2000).  Taigi  vaistų  keitimo  rizika  vartojant  antidepresantų  turėtų  
būti  vertinama  kritiškai  (žr.  skyrelį  apie  vaistų  keitimą).  Kadangi  
vis  didesnis  dėmesys  skiriamas  vartojimo  patogumui,  daugelis  
naujųjų  antidepresantų  gali  būti  vartojami  vieną  du  kartus  per  
dieną   ir   taip   lengviau   suderinami   su   nuotaikos   stabilizatorių  
vartojimu.   Vertinant   prieinamumo   galimybes,   daugelio   naujų  
antidepresantų   galima   gauti   visame   pasaulyje,   nors   naujesni,  
patentiniai  vaistai   išlieka  gerokai  brangesni  nei  senesnieji,  ku-
rių  patentinis  laikotarpis  yra  pasibaigęs.  Kai  ypač  aktualūs  yra  
ekonominiai   aspektai,   galima   skirti   ir   gerokai   pigesnių   geriau  
toleruojamų  TCA  (pavyzdžiui,  nortriptilino),  jeigu  keitimo  rizi-
ka  tinkamai  kontroliuojama  nuotaikos  stabilizatoriais.

Apibendrinant  galima  pasakyti,  jog,  nors  atlikta  mažai  kon-
troliuojamų  tyrimų  (dažnai  nepakankamos  imties),  tačiau  retros-
pektyviosios  duomenų  analizės  buvo  didelės  apimties,  bendrai  
antidepresantų,   kaip   grupės,   veiksmingumą   bipoline   depresija  
sergantiems  pacientams  gydyti  mes  vertiname  kaip  B  lygio  įro-
dymus.  Tiesa,  kai  kurie  atskiri  medikamentai  nusipelno  žemes-
nio  įvertinimo.  

Nuotaikos stabilizatoriai
Dėl  esamo  tyrimų  skaičiaus  ir  įrodymų  būklės  visą  dėmesį  

mes  skirsime  tik  ličiui,  valproatams,  karbamazepinui  ir  lamotri-
ginui.  Apskritai  ši  sfera  yra  tyrinėta  nepakankamai  –  iki  lamo-
trigino   tyrimo  rezultatų  paskelbimo  1999  m.   (Calabrese   ir  kt.,  
1999a)  nebuvo  atlikta   jokių  bipolinės  depresijos  placebu  kon-
troliuojamų  atsitiktinių   imčių   tyrimų  su   lygiagrečiomis  mono-
terapijos  grupėmis.

Litis
Yra  mažai  įrodymų,  kad  litis  bipolinei  depresijai  gydyti  yra  

veiksmingesnis  nei  unipolinei  (Goodwin  ir  kt.,  1972;;  Baron  ir  
kt.,  1975).  Aštuoni  iš  devynių  dvigubai  aklų  tyrimų  su  placebu  
patvirtino,  kad  litis  yra  pranašesnis  už  placebą  gydant  bipolinę  
depresiją   (Zornberg   ir  Pope,  1993).  Vis  dėlto  daugelio   šių   ty-
rimų  metodologija   kelia   abejonių.   Tik   jų   metaanalizė   (Souza  
ir   Goodwin,   1991)   surinko   pakankamą   pacientų   skaičių,   kad  
būtų   galima   patvirtinti   ličio   efektyvumą.   Ličio  monoterapijos  
antidepresinio poveikio stiprumas, palyginti su kitais antidepre-
santais,  taip  pat  išlieka  neaiškus.  Buvo  atlikti  ir  penki  nedideli  
dvigubai  akli  tyrimai  (pavyzdžiui,  Mendels  ir  kt.,  1972;;  Arieli  ir  
Lepkifker,  1981;;  apžvalgą  žr.  Adli  ir  kt.,  1998).  Mes  neaptiko-
me  publikuotų  kontroliuojamų  tyrimų,  lyginančių  antidepresinį  
ličio  efektyvumą  su  naujos  kartos  antidepresantų  efektyvumu.  
Be  to,  litis  nepasižymi  slopinamuoju  poveikiu,  nors  šis  gali  būti  
pageidautinas  pacientams,  kuriems  pasireiškia  sunki  depresija  ir  
suicidiniai  ketinimai.  Numanomas  antisuicidinis   ličio  poveikis  
pasireiškia  ne  staiga,  bet  išsivysto  laikui  bėgant.  Taigi  greitas  an-
tidepresinis  ličio  poveikis  patvirtinamas  B  įrodymų  lygiu.  Nors  
litis   dar   vartojamas   ir   augmentacijai   gydant   gydymui   atsparią  
depresiją,   vien   ličio  monoterapijos   gali   nepakakti   pacientams,  
sergantiems vidutinio sunkumo ar sunkia bipoline depresija.

Valproatai
Dar  mažiau  duomenų  yra  apie  greitą  antidepresinį  valproa-

tų  poveikį.  2001  m.  buvo  publikuotas  sisteminis  placebu  kon-
troliuotas  dvigubai  aklas  19  pacientų,  sirgusių  II  tipo  bipoliniu  
depresijos  fazės  sutrikimu,  tyrimas  (Winsberg  ir  kt.,  2001),  de-

monstruojantis  antidepresinį  valproatų  poveikį.  Vis  dėlto  Lam-
bertas   nurodo,   kad   teigiamas   poveikis   pasireiškė   tik   24   proc.  
iš   103   bipoline   depresija   sirgusių   pacientų   (Lambert,   1984).  
Lambertas   atliko   atvirą   tyrimą,   daugiausia   su   I   tipo   bipoliniu  
sutrikimu  sirgusiais  pacientais.  Šis  24  proc.  atsakas   tikriausiai  
nesiskiria  nuo  laukto  placebo  atsako.  Taigi  kol  kas  dar  nėra  tvirtų  
įrodymų,  kad  valproatai  vieni  patys  būtų  veiksmingi  kaip  antide-
presantai  ūminės  fazės  metu,  bent  jau  I  tipo  bipoliniu  sutrikimu  
sergantiems  pacientams.  Bet  jų  potencialas  depresinių  epizodų  
prevencijai  yra  gerokai  didesnis.  Didelės  apimties  placebu  kon-
troliuojamas   palaikomasis   tyrimas   parodė,   kad  valproatai   (bet  
ne  litis)  buvo  patikimai  veiksmingesni  už  placebą  depresinio  at-
kryčio  prevencijai  (Bowden  ir  kt.,  2000).  Vis  dėlto  šie  rezultatai  
gauti  antrinės  tyrimo,  kurio  pirminė  analizė  to  neparodė,  duome-
nų  analizės  metu.  Apibendrinant,  valproatų  vartojimas  ūminiu  
bipolinės   depresijos   periodu   yra   racionalus   tik   atsižvelgiant   į  
ilgalaikio  palaikomojo  gydymo  poreikį  ir  perėjimo  į  maniją  pre-
venciją.  Jei  negaunama  greito  atsako,  vertėtų  papildomai  skirti  ir  
antidepresantų  ar  nuotaikos  stabilizatoriaus,  pasižyminčio  anti-
depresiniu  poveikiu.  Valproatai  ūminiam  antidepresiniam  gydy-
mui  nusipelno  geriausiu  atveju  C  lygio  rekomendacijų.

Karbamazepinas
Panašiai  kaip  ir  valproatai,  karbamazepinas  gerokai  mažiau  

tyrinėtas  ūminės  bipolinės  depresijos  fazės  gydymo  aspektu  nei  
manijos  atveju  ar  profilaktikai  (Stomgren  ir  Boller,  1985;;  Shel-
ton,  1999;;  Schou,  1997).  Didžiojoje  dalyje  tyrimų  dalyvavo  bi-
poline  ir  unipoline  depresija  sergantys  pacientai.  Keletas  tyrimų,  
tarp   kurių   vienas   placebu   kontroliuojamas   (Ballernger,   1988),  
leidžia   daryti   prielaidą   apie   vidutinio   lygio   efektyvumą   (Mat-
kowski  ir  Rybakowski,  1992;;  Ballenger  ir  Post,  1980;;  Neumann  
ir  kt.,  1984;;  Maj  ir  kt.,  1991),  tačiau  kiti  tyrėjai  to  nepatvirtina  
(Small,  1990).  Paskutinių  tyrimų  duomenimis,  atsakas  į  gydymą  
karbamazepinu  yra  ne  didesnis  už  numanomą  atsaką  į  placebą.  
Taigi  karbamazepinas,  kaip  ir  valproatai,  nerekomenduojami  bi-
polinės  depresijos  monoterapijai  (C  lygis),  tačiau  gali  būti  nau-
dingi  manijos  prevencijai.  Be  to,  priešingai  nei  valproatai,  kar-
bamazepinas  gali  didinti  kai  kurių  antidepresantų  metabolizmą,  
taip   pasunkindamas   gydymo   kontrolę.   Jei   pacientas   jau   buvo  
gydytas  karbamazepinu  profilaktiniais  tikslais  ir  gerai  jį  tolera-
vo,  šio  gydymo  tęstinumo  užtikrinimas  vis  dėlto  yra  pateisina-
mas.  Tačiau  jei  profilaktinį  gydymą  dar  tik  planuojama  pradėti,  
vertėtų  geriau  apsvarstyti  kitų  galimų  medikamentų,  pavyzdžiui,  
ličio,  valproatų  ar  lamotrigino  vartojimo  galimybes.

Lamotriginas
Iš  visų  šiuo  metu  prieinamų  nuotaikos   stabilizatorių  greitą  

lamotrigino   antidepresinį   poveikį   patvirtina   didžiausias   tyri-
mas.  Ir  nors,  tiesą  sakant,  jo  metu  nepavyko  nustatyti  statistiškai  
reikšmingo  skirtumo  tarp  lamotrigino  ir  placebo  pagal  pagrin-
dinį   baigčių   tikrinimo   kriterijų   –   Hamiltono   depresijos   skalę  
(Calabrese  ir  kt.,  1999a),  tačiau  pagal  kitus  kriterijus  (Montgo-
mery-Asberg   depresijos   skalė,   CGI)   lamotrigino   pranašumas  
buvo   statistiškai   patikimas.   Deja,   kol   kas   vis   dar   nėra   atlikta  
kontroliuojamų  tyrimų,  lyginančių  lamotriginą  su  standartiniais  
antidepresantais.  Taigi  kartu  su  dideliu  skaičiumi  atvirų  neaiš-
kaus  validumo  tyrimų  mes  vertiname  antidepresinio  lamotrigino  
efektyvumo  įrodymus  B  lygiu.  

Toleravimas
Kaip   visada,   kiekvieno   vaisto   toleravimas   ir   šalutinis   po-

veikis  kiekvienam  pacientui  rodo  skirtingus  jų  vartojimo  priva-

Gydymo rekomendacijos
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lumus   ir   trūkumus.  Vertinant   efektyvumą  bei   šalutinį  poveikį,  
pasirodė,  kad  pacientai   labiau  patenkinti   lamotriginu  nei   ličiu,  
karbamazepinu  ar  valproatais  (J.Goldberg,  duomenys  pristatyti  
APA,  2000).  Vis  dėlto  nereikėtų  neįvertinti  lamotrigino  ir  karba-
mazepino  sukeliamų  alerginių  reakcijų  rizikos.

Afekto  kaitos  rizika  
Daugelis  gydytojų,  ypač  Šiaurės  Amerikoje,  atrodo,  daugiau  

rūpinasi  perėjimo  į  maniją  rizika,  o  ne  maksimalaus  antidepre-
sinio  poveikio  siekimu.  Viena  vertus,  manijos  epizodai  destruk-
tyviai  veikia  pacientą,   jo  socialinę  integraciją   ir  šeimyninį  gy-
venimą,  tačiau,  antra  vertus,  nepakankamas  depresijos  gydymas  
gali labai pabloginti funkcines paciento galimybes ir padidinti 
savižudybės  riziką.  Vartojant  nuotaikos  stabilizatorius  monote-
rapijai,  afekto  kaitos  rizika  siekia  tarp  0  ir  5  proc.,  iš  jų  manijos  
prevencijai veiksmingiausias veikiausiai yra litis (Calabrese ir 
kt.,  1999b).  Natūrali  sveikimo  po  bipolinės  depresijos  perėjimo  
į  maniją  rizika  yra  4–8  proc.  (Angst,  1985;;  Bunney  ir  kt.,  1972).  
Vis  dėlto  monoterapija  antidepresantais,  papildomai  neskiriant  
nuotaikos  stabilizatorių,  šią  riziką  padidina  labai  smarkiai  (Le-
wis  ir  Winokur,  1982;;  Wehr  ir  Goodwin,  1987).  Didžiausias  už-
registruotas  perėjimo  į  maniją  dažnis  (iki  70  proc.)  siekia  laikus,  
kai  vieninteliai  medikamentai  buvo  TCA  ir  negrįžtamieji  MAO  
inhibitoriai.  Vartojant  naujesnius  antidepresantus,  ypač  SSRI,  ši  
rizika  neturėtų  būti  didesnė  nei  natūralaus  sveikimo  atveju  (Peet,  
1994)  ir  gali  būti  pakankamai  kontroliuojama  pridedant  normo-
timikų (Boerli  ir  kt.,  1998),  nors  ir  nuotaikos  stabilizatorius  šios  
rizikos  visiškai  nepanaikina  (Bottlender  ir  kt.,  1998;;  Quitkin  ir  
kt.,   1981).   Skiriant   SSRI   kartu   su   nuotaikos   stabilizatoriumi,  
afekto  kaitos  rizika  yra  tokia  pati,  kaip  skiriant  vien  monoterapi-
ją  nuotaikos  stabilizatoriumi.  Kadangi,  vartojant  SSRI,  vis  tiek  
išlieka  perėjimo  į  maniją  tikimybė,  jie,  ypač  turintys  ilgesnį  ski-
limo  pusperiodį  (pavyzdžiui,  fluoksetinas),  neturėtų  būti  laikomi  
idealiais.  Panašu,  kad  maža  rizika  pasižymi  bupropionas  (Hay-
kal  ir  Akiskal,  1990;;  Sachs  ir  kt.,  1994),  tačiau  ne  visi  tyrimai  tai  
patvirtina  (Fogelson  ir  kt.,  1992).  Be  to,  maža  šių  tyrimų  apimtis  
sumažina  jų  išvadų  patikimumą.

Kai antidepresinis gydymas naujos kartos antidepresantais, 
pavyzdžiui,  SSRI,  venlafaksinu  ar  bupropionu,  yra  veiksmingas,  
jis  turėtų  būti  tęsiamas  kartu  su  nuotaikos  stabilizatoriumi  kaip  
palaikomasis  gydymas  (Post  ir  kt.).  Vienintelio  atsitiktinių  im-
čių  dvigubai  aklo  perspektyviojo  ilgalaikio  bipolinės  depresijos  
gydymo moderniais antidepresantais tyrimo metu nustatyta, kad 
depresijos  atkryčio  tikimybė  pacientams,  tęsiantiems  antidepre-
santų  vartojimą,  yra  gerokai  mažesnė  nei   jų  vartojimą  nutrau-
kusiems  pasiekus   remisiją;;  nepastebėta   ir   statistiškai  patikimo  
skirtumo  tarp  perėjimo  į  manijos  epizodą  (Altshuler  ir  kt.).  Šie  
pastebėjimai  akivaizdžiai  prieštarauja  ankstesnių  gydymo  nuro-
dymų  rekomendacijoms  antidepresantų  vartojimą  nutraukti  kuo  
greičiau  (pavyzdžiui,  Amerikos  psichiatrų  asociacijos  rekomen-
dacijos  1994;;  Sachs,  1996).  

Rekomendacijos
Įvertinus  skirtingus  efektyvumo,  toleravimo  ir  saugumo  as-

pektus,   pasirodė,   kad   antidepresantai   yra   bene   efektyviausias  
gydymo  būdas,  tuo  tarpu  nuotaikos  stabilizatoriai  –  saugiausias  
ar   konservatyviausias.   Greičiausiai   nėra   skirtumo   tarp   naujos  
kartos  antidepresantų   ir  naujos  kartos  nuotaikos   stabilizatorių,  
tokių  kaip  lamotriginas,  toleravimo.  Turint  galvoje  ir  pagrindi-
nes  bipolinės  depresijos  gydymo  problemas,  tokias  kaip,  pavyz-
džiui,  perėjimas  į  maniją  ar  suicidas,  atrodytų,  kad  gydyti  turėtų  

būti   pradedama nuo   antidepresantų   ir   nuotaikos   stabilizatorių  
derinio.  Pirmos  eilės  antidepresantai  turėtų  būti  SSRI  ir  galbūt  
bupropionas  (priklauso  nuo  prieinamumo);;  pirmos  eilės  nuotai-
kos  stabilizatoriai  yra  litis  (kuris  gali  pasižymėti  ir  antisuicidiniu  
poveikiu  (Thies-Flechtner  ir  kt.,  1996))  ir  lamotriginas.  Vis  dėl-
to  pagrindinė  praktikoje  iškylanti  gydymo  lamotriginu  problema  
yra  ta,  kad  greitai  dozės  didinti  negalima  dėl  galimų  sunkių  aler-
ginių  komplikacijų.  III  fazės  daugiacentrio  tyrimo  (Calabrese  ir  
kt.,  1999a)  metu  antidepresinis  poveikis  buvo  pastebėtas  skiriant  
50  mg  lamotrigino,  tačiau  pagal  gamintojo  rekomendacijas  tokia  
jo  dozė  gali  būti  pasiekiama  tik  trečiąją  gydymo  savaitę.  Laikas,  
reikalingas  antidepresiniam  ličio  poveikiui  pasireikšti,  veikiau-
siai  taip  pat  yra  panašus,  tai  aiškiai  riboja  jo  vartojimą  bipolinės  
depresijos   gydymo  monoterapijai   (Montgomery   ir   kt.,   2000).  
Skiriant  tradicinių  antidepresantų  maksimalaus  jų  poveikio  irgi  
sulauksime  tik  po  dviejų  ar  daugiau  savaičių,  todėl  šiuo  laikotar-
piu  gali  tekti  skirti  ir  papildomą  simptominį  gydymą  trankvilian-
tais   (pavyzdžiui,   lorazepamu),   tai   gali   netgi   paspartinti   atsaką  
(Furukawa  ir  kt.,  2002).

Jeigu  anksčiau  buvo  gydoma  nuotaikos  stabilizatoriais  ir  buvo  
efektyvu  atkryčių  prevencijai,  reikėtų  ir  toliau  jais  gydyti  optimi-
zavus  dozę  ir,  jei  reikia,  pridėti  antidepresantų.  Gydymo  nuotai-
kos  stabilizatoriais  optimizavimas  reiškia  ne  nekintamos  vaisto  
koncentracijos   plazmoje   palaikymą,   o   aukso   vidurį   tarp   mak-
simalaus veiksmingumo ir toleravimo. Jei to pradinio gydymo 
neužtenka,  mažai  tėra  kontroliuojamų  įrodymų,  kuriais  remiantis  
būtų  galima  parinkti   tolimesnio  gydymo  taktiką.  Kai  kurių  au-
torių  nuomone,  tokiu  atveju  reikėtų  papildomai  skirti  nuotaikos  
stabilizatorių,  tačiau  lygiai  taip  pat  būtų  galima  pasvarstyti  ir  apie  
antidepresantų  skyrimą.  Taip  pat  mažai  įrodymų,  kad  antro  nuo-
taikos  stabilizatoriaus  paskyrimas   jau  vartojantiems  vieno  būtų  
toks pat efektyvus, kaip antidepresanto paskyrimas (Young ir kt., 
2000).  Be  to,  papildomas  šiuolaikiško  antidepresanto  paskyrimas  
gali  būti  geriau  toleruojamas  nei  dviejų  nuotaikos  stabilizatorių  
derinys  (Young  ir  kt.  tyrimo  metu  buvo  vartojamas  ličio  ir  valproa-
tų  derinys).  Kai  iškyla  dilema,  kurį  vaistą  pasirinkti  –  antrą  nuo-
taikos  stabilizatorių  ar  antidepresantą,  apsispręsti  gali  padėti  tik  
išsamios  paciento  anamnezės  analizė,  įvertinant  ankstesnius  per-
ėjimo  į  maniją  ar  greitos  nuotaikų  kaitos  atvejus.

Pacientams, sergantiems sunkia depresija, depresija su psi-
choze  ar  greitų  ciklų  depresija,  šios  rekomendacijos  gali  kiek  skir-
tis.  Nekomplikuotos  unipolinės  depresijos  atveju  SSRI   ir  TCA  
veiksmingumas   yra   praktiškai   toks   pats   (Geddes   ir   kt.,   2000).  
Sergant   sunkia   depresija   ir   depresija   su   psichoze   gali   prireik-
ti  klasikinių  TCA  ar  negrįžtamo  veikimo  MAOI,  kadangi,  bent  
jau  unipolinės  depresijos  atveju,  tokioms  būklėms  gydyti  jie  yra  
pranašesni  už  SSRI  (Perry,  1996).  Taip  pat  gali  būti  naudinga  ir  
gydymo augmentacija atipiniais antipsichotikais. Be to, kad gydo 
psichozės  simptomus  ir  yra  gerai  toleruojami,  olanzapinas  (Vieta  
ir  kt.,  2001b;;  Rothschild  ir  kt.,  1999;;  Tohen  ir  kt.,  2000)  ir  risperi-
donas  (Vieta  ir  kt.,  2001a)  pasižymi  antidepresiniu  poveikiu.

Duomenys   apie   antidepresantų   vaidmenį   greitų   ciklų   dep-
resijos   atveju   yra   prieštaringi.   Kai   kurie   tyrėjai   pažymi   anti-
depresantų  potencialą  ne   tik  pakreipiant   ligos   eigą   į   priešingą  
afektinio  spektro  polių,  bet  ir  padidinant  ligos  epizodų  skaičių  
(Althshuler   ir   kt.,   1995)   (nors   pastarąja   galimybe   abejojama  
(Coryell  ir  kt.,  1992)).  Vertinant  šiuos  negatyvius  antidepresantų  
bruožus,  pacientams,  sergantiems  lengva  ar  vidutinio  sunkumo  
greitų  ciklų  depresija  be  suicido  rizikos,  gali  būti  skiriama  nor-
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motimiko  ar  dviejų  normotimikų  derinys.  Vis  dėlto  sunkesnės  
depresijos  su  greita  ciklų  kaita  atveju  antidepresanto  paskyrimas  
būtų  visai  pagrįstas.  Kai  kurių  autoritetų  nuomone,  paskyrus  an-
tidepresanto,  jo  vartojimą  reikėtų  nutraukti  kaip  įmanoma  anks-
čiau,  tačiau  praktikoje  tai  padaryti  gali  būti  sunku.  

Papildomos  gydymo  galimybės
Jeigu  vis  dėlto,  nepaisant  daugybės  su  normotimikais  ir  an-

tidepresantais   atliktų   tyrimų,   atsakas   į   gydymą   nėra   pakanka-
mas,  vertėtų  pasirinkti  gydomojo  efekto  augmentaciją  didelėmis  
tiroksino  dozėmis  (Bauer  ir  kt.,  1998)  (C  lygis).  Be  to,  tęsiant  
augmentaciją,  gali  būti  pasiekiama  teigiamų  greitos  ciklų  kaitos  
gydymo  rezultatų.  Deja,  toks  gydymas  gali  sukelti  daug  šaluti-
nių  poveikių,  pirmiausia   širdies   ir  kraujagyslių   sistemai,   todėl  
tokia  gydymo  taktika  turėtų  būti  taikoma  tik  esant  kvalifikuotai  
medicininei  priežiūrai.

Pagal  pranešimus  apie  atskirus  klinikinius  atvejus  ar  teigia-
mus  rezultatus  iš  kontroliuojamų  tyrimų  su  unipoline  depresija  
sergančiais  pacientais  galima  daryti  prielaidas  apie  kai  kurių  kitų  
medikamentų  vartojimo  augmentacijai  tikslingumą  (pavyzdžiui,  
pindololio,  pramipeksolio),  tačiau  jų  patikimumo  lygis  yra  men-
kas  ir  nesiekia  nė  D  lygio  įrodymams  keliamų  reikalavimų.

Miego  deprivacija,  derinant  su  miego  fazės  ankstinimo  pro-
tokolu,  gali  būti  naudojama  kaip  chronobiologinės  intervencijos  
taktika, kadangi jos veiksmingumas bipolinei depresijai gydyti 
yra  toks  pats,  kaip  ir  unipolinei  (Riemann  ir  kt.,  2002)  (C  lygis).  
Šiuo   atveju,   jei   nederinama   su   normotimikais,  manijos   rizika  
siekia  apie  10  proc.  (Colombo  ir  kt.,  1999).  Taigi,  pradėjus  gy-
dyti  nuotaikos  stabilizatoriais,  gydymas  miego  deprivacija  gali  
būti   taikomas   pacientams,   kuriems   praeityje   buvo   pastebėtas  
atsparumas antidepresiniam gydymui ar kurie prastai toleravo 
farmakoterapiją.  

Nors   kontroliuojamų   duomenų   su   sergančiaisiais   bipoline  
depresija  nėra  daug,  tačiau  veiksmingiausias  nemedikamentinis  
depresijos  gydymo  metodas  (Abrams,  1992)  vis  dar  išlieka  elek-
trokonvulsinė  terapija  (EKT)  (Kalin,  1996)  (B  lygis).  Ypač  labai  
sunkių  depresijų,  depresijų   su  psichoze  arba  su   ryškiu  psicho-
motoriniu   slopinimu  atvejais.  Perėjimo   į  maniją   rizika  yra   są-
lyginai  didelė  (apie  7  proc.  (Angst,  1985)),  tačiau  kartu  skiriant  
ličio  padidėja  praeinančio  post-EKT  delyro  tikimybė  ir  trukmė.  
Skirtingose  šalyse  EKT  naudojimo  galimybės  gana  smarkiai  ski-
riasi,   tačiau  dažniausiai  atspindi  ne  šio  metodo  naudingumą,  o  
visuomenės  požiūrį  į  jį.  Taigi  kai  kuriose  šalyse  EKT  naudojama  
jau ankstyvose gydymo stadijose, tuo tarpu kitose – atidedama ir 
taikoma  tik  ypatingais,  dažniausiai  sunkiai  pagydomais  atvejais.

Šiuo  metu   intensyviai   tiriama   transkranialinės  magnetinės  
stimuliacijos   (TMS)   įtaka   unipolinei   depresijai   gydyti,   tačiau  
apie  jos  efektyvumą  bipoliniu  sutrikimu  sergantiems  pacientams  
žinoma  mažai  (Yaroslavsky  ir  kt.,  1999).

Medikamentinio  gydymo  derinimas  su  psichoterapija,  ypač  
kognityvine   elgesio   terapija   (KET   (Zaretsky   ir   kt.,   1999)),   ar  
tarpasmenine  psichoterapija  (TAP  (Weissman,  1997))  visuomet  
yra   geras   pasirinkimas,   ypač   lengvesnėmis   formomis   sergan-
tiems  pacientams.  Papildomi  psichoterapijos  poveikiai  gali  būti  
geresnis paciento ir gydytojo bendradarbiavimas, geresnis medi-
kamentinio  gydymo  nurodymų  laikymasis,  taip  pat  ir  stresoge-
ninio  gyvenimo  būdo  išvengimas  (Miklowitz  ir  kt.,  1996).

IŠVADOS
Bipolinės  depresijos  gydymas  iškelia  kai  kuriuos  prieštarin-

gus  klausimus,  ypač  pasveriant  perėjimo  į  maniją  ir  suicido  rizi-
ką  (Möller  ir  Grunze,  2000).  Naujausiose  gydymo  rekomendaci-
jose  matomas  santykinis  skirtingų  požiūrių  suartėjimas  (Sachs  ir  
kt.,  2000;;  Nolen  ir  Bloemkolk,  2000;;  Kasper  ir  kt.,  2000,  2002b;;  
van  Calker  ir  Berger,  2000;;  Grunze  ir  kt.,  2002;;  Amerikos  psi-
chiatrų  asociacija,  2002).  Atrodo,  bus  pasiektas  susitarimas,  kad  
pirmos  eilės  gydymo  būdas,  bent  jau  pacientų,  sergančių  viduti-
nio sunkumo ir sunkia bipoline depresija, yra normotimiko deri-
nys  su  antidepresantu,  pageidautina  moderniu,  ne  TCA.  Sunkios  
depresijos  ir/ar  depresijos  su  psichoze  atveju  SSRI  efektyvumas  
yra  mažesnis,  todėl  gali  prireikti  klasikinių  antidepresantų,  tokių  
kaip  TCA  ar  negrįžtamieji  MAOI.  Siūlomo  medikamentinio  gy-
dymo  algoritmo  santrauka  pateikiama  3  pav.

Vertė  gyd.  Dainius  Pažėra

NS:  Nuotaikos  stabilizatorius
AD: Antidepresantas
Li: Litis
CBZ:  Karbamazepinas
VPA: Valproatai
LTG: Lamotriginas
SSRI:  Selektyvieji  serotonino  reabsorbcijos  inhibitoriai
BZD:  Benzodiazepinai
EKT:  Elektrokonvulsinė  terapija
MD: Miego deprivacija
AAP: Atipiniai antipsichotikai

Bipolinė  depresija

I.

II.

III.

+

+A

B

A: SSRI arba  
bupropionas

B:  Selektyvūs  
MAOI  

arba naujieji AD

+

Li/LTG/VPA/CBZ
Papil-
domas 

gydymas: 
+BZD 
+MD 
+AAP

Dviejų  NS  derinys

AD keitimas, apsvars-
tomas  TCA  ar  negrįž-
tamo veikimo MAOI

Dviejų  NS  derinys,  
apsvarstoma, ar rei-
kia  pridėti  tiroksino  

EKT

3  pav.  Rekomenduojamas medikamentinio gydymo  
algoritmas

Įrodymų  lygis  A  
Įrodymų  lygis  B

Įrodymų  lygis  C
Įrodymų  lygis  D

IV.

Gydymo rekomendacijos
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SANTRAUKA
Šias  praktines  biologinio,  daugiausia  farmakologinio,  bipolinės  ma-
nijos  gydymo  rekomendacijas  parengė  Pasaulinės  biologinės  psichiat-
rijos   draugijų   federacijos   (angl.  World   Federation   of   Societies   of  
Biological   Psychiatry,  WFSBP)   bipolinio   sutrikimo   gydymo   reko-
mendacijų  rengimo  darbo  grupė.  Jų  paskirtis  –  pateikti  sistematizuo-
tą  visų  mokslinių   įrodymų,   susijusių   su  bipolinės  manijos  gydymu,  
apžvalgą.  Duomenys,  naudoti  rengiant  šias  rekomendacijas,  paimti  iš  
MEDLINE  ir  EMBASE  duomenų  bazių,  svarbiausių  pastarojo  meto  
konferencijų  bei  įvairių  nacionalinių  ir  tarptautinių  gydymo  rekomen-
dacijų.  Jų  mokslinis  pagrįstumas  buvo  suskirstytas  į  keturis  įrodymų  
lygius  (nuo  A  iki  D).  Kadangi  šios  rekomendacijos  skirtos  klinikiniam 

SUMMARY
Identical to the preceding guidelines of this series, these practice gui-
delines for the biological, mainly pharmacological treatment of acute 
bipolar mania were developed by an international Task Force of the 
World   Federation   of   Societies   of   Biological   Psychiatry   (WFSBP).  
Their  purpose  is  to  supply  a  systematic  overview  of  all  scientific  evi-
dence pertaining to the treatment of acute mania. The data used for 
these  guidelines  have  been  extracted  from  a  MEDLINE  and  EMBASE  
search, from recent proceedings of key conferences, and from various 
national  and  international  treatment  guidelines.  Their  scientific  rigor  
was categorised into four levels of evidence (A-D). As these guideli-
nes  are  intended  for  clinical  use,  the  scientific  evidence  was  finally  not  

Gydymo rekomendacijos
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ĮVADAS  IR  METODAI
Ši  bipolinio  sutrikimo  farmakologinio  gydymo  WFSBP  nuo-

rodų  dalis  yra  skirta  manijai.  Pagrindas  ir  priežastys,  paskatinę  
tokių  gydymo  rekomendacijų  publikaciją,  yra  nurodyti  pirmo-
joje straipsnio dalyje, kuri skirta bipolinio sutrikimo depresijai 
gydyti  (Grunze  ir  kt.,  2002).  Trumpai  tariant,  įrodymų  gradacija  
pagrįsta  schizofrenija  sergančių  Pacientų   ligos  baigčių   tyrimo  
komandos (angl. Patient  Outcome  Research  Team,  PORT) pa-
rengtomis  gydymo  rekomendacijomis  (Lehman  ir  Steinwachs,  
1998).  Šiose  rekomendacijose  klinikinė  patirtis  suderinta  su  įro-
dymais  pagrįstos  medicinos  elementais;;  ir  jos  taip  pat  naudotos  
rengiant  Pasaulinės  biologinės  psichiatrijos  draugijų  federacijos  
(angl. World  Federation  of  Societies  of  Biological  Psychiatry,  
WFSBP)  bipolinio  (Grunze  ir  kt.,  2002)  ir  unipolinio  afektinio  
sutrikimo  gydymo  rekomendacijas  (Bauer  ir  kt.,  2002):

A   lygis:   Gerai   tyrimais   pagrįsti   įrodymai.   Tai   reiškia,   kad  
efektyvumo  įrodymai  buvo  pagrįsti  mažiausiai  trimis  gerai  me-
todologiškai  parengtais  tyrimais,  tarp  jų  ne  mažiau  nei  vienu  pla-
cebu  kontroliuojamu   ir  ne  mažiau  nei  dviem  palyginamaisiais  
standartinio  gydymo  tyrimais.  Tyrimų  metu  turėjo  būti  laikomasi  
tokių  kriterijų,  kaip  pakankama  tiriamųjų  imtis  ir  tyrimo  trukmė,  
atsitiktinis  paskirstymas  į  gydomąją  ar  dvigubai  aklą  grupes.

B   lygis:   Pakankamai   tyrimais   pagrįsti   įrodymai.   Šie   įro-
dymai   pagrįsti   mažiausiai   dviem   atsitiktinių   imčių   dvigubai  
aklais   (AIDA)   tyrimais,  kurie  galėjo   ir  neatitikti  kai  kurių  A  
lygio  kriterijų  (pavyzdžiui,  maža  tiriamųjų  imtis  arba  neatlikta  
kontrolė  placebu),  arba  vienu  AIDA  tyrimu  ir  mažiausiai  vienu  
didelės  apimties  perspektyviuoju  tyrimu.

C  lygis: Vienas AIDA tyrimas su palyginimu, vienas atviras 
perspektyvusis tyrimas arba du atviri perspektyvieji tyrimai su 
daugiau  nei  10  tiriamųjų.

D  lygis: Rekomendacijos  pagrįstos  perspektyviuoju  tyrimu,  
atliktu  ne  mažiau  kaip  su  10  pacientų,  arba  didelės  apimties  re-
trospektyviąja  duomenų  analize  ir  patvirtintos  ekspertų.

Remiantis  klinicistų  nuomone,  ūminė  bipolinė  manija  galėtų  
būti  skirstoma  į  maniją  su  euforija  (klasikinę),  maniją  su  disfori-
ja,  mišrias  būkles,  maniją  su  psichoze  arba  katatonijos  požymiais  
bei  maniją  greitos  ciklų  kaitos  sutrikimo  sudėtyje.  Jei  šių  subtipų  
egzistavimas  būtų  patikimai  pagrįstas,  jie  galėtų  paveikti  ne  tik  
klasifikaciją,  bet  ir  gydymo  pasirinkimą  (Dilsaver  ir  kt.,  1999).

Ilgametė  klinikinė  patirtis,  vartojant  įvairius  nuotaikos  stabili-
zatorius,  rodo,  kad  vaistas,  kuris  buvo  veiksmingas  gydant  vieną  
manijos  manifestą,  nebūtinai  bus  veiksmingas  gydant  viso  spek-
tro  manijos  pasireiškimus.  Čia  pateikti  manijos  su  euforija  (kla-
sikinės),  manijos  su  disforija,  mišrių  būklių,  manijos  su  psichoze  
arba  katatonijos  požymiais,  manijos  greitos  ciklų  kaitos  sutrikimo  
sudėtyje  bei  hipomanijos  gydymo  algoritmai.  Kad  ir  kaip  būtų,  
reikalingas  atsargumas.  Manijos  būklės   tikrai  nėra  monolitinės,  
bet  joms  taip  pat  nėra  būdingi  aiškūs  klinikiniai  savitumai. Pasku-
tinė  manijos  simptomų  analizė  parodė,  kad  yra  5  aiškūs,  kliniškai  
įvertinami  veiksniai,  formuojantys  manijos  sindromą,  tai:  disfori-
nė  nuotaika,  psichomotorinis  sujaudinimas,  psichozė,  padidėjusi 

hedoninė  funkcija   ir  dirgli  agresija   (Cassidy   ir  kt.,  1998).  Nėra  
nustatyta,  kad  kuris  nors  iš  minėtų  veiksnių  parodytų  manijos  sun-
kumą.  Taip  pat  nėra  aiškiai  apibrėžto,  tradicinio  ligos  simptomų  
vertinimo, sergant manija. Naujausias  atradimas  –  dviejų  mišrių  
manijos  formų  pristatymas.  Pirmosios  atveju  dominuoja  sunkios  
depresijos  epizodas  su  įtampos,  irzlaus  priešiškumo  periodais  ir  
paranoja,  kai  visiškai  prarandamas  humoro   jausmas   ir  nėra  eu-
forijos.  Antruoju  atveju  vyrauja  tikrai  nesuderinamų  afektų  miši-
nys:  klasikinės  manijos  simptomai  su  euforija,  pakilia  nuotaika,  
humoru,  grandioziniais  planais,  psichoze  ir  psichomotoriniu  ak-
tyvumu,  nesunkiai  pereinantys  į  paprastai  vidutinio  sunkumo  de-
presijos  epizodą  su  įtampa,  nerimu  ir  dirglumu.  Pagal  DSM-III-R  
kriterijus  tokių  dviejų  manijos  formų  neišskiriama  (Cassidy  ir  kt.,  
2001).  Tol,  kol  skirtingi  manijos  subtipai  nebus  pripažinti,  tol  ne-
bus  atliekami  papildomi   tyrimai,  kad  būtų  nustatyti  veiksmingi  
gydymo  būdai,  parodysiantys,  kad  skirtingas  gydymas  duos  skir-
tingą  atsaką  ir  kad  tai  realu,  o  ne  tik  menama.

ŪMINĖS  BIPOLINĖS  MANIJOS   
GYDYMAS
  Manija  su  euforija  (klasikinė)
Tradiciškai   I   tipo   bipolinis   sutrikimas   su   euforine   manija  

ilgą  laiką  buvo  laikomas  klasikiniu,  ir  tik  toks  manijos  variantas  
nulemdavo  bipolinio   sutrikimo  diagnozę.  Kitokia  manifestacija  
pasireiškiantis  bipolinio  spektro  sutrikimas,  pvz.,  2  tipo  bipolinis  
sutrikimas  arba  bipolinis   sutrikimas  su  psichozine  manija,  daž-
niausiai   būdavo   klasifikuojami   kaip   rekurentinė   depresija   arba  
schizofrenija.   Iki   šiol   daugumos   manijai   gydyti   skiriamų   pre-
paratų  tyrimų  rezultatai  rodė  ypatingą  ličio  preparatų  veiksmin-
gumą  gydant  maniją  su  euforija.  Mūsų  literatūros  duomenimis,  
atlikti  26   tyrimai   (iš   jų  mažiausiai  13  yra  atlikti  kontroliuojant  
placebu),  kurie   rodo,  kad,  gydant  ūminę  euforinę  maniją,   ličio  
veiksmingumas  didesnis  arba  ekvivalentiškas,  palyginti  su  pla-
cebu   (penki   bandymai),   antipsichotikais,   karbamazepinu   ar  
valproatais  (Bowden,  1995;;  Poolsup  ir  kt.,  2000;;  McElroy  ir  kt.,  
1996).  Vieninteliai  metodologiniai  spąstai  šioje  situacijoje  –  jog  
tėra  tik  vienas  trigubas  ličio  veiksmingumo  tyrimas,  atliktas  kon-
troliuojant  placebu  ir  lyginant  su  veikliąja  medžiaga  (Bowden  ir  
kt.,  1994).  Tačiau  litis  vis  dėlto  lieka  pirmos  eilės  vaistu  gydant  
bipolinio   sutrikimo  maniją   su   euforija   (A   lygis).  Kiti   prepara-
tai,  kvalifikuojami  A   lygiu,  apima   iš  dalies  valproatus   (Emrich  
ir  kt.,  1980;;  Freeman  ir  kt.,  1992;;  Pope  ir  kt.,  1991;;  Bowden  ir  
kt.,  1994)   ir  kai  kuriuos  atipinius  antipsichotikus,  ypač  olanza-
piną  (Tohen  ir  kt.,  1999;;  Tohen  ir  kt.,  2000).  Palyginti  su  ličiu,  
valproatų  veikimo  pradžia  yra  labai  greita,  o  platus  jų  terapinis  
spektras neriboja gydymo strategijos pasirinkimo (Keck ir kt., 
1993).  Ličio  ir  valproatų  veiksmingumas  praktiškai  ekvivalentiš-
kas.  Valproatai  galėtų  būti  pirmos  eilės  preparatai  gydant  ūminę  
euforinę  maniją  tiems  ligoniams,  kuriems  yra  buvę  daugkartinių  
(>8)  manijos  epizodų  (Swann  ir  kt.,  2000a)  arba  daugiau  nei  4  
depresijos  epizodai  (Swann  ir  kt.,  2000b),  arba  tiems,  kuriems  
profilaktika  ličiu  nebuvo  veiksminga.  

darbui,  moksliniai  įrodymai  nei  tik  sugraduoti,  bet  ir  praktiniais  sume-
timais  pakomentuoti  darbo  grupės  ekspertų.
Raktažodžiai:  bipolinis  sutrikimas,  manija,  ūminės  fazės  gydymas,  
įrodymais   pagrįstos   rekomendacijos,   farmakoterapija,   antipsichoti-
kai,  nuotaikos  stabilizatoriai,  elektrokonvulsinė  terapija.

only  graded,  but  has  also  been  commented  by  the  experts  of  the  task  
force to ensure practicability.
Key words: bipolar disorder, mania, acute treatment, evidence-based 
guidelines, pharmacotherapy, antipsychotics, mood stabiliser, electro-
convulsive therapy.
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Pastaruoju  metu  atipiniai  antipsichotikai  olanzapinas  (Tohen  
ir  kt.,  1999;;  Berk  ir  kt.,  1999;;  Tohen  ir  kt.,  2000)  ir  risperidonas  
(Sachs  ir  kt.,  2002;;  Yatham,  2000;;  Segal  ir  kt.,  1998)  priskiriami  
A lygio veiksmingiems medikamentams manijai gydyti. Vienas 
nepublikuotas kontroliuotas tyrimas su pacientais, sirgusiais bi-
poliniu  sutrikimu,  parodė,  kad  ziprazidonas   taip  pat  pasižymi  
antimaniakiniu  veikimu  (Keck  ir   Ice,  2000,  C  lygis).  Olanza-
pinas  jau  yra  FDA  (JAV  Maisto  ir  vaistų  kontrolės  tarnyba)  pa-
tvirtintas vaistas manijai gydyti.

Kol  kas  yra  abejonių  dėl  visų  pastarųjų  kontroliuojant  pla-
cebu  atliktų  tyrimų  klinikinio  patikimumo.  Jie  pasižymi  aukš-
tais  iškritimo  iš  tyrimo  (angl.  drop-out)  rodikliais  (apie  50  proc.  
per  tris  savaites).  Taip  pat  kol  kas  yra  per  mažai  patirties,  kaip  
naujesni atipiniai antipsichotikai dera su kitais standartiniais 
gydymo  būdais.  Taigi  olanzapino  pranašumui,  palyginti  su  li-
čiu,  vertinti  yra  atliktas  mažas  placebu  nekontroliuotas  tyrimas  
(Berk  ir  kt.,  1999)  bei  du  nepatikimi  (dėl  nepakankamų  dozių)  
valproatų  tyrimai.  Pagrindiniai  argumentai  už  atipinių  antipsi-
chotikų  vartojimą  yra  geras  vaistų  toleravimas,  kai  vartojamos  
dozės,  rekomenduojamos  schizofrenijai  gydyti  (kurios  gali  būti  
per  mažos  nuo  sunkios  manijos),  ir  sąlyginai  greita  veikimo  pra-
džia.  Tačiau  jų  veikimo  potencija  gydant  ūminę  maniją  dar  turė-
tų  būti  tiriama  ir  ypač  lyginama  su  tipiniais  antipsichotikais.

Mūsų  literatūros  duomenimis,  mažiausiai  17  dvigubai  aklų  
kontroliuojamų  tyrimų  buvo  atlikta  siekiant  nustatyti,  karbama-
zepinas   ar   okskarbazepinas   yra   veiksmingesnis   gydant   ūminę  
maniją.  Bet  kuriuo  atveju  karbamazepinas  niekada  nebuvo  tirtas  
atliekant  paralelinių  grupių  tyrimą  kontroliuojant  placebu  (Licht,  
1998).  Jis  gali  būti  selektyviai  naudingas  gydant  pacientus,  ku-
riems   pasireiškia   euforinė  manija   (B   lygis,  Keck   ir  McElroy,  
1996;;  Post  ir  kt.,  1996;;  Emillien  ir  kt.,  1996)  ir  jo  skyrimas  turė-
tų  būti  tęsiamas  tais  atvejais,  kai  karbamazepino  anksčiau  buvo  
skiriama  profilaktiškai.  Kita  vertus,  jis  neturi  jokio  ypatingo  pra-
našumo,  palyginti  su  kitomis  gydymo  alternatyvomis.  Iš  tikrųjų  
naujas  nedidelis  kontrolinis   tyrimas  parodė,   jog  valproatai  yra  
veiksmingesni   nei   karbamazepinas   gydant   ūminę  maniją   (Va-
sudev  ir  kt.,  2000).  Karbamazepino  vartojimą  taip  pat  kompli-
kuoja  jo  sąveika  su  kitais  preparatais,  pvz.,  su  antipsichotikais,  
kai,  veikdamas  per  citochromo  P450  sistemą  (Hesslinger  ir  kt.,  
1999),  karbamazepinas   labai   sumažina  antipsichotikų  koncen-
traciją  kraujo  plazmoje,  kartu  turbūt  ir  jų  veiksmingumą.

Yra  įrodyta,  kad,  gydant  maniją  su  euforija,  dideliu  efek-
tyvumu   (A   lygis)   pasižymi   litis,   valproatai,   olanzapinas,   ris-
peridonas,   nuosaikiu   (B   lygis)   –   karbamazepinas   ir   tikėtinas  
efektyvumas  (C  lygis)  yra  ziprazidono.  Tipiniai  didelės  poten-
cijos  antipsichotikai  labai  universaliai  vartojami,  yra  įrodymų  
apie  jų  efektyvumą  (atsitiktinės  atrankos  būdu  atliktų  tyrimų,  
kur  risperidonas  buvo  priskirtas  nuotaikos  stabilizatoriams,  o  
haloperidolis  buvo  palyginamasis  vaistas  (Sachs  ir  kt.,  duome-
nys  iš  spaudos).  Remiantis  šio  tyrimo  rezultatais,  haloperidolis  
buvo  daug  pranašesnis  už  placebą.  Kol  kas  senųjų  antipsicho-
tikų  padėtis   išlieka  neaiški,  nes  efektyvumo  įrodymų  kokybė  
yra   stebėtinai   silpna:   pvz.,   niekada   formaliai   neįrodyta,   kad  
haloperidolis  pranašesnis  už  placebą  atliekant   lyginamuosius  
tyrimus,   kai   buvo   skiriama  monoterapija   gydant  maniją,   tuo  
tarpu  kartu  su  ličiu  jis  lieka  „auksiniu  gydymo  standartu“.

  Kad  ir  kaip  būtų,  tipinių  antipsichotikų  didelėmis  dozėmis  
turėtų  būti  skiriama  tik  esant  sunkioms  manijos  formoms,  kai  
neišvengiama  jų  skirti  parenteriniu  būdu.  Tokiu  atveju  vaistų  

vartojimas   turėtų  būti   apribotas   iki  keleto   savaičių,  kad  būtų  
išvengta  vėlyvųjų  diskinezijų  (VD).  VD  skaičius  gali  būti  pa-
didėjęs  bipolinio  sutrikimo  atveju  (Mukherjee  ir  kt.,  1986).  VD  
etiologija  išlieka  neaiški,  tačiau  manoma,  kad  jos  išsivysto  dėl  
ilgalaikės  dopamino  receptorių  blokados.  Kol  kas  nėra  nusta-
tytas  rizikos  laipsnis  tų  atipinių  antipsichotikų,  kurie  pasižymi  
dideliu D2  receptorių  afinitetu.  Svarbiausia,  kalbant  apie  atipi-
nius  vaistus,  tai,  kad  įmanoma  pasiekti  antipsichozinį  ir  anti-
maniakinį  poveikį,  nesukeliant  sunkių  ekstrapiramidinių  simp-
tomų  (EPS).  Tai  leidžia  numanyti,  kad  tipiniai  antipsichotikai,  
skiriami   mažomis   dozėmis,   galėtų   būti   protinga   alternatyva  
atipiniams  antipsichotikams  (Geddes   ir  kt.,  2000).  Tai  galėtų  
būti  taikoma  tiek  manijai,  tiek  schizofrenijai.

  Manija  su  disforija  ir  mišrūs  epizodai  
Šios  dvi  formos  aptariamos  po  viena  antrašte.  Pagal  DSM-

IV  kriterijus,  mišrūs  epizodai  leidžia  suprasti,  kad  manijos  epi-
zodo  bei  depresijos  epizodo  diagnostiniai  kriterijai  (išskyrus  tru-
kmės  kriterijus)  yra  nustatomi  tuo  pat  metu.  Manija  su  disforija  
apibūdina  maniją  su  depresijos  ir  disforijos  bruožais,  kurie  yra  
nepakankamai  ryškūs  arba  nepakankamos  trukmės,  kad  atitiktų  
didžiosios  depresijos  epizodo  kriterijus  (Arnold  ir  kt.,  2000).

Disforinė  manija   ir  mišrūs  epizodai   toli  gražu  nebuvo  in-
tensyvių   tyrimų   ar   kontrolinių   bandymų   subjektas.  Todėl   iki  
šiol  yra  gana  ribotas  įrodymų  skaičius,  kad  vienas  kuris  nors  
preparatas  yra  pranašesnis  už  kitus.  Vieno  įtakingo  valproatų  
efektyvumą  nagrinėjusio  tyrimo,  kaip  ir  kelių  senesnių  tyrimų  
(Swan  ir  kt.,  1997a),  antrinė  analizė  (Secunda  ir  kt.,  1987;;  Him-
melhoch  ir  Garfinkel,  1986)  parodė,  kad  litis  nebūtinai  visada  
bus  veiksmingas,  kad  valproatai,  karbamazepinas,  olanzapinas  
ir  risperidonas  pacientams,  sergantiems  šiomis  ligos  formomis,  
gali  būti  efektyvesni  nei  litis  (Freeman  ir  kt.,  1992;;  Swann  ir  
kt.,  1997b;;  Goldberg  ir  kt.,  1998;;  Tohen  ir  kt.,  2000;;  Benabar-
re  ir  kt.,  2001,  C  lygis).  Tipinių  antipsichotikų  skyrimas,  ypač  
didelėmis  dozėmis,  gali  sukelti  disforijos  ar  depresijos  paūmė-
jimą,  todėl  geriau  būtų  to  vengti  (Whitlock  ir  Evans,  1978).

 Manija su psichoze
Manija  su  psichoze  dar  visai  neseniai  bendru  sutarimu  pra-

dėta  traktuoti  kaip  bipolinio  sutrikimo  manijos  subtipas.  Nėra  
aišku,  ar  antrinės  didybės  kliedėjimo  idėjos  (dažniausia  klini-
kinė  „psichozės“  išraiška)  yra  kokybinis  žymuo,  ar  labiau  ligos  
sunkumo  požymis.  Kita  vertus,  pirmos  eilės  simptomai  taip  pat  
išryškėja  ir  manijos  atvejais,  dėl  to  sunkiau  ją  atskirti  nuo  schi-
zofrenijos.  Taigi  „manijos  su  psichoze“  diagnozė  tarsi  sujungia  
šias  kliniškai  skirtingas  būkles.

Kaip  gydant  mišrias  būkles,  taip  ir  maniją  su  psichoze,  nėra  
aiškaus  patvirtinimo,  kuris  preparatas  pranašesnis  už  kitus.  Tipi-
niai  antipsichotikai,  šiuo  atveju  pimozidas,  gali  būti  pranašesnis  
už  litį,  kaip  parodė  Northwick  Park  funkcinis  psichozės  tyrimas  
(Johnstone  ir  kt.,  1988).  Kai  kurios  direktyvos  palankesnės  an-
tikonvulsantams  nei   ličiui,   esant  psichozės   simptomams   (pvz.,  
Kusumakar  ir  kt.,  1997).  Remiantis  kitomis  rekomendacijomis,  
nuo  pat  gydymo  pradžios  indikuotina  valproato  arba  ličio  derinys  
su  antipsichotiku  (Keck  ir  McElroy,  1996).  Kiek  monoterapijos  
tyrimai  rodo,  vieno  atsitiktinės  atrankos  būdu  atlikto,  tačiau  ne  
aklo tyrimo duomenimis, valproatai savo efektyvumu prilygsta 
haloperidoliui  (McElroy  ir  kt.,  1996a,  C  lygis).  Kad  ir  kaip  no-
rėtųsi  manyti, kad visi atipiniai antipsichotikai yra veiksmingi 
gydant  maniją  su  psichoze,  tačiau  vienareikšmiškų  kontroliuotų  

Gydymo rekomendacijos
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tyrimų   šioje   srityje  kol   kas  dar  nėra.  Kad   ir   kaip  būtų,   dviejų  
placebu  kontroliuojamų  olanzapino  tyrimų  bei  kontroliuotų  ris-
peridono   tyrimų   retrospektyvioji   analizė   parodė,   kad,   lyginant  
maniją  su  ir  be  psichozės,  terapinis  atsakas  panašus  (C  lygis).  

 Manijos sunkumo laipsnis
Paskutinės  Šiaurės  Amerikos  gydymo  rekomendacijos  be-

veik  vienareikšmiškai  kaip  pirmos  eilės  vaistą  manijai  gydyti  
nurodo  litį  arba  valproatą  („nuotaikos  stabilizatorių“).  Nepai-
sant  to,  manija  sergantys  pacientai  vis  dar  plačiai  gydomi  tipi-
niais  antipsichotikais.  Pavyzdys  galėtų  būti  Vienos  universiteto  
Psichiatrijos  ligoninė,  kurioje  1997–1999  m.  60  proc.  manija  
sirgusių  pacientų  buvo  gydomi   tipiniais  antipsichotikais   (Le-
tmaier,   asmeninis   pokalbis).   Kitur   šie   rodikliai   gali   būti   dar  
didesni   (pvz.,   Skandinavijos   gydymo   įstaigose   tokių   ligonių  
skaičius  siekia  89  proc.,  Licht  ir  kt.,  2004).

Kurie   vaistai   bus   pirmos   eilės,   nulemia   ne   tik   klinikiniai  
simptomai,   bet   ir   elgesio   sutrikimų   sunkumas.   Dauguma   gy-
dymo   algoritmų   yra   paremti   kontroliuotais   tyrimais,   atliktais  
su   lengva  ar  vidutinio  sunkumo  manija  sergančiais  pacientais,  
kurie   dar   yra   pakankamai   kritiški,   kad  pateiktų   informatyvius  
duomenis.  Klinikinėje   praktikoje   konkretus   vaistas   pasirenka-
mas  atsižvelgiant  į  klinikos  sunkumą.  Ultratrumpam  gydymui,  
kai pacientas yra itin sujaudintas arba agresyvus, prioritetas su-
teikiamas   tipiniams   antipsichotikams   (Licht,   1998),   kurie   yra  
veiksmingesni  už  litį  (Prien  ir  kt.,  1972;;  Garfinkel  ir  kt.,  1980).  
Pacientams,  kurie  yra  sunkios  manijos  būklės,  tačiau  vis  dar  sa-
vanoriškai  vartoja  vaistų,  alternatyvus  gydymas  galėtų  būti  litis  
(Keck  ir  kt.,  2001),  valproatai  (Keck  ir  kt.,  1993;;  Grunze  ir  kt.,  
1999)  arba  karbamazepinas  (Dose  ir  Emrich,  1995).

Nors  kontroliniai   tyrimai  parodė,   jog  atipiniai  antipsicho-
tikai yra veiksmingi gydant lengvas ir vidutinio sunkumo ma-
nijos formas, sunku tvirtinti, kad jie tokie pat veiksmingi ir 
gydant   sunkią  maniją   (Licht   ir   kt.,   1997).  Trūksta   klinikinės  
patirties  parenkant  dozes,  dozės  didinimas  gali  sukelti  QT  pail-
gėjimą.  Šiuo  metu  atipiniai  antipsichotikai,  atrodo,  tinkamesni  
švelnioms  manijos  formoms  ir  hipomanijai  gydyti.  Išimtis  gali  
būti  tik  klozapinas,  kuris  pasirodė  veiksmingas  gydant  atspa-
rias manijos formas, tiek su euforija, tiek su disforija. Tokie 
buvo  atvirų  perspektyviųjų  tyrimų  rezultatai  (C  lygis,  Calabre-
se   ir  kt.,  1996;;  Green   ir  kt.,  2000;;  Müller   ir  Heipertz,  1977;;  
Suppes  ir  kt.,  1992;;  Antonacci  ir  Swartz,  1995).

 Hipomanija
Hipomanija   paprastai   nereikalauja   neatidėliotino   gydymo  

didelėmis   dozėmis.   Geriausia   rekomendacija   tokiu   atveju   yra  
patikrinti   iki   tol  vartoto  nuotaikos  stabilizatoriaus  kiekį  kraujo  
plazmoje  ir,  atsižvelgiant  į  rezultatus,  padidinti  vaisto  dozę.  Jei  
pacientas   iki   tol   tokių  medikamentų   nevartojo,   tikslinga   skirti  
tokio  vaisto,  kuris  būtų  tinkamas  ir  profilaktikai.  Kadangi  dau-
guma  pacientų,  kuriems  pasireiškia  hipomanijos  simptomų,  gali  
sirgti  ciklotimija,  turėtų  būti  apsvarstyta  skirti  veiksmingų  prepa-
ratų  gydant  nuo  ciklotimijos  ir  paskirta  ilgalaikė  terapija.  Atviri  
tyrimai  parodė  mažų  ličio  arba  valproatų  dozių  veiksmingumą  
(Deltito,  1993;;  Jacobsen,  1993;;  Akiskal,  2001).  Taip  pat  yra  įro-
dymų,  kad  ir  risperidonas  veiksmingai  gydo  hipomaniją  (Vieta  ir  
kt.,  2001).  Jei  tolimesnė  profilaktika  nėra  planuojama,  trumpa-
laikė  terapija  valproatu  arba  atipiniu  antipsichotiku  gali  būti  tin-
kamiausia (D lygis), kadangi abu yra vienodai gerai toleruojami, 
saugūs,  pakankamai  greita  veikimo  pradžia,  sumažina  hipoma-
nijos  progresavimą  ir  manijos  pasireiškimą  per  keletą  dienų.

  Manija  greitos  ciklų  kaitos  bipolinio  sutrikimo  sudėtyje
Pacientų,  kuriems  yra  greita   ciklų  kaita,  gydymas  yra   tam  

tikras   iššūkis   (Knoll   ir   kt.,   1998).   Skiriant   tipinių   antidepre-
santų  yra  didelė  priešingos   fazės  pasireiškimo  ar  greitos  ciklų  
kaitos   atsiradimo   rizika   (Wehr   ir  Goodwin,  1979;;  Altshuler   ir  
kt.,   1995).   Greitos   ciklų   kaitos   bipoliniu   sutrikimu   sergančių  
pacientų  gydymas  ličiu  dažnai  būna  nesėkmingas  (Calabrese  ir  
Woyshville,  1995).  Deja,  kol  kas  nebuvo  atlikta  dvigubai  aklų  
kontroliuotų   tyrimų,   vertinančių   pacientų,   sergančių   bipoliniu  
sutrikimu   su   greita   ciklų   kaita,   manijos   gydymą.   Tačiau   yra  
daug  duomenų,  kurie  rodo  valproatų  efektyvumą  gydant  tokio  
tipo  maniją.  Tokius  tyrimų  rezultatus  paremia  ir  klinikinė  prak-
tika,  tai  savo  straipsniuose  plačiai  aprašo  Calabrese  (Calabrese  
ir  kt.,  1993)  (C  lygis).  Aprašyta,  kad  ir  karbamazepinas  tokiais  
atvejais  veiksmingas  (Joyce,  1988)  (D  lygis).  Sunkiai  pagydo-
mais  atvejais  pasirodė  efektyvus  klozapinas  (Suppes  ir  kt.,  1994;;  
Calabrese  ir  kt.,  1991;;  Frye  ir  kt.,  1996;;  Lancon  ir  Llorca,  1996),  
valproato  ir  ličio  derinys  taip  pat  gali  būti  naudingas  (Sharma  ir  
kt.,  1993)  (D  lygis).  Probleminis  ne  tik  manijos  manifesto,  bet  ir  
palaikomasis gydymas. Rekomenduotinas lamotrigino skyrimas 
nuslūgus  iki  hipomanijos,  ypač  esant  II  tipo  bipoliniam  sutriki-
mui  (Calabrese  ir  kt.,  2000).

Greita  ciklų  kaita,  atrodo,  būdingesnė  pacientams,  kuriems  
pasireiškia  hipotireozė,  todėl  tikslinga  augmentacija  didelėmis  
tiroksino  dozėmis  jau  ankstyvojoje  gydymo  stadijoje  (Bauer  ir  
Whybrow,  1990;;  Bauer  ir  kt.,  1990).

TOLERANCIJA IR SAUGUMAS
Pacientams  ir  jų  artimiesiems  svarbu,  kad  skiriamas  vais-

tas  būtų  gerai  ištirtas.  Tai  neišvengiamai  daro  įtaką  terapiniam  
bendradarbiavimui   bei   pasitikėjimui.   Vartojant   dopamino  
blokatorių,   iškyla  EPS  bei   ilgalaikių  vėlyvųjų  diskinezijų   iš-
sivystymo   rizika.  Manijos  gydymas  didelėmis  antipsichotikų  
dozėmis,  kaip  ilgus  metus  buvo  priimta  daugelyje  šalių,  netu-
rėtų  būti  pirmos  eilės  metodas  didžiajai  daliai  tų  ligonių,  kurie  
sutinka  vartoti  vaistų.  Toks  metodas  turėtų  būti  pasirenkamas  
įvertinus,  ar  potencialus  terapinis  poveikis  viršys  galimą  šalu-
tinių   poveikių   riziką.  Mažos   dozės   iki   slenkstinių   išsivystyti  
EPS   gali   būti   skiriamos,   jei   tik   užtikrinama   pakankama   ste-
bėsena.  Mes  vis  labiau  tikimės,  kad  atipiniai  vaistai  pasirodys  
priimtinesni  ten,  kur  tai  įmanoma.

Pacientams,   kurie   vaistų   vartoja   nereguliariai   ir   kuriems  
yra  didelė  rizika  perdozuoti,  neturėtų  būti  skiriama  ličio  dėl  jo  
siauro terapinio lango.

Didėja  susirūpinimas  dėl  ilgalaikio  gydymo  antrinės  įtakos  
bendrai   fizinei   sveikatai.   Be   kosmetinių   problemų,   pacientai,  
vartojantys   svorį   didinančių  medikamentų,   labiausiai   pabrėžia  
nutukimą.  Tai  aprašoma  daugelyje  bipolinio  sutrikimo  gydymo  
rekomendacijų.   Nors   problema   ypač   aktuali   tose   šalyse,   kur  
nutukimas  ir  taip  labai  paplitęs,  tai  yra  potenciali  problema  vi-
siems,  vartojantiems  preparatų,  didinančių  svorį.  Ilgą  laiką  var-
tojami  litis,  valproatai  ir  kai  kurie  antipsichotikai  didina  svorį.  
Svorio   augimas   dažnai   sukelia  metabolinius   šalutinius   povei-
kius   (pvz.,  angliavandenių   toleravimo  sutrikimą/2   tipo  cukrinį  
diabetą  ir  hiperlipidemiją)  bei  hipertenziją.  Rimtiems  rūkaliams,  
o  tarp  sergančiųjų  afektiniais  sutrikimais  ši  priklausomybės  rūšis  
tikrai  labai  dažna,  padidėja  širdies  ir  kraujagyslių  ligų  rizika.  Ne  
tik   tricikliai  antidepresantai,  bet   ir  daugelis  antipsichotikų  gali  
nulemti  QT  intervalo  pailgėjimą.  Atitinkamas  stebėjimas  ir  lai-

Heinz GRUNZE, Siegfried KASPER, Guy GOODWIN, Charles BOWDEN, David BALDWIN, Rasmus LICHT ir kt.  
Biologinis  bipolinio  sutrikimo  gydymas:  Pasaulinės  biologinės  psichiatrijos  draugijų  federacijos  (WFSBP)  rekomendacijos.  II  dalis
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ku  suteiktas  patarimas  turėtų  būti  geros  psichiatrinės  priežiūros  
dalis.  Renkantis  pirmos  eilės  medikamentą,  turėtų  būti  atsižvel-
giama  ne  tik  į  vaisto  veiksmingumą,  bet  ir  į  paciento  asmeninius  
poreikius  bei  jo  jautrumą  šalutiniams  poveikiams.

Šalutiniai  poveikiai  dažniausiai  būna  specifiški  konkretiems  
vaistams. Paprastai vaisto vartojimas tokiu atveju nutraukiamas. 

Visi   klasikiniai   nuotaikos   stabilizatoriai   (litis,   valproatai,  
karbamazepinas)  veikia  teratogeniškai,  ypač  vartojami  pirmąjį  
nėštumo  trimestrą,  todėl,  jei  tik  įmanoma,  jų  vartojimas  turėtų  
būti  nedelsiant  nutrauktas,  vos  pastojus.  Dabar  manoma,  kad  li-
tis  yra  saugesnis  už  antikonvulsantus  (Cohen  ir  kt.,  1994).  Ben-
zodiazepinai  ir  tipiniai  antipsichotikai  yra  pakankamai  saugūs,  
todėl   gali   būti   gelbstinti   priemonė   esant   manijos   protrūkiui.  
Didėja  susirūpinimas,  kad  bipolinio  sutrikimo  pradžia  ankstėja  
(Kessler  ir  kt.,  2001).  Yra  suaugusiųjų  pacientų  gydymo  ličiu,  
valproatais,  karbamazepinu  ir  atipiniais  antipsichotikais  patir-
ties  (James  ir  Javaloyes,  2001;;  Kowatch  ir  kt.,  2000;;  Chang  ir  
Ketter,  2000).  Geriatriniams  pacientams   ličio   reiktų   skirti   at-
sargiai,  atsižvelgiant  į  jų  susilpnėjusią  inkstų  funkciją,  vandens  
ir  elektrolitų  balanso  ypatumus,  stipresnius  kognityvinių  funk-
cijų  sutrikimus.  Valproatai  arba  mažos  atipinių  antipsichotikų  
dozės  tokiems  pacientams  tiktų  labiau  (Amaan  ir  kt.,  2000).

KITI  GYDYMO  BŪDAI
Mažų   atvirų   tyrimų   ir   klinikinių   atvejų   aprašymai   nurodo  

psichofarmakoterapijos  alternatyvas  (pvz.,  antikonvulsantus,  to-

kius  kaip  fenitoinas,  okskarbazepinas,  gabapentinas,  klonazepa-
mas,  zonisamidas,  topiramatas;;  PK  (proteinkinazės)  inhibitoriai  
(pvz.,  tamoksifenas),  omega-3  riebalų  rūgštys,  kalcio  antagonis-
tai,  klonidinas,  metisergidas  ir  t.t.).  Tačiau  duomenų  kol  kas  dar  
per  mažai.

Manijai  gydyti  efektyviausias  metodas  pasirodė  elektrokon-
vulsinė  terapija  (EKT),  kurios  veiksmingumas  buvo  nustatytas  
atsitiktinai.  Šis  alternatyvus  gydymo  metodas  dažniausiai  pasi-
renkamas,  kai  kiti  gydymo  metodai  neveiksmingi  (Small  ir  kt.,  
1988;;  Black  ir  kt.,  1987;;  Mukherjee  ir  kt.,  1994,  C  lygis).  Šis  
metodas   turėtų   būti   pasirenkamas   sutikus   pacientui   ir   tik   tuo  
atveju,  kai  prieš   tai  gydyta  neveiksmingai.  Yra  aprašyti  klini-
kiniai  atvejai,  kada,  gydant  maniją,  veiksminga  pasirodė  trans-
kranialinė  magnetinė  stimuliacija  (Yaroslavsky  ir  kt.,  1999;;  Pri-
dmore  ir  Belmaker,  1999),  tačiau  šis  metodas  gali  būti  sunkiai  
pritaikomas praktikoje ligoniams, sergantiems sunkia manija. 
Tą  patį  galima  būtų  pasakyti  ir  apie  tinkamesnę  psichoterapiją,  
kurią  bandoma  skirti  šalia  bazinės  elgesio  terapijos  (koreguo-
jant  miego  ir  būdravimo  ciklą,  siekiant  išvengti  hiperstimulia-
cijos ir t.t.).

IŠVADOS
Svarbiausi  šiuolaikinio  manijos  gydymo  žingsniai:
  manijos  subtipo  nustatymas;;
   ligos  trukmės  nustatymas;;
  nors  pradžioje  gydymas  dažnai  būna  priverstinis,  tačiau  

vėliau  jis  turėtų  būti  derinamas  su  pačiu  pacientu,  atsižvelgiant  
į  individualią  toleranciją.

Jei  pacientui  taikyta  profilaktinė  dozė  buvo  pakankama  ir  ge-
rai  toleruojama,  prieš  ją  padidinant,  tai  reikėtų  gerai  apsvarstyti.  
Jei  pacientas  nevartojo  profilaktinės  vaisto  dozės,  derėtų  iš  anks-
to  gerai  įvertinti  ligos  eigą  ir  planuojamą  gydymą.  Žinoma,  kad  

1  pav.  Lengva  ir  vidutinė  manija

Li/VPA/AAP/CBZ
Papildomas 
gydymas: 

+BZD; +AP
I.

II.

III.

Pereina  į  sunkią  maniją

Ligi šiol gydymas 
buvo  sėkmingas,  
tačiau  atsakas  lėtas.  
Derinys su antru  

NS arba AAP

Inicijuotas arba 
tęstinis  gydymas  
nesėkmingas.   

Keisti NS

Derinys su antru 
NS arba AAP

Įrodymų  lygis  A  
Įrodymų  lygis  B

Įrodymų  lygis  C  
Įrodymų  lygis  D

NS:  Nuotaikos  stabilizatorius
Li: Litis
CBZ:  Karbamazepinas
VPA: Valproatai
AAP: Atipinis antipsichotikas

Papildomai,  jei  reikia  simptomų  kontrolei:
BZD:  Benzodiazepinai
AP: Antipsichotikas (pageidautina nestiprus tipinis arba atipinis)

2  pav. Sunki manija

I.

II.

III.

Li/VPA/CBZ
Papildomas 
gydymas: 

+BZD; +AP

Dviejų  NS  derinys,  
pageidautina anti-
konvulsantas + Li

EKT

Įrodymų  lygis  A  
Įrodymų  lygis  B

Įrodymų  lygis  C  
Įrodymų  lygis  D

NS:  Nuotaikos  stabilizatorius
Li: Litis
CBZ:  Karbamazepinas
VPA: Valproatai
EKT:  Elektrokonvulsinė  terapija

Papildomai,  jei  reikia  simptomų  kontrolei:
BZD:  Benzodiazepinai
AP: Antipsichotikas (pageidautina atipinis arba stiprus tipinis, taip pat 
ir injekuojamas, jei indikuotina)

Gydymo rekomendacijos
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skiriasi  klasikinio  I  tipo  bipolinio  sutrikimo  ir  greitos  ciklų  kaitos  
bipolinio   sutrikimo,   kurio  metu  dažnai   būna   atipinių  požymių  
(pvz.,  manija  su  psichoze),  gydymas.  Litis  galėtų  būti  pasirenka-
mas  gydant  ūminį  manijos  epizodą,  tuo  tarpu  gydant  ne  klasiki-
niais  simptomais  pasireiškiančią  maniją,  geresnis  atsakas  gauna-

mas skiriant antikonvulsantų  ir  galbūt  atipinių  antipsichotikų.
Siūlomo   laipsniško   išmintingo   medikamentinio   gydymo  

algoritmo  santrauka  pateikiama  1  ir  2  pav.
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SANTRAUKA
Kaip  ir  dvi  ankstesnės  šios  straipsnių  serijos  dalys,  žemiau  pateikia-
mos  gairės  buvo  parengtos  Pasaulinės  biologinės  psichiatrijos  drau-
gijų  federacijos  (angl.  World  Federation  of  Societies  of  Biological  
Psychiatry,  WFSBP)  iniciatyva  suburtos  tarptautinės  darbo  grupės.  
Grupės  tikslas  buvo  pateikti  sisteminę  visų  mokslinių  įrodymų,  su-
sijusių  su  palaikomuoju  bipolinių  afektinių  sutrikimų  gydymu,  ap-
žvalgą.   Rengiant   šias   rekomendacijas   buvo   naudoti  MEDLINE   ir  
EMBASE  duomenų  bazėse  rasti  duomenys,  informacija  skelbta  ne-
seniai  vykusiose  svarbiausiose  mokslinėse  konferencijose,   taip  pat  
gydymo   rekomendacijos,   jau   naudojamos   įvairiose   šalyse.  Moks-
linis  atskirų  gydymo  metodų  pagrįstumas  buvo  įvertintas  keturiais  
patikimumo lygiais (A–D). šios rekomendacijos skirtos klinikiniam 
darbui,  dėl  to  moksliniai  įrodymai  buvo  peržiūrėti  darbo  grupės  eks-
pertų,  siekiant  užtikrinti  jų  praktinę  vertę.
Raktiniai  žodžiai:  bipolinis afektinis sutrikimas, palaikomasis gydy-
mas,  profilaktika,  įrodymais  paremtos  rekomendacijos,  farmakoterapija,  
antipsichotikai,  nuotaikos  stabilizatorius,  elektrokonvulsinė  terapija.
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SUMMARY
As with the two preceding guidelines of this series, these prac-
tice guidelines for the pharmacological maintenance treatment 
of bipolar disorder were developed by an international task for-
ce  of  the  World  Federation  of  Societies  of  Biological  Psychiatry  
(WFSBP).  Their  purpose  is  to  supply  a  systematic  overview  of  all  
scientific evidence relating to maintenance treatment. The data 
used   for   these  guidelines  were   extracted   from  a  MEDLINE  and  
EMBASE  search,  from  recent  proceedings  from  key  conferences  
and various national and international treatment guidelines. The 
scientific justification of support for particular treatments was ca-
tegorised into four levels of evidence (A-D). As these guidelines 
are intended for clinical use, the scientific evidence was not only 
graded,  but  also  reviewed  by  the  experts  of  the  task  force  to  en-
sure practicality.
Key words:  bipolar  disorder,  maintenance,  prophylaxis,  evidence-
based guidelines, pharmacotherapy, antipsychotics, mood stabiliser, 
electroconvulsive therapy.

Gydymo rekomendacijos
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1.  ĮVADAS
Pirmose  dviejose  šių  gydymo  rekomendacijų  dalyse  (Grunze  ir  

kt.,  2002a;;  Grunze  ir  kt.,  2003)  buvo  išnagrinėtas  ūminių  manijos  
ir  depresijos  (bipolinio  afektinio  sutrikimo  struktūroje)  fazių  gydy-
mas.  Labai  svarbu  yra  greitai  ir  efektyviai  paveikti  šiuos  ūminius  
ligos  pasireiškimus,   tačiau  vienintelis   tikrai  veiksmingas  bipoli-
nio  afektinio  sutrikimo  gydymo  būdas  –  tinkamas  palaikomasis  
gydymas.  Nuo  E.Krepelino  laikų  (1921  m.)  atliekamų  ilgalaikių  
tyrimų  duomenys  rodo,  kad  besimptomių  laikotarpių  trukmė  ma-
žėja,  augant  ūminių  sutrikimo  epizodų  skaičiui  (Zis  ir  kt.,  1980;;  
Angst,  1981;;  Roy-Byrne  ir  kt.,  1985;;  Kessing,  1998).  Pagrindiniai  
ilgalaikio  gydymo  tikslai  yra  naujų  kliniškai  reikšmingų  epizodų  
prevencija  ir  visiškos,  be  subklinikinių  simptomų,  remisijos  pa-
laikymas.  Subklinikiniai   simptomai   ir   lėtinis   sutrikimo  pobūdis  
daro  reikšmingą  įtaką  ilgalaikės  negalios  išsivystymui  atskiriems  
pacientams   (Coryell   ir   kt.,   1993;;  Angst   and  Preisg,  1995a,b)   ir  
taip   turi  didelę   socialinę  bei  ekonominę   reikšmę   (Begley   ir  kt.,  
2001).  Nors  teigti,  kad  kuris  nors  vienas  nuotaiką  stabilizuojantis  
preparatas  gali  pakankamai  efektyviai  įveikti  visus  bipolinio  afek-
tinio  sutrikimo  simptomus,  būtų  per  daug  optimistiška,  įrodymais  
paremti  ir  profesionaliai  taikomi  dviejų  ir  daugiau  medikamentų  
deriniai  vis  dažniau  naudojami  kaip  pirmos  eilės  gydymo  strate-
gija  (Post  ir  kt.,  1996;;  Frye  ir  kt.,  2000).  Deja,  patikimais  tyrimais  
paremtų  duomenų  apie  skirtingus  vaistų  derinius  iki  šiol  yra  labai  
mažai.  Gydymas  vaistų  deriniais  remiasi  atskirų  medikamentų  sa-
vybėmis,  o  pastarosios  dažniausiai  yra  ištirtos  tik  monoterapijos  
atvejais.  Atsižvelgdami   į   tai,   toliau   daugiausia   nagrinėsime  pu-
blikuotus  ir  metodologiškai  svariais  tyrimais  paremtus  duomenis  
apie   atskirus  medikamentus.   Politerapijos   strategijos   nagrinėja-
mos  tik  tuo  atveju,  jeigu  yra  atitinkamų  tyrimų  duomenų.

2. METODAI
Išsamus  metodologijos  aprašymas  yra  pateiktas  anksčiau  iš-

spausdintose  bipolinės  depresijos  gydymo  gairėse  (Grunze  ir  kt.,  
2002a).  Trumpai  priminsime,  kad  Pasaulinė  biologinės  psichia-
trijos  draugijų  federacija  (WFSBP)  sudarė  darbo  grupę  bipolinio  
afektinio  sutrikimo  biologinių  gydymo  metodų  klausimams  na-
grinėti.  Darbo  grupėje  yra  55  nariai;;  grupės  valdybą  sudaro  pir-
mininkas,  du  jo  pavaduotojai  ir  sekretorius.  Pirmąjį  šių  rekomen-
dacijų  variantą  parengė  valdyba  ir  pateikė  jį  visiems  55  nariams.  
Buvo   surinkti   visų   narių   komentarai,   papildymai   bei   pataisos.  
Remdamasi  jais,  valdyba  parengė  antrąjį  rekomendacijų  variantą.  
Siekiant,  kad  rekomendacijos  kuo  daugiau  atitiktų  naujausius  tyri-
mų  duomenis,  buvo  atlikta  antra  atitinkamos  informacijos  paieška  
MEDLINE  duomenų  bazėje  bei  svarbiausių  mokslinių  konferen-
cijų  santraukų  žurnaluose.  Paieška  apėmė  laikotarpį  iki  2004  m.  
sausio  mėnesio.  Be  to,  ieškant  papildomų  šaltinių  buvo  išnagri-
nėtos  naujausios   šios   srities   ekspertų  publikacijos  bei  kai  kurių  
šalių  parengtos  gydymo  rekomendacijos,  pvz.,  Austrijos  (Kasper  
ir  kt.,  2003),  Vokietijos  (Grunze  ir  kt.,  2002b),  JAV  (Zarin  ir  kt.,  
2002),  Didžiosios  Britanijos  (Goodwin,  2003),  Danijos  (Licht  ir  
kt.  2003)  ir  Australijos  bei  Naujosios  Zelandijos  (Royal  Austra-
lian  and  New  Zealand  College  of  Psychiatrists  Clinical  Practice  
Guidlines  Team  for  Bipolar  Disorder,  2004).  Rengiant  galutinę  šių  
WFSBP  rekomendacijų  versiją,  stengtasi  į  jas  integruoti  visų  dar-
bo grupės  narių  indėlį,  tačiau,  nepaisant  visų  pastangų,  kai  kuriais  
klausimais  vieningos  nuomonės  pasiekti  nepavyko.

Klasifikuojant   įrodymų   patikimumą   visiems   gydymo  meto-
dams,  kaip  ir  nagrinėjant  ūminių  fazių  gydymą,  buvo  taikomi  mo-

difikuoti   schizofrenija   sergančio   paciento   išeičių   tyrimo   grupės  
(angl. Schizophrenia  Patient  Outcomes  Research  Team, PORT) 
kriterijai  (Lehman  ir  Steinwachs,  1998).  Apibrėžti  keturi  įrodymų  
patikimumo lygiai:

A  lygis:  Gerai  tyrimais  pagrįsti  įrodymai.  Tai  reiškia,  kad  efek-
tyvumo  įrodymai  buvo  pagrįsti  mažiausiai   trimis  gerai  metodo-
logiškai  parengtais  tyrimais,  tarp  jų  ne  mažiau  nei  vienu  placebu  
kontroliuojamu  ir  ne  mažiau  nei  dviem  palyginamaisiais  standar-
tinio  gydymo  tyrimais.  Tyrimų  metu  turėjo  būti  laikomasi  tokių  
kriterijų,  kaip  pakankama  tiriamųjų  imtis  ir  tyrimo  trukmė,  atsitik-
tinis  paskirstymas  į  gydomąją  ar  dvigubai  aklą  grupes.

B   lygis:   Pakankamai   tyrimais   pagrįsti   įrodymai.   Šie   įrody-
mai  pagrįsti  mažiausiai  dviem  atsitiktinių  imčių  dvigubai  aklais  
(AIDA)  tyrimais,  kurie  galėjo  ir  neatitikti  kai  kurių  A  lygio  kriteri-
jų  (pavyzdžiui,  maža  tiriamųjų  imtis  arba  neatlikta  kontrolė  place-
bu),  arba  vienu  AIDA  tyrimu  ir  mažiausiai  vienu  didelės  apimties  
perspektyviuoju  natūralistiniu  tyrimu.

C  lygis: Vienas AIDA tyrimas su palyginimu, vienas atviras 
perspektyvusis tyrimas arba du atviri perspektyvieji tyrimai su 
daugiau  nei  10  tiriamųjų.

D   lygis: Rekomendacijos   pagrįstos   perspektyviuoju   tyrimu,  
atliktu  su  ne  mažiau  kaip  10  pacientų,  arba  didelės  apimties  re-
trospektyviąja  duomenų  analize  ir  patvirtintos  ekspertų.

Klasikinis  I  tipo  bipolinis  afektinis  sutrikimas  pasižymi  sunkiais  
simptomais,  epizodine  eiga,  dažnai  pasireiškia  psichozės  simpto-
mų.  Didžioji  dauguma  duomenų  apie  gydymą  yra  gauta  tiriant  pa-
cientus,  kuriems  diagnozuotas  I  tipo  bipolinis  afektinis  sutrikimas.  
Paskutiniu  laiku,  vis  geriau  identifikuojant  kitokius  klinikinius  atve-
jus,  bipolinio  afektinio  sutrikimo  samprata  buvo  papildyta  plačiu  
spektru  švelnesnių,  tačiau  kliniškai  reikšmingų  būsenų.  Praplėstos  
bipolinio  afektinio  sutrikimo  ribos   tapo   iššūkiu   ir   ieškant  efekty-
viausių  palaikomojo  gydymo  strategijų.  Pateikiamose  gairėse  apta-
riamos  šios  sutrikimo  formos  (klasifikuota  pagal  eigos  pobūdį):

   I  tipo  bipolinis  afektinis  sutrikimas  be  greitos  ciklų  kaitos
   I  tipo  bipolinis  afektinis  sutrikimas  su  greita  ciklų  kaita
   II  tipo  bipolinis  afektinis  sutrikimas  be  greitos  ciklų  kaitos
   II  tipo  bipolinis  afektinis  sutrikimas  su  greita  ciklų  kaita
   bipolinio  tipo  schizoafektinis  sutrikimas
Dėl  šių  kategorijų   tikslumo  vieningos  nuomonės  nėra.  Nors,  

priklausydami  tam  pačiam  sutrikimų  spektrui,  I  ir  II  tipų  bipolinis  
afektinis  sutrikimas  taip  skiriasi  vienas  nuo  kito  savo  eiga,  kad  jų  
išskyrimas  į  du  atskirus  diagnostinius  vienetus  yra  visiškai  tikslin-
gas  (Judd  ir  kt.,  2003).  Taip  pat  pažymėtina,  kad  „greitos  ciklų  kai-
tos“  kategorija  iki  šiol  plačiai  vartojama  organizuojant  ir  vykdant  
palaikomojo gydymo klinikinius tyrimus, nors paskutiniai duome-
nys  (Kupka  ir  kt.,  2003,  2004)  rodo,  kad  jos  išskyrimas  yra  kiek  
dirbtinis.  Sprendimą  į  šias  rekomendacijas  įtraukti  ir  schizoafektinį  
sutrikimą  lėmė  tai,  kad  pastarasis  yra  panašesnis  į  bipolinį  afektinį  
sutrikimą  nei  į  schizofreniją,  bent  jau  parenkant  tinkamą  palaiko-
mąjį  gydymą  (Marneros,  2001).  Ši  perdėm  supaprastinta  klasifi-
kacija  neatspindi  viso  bipolinio  afektinio  sutrikimo  manifestacijų  
sudėtingumo  ir  sunkumų  parenkant  gydymą.  Priimant  sprendimą,  
kokio  nuotaiką  stabilizuojančio  medikamento  arba  kito  vaisto  skir-
ti  konkrečiu  atveju,  reikia  atsižvelgti  į  šiuos  veiksnius:

   Kokio   pobūdžio   afektiniai   epizodai   (manijos/hipomanijos  
ar depresijos) vyrauja 

   Epizodų  sunkumas
   Susiję  psichoziniai  simptomai  ir  epizodų,  kada  jie  pasireiš-

kė,  skaičius

Heinz GRUNZE, Siegfried KASPER, Guy GOODWIN, Charles BOWDEN, Hans-Jürgen MÖLLER,  WFSBP  darbo  grupė
Biologinis  bipolinio  sutrikimo  gydymas:  Pasaulinės  biologinės  psichiatrijos  draugijų  federacijos  (WFSBP)  rekomendacijos.  III  dalis
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   Ar  ankstesni  sutrikimo  epizodai  buvo/nebuvo  susiję  su  anti-
depresantų  ar  psichostimuliuojamųjų  preparatų  vartojimu

   Ilgalaikė  preparato  toleravimo  prognozė
   Paciento  nuomonė
Trumpa  pastaba  dėl   termino  „nuotaikos  stabilizatorius“.  Nėra  

preparato,  kuris  vienodai  efektyviai  veiktų  visas  bipolinio  afektinio  
sutrikimo  formas  ir  fazes.  Remdamiesi  kai  kurių  specialistų  (Ketter  
ir  Calabrese,  2002)  pasiūlymais,  šiose  rekomendacijose  nuotaikos  
stabilizatoriais  mes   vadiname   tokius   preparatus,   kurie   efektyviai  
veikia  (ir  užtikrina  atkryčio  prevenciją)  vieną  sutrikimo  polių  (pvz.,  
maniją  arba  depresiją,  neprovokuodami  kito  poliaus  sutrikimo).

Reikia  atkreipti  dėmesį  į  mokslinių  tyrimų  trukmės  problemą.  
Tyrimai,  atliekami  vadovaujantis  griežtais  moksliniais  kriterijais,  re-
tai  trunka  ilgiau  nei  12–18  mėn.  Atsižvelgiant  į  tai,  kai  kurie  vaistai  
(pvz.,  olanzapinas  ir  lamotriginas)  gali  būti  vertinami  tik  kaip  tinkami  
poūmei  sutrikimo  fazei  gydyti;;  tvirtinti  juos  esant  tinkamus  bipolinio  
afektinio  sutrikimo  profilaktikai  yra  tam  tikra  prasme  problemiška.

Kitas  šių  tarptautinių  rekomendacijų  trūkumas  yra  tas,  kad  ne  visi  
medikamentai  yra  aprobuoti  ir  parduodami  visose  valstybėse,  todėl  
skaitytojas,  taikydamas  čia  pateiktas  tarptautines  gydymo  rekomen-
dacijas,  privalo  atsižvelgti  į  savo  klinikinės  praktikos  ypatumus.

3. I TIPO BIPOLINIS AFEKTINIS SUTRI-
KIMAS  BE  GREITOS  CIKLŲ  KAITOS
Rekomendacijos   šio   sutrikimo   tipo   palaikomajam   gydymui  

yra  gausiai  paremtos  įrodymais,  kadangi  ilgą  laiką  palaikomojo  
gydymo tyrimai buvo atliekami tik su asmenimis, kuriems nusta-
tytas  būtent  šis  bipolinio  afektinio  sutrikimo  tipas.

Litis
Profilaktinis   ličio   efektyvumas   buvo   nustatytas   jau   praėjusio  

amžiaus  6-ajame  dešimtmetyje  ir  7-ojo  dešimtmečio  pradžioje  (Ba-
astrup  ir  Schou,  1967;;  Prien  ir  kt.,  1973a);;  paskutiniai  duomenys  žr.  
Goodwin  (2002)  ir  Müller-Oerlinghausen  ir  kt.  (2002).  Deja,  ličio  
profilaktinė   reikšmė   greičiausiai   buvo   pervertinta,   ypač   atliekant  
tyrimus, kur pacientai buvo pakartotinai atrinkti, po to dalis paci-
entų,  kurie  vartojo  litį  ir  kuriems  ilgalaikis  terapinis  poveikis  nepa-
sireiškė,  ėmė  gauti  placebo.  Metaanalizė,  atlikta  naudojant  Coch-
rane  metodus   bei   atsižvelgiant   į   pacientus,   iškritusius   iš   tyrimų,  
identifikavo  9  tyrimus,  nagrinėjusius  depresija  ir  bipoliniu  afektiniu  
sutrikimu  sergančius  pacientus  (Burgess  ir  kt.,  2001).  Išanalizavus  
visus   duomenis,   paaiškėjo,   kad   litis   turi   prevencinį   poveikį.  Kai  
kurie  šių  ankstyvųjų  tyrimų  metodologiniai  aspektai  yra  abejotini,  
tačiau  jų  rezultatus  parėmė  du  neseniai  atlikti  nepriklausomi  didelės  
apimties  placebu  kontroliuojami  dvigubai  akli  atsitiktinės  atrankos  
tyrimai,  kurių  metu  litis  buvo  lyginamas  su  lamotriginu  (Bowden  
ir  kt.,  2003;;  Calabrese  ir  kt.,  2003a).  Kito  didelės  apimties  neseniai  
atlikto   tyrimo   (Bowden   ir  kt.,  2000a)  metu   ličio  veiksmingumas  
buvo lyginamas su valproatais ir placebu. Kaip pirminis efektyvu-
mo vertinimo kriterijus buvo pasirinktas laiko tarpas iki bet kokio 
afektinio  epizodo  išsivystymo.  Vertinant  pagal  šį  kriterijų,  litis  pre-
vencinių  savybių  neturėjo,  tačiau  antrinė  duomenų  analizė  identifi-
kavo  keletą  metodologinių  tyrimo  trūkumų  ir  nustatė,  kad  litis  yra  
veiksmingas  manijos  epizodų  prevencijai.  Kitos  metaanalizės  metu  
(buvo  nagrinėti  tik  tyrimai  su  bipoliniu  afektiniu  sutrikimu)  išanali-
zuoti  5  tyrimai,  kuriuose  dalyvavo  770  pacientų.  Šios  metaanalizės  
rezultatai  rodo,  kad  litis  yra  veiksmingas  preparatas  siekiant  naujų  
bipolinio  afektinio  sutrikimo  epizodų  prevencijos;;  taip  pat  nustaty-
ta,  kad  litis  geriau  užkerta  kelią  naujų  manijos  epizodų  išsivysty-
mui  (Geddes  ir  kt.,  2004).  Tiriant  prevenciniu  atžvilgiu  optimalias  

ličio  koncentracijas  kraujyje,  vieno  tyrimo  metu  (Gelenberg  ir  kt.,  
1989)  nustatyta,  kad  atkryčiai  buvo  didesni  tiriamųjų  grupėje,  ku-
rių  kraujyje  ličio  koncentracija  buvo  0,4–0,6  mmol/l,  palyginti  su  
grupe,  kurioje  koncentracija  buvo  0,8–1,0  mmol/l.  Nepaisant  tvirtai  
nustatyto  prevencinio  ličio  aktyvumo,  jo  ilgalaikį  vartojimą  riboja  
medikamento  tolerancijos  problemos.  Yra  atlikta  ir  kitų  metodolo-
giškai  patikimų  tyrimų,  lyginančių  ličio  aktyvumą  su  kitais  prepa-
ratais,  pvz.,  su  karbamazepinu  (Greil  ir  kt.,  1997b,  1998;;  Hartong  
ir  kt.,  2003)  arba  imipraminu  (Prien  ir  kt.,  1973b).  Apibendrindami  
visus   autoriams   žinomus   duomenis,   galime   padaryti   išvadą,   kad  
ličio  profilaktinį  veiksmingumą  gydant  I  tipo  bipolinį  afektinį  
sutrikimą  remiantys  moksliniai  įrodymai  yra  A  lygio.  Šis  pre-
paratas  tikriausiai  geriau  tinka  manijos  epizodų  negu  depresi-
jos  prevencijai,  todėl  gali  geriau  tikti  palaikomajam  gydymui  
tada,  kada  sutrikimo  klinikoje  vyrauja  manijos  epizodai  (ličio  
efektyvumas dar didesnis, kai manija pasireiškia klasikine, ki-
tais simptomais nekomplikuota euforija).

Klinikinėje  praktikoje   labai  dažnai  nustatomas  mažesnis   ličio  
profilaktinis   veiksmingumas,   negu   rodo   kontroliuojamų   tyrimų  
duomenys  (Dickson  ir  Kendell,  1986;;  Harrow  ir  kt.,  1990;;  Gold-
berg  ir  kt.,  1996;;  Keck  ir  McElroy,  1996;;  Maj  ir  kt.,  1991,  1998).  
Šis   skirtumas   tarp   vaisto   efektyvumo   tyrimų  metu   ir   klinikinėje  
praktikoje  gali  būti  nustatomas  ne  tik  vartojant  litį,  bet  ir  kitus  pa-
laikomajam  gydymui  skiriamus  medikamentus.  Tiriamųjų  imtis  ne  
visada  tiksliai  atspindi  realią  bipoliniu  afektiniu  sutrikimu  sergančių  
žmonių  populiaciją  (Licht  ir  kt.,  1997),  kadangi  praktikoje  gydymą  
dažnai  komplikuoja  tokie  veiksniai,  kaip  kartu  pasireiškiantys  kitų  
ligų  simptomai  (Suppes  ir  kt.,  2001)  ir  gydytojo  nurodymų  nesilai-
kymas  (Johnson  ir  McFarland,  1996;;  Scott,  2002).  Be  to,  įmanoma,  
kad  klinikinių   tyrimų  metų  pagerėja  bendra  pacientų  priežiūra,  o  
kartu  ir  gydymo  rezultatai.  Turint  tai  omenyje,  prieš  pradedant  gy-
dyti  ličiu,  reikėtų  atsižvelgti  ir  į  kitus  veiksnius,  kurie,  kaip  spėjama,  
yra  gero  atsako  į  gydymą  ličiu  prediktoriai:  bipolinio  afektinio  su-
trikimo  paplitimas  tarp  paciento  giminių,  besimptomis  laikotarpis,  
priklausomybės  nuo  alkoholio  ar  narkotinių  medžiagų  nebuvimas  
ir,  kas  ypač  svarbu,  tikslus  gydytojo  nurodymų  vykdymas  (Abou-
Saleh  ir  Coppen,  1986;;  Maj,  1992).  Esant  daliniam  atsakui  į  gydymą  
ličiu,  kai  kas  rekomenduoja  papildomai  skirti  mažas  (400  µg)  folio  
rūgšties  dozes  poveikiui  pagerinti  (Coppen  ir  kt.,  1986).  Tačiau  šiuo  
klausimu  darbo  grupės  nariai  nesutarė,  kadangi  patikimų  šios  inter-
vencijos  efektyvumo  mokslinių  įrodymų  nėra  pakankamai.

Yra  duomenų,  kad,  staiga  nutraukus  palaikomąjį  gydymą  li-
čiu,  padidėja  sutrikimo  atkryčio  rizika  (Mander,  Loudon,  1988);;  
be  to,  kai  kurie  tyrimai  rodo,  kad  tokiais  atvejais  vėl  ėmus  skirti  
ličio,  ne  visada  sulaukiama  gerų  rezultatų  (Post  ir  kt.,  1992;;  Good-
win,  1994).  Jeigu  tai  neišvengiama,  gydymą  ličiu  primygtinai  re-
komenduojama  nutraukti  pamažu  (per  kelias  savaites  ar  net  mė-
nesius),  po  truputį  mažinant  dozę  (Suppes  ir  kt.,  1993).  Paciento  
sutikimas  su  gydymo  planu  yra  būtinas,  kai  kurie   tyrimai  rodo,  
kad   formali   psichoedukacija   gali   pagerinti   gydymo   rezultatus  
(Colom  ir  kt.,  2003).  Nusprendus  pacientui  skirti  ilgalaikį  profi-
laktinį  gydymą,  jo  informavimas,  pabrėžiant  gydytojo  nurodymų  
vykdymo  svarbą,  turėtų  būti  privalomas.

Vaistai nuo epilepsijos
Kaip  jau  minėta,  mokslinių  tyrimų  metu  taip  pat  tyrinėtas  ke-

lių  vaistų  nuo  epilepsijos  efektyvumas  klasikinio  I  tipo  bipolinio  
afektinio sutrikimo palaikomajam gydymui.

Lamotriginas
Naujausiose   gairėse   lamotriginas   rekomenduojamas   ūminei  

Gydymo rekomendacijos
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bipolinio  afektinio  sutrikimo  depresijos   fazei  gydyti   (Zarin   ir  kt.,  
2002;;  Calabrese  ir  kt.,  2004),  nepaisant  to,  kad  neabejotinų  įrodymų  
atlikus  kontroliuojamus  tyrimus  negauta  (Calabrese  ir  kt.,  1999b).  
Du  neseniai  atlikti  tyrimai  (Bowden  ir  kt.,  2003;;  Calabrese  ir  kt.,  
2003a)  pateikia  duomenų  apie  profilaktinį  lamotrigino  efektyvumą.  
Vieno tyrimo metu buvo tirti pacientai, sveikstantys po manijos 
fazės,  kito  –  po  depresijos.  Abiejų  tyrimų  metu  laikytasi  dvigubo  
aklumo  standarto,  naudotas  trijų  šakų  modelis,  lamotrigino  veiks-
mingumą  lyginant  su  placebu  ir  ličiu.  Į  modelį  buvo  įtraukti  paci-
entai,  kuriems  buvo  spėtinas/tikėtinas  atsakas  į  lamotriginą  ir  gera  
tolerancija.  Pirmosios  –  atviros  tyrimo  dalies  metu  pacientų  būsena  
buvo  stabilizuota  lamotriginu,  skiriant  jo  kartu  su  kitais  indikuotinais  
psichotropiniais   medikamentais.   Stabilios   būsenos   palaikomajam  
gydymui  buvo  skirtas  vienas  lamotriginas,  nutraukus  kitų  ūminės  
fazės  periodu  skirtų  medikamentų  vartojimą.  Taigi  gali  būti,  kad  ti-
riamieji,  kuriems,  skyrus  lamotrigino,  pasireiškė  šalutinių  poveikių,  
arba  tie,  kurių  ūminės  fazės  gydymas  lamotriginu  buvo  neveiksmin-
gas,  nebuvo  įtraukti  į  antrąją,  atsitiktinės  atrankos,  tyrimo  dalį.

Pagrindinis  abiejų  tyrimų  rezultatas:  lamotriginas  (kaip  ir  litis)  
yra  statistiškai  reikšmingai  veiksmingesnis  už  placebą,  vertinant  
pagal  pirminį   rezultatų  kriterijų  –  „laikas   iki  kito  nuotaikos  su-
trikimo  atkryčio,  kai  pradedamas  skirti  gydymas“.  Antrinė  ana-
lizė   rodo,  kad  šis  poveikis  pasiekiamas  beveik   išimtinai  dėl   la-
motrigino  prevencinių  antidepresinių  ypatybių  ir  nepriklauso  nuo  
to,  kokiu  epizodu   (manijos  ar  depresijos)  manifestavo  bipolinis  
afektinis sutrikimas. Lamotrigino prevencinis poveikis manijos 
epizodams  buvo  mažesnis,  tačiau  kitos  atliktos  analizės  rodo,  kad  
jis  vis  tiek  yra  statistiškai  reikšmingai  veiksmingesnis  už  placebą  
(Goodwin  ir  kt.,  2004).  Ličio  poveikis  buvo  priešingas  –  šis  pre-
paratas  veiksmingiau  užkerta  kelią  manijos,  o  ne  bipolinės  depre-
sijos  epizodams.  Šios  viena  kitą  papildančios  savybės  pateisina  
ličio  ir  lamotrigino  derinio  vartojimą  klinikinėje  praktikoje,  nors  
kontroliuojamų  tyrimų  šiuo  klausimu  kol  kas  nėra.  

Be  šių  kontroliuojamų  tyrimų,  taip  pat  yra  duomenų  iš  keleto  
atvirų,  ilgalaikių  tyrimų,  demonstruojančių  lamotrigino  veiksmin-
gumą  (Walden  ir  kt.,  1996,  2000;;  Calabrese  ir  kt.,  1998;;  Suppes  
ir  kt.,  1999a;;  Bowden  ir  kt.,  1999).  Apibendrinant  galima  teigti,  
kad profilaktinį  lamotrigino  efektyvumą  remiantys  įrodymai  
yra  A  lygio   ir  kad  šio  preparato  pagrindinė  savybė  –  naujų  
depresijos  epizodų  prevencija  (Goodwin  ir  kt.,  2004).

Valproatai
Kai  kurių  atvirų,  bet  dalinai  atsitiktinės  atrankos  tyrimų  rezul-

tatai  leidžia  teigti,  kad  valproatai  pakankamai  neblogai  tinka  palai-
komajam  bipolinio  afektinio  sutrikimo  gydymui  (Lambert,  1984;;  
Denicoff  ir  kt.,  1997a;;  Hirschfeld  ir  kt.,  1999;;  Emrich  ir  Wolf,  1992;;  
Hayes,  1989;;  Venckovsky  ir  kt.,  1984;;  Solomon  ir  kt.,  1998).  Tačiau  
atliktas  tik  vienas  atsitiktinės  atrankos  dvigubai  aklas  placebu  kon-
troliuojamas  tyrimas,  kurio  metu  statistiškai  reikšmingo  valproatų  
profilaktinio  efektyvumo  nenustatyta.  Šio   tyrimo  (Bowden   ir  kt.,  
2000a)  metu  nebuvo  nustatytas  nei  valproatų,  nei  ličio  profilaktinis  
efektyvumas,  pirminiu  rezultatų  kriterijumi  imant  „laiką  iki  bet  ko-
kio  nuotaikos  sutrikimo  epizodo  pasireiškimo“.  Antrinės  analizės  
metu  (matuojant  laiką  atskirai  iki  naujo  manijos  ir  naujo  depresijos  
epizodo)  pastebėtas  valproatų  veiksmingumas,  ypač  užkertant  ke-
lią  naujam  depresijos  epizodui.  Šie  rezultatai  taip  pat  aptarti  nese-
niai  publikuotoje  Cochrane  analizėje  (Macrithie  ir  kt.,  2001).  Kito  
tyrimo  metu  buvo  stebimi  pacientai,  neseniai  pasveikę  po  ūminės  
manijos  epizodo  (Tohen  ir  kt.,  2003).  Tyrimas  truko  47  savaites,  jo  
metu  buvo  laikomasi  dvigubo  aklumo;;  lygintos  dvi  nedidelės  tiria-

mųjų  grupės,  iš  kurių  vienai  buvo  taikytas  palaikomasis  gydymas  
valproatais,  o  kitai  –  olanzapinu.  Tyrimo  pabaigoje  statistiškai  reikš-
mingo  skirtumo  tarp  grupių  nebuvo  nei  lyginant  manijos  epizodų  
skaičių,  nei  laiko,  praėjusio  iki  atkryčio,  vidurkį.  Reikia  pažymėti,  
kad  antriniai  rezultatai,  tokie  kaip  nuotaikos  stabilumas,  ir  kognity-
vinių  funkcijų  tyrimų  rezultatai  buvo  geresni  olanzapino  grupėje.

Taigi, atsižvelgdami   į  atvirų  ilgalaikių  tyrimų  rezultatus,  
valproato  profilaktinį  veiksmingumą  remiančių  įrodymų  pa-
tikimumą  galime  įvertinti  B  lygiu.  Tikėtina,  kad  šis  preparatas  –  
ypač  gera  naujų  depresijos  epizodų  prevencija,  tačiau  šioje  srityje  
reikalingi tolesni tyrimai.

Karbamazepinas
Karbamazepinas   plačiai   vartojamas   palaikomajam   gydymui  

kaip  pirmos  eilės  ličio  alternatyva  (nesant  gero  terapinio  poveikio  
arba  dėl  blogos  vaisto  tolerancijos),  ypač  Europoje  ir  Japonijoje.  Yra  
kontroliuojamų  tyrimų  duomenų,  įrodančių  karbamazepino  pranašu-
mą,  palyginti  su  placebu  (Okuma  ir  kt.,  1981);;  kiti  tyrimų  rezultatai  
rodo,  kad  karbamazepino  efektyvumas  yra  panašus  į  ličio  (Placidi  ir  
kt.,  1986;;  Lusznat  ir  kt.,  1988;;  Denicoff  ir  kt.,  1997b).  Tačiau  šių  ty-
rimų  metodologija  neatitinka  dabar  priimtų  standartų,  tirtų  pacientų  
skaičius  buvo  labai  mažas,  dėl  to  jų  rezultatus  sunku  tinkamai  įver-
tinti  (Dardennes  ir  kt.,  1995).  Neseniai  atlikti  du  geriau  organizuoti  
moksliniai  tyrimai,  lyginantys  karbamazepino  ir  ličio  efektyvumą.  
Nustatyta, kad pacientams, sergantiems „klasikine“, euforine mani-
ja,  litis  yra  veiksmingesnis  už  karbamazepiną  (Greil  ir  kt.,  1997b).  
šiuos duomenis patvirtina dar vieno neseniai atlikto tyrimo su paci-
entais,  kuriems  pirmą  kartą  skirtas  palaikomasis  gydymas,  rezultatai  
(Hartong  ir  kt.,  2003).  Tyrimo  metu,  laikantis  dvigubo  aklumo  prin-
cipo,  dvejus  metus  buvo  lyginamas  litis  su  karbamazepinu.  Tyrimo  
pabaigoje  atkryčių  ličio  grupėje  buvo  mažiau.  Buvo  pastebėta  ir  kitų  
dėsningumų.  Karbamazepino  efektyvumas  laikui  bėgant  nuosekliai  
mažėjo,  o  litį  vartojantys  pacientai  arba  atkrisdavo  anksti  (pirmus  6  
mėn.  karbamazepinas  buvo  efektyvesnis  už  litį),  arba  išlikdavo  sta-
bilios  būsenos  visą  tyrimo  laiką.  Preparatų  efektyvumo  skirtumo  an-
traisiais  tyrimo  metais  negalima  paaiškinti  karbamazepino  poveikiu  
savo  paties  metabolizmui  (metabolizmo  autoindukcija),  kadangi  ty-
rimo  metu  tiek  ličio,  tiek  karbamazepino  dozės  buvo  koreguojamos  
pagal  vaistų  koncentraciją  kraujo  plazmoje.

Tarp  pacientų,  kuriems  gydymas  ličiu  neveiksmingas,  nemažai  
yra  tokių,  kuriems  pasireiškia  atipinių  simptomų,  pvz.,  dažniausiai  
disforija vietoje euforijos, II tipo bipolinis afektinis sutrikimas, 
nuotaikos  neatitinkantys  kliedesiai,  „neklasifikuojamos  kitaip“  di-
agnozės,  kelių  ligų  pasireiškimas  vienu  metu.  Antrinė  tyrimo  metu  
gautų  duomenų  analizė  rodo,  kad  šiai  atipinei  pacientų  grupei  kar-
bamazepinas  buvo  veiksmingesnis  už  litį  (Greil  ir  kt.,  1998).

Taigi formaliai   karbamazepino   profilaktinį   efektyvumą  
gydant  bipolinį  afektinį  sutrikimą  remiančių  tyrimų  įrodymų  
patikimumas yra B lygio. Karbamazepinas  tikriausiai  būtų  veiks-
mingesnis  gydant  atipines  sutrikimo  formas,   tačiau   jo   ilgalaikis  
veiksmingumas  mažesnis  nei  ličio.  Rimtas  karbamazepino  trūku-
mas  yra  tai,  kad  šis  preparatas  indukuoja  antidepresantų,  antipsi-
chotikų   ir  kitų  vaistų  nuo  epilepsijos,  vartojamų  kaip  nuotaikos  
stabilizatoriai,  metabolizmą,   taip  mažindamas   jų  veiksmingumą  
(Spina  ir  kt.,  1996;;  Hesslinger  ir  kt.,  1999).  Taigi  karbamazepino  
vartoti su kai kuriais kitais vaistais netikslinga.

Atipiniai antipsichotikai
Šiuo  metu  kontroliuojamais  tyrimais  yra  įrodytas  tik  olanzapino  

ilgalaikis  profilaktinis  efektyvumas  (Kasper  ir  kt.,  2002).  Vieno  ty-
rimo,  trukusio  12  mėn.,  metu  olanzapinas  buvo  įvertintas  kaip  pro-
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filaktiškai  veiksmingas  esant  remisijai  po  manijos  (ūminė  manijos  
fazė  gydyta  taip  pat  olanzapinu).  Olanzapinas  geriau  nei  placebas  
apsaugo  tiek  nuo  naujų  manijos,  tiek  depresijos  epizodų,  tačiau  jo  
profilaktinis  poveikis  manijos  epizodams  buvo  stipresnis  (Tohen  ir  
kt.,  2004).  Didelio  vienerius  metus  trukusio  dvigubai  aklo  palygina-
mojo  tyrimo  metu  olanzapinas  buvo  mažiausiai  toks  pat  veiksmin-
gas,  kaip  ir  litis,  o  naujiems  manijos  epizodams  olanzapinas  užkerta  
kelią  galbūt  net  kiek  geriau  (Tohen  ir  kt.,  2002c).  Kaip  ir  aukščiau  
minėto  valproatų  prevencinių  savybių  tyrimo  (Bowden  ir  kt.,  2000a)  
atveju  placebo  kontrolės  trūkumas  riboja  šio  tyrimo  mokslinę  ver-
tę.  Olanzapino  ir  ličio  ar  valproatų  derinys  taip  pat  turi  daug  geresnį  
profilaktinį  poveikį  nei  placebas.  Tokia  išvada  padaryta  apibendrinus  
dvigubai  aklo  18  mėn.   trukusio  ūminės  manijos   tyrimo  rezultatus  
(Tohen   ir  kt.,  2002b).  Taigi  olanzapino  profilaktinį  efektyvumą  
remiantys  įrodymai  yra  A  lygio;;  tikėtina,  kad  olanzapinas  efek-
tyviau  veikia  bipolinio  afektinio  sutrikimo  manijos  polių. Kaip 
matome,  olanzapino  profilis  panašus  į  ličio.  Tačiau  reikia  pabrėžti,  
kad  daugelio  aukščiau  išvardytų  tyrimų  metu  palaikomasis  gydymas  
olanzapinu  buvo  skiriamas  tiems  pacientams,  kuriems  buvo  užfik-
suotas  geras  atsakas  į  gydymą  olanzapinu  ūminės  manijos  fazės  pe-
riodu.  Ši  iškreiptis  atliekant  minėtus  tyrimus  gali  būti  dar  didesnė  
negu  jau  aptartų  lamotrigino  tyrimų  metu.  Taigi  olanzapino  profilak-
tinis  efektyvumas  atsitiktinai  parinktai  populiacijai  lieka  neaiškus.

Klozapinas  jau  apie  30  m.  vartojamas  rezistentiškoms  bipolinio  
afektinio  sutrikimo  formoms  gydyti,  nors  tokia  šio  antipsichotiko  
indikacija  niekur  nėra  aprobuota.  Tiriant  klozapino  veiksmingumą  
tiek  ūminės  fazės  metu,  tiek  jo  profilaktines  ypatybes,  pavienių  ty-
rinėtojų  iniciatyva  yra  atlikti  keli  nedidelės  apimties  tyrimai  (Sup-
pes  ir  kt.,  1999b);;  be  to,  literatūroje  pateikiami  keli  atvejų  aprašy-
mai  ir  nurodomas  ilgalaikis  klozapino  veiksmingumas  (Puri  ir  kt.,  
1995;;  Hummel  ir  kt.,  2002;;  Kurz  ir  kt.,  1998;;  Zarate  ir  kt.,  1995b;;  
Banov  ir  kt.,  1994).  Nepaisant plataus klozapino vartojimo kli-
nikinėje  praktikoje,  tyrimais  paremti  įrodymai,  remiantys  jo  
efektyvumą  profilaktiniam  I  („klasikinio“)  tipo  bipolinio  afek-
tinio sutrikimo gydymui, yra gana menki (C lygis).

Risperidonas, vartojant jo bent kaip papildomo preparato, 
gali  būti  naudingas  bipoliniam  afektiniam  sutrikimui  gydyti  ilgą  
laiką,  nepaisant  to,  kad  atsitiktine  atranka  paremtų  kontroliuo-
jamų  tyrimų  šia  tema  nėra  (įrodymų  lygis  D).  Kai  kurių  atvirų  ty-
rimų  metu  risperidonas  buvo  vartojamas  kaip  nuotaikos  stabilizato-
rius papildantis preparatas, esant atitinkamiems simptomams (Vieta 
ir  kt.,  2001).  Šis  vaistų  derinys  ne  tik  teigiamai  veikdavo  manijos  ir  
depresijos  simptomus,  bet  ir  atitolindavo  atkrytį  6  mėnesiams.

Antidepresantai
Tiems  pacientams,  kurių  bipolinio  afektinio  sutrikimo  klinikoje  

vyrauja  nuolat  pasikartojantys  depresijos  epizodai,  gali  būti  veiks-
mingas  antidepresanto  ir  nuotaikos  stabilizatoriaus  derinys.  Kita  ver-
tus,  monoterapijos  (ypač  triciklių  antidepresantų)  derėtų  atsisakyti.  
Vieno  tyrimo  metu  (Prien  ir  kt.,  1973b,  1984)  buvo  lyginamas  ličio  
ir imipramino prevencinis veiksmingumas. Nustatyta, kad imipra-
minas   veiksmingai   užkerta   kelią   naujiems   depresijos   epizodams,  
tačiau  jo  vartojimas  yra  susijęs  su  padidėjusia  manijos  išsivystymo  
rizika.  Naujesnių  antidepresantų,  pvz.,  selektyviųjų  serotonino  reab-
sorbcijos  inhibitorių  (SSRI)  grupės,  ar  preparatų,  pasižyminčių  tiek  
serotonino,  tiek  noradrenalino  reabsorbcija,  tokių  kaip  venlafaksinas  
ir  milnacipranas,  ir  bupropiono  poveikis  gali  būti  kitoks.  Duomenys,  
kuriuos   pateikia   Stenlio   bipolinio   sutrikimo   tyrimo   fondas   (angl.  
Stanley  Foundation  Bipolar  Network,  SFBN),  remia  ilgalaikį  gydy-
mą  vienu  iš  aukščiau  minėtų  naujesnės  kartos  antidepresantų,  jeigu  

kuriuo  nors  iš  jų  pasisekė  sėkmingai  stabilizuoti  ūminę  būseną.  SFBN  
atlikto  tyrimo  metu  dalis  pacientų  buvo  atrinkti  iš  anksčiau  atlikto  
dvigubai  aklo  atsitiktinės  atrankos  būdu  atlikto  tyrimo,  nagrinėjusio  
sertralino,  venlafaksino  ir  bupropiono  efektyvumą  bipolinio  afekti-
nio  sutrikimo  struktūroje  gydant  depresiją,  o  kita  dalis  –  iš  pacientų,  
kuriems  geras  minėtų  antidepresantų  poveikis  pasireiškė  įprastinėje  
klinikinėje  praktikoje.  Pasiekus  remisiją,  pacientams  buvo  paskirtas  
gydymas antidepresantais, nesilaikant tyrimo aklumo principo. Visi 
pacientai  tuo  pat  metu  buvo  gydomi  ir  nuotaikos  stabilizatoriumi.  
Reikia  atkreipti  dėmesį  į  aplinkybę,  kad  tik  15  proc.  antidepresan-
tais  gydytų  pacientų  remisija  buvo  bent  du  mėnesius.  Taigi  stebėta  
pacientų  populiacija  buvo  gana  tendencingai  atrinkta  tiek  gero  at-
sako   į   gydymą   antidepresantais,   tiek  mažos  manijos   išsivystymo  
rizikos  požiūriu.  Tiriamieji  stebėti  vienerius  metus.  Nustatyta,  kad  
depresijos  atkryčių  dažnumas  buvo  mažesnis  tarp  pacientų,  kuriems  
buvo  tęsiamas  gydymas  antidepresantais;;  be  to,  antidepresantais  gy-
domiems  pacientams  pasireiškė  mažiau  manijos  epizodų  (Altshuler  
ir  kt.,  2003).  Šie  duomenys  panašūs  į  anksčiau  atlikto  mažesnės  ap-
imties  tyrimo  rezultatus  (Altshuler  ir  kt.,  2001).  Viena  retrospektyvi  
atvejų  analizė  aukščiau  minėtas  išvadas  remia  tik  iš  dalies  (Ghaemi  
ir  kt.,  2000):  vartojant  antidepresantų  rečiau  pasireikšdavo  depresijos  
atkryčiai,  tačiau  padidėdavo  manijos  išsivystymo  rizika.  Taigi  šiuo  
metu ilgalaikis palaikomasis gydymas ne tricikliais antidepre-
santais  galėtų  būti  skiriamas  tiems  pacientams,  kuriems  buvo  
geras  atsakas  į  ūminės  fazės  gydymą  antidepresantu  ir  kurių  bi-
polinio afektinio sutrikimo klinikoje daugiausia vyrauja sunkios 
depresijos  epizodai  (įrodymų  lygis  D).

Tolimesnio  gydymo  galimybės
Kitos  gydymo  alternatyvos,  pvz.,  kalcio  antagonistai,  papras-

tai  svarstomos  tik  gydant  bipolinį  afektinį  sutrikimą,  kai  yra  greita  
ciklų  kaita  (Post  ir  kt.,  1990).  Nepaisant  didelės  vėlyvosios  diski-
nezijos   išsivystymo  rizikos  (Mukherjee   ir  kt.,  1996),  pacientams,  
sergantiems I tipo bipoliniu afektiniu sutrikimu ir nevykdantiems 
gydytojų  nurodymų,  kartais  taikomas  ilgalaikis  gydymas  tipiniais  
antipsichotikais,  ypač  jų  depo  formomis,  tačiau  ši  alternatyva  pa-
prastai  yra  pasirenkama  esant  sunkiems  psichozės  simptomais  arba  
schizoafektinio  sutrikimo  atveju.  Vieno  tyrimo  metu  (Littlejohn  ir  
kt.,  1994)  stebėti  18  pacientų,  sergančių  bipoliniu  afektiniu  sutriki-
mu  (vidutinė  gydymo  trukmė  –  8,2  m.).  Lyginta  afektinių  epizodų  
trukmė  pacientams,  vartojantiems  pailginto  veikimo  formų  antipsi-
chotikus,  ir  jų  nevartojantiesiems.  Paaiškėjo,  kad,  vartojant  pailgin-
to veikimo depo  antipsichotikų,   pacientams   rečiau  pasireikšdavo  
sutrikimo  atkryčiai,  jie  daug  mažiau  laiko  praleisdavo  psichiatrijos  
ligoninėse  (p=0,001)  dėl  depresijos,  manijos  arba  mišraus  afektinio  
epizodo  gydymo.  Tiesa,  neseniai  atlikti  dvigubai  aklo  atsitiktinės  
atrankos  tyrimo  rezultatai  rodo,  kad,   taikant  palaikomąjį  gydymą  
tipiniais  antipsichotikais  po  manijos  epizodo  remisijos,  pacientams  
daug  dažniau  pasireikšdavo  depresija  (Zarate  ir  Tohen,  2004).

Palaikomasis  EKT  (elektrokonvulsinės  terapijos)  poveikis  už-
fiksuotas  pavienių  atvejų  aprašymuose  ir  kelių  nedidelės  apimties  
ligos  istorijų  apžvalgose  (Kramer,  1999;;  Gupta  ir  kt.,  1998;;  Rabhe-
ru  ir  Persad,  1997;;  Vanelle  ir  kt.,  1994;;  Shapiro  ir  kt.,  1989),  tačiau  
EKT  taip  pat  padidina  afektinių  fazių  kaitos  riziką,  jeigu  kartu  ne-
skiriama  ir  nuotaiką  stabilizuojančio  preparato  (Angst,  1985).

Psichoedukacija  (individuali,  grupinė,  šeimos)  gali  turėti  dide-
lę  įtaką  sėkmingai  ilgalaikio  gydymo  vaistais  baigčiai.  Psichoedu-
kacijos  metu  siekiama  išaiškinti   tikslaus  gydymo  rekomendacijų  
vykdymo  svarbą,  pagerinti  paciento  savistabos  įgūdžius  (savalaikis  
atkryčio   prodromo  pastebėjimas)   ir   išmokyti   efektyvių   veiksmų  

Gydymo rekomendacijos
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planavimo  įgūdžių.  Išsami  psichologinių  intervencijų  apžvalga  iš-
eina  iš  šio  straipsnio  tematikos  rėmų,  tačiau  svarbiausia  yra  išmokti  
atskirų  specializuotų  intervencijų  metu  įgytą  praktiką  apibendrinti  
ir taikyti jos principus bendram klinikinio darbo tobulinimui.

4. KLASIKINIS I TIPO BIPOLINIS  
AFEKTINIS SUTRIKIMAS SU GREITA 
CIKLŲ  KAITA
Litis
1974  m.  mokslininkai  Dunner  ir  Fieve  nustatė,  kad  pacientams,  

kuriems  per  metus   pasireikšdavo  4   ir   daugiau   afektinių   epizodų,  
buvo  blogesnis  atsakas  į  gydymą  ličiu  negu  kitiems  bipoliniu  afek-
tiniu  sutrikimu  sergantiems  pacientams,  ir  sugalvojo  „greitos  ciklų  
kaitos“  terminą  šiam  pogrupiui.  Bendroje  populiacijoje  tokie  asme-
nys  sudaro  15–20  proc.  visų  bipoliniu  afektiniu  sutrikimu  sergan-
čių  pacientų,  o  specializuotose  gydymo  įstaigose  jų  dalis  gali  siekti  
daugiau  kaip  50  proc.  (Suppes  ir  kt.,  2001).  Taigi  greitos  ciklų  kaitos  
problema yra svarbesnis klausimas specialistams psichiatrams negu 
bendrosios praktikos gydytojams. Po Dunner ir Fieve tyrimo tarp 
gydytojų   įsivyravo  nuomonė,  kad   litis  yra  netinkamas  preparatas  
bipoliniam  afektiniam  sutrikimui  su  greita  ciklų  kaita  gydyti,  tačiau  
šis   įsitikinimas   yra   kiek   skubotas,   nes   gali   būti,   jog   pacientams,  
kuriems  pasireiškia  greita  ciklų  kaita,  mažiau  padeda  visi  vaistai.  
Tiesą  sakant,  Dunner  ir  Fieve  tyrimo  metu  litis  pasižymėjo  šiokiu  
tokiu  prevenciniu  poveikiu  naujiems  manijos  epizodams,  tačiau  vi-
sai  nedarė  įtakos  naujų  depresijos  epizodų  išsivystymui.  Kito  ma-
žos  apimties  pacientų,  kuriems  pasireiškė  greita  ciklų  kaita,  tyrimo  
metu  (pvz.,  Walden  ir  kt.,  2000)  taip  pat  pastebėtas  ličio  profilaktinis  
aktyvumas,  nors  ir  mažesnis  nei  kito  vartoto  palyginimui  preparato  
(lamotrigino). Taigi profilaktinį  ličio  efektyvumą,  užkertant  kelią  
naujiems manijos epizodams pacientams, sergantiems bipoliniu 
afektiniu  sutrikimu  su  greita  ciklų  kaita,  remiančius  mokslinių  
tyrimų  duomenis  galima  vertinti  kaip  C  lygio;;  litis  gali  būti  ne-
veiksmingas  užkertant  kelią  naujiems  depresijos  epizodams.

Valproatai
Valproatų  terapinį  veiksmingumą  gydant  I  tipo  bipolinį  afekti-

nį  sutrikimą,  kai  yra  greita  ciklų  kaita,  remia  tik  atvirų  tyrimų  duo-
menys.  Didžiausias  iš  tokių  tyrimų  (Calabrese  ir  kt.,  1993)  parodė  
valproatų  profilaktinį  veiksmingumą  neleidžiant  atsirasti  naujiems  
tipiškos  manijos,  mišriems  ir  (kiek  mažiau  efektyviai)  depresijos  epi-
zodams.  Šiuos  rezultatus  pastiprina  kai  kurių  mažesnių  atvirų  tyrimų  
duomenys  (Jacobsen,  1993;;  Sharma  ir  kt.,  1993;;  Walden  ir  Grunze,  
2002).  Vienintelis  dvigubai  aklas  atsitiktinės  atrankos  būdu  atliktas  
tyrimas,  lyginantis  ličio  ir  valproatų  profilaktinį  veiksmingumą  gy-
dant  I  ir  II  tipo  bipolinį  afektinį  sutrikimą,  kai  yra  greita  ciklų  kaita,  
nebuvo  užbaigtas  dėl  metodologinių  problemų:  tik  vienas  iš  keturių  
pacientų  tyrimo  pradžioje  buvo  pakankamai  stabilizuotos  būsenos  
ir  atitiko  atrankos  į  tyrimą  fazės  kriterijus  (Calabrese  ir  kt.,  2003b).  
Iš   tų   duomenų,   kuriuos  pavyko  gauti,   valproatai   buvo  veiksmin-
gesni  už  litį.  Išvada:  profilaktinį valproatų  efektyvumą,  gydant  I  
tipo  bipolinį  afektinį  sutrikimą  su  greita  ciklų  kaita,  remiantys  
mokslinių  tyrimų  įrodymai  geriausiu  atveju  yra  C  lygio.

Lamotriginas
Šiuo  metu  daugiausia  patikimų  kontroliuojamų  tyrimų  metu  

gautų  duomenų  apie  bipolinio  afektinio  sutrikimo  su  greita  ciklų  
kaita   gydymą   turime   būtent   apie   lamotriginą.  Didelės   apimties  
dvigubai aklo placebu kontroliuojamo tyrimo metu lamotriginas 
buvo  daug  veiksmingesnis  už  placebą  (pagal  tai,  kuri  dalis  pacien-
tų  iškrito  iš  tyrimo).  Tačiau  vertinant  rezultatus  pagal  pirminį  re-

zultatų  kriterijų  (laikas  iki  atkryčio,  kai   teko  keisti  gydymą)  šio  
efektyvumo  nebeliko.  Antrinė  rezultatų  analizė  rodo,  kad  lamo-
triginas  veiksmingas  gydant  II  tipo,  o  ne  I  tipo  bipolinį  afektinį  
sutrikimą  (žr.  atitinkamą  skirsnį).  Vieno  dar  nepublikuoto  kontro-
liuojamo  tyrimo  rezultatai  taip  pat  nerodo  didelio  lamotrigino  pra-
našumo,  palyginti  su  placebu.  Atvirų   tyrimų  duomenys,  atrodo,  
demonstruoja   lamotrigino   prevencinį   efektyvumą   gydant   I   tipo  
bipolinį  afektinį  sutrikimą  su  greita  ciklų  kaita  (Kusumakar  ir  Yat-
ham,  1997;;  Fatemi  ir  kt.,  1997;;  Bowden  ir  kt.,  1999;;  Walden  ir  
kt.,  2000).  Galime  daryti  išvadą,  kad  lamotrigino monoterapijos 
efektyvumas  gydant  I  tipo  bipolinį  afektinį  sutrikimą  su  greita  
ciklų  kaita  yra  remiamas  D  lygio  mokslinių  tyrimų  įrodymų.

Karbamazepinas
Duomenys  apie  profilaktinį  karbamazepino  efektyvumą,  gy-

dant  bipolinį  afektinį  sutrikimą  su  greita  ciklų  kaita  –  prieštaringi.  
Vienintelis  iki  šiol  atliktas  kontroliuojamas  tyrimas  (karbamazepi-
nas  lygintas  su  ličiu)  nerodo  karbamazepino  pranašumo  (Okuma,  
1993).  Kai  kurių  atvirų  tyrimų  rezultatai   leidžia  daryti  atsargias  
prielaidas  apie  karbamazepino  efektyvumą  (Di  Costanzo  ir  Schi-
fano,  1991;;  Strömgren  ir  Boller,  1985),  tuo  tarpu  kiti  atviri  tyrimai  
pateikia  priešingus  arba  tik  iš  dalies  karbamazepino  efektyvumą  
remiančius  rezultatus  (Joyce,  1988;;  Post  ir  kt.,  1990).  Nė  vieno  iš  
šių  tyrimų  metu  nebuvo  vykdoma  kontrolė,  taigi  karbamazepi-
no  veiksmingumą  gydant  I  tipo  bipolinį  afektinį  sutrikimą  su  
greita  ciklų  kaita  remia  tik  atskiri  klinikiniai  atvejai  ir  eksper-
tų  nuomonė  (įrodymų  lygis  D).

Kalcio  antagonistai
Yra   žinomi   du   dvigubai   akli   tyrimai   (Pazzaglia   ir   kt.,   1993,  

1998),  atlikti  pagal  modelį  „su  vaistu  –  be  vaisto  –  su  vaistu“,  kurių  
rezultatai  rodo,  kad  kalcio  antagonistas  nimodipinas  yra  profilaktiš-
kai  efektyvus  gydant  I  tipo  bipolinį  afektinį  sutrikimą  su  greita  ciklų  
kaita,  netgi  rezistentiškus  ankstesniam  gydymui  atvejus  (įrodymų  
lygis B).  Praktinis  klinikinis  šio  vaisto  pritaikymas  kiek  problemi-
nis  dėl  trumpo  skilimo  pusperiodžio  –  veiksminga  dozė  paprastai  
siekia  daugiau  nei  240  mg/p.,  o  tai  atitinka  8  tabletes,  suvartojamas  
per  3  kartus.  Nepaisant  to,  ši  gydymo  galimybė  turėtų  būti  svarsto-
ma tais atvejais, kada kiti medikamentai buvo neveiksmingi.

Atipiniai  antipsichotikai
Kaip  jau  minėta,  yra  kai  kurių  įrodymų  apie  klozapino  profi-

laktinį  veiksmingumą,  gydant  bipolinį  afektinį  sutrikimą  su  greita  
ciklų  kaita  (Hummel  ir  kt.,  2002;;  Frye  ir  kt.,  1996;;  Suppes  ir  kt.,  
1994;;  Calabrese  ir  kt.,  1991).  Vėlgi  tenka  pažymėti,  kad  šie  tyrimai  
buvo  gana  mažos  apimties  ir  abejotini  metodologiniu  požiūriu.  Ta-
čiau,  kadangi  tokių  pacientų  gydymas  yra  sunkus,  gydymas kloza-
pinu,  kaip  rezistentiškų  bipolinio  afektinio  sutrikimo  su  greita  
ciklų  kaita  formų  gydymo  galimybė,  yra  visada  svarstytinas,  
nepaisant   to,   kad   šiuo   metu   įrodymų,   remiančių   klozapino  
efektyvumą  šiai  indikacijai,  lygis  tėra  D.  Dėl  patikimų  mokslinių  
tyrimų  stokos  kitų  atipinių  antipsichotikų  profilaktinio  efektyvu-
mo,  kai  yra  greita  ciklų  kaita,  tinkamai  įvertinti  neįmanoma.

Gydymas  keliais  vaistais
Gydant  bipolinį   afektinį   sutrikimą,  ypač   su  greita  ciklų  kaita,  

kelių  nuotaikos  stabilizatorių  skyrimas  yra  greičiau   taisyklė,  o  ne  
išimtis.  Pagrindinė  to  priežastis  –  dažniausiai  prastas  monoterapijos  
poveikis.  Daugiausia  duomenų  apie  profilaktinį  kelių  vaistų  derinio  
poveikį  yra  gauta  iš  atvirų  mokslinių  tyrimų,  tačiau  yra  atlikti  ir  keli  
akli  perspektyvieji  tyrimai  (Denicoff  ir  kt.,  1997b;;  Solomon  ir  kt.,  
1997).  Svarbaus,  nors  ir  mažos  apimties,  tyrimo  metu  Denicoff  su  
bendradarbiais  lygino  ličio,  karbamazepino  bei  šių  preparatų  derinio  
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Biologinis  bipolinio  sutrikimo  gydymas:  Pasaulinės  biologinės  psichiatrijos  draugijų  federacijos  (WFSBP)  rekomendacijos.  III  dalis
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profilaktinį  efektyvumą.  Į  tyrimą  buvo  atrinkti  52  pacientai,  atitin-
kantys  DSM-III-R  klasifikacijoje  nurodytus  bipolinio  afektinio  su-
trikimo  diagnostinius  kriterijus.  Laikantis  dvigubo  aklumo  kriterijų  
jiems  buvo  atsitiktinai  paskirta  ličio  arba  karbamazepino;;  vėliau  kie-
kvieno paciento gydymas buvo pakeistas kitu medikamentu, o dar 
vėliau  –  abiejų  vaistų  deriniu.  Kiekviena  tyrimo  fazė  truko  vienerius  
metus.  Pacientų  būsena  vertinta  pagal  Bendro  klinikinio  vertinimo  
skalę   (angl.  Clinical  Global   Impression   scale,  CGI).  Vidutiniškai  
arba  smarkiai  būsena  pagerėjo  33,3  proc.  pacientų,  vartojusių  ličio,  
31,4  proc.  –  vartojusių  karbamazepino  ir  55,2  proc.  pacientų,  varto-
jusių  abiejų  vaistų  (skirtumas  nebuvo  statistiškai  reikšmingas).  Esant  
greitai  ciklų  kaitai  anamnezėje,  mažai  padėjo  monoterapija  (būsena  
pagerėjo  28,0  proc.  vartojusiųjų  ličio  ir  19,0  proc.  vartojusiųjų  kar-
bamazepino).  Politerapija  tokiems  pacientams  buvo  daug  efektyves-
nė:  būsena  pagerėjo  56,3  proc.  pacientų  (p<0,05).  Kito  tyrimo  metu  
(Solomon  ir  kt.,  1997)  tirti  12  pacientų,  kuriems  buvo  diagnozuotas  I  
tipo  bipolinis  afektinis  sutrikimas  be  greitos  ciklų  kaitos.  Buvo  lygi-
namas  ličio  monoterapijos  bei  ličio  ir  valproatų  derinio  efektyvumas  
palaikomajam  gydymui;;  tyrimas  truko  vienerius  metus.  Pacientams,  
vartojusiems  ličio  ir  valproatų  derinį,  rečiau  pasireikšdavo  sutrikimo  
atkryčiai  (statistiškai  reikšmingas  skirtumas,  p=0,014),  tačiau  jiems  
dažniau   išsivystydavo  bent  viena  vidutinio  arba  didelio   sunkumo  
nepageidaujama  reakcija  į  vaistą  (p=0,041).  Taigi  klinikinėje  prakti-
koje  prieš  gydant  vaistų  deriniu  reikia  atsižvelgti  į  visus  galimą  nau-
dą  ir  potencialią  žalą  lemiančius  veiksnius.

Turimų   tyrimų   duomenys,   remiantys  medikamentų   de-
rinio  efektyvumą,  gali  būti  vertinami  kaip  C  lygio  įrodymai.  
Vaistų   derinio   pasirinkimas   klinikinėje   praktikoje   dažnai  
priklauso  nuo  gydytojo  nuomonės,   įvertinus  galimą  naudos  
ir  žalos  santykį.

5. II TIPO BIPOLINIS AFEKTINIS SUTRI-
KIMAS  BE  GREITOS  CIKLŲ  KAITOS
II tipo bipolinis afektinis sutrikimas tik pastaraisiais metais 

dažniau  tampa  mokslinių  tyrimų  objektu;;  padidėjusį  tyrinėtojų  dė-
mesį  šiam  nozologiniam  vienetui  iš  dalies  lemia  ir  naujų  vaistų,  to-
kių  kaip  lamotriginas,  atsiradimas.  Kita  padidėjusio  dėmesio  prie-
žastis  –  nuolat  augantis  supratimas,  kad  II  tipo  bipolinis  afektinis  
sutrikimas  (kartu  su  kitais  šio  spektro  sutrikimais)  yra  labiau  pa-
plitęs  negu  manyta  (Akiskal  ir  kt.,  2000;;  Angst  ir  Gamma,  2002).  
Deja,  šis  išaugęs  susidomėjimas  kol  kas  dar  nevirto  nė  vienu  dide-
lės  apimties  atsitiktinės  atrankos  ir  placebu  kontroliuojamu  tyrimu  
(Suppes  ir  kt.,  2002).  Šiuo  metu  naudojamos  gydymo  rekomenda-
cijos,  tarp  jų  ir  Amerikos  psichiatrų  asociacijos  parengtos  metodi-
kos (angl. American  Psychiatric  Association,  2002)  bei  Teksaso  
vaistų   skyrimo  algoritmų   įdiegimo   (angl.  Texas   Implementation  
of  Medication  Algorithms),  anksčiau  žinomo  kaip  Teksaso  vaistų  
skyrimo   algoritmų   projekto   (angl.  Texas  Medication  Algorithm  
Project))  rekomendacijos  (Rush  ir  kt.,  1999),  nepateikia  specifinių  
II  tipo  bipolinio  afektinio  sutrikimo  gydymo  būdų.

Dėl  įrodymų  stokos  manyta,  kad  litis  gali  būti  veiksmingesnis  
gydant  I,  o  ne  II  tipo  bipolinį  afektinį  sutrikimą.  Tačiau  panašu,  kad  
didelės  apimties  tyrimai  šio  spėjimo  nepatvirtina  (Tondo  ir  kt.,  1998;;  
Peselow  ir  kt.,  1982;;  Dunner  ir  kt.,  1976;;  Fieve  ir  kt.,  1976).  Vie-
no  placebu  kontroliuojamo  tyrimo  metu  litis  pasirodė  pasižymintis  
geresniu  profilaktiniu  poveikiu  už  imipraminą  (Kane  ir  kt.,  1982).  
Kito  atsitiktinės  atrankos  būdu  atlikto  tyrimo  metu  buvo  lygintas  
ličio  ir  karbamazepino  profilaktinis  veiksmingumas;;  abu  preparatai  
pasirodė  vienodai  veiksmingi  (Greil  ir  Kleindienst,  1999).

Ilgalaikiai  kitų  vaistų  nuo  epilepsijos  ir  atipinių  antipsichotikų  
veiksmingumo  duomenys  yra  žinomi  tik  iš  tyrimų  su  II  tipo  bipo-
liniu  afektiniu  sutrikimu  su  greita  ciklų  kaita  sergančiais  pacien-
tais  (žr.  atitinkamą  skyrių).

Kol  nebus  gauta  aiškių  duomenų,  kad,  gydant  II  tipo  bipolinį  
afektinį  sutrikimą  be  greitos  ciklų  kaitos,  vienas  nuotaikos  stabiliza-
torius  yra  efektyvesnis  už  kitą,  kaip  rekomendaciją  galima  nurodyti  
tokią  bendrą  taisyklę:  palaikomajam  gydymui  skirti  to  vaisto,  kuris  
buvo  veiksmingas  gydant  ūminę  fazę.  Pacientams,  kuriems  nuotai-
kos  stabilizatoriaus  skiriama  pirmą  kartą,  pasirinkimą  turėtų  palen-
gvinti  bendri  sutrikimo  požymiai.  II  tipo  bipolinis  afektinis  sutriki-
mas  pasižymi  ne  tik  sunkesne  liekamąja  simptomatika  tarp  epizodų  
(Benazzi,  2001)  bei  sunkesne  pačių  epizodų  klinika.  Šio  sutrikimo  
klinikoje  daugiausia  vyrauja  sunkios  depresijos  epizodai  (Vieta   ir  
kt.,  1997b;;  Tondo  ir  kt.,  1998);;  tarp  šiuo  sutrikimu  sergančių  paci-
entų  yra  didelis  savižudybių  paplitimas  (Vieta  ir  kt.,  1997a;;  Rihmer  
ir  Pestality,  1999).  Taigi  pirmos  eilės  vaistai  galėtų  būti  tie,  kurie,  
gydant  I  tipo  bipolinį  afektinį  sutrikimą,  geriau  prevenciškai  veikia  
depresijos  epizodus,  pvz.,  lamotriginas,  arba  tie,  kurie  labiausiai  su-
mažina  savižudybių  dažnį,  pvz.,  litis  (Tondo  ir  Baldessarini,  2000).

Tricikliai antidepresantai palaikomajam gydymui nereko-
menduotini  dėl  jų  galimos  savybės  išprovokuoti  greitą  ciklų  kaitą  
(Altshuler  ir  kt.,  1995).  Tiesa,  negalima  atmesti  gydymo  naujes-
niais   antidepresantais   galimybės,   nors   jų   efektyvumo   įrodymų  
turime  tik  iš  preliminarių  tyrimų  (Altshuler  ir  kt.,  2003).  Kol  kas  
tyrinėtojai  nesutaria,  ar  gydymas  naujesniais  antidepresantais  iš-
provokuoja   fazių  pokytį   iš  depresijos   į  maniją,   tačiau  manoma,  
kad  jei  tokie  pokyčiai  ir  išprovokuojami,  tai  manija  tokiu  atveju  
būna  vidutinio  sunkumo  (Benazzi,  1997).

Šiuo  metu  tik  ličio  profilaktinį  efektyvumą  remiantys  įro-
dymai   yra   C   lygio.   Karbamazepino   prevencinį   poveikį   re-
miantys duomenys yra ne patikimesni, kaip D lygio.

6. II TIPO BIPOLINIS AFEKTINIS SUTRI-
KIMAS  SU  GREITA  CIKLŲ  KAITA
Vieno   placebu   kontroliuojamo   dvigubai   aklo   atsitiktinės   at-

rankos  būdu  atlikto  tyrimo  antrinė  analizė  (buvo  tirtas  lamotrigino  
efektyvumas  gydant  pacientus,  kuriems  pasireiškė  greita  ciklų  kaita)  
rodo,  kad  šis  preparatas  gali  būti  ypač  tinkamas  pacientams,  sergan-
tiems  II  tipo  bipoliniu  afektiniu  sutrikimu  (Calabrese  ir  kt.,  2002).  Iš 
tyrime  dalyvavusių  pacientų  52  buvo  diagnozuotas  II  tipo  bipolinis  
afektinis sutrikimas. Kaip efektyvumo kriterijus buvo pasirinktas 
vidutinis  laikas  iki  atkryčio,  kai  teko  keisti  gydymą.  Šis  laikas  buvo  
daug  ilgesnis  tarp  pacientų,  gavusių  lamotrigino,  negu  tarp  pacientų,  
gavusių  placebo  (17  savaičių  prieš  7  savaites).  Tačiau  šis  lamotrigi-
no  veiksmingumo  įrodymas  yra  susijęs  tik  su  poveikiu  depresinei  
sutrikimo  fazei.  Kartu  su  kitų  atvirų  tyrimų  duomenimis  (Calabrese  
ir  kt.,  1999;;  Suppes  ir  kt.,  1999a;;  Fatemi  ir  kt.,  1997)  lamotrigino 
efektyvumą  remiantys  įrodymai  šioje  srityje  yra  C  lygio.

Šioje   apžvalgoje   jau   buvo   cituoti   vieno   tyrimo   duomenys,  
remiantys  valproatų   efektyvumą   (Calabrese   ir  Delucchi,   1990).  
Trisdešimt  iš  55  tyrime  dalyvavusių  žmonių  sirgo  II  tipo  bipoli-
niu  afektiniu  sutrikimu  su  greita  ciklų  kaita.  Įdomu  pastebėti,  kad  
valproatai  gali  būti  truputį  efektyvesni  gydant  II  tipo  bipolinį  
afektinį  sutrikimą  negu  I  tipo  (įrodymų  patikimumo  lygis  D).

7. SCHIZOAFEKTINIS SUTRIKIMAS
Bipolinio  tipo  schizoafektinio  sutrikimo  padėtis  tarp  schizofreni-

jos  ir  afektinių  sutrikimų  visada  buvo  mokslinių  diskusijų  objektas.  

Gydymo rekomendacijos
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Prieš  pasirodant  naujam  diagnostikos  vadovėlio  leidimui  yra  gali-
mybė,  kad  šios  diagnostinės  kategorijos  vieta  pasikeis.  Be  to,  pats  di-
agnozės  nustatymas  yra  nepatikimas,  net  ir  gerų,  tinkamai  parengtų  
tyrimų  metu.  Pavyzdžiui,  vieno  tyrimo  metu  (Maj,  2000)  nustatyta,  
kad,  diagnozuojant  schizoafektinį  sutrikimą,  patikimumo  vertė  tarp  
tyrėjų  (angl.  inter-rater  reliability)  yra  kapa  =  0,22.  Kitas  tyrinėto-
jų  rūpestį  keliantis  faktas  yra  tai,  kad  duomenys  apie  schizoafektinį  
sutrikimą  paprastai  gaunami   iš  schizofrenijos   tyrimų,  analizuojant  
atitinkamą  pacientų  subgrupę.  Tačiau,  nenorėdami  praleisti  šios  pa-
cientų  subpopuliacijos,  trumpai  apžvelgsime  turimus  įrodymus.

Duomenys  apie  atipinių  antipsichotikų  profilaktinį  aktyvumą  
yra  gauti  daugiausia   iš   schizofrenijos  atkryčio   tyrimo.   Iš   jų  yra  
žinoma,   kad   schizoafektiniu   sutrikimu   sergantiems   pacientams  
maždaug  vienodai  veiksmingi  yra  risperidonas,  olanzapinas,  zi-
prazidonas  ir  aripiprazolis.  Tačiau,  atsižvelgiant  į  tai,  kad  tyrimų  
metu  daugiau  tirta  psichozinių,  o  ne  afektinių  simptomų  dinami-
ka,  šiuos  rezultatus  adekvačiai  interpretuoti  sunku.  Kadangi  atipi-
niai  antipsichotikai  efektyviai  veikia  ūminę  manijos  fazę,  galima  
manyti,  kad  jie  veiksmingi  ir  nuotaikos  sutrikimams,  pasireiškian-
tiems  schizoafektinio  sutrikimo  struktūroje.

Atvirų  tyrimų  metu  buvo  ištirtas  ir  įrodytas  tiek  ličio  (Tress  ir  
Haag,  1979),  tiek  karbamazepino  (Vovin  ir  kt.,  1984)  profilaktinis  
efektyvumas.  Atviro  atsitiktinės  atrankos  būdu  atlikto  multicentri-
nio  tyrimo  metu  (MAP  tyrimas)  taip  pat  buvo  lyginamas  ličio  ir  
karbamazepino  profilaktinis  efektyvumas  (Greil  ir  kt.,  1997a).  Ty-
rime  dalyvavo  90  pacientų,  kurie  atitiko  TLK-9  nurodytus  schizo-
afektinio sutrikimo kriterijus. Visiems jiems buvo skirtas palaiko-
masis  gydymas.  Stebėjimas  truko  2,5  m.  Diagnozė  buvo  nustatyta  
pagal  Tyrimų  diagnostikos  kriterijus  (TDK)  (angl.  Research  Dia-
gnostic  Criteria)  bei  pagal  DSM-III-R,  ir  pacientai  buvo  suskirstyti  
į  grupes.  Tyrimo  vertinimo  kriterijais  buvo  laikomi  hospitalizacija,  
atkrytis, papildomo medikamento skyrimas bei gydymo nutrauki-
mas  dėl  šalutinių  poveikių.  Ličio  grupėje  buvo  mažiau  gydymo  ne-
baigusių  pacientų  (p=0,02).  Analizė  parodė,  kad,  lyginant  gydymo  
baigtis,  statistiškai  reikšmingo  skirtumo  tarp  ličio  ir  karbamazepino  
nebuvo.  Pacientų  nuomonė  buvo  palankesnė  karbamazepinui,  ver-
tinant  tiek  šalutinius  poveikius  (p=0,003),   tiek  pasitenkinimą  gy-
dymu  (p=0,02).  Diagnozuojant  pagal  TDK  kriterijus  buvo  nusta-
tyta,  kad  karbamazepinas  veiksmingesnis  pacientams,  sergantiems  
depresiniu  schizoafektinio  sutrikimo  tipu  bei  neklasifikuojamomis  
šio  sutrikimo  formomis  (p=0,055,  kai  veiksmingumo  kriterijus  –  
laikas   iki   ligos   atkryčio);;   schizoafektinio   sutrikimo  manijos   tipą  
karbamazepinas  ir  litis  veikė  vienodai  veiksmingai.  Diagnozuojant  
pagal  DSM-III-R  kriterijus,  rezultatai  buvo  kiek  kitokie.  Karbama-
zepinas  buvo  efektyvesnis  gydant  pacientus,  kuriems  diagnozuotas  
į   schizofreniją  panašus  sutrikimas  arba  depresinė  schizoafektinio  
sutrikimo  forma  (p=0,040,  kai  veiksmingumo  kriterijus  –  laikas  iki  
ligos  atkryčio),  tačiau  ne  tuos  pacientus,  kurie  atitiko  DSM-III-R  
nustatytus  schizoafektinio  sutrikimo,  bipolinio  tipo  diagnozę.  Šio  
tyrimo  rezultatai  šiuo  metu  yra  patikimiausi  duomenys  apie  nuo-
taikos  stabilizatorių  profilaktinį  efektyvumą  gydant  schizoafektinį  
sutrikimą.  Panašu,  kad  litis  ir  karbamazepinas  vienodai  veiksmingi  
būsenų,  plačiai   apibrėžiamų  kaip   schizoafektiniai   sutrikimai,   pa-
laikomajam  gydymui.  Tačiau  kai  kuriose  specifinėse  populiacijose  
(vyraujant  schizofrenijos  arba  depresijos  simptomatikai)  efektyves-
nis  gali  būti  karbamazepinas;;  šis  preparatas  taip  pat  gali  būti  geriau  
toleruojamas ilgalaikio gydymo metu. šie duomenys sutampa su 
ankstesnių  tyrimų  duomenimis,  kurie  rodo,  kad  litis  efektyviau  vei-
kia  schizoafektinį  sutrikimą,  kurio  klinikoje  vyrauja  afektiniai  svy-

ravimai  (Müller-Oerlinghausen  ir  kt.,  1989),  negu  sutrikimo  tipą  su  
dominuojančiais  schizofrenijos  simptomais  (Lenz  ir  kt.,  1989).

Tiems   pacientams,   kuriems   profilaktika   ličiu   nėra   iki   galo  
efektyvi,  gali  padėti  gydymo  augmentacija  karbamazepinu  (Boc-
chetta  ir  kt.,  1997).

Įrodymų,   remiančių   ličio   ir   karbamazepino   efektyvumą  
nagrinėjamoms  indikacijoms,  patikimumo  lygis  yra  C.

Valproatų  profilaktinis  efektyvumas  gydant  schizoafektinį  
sutrikimą  pagrįstas   tik  atvejų  apžvalgomis   ir  atvirų   tyrimų  
metu (Puzynski ir Klosiewicz, 1984; McElroy ir Keck, 1993; 
Keck ir kt., 1996) (patikimumo lygis D).

Nepaisant  nuotaikos  stabilizatorių  efektyvumo  gydant  schizo-
afektinį   sutrikimą   įrodymų,   gydymo   papildymas   antipsichotiku  
neretai  yra  išmintingas  žingsnis.  Daugiausia  duomenų  šiuo  klau-
simu  gauname  iš  atvirų  tyrimų,  kurie  rodo,  kad  atipiniai  antipsi-
chotikai  šiuo  atveju,  atrodo,  yra  efektyvesni  už  tipinius  (Ghaemi  ir  
Goodwin,  1999).  Klozapinas  tradiciškai  dažniau  vartotas  schizo-
afektinio  sutrikimo  profilaktikai  (Suppes  ir  kt.,  1999b;;  Ciapparelli  
ir  kt.,  2000;;  Hummel  ir  kt.,  2002)  (ankstesnės  literatūros  apžvalgą  
pateikia  Zarate  ir  kt.,  1995a).  Didelio  kontroliuojamo  III  fazės  ty-
rimo  pacientų  pogrupio  analizė  parodė,  kad  olanzapinas  geriau  nei  
haloperidolis  neleidžia  kilti  schizoafektinio  sutrikimo  atkryčiams  
(Tran  ir  kt.,  1999).  Kito  didelės  apimties  dvigubai  aklo  perspekty-
viojo  tyrimo,  nagrinėjančio  schizofrenijos  ir  schizoafektinio  sutri-
kimo  palaikomąjį  gydymą,  metu  buvo  nustatytas  risperidono  pro-
filaktinis  pranašumas,  palyginti  su  haloperidoliu;;  risperidonas  taip  
pat  buvo  ir  geriau   toleruojamas  (Csenansky  ir  kt.,  2002).  Tiesa,  
abu  minėti  tyrimai  truko  tik  vienerius  metus.  Norint  padaryti  už-
tikrintas  išvadas,  reikia  daugiau  ilgalaikės  klinikinės  patirties.  Pa-
vyzdžiui,  neseniai  atlikti  gydymo  kvetiapinu  tyrimai  iškėlė  klausi-
mą  apie  vaisto  efektyvumo  sumažėjimą  ir  psichozės  atsinaujinimą  
po  trejų  metų  gydymo  laikotarpio  (Margolese  ir  kt.,  2002).

Gydant   nuotaikos   stabilizatoriaus   ir   antipsichotiko   deriniu,  
pirmos  eilės  nuotaikos  stabilizatoriai  galėtų  būti  litis  arba  valpro-
atai.  Karbamazepinas  indukuoja  nuo  citochromo  P450  priklauso-
mą  metabolizmą,  tai  dažnai  sumažina  antipsichotiko  koncentraci-
ją  serume  iki  nepakankamo  lygio  (Spina  ir  kt.,  1996;;  Hesslinger  ir  
kt.,  1999;;  Yatham,  2000).

Yra  duomenų,  kad  palaikomasis  gydymas  EKT  taip  pat  gali  
būti  veiksmingas  (Swoboda  ir  kt.,  2001).

8. PAPILDOMOS PSICHOFARMAKOLO-
GINIO  GYDYMO  GALIMYBĖS
Be   aukščiau   aptartų   medikamentų,   šiuo  metu   yra   atliekama  

daug  įvairių  eksperimentų  su  vaistais   ir  maisto  papildais,   ieškant  
jų  nuotaiką  stabilizuojančių  savybių.  Kaip  pavyzdį  galima  pami-
nėti  gydymo  papildymo  skydliaukės  hormonais  pacientams,   ser-
gantiems  bipoliniu  sutrikimu  su  greita  ciklų  kaita  (Bauer  ir  Why-
brow,  1990),  naujų  antikonvulsantų,  tokių  kaip  okskarbamazepinas  
(Grunze  ir  Walden,  2002),  arba  maisto  papildų,  tokių  kaip  omega-3  
riebalų  rūgštys  (Severus  ir  kt.,  1999),  tyrimus.  Šios  naujovės  čia  ne-
bus  nagrinėjamos  dėl  vietos  ir  patikimų  įrodymų  stokos.  Vis  dėlto  
norėtųsi  pažymėti,  kad  ateityje  šios  alternatyvos  gali  tapti  svarbios.

9. KADA YRA INDIKUOTINAS  
PALAIKOMASIS GYDYMAS?
Šiuo  metu  nėra  nė  vieno  perspektyviojo  kontroliuojamo  tyrimo,  

nagrinėjančio  palaikomojo  gydymo  pradžios  indikacijas.  Kelios  re-
trospektyviosios  analizės  rodo,  kad  po  kiekvieno  sutrikimo  epizo-

Heinz GRUNZE, Siegfried KASPER, Guy GOODWIN, Charles BOWDEN, Hans-Jürgen MÖLLER,  WFSBP  darbo  grupė
Biologinis  bipolinio  sutrikimo  gydymas:  Pasaulinės  biologinės  psichiatrijos  draugijų  federacijos  (WFSBP)  rekomendacijos.  III  dalis
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do  besimptomis  laikotarpis  trumpėja  (Kessing,  1998;;  Roy-Byrne  
ir  kt.,  1985;;  Angst,  1981;;  Zis  ir  kt.,  1980).  Neseniai  atliktų  tyrimų  
duomenys  rodo,  kad  ličio  profilaktinis  efektyvumas  tuo  mažesnis,  
kuo ilgesnis laiko tarpas tarp sutrikimo manifestacijos ir gydymo 
pradžios   (Franchini   ir  kt.,   1999;;  Garcia-Lopez   ir  kt.,   2001).  Yra  
ir  prieštaraujančių  šioms   išvadoms  duomenų  (Baldessarini   ir  kt.,  
1999b),  ir  nėra  aišku,  ar  šis  dėsningumas  būdingas  tik  ličiui,  ar  ir  ki-
tiems  gydymo  būdams.  Pateikti  tyrimų  rezultatai  rodo,  kad  palaiko-
mąjį  gydymą  reikia  pradėti  kuo  greičiau  po  diagnozės  nustatymo.  
Tačiau  ne  visiems  pacientams  išsivysto  dar  vienas  afektinis  epizo-
das  (Goodwin,  2002);;  be  to,  tik  maža  dalis  ką  tik  susirgusių  pacien-
tų  sutinka  ilgą  laiką  vartoti  medikamentų.  Šie  faktai  lemia  tai,  kad  
gydymas  ličiu  dažnai  nutraukiamas  savavališkai.  Staigus  gydymo  
nutraukimas,  ypač  ličio,  gali  padaryti  daugiau  žalos  pacientui  negu  
tuo  atveju,  kai  neskiriama  jokio  profilaktinio  gydymo  (Baldessarini  
ir  kt.,  1999c;;  Goodwin,  1994).  Staigus  vaistų  vartojimo  nutrauki-
mas  didina  ir  savižudybės  riziką  (Baldessarini  ir  kt.,  1999a).

Dauguma  Europoje  naudojamų  gydymo  rekomendacijų  nere-
komenduoja  skirti  palaikomojo  gydymo  iki  mažiausiai  antro  afekti-
nio  epizodo  išsivystymo  ir  skirti  jį  tik  tuo  atveju,  jeigu  abu  epizodai  
pasireiškė  per  trumpą  laiką  (pvz.,  trejus  metus).  JAV  naudojamose  
rekomendacijose palaikomasis gydymas rekomenduojamas nuo pat 
pirmo  afektinio  epizodo  (Sachs  ir  kt.,  2000;;  Bowden  ir  kt.,  2000b).  
Tarpinę   padėtį   užima  Nyderlanduose   naudojamos   gydymo   reko-

mendacijos,  pagal  kurias  prieš  skiriant  palaikomąjį  gydymą  reikia  
atsižvelgti  į  tokius  veiksnius,  kaip  buvusių  afektinių  epizodų  skai-
čius,  jų  sunkumas  ir  paveldimumas  (Nolen  ir  kt.,  2001).  Pavyzdžiui,  
jeigu  pirmas  epizodas  yra  manijos  tipo,  labai  trikdantis  paciento  kas-
dienį  funkcionavimą  dėl  savo  sunkumo,  ir  jei  yra  duomenų,  kad  gali  
būti  bipolinio  afektinio  sutrikimo  paveldimumas,  olandų  ekspertai  
primygtinai rekomenduoja apsvarstyti palaikomojo gydymo skyri-
mo  galimybę.  Kita  vertus,  jei  yra  pasireiškę  du  afektiniai  epizodai  
(vienas  iš  jų  –  manijos  tipo),  palaikomasis  gydymas  indikuotinas  tik  
tada,  jei  bent  vienas  iš  tų  epizodų  rimtai  sutrikdė  paciento  kasdienį  
funkcionavimą,  arba  jeigu  yra  duomenų,  kad  sutrikimas  gali  būti  pa-
veldėtas.  Po  trečio  afektinio  epizodo  profilaktinio  gydymo  galimybė  
svarstoma  visada.  Be  gydytojo  rekomendacijų,  daug  įtakos  galuti-
nio  sprendimo  priėmimui  turi  paciento  ir  jo  artimųjų  nuomonė.

Ekspertų  nuomone,  palaikomasis  gydymas  turėtų  trukti  visą  
gyvenimą,  nors   tyrimų,  nagrinėjančių  profilaktinio  gydymo  nu-
traukimo  pasekmes,  nėra.

10.  IŠVADOS
Tokios  aplinkybės,  kaip  bipolinio  afektinio  sutrikimo  spektro  

ribų  išplėtimas,  vis  augantis  gydymo  ličiu  (Maj  ir  kt.,  1998)  (o  ir  
kitų  šiuo  metu  taikomų  gydymo  būdų  (Frye  ir  kt.,  2000))  trūkumų  
suvokimas,  ypač  gydant  bipolinio  afektinio  sutrikimo  struktūroje  
pasireiškiančią  depresiją  (Aksikal  ir  kt.,  2000),  lėmė  naujų  gydy-

Lentelė.  Medikamentų  pasirinkimas  palaikomajam  ir  profilaktiniam  bipolinio  afektinio  sutrikimo  gydymui 
Esant  sunkiems  simptomams  ir/arba  rezistentiškoms  sutrikimo  formoms  rekomenduojama  anksti  pradėti  gydyti  vaistų  deriniais.   
Įrodymų  patikimumo  lygis  yra  nurodytas  skliausteliuose  prie  kiekvieno  preparato;;  tačiau  reikia  atkreipti  dėmesį,  kad  klinikinėje  
praktikoje  būtina  atsižvelgti  ir  į  kitus  veiksnius,  pvz.,  toleravimą  ir  vaistų  tarpusavio  sąveiką
I tipo bipolinis  I tipo bipolinis II tipo bipolinis  II tipo bipolinis Bipolinio tipo 
afektinis sutrikimas afektinis sutrikimas afektinis sutrikimas afektinis sutrikimas schizoafektinis
be  greitos  ciklų  kaitos   su  greita  ciklų  kaita   be  greitos  ciklų  kaitos   su  greita  ciklų  kaita   sutrikimas
Litis  (A)   Litis  ir  karbamazepinas     Litis  (C)   Lamotriginas  (C)   Litis  (C)
 (C) arba valproatai (C)   Dominuojant 
            schizofrenijos  
    simptomams: atipiniai 
    antipsichotikai (A)
Dominuoja  manija:     Dominuoja  manija:     Karbamazepinas  (D)   Valproatai  (D)   Karbamazepinas  (C)
atipiniai antipsichotikai  litis (C), 
(ypač  olanzapinas  (A))   olanzapinas  (D)
Dominuoja depresija:  Dominuoja depresija:
lamotriginas (A) lamotriginas (D) 
Valproatai  (B)   Karbamazepinas  (D)   Lamotriginas  (-)   Karbamazepinas  (-)   Valproatai  (D)
   Klozapinas  (D)   Valproatai  (-)   Litis  (-)   Atipiniai          
  Esant sunkiai depresijai:   antipsichotikai (-) 
  naujesnieji 
  antidepresantai (-) 
Karbamazepinas  (B)   Nimodipinas  (B)   Atipiniai     Nimodipinas  (-)   Tipiniai  
Esant sunkiai manijos   antipsichotikai (-) Atipiniai  antipsichotikai (-)
fazės  simptomatikai:      Palaikomoji  EKT  (-)   antipsichotikai  (-)   Palaikomoji  EKT  (-)
tipiniai antipsichotikai, 
klozapinas,  risperidonas  (D)
Esant sunkioms depresijoms: 
naujesnieji antidepresantai 
kartu su nuotaikos 
stabilizatoriumi  (D)
Palaikomoji EKT (D)  
(-)  žymi  preparatą,  kurio  efektyvumas  paremtas  tik  atskirų  atvejų  analize  arba  ekspertų  nuomone,  stokojant  D  lygio  patikimumo  duomenų

Gydymo rekomendacijos
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mo strategijų  atsiradimą.  Kai  kurie  vaistai  nuo  epilepsijos  ir  anti-
psichotikai  gali  būti  vartojami  kaip  naudinga  alternatyva,  tiek  kaip  
monoterapija, tiek derinant su kitais preparatais. Gydant atipines 
sutrikimo  formas   jie  gali  būti   ir  pirmiausia  pasirenkami  vaistai.  
Tačiau   šiuo   metu   dar   trūksta   ilgalaikių   kontroliuojamų   tyrimų  
(ypač  ilgesnių  nei  dveji  metai,  kaip  ličio  ir  karbamazepino  atveju)  
ir  ilgalaikės  klinikinės  praktikos.  Taip  pat  dar  nėra  išnagrinėti  keli  
svarbūs  klausimai,  pvz.,  naujų  medikamentų  antisuicidinės  savy-
bės  (Goodwin  ir  kt.,  2003).  Lentelėje  yra  apibendrintos  naujausios,  
tačiau  tik  iš  dalies  įrodymais  paremtos  įvairių  bipolinio  afektinio  
sutrikimo  formų  gydymo  rekomendacijos.  Joje  nurodoma  ir  siūlo-

ma  vaistų  keitimo  seka.  Sunkių  ir  rezistentiškų  formų  atvejais  kar-
tais  tikslinga  iš  karto  pradėti  gydyti  keliais  medikamentais  (pvz.,  
schizoafektinės  formos  ir  formos  su  greita  ciklų  kaita  atveju).

Galime  tvirtinti,  kad  mes  identifikavome  racionalias  ilgalaikio  
bipolinio afektinio sutrikimo gydymo kryptis, kurios yra paremtos 
nevienodo  patikimumo  įrodymais.  Tolesnė  pažanga  gydymo  vaistų  
deriniais  srityje  bus  įmanoma  tik  tada,  kad  duomenys  bus  gaunami  
iš  didelės  apimties  tyrimų,  parenkant  tinkamas  pacientų  imtis.

Vertė  gyd.  Augustinas  Gudaitis 
Vilniaus m. PSC
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Gydymo rekomendacijos



27BIOLOGINĖ PSICHIATRIJA IR PSICHOFARMAKOLOGIJAT. 6–7, 2005 m. gruodis

Bipolinių  sutrikimų  (BS)  gydymas  iki  šiol  išlieka  pro-
bleminis.  Prieinami  vaistai  nėra  pakankamai  veiksmin-
gi,  ypač  turint  omeny  tai,  kad  šis  sutrikimas  yra  cikliš-
kas,  grįžtamo  pobūdžio.  BS  gydymo  aktualumą  lemia  ne  
tik   būtinumas   kontroliuoti   ūminę   simptomatiką,   bet   ir  
ilgalaikis palaikomasis gydymas saugiais, veiksmingais, 
gerai toleruojamais vaistais. Atliekami tyrimai su antros 
kartos atipiniais antipsichoziniais vaistais (APV) gydant 
BS.  Olanzapinas  šiuo  metu  yra  geriausiai  iš  jų  ištirtas  ir  
palankiausiai  vertinamas.  Straipsnyje  apžvelgiami  nau-
jausi   tyrimų   duomenys   apie   olanzapino   veiksmingumą  
gydant BS. 

ŪMINĖS  MANIJOS  GYDYMAS
Olanzapino monoterapija
Olanzapinas   yra   antipsichozinis,   slopinantis   maniją   ir  

stabilizuojantis   nuotaiką   vaistas,   plačiai   farmakologiškai  

veikiantis  daugelį  receptorių  sistemų.  2000  m.  olanzapinas  
buvo  pirmasis  naujos  kartos  APV,  patvirtintas  ūminei  mani-
jai  gydyti.  Tohen  ir  kt.  atliktų  tyrimų  metu  olanzapinas  labiau  
pagerino  psichikos  būklę  gydant  ūminę  maniją,  palyginti  su  
placebu.  Pirmajame  tyrime  po  3  sav.  tarp  olanzapinu  gydytų  
pacientų  atsakas  pasireiškė  49  proc.  pacientų,  tarp  gavusių  
placebo  tokių  buvo  29  proc.  (n=139).  Olanzapino  vidutinė  
paros  dozė  –  15  mg  (Tohen  ir  kt.,  1999).  Kito  4  sav.  truku-
sio placebu kontroliuoto tyrimo metu taip pat nustatyta, kad 
olanzapinas  efektyvesnis  nei  placebas  (n=115).  Olanzapino  
vidutinė  paros  dozė  –  16  mg.  Reikšmingas  būklės  pagerė-
jimas,   palyginti   su   placebu,   buvo   pastebėtas   jau   pirmąją  
savaitę   (Tohen   ir   kt.,   2000).  Atlikdami   tolesnius   tyrimus,  
Tohen  su  bendradarbiais  lygino  olanzapiną  su  haloperidoliu  
(2003)  ir  valproatais  (2002),  Zajecka  su  kolegomis  olanza-
piną   lygino   su   valproatais   (2002),   taip   pat   atskleidė   olan-
zapino  pranašumą,  palyginti  su  tradiciniais  APV  ar  vaistais  

Bipolinių  sutrikimų  gydymas  olanzapinu

Bipolinių  sutrikimų  gydymas
Bipoliniai  sutrikimai  (BS)  –  vieni  dažniausiai  pasitai-

kančių  psichikos  sutrikimų,  jų  paplitimas  tarp  suaugusių  
žmonių  yra  1,5  proc.   (Weissman   ir   kt.,   1996).   Įvertinus  
visą   bipolinių   sutrikimų   skalę   (įskaitant   subklinikines  
formas),  kai  kurių  autorių  nuomone,  sergančiųjų  yra  net  
iki  6  proc.   (Judd   ir  Akiskal,  2003).  Taigi   svarbus  gydy-
tojų  psichiatrų  praktikų  uždavinys  –  bipolinių  sutrikimų  
atpažinimas,   diagnozavimas   ir   veiksmingo   gydymo   pa-
rinkimas. 

Turint  tikslą  gydytojus  praktikus  išsamiau  supažindin-
ti su bipolinio sutrikimo gydymo ypatumais, problemomis 
ir  tinkamiausio  gydymo  pasirinkimo  galimybėmis,  šiame  
leidinyje  pateikiamos  Pasaulinės  biologinės  psichiatrijos  
draugijų   federacijos   (WFSBP)  parengtos  bipolinio   sutri-
kimo  gydymo  rekomendacijos  (2002,  2003,  2004).
šios rekomendacijos rengtos siekiant apibendrinti 

skirtingus  autoritetingų  mokslininkų  bei  ekspertų  iš  viso  
pasaulio   požiūrius   į   farmakologinį   bipolinio   sutrikimo  
gydymą.  Tuo  tikslu  buvo  atliekama  išplėstinė  mokslinės  
literatūros,   publikuotos   iki   2004   m.,   paieška   įvairiuose  
šaltiniuose.  Taip  pat  remtasi  keletu  nacionalinių  gydymo  
rekomendacijų,   parengtų   1997   m.   ir   vėliau.   Rasti   duo-
menys   buvo   susisteminti   ir   sugrupuoti   (Shekelle   ir   kt.,  
1999).  

Efektyvus   ir   gerai   toleruojamas   šių   sutrikimų   gydy-
mas   yra   ypač   svarbus,   kadangi   bipoliniai   sutrikimai   yra  
grįžtamo  pobūdžio.  Bipoliniam  sutrikimui  gydyti  skiriami  
medikamentai  turėtų:

   efektyviai  gydyti  ūminius  manijos  simptomus  ir  sin-
dromus;;

   efektyviai  gydyti  bipolinę  depresiją;;
   būti  efektyvūs  palaikomojo  bipolinio  sutrikimo  gy-

dymo metu.
Kadangi   iš   šiuo  metu   esamų   nuotaikos   stabilizatorių  

nė  vienas  neatitinka  aukščiau  išvardytų  kriterijų,  atlieka-
mi nauji tyrimai, ir klinicistai jau dabar palankiai vertina 
antros   kartos   antipsichozinių   preparatų   tyrimų   rezulta-
tus,   teigiančius,   jog   jie  gali   būti   naudingi  gydant   įvairių  
formų   bipolinius   sutrikimus   (Mensiunk   ir   Sloof,   2004).  
Žinoma,  kad  olanzapinas,  risperidonas  ir  kvetiapinas  yra  
patvirtinti  ūminei  manijai  gydyti,  olanzapinas  patvirtintas  
palaikomajam bipolinio sutrikimo gydymui, o JAV Mais-
to  ir  vaistų  kontrolės  tarnyba  (angl.  Food  and  Drug  Admi-
nistration,   FDA)   yra   patvirtinusi   dar   ir   olanzapino   bei  
fluoksetino  derinį   (vienoje   tabletėje)  bipolinei  depresijai  
gydyti  (Ketter  ir  kt.,  2004).  Deja,  šis  vaistas  kol  kas  nėra  
registruotas  Europos  Sąjungos  šalyse.  Europoje  olanzapi-
nas  patvirtintas  ūminei  manijai  gydyti  ir  BS  pasikartojimo  
prevencijai   pacientams,   kurių  manijos   epizodo   gydymas  
buvo  veiksmingas.  Šiame  leidinyje  pateikiame  daug  naujų  
duomenų  apie  olanzapino  veiksmingumą  gydant  BS,  nes  
tai   vienas   labiausiai   pastaruoju  metu   ištirtų   vaistų.   Taip  
keliame   sau   tikslą   supažindinti   gydytojus   psichiatrus   su  
naujausiais   mokslo   pasiekimais.   Tikimės,   kad,   WFSBP  
rekomendacijas   atnaujinant,   bus   įtraukti   naujausi  moks-
liniai   ir  praktiniai  duomenys  apie  atipinių  antipsichotikų  
veiksmingumą  gydant  bipolinius  sutrikimus.

Gyd.  Ramunė  Mazaliauskienė 
Žiegždrių  psichiatrijos  ligoninė
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nuo epilepsijos (VNE) slopinant manijos simptomus. Ma-
nijos  gydymo  palyginamųjų  olanzapino  su  valproatais  tyri-
mų  metu  (Tohen  ir  kt.,  2002;;  Zajecka  ir  kt.,  2002)  atsakas  
pasireiškė  54  proc.  olanzapinu  gydytų  pacientų  (>50  proc.  
sumažėjimas   pagal  Young   manijos   vertinimo   skalę   (angl.  
Young  Mania  Rating  Scale,  YMRS)),  palyginti  su  42  proc.  
gydytų  valproatais.  Tai  buvo  atsitiktinės  atrankos  dvigubai  
akli  tyrimai,  kuriuose  dalyvavo  pacientai,  hospitalizuoti  dėl  
ūminės  manijos  ar  mišraus  epizodo.  Abiejose  grupėse  buvo  
panašūs   vaistų   vartojimo   nutraukimo   rodikliai.   Vidutinės  
maksimalios  olanzapino  dozės  buvo  15–17  mg/p.,  valproa-
tų   –   500–3250   mg/p.   Saugumas   buvo   vertinamas   sekant  
nepageidaujamus   poveikius,   laboratorinių   testų   rezultatus,  
EKG  duomenis,  gyvybinių  funkcijų  rodiklius,  svorio  paki-
timus  bei  ekstrapiramidinių  simptomų  (EPS)  pasireiškimą.  
Pastariesiems   simptomams   vertinti   buvo   naudojamos   šios  
skalės:  Simpson-Angus  skalė  (SAS),  Barnes  akatizijos  ver-
tinimo  skalė  (angl.  Barnes  Akathisia  Rating  Scale,  BARS)  
bei  Sutrikusių  nevalingų  judesių  skalė  (angl.  Abnormal  In-
voluntary  Movement  Scale,  AIMS).

Įdomu  buvo  tai,  kad  tarp  pacientų,  kuriems  nebuvo  psi-
chozės  simptomų,  reikšmingiau  būklė  pagerėjo  olanzapino  
vartojusiųjų  grupėje  (vidutinis  pokytis,  palyginti  su  pradi-
niu   lygiu  –  14,1  balo),   palyginti   su  vartojusiais  valproatų  
(8,7  balo).  Tuo  tarpu  esant  psichozės  simptomams  nebuvo  
reikšmingesnio   skirtumo  vertinant  būklės  pagerėjimą   tarp  
olanzapino  vartojusiųjų  (12,6  balo  vidutinis  pakitimas,  pa-
lyginti  su  pradiniu  lygiu)  ir  valproatų  vartojančių  (vidutinis  
pakitimas,  palyginti  su  pradiniu  lygiu  –  12,8)  asmenų  gru-
pių.  Detalizuojant  vaistų  poveikį  atskiroms  YMRS  sritims  
buvo   pastebėtas   didesnis   olanzapino   efektyvumas   šiose  
srityse:   miegas,   padidėjęs   motorinis   aktyvumas   ir   kalba-
mąstymas.

Atliekant  tyrimą,  kurio  metu  buvo  lyginamos  5–20  mg/p.  
olanzapino  dozės  su  3–15  mg/p.  haloperidolio  (Tohen  ir  kt.,  
2003),  po  6  sav.  remisijos  rodikliai  nelabai  skyrėsi  (olanza-
pino  grupėje  –  52  proc.;;  haloperidolio  –  46  proc.).  Taip  pat  
nustatyta,  kad  olanzapinas  veiksmingesnis,  kai  pacientams  
nebūna  psichozės  simptomų.  

Kombinuotas gydymas
Esant   bipolinei   manijai,   pirmos   eilės   vaistai   yra   litis  

bei   valproatai.  Deja,  maždaug  40   proc.   pacientų   nepakan-
kamai   padeda   gydymas   šiais   preparatais.   Gydant   tokius  
sutrikimus  yra  bandyti   įvairūs  vaistų  deriniai.  Muller-Oer-
linghausen   ir  kt.   palygino  monoterapiją  valproatais   su  gy-
dymu  valproatų  ir  tipinių  vaistų  psichozei  gydyti  deriniu  ir  
nustatė,   kad   pastarasis  metodas   yra   veiksmingesnis.  Buvo  
atliktas  6  sav.   trukmės  dvigubai  aklas  atsitiktinės  atrankos  
tyrimas   ir   palygintas   monoterapijos   ličiu   arba   valproatais  
veiksmingumas  su  gydymu  vaistų  deriniu  prie  vieno  iš  šių  
medikamentų  pridėjus  olanzapino.  Tyrime  dalyvavo  asme-
nys,  kuriems  tuo  momentu  buvo  nustatytas  manijos  ar  miš-
rus   epizodas.   Įtraukti   pacientai,   kurie   buvo  neveiksmingai  
gydomi  adekvačiomis  ličio  ar  valproatų  dozėmis,  esant  te-
rapinei   jų   koncentracijai   kraujo   plazmoje   (ličio   –   0,6–1,2  
mmol/l,  valproatų  –  50–125  μg/ml).  Gydymo  trukmė  turėjo  

būti  bent  jau  2  sav.  iki  pirmo  vizito,  o  YMRS  rodikliai  –  16  
ar  didesni.  Asmenys,  kurie  jau  vartojo  ličio  ar  valproatų,  ir  
toliau  tęsė  gydymą  jais,  o  tie,  kurie  jų  nebuvo  vartoję,  pra-
dėjo  vartoti  terapinėmis  dozėmis,  kad  būtų  pasiekta  terapinė  
koncentracija   kraujo   plazmoje.  Vėliau   prie   jau   esamo   gy-
dymo  buvo  pridedama  olanzapino  arba  placebo.  Klinikinis  
atsakas  buvo  vertinamas  kaip  YMRS  balo  kritimas  bent  jau  
50   proc.,   palyginti   su   pradiniu   lygiu,   o   klinikinė   remisija  
buvo  vertinama  kaip  YMRS  balo  kritimas  iki  12  ar  mažiau.  
Olanzapino  grupėje  YMRS  balo  kritimas  buvo  13,1  punkto,  
tai  atspindėjo  būklės  pagerėjimą  58,8  proc.,  o  monoterapi-
jos  grupėje  YMRS  bendro  balo  kritimas  buvo  vidutiniškai  
9,1,  ir  tai  atitiko  40,1  proc.  būklės  pagerėjimą.  Gydant  vais-
tų  deriniu,  reikšmingai  labiau  būklė  pagerėjo  vertinant  šiuos  
YMRS  punktus:  dirglumas,  kalba,  kalbos-mąstymo  sutriki-
mas,  agresyvus  elgesys.  Klinikinis  atsakas  buvo  67,7  proc.  
olanzapino  grupėje  ir  44,7  proc.  monoterapijos  grupėje.  Gy-
dant  vaistų  deriniu  greičiau  pasireiškė  ir  atsakas  į  gydymą:  
kombinuoto  gydymo  grupėje  vidutiniškai  per  18  d.,  o  mo-
noterapijos  –  per  28  d.  Klinikinę  remisiją  pasiekė  78,6  proc.  
kombinuoto  gydymo  grupėje  buvusių  pacientų  ir  65,8  proc.  
monoterapijos  grupėje.  

Analizuojant   duomenis   buvo  pastebėta,   kad   asmenims,  
kuriems   nebuvo   psichozės   simptomų,   gydymas   pridėjus  
olanzapino   buvo   daug   efektyvesnis   nei   monoterapija.   Tą  
patį  galima  pasakyti  ir  apie  mišrių  epizodų  gydymą.  Tačiau  
tarp   pacientų,   patyrusių   grynos   manijos   epizodą,   gydymo  
skirtumai   nepasiekė   statistinio   reikšmingumo.  Asmenims,  
gydytiems   vaistų   deriniu,   labiau   pagerėjo   YMRS   negu  
tiems,   kuriems   skirta   valproatų   monoterapija.   Tuo   tarpu,  
palyginti  su  ličio  grupe,  šie  skirtumai  nepasiekė  statistinio  
reikšmingumo.

Nepageidaujami poveikiai sunkesni buvo kombinuoto 
gydymo  grupėje,  tai  nenuostabu.  Tuo  tarpu  svorio  priaugi-
mas   šioje   grupėje   buvo   panašus,   kaip   ir   esant   olanzapino  
monoterapijai.  Tai  rodo,  kad  nėra  sinergizmo  tarp  olanzapi-
no  ir  ličio  ar  valproatų  didinant  svorį.

Įdomus   faktas,   kad   kombinuoto   gydymo   grupėje   daug  
labiau  pagerėjo  Hamiltono  depresijos  skalės   (angl.  Hamil-
ton  Depression  Rating  Scale,  HAM-D-21)  rezultatai.  Ypač  
geras poveikis buvo tokiems simptomams, kaip bloga nuo-
taika,   kaltės   jausmas,   suicidiškumas,   ankstyvoji   nemiga,  
psichinis nerimas ir paranoidiniai simptomai. Asmenims, 
kuriems  buvo  mišrus  epizodas,  esant  vidutinio  sunkumo  ar  
sunkiai  depresijai  (HAM-D-21  bent  jau  20),  depresijos  ba-
las  sumažėjo  labiau,  kai  buvo  skirtas  kombinuotas  gydymas  
(10,31),  negu  monoterapijos  grupėje  (1,57).  43,1  proc.  pa-
cientų,  gydytų  vaistų  deriniu,  grupėje  simptomai  susilpnėjo  
daugiau  nei  50  proc.,  kitoje  grupėje  –  tik  9,5  proc.  Taip  pat  
pagerėjo   ir   Bendro   klinikinio   vertinimo   –   bipolinio   sutri-
kimo   sunkumo   skalės   (angl.  Clinical   Global   Impressions,  
Severity  of  Bipolar  Disorder  Scale,  CGI-BP)  rezultatai.  Šie  
duomenys  yra  ypač  svarbūs,  nes  asmenys,  kuriems  pasireiš-
kia  tokie  simptomai,  yra  ypač  sunkiai  pagydomi.  Toks  atra-
dimas  leidžia  manyti,  kad,  pridėjus  olanzapino  prie  vaistų,  
kuriais  jau  gydoma,  galima  labiau  pagerinti   tokių  pacientų  
būklę.  
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Gydant   mišrias   būsenas   klinikinėje   praktikoje   pacien-
tams paprastai skiriama daugiau nei vieno medikamento, 
dažniausiai  valproatų   ir  atipinio  APV  (Baker   ir  kt.,  2003).  
Brown  ir  kt.  (2004)  atliko  pakartotinę  dvigubai  aklo  3  sav.  
trukmės   tyrimo,   kur   olanzapinas   (n=165)   buvo   lyginamas  
su  risperidonu  (n=164),  analizę,  tarp  antros  kartos  APV  ieš-
kodami  galimų  veiksnių  diferencijuotam  manijos  ar  mišrių  
epizodų   gydymo   poveikiui.   Buvo   pastebėtas   reikšmingas  
ryšys   tarp   amžiaus   ir   gydymo:  vyresniems  olanzapinu  gy-
dytiems  pacientams  Bendro  klinikinio  vertinimo  skalės  re-
zultatai  (angl.  Clinical  Global  Impression  Scale,  CGI) page-
rėjo   reikšmingiau,  palyginti   su  gydytais   risperidonu;;   jokių  
skirtumų  nepastebėta  tarp  jaunesnių  abiejų  grupių  pacientų.  
Tyrimo  duomenys  nepatvirtino  pranešimų  apie  olanzapino  
sukeltus  manijos  pobūdžio  simptomus.  Manoma,  kad  mani-
jai  būdingos  elgsenos  pokyčius  sukelia  natūralios  ligos  pasi-
reiškimo  variacijos,  o  ne  APV  poveikis  (Gargoloff,  2003).

BIPOLINĖS  DEPRESIJOS  GYDYMAS
Olanzapinas  yra  vienintelis  vaistas  iš  antros  kartos  APV,  

intensyviai  testuotas  7  dvigubai  aklų  atsitiktine  atranka  pa-
remtų   tyrimų   metu,   esant   bipoliniams,   unipoliniams,   psi-
choziniams   sutrikimams   ir   atspariai   depresijai   gydyti.   Šių  
tyrimų  metu  olanzapinas  (dozė  5–20  mg/p.)  buvo  lyginamas  
su  placebu,  olanzapino  ir  fluoksetino  deriniu  (OFK),  antide-
presantais  (AD),  fluoksetinu  ir  amitriptilinu.

Bipolinė  depresija
2  didžiausių  dvigubai  aklų  8  sav.   trukusių   tyrimų  metu  

buvo   tiriami   833   pacientai,   sergantys   bipoline   depresija  
(Tohen   ir   kt.,   2003).  Nors   planuotas   klinikinis   olanzapino  
(n=370)   ir   placebo   (n=377)   antidepresinio   veikimo   paly-
ginimas,   buvo   pridėtas   trečias   variantas   –   gydymas   OFK  
(n=86;;   olanzapino   ir   fluoksetino   paros   dozės   atitinkamai  
6+25,6  mg,  6+50  mg  ir  12+50  mg).  Buvo  įrodyta,  kad  OFK  
pasižymi  geresniu  veikimu  nei  olanzapinas  ar  placebas  ats-
kirai,  vertinant  pagal  atsaką  į  gydymą  (atitinkamai  65  proc.,  
48   proc.,   36   proc.)   ar   pagal   remisijas   pasiekusių   pacientų  
skaičių  (atitinkamai  56  proc.,  41  proc.,  29  proc.).  OFK  turė-
jo  teigiamą  poveikį  tiek  depresijai,  tiek  depresijai  su  psicho-
zės  simptomais  ir  BS  be  greitos  ciklų  kaitos.  Gydant  dviem  
vaistais  poveikis  pasireiškė  greičiau  nei  olanzapino  mono-
terapijos  atveju  (7–14  d.  nuo  gydymo  pradžios;;  Dube  ir  kt.,  
2003).  Terapija  OFK  buvo  daug  veiksmingesnė  nei   place-
bas pagal visus Montgomery-Åsberg depresijos vertinimo 
skalės  komponentus  (angl. Montgomery-Åsberg  Depression  
Rating  Scale,  MADRS)  ir  pranašesnė  nei  olanzapinas  6-se  
iš   10-ies   MADRS   komponentų.   Be   to,   OFK   daug   geriau  
slopino  nerimą  pagal  Hamiltono  nerimo  skalę  (angl.  Hamil-
ton  Anxiety   Scale,  HAMA)  nei   olanzapinas   ir   placebas,   ir  
olanzapinas   buvo   efektyvesnis   nei   placebas   (Corya   ir   kt.,  
2004).  Perėjimo  į  maniją  lygis  buvo  panašus  visose  trijose  
grupėse  (6,4  proc.,  5,7  proc.,  6,7  proc.).  Dažniausi  šalutiniai  
poveikiai,   gydant   olanzapinu,   buvo  mieguistumas,   burnos  
džiūvimas   ir   svorio   augimas   (vidutiniškai   2,59   kg);;   OFK  
sukėlė   tik   svorio   prieaugį   (2,59   kg   vidutiniškai)   ir   burnos  
džiūvimą,  abu  gerokai  dažniau  nei  placebas.

Depresija  su  psichozės  simptomais
Dviejų  dvigubai  aklų  atsitiktine  atranka  paremtų  tyrimų  

metu  buvo  tiriami  249  pacientai,  sergantys  didžiąja  depresi-
ja  su  psichozės  simptomais  (Williamson  ir  kt.,  2001;;  Dube  
ir  kt.,  2002a;;  Rothschild   ir  kt.,  2004).  Abiejų   tyrimų  metu  
pacientai  8  sav.  buvo  gydomi  arba  olanzapinu  (5–20  mg/p.),  
arba   placebu,   arba   OFK   (5–20   mg   olanzapino   +   20–80  
mg/p.  fluoksetino).  Pagal  Hamiltono  depresijos  skalę  (angl.  
Hamilton   Depression   Rating   Scale, HAM-D) gydytiems 
OFK  būklė  pagerėjo  56  proc.,   olanzapinu  –  36  proc.,   pla-
cebu  –  30  proc.  Didžiausias  visišką  remisiją  pasiekusių  pa-
cientų  skaičius  ir  greičiausias  poveikis  buvo  OFK  grupėje.  
Pagal   Trumpos   psichiatrinio   vertinimo   skalės   (angl.  Brief  
Psychiatric  Rating  Scale,  BPRS)  pokyčius,   tiek  OFK,   tiek  
olanzapino   grupėse   rezultatai   nesiskyrė,   tačiau   abu   buvo  
veiksmingesni  nei  placebas.  Daug  daugiau  pacientų,  gydytų  
OFK,  patyrė  mieguistumą  (25  proc.),  periferinę  edemą  (10  
proc.)  ir  hiperprolaktinemiją,  palyginti  su  placebu;;  nebuvo  
didelių   skirtumų   tarp   šalutinių   poveikių,   lyginant   OFK   ir  
olanzapino  monoterapiją  (Corya  ir  kt.,  2002).

Gydymui atspari depresija
Septyni  dvigubai  akli  tyrimai  buvo  atlikti  su  1010  pacien-

tų,   sergančių   didžiąja   depresija,   kuriems   neveiksmingas  
gydymas   fluoksetinu,   kitais   selektyviaisiais   serotonino   re-
absorbcijos   inhibitoriais   (SSRI)   ar   dviem   skirtingais   AD  
(nortriptilinu,   venlafaksinu).  Pacientai   8–12   sav.   buvo  gy-
domi   olanzapinu   (5–20  mg/p.),   fluoksetinu   (20–80  mg/p.)  
ar  OFK  (5–20  olanzapino  +  20–80  mg/p.  fluoksetino)  (Shel-
ton   ir  kt.,  2001;;  Dube   ir  kt.,  2002c).  Visų  septynių   tyrimų  
metaanalizė   neparodė   skirtumų   tarp   abiejų   vaistų   pagal  
pagerėjusios  būklės  pacientų  skaičių   (25  proc.   ir  24  proc.;;  
13  proc.  ir  15  proc.).  Abiejų  vaistų  terapinis  poveikis  buvo  
silpnas  (Dube  ir  kt.,  2002d).  OFK  pasižymėjo  geresniu  te-
rapiniu   poveikiu   pagal   abu   kriterijus   –   būklės   pagerėjimą  
ir   remisiją   (41   proc.   būklė   pagerėjo,   25   proc.   –   pasiekta  
remisija),  palyginti  su  abiem  vaistais,  vartojant   jų  atskirai.  
OFK  veikimas  pasireiškė  greičiausiai  –  maždaug  po  savai-
tės   gydymo   (Dube   ir   kt.,   2002b).  OFK   buvo   efektyvesnis  
gydant  gydymui  SSRI  atsparius  pacientus.  Nebuvo  didesnių  
skirtumų  pagal  šalutinius  poveikius  tarp  OFK  ir  olanzapino  
monoterapijos. 

Unipolinė  ir  kitos  depresijos  formos
Dvigubai aklas atsitiktine atranka paremtas tyrimas 

buvo   atliktas   su  40  hospitalizuotų   ligonių,   sirgusių  unipo-
line   (82  proc.  pacientų)  ar  bipoline  (18  proc.)  vidutinės  ar  
sunkios  eigos  (HAM-D≥21  proc.)  depresija  (vertinant  pagal  
TLK-10)  (Svestka  ir  kt.,  2000).  Vaistų  buvo  skiriama  4  sav.:  
olanzapino  paros  dozė  10–20  mg  (vidutiniškai  –  18,25  mg);;  
amitriptilino   –   75–225   mg   (vidutiniškai   –   160   mg).  Abu  
medikamentai  labai  sumažino  depresijos  simptomus,  verti-
nant  pagal  pradinius  HAM-D  ir  MADRS  rezultatus,  nebuvo  
reikšmingų  skirtumų  tarp  abiejų  pacientų  grupių.  Olanzapi-
nas geriau nei amitriptilinas slopino nerimo ir paranoidinius 
simptomus,   amitriptilinas   geriau   veikė   nemigą.  Atsakas   į  
gydymą  gautas  (HAM-D-24≥50  proc.)  90  proc.  pacientų  po  
olanzapino  terapijos  ir  70  proc.  –  po  amitriptilino  terapijos;;  
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remisijų  skaičius  –  atitinkamai  80  proc.  ir  60  proc.  Apskritai  
šalutinių  poveikių  skaičius  buvo  didesnis  amitriptilino  gru-
pėje  (90  proc.  ir  60  proc.).

Septyni  tyrimai  su  2132  pacientais,  sirgusiais  bipoline  ar  
unipoline  depresija,  nustatė  geresnį  olanzapino  antidepresinį  
veikimą  nei  placebo,  ir  šis  poveikis  buvo  toks  pat  reikšmin-
gas,  kaip  ir  fluoksetino  ar  amitriptilino.  Olanzapinas  labiau  
sumažino  nerimo  ir  paranoidinius  simptomus.  Olanzapino  ir  
fluoksetino  derinys  akivaizdžiai  buvo  efektyvesnis  už  mo-
noterapiją,  gydant  gydymui  atsparią  depresiją,  depresiją  su  
psichozės  simptomais  bei  bipolinę  depresiją.  Olanzapino  ir  
fluoksetino  derinys  duodavo  greitesnį  terapinį  veikimą,  o  jo  
toleravimas  buvo   tiek  pat  geras,  kaip   ir  olanzapino  mono-
terapijos atvejais. Gydant OFK neatsirado daugiau manijos 
atvejų  nei  gydant  placebu  ar  olanzapinu.  Nelauktai  stiprus  
OFK  antidepresinis  veikimas  gali   būti   aiškinamas  didesne  
dopamino   ir   noradrenalino   koncentracija   prefrontalinėje  
žievėje  nei  skiriant  preparatų  po  vieną  (Zhang  ir  kt.,  2000).  
OFK padidino noradrenalino, dopamino ir serotonino (pas-
tarojo  iki  tokio  paties  lygio,  kaip  ir  fluoksetino  monoterapi-
jos  atveju)  koncentraciją  CNS  srityse,  atsakingose  už  depre-
sinių  sutrikimų  vystymąsi.

Pažymėtina,   kad   jau  yra   sukurtas   ir   praktikoje  vartoja-
mas  kombinuotas  olanzapino  ir  fluoksetino  HCl  preparatas  
vienoje  kapsulėje  (Symbyax). Jis yra patvirtintas JAV Mais-
to   ir   vaistų   kontrolės   tarnybos   sergančiųjų   BS   depresijos  
epizodams   gydyti.   Šis   preparatas   aktyvina   tris   monoami-
noaminergines   sistemas,   reguliuojančias   nuotaiką   (seroto-
nino,  dopamino,  noradrenalino),  tai  svarbu  gydant  bipolinę  
depresiją.  

PALAIKOMASIS BS GYDYMAS
Atsitiktinės   atrankos  būdu  atliktas  vienas  kontroliuoja-

mas  12  mėn.  trukmės  monoterapijos  olanzapinu  ir  placebu  
tyrimas  su  361  pacientu,  pasiekusiu  remisiją  po  manijos  ar  
mišraus   epizodo   gydymo.   225   pacientai   buvo   atsitiktiniu  
būdu  atrinkti  gydyti  olanzapinu  (5–20  mg/p.)  ir  136  –  pla-
cebu.  Afektinio   epizodo   atkrytis   įvyko   46,7   proc.   gydytų  
olanzapinu   ir   80,1   proc.   –   placebu.  Du   trečdaliai   atkryčių  
pacientams,  gydytiems  olanzapinu,  buvo  depresinės  prigim-
ties.   Palyginti   su   placebu,   šalutiniai   poveikiai   olanzapino  
grupėje  buvo  svorio  augimas,  nuovargis  ir  akatizija  (Tohen  
ir  kt.,  2003a).  Tolesnė  analizė  atskleidė,  jog  geresnis  olan-
zapino  profilaktinis  poveikis  buvo  pacientams,  patyrusiems  
pirmąjį  manijos   epizodą   (atkrytis   39,6   proc.   pacientų)   nei  
pirmąjį  mišrų  epizodą  (atkrytis  59,2  proc.  pacientų)  (Tohen  
ir  kt.,  2003b).

Taip pat atlikti du dvigubai akli kontroliuojami tyrimai, 
lyginę  olanzapiną  su  nuotaikos  stabilizatoriais:  vienas  –  su  
ličiu,  kitas  –   su  valproatais.  Pirmojo  dvigubai  aklo   tyrimo  
trukmė  buvo  52  sav.  Jo  metu  431  pacientas,  pasiekęs  simp-
tominę  remisiją  po  manijos  ar  mišraus  epizodo  gydymo,  at-
sitiktiniu  būdu  buvo  paskirstyti  gydyti  olanzapinu  (n=217)  
ar  ličiu  (n=214).  Afektinio  epizodo  atkrytis  ištiko  30  proc.  
olanzapinu   ir  38,8  proc.   ličiu  gydytų  pacientų.  Tačiau  ma-
nijos  epizodo  atkryčių  olanzapino  grupėje  pasitaikė  gerokai  
mažiau  (14,3  proc.  ir  28  proc.).  Svorio  augimas  olanzapino  

grupėje  buvo  didesnis  (Tohen  ir  kt.,  2003c).
47   sav.   trukmės   tyrimo   metu   olanzapinas   lygintas   su  

valproatais.  Tyrime  dalyvavo  251  pacientas,  sergantis  ūmi-
niu  manijos   ar  mišriu   epizodu.   Pacientai   atsitiktiniu   būdu  
buvo   atrinkti   gydyti   olanzapinu   (n=125)   ar   valproatais  
(n=214).   Per   47   sav.   nepastebėta   reikšmingesnio   skirtumo  
tarp   afektinio   epizodo   atkryčių   (42,3   proc.   –   olanzapino  
grupėje  ir  56,5  proc.  –  valproatų  grupėje).  Šalutinių  povei-
kių   dažniau   pasitaikė   olanzapino   grupėje:   mieguistumas,  
svorio  augimas,  akatizija  ir  didelis  alaninaminotransferazės  
lygis  (Tohen  ir  kt.,  2003c).

2001  m.   paskelbti   du   atviri   ilgalaikio   palaikomojo   BS  
gydymo   olanzapinu   tyrimai.   Atliekant   pirmą   tyrimą,   139  
pacientams   skirta   monoterapija   olanzapinu   (57   pacientai)  
arba   jo   buvo   skirta   kaip   papildomo   vaisto   gydant   ličiu   ar  
fluoksetinu   (82   pacientai).   Po   vidutinio   6,6  mėn.   gydymo  
olanzapinu  (vidutinė  dozė  –  13,9  mg/p.)  pastebėta,  kad  la-
biau  susilpnėjo  manijos  ar  depresijos   simptomai,  atkryčiai  
buvo   25,5   proc.   pacientų.   Dažniausi   šalutiniai   olanzapino  
poveikiai buvo mieguistumas, depresija ir svorio augimas 
(Sanger   ir  kt.,  2001).  Kito   tyrimo  metu  Vieta   ir  kt.   (2001)  
23  pacientams,  sergantiems  gydymui  atspariu  BS,  gydymą  
nuotaikos  stabilizatoriais  papildė  olanzapinu  ir  stebėjo  juos  
43  sav.  Pastebėtas  reikšmingas  manijos,  depresinių   ir  ben-
dras  simptomų  susilpnėjimas.  Dažniausi  šalutiniai  olanzapi-
no poveikiai buvo mieguistumas ir svorio augimas.

Atlikus   pirmą   su   atsitiktiniu   būdu   atrinktais   pacientais  
placebu   kontroliuojamą   ličio   ar   valproatų   derinių   su   bet  
kokiu   atipiniu   APV,   skirtų   BS   atkryčio   prevencijai,   tyri-
mą,   neseniai   buvo   patikrintas   ilgalaikis   olanzapino,   kaip  
papildomo   vaisto   prie   nuotaikos   stabilizatorių,   poveikis.  
Pacientai,   pasiekę   remisiją   po   gydymo   olanzapinu   ir   ličiu  
ar   valproatais,   buvo   atsitiktiniu   būdu   paskirstyti   į   olanza-
pino   ir   nuotaikos   stabilizatoriaus   (n=46)   arba   placebo   ir  
nuotaikos  stabilizatoriaus  grupes  (n=47)  bei  stebėti  18  mėn.  
Vidutinis   laikotarpis   iki   sindrominio   atkryčio   (manijos   ar  
depresijos)  buvo   ilgesnis,   taikant  kombinuotą  gydymą   (94  
prieš  41  d.)  (tačiau  skirtumas  buvo  statistiškai  nepatikimas)  
ir  dar  ilgesnis  iki  simptominio  atkryčio  (163  ir  42  d.).  Kom-
binuoto gydymo metu svorio augimas buvo pastebimesnis, 
kai   ekstrapiramidiniai,   širdies   ir   kraujagyslių   sutrikimai   ir  
metaboliniai  šalutiniai  poveikiai  tarp  grupių  nesiskyrė  (To-
hen  ir  kt.,  2004).

GREITOS KAITOS BS GYDYMAS
Maždaug  14–53  proc.   asmenų,  kurie   serga   I   tipo  bipo-

liniu   sutrikimu,  pasireiškia  greita   ciklų  kaita   (Calabrese   ir  
kt.,  2000).  Tai  būklė,  kurią  apibūdina  4  ir  daugiau  nuotaikos  
sutrikimo  epizodų  per  12  mėn.  Tokie  pacientai  pasižymi  di-
desne  savižudybės  bei  gretutinių  psichikos  sutrikimų  atsira-
dimo  rizika.  Dauguma  jų  yra  rezistentiški  gydymui  ličiu.

Siekdamas   sistemiškai   įvertinti   olanzapino   veiksmin-
gumą  gydant   greitos   eigos  BS,  Sanger   ir   kt.   (2003)   atliko  
antrinę   analizę   pacientų,   sirgusių   greitos   kaitos   BS   ir   da-
lyvavusių  dvigubai  aklame  placebu  kontroliuotame  ūminės  
manijos   tyrime.   Pacientai   atsitiktiniu   būdu   buvo   atrink-
ti   į   2   grupes   ir   3   sav.   gydyti   olanzapinu   (5–20   mg/p.)   ar  
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placebu.   Statistiškai   olanzapinas   daug   labiau   nei   placebas  
mažino  YMRS  balų  skaičių  (-13,9   ir   -4,1,  p=0,017).  Daug  
didesniam  olanzapinu   gydytų   pacientų   skaičiui  YMRS   re-
zultatas  pagerėjo  30  proc.   ir  daugiau,  palyginti   su  placebu  
(atitinkamai   84,2   ir   36,0   proc.;;   p=0,002).  Tyrimą   pabaigė  
73,7  proc.  olanzapinu  ir  34,6  proc.  placebu  gydytų  pacientų.  
Nenustatyta  jokių  reikšmingų  skirtumų  vertinant  ekstrapira-
midinius  simptomus  (taikant  Simpson–Angus,  Barnes  aka-
tizijos  skales).  Rezultatai  leidžia  teigti,  jog  olanzapinas  yra  
veiksmingas ir saugus, palyginti su placebu gydant manijos 
simptomus  greitos  kaitos  BS  sergantiems  pacientams.

Tyrimas,  kurį   atliko  Gonzales-Pinto   ir  kt.   (2002),   turė-
jo  nustatyti  olanzapino  veiksmingumą  ir  saugumą,  skiriant  
jo kaip papildomo vaisto pacientams, sergantiems greitos 
kaitos  BS,  esant  disforinei  manijai.  13  pacientų,  mažiausiai  
metus   gydytų   nuotaikos   stabilizatoriais,   kuriems   diagno-
zuotas  mišrus  epizodas,  buvo  įtraukta  į  tyrimą.  Jie  visi  per  
praėjusius  metus  buvo  patyrę  mažiausiai  4   ligos  epizodus.  
Pacientai,   sergantys  organinėmis   ligomis,   taip  pat   ir   susti-
prėjus  skydliaukės  funkcijai,   iš  tyrimo  buvo  pašalinti.  Visi  
tiriamieji   buvo   vertinami   pradžioje   ir   28   dieną.   Teigiamu  
atsakas  buvo  laikomas,  kai  YMRS  ir  HAM-D  sumažėjo  iki  
50   proc.   kartu  CGI   pagerėjus   1   ar   2.  Visi   pacientai   baigė  
tyrimą.   Vidutinė   olanzapino   dozė   buvo   16,15+5,82   mg/p.  
Visiems  sumažėjo  manijos  ir  depresijos  simptomų.  Pagal  at-
sako  kriterijus  buvo  laikoma,  kad  10  iš  13  pacientų  gydymas  
buvo veiksmingas. šalutiniai poveikiai buvo mieguistumas 
ir  svorio  augimas.  Rezultatai  leidžia  teigti,  jog  olanzapinas  
kartu   su   nuotaikos   stabilizatoriais   saugiai   ir   veiksmingai  
gydo manijos ir depresijos simptomus pacientams, sergan-
tiems  greitos  kaitos  disforine  manija.  Buvo  nustatytas  reikš-
mingas   manijos   ir   depresijos   simptomų   sumažėjimas   po  
atviro  gydymo  olanzapinu,  skiriant  jo  papildomai  su  nuotai-
kos  stabilizatoriais.  Visiems  pacientams  susilpnėjo  manijos  
ir depresijos simptomai.

IŠVADOS
  Olanzapinas   vienodai   veiksmingai   veikia   manijos   ir  

mišrių  epizodų  simptomus.  Psichozės  simptomai  neturi  įta-
kos  atsakui  į  gydymą  olanzapinu.  Jis  yra  saugus  ir  toks  pat  
veiksmingas  ūminei  manijai  gydyti,  kaip  ir  tipiniai  APV  ir  
nuotaikos  stabilizatoriai.  Kai  kuriuos  ūminės  manijos  simp-
tomus   olanzapinas   gydo  veiksmingiau   nei   tradiciniai   nuo-
taikos  stabilizatoriai.  Olanzapinas  –  vienintelis  gerai  ištirtas  
vaistas  ir  šiuo  metu  laikomas  tinkamiausiu  tarp  antros  kar-
tos  APV  ūminei  manijai  gydyti.

  Olanzapino  deriniai  su  kitais  nuotaikos  stabilizatoriais  
(ličiu,   valproatais)   veiksmingai   gydo   rezistentiškas   būse-

nas   esant   BS.   Pastebėta,   kad   olanzapino   vartojimas   kartu  
su  kitais  nuotaikos  stabilizatoriais  (ličiu,  valproatais)  daug  
efektyviau veikia depresijos simptomus, esant gydymui re-
zistentiškoms  BS  formoms  nei  taikant  pastaruosius  vaistus  
monoterapijai.

  Olanzapino   antidepresinis   poveikis   gydant   bipolinę,  
unipolinę   depresiją,   depresiją   su   psichozės   simptomais   ir  
gydymui  atsparią  depresiją  yra  patvirtintas  dvigubai  aklais  
tyrimais,  į  kuriuos  buvo  įtrauktas  didelis  skaičius  pacientų.  
Olanzapiną  derinant  su  AD  (ypač  SSRI)  gaunamas  geresnis  
atsakas  nei  skiriant  jo  monoterapiją.  Monoterapijoje  ar  deri-
nant  su  AD  olanzapinas  veiksmingai  mažino  depresijos,  psi-
chozės,   nerimo   simptomus   (net   gydant   gydymui   rezisten-
tišką  depresiją).  Nepasireiškė  perėjimo   į  maniją  simptomų  
trumpų  ir  vidutinės  trukmės  tyrimų  metu.  Taigi  antros  kartos  
APV  olanzapinas  gali  būti  pripažįstamas  kaip  veiksmingas  
vaistas bipolinei, unipolinei depresijai, depresijai su psicho-
zės  simptomais  ir  gydymui  atspariai  depresijai  gydyti,  taip  
pat  esant  gretutiniams  nerimo  simptomams.   Įrodymais  pa-
grįstos  medicinos  kriterijus  šioje  srityje  (tarp  naujųjų  antros  
kartos  APV)  kol  kas  atitinka  tik  olanzapinas,  ypač  derinant  
su  fluoksetinu.  

  Olanzapinas  vienintelis  kruopščiai  ištirtas  antros  kar-
tos  APV,  su  kuriuo  buvo  atlikta  eilė  ilgalaikių  dvigubai  aklų  
kontroliuojamų  tyrimų,  skiriant  jo  palaikomajam  gydymui.  
Jis buvo lygintas su placebu, standartiniais nuotaikos sta-
bilizatoriais   (ličiu,   valproatais).   Tyrimų   rezultatai   aiškiai  
rodo,   kad   olanzapinas   yra   veiksminga   profilaktinė   prie-
monė  gydant  BS,  tinkamas  vartoti  palaikomajam  gydymui  
vienas ir augmentacijai kartu su tradiciniais nuotaikos sta-
bilizatoriais.

  Gydant  atipiniais  APV  greitos  ciklų  kaitos  BS  nebuvo  
pastebėta  veiksmingumo  skirtumo,  kai  buvo   ir  kai  nebuvo  
psichozės  simptomų.  Sunkūs  miego  sutrikimai  yra  būdingi  
pacientams,  sergantiems  greitos  ciklų  kaitos  BS.  Kai  kurių  
atipinių  APV   (tarp   jų   olanzapino)   buvo  geresnis   sedacinis  
poveikis  (tačiau  tyrimų  dar  nėra  pakankamai),  palyginti  su  
placebu.  Naujieji  APV   vis   plačiau   vartojami   greitos   ciklų  
kaitos  BS  gydyti.  Tarp  jų  tik  su  vienu  olanzapinu  buvo  at-
likti  atsitiktinės  atrankos  būdu  kontroliuojami  tyrimai,  įro-
dantys  jo  klinikinį  veiksmingumą  gydant  šį  sutrikimą.  

 Šiame  straipsnyje  pristatyti  tyrimai  rodo,  kad  olanza-
pinas yra ne tik antipsichotikas, bet ir veiksmingas nuotai-
kos  stabilizatorius.

Parengė  gyd.  Alvyda  Pilkauskienė,   
gyd.  Ramunė  Mazaliauskienė 

Žiegždrių  psichiatrijos  ligoninė
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Olanzapino  ir  ličio  veiksmingumo  palyginimas  skiriant  jų  
bipolinio sutrikimo palaikomajam gydymui 

Nepaisant palaikomojo gydymo, sergantiems BS (bi-
poliniu sutrikimu) pacientams kartojasi dauginiai atkry-
čiai.  Praktinių  klinikinių   tyrimų  duomenimis,  nuotaikos  
sutrikimų  epizodai  metų  laikotarpiu  pasikartoja  44  proc.  
pacientų,   o  4–5  m.   laikotarpiu  –  73–88,7  proc.  Litis   yra  
vienas   iš  dažniausiai   ir   seniausiai   skiriamų  medikamen-
tų  BS   palaikomajam   gydymui.  Naujausios  metaanalizės  
duomenimis,   litis   yra   veiksmingesnis   atkryčių   preven-
cijai,   palyginti   su   placebu.   Olanzapino   veiksmingumą  
(palyginti   su   placebu)   gydant   BS   sergančius   pacientus,  
kuriems   pasireiškė   ūminės  manijos   epizodas,   patvirtino  
ankstesnių  tyrimų  duomenys.  Šiame  straipsnyje  palygin-
tas   olanzapino   ir   ličio   veiksmingumas   siekiant   išvengti  
nuotaikos   sutrikimų   epizodų   pasikartojimo.   Pateikti   12  
mėn.  trukmės  atsitiktinės  atrankos  dvigubai  aklo  kontro-
liuojamo klinikinio tyrimo duomenys.

TYRIMO  APRAŠYMAS
Tyrimo  tikslas  –  palyginti  palaikomojo  gydymo  olanza-

pinu  ir  ličiu  veiksmingumą  siekiant  išvengti  nuotaikos  sutri-
kimų  epizodų  pasikartojimo.  Tyrime  dalyvavo  ne   jaunesni  
kaip  18  m.  amžiaus  pacientai,  kuriems  pagal  DSM-IV  krite-
rijus  nustatytas  BS,   įtraukimo  laikotarpiu  pasireiškė  mani-
jos/mišrus  epizodas  (Young  manijos  vertinimo  skalės  (angl.  
Young   Mania   Rating   Scale,  YMRS)   bendri   balai   ≥20),   o  
ankstesnių   6  m.   laikotarpiu   –  mažiausiai   du  manijos/miš-
rūs  epizodai.  Atmetimo  kriterijai:  sunkios,  nestabilios  ligos,  
priklausomybė   nuo   psichoaktyvių  medžiagų   (išskyrus   pri-
klausomybę  nuo  nikotino/kofeino),  rimta  savižudybės  grės-
mė,   gydymas   pailginto   veikimo   antipsichoziniais   vaistais  
(APV)  ankstesnių  6  sav.  laikotarpiu,  nepakankamai  toleruo-
jamas ar nepakankamai veiksmingas ankstesnis gydymas 
olanzapinu/ličiu.  

Atsitiktinės   atrankos   dvigubai   aklą   kontroliuojamą   kli-
nikinį   tyrimą   sudarė   4   periodai:   atrankos,   atviro   žymėjimo  
(6–12  sav.,  gydyta  olanzapino  ir  ličio  deriniu),  dvigubai  aklas  
medikamentų  mažinimo  (4  sav.),  dvigubai  aklas  palaikomo-
sios   monoterapijos   (48   sav.).   Tyrimo   pradžioje   olanzapino  
skirta   15  mg/p.,   ličio   –   600  mg/p.  Vėliau   olanzapino   dozė  
svyravo  nuo  5  iki  20  mg/p.,  ličio  dozė  buvo  parenkama  pagal  
jo   koncentraciją   serume   (siekta,   kad   4   tyrimo   sav.   koncen-
tracija  būtų  0,6–1,2  mekv/l).  Nustačius   simptomų  remisijos  
kriterijus   (YMRS   bendri   balai   ≤12;;   Hamiltono   depresijos  
vertinimo   skalės   (angl.  Hamilton  Depression   Rating   Scale, 
HAM-D-21)  balai  ≤8),  pacientai  atsitiktiniu  būdu  paskirstyti  
į  dvi  grupes  –  gydyti  ličiu  arba  olanzapinu.  

Prieš   tyrimą   skirtų   psichotropinių   medikamentų   (anti-
depresantų,   vaistų   nuo   epilepsijos,   tipinių   ar   atipinių  APV)  
vartojimas  pamažu  nutrauktas  pirmų  3  sav.   laikotarpiu.  Ilgą  
laiko  tarpą  leista  papildomai  skirti  benzodiazepinų  (dozė  ap-
skaičiuota  pagal  lorazepamo  ekvivalentą),  o  atviro  žymėjimo  
periodu   pasireiškus   ypač   stipriam   sujaudinimui   –   haloperi-

dolio  ir  zuklopentiksolio  (geriamąją  arba  injekuojamąją  for-
mas).   Išsivysčius   ekstrapiramidiniams   simptomams   (EPS),  
papildomai  skirta  biperideno  ar  benztropino  mesilato  ≤6  mg/
p.;;  triheksifenidilio  –  ≤12  mg/p.

Atkryčiai  vertinti  pagal  YMRS  ir  HAM-D-21  (YMRS  ir/
ar  HAM-D-21  balai  ≥15).  EPS  –  pagal  Simpson-Angus  verti-
nimo  skalę,  Barnes  medikamentų  sukeltos  akatizijos  vertini-
mo  skalę,  Sutrikusių  nevalingų  judesių  skalę  (angl.  Simpson-
Angus  Rating  Scale;;  Barnes  Rating  Scale  for  Drug-Induced  
Akathisia;;  Abnormal  Involuntary  Movement  Scale).

TYRIMO REZULTATAI
Ličio   ir   olanzapino   deriniu   gydyti   543   pacientai.   431  

(79,4   proc.)   pasiekta   simptomų   remisija,   iš   jų   395   (91,6  
proc.)   –   sindromo   remisija.  Skirtas  palaikomasis  gydymas  
olanzapinu   (n=217)   arba   ličiu   (n=214).   Atviro   žymėjimo  
periodu  tyrimą  nutraukė:  dėl  šalutinių  poveikių  (n=34,  6,3  
proc.),  dėl  savo  sprendimo  (n=37,  6,8  proc.).  Dvigubai  aklu  
palaikomojo  gydymo  periodu  tyrimą  nutraukė:  dėl  šalutinių  
poveikių   (olanzapino  grupėje  –  n=41,  18,9  proc.  pacientų,  
ličio  grupėje  –  n=55,  25,7  proc.  pacientų),  dėl  veiksmingumo  
stokos  (atitinkamai  n=31,  14,3  proc.  pacientų  ir  n=34,  15,9  
proc.  pacientų),  dėl  savo  sprendimo  (atitinkamai  n=28,  12,9  
proc.   pacientų   ir   n=34,   15,9   proc.   pacientų).   Reikšmingai  
greičiau  nutraukdavo  tyrimą  pacientai,  gydyti  ličiu.  Tyrimo  
nutraukimo   laiko   vidurkis   olanzapino   grupėje   –   303   d.,  
ličio   –   207   d.   Tyrimą   užbaigė   171   pacientas,   tarp   kurių  
reikšmingai  daugiau  buvo  gydytų  olanzapinu,  palyginti   su  
ličiu  (atitinkamai  46,5  proc.  (n=101)  ir  32,7  proc.  (n=70)).  
Tyrimą  užbaigė  73,3  proc.  visų  gydytų  olanzapinu  pacientų  
ir   67,3   proc.   visų   gydytųjų   ličiu.   Olanzapino   grupėje  
reikšmingai  dažniau  išliko  remisija,  palyginti  su  ličio  grupe  
(atitinkamai  43,3  proc.  pacientų  (n=94  iš  217)  ir  28,5  proc.  
pacientų  (n=61  iš  214)).  

Atviro   žymėjimo   periodu   vidutinės   dozės   buvo:   olan-
zapino   –   13,5   mg/p.,   ličio   –   1003,3   mg/p.;;   vidutinė   ličio  
koncentracija   serume   –   0,697   mekv/l.   Palaikomojo   gy-
dymo  periodu  vidutiniškai   skirta  olanzapino  –  11,9  mg/p.,  
ličio   –   1102,7   mg/p.;;   vidutinė   ličio   koncentracija   serume  
buvo   0,76  mekv/l.  Reikšmingai   dažniau   papildomai   skirta  
benzodiazepinų   pacientams,   gydytiems   ličiu,   palyginti   su  
gydytais  olanzapinu   (atitinkamai  52,3  proc.   ir  35,5  proc.).  
Anticholinerginių  medikamentų  dažniau  skirta  pacientams,  
gydytiems  ličiu,  palyginti  su  gydytais  olanzapinu  (atitinka-
mai  8,4  proc.  ir  7,4  proc.).

NUOTAIKOS  SUTRIKIMŲ  EPIZODŲ   
PASIKARTOJIMAS
Nuotaikos   sutrikimų   epizodai   dažniau   pasikartojo   gy-

dytiems   ličiu,   palyginti   su   gydytais   olanzapinu   (atitinka-
mai  38,8  proc.  pacientų (n=83 iš 214) ir 30,0 proc. pacientųpacientų (n=83 iš 214) ir 30,0 proc. pacientų  (n=83  iš  214)  ir  30,0  proc.  pacientųpacientų  
(n=65  iš  217)).  Olanzapino  grupėje  reikšmingai  rečiau  karto-
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josi  nuotaikos  sutrikimų  epizodai  bei  praeidavo  reikšmingai  
daugiau   laiko   iki   jų   išsivystymo,   palyginti   su   ličio   grupe.  
Depresinė   simptomatika   pasikartojo   15,7   proc.   olanzapinu  
gydytų   pacientų   ir   10,7   proc.   ličiu   gydytų   pacientų;;  mani-
jos  –  atitinkamai  13,8  proc.  ir  23,4  proc.;;  mišri  –  atitinkamai 
0,5  proc.  ir  4,7  proc.  Depresijos  sindromas  pasikartojo  13,9  
proc.   olanzapinu   gydytų   pacientų   ir   8,3   proc.   ličiu   gydytų  
pacientų;;  manijos  –  atitinkamai  11,9  proc.  ir  25,4  proc.;;  miš-
rus  –  atitinkamai  0,5  proc.  ir  2,1  proc.  

Reikšmingai  mažiau   olanzapino   grupės   pacientų   staci-
onarizuoti   dėl   nuotaikos   sutrikimų   epizodo   pasikartojimo,  
palyginti   su   ličio   grupe   (atitinkamai   14,3   proc.   (n=31   iš  
217)  ir  22,9  proc.  (n=49  iš  214)).  Pagrindinė  abiejų  grupių  
pacientų  stacionarinio  gydymo  priežastis  –  manijos  pasikar-
tojimas.

LIČIO  KONCENTRACIJOS  SERUME  
SVYRAVIMAI
Terapinė  ličio  koncentracija  serume  nustatyta  211  iš  214  

pacientų   ir   išlaikyta   ar   normalizuota   30   d.   laikotarpiu   171  
pacientui  (81  proc.).  32  pacientams  ličio  koncentracija  buvo  
per  maža,  8  –  per  didelė.  Atkryčius  patyrė  7  (21,9  proc.),  ku-
riems  nustatyta  per  maža  ličio  koncentracija,  76  (42,5  proc.),  
kuriems   nustatyta   terapinė   ar   per   didelė   ličio   koncentraci-
ja.   Apskaičiuotas   vienodas   manijos   pasikartojimo   dažnis  
tiek   esant   didesnei   ličio   koncentracijai   (≥0,8  mekv/l),   tiek  
esant  mažesnei   (atitinkamai  <0,8  mekv/l)   (39,0  proc.  paci-
entų  (n=32  iš  82)  ir  39,5  proc.  pacientų  (n=51  iš  129)).  Visų  
(n=83)  atkrytį  patyrusių  pacientų  ličio  koncentracijos  serume  
vidurkis  buvo  tik  truputį  didesnis,  palyginti  su  nepatyrusiais  
atkryčio   (n=128)   (atitinkamai  0,78  mekv/l   ir   0,75  mekv/l).  
Šis   skirtumas   buvo   statistiškai   nereikšmingas.   Ličio   kon-
centracijos  serume  vidurkis  prieš  atkrytį  buvo  0,73  mekv/l;;  
tačiau  15  pacientų  (iš  83  (18,1  proc.))  nustatyta  mažiau  nei  
0,6  mekv/l.  Išbraukus  šių  15  pacientų  duomenis,  pakoreguo-
tas  bendras  manijos  pasikartojimo  dydis  –  34,2  proc.  (68  iš  
199)   ličio   grupėje,   30,0   proc.   –   olanzapino   grupėje.   Ličio  
koncentracija pacientams, apsisprendusiems pirma laiko nu-
traukti  tyrimą  (n=25),  buvo  0,72  mekv/l,  nutraukusiems  dėl  
šalutinių  poveikių  (n=11)  –  0,85  mekv/l,  dėl  veiksmingumo  
stokos  (n=9)  –  75  mekv/l.

Išsivysčius  ankstyviems  atkryčiams  (n=49;;  mažiau  kaip  
per  150  d.),  ličio  koncentracijos  vidurkis  buvo  0,78  mekv/l.  
Išsivysčius   vėlyviems   atkryčiams,   ličio   koncentracijos   vi-
durkis  iki  150  d.  buvo  0,78  mekv/l,  o  vėliau  –  0,76  mekv/l  
(n=32).

ŠALUTINIAI  POVEIKIAI
Du  pacientai  nusižudė  (vienas  atviro  žymėjimo,  kitas  pa-

laikomojo  gydymo  ličiu  periodu),  vienas  pacientas  mirė  dėl  
kitos  priežasties.

Dėl   šalutinių   poveikių   atviro   žymėjimo   periodu   tyrimą  
nutraukė  34  pacientai  (6,3  proc.).

Pagal: Tohen  M.,  Greil.  W.,  Calabrese  J.R.  et  al.  Olanzapine  versus  lithium  in  the  maintenance  treatment  of  bipolar  disorder:  a  12-month,  randomised,  double-blind,  controlled  clinical  trial  //  Am.  J.  Psychia-
try.  –  2005,  162,  p.  1281–1290.
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Dėl  šalutinių  poveikių  palaikomojo  gydymo  periodu  tyri-
mą  nutraukė  41  pacientas  (18,9  proc.),  gydytas  olanzapinu,  ir  
55  pacientai  (25,7  proc.),  gydyti  ličiu.  Dažniausiai  pasitaikė  
šie  šalutiniai  poveikiai:  depresija  (olanzapino  grupėje  –  20,7  
proc.,  ličio  –  11,7  proc.),  nemiga  (atitinkamai  7,8  proc.  ir  22,4  
proc.),  manijos  simptomų  pablogėjimas  (atitinkamai  7,8  proc.  
ir  20,6  proc.),  svorio  padidėjimas  (atitinkamai  6,5  proc.  ir  4,7  
proc.),  nerimas  (atitinkamai  5,5  proc.  ir  4,7  proc.).  

EPS  pastebėta  retai  abiejose  gydymo  grupėse.  Statistiniu  
požiūriu  duomenys  nesiskyrė.  Parkinsonizmas  nustatytas  3,4  
proc.  (6  iš  177)  gydytųjų  olanzapinu,  2,8  proc.  (5  iš  176)  –  gy-
dytųjų  ličiu;;  diskinezija:  tyrimo  metu  –  atitinkamai  1,5  proc.  
(3  iš  206)  ir  1,0  proc.  (2  iš  209),  tyrimo  pabaigoje  –  atitinka-
mai  0,0  proc.  (0  iš  206)  ir  0,5  proc.  (1  iš  209);;  akatizija  –  ati-
tinkamai  0,0  proc.  (0  iš  189)  ir  2,0  proc.  (4  iš  197).

Atviro  žymėjimo  periodu  pacientų  kūno  svoris  vidutiniš-
kai   padidėjo   2,74   kg   (148   pacientams   (27,8   proc.)   iš   532).  
Palaikomojo  gydymo  periodu  reikšmingai  daugiau  padidėjo  
svoris   pacientams,   gydytiems   olanzapinu,   palyginti   su   gy-
dytais   ličiu   (atitinkamai   1,8   kg   ir   1,4   kg).   Reikšmingai   di-
desniam   pacientų   skaičiui   svoris   padidėjo   ≥7   proc.   gydant  
olanzapinu,  palyginti  su  gydytais  ličiu  (atitinkamai  29,8  proc.  
(n=64)  ir  9,8  proc.  (n=21)).

Laboratorinių   tyrimų   pokyčių   (gliukozės   (nevalgius),  
cholesterolio)  skirtumai  buvo  statistiškai  nereikšmingi.

APIBENDRINIMAS
Apibendrinant  tyrimo  duomenis  galima  daryti  išvadą,  kad  

olanzapino   ir   ličio  veiksmingumas   siekiant   išvengti   nuotai-
kos  sutrikimų  epizodų  pasikartojimo  sergantiems  BS  (pagal  
simptominio  vertinimo  skalės  kriterijus)  statistiškai  skyrėsi.  
Nustatyta,  kad  olanzapinas  buvo  reikšmingai  veiksmingesnis  
už  litį,  siekiant  išvengti  manijos  ar  mišrių  epizodų  pasikarto-
jimo.  Abiejų  medikamentų  poveikis  depresijos  pasikartojimo  
prevencijai  buvo  panašus.  Ličio  grupės  pacientai  reikšmingai  
greičiau  nutraukdavo  tyrimą  pirma  laiko,  palyginti  su  olanza-
pino  grupe  (vidutiniškai  100  d.  greičiau)  dėl  šalutinių  povei-
kių  ir  dėl  veiksmingumo  stokos.

Šio  tyrimo  trūkumai:  nesudaryta  placebo  grupė;;  dalyvavo  
keli   pacientai,   kuriems  nustatytas  mišrus   epizodas   ar   greita  
ciklų  kaita;;  manoma,  kad  daliai  pacientų  nepavyko  palaikyti  
optimalios   ličio   terapinės  koncentracijos;;   ribota   tyrimo   tru-
kmė;;   nepakankamas   atkryčio   apibūdinimas,   neatsižvelgta  
į   atkryčio   trukmę;;   nepakankamai   įvertintas   medikamentų  
poveikis  gliukozės  apykaitai;;   tyrimo  neužbaigė  daugiau  nei  
pusė  tiriamųjų;;  palaikomoji  monoterapija  paskirta  po  santy-
kinai trumpos remisijos.

Tyrimas  patvirtina  ankstesnius  duomenis  apie  ličio  veiks-
mingumą  BS  atkryčių  prevencijai  ir  tai,  kad  olanzapinas  taip  
pat   sėkmingai  gali  būti  vartojamas  šio  sutrikimo  manijos   ir  
mišrių   epizodų   atkryčių   prevencijai   kaip   veiksmingesnis   ir  
geriau toleruojamas preparatas.

Parengė  gyd.  Vilija  Šurkutė

Psichofarmakologijos aktualijos
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Šiuolaikinėje   psichologijoje   penkių   faktorių  modelis,   arba  Di-
džiojo  penketo  asmenybės  dimensijos,  yra  pats  populiariausias  meto-
das  tyrinėjant  asmenybės  bruožus  (McCrane  ir  kt.,  2005).  „Didžiojo  
penketo“ (angl. Big  Five)  terminą  1981  m.  pasiūlė  amerikiečių  psi-
chologas  Goldbergas,  apibendrindamas  prieš  tai  atliktus  tyrinėjimus  
šioje  srityje  ir  remdamasis  hipoteze,  kad  patys  ryškiausi  ir  socialiai  
svarbiausi  asmenybių  skirtumai  yra  užšifruoti  šnekamojoje  kalboje  
vartojamuose  žodžiuose  apibūdinant  save  ir  kitus  (John  ir  kt.,  1999).  

Didžiojo  penketo  asmenybės  dimensijos  yra:  
   ekstraversija  (būdinga  draugiškiems,  aktyviems,  atkakliems  

asmenims),
   sąmoningumas  (būdingas  organizuotiems,  patikimiems,  at-

sakingiems asmenims),
  nuoširdumas  (būdingas  paslaugiems,  atlaidiems,  patikliems  

asmenims),
  neuroziškumas  (būdingas  dirgliems,  irzliems,  impulsyviems  

asmenims),
   atvirumas   naujovėms   (būdingas   intelektualiems,   lakios  

vaizduotės  ir  laisvo  mąstymo  asmenims).  
Reikia  pabrėžti,  kad  asmenybės  dimensijos  nėra   tipai,   todėl  

jos  apima  daugybę  skirtingų  ir  specifiškesnių  būdo  bruožų.  Visi  
asmenys  varijuoja  tarp  šių  penkių  dimensijų  vyraujant  vienai   iš  
jų,   tačiau  kiekvieno  asmens   tam  tikru  metu  vyraujanti  asmeny-
bės   dimensija   nėra   pastovi   ir   gali   kisti.  Asmenybės   dimensijos  
apsprendžia  mūsų  elgesio  tipą,  reakcijų  į  aplinką  pobūdį  ir  turi  įta-
kos  mūsų  sveikatai.  Šiuo  metu  pasaulyje  plačiai  atliekami  tyrimai  
ieškant  ryšio  tarp  asmenybės  dimensijų  ir  psichikos  bei  somatinių  
ligų  (Durret  ir  kt.,  2005;;  Cuijpers  ir  kt.,  2005;;  Weiss  ir  kt.,  2005).  

Pateikiama  „Didžiojo  penketo  asmenybės  dimensijos“  (DPAD)  
skalė  (Goldberg  ir  kt.,  1999)  yra  vienas  iš  daugelio  „didžiojo  penke-
to“  asmenybės  bruožų  tyrimo  instrumentų.  Palyginti  su  kitais  instru-
mentais,  DPAD  skalė  yra  trumpesnė  (kiekvienai  iš  penkių  dimensijų  
įvertinti  yra  po  penkias  būdvardžių  poras),  greitai  užpildoma  (per  3–5  
minutes)  ir  ja  galima  naudotis  nemokamai  (už  dalį  panašaus  pobū-
džio  instrumentų  reikia  mokėti  administracinį  mokestį  norint  gauti  li-
cenciją  juos  naudoti  moksliniams,  mokymo  ir  klinikiniams  tikslams),  
todėl  yra  tinkama  naudoti  moksliniuose  tyrimuose  ir  praktikoje.  

2004  m.  ši  skalė  buvo  išversta  į  lietuvių  kalbą  naudojant  dvi-
gubo   vertimo   standartą,   ji   yra   validizuojama   ir   yra   naudojama  
mokslo   tiriamajame   darbe.   DPAD   skalę   sudaro   25   būdvardžių  
poros.  Tiriamasis  kiekvienai  būdvardžių  porai  turi  apibraukti  po  
vieną  labiausiai  jam  tinkamą  skaitmenį  skalėje,  nuo  „1“  iki  „7“.

VERTINIMAS
Vertinama  kiekviena  asmenybės  dimensija  atskirai,  sudedant  

skirtingų   būdvardžių   porų   derinių   atsakymų   balus.   Vertinimai  
pateikiami   lentelėje.   Kiekvienai   asmenybės   dimensijai   atskirai  
sudedama   bendra   atitinkamų   būdvardžių   porų   atsakymų   balų 

Didžiojo  penketo  asmenybės  dimensijos  (DPAD)  
Adomas BUNEVIČIUS
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aritmetinė  suma,  išskyrus  pažymėtus  „Atvirkščiai“,  kurie  vertina-
mi  atvirkščiai:  „7“  atitinka  „1“;;  „6“  –  „2“;;  „5“  –  „3“;;  „1“  –  „7“;;  
„2“  –  „6“;;  „3“  –  „5“;;  įvertinimas  „4“  nekeičiamas.  

Lentelė.  Didžiojo  penketo  asmenybės  dimensijų  vertinimas
Ekstraversija A,  F,  K,  P,  U  Atvirkščiai:  A,  K,  U
Sąmoningumas D,  I,  N,  S,  X  Atvirkščiai:  D,  N,  X
Nuoširdumas E,  J,  O,  T,  Y  Atvirkščiai:  J,  T
Neuroziškumas   B,  G,  L,  Q,  V  Atvirkščiai:  G,  V
Atvirumas  naujovėms C,  H,  M,  R,  W  Atvirkščiai:  C,  M,  W

Nustatoma  vyraujanti  asmenybės  dimensija,  t.y.  ta,  kurios  
surinktų  balų  aritmetinė  suma  yra  didžiausia.  

(A)  Mėgstantis  bendrauti 1  2  3  4  5  6  7 Mėgstantis  vienumą
(B) Ramus 1  2  3  4  5  6  7 Susirūpinęs
(C) Originalus 1  2  3  4  5  6  7 Įprastas
(D)  Sąžiningas 1  2  3  4  5  6  7 Aplaidus
(E) Dirglus 1  2  3  4  5  6  7 Gero  būdo
(F) Rimtas 1  2  3  4  5  6  7 Mėgstantis  juokus
(G) Nervingas 1  2  3  4  5  6  7 Pakantus
(H)  Tikroviškas 1  2  3  4  5  6  7 Lakios  vaizduotės
(I)  Nerūpestingas 1  2  3  4  5  6  7 Atsargus
(J)  Minkštaširdis 1  2  3  4  5  6  7 Kietaširdis
(K) Meilus 1  2  3  4  5  6  7 Santūrus
(L)  Atsipalaidavęs 1  2  3  4  5  6  7 Įsitempęs
(M)  Kūrybingas 1  2  3  4  5  6  7 Nekūrybingas
(N) Patikimas 1  2  3  4  5  6  7 Nepatikimas
(O)  Šiurkštus 1  2  3  4  5  6  7 Paslaugus
(P) Abejingas 1  2  3  4  5  6  7 Draugiškas
(Q)  Saugus 1  2  3  4  5  6  7 Nesaugus
(R)  Siaurų  interesų 1  2  3  4  5  6  7 Plačių  interesų
(S)  Neorganizuotas 1  2  3  4  5  6  7 Organizuotas
(T) Atlaidus 1  2  3  4  5  6  7 Kerštingas
(U)  Spontaniškas 1  2  3  4  5  6  7 Suvaržytas
(V)  Savigaila 1  2  3  4  5  6  7 Patenkintas savimi
(W)  Sudėtingas 1  2  3  4  5  6  7 Paprastas
(X)  Valingas 1  2  3  4  5  6  7 Silpnavalis
(Y) Bejausmis 1  2  3  4  5  6  7 Nuoširdus

Vardas,  pavardė:  ___________________________________
data:__________________

Kiekvienai   būdvardžių   porai   apibraukite   skaitmenį   skalėje,  
kuris   tiksliausiai   atspindi   jūsų  asmenybę.  Pavyzdžiui:  Sąži-
ningas  1  2  3  4  5  6  7  Nesąžiningas
Jeigu  laikote  save  labai  sąžiningu,  apibraukite  1  arba  2,  jei-
gu  laikote  save  labai  nesąžiningu,  apibraukite  6  arba  7.  Jeigu  
Jūsų  sąžiningumas  priklauso  nuo  aplinkybių,  apibraukite  3,  4  
arba 5, priklauso nuo to, kas jums labiau tinka.
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Darbo tikslas:   ištirti   paauglių,   besiskundžiančių   įvairaus  
pobūdžio  skausmais,  psichosomatinių  simptomų  ryšį  su  tiriamų-
jų  psichologiniais   ir  psichosocialiniais  ypatumais  bei   jų  šeimų  
charakteristikomis.

Uždaviniai:
   Ištirti  psichosomatinių  skausmų  struktūrą  tarp  KMU  vaikų  

klinikoje  stacionarizuotų  abiejų  lyčių  paauglių.  
   Ištirti  psichosomatinių  skausmų  dažnį  bei  struktūrą,  atsi-

žvelgiant   į   paauglių   psichologinius   ir   psichosocialinius   veiks-
nius,  šeimos  charakteristikas.

  Nustatyti  ryšius  tarp  psichosomatinių  skausmų  ir  nerimo  
bei depresijos lygio.

  Nustatyti  aleksitimijos  ryšį  su  psichosomatiniais  skausmais.  
   Išsiaiškinti,   kokių   problemų   kyla   paaugliams   atskirose  

santykių  sistemose,  analizuojant  visas  skausmų  grupes.  
Tiriamąjį  kontingentą  sudarė  2  grupės:  atvejo  ir  kontrolės.  Į  

atvejo  grupę  buvo  atrinkta  120  14–17  m.  amžiaus  paauglių  (36  
berniukai  ir  84  mergaitės).  Paaugliai  gydėsi  KMU  vaikų  klinikos  
terapijos   skyriuose.   Jie   skundėsi   įvairaus   pobūdžio   skausmais  
(širdies   plote   juntami   skausmai,   krūtinės   spaudimas,   nugaros  
plote juntami skausmai, pilvo skausmai, galvos skausmai). Paaug-
liams  buvo  atmesta  organinė  simptomatika  ir  po  psichiatro  kon-
sultacijos  pagal  TLK-10  nustatytos  diagnozės:  atkaklaus  somato-
forminio  skausmo  sutrikimas;;  psichologiniai  ir  elgesio  faktoriai,  
susiję  su  sutrikimais  ar  ligomis,  klasifikuojamais  kitur.  Kontrolės  
grupę  sudarė  240  sveikų  paauglių,  14–17  m.  amžiaus.

Visiems  tiriamiesiems  ir  kontrolinės  grupės  paaugliams  buvo  
pateikta  speciali  autorių  sudaryta  anketa,  kuri  padėjo  išsiaiškinti  
šeimos  charakteristikas  ir  psichosocialinius  veiksnius.  Norėda-
mi   įvertinti   ryšius   tarp  psichosomatinių   skausmų   ir   nerimo  ar  
depresijos  lygio,  naudojome  A.S.Zigmond  ir  R.R.Snaith  nerimo  
ir  depresijos  skalę  (angl. Hospital  Anxiety  and  Depression  scale, 
HAD).  Aleksitimijos  požymiams   įvertinti  buvo  pateikta  užpil-
dyti  Toronto   aleksitimijos   (TAS-20)  modifikuota   skalė.  Norė-
dami   išsiaiškinti,   kokiose   santykių   sistemose  paaugliams  kyla  
didžiausių  problemų,  pateikėme  Nebaigtų  sakinių  metodiką.

Rezultatai
Tyrime   dalyvavo   120   paauglių,   besiskundžiančių   psichoso-

matinio  pobūdžio  skausmais,  nuo  14  iki  17  m.  amžiaus.  Galvos  
skausmais  skundėsi  65  paaugliai,  krūtinės  skausmais  –  17,  nuga-
ros  skausmais  –  13  paauglių  ir  pilvo  skausmais  skundėsi  25  pa-
augliai.  Dažniausiai  mergaičių  išsakomi  negalavimai  buvo  galvos  
skausmai  (73,8  proc.).  Didesnė  dalis  berniukų  skundėsi  pilvo  (44,4  
proc.) ir krūtinės  skausmais  (30,6  proc.).  Atlikus  statistinę  analizę,  
gautas  reikšmingas  skirtumas  (2=32,931;;  df=6;;  p<0,001),  rodan-

tis, kad psichosomatiniai negalavimai priklauso nuo lyties.
Tėvų  išsilavinimas  bei  užimamos  pareigos,  darbo  vieta  –  svarbus  

socialinio  šeimų  statuso  žymuo.  Gauti  rezultatai  parodė,  kad  statis-
tiškai  patikimo  skirtumo  tarp  sergančių  ir  sveikų  paauglių  tėvų  išsi-
lavinimo  nėra  (36,7  proc.  ir  27,8  proc.).  Taip  pat  negauta  reikšmingo  
skirtumo  tarp  turimos  darbo  vietos.  Atlikę  atvejo  ir  kontrolės  tyri-
mų  analizę,  nustatėme,  kad  rizika  susirgti  psichosomatine  liga  2,03  
karto  didėja  paaugliams,  kurių  vienas  iš  tėvų  užima  vadovaujančias  
pareigas  (šansų  santykis  (ŠS)  =2,03;;  95  proc.  PI  1,29–3,38).

Atliekant  atvejo  ir  kontrolės  analizę,  buvo  vertinami  5  veiks-
niai:   šeimai   būdingi   konfliktų   sprendimo   būdai,   praleidžiamo  
laiko  su  tėvu  ir  motina  trukmė,  nerimo  ar  depresijos  sunkumas  
bei  aleksitiminių  bruožų  vyravimas.

Didžiausią  įtaką  paauglio  psichosomatinei  sveikatai  turi  alek-
sitiminiai  asmenybės  bruožai  (ŠS=7,54;;  95  proc.  PI  4,48–10,05).  
Psichosomatinė  simptomatika  net  6,69  karto  padidina  riziką  su-
trikdyti  paauglio  emocinę  būseną   ir  sukelti  nerimo  simptomus  
(ŠS=6,69;;  95  proc.  PI  2,69–9,45).  Menkas  kontaktas  tarp  paaug-
lio  ir  tėvo,  neatsižvelgimas  į  vaiko  poreikius,  dėmesį  skiriant  tik  
auklėjimo  problemų  sprendimui,  4,55  karto  padidina  riziką  su-
sirgti  psichosomatine  liga  (ŠS=4,55;;  95  proc.  PI  2,96–9,02).

Išvados 
Paauglių,  besigydančių  KMUK  terapijos  skyriuose,  psichoso-

matinių  negalavimų  struktūroje  vyrauja  galvos  (54,1  proc.)  ir  pil-
vo  (20,8  proc.)  skausmai.  Skausmo  lokalizacija  skiriasi  pagal  lytį.

Paauglių   šeimose   iškilę   konfliktai   sprendžiami   destrukty-
viais  būdais.  Nekonstruktyviai  sprendžiamos  iškilusios  proble-
mos   šeimoje  padidina  psichosomatinių   simptomų   išsivystymo  
riziką  5,8  karto  (ŠS=5,8;;  95  proc.  PI  4,88–6,12).

Palyginti su kontroline grupe, psichosomatiniais skausmais 
besiskundžiantys  paaugliai  šeimoje  dažniau  jaučia  menką  tėvų  dė-
mesį  jų  emociniams  ir  psichologiniams  poreikiams,  jų  tėvai  buvi-
mą  kartu  supranta  tik  kaip  pagalbą  mokymosi  procese,  auklėjimą.

Paauglių  psichosomatinių  skausmų  rizika  nesisieja  su   tėvų  
išsilavinimu.

Paaugliai,  kurie  skundžiasi  psichosomatinio  pobūdžio  skaus-
mais,  pasižymi  stipriu  nerimu.  Psichosomatiniai  skausmai  padi-
dina  paauglio  emocinės  būsenos  sutrikimų  ir  nerimo  simptomų  
atsiradimo  riziką  (ŠS=6,69;;  95  proc.  PI  2,69–9,45).

Sergančių  paauglių  psichosomatinei  sveikatai  būdingi  alek-
sitiminiai  asmenybės  bruožai.  Paaugliams  aleksitiminiai  asme-
nybės  bruožai  didina  psichosomatinių  skausmų  atsiradimo  rizi-
ką  (ŠS=7,54;;  95  proc.  PI  4,48–10,05).

Sutrikę   santykiai   su   tėvu,  motina,   šeima   bei   pačiu   savimi  
veikia  paauglio  psichikos  sveikatą.  

V.Grigaliūnienės  daktaro  disertacija  „Psichologinių  ir  šeimos   
charakteristikų  ryšys  su  paauglių  psichosomatiniais  skausmais“  

Dr.  Viktorija  GRIGALIŪNIENĖ,  gimusi  1966  01  20,  KMU  Psichiatrijos  klinikoje  eina  lektoriaus  (nuo  2005  m.)  
ir  psichologo-psichoterapeuto  pareigas  (nuo  1996  m.).

1990  m.  baigė  Vilniaus  universitetą  (medicinos  psichologo  specialybę).  1990–1996  m.  dirbo  Kauno  m.  psichia-
trijos  ligoninėje  –  ėjo  medicinos  psichologo  pareigas.  2000–2005  m.  dirbo  Psichiatrijos  klinikoje  asistente.

Mokslinės  veiklos  sritis  –  vaikų  ir  paauglių  psichikos  sveikata.  Per  paskutinius  5  metus  yra  paskelbusi  11  moks-
linių  tezių,  5  mokslinius  straipsnius  pripažintuose  moksliniuose  leidiniuose.  Išleido  2  metodines  rekomendacijas.  
2001–2003  m.  dalyvavo  mokslinėje  praktinėje  veikloje  sveikatos  apsaugos  grandyje.  Programos  „Psichosomatinių  
vaikų  ir  paauglių  ligų  prevencija“  vadovė.  Šiuo  metu  kartu  su  Lietuvos  medicinos  studentų  asociacija  dalyvauja  
projekte  „Žaislų  ligoninė“.

Dr.  V.Grigaliūnienė  –  Lietuvos  psichologų  draugijos  narė,  koordinacinės  tarybos  prie  SAM  narė  vaikų  ir  paaug-
lių  savižudybės  klausimais.
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2005  m.  birželio  28–liepos  3  d.  Austrijos  sostinėje  Vieno-
je  vyko  8-asis  Pasaulinis  biologinės  psichiatrijos  kongresas,  
kurį  organizavo  Pasaulinė  biologinės  psichiatrijos  draugijų  
federacija (angl. World  Federation  of  Societies  of  Biological  
Psychiatry, WFSBP). Pagrindinis kongreso tikslas buvo pa-
sidalyti  naujausių  tyrimų  rezultatais  bei  atradimais,  įtvir-
tinti  jau  esamas  biologinės  psichiatrijos  žinias  bei  numatyti  
vystymosi  gaires.  Šiam  tikslui  pasiekti  buvo  skaitytos  6  ple-
narinės  paskaitos,  žiniomis  dalintasi  110  mokslinių  simpo-
ziumų,   jaunųjų  mokslininkų   sesijų,   debatų,   praktinių   se-
minarų,  ekspertų  diskusijų,  stendinių  pranešimų  sesijų  bei  
satelitinių  simpoziumų  metu.  Buvo  išrinkti  naujas  organi-
zacijos vykdomasis komitetas bei prezidentas.

LIETUVOS  BIOLOGINĖS  PSICHIATRIJOS  
DRAUGIJOS  (LBPD)  SĖKMĖ
Vienoje   vykusio   kongreso   metu   daug   dėmesio   buvo   skirta  

neuroplastiškumo   koncepcijai,   genų   ir   aplinkos   sąveikai,   prionų  
infekcijai   neuropsichiatrijoje,   taip   pat   bipolinio   sutrikimo   tyrinė-
jimo  naujovėms.  Plenarines  paskaitas  skaitė:  F.K.Goodwin  (JAV)  
„Dabartiniai  bipolinio  sutrikimo  tyrinėjimai  ir  naujos  tendencijos“,  
H.Budka  (Austrija)  „Prionų  infekcija  neuropsichiatrijoje“,  P.Bartlett  
(Australija)   „Smegenų   plastiškumas:   neuronų   pokyčiai   sveikose  
smegenyse“,  P.McGuffin  (Anglija)  „Genų  ir  aplinkos  sąveika“  bei  
kt.  Kongreso  metu  buvo  kalbama  apie  schizofrenijos,  depresijos,  
nerimo  sutrikimų,  priklausomybės  ligų,  demencijų  ir  kt.  sutrikimų  
patofiziologiją,  diagnostiką  bei  gydymą.  Buvo  dalijamasi  patirtimi  
apie  naujausius  smegenų  vizualizacijos  ir  stimuliacijos  metodus.  

Šiame  kongrese,  aktyviai  remiami  Lietuvos  biologinės  psichi-
atrijos  draugijos  (LBPD)  prezidento  habil.  dr.  R.Bunevičiaus,  sėk-
mingai  dalyvavo  Lietuvos  gydytojai.  Jie  pristatė  kelis  premijas  ke-
lionės  išlaidoms  laimėjusius  stendinius  pranešimus:  M.Jasulaičio,  
S.Blažienės,  Z.Alseikienės   ir  J.Neverausko  „Kognityvinių  funk-
cijų  pagerėjimas  po  gydymo  transkranialine  magnetine  stimulia-
cija“,  L.Lašaitės  „Psichologinių  funkcijų  pagerėjimas  po  gydymo  
augimo  hormonu  tarp  suaugusių  pacientų,  turinčių  augimo  hormo-
no  trūkumą“,  L.Lapkienės,  N.Mickuvienės,  V.Pop,  I.Mockutės  ir  
R.Bunevičiaus  „Depresijos  simptomai  ir  nerimas  nėštumo  metu“,  
N.Mickuvienės  ir  R.Bunevičiaus  „Depresija  ir  skydliaukės  sutri-
kimai   pirminėje   sveikatos   priežiūros   grandyje“,   D.Deltuvienės,  
A.Bunevičienės  ir  V.Deltuvos  „Sunkumai  ir  klaidos  diagnozuojant  
neurochirurginius   pažeidimus“   bei  A.Alonderio,   I.Duonelienės,  
G.Valytės  ir  G.Varonecko  „Depresija,  nerimas  ir  miego  sutrikimai  
tarp  pacientų,  sergančių  koronarinių  arterijų  ligomis“.  

R.Bunevičius  pirmininkavo  simpoziumui  „Skydliaukės  imu-
nitetas  ir  smegenys“  bei  skaitė  pranešimą  „Graves liga ir serga-
mumas psichikos sutrikimais“. 

Gyd.  M.Jasulaičiui  buvo  įteiktas  Pasaulinės  biologinės  psi-
chiatrijos  draugijų   federacijos   ir   farmacijos  kompanijos  Lund-
beck   tarptautinio  neuromokslų   instituto  apdovanojimas  –  gali-
mybė  dalyvauti  psichiatrijos  seminare  Danijoje.

Kongreso  metu   vyko   naujo  WFSBP  prezidento   rinkimai.  
Buvusį   prezidentą   Carlos   Roberto   Hojaij   (Brazilija)   pakeitė  
Siegfried   Kasper   (Austrija).   Tikras   LBPD   ir   jos   prezidento  

tarptautinis  pripažinimas  buvo  tai,  kad  R.Bunevičius  buvo  pa-
siūlytas  ir  išrinktas  WFSBP  iždininku.

NAUJI MOKSLINIAI KONGRESAI  
PASAULYJE IR LIETUVOJE
Norėtųsi   visus   informuoti   ir   pakviesti   aktyviai   dalyvau-

ti   naujuose  WFSBP   organizuojamuose   kongresuose:   2-ajame  
Tarptautiniame  WFSBP  kongrese,  vyksiančiame  2007  m.  balan-
džio  17–21  d.  Čilės   sostinėje  Santjage,  bei  9-ajame  kongrese,  
vyksiančiame  2009  m.  birželio  15–19  d.  Paryžiuje.  Daugiau  in-
formacijos rasite tinklalapyje: http://www.wfsbp.org.

Taip  pat  norėtųsi  priminti,  kad  2006  m.  birželio  15–17  d.  Lie-
tuvoje,  Vilniuje,  vyks  išskirtinis  savo  svarba  ir  žymių  mokslinin-
kų  gausa  tarptautinis  kongresas  „Stresas  ir  psichoendokrininiai  
pokyčiai  gyvenimo  ciklų  metu“,  rengiamas  LBPD  kartu  su  Tarp-
tautine psichoneuroendokrinologijos draugija (angl. Internatio-
nal   Society   of   Psychoneuroendocrinology,   ISPNE)   bei   KMU.  
Kongresui  mokslinę  ir  mokomąją  programą  rengia  įvairių  pasau-
linių  psichiatrijos  mokslo  draugijų  prezidentai,  žurnalų  redakto-
riai  bei  klinikų  vadovai  (Ned  Kalin  (JAV)  –  ISPNE  prezidentas,  
žurnalo   „Psychoneuroendocrinology“ redaktorius, Brian Leo-
nard (Airija) – CINP (angl. Collegium  Internationale  Neuropsy-
chopharmacologicum)   prezidentas,  Constantin  Soldatos   (Grai-
kija) – INA (angl. International  Neuropsychiatric  Association) 
išrinktasis   prezidentas,   Siegfried   Kasper   (Austrija)   –  WFSBP  
prezidentas,   žurnalo   „International   Journal   of   Psychiatry   in  
Clinical   Practice“ redaktorius, Vienos medicinos universiteto 
psichiatrijos klinikos vadovas, Ulrik Malt (Norvegija) – Oslo 
universiteto   Psichiatrijos   klinikos   vadovas,   Peter   C.Whybrow  
(JAV)  –  Kalifornijos  Los  Andželo  universiteto  Psichiatrijos  kli-
nikos  vadovas,  vyriausiasis  Los  Andželo  psichiatras,  bei  dauge-
lis  kitų.  Daugiau  apie  tai  galite  sužinoti  tinklalapyje  http://www.
biological-psychiatry.lt/ispne  arba  el.  paštu:  lbpd@medicine.lt

Parengė  gyd.  Mindaugas  Jasulaitis 
Medicinos  centras  „Neuromeda“

Įspūdžiai  iš  8-ojo  Pasaulinės  biologinės  psichiatrijos   
draugijų  federacijos  kongreso

Stendinius  pranešimus  pristatę  Lietuvos  atstovai  drauge  su  LBPD  
prezidentu.  Iš  kairės  į  dešinę  dr.  N.Mickuvienė,  gyd.  A.Alonderis,  

gyd.  M.Jasulaitis,  dr.  L.Lašaitė,  habil.  dr.  R.Bunevičius,   
gyd.  A.Bunevičienė,  gyd.  L.Lapkienė,  dr.  J.Neverauskas
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Kaip  ir  kodėl  gimė  šis  projektas?
Valstybinės  psichikos  sveikatos  (PS)  strategijos  projek-

tas  yra  rimtas  bandymas  spręsti  susikaupusias  visuomenės  
ir   asmens  PS  problemas.   Impulsas   ją  kurti  buvo  2005  m.  
sausio  mėn.  Helsinkyje   įvykusi   istorinė  PSO  Europos   re-
giono   ministrų   konferencija   PS   klausimais.   Joje   priimti  
Europos  PS  deklaracija  ir  Veiksmų  planas  nubrėžė  kryptis,  
kuriomis   turėtų  žengti  Europa,  siekdama  gerinti   savo  gy-
ventojų  PS  ir  efektyviai  į  ją  investuoti.

LR  SAM  ministro  Ž.Padaigos  iniciatyva  buvo  pareng-
tas   Valstybinės   PS   strategijos   projektas.   Atsižvelgus   į  
suinteresuotų   vyriausybinių   ir   nevyriausybinių   struktūrų  
pastabas, projektas bus teikiamas Vyriausybei tvirtinti, o 
kartu  jau  prasideda  darbas  šių  strateginių  nuostatų  įgyven-
dinimo link.

Manau,  kad  Valstybinė  psichikos  sveikatos  strategija  –  
išties  unikali  galimybė  susitelkti  ties  bendru  projektu.

Kokios svarbiausios PS strategijos projekto  
nuostatos?
Pirma,   PS   tampa   centrine   ir   prioritetine   sveikatos   bei  

socialinės  politikos  ašimi.  Ši  nuostata  nėra  lengvai  įdiegia-
ma,  nes,  keletą  šimtmečių  besivystant  sveikatos  priežiūros  
ir   socialinės  apsaugos   infrastruktūrai,  PS   ir   jos  sutrikimų  
sprendimas  buvo  nustumti  į  užribį.  

Antra,   jei  pasirinkome  prioritetą   investuoti   į  PS,  pri-
valome   išanalizuoti   esančią   sistemą   ir   apsispręsti,   ko-
kios   investicijos  pagerins  visuomenės  PS  ir  PS  sistemos  
efektyvumą.  Tiek  PSO,   tiek  ES  rekomendacijos  yra  vie-
nareikšmės   –   Rytų   Europos   regiono   valstybės   privalo  
ryžtingiau   investuoti   į  modernias   visuomenės   ir   asmens  
sveikatos  technologijas  ir  visų  pirma  –  į  bendruomeninių  
paslaugų  stiprinimą  bei  efektyvių  prevencinių  programų  
vykdymą.  

Taigi   pasidžiaugę   pirmuoju   reformos   žingsniu   –   PS  
centrų   tinklo   atsiradimu,   turime   suvokti,   kad   dabar   vei-
kianti   sistema   tėra   bendruomeninių   paslaugų   užuomaz-
ga,   kuri   nepajėgia   stabdyti   institucionalizacijos   masto   ir  
spręsti  kitų  gausių  problemų.  

Kam reikalinga strategija? Ir kokie svarbiausi jos 
principai?

Strategija  reikalinga  tam,  kad  būtų  esminis  susitarimas  
ir   politinės   valios   pademonstravimas   dėl   permainų   ir   in-
vesticijų  krypties.  Projekte  pabrėžiami  šie  principai  ir  prio-
ritetinės  kryptys:

Žmogaus  teisių  užtikrinimas.
Modernių  vartotojų  poreikiams  patenkinti  skirtų  pas-

laugų  spektras.
Biopsichosocialinės  plėtros  pusiausvyra.
Autonomijos   ir   dalyvavimo   skatinimas,   įtraukiant  

paslaugų  vartotojus   ir  kitus  piliečius   į   sprendimų  priėmi-
mo  procesą.

Nesunkių  PS  sutrikimų  gydymas  nespecializuotu  ly-
giu  (pvz.,  daug  stipriau  nei  dabar  įtraukiant  BPG).

PS  stiprinimas  ir  psichikos  sutrikimų  prevencija,  kaip  
neatsiejama  ir  prioritetinė  sveikatos,  švietimo  bei  sociali-
nės  apsaugos  strategijų  įgyvendinimo  dalis.

Paslaugų  vartotojų  ir  nevyriausybinio  sektoriaus  vaid-
mens stiprinimas.

Atsižvelgiant  į  šiuos  principus,  strategijoje  siūloma  su-
sikoncentruoti  ties  šiomis  svarbiausiomis  krytimis  ir  į   jas  
investuoti.

Kokia  bus  gydytojo  psichiatro  vieta  įgyvendinant  
strategiją?
Psichiatrų  profesinė  grupė  –  viena  iš  įtakingiausių  da-

lyvių   šiame   procese.   Supraskime,   kad   strategijos   sėkmė  
bus   naudinga   visiems,   nes   jos   tikslas   –   suteikti   PS   realų  
valstybės  prioritetą,  pasinaudoti  Europos  Sąjungos  pagal-
ba  ir  modernizuoti  PS  priežiūros  sistemą  taip,  kad  ji  būtų  
efektyvi,  nepažeistų  žmogaus  teisių  ir  išvaduotų  psichiat-
riją  iš  pasenusių  stereotipų.

Pati  strategija  dar  nepatvirtinta,  bet  po  truputį  praside-
da   atviras   kūrybinis   darbas,   teikiami   siūlymai.   Tikiuosi,  
kad   2006  m.   strategija   bus   patvirtinta   Seime,   o   jau   tada  
planuojant   ir   įgyvendinant   konkrečius   strategijos   veiks-
mus  darbo  užteks  visiems.  Nuo  visų  mūsų  aktyvumo  ir  įsi-
traukimo  į  permainų  procesą  priklausys,  kokia  ateityje  bus  
PS  priežiūros  sistema.

Dėkoju  už  atsakymus.

Kalbėjosi  gyd.  Alvyda  Pilkauskienė

Apie  Valstybinės  psichikos  sveikatos   
strategijos  projektą  

Apie  Valstybinės  psichikos  sveikatos  2005–2010  m.  strategijos  projektą  kalbame  su  vienu  iš  jo  kūrėjų,   
Vilniaus  universiteto  Psichiatrijos  klinikos  doc.  dr.  Dainiumi  Pūru.
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Gerb.  daktare,
Lietuvos  biologinės  psichiatrijos  draugija  kviečia  Jus  į  Tarptautinės  psichoneuroendokrinologijos  draugijos  (ISPNE),  Lie-
tuvos  biologinės  psichiatrijos  draugijos  (LBPD)  kartu  su  Pasauline  biologinės  psichiatrijos  draugijų  federacija  (WFSBP)  
ir  KMU  Psichofiziologijos  ir  reabilitacijos  institutu,  KMU  Endokrinologijos  institutu,  KMU  Endokrinologijos  klinika  ir  
VU  Psichiatrijos  klinika  organizuojamą  

4-ĄJĮ  REGIONINĮ  RYTŲ  IR  CENTRINĖS  EUROPOS  KONGRESĄ  

„STRESAS  IR  PSICHOENDOKRININIAI  POKYČIAI   
GYVENIMO  CIKLŲ  METU“,

skirtą  psichiatrams,  vaikų  psichiatrams,  neurologams,  vaikų  neurologams,  endokrinologams,  vaikų  endokrinologams,  
akušeriams-ginekologams,   urologams,   andrologams,   šeimos   gydytojams,   geriatrams,   kardiologams,   psichologams   ir  
kitiems  specialistams,  kuris  vyks  2006  m.  birželio  15–17  d.  Vilniuje,  „Reval  Hotel  Lietuva“  viešbutyje.
Kongreso  dalyviams  žadame  įdomią  ir  intensyvią  mokslinę  programą  bei  turiningų  socialinių  renginių.  Mokslinė  pro-
grama  apims  garsiausių  savo  srities  specialistų  –  esamų  bei  buvusių  įvairių  pasaulinių  mokslinių  draugijų  prezidentų,  
mokslininkų  iš  užsienio  šalių,  dalies  kurių  šaknys  yra  Lietuvoje,  taip  pat  mokslininkų  ir  gydytojų  iš  Lietuvos  –  pas-
kaitas. 

Trumpas  kai  kurių  svečių  pristatymas:
Ned  Kalin  (JAV)  –  ISPNE  prezidentas,  žurnalo  „Psychoneuroendocrinology“  redaktorius.  
Brian Leonard (Airija) – CINP (Collegium  Internationale  Neuropsychopharmacologicum)  prezidentas.
Constantin  Soldatos  (Graikija)  –  INA  (International  Neuropsychiatric  Association)  išrinktasis  prezidentas.
Siegfried  Kasper   (Austrija)   –   Pasaulinės   biologinės   psichiatrijos   draugijų   federacijos   (WFSBP)   prezidentas,   žurnalo  
„International Journal of Psychiatry in Clinical Practice“ redaktorius, Vienos medicinos universiteto psichiatrijos kli-
nikos vadovas.
Dirk  Hellhammer  (Germany)  –  buvęs  ISPNE  prezidentas,  Triero  universiteto  biopsichologijos  departamento  vadovas,  
Triero  socialinio  streso  testo  kūrėjas.
Uriel  Halbreich  (JAV)  –  buvęs  ISPNE  prezidentas.
Joseph  Zohar  (Izraelis)  –  jau  trečią  kartą  Lietuvą  aplankysiantis  Pasaulinės  biologinės  psichiatrijos  draugijų  federacijos  
Vykdomojo   komiteto   narys,   Pasaulio  Nerimo   tarybos   įkūrėjas   ir   pirmininkas,   Pasaulio   psichiatrų   asociacijos   (World  
Psychiatric   Association   –  WPA) Nerimo ir obsesinio-kompulsinio sutrikimo sekcijos pirmininkas, ECNP (European  
College  of  Neuropharmacology)  viceprezidentas  ir  edukacinio  komiteto  pirmininkas,  Europos  CNS  Akreditacijos  komi-
teto (EACIC) pirmininkas. 
Ulrik Malt (Norvegija) – Oslo universiteto Psichiatrijos klinikos vadovas.
Peter  C.  Whybrow  (JAV)  –  Kalifornijos  Los  Andželo  universiteto  Psichiatrijos  klinikos  vadovas,  vyriausiasis  Los  An-
dželo  psichiatras.
Jane  Leserman  (JAV)  –  Seksualinės  prievartos  skalės  autorė.

Klausytojams  išduosime  18  val.  kvalifikacijos  kėlimo  sertifikatus.

Svarbi  data:  ankstyva  registracija  bei  abstraktų  priėmimas  –  iki  2006  m.  kovo  15  d.  
Platesnė  informacija,  registracija  ir  abstraktų  priėmimas:  http://www.biological-psychiatry.lt/ispne/index.php 
Sekretoriatas:  narseta@gmail.com, mindaugas@medicine.lt, solveiga@medicine.lt
Tel.:  (8  ~  37)  33  10  09, Narseta  Mickuvienė  8  ~  687  38  829,  Solveiga  Blažienė  8  ~  610  31  315.

Maloniai  kviečiame  dalyvauti  šiame  renginyje.

Su  pagarba
habil.  dr.  Robertas  Bunevičius

Lietuvos  biologinės  psichiatrijos  draugijos  prezidentas
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PRELIMINARI PROGRAMA

Ketvirtadienis,  birželio  15,  2006 Salė
10.00–14.00 Registracija Fojė
14.00–15.00 Kongreso atidarymas

LR  Sveikatos  apsaugos  ministro  pasveikinimas
Prezidento  paskaita:  Ned  Kalin  (JAV)
Pirmininkauja: Algirdas Dembinskas (Lietuva)

Alfa 

15.00–16.30 Simpoziumai
1.  Valdis  Pirags  (Latvija)  ir  Michail  Coculescu  (Rumunija).  Psichoendokrininiai  pagyvenusių  žmonių  sutrikimai
2.  Constantine  Tsigos  (Graikija)  ir  Antanas  Norkus  (Lietuva).  Stresas  ir  metabolinis  sindromas

Alfa
Lamda

16.30–17.00 Kavos pertrauka
17.00–18.00 Praktinis seminaras su profesoriumi Cort Pedersen (JAV).

Oksitocinas  ir  tarpgeneracinis  motiniško  elgesio  bei  streso  perdavimas
Alfa

19.00–20.00 Plenarinė  paskaita:  Dirk  Hellhammer  (Vokietija)
Pirmininkauja:  Robertas  Bunevičius  (Lietuva)

Alfa

20.00 Vyno  ir  sūrio  vakaras

Penktadienis,  birželio  16,  2006 Salė
9.00–10.00 Plenarinė  paskaita:  Brian  Leonard  (Airija).  Imuninė  sistema  ir  stresas Alfa
10.00–11.30 Simpoziumai:

1.  Francesca  Brambilla  (Italija).  Valgymo  sutrikimai  ir  stresas
2.  Constantin  Soldatos  (Graikija)  ir  Giedrius  Varoneckas  (Lietuva).  Miego  sutrikimai  ir  stresas
3.  Jane  Leserman  (JAV)  ir  Dainius  Pūras  (Lietuva).  Seksualinė  ir  fizinė  prievarta

Alfa
Lamda
Zeta

11.30–12.00 Kavos pertrauka
12.00–13.00 Praktinis  seminaras  su  profesoriumi  Joseph  Zohar  (Izraelis).  Stresas  ir  nerimas Alfa
13.00–14.00 Pietūs
14.00–15.00 Plenarinė  paskaita:  Pavel  Sidorov  (Rusija).  Sinergetinė  priklausomo  elgesio  koncepcija Alfa
15.00–16.30 Simpoziumai

1.  Victor  Pop  (Olandija).  Socialinės  ir  gamtos  katastrofos  
2.  Andrei  Soloviev  (Rusija)  ir  Fatthretin  Kedeler  (Turkija).  Priklausomybės  ir  stresas
3.  Eva  Ceskova  (Čekija)  ir  Robertas  Bunevičius  (Lietuva).  
Psichoendokrininiai pakitimai sergant psichikos ligomis

Alfa
Lamda
Zeta

16.30–17.00 Kavos pertrauka
17.00–18.00 Praktinis seminaras su profesoriumi Ulrik Malt (Norvegija). 

Individualus  gydymo  antidepresantais  pritaikymas  remiantis  receptorių  profilio  analize
Alfa

19.00 Iškilminga  kongreso  vakaronė

Šeštadienis,  birželio  17,  2006 Salė
9.00–10.00 Plenarinė  paskaita:  Peter  C.  Whybrow  (JAV).  Nuotaika  ir  skydliaukės  funkcija  per  moters  gyvenimo  ciklus Alfa
10.00–11.30 Simpoziumai

1.  Victor  Pop  (Olandija)  ir  Rūta  Nadišauskienė  (Lietuva).  Nėštumas  ir  nuotaikos  sutrikimai
2.  Dirk  Hellhammer  (Vokietija).  Stresas  ir  širdies  bei  kraujagyslių  sistema

Alfa
Lamda

11.30–12.00 Kavos pertrauka
12.00–13.00 Praktinis seminaras su profesoriumi Uriel Halbreich (JAV).

Su  reprodukcija  susijusių  moterų  psichikos  sutrikimų  gydymas
Alfa

13.00–14.00 Pietūs
14.00–15.00 Plenarinė  paskaita:  Siegfried  Kasper  (Austrija).  4-asis  Baltijos  šalių  biologinės  psichiatrijos  simpoziumas Alfa
15.00–16.30 Simpoziumas

Meier  Steiner  (Kanada).  Stresas  ir  moterų  reprodukcinis  cikliškumas:  nuo  mėnesinių  atsiradimo  iki  
menopauzės  ir  vėliau

Alfa

LAUKIAME  JŪSŲ!

4-asis  regioninis  Rytų  ir  Centrinės  Europos  kongresas    
„STRESAS  IR  PSICHOENDOKRININIAI  POKYČIAI  GYVENIMO  CIKLŲ  METU“  

2006  m.  birželio  15–17  d.
Kongreso  vieta:  viešbutis  „Reval  Hotel  Lietuva“,  Konstitucijos  pr.  20,  Vilnius,  Lietuva
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Žurnale   „Biologinė   psichiatrija   ir   psichofarmakologi-
ja“  skelbiami  originalūs  moksliniai,  apžvalginiai  ir  gydyto-
jams praktikams skirti straipsniai apie naujausius psichi-
kos  ligų  etiopatogenezės,  klinikos,  diagnostikos,  gydymo  ir  
profilaktikos  bei  psichofarmakologijos  laimėjimus.  Žurna-
le nespausdiname kituose moksliniuose leidiniuose pasiro-
džiusių  straipsnių,  išskyrus  skelbtus  kaip  tezes.  Moksliniai  
straipsniai  yra  recenzuojami  redaktorių  kolegijos  ar  atitin-
kamų  medicinos  sričių  ekspertų.

REIKALAVIMAI AUTORIAMS
Rankraščių  pateikimas
Straipsniai  spausdinami  lietuvių  kalba,  pateikiama  angliš-

ka santrauka (summary).
Rankraščio   apimtis   (su   lentelėmis,   piešiniais,   nuotrauko-

mis  ir  kt.)  neturėtų  būti  didesnė  nei  22  mašinraščio  puslapiai,  
o  literatūros  sąrašas  –  ne  daugiau  nei  50  cituojamos  literatūros  
šaltinių.

Rankraščiai  spausdinami  ant  A4  formato  balto  popieriaus,  
per  du  intervalus,  paliekant  plačią  paraštę.  Pateikiami  du  ran-
kraščio  bei  visų  jo  priedų  egzemplioriai  ir  disketė  (pageidautina  
Word  6.0  versija).  Puslapiai  turi  būti  sunumeruoti,  o  rankraštis  
pasirašytas  visų  autorių.  Nurodomas  autoriaus,  su  kuriuo  kon-
taktuos  redakcija,  adresas,  telefono  numeris  bei  el.  paštas,  taip  
pat  kiekvieno  autoriaus  vardas,  pavardė,  darbovietė,  pareigos,  
mokslinis laipsnis.

Straipsnio  struktūra
Straipsnio  pavadinimas,  autorių  inicialai  ir  pavardės,  įstai-

gos, kurioje darbas atliktas, pavadinimas, trumpa straipsnio 
santrauka   lietuvių   ir   anglų  kalbomis  ne  mažiau  600   spaudos  
ženklų;;   raktažodžiai   lietuvių   ir   anglų   kalbomis;;   straipsnio  
tekstas;;  literatūros  sąrašas.

Būtinas  straipsnio  pavadinimo  vertimas  į  anglų  kalbą  (ra-
šomas  prie  angliškos  santraukos).

Visi  tekste  vartojami  trumpinimai  turi  būti  paaiškinti.
Moksliniai  straipsniai  skirstomi  į   tokias  dalis:   titulinis  la-

pas,   pavadinimas,   straipsnio   santrauka   ir   raktažodžiai   lietu-
vių   kalba,   įvadas,   tyrimo  medžiaga   ir  metodai,   rezultatai,   jų  
aptarimas  (gali  būti  rezultatai   ir   jų  aptarimas  kartu),   išvados,  
straipsnio   pavadinimas   anglų   kalba,   raktažodžiai   ir   reziumė  
(summary)  anglų  kalba,  literatūros  sąrašas.

Apžvalginių   straipsnių   formą   pasirenka   autorius.   Būtina  
nurodyti,  ar  straipsnis  yra  apžvalginis.  Turi  būti  raktažodžiai  
ir   reziumė   lietuvių   kalba   bei   raktažodžiai   ir   reziumė   anglų  
kalba.  Po  apžvalginio  straipsnio  turi  būti  naudotos  literatūros  
sąrašas.

Titulinis lapas
Tituliniame  lape  turi  būti  straipsnio  pavadinimas,  autoriaus  

(-ių)  vardas  (-ai)  ir  pavardė  (-ės),  įstaigų,  kur  atliktas  darbas,  
pavadinimas  bei  tikslus  adresas  (nurodant  pašto  indeksą,  tele-
foną,  faksą,  el.  paštą)  pirmo  autoriaus  ar  autoriaus,  su  kuriuo  
galima  būtų  derinti  iškilusius  klausimus.

Jeigu  rankraštį  pateikiate  ne  disketėje,  puslapyje,  kur  prasi-
deda  straipsnio  tekstas,  turi  būti  pakartotas  straipsnio  pavadini-
mas,  bet  neturi  būti  autorių  pavardžių  ir  įstaigos  pavadinimo.

Lentelės  ir  iliustracijos
Kiekviena  lentelė  spausdinama  ant  atskiro  lapo,  numeruo-

jama  pagal  eiliškumą  tekste  ir  turi  savo  pavadinimą.
Iliustracijos  turi  būti  kompaktiškos,  tinkamos  poligrafiškai  

reprodukuoti:  piešiniai   (brėžiniai)  atlikti   tušu  arba  kompiute-
riu  (atspausdinti  lazeriniu  spausdintuvu);;  fotografijų  pozityvai  
pateikiami  ant  blizgančio  popieriaus,  kontrastingi.  Kiekviena  
iliustracija  (fotonuotrauka)  turi  savo  pavadinimą.

Tekste  pažymimos  vietos,  kur,  autoriaus  nuomone,   turėtų  
būti  lentelės  (piešiniai,  grafikai,  nuotraukos).

Visi  įrašai  daromi  standartiniu  techniniu  šriftu.
Kiekvienos   iliustracijos   (fotonuotraukos)   antroje   pusėje  

nurodoma  autoriaus  pavardė,  straipsnio  pavadinimas,  iliustra-
cijos  eilės  numeris,  jos  viršus.

Sutrumpinimai 
Straipsnio   pavadinimuose   neturėtų   būti   trumpinimų.   Jei  

žodžiai  trumpinami,  pirmą  kartą  turi  būti  parašyti  visi  žodžiai,  
o  santrumpa  nurodoma  skliausteliuose,  pvz.,  Lietuvos  biologi-
nės  psichiatrijos  draugija  (LBPD).

Literatūra
Literatūros  sąraše  pateikiami  tik  tekste  cituojami  šaltiniai.  

Jis spausdinamas ant atskiro lapo, originalo kalba ir numeruo-
jamas  pagal  citavimo  tekste  eiliškumą.  Literatūros  šaltinio  nu-
meris  tekste  nurodomas  laužtiniuose  skliaustuose.

Už  literatūros  sąrašo  tikslumą  atsako  autorius.
Kaip  nurodyti  literatūros  šaltinius:
Straipsnis:
1.  Pūras  D.  Vaikų  psichikos  sutrikimų  gydymas:  universi-

tetinio  vaikų  psichinės  sveikatos  centro  patirtis  //  Acta  Medica  
Lituanica.  –  1994,  vol.  1,  p.  94–97.

Jei  autorių  daugiau  nei  penki,  nurodomi  trys  autoriai:
2.   Barr  W.B.,  Ashtari  M.,   Bilder   R.M.   et   al.   Brain  mor-

phometric  comparison  of  first  episode  schizophrenia  and  tem-
poral   labe   epilepsy   //  Br.   J.   Psychiatry.   –   1997,   vol.   170,   p.  
515–519.

Knyga:
3.  Krikščiūnas  A.  Neurozė.  –  Vilnius,  „Avicena“,  1994.
Straipsnių  rinkinys:
4.  Hegman  M.R.,  Schiffer  C.A.  Platelet  transfusion  to  pa-

tients   receiving   chemotherapy.   In:   Rosse   E.C.,   Simon   T.L.,  
Moss  G.S.,  Gould   S.A.   (eds.).   Principles   of   transfusion  me-
dicine.   2nd   ed.   –   Baltimore,  Williams   &  Wilkins,   1996,   p.  
263–273.

Straipsnių  rankraščiai  pateikiami  žurnalo  vyriausiajam  re-
daktoriui arba „Gydymo meno“ redakcijai.

Adresas:  Tvirtovės  al.  90A,  LT-50185  Kaunas
Tel.:    (8*37)  33  10  09,  faksas:  (8*37)  33  15  34,  el.  paštas:  

lbpd@medicine.lt
Puslapis internete: http://www.biological-psychiatry.lt

Informacija autoriams


