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Santrauka
Tikslai. Šios rekomendacijos sukurtos siekiant užtikrinti pacientų, sergančių depresiniu sutrikimu (DS) (angl. major depressive disorder,
MDD) saugumą ir padėti stebėti ir valdyti gydymo antidepresantais nepageidaujamus poveikius. Rekomendacijomis siekiama informuoti
gydytojus apie su gydymu susijusias rizikas ir apie metodus, kaip šias rizikas sumažinti.
Metodai. Ekspertai bendraautoriai buvo pakviesti kontaktuojant su pagrindinių suinteresuotųjų šalių tarptautinių profesinių draugijų atstovais,
dirbančiais DS gydymo srityje (ASBDD, CANMAT, WFSBP ir ISAD). Rankraštis buvo parengtas ir redaguotas, kol pasiektas galutinis susitarimas.
Rezultatai. Tinkamas rizikos įvertinimas prieš farmakoterapiją ir saugumo stebėjimas farmakoterapijos metu yra esminiai veiksniai, kad
sušvelninti nepageidaujamus reiškinius, optimizuoti vaistinio preparato teikiamą naudą, įvertinti ir valdyti nepageidaujamus reiškinius, kai
jie atsiranda. Farmakoterapijos rizikos veiksniai skiriasi atsižvelgiant į individualias paciento savybes ir skiriamą gydymo režimą. Rizikos
veiksniai turi būti atidžiai įvertinti prieš pradedant farmakoterapiją ir pasirenkamos tinkamos individualios gydymo taktikos. Kai kurie
antidepresantai siejami su specifinėmis saugumo problemomis, kurios turi būti išspręstos.
Išvados. Antidepresantų sukeliamų nepageidaujamų reiškinių gydymui būtinas tinkamas vertinimas ir stebėjimas, siekiant pagerinti rizikos ir
naudos santykį ir pagerinti klinikinius rezultatus.
Adresas susirašinėti: Seetal Dodd, E-mail: seetald@barwonhealth.org.au
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Gydymo rekomendacijos
1. Įvadas
Antidepresantai yra ketvirta dažniausiai išrašomų
medikamentų kategorija Ekonominio bendradarbiavimo ir
plėtros organizacijos (angl. Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD) šalyse, su didėjančia
tendencija (Stuart ir kt., 2017). Antidepresantų vartojimas
yra susijęs su skirtingo sunkumo ir pasireiškimo dažnio
nepageidaujamų reiškinių rizika. Dažniausi šalutiniai reiškiniai
yra galvos skausmas, pykinimas, ažitacija, slopinimas,
seksualinės disfunkcijos, susilpnėjęs protinis aštrumas ir
atmintis, svorio augimas bei metaboliniai sutrikimai (Anderson
ir kt. 2012). Retesni ir sunkesni yra kardiologiniai (Dziukas
ir Vohra 1991; Jasiak ir Bostwick 2014), ir neurologiniai
(įskaitant traukulius) ir kepenų funkcijos nepageidaujami
reiškiniai, taip pat ir galimai didesnė suicidiškumo rizika
pauglystėje. Nepaisant subjektyvaus diskomforto ir gretutinių
ligų, nepageidaujami reiškiniai yra dažniausia antidepresantų
nutraukimo priežastis, kuri susijusi su didesne prastų gydymo
rezultatų tikimybe (Keitner 2010). Taigi nepageidaujamų
reiškinių, susijusių su antidepresantų vartojimu, valdymas yra
svarbus dalykas tiek pacientų saugumui ir tiek realaus gydymo
veiksmingunmo padidinimui. Taigi nepageidaujamų reiškinių,
susijusių su antidepresantų vartojimu, valdymas yra svarbus
dalykas pacientų saugumui ir realaus pasaulio efektyvumo
didinimui. Šiame kontekste svarbu atkreipti dėmesį į tai,
kad negydomas psichikos sutrikimas kelia daugybę rizikų ir
neigiamų pasekmių, o rizika, kad liga yra negydoma, dažnai
yra nepripažįstama (Berk ir Parker 2009).
Tarptautinė
Pasaulinės
biologinės
psichiatrijos
draugijų federacijos (WFSBP) darbo grupė yra parengusi
vienpolių depresinių sutrikimų biologinio gydymo praktines
rekomendacijas (Bauer ir kt. 2002a; Bauerir kt.2002b; Bauer
ir kt.2007; Bauer ir kt. 2013; Bauerir kt., 2015). Kanados
nuotaikos ir nerimo gydymo tinklas (CANMAT) parengė
pacientų, sergančių sunkia depresija (MDD), gydymo klinikines
gaires, o šiose rekomendacijose pateikiamos pacientų saugumo
rekomendacijos (Kennedy ir kt.2016; Lam ir kt., 2016).
Neseniai buvo parengtos vaistų nuo depresiniossutrikimo
(DS, angl. Major depressive disorder, MDD) rekomendacijos,
kurios dokumentuoja Floridos ekspertų grupės sutarimo
rekomendacijas ir apima saugos rekomendacijas (McIntyre ir
kt., 2017). Australijos specialistams taip pat buvo paskelbtos
regioninės antidepresantų vartojimo gairės (Dodd ir kt., 2011).
Manome, kad reikia naujų sutarimo rekomendacijų, kurios
konkrečiai spręstų antidepresantų gydymo saugumą, turėtų
platesnį tarptautinį sutarimą ir atnaujintų ankstesnes gaires.
Šios rekomendacijos atspindi ekspertų sutarimą dėl pacientų
vertinimo ir stebėjimo prieš pradedant ir gydant DS. Šios
rekomendacijos pateikiamos patogiu naudoti formatu kaip
praktinis vadovas gydytojams. Visi bendraautoriai patvirtino
galutinę rekomendacijų versiją, kurią taip pat patvirtino
WFSBP, CANMAT, Australazijos bipoliarinių depresijos
sutrikimų draugija (ASBDD) ir Tarptautinė afektinių sutrikimų
draugija (ISAD).
2. Metodas
Tyrėjai, kurie yra ASBDD ir CANMAT nariai, paskatino
ketinimą paskelbti naujausias tarptautines bendro sutarimo
rekomendacijas dėl antidepresantų vartojimo gydant DS, abi
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organizacijos oficialiai remia šį projektą. Buvo kreiptasi į WFSBP
ir ISAD ir buvo paskirti bendraautoriai iš visų dalyvaujančių
organizacijų. Autoriai buvo atrenkami atsižvelgiant į jų patirtį,
patirtį, narystę dalyvaujančioje visuomenėje ir norą dalyvauti.
Šių bendro pobūdžio rekomendacijų taikymo sritis apsiribojo
vaistų, kurie yra pagrindinė antidepresantų terapija DS, saugos
klausimais.
Augmentaciniai medikamentai, ne pagal indikacijas
skiriami vaistai ir vaistai, pirmiausia naudojami kitoms
indikacijoms, nepatenka į šią vertinimo sritį. Nuo 2015 m.
lapkričio mėn. iki 2016 m. sausio mėn. daugybė išsamių
kompiuterizuotų recenzuojamos literatūros paieškų buvo
atliekamos neribojant datos. Buvo ieškoma „Pubmed“, OVID,
„Medline“ ir atitinkamų leidinių nuorodų sąrašų. Duomenys
kelis kartus buvo atliekami atskirų bendraautorių vėliau
iki 2016 m. Lapkričio mėn. Buvo parengtos ir išplatintos
rekomendacijos redagavimui ir bendraautorių atsiliepimams
kartoti, kol visi bendraautoriai patvirtins galutinę versiją. Buvo
paprašyta ASBDD, CANMAT, WFSBP ir ISAD pritarimo,
kad šios susitarimo rekomendacijos būtų susietos su šiomis
draugijomis. Rekomendacijos išdėstytos skyriuose; vertinimas
(3 skyrius), stebėjimas (4 skyrius), specialios grupės (5
skyrius), nepageidaujamų reiškinių valdymas (6 skyrius)
ir perdozavimo valdymas (7 skyrius). Kai kurie saugumo
klausimai kyla daugiau nei viename skyriuje (pvz., Kepenų
funkcija) ir buvo stengiamasi išvengti pasikartojimo. Gydymo
antidepresantais saugumo stebėjimo rekomendacijų santrauka
pateikta 1 lentelėje.
3.
Bendros
rekomendacijos
antidepresantų vartojimo

dėl

3.1. Įvertinimas, ar reikia pradėti ar tęsti DS gydymą
Kiekvienam naujam pacientui, kenčiančiam nuo DS,
sprendimas skirti antidepresantą – ar ne – turi būti įvertintas
bendradarbiavimo ir terapinio aljanso požiūriu (Berk ir kt.,
2004). Gydymą reikia pradėti arba tęsti, jei pacientas sutinka su
gydymo planu ir režimu, pripažįsta jo riziką ir naudą, o gydantis
gydytojas mano, kad gydymo nauda yra didesnė už riziką.
Kruopštus vertinimas turėtų būti atliekamas individualiai.
Prieš nustatant diagnozę ar priimant sprendimus dėl gydymo,
turėtų būti atliktas diagnostinis darbas, siekiant užtikrinti, kad
būtų sprendžiamos potencialiai svarbios ar komplikuojančios
medicininės ar psichinės būklės. Tuomet sprendimą dėl
gydymo ar negydymo reikia aptarti su pacientu, taip pat aptarti
visas gydymo galimybes, įskaitant psichosocialinį intervenciją,
jei ji tinkama. Šios apžvalgos 3.3 skirsnyje pateikti vertinimai
gali būti naudingi diagnostikos aiškumui pagerinti.
3.2. Gydymo pasirinkimas
Gydymas pasirenkamas atsižvelgiant į daugybę pašalinių
veikėjų, įskaitant atskirų antidepresantų veiksmingumą ir
toleravimą, praeities atsaką ir toleranciją, asmens klinikinių
simptomų pobūdį, asmenines nuostatas ir išlaidas.
Antidepresantų deriniai, padidinimo strategijos ir kitos
vaistų parinktys bei somatinė terapija paprastai yra rezervuota
tiems, kurie nereagavo į antidepresantų monoterapiją (Dodd
ir kt., 2005) ir nepatenka į šių rekomendacijų taikymo sritį.
Šiose rekomendacijose neatsižvelgiama į atskirų gydymo
būdų saugumo ir toleravimo palyginimą. Atvirkščiai, jomis
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1 lentelė. Antidepresantų saugumo monitoringo rekomendacijų santrauka
Rekomendacijos
Pradiniai įvertinimai

Labai rekomenduojama
• Diagnostika / diferencinė diagnozė, įskaitant organinių depresijos priežasčių įvertinimą
• Asmeninė ir šeimos istorija, apimanti ankstesnį antidepresantų vartojimą
• Fizinė sveikata, įskaitant kūno masės indeksą ir (jei reikia) liemens apimtį; metabolinis sindromas; seksualinė
sveikata / disfunkcija; hipertenzija; alkoholis, tabako ir psichoaktyvių medžiagų vartojimas bei priklausomybė
Taip pat reikia atsižvelgti
• Nėštumo testas
• Kepenų funkcijos tyrimas (reikalingas agomelatinui)
Gali būti svarstoma
• Elektrokardiograma esant širdies ir kraujagyslių ligoms
• Kaulų tankio nuskaitymas, ypač kai yra osteoporozės rizikos veiksnių; Elektrolitai, ypač. vyresnio amžiaus
pacientams

Įvertinimai gydymo metu

Patikrinkite, ar nėra pokyčių, palyginti su pradiniu vertinimu
• Svoris ir (jei reikia) liemens apimtis
• Seksualinė disfunkcija
Patikrinkite, ar nėra neigiamo gydymo poveikio
• Savižudiškos mintys, ypač jaunų žmonių
• Padidėjęs transaminazių kiekis serume (reikalingas agomelatinui)
Hiponatremija, ypač vyresnio amžiaus žmonėms
• Hipertenzija; ortostatinė hipotenzija

Ypatingos populiacijos

Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas vaikams, pagyvenusiems žmonėms, reprodukcinio amžiaus moterims ir
žmonėms, turintiems psichikos ir fizinių sutrikimų

siekiama pateikti rekomendacijas dėl pacientų ir su vaistais
susijusių veiksnių, į kuriuos reikėtų atsižvelgti vertinant
gydymo pasirinkimo saugumą ir toleravimą.
3.3. Prieš gydymą atliekamas įvertinimas
Pradiniame vertinime pateikiama informacija apie klinikinę
būklę prieš pradedant gydymą, todėl turėtų būti nustatyti
pradiniai parametrai, skirti stebėti saugumą ir toleravimą
gydymo metu. Duomenys apie sutrikimo pobūdį ir eigą,
išsamią klinikinę istoriją, diferencinę diagnozę, medicinines ir
psichines gretutines ligas, praeities istoriją ir šeimos atsaką į
gydymą / nereagavimą ir toleravimą yra būtini norint pasirinkti
gydymo būdą, kuris taip pat turi būti pritaikytas asmeninius
pageidavimus, taip pat kultūrinius ir aplinkos veiksnius.
3.3.1. Skalės ir įvertinimas prieš paciento apklausą arba
jos metu
Savarankiškai įvertinti klausimynai gali būti naudojami
laukiamajame ar internete, kad padėtų rinkti tokią informaciją
kaip medicininė ir šeimos istorija. Naudojant simptomų skales,
pacientų ir šeimos anketas bei atrankos įrankius gali būti
lengviau rinkti duomenis ir tai gali būti praktiška daugelyje
praktikos sąlygų. Nėra rekomenduojamų specialių psichinės
sveikatos priemonių; tačiau kai kurios sveikatos tarnybos gali
įpareigoti naudoti tam tikrus klausimynus ir skales. Taip pat yra
išsamių struktūrinių diagnostinių interviu skalių, leidžiančių
nustatyti gretutinius psichikos sutrikimus, nors jie paprastai
užima daug laiko ir paprastai yra skirti tik tyrimų tikslams.
Komorbidinius medžiagų vartojimo sutrikimus reikia gydyti
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arba pacientus nukreipti specialistams, atsižvelgiant į vietinius
protokolus. Kiti vaistai, kuriuos šiuo metu vartoja pacientas,
turėtų būti dokumentuoti ir įvertinta vaistų sąveikos rizika
3.3.2. Laboratoriniai tyrimai
Daugumoje nacionalinių ir tarptautinių rekomendacijų
nagrinėjami
laboratoriniai
tyrimai
prieš
gydymą
antidepresantais ir jų metu.
Jų įtraukimas į šias dabartines tarptautines rekomendacijas
yra ginčytinas, nes tyrimai gali būti nereikalingi, nebūtinai
ekonomiški ir gali be reikalo padidinti gydymo išlaidas. Kai
kuriuos testus įpareigoja atlikti vaistų priežiūros institucijos
tose valstybėse ar regionuose, kuriuose šios priežiūros
institucijos yra veikiančios ir kompetentingos. Šiuo metu
vieninteliai pradiniai laboratoriniai tyrimai, kuriuos užsakė
sveikatos priežiūros agentūros, yra kepenų funkcijos tyrimai
prieš pradedant gydymą agomelatinu ir nefazodonu, jo metu
ir po jo. Reglamentus dėl agomelatino inicijavo Europos
vaistų agentūra (EMA), įskaitant tai, kad to pradėti negalima
arba gydymas turi būti nutrauktas, jei serumo transaminazių
koncentracija viršija tris kartus viršutinę normos ribą
(Europos vaistų agentūra, 2008). Patentinis nefazodonas buvo
nutrauktas 2003 m. dėl nepageidaujamų kepenų poveikių, nors
kai kuriose rinkose vis dar yra kai kurių generinių vaistų. Kitur
kitos reguliavimo institucijos patvirtino farmacijos kompanijų
pateiktą informaciją apie produktą, įskaitant EMA bandymų
reikalavimus.
Dėl įprastinio pradinių laboratorinių tyrimų naudojimo
yra skirtingos nuomonės, atspindinčios įrodymų ribotumą
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ir skirtingus atskirų šalių standartus. Pavyzdžiui, CANMAT
rekomendacijose nepatartina atlikti įprastų laboratorinių
tyrimų, įskaitant terapinį vaistų stebėjimą ir genetines bei
CYP450 analizes, ir rekomenduojama atlikti tokius tyrimus
tik tada, kai yra klinikinių indikacijų. Priešingai, kai kurios
šalys turi gaires ir taisykles, kuriose kai kurie tyrimai,
pavyzdžiui, agomelatinu gydytų pacientų kepenų funkcijos
tyrimai, yra privalomi. Taigi šiose tarptautinėse konsensuso
rekomendacijose aprašoma, kokie testai galimi, nepateikiant
rekomendacijų dėl konkretaus testo naudojimo. Vykdomos
tolesnės mokslinių tyrimų pastangos, o rekomendacijos gali
pasikeisti, kai atsiras naujų duomenų. Klinikinėje praktikoje
dauguma gydytojų paprastai neskiria laboratorinių tyrimų
prieš ir po gydymo antidepresantais. Kita vertus, laboratoriniai
tyrimai gali būti naudingi norint nustatyti pradinius matavimus
prieš pradedant gydymą, nustatyti rizikos veiksnius ir neįtraukti
fizinių ligų, sukeliančių depresijos simptomus. Sprendimą
prašyti bandymų gali turėti įtakos vietiniai reglamentai,
prieinamumas ir bandymų kaina. Sprendimai taip pat gali būti
priimami kiekvienu atveju atskirai, atsižvelgiant į riziką ir
asmeninius pageidavimus.
3.3.2.1. Testai, skirti atmesti kitas medicinines diagnozes,
atliekant DS diferencinę diagnostiką.
Pilnas kraujo tyrimas:Pilnas kraujo tyrimas yra naudingas
norint įvertinti, ar depresijos simptomai yra susiję su anemija
ir jos priežastimis, įskaitant B12 ar folatų trūkumą, ar sisteminį
uždegimą, nustatytą padidėjus baltųjų kraujo kūnelių skaičiui.
Skydliaukės funkcija: Hipotirozė (ir kiek mažiau
hipertirozė) gali būti siejama su tokiais simptomais kaip
emocinis nestabilumas, kognityviniai sutrikimai, nuovargis
ir mieguistumas, kurie gali būti neteisingai diagnozuoti
kaip DS (Bauer ir kt., 2008). Daugeliu atvejų skydliaukę
stimuliuojančio hormono (TSH) lygis yra laikomas tinkamu
ekranu subklinikinei ar prasidedančiai hipotirozei nustatyti. Du
dideli ambulatorinių pacientų, sergančių depresija, kohortos
tyrimai (Iosifescu ir kt., 2001; ir Fava ir kt., 1995) parodė,
kad hipotirozė ir hipertirozė yra nedažni, nė viename tyrime
nėra klinikinių atvejų ir kad yra subtilių skydliaukės funkcijos
sutrikimų. neatrodo, kad turėtų įtakos gydymo rezultatams
(Fava ir kt., 1995; Iosifescu ir kt., 2001). Jei pacientams,
sergantiems depresija, nustatoma nenormali skydliaukės
funkcija, reikia normalizuoti TSH ir skydliaukės hormonų
kiekį (T3 ir T4). Jei gydytojas nėra susipažinęs su skydliaukės
hormonų kiekio koregavimu, pacientus reikia nukreipti pas
endokrinologą ar internistą. Depresijos simptomai gali išnykti,
kai pakoreguojamas nenormalus skydliaukės hormono kiekis.
Pacientų pogrupyje gali reikėti papildomai gydyti depresijos
simptomus antidepresantais (bet kurios klasės). Reikėtų
pažymėti, kad skydliaukės disfunkcija buvo susijusi su
neatsakymu į gydymą, net jei tai buvo koreguota (Berlin ir kt.,
1999; Dodd ir Berk 2004).
Piktnaudžiavimo alkoholiu ir narkotikais ir priklausomybės
patikra: Piktnaudžiavimas alkoholiu ir narkotikais bei
priklausomybė yra dažnas komorbidiškuamas su DS. Jų
nustatymas yra svarbus ne tik klinikiniam gydymui, bet ir
farmakoterapijos saugumo sumetimams. Diagnostiką gali
supainioti netaskleistas medžiagų vartojimas, apsinuodijimas
ar medžiagų pašalinimas, ypač psichostimuliatorių vartojimas,
kuris imituoja nuotaikos sutrikimo simptomus (Barr ir kt.
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2002) Farmakodinaminė ir farmakokinetinė vaistų sąveika
su alkoholiu, tabaku ir neteisėtomis medžiagomis yra didelė
rizika (Dodd ir kt., 2011). Tikslinga reguliariai teirautis apie
naudojimą, net jei neatitinka priklausomybės ar piktnaudžiavimo
kriterijų. Su alkoholiu (Menkes ir Herxheimer2014) ir tabaku
(Nemeroff ir kt. 1996) susijusi rizika yra gerai žinoma. Mažiau
žinoma apie antidepresantų ir neteisėtų narkotikų sąveiką, kai
atvejų pranešimai parodė potencialiai rimtą riziką (Silins ir
kt., 2007). Kraujo, seilių ar šlapimo patikra, siekiant nustatyti
medžiagas, ir alkoholio ar iškvėpto anglies monoksideko
kvėpavimo tyrimai gali aptikti tik medžiagas, esančias tyrimo
metu. Informacija, surinkta iš šeimos, draugų ir kitų sveikatos
priežiūros specialistų, gali būti patikimesnė ir padėti suprasti
žmogaus narkotines medžiagas ir alkoholį. Kaip ir vartojant
neteisėtas medžiagas, kai kurie receptiniai vaistai gali sukelti
ar sustiprinti depresijos simptomus ir sukelti vaistų sąveiką
(Dodd ir kt., 2011). Naudojant savęs ataskaitų skales, įskaitant
Narkotikų piktnaudžiavimo atrankos testą (Gavin ir kt., 1989)
ir Mičigano alkoholio atrankos testą (Selzer1971), gali būti
privalumų, palyginti su laboratoriniais tyrimais, pavyzdžiui,
mažesnės išlaidos, didesnis jautrumas ir nauda terapiniam
aljansui.
Infekcinių ligų patikra: Infekcinės ligos kartais gali
sukelti simptomus, kurie sutampa su DS, įskaitant somatinius
simptomus, nuovargį, negalavimo skausmus ir skausmą (Maes
2009). Šie simptomai gali išlikti, kai ūminė infekcija išnyks
(Nolanir kt., 2012). Virusinės ir kitos infekcijos gali būti
tikrinamos naudojant kraujo mėginius. Infekcijos simptomai,
tokie kaip nuovargis ir anhedonija, gali sutapti su depresijos
simptomais. Kai kurios virusinės infekcijos taip pat siejamos
su didesniu DS dažniu, įskaitant žmogaus imunodeficito virusą
(ŽIV) (Shacham ir kt. 2009), hepatitą C (Bailey ir kt., 2009),
Vakarų Nilo virusą (Murray ir kt., 2007) ir Epstein-Barr virusas
(Milleris ir kt., 1986; Milleris ir kt., 2005). Eritrocitų nusėdimo
greitis ir C reaktyvaus baltymo lygis gali būti informatyvus
įtarus infekciją, nors šie tyrimai yra gana nespecifiniai.
Pranešama, kad depresijos simptomai yra dažniausiai
pasitaikantis interferono gydymo hepatitu C šalutinis poveikis,
o išankstinis gydymas SSRI gali užkirsti kelią depresijos
simptomams, susijusiems su gydymu interferonu (Lucaciu ir
Dumitrascu 2015).
24 valandų laisvas kortizolio šlapimo tyrimas: tai gali
nustatyti hiper- ir hipokortizolemiją, kurios kiekviena gali
pasireikšti su depresijos simptomais (Wolkowitz ir kt., 2009).
Depresijos simptomai, susiję su Kušingo sindromu, gali
išnykti gydant endokrininį sutrikimą (Wolkowitz ir kt., 2009).
Endokrininiai sutrikimai išsamiau aptariami šios apžvalgos
5.3.4 skyriuje.
Neurovizualinis
tyrimas
ir
kognityviniai
neuropsichologiniai tyrimai: Vėlyvos pradžios DS
atsiradimui magnetinio rezonanso tyrimas (MRT) gali būti
naudingas, įvertinant ar smulkiųjų kraujagyslių liga yra
pagrindinė priežastis (O’Brien ir kt., 1998). Kognityviniai
neuropsichologiniai tyrimai gali nustatyti kognityvinius
sutrikimus. DS siejamas su daugeliu vykdomosios funkcijos
ir atminties sutrikimų (Wright ir Persad 2007; Snyder 2013;
Keefe ir kt., 2014). MRT ir kognityviniai neuropsichologiniai
tyrimai taip pat gali būti naudinga bazinė priemonė būsimiems
vertinimams, ypač todėl, kad vėlyvosios pradžios DS buvo
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nustatytas kaip demencijos rizikos veiksnys (Kohler ir kt.,
2015).
3.3.2.2. Tyrimai, reikalingi pradiniam funkcionavimui
įvertinti, kuriems įtakos gali turėti antidepresantų
vartojimas.
Kūno svoris: DS ir gydymas antidepresantais yra susiję
su kūno svorio pokyčiais. Kūno svorio pokyčiai dažnai kelia
susirūpinimą pacientams, gydomiems antidepresantais, bei yra
susiję su daugeliu komorbidinių somatinių ligų (Fava, 2000).
Padidėjęs kūno svoris gali sąlygoti metabolinio sindromo
vystymąsi (Heiskanen, 2015). Kūno svoris ir liemens
apimtis turi būti matuojami ir registruojami prieš gydymo
antidepresantais pradžią. Ne vieninga, bet daugumos šio
sutarimo autorių nuomone, metabolinio sindromo rodmenys
– lipidų koncentracija, arterinis kraujo spaudimas ir glikemija
turi būti matuojami tik esant indikacijoms.
Seksualinė sveikata: gydymo metu atsiradusi (angl.
treatment-emergent) seksualinė disfunkcija yra dažnas šalutinis
gydymo antidepresantais poveikis. Tyrimų duomenimis
27–65% moterų ir 26–57% vyrų gydymo antidepresantais
pradžioje pasireiškia arba buvusių seksualinių sutrikimų
pablogėjimas arba nauji gydymo metu atsiradę seksualinės
funkcijos sutrikimai (Baldwin ir kt., 2013). Vis dėl to, šis
šalutinis poveikis ne retai pasireiškia anamnezėje esant
gydymo nereikalaujantiems seksualinės funkcijos sutrikimams.
Remiantis tyrimo duomenimis, 26% tiriamųjų, nesergančių
psichikos liga, 45% antidepresantais negydomų depresija
sergančių tiriamųjų ir 63% antidepresantais gydomų tiriamųjų,
turėjo tam tikrų seksualinės funkcijos sutrikimų (Angst,
1998). Seksualinei sveikatai įvertinti turėtų būti naudojamos
validuotos skalės, tokios kaip: Arizonos seksualinių patirčių
skalė (angl. Arizona Sexual Experiences Scale, ASEX), Lytinės
funkcijos indeksas (angl. Sexual Functioning Inventory,
SFI), Seksualinio funkcionavimo pokyčių klausimynas (angl.
Changes in Sexual Functioning Questionnaire, CSFQ),
Su psichotropiniais medikamentais susijusios seksualinės
disfunkcijos klausimynas (angl., the Psychotropic-Related
Sexual Dysfunction Questionnaire, PRSexDQ-SALSEX) ir
Lytinio poveikio skalė (angl. the Sex Effects Scale).
Kardiologinis saugumas: Arterinis kraujo spaudimas
(AKS) ir širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) taip pat turi
būti patikrinti, dėl kai kurių medikamentų poveikio į AKS;
kardiovaskulinės ligos yra rizikos faktorius kardiovaskuliniams
šalutiniams reiškiniams pasireikšti (Spindelegger ir kt., 2014).
Nėštumo testas: ar pacientė nėra nėščia – turėtų būti
patikslinta visoms reprodukcinio amžiaus moterims prieš
skiriant gydymą antidepresantais, o esant neaiškumui, gali
būti atliekamas nėštumo testas. Nėštumas susijęs su kai
kurių antidepresantų ir jų metabolitų poveikiu vaisiui, taigi ir
teratogeniškumu, bei kai kurių medikamentų farmakokinetikos
pokyčiais. Dėl to DS gydymas medikamentais turi priklausyti
ir nuo pacientės reprodukcinės būklės (Deligiannidis ir kt.,
2014).
Kepenų funkcijos tyrimai (KFT): Vyresnio amžiaus
pacientai, pacientai turintys gretutinių ligų ar vartojantys
keletą medikamentų yra laikomi didelės rizikos grupėmis
turėti pakitusią kepenų funkciją. Hepatitas C yra siejamas
su depresijos simptomais, nepriklausomai nuo gydymo
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interferonu-α
ir
piktnaudžiavimo
psichoaktyviomis
medžiagomis (Carta ir kt., 2007). Transaminazių
koncentracijos kraujo serume ir kitų kepenų pažaidos rodiklių
ištyrimas yra rekomenduojamas esant kepenų funkcijos
sutrikimo įtarimui pagal klinikinius požymius, tokius kaip
komorbidinis piktnaudžiavimas alkoholiu. Kuomet pakitę
KFT nustatomi prieš gydymo antidepresantais pradžią, turi
būti nustatoma šių pakitimų priežastis ir jei kepenų pažaidos
lygis yra kliniškai reikšmingas, gydymas antidepresantais turi
būti atidedamas iki sutrikusios kepenų funkcijos korekcijos.
Jei pradiniai KFT yra ne normos ribose ir esant klinikinėms
indikacijoms (pvz.: kepenų fermentų padidėjimas du kartus
virš normos), gydymui turi būti pasirenkami antidepresantai,
siejami su mažesne rizika sukelti kepenų funkcijos sutrikimą.
Tokiais atvejais, įvertinus naudos ir žalos santykį, gali būti
pradedamas gydymas antidepresantais, gydymo eigoje
monitoruojant kepenų funkciją. Įprastai, šie kraujo tyrimai
atliekami kartą per metus, nebent yra priežasčių juos kartoti
dažniau. Pacientų, su antidepresantų sukelta kepenų pažaida,
gydymo rekomendacijos yra aprašytos 6 skyriuje. Pacientų,
sergančių kepenų liga, gydymas antidepresantais aptartas 5.3.1
skyriuje ir kepenų funkcijos sutrikimas kaip šalutinis gydymo
antidepresantais poveikis aptartas 6.1 skyriuje.
Farmakogenetinis tyrimas: šis tyrimas prieinamas
vis didesniam genų, susijusių su farmakokinetiniais ir
farmakodinaminiais pokyčiais, skaičiui (Singh ir Bousman,
2017). CYP2D6 ir CYP2C19 fermentų sistemų genų variantų
tyrimas nustatant metabolizmo tipą yra labiausiai įrodymais
pagrįstas farmakogenetikos tyrimas, reikšmingas gydant
antidepresantais (Muller ir kt., 2013). Yra duomenų, rodančių
galimą šio tyrimo naudą tam tikrais atvejais (Brennan ir kt.,
2015), bet jų nepakanka, naudojimą kasdienėje klinikinėje
praktikoje, pagrįsti. Tarptautinė Psichiatrinės Genetikos
asociacija (angl. The International Society for Psychiatric
Genetics) nerekomenduoja genetinio tyrimo pacientams,
vartojantiems antidepresantus (angl. International Society of
Psychiatric Genetics, 2016). Reikalinga daugiau įrodymų,
norint patvirtinti šio tyrimo naudą klinikinėje praktikoje, bei jo
kainos ir naudos santykį (Bousman ir Hopwood, 2016).
Elektrokardiograma (EKG): Šis tyrimas gali būti
naudojamas širdies laidumo sutrikimų nustatymui bei
pradinės širdies funkcijos vertinimui prieš pradedant gydymą
antidepresantais. Pranešta apie EKG pakitimus vartojant
triciklius antidepresantus (TCA), SSRI, SNRI, mirtazapiną ir
bupropioną, ypatingai vyresnio amžiaus pacientams bei esant
didelėms medikamentų dozėms (Goldberg ir Ernst, 2012).
Pradinės EKG atlikimas yra rekomenduojamas pacientams,
sergantiems kardiovaskulinėmis ligomis (Dodd ir kt., 2011).
Kaulų tankio matavimas: epidemiologinių tyrimų
duomenys rodo ryšį tarp serotoninerginio poveikio
antidepresantų vartojimo ir kaulų mineralinio tankio pokyčių.
Šie duomenys siejami su įrodymais jog serotoninerginio
poveikio medikamentai turi įtakos osteoblastų ir osteoklastų
vystymuisi ir kaulo formavimuisi (Williams ir kt., 2008; Hodge
ir kt., 2013), nors klinikinė šių duomenų reikšmė dar tiriama.
Pradiniai kaulo tankio matavimo rodmenys gali būti naudingi
pacientams turintiems didelę osteoporozės riziką, norint
įvertinti kaulų tankio pokyčius po ilgalaikio medikamentų
vartojimo. Reikia pažymėti, jog ne tik antidepresantų
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vartojimas yra rizikos faktorius osteoporozei išsivystyti bet
ir DS (Fernandes ir kt., 2016). Taip pat, daugelis žinomų
DS rizikos faktorių didina ir osteoporozės riziką, įskaitant
nepakankamą fizinį aktyvumą, nepilnavertę dietą ir rūkymą.
Kulno ultragarso, kaip kaulų kokybės mato, tyrimas buvo
pasiūlytas kaip atrankos tyrimas mažesnės rizikos pacientams,
nesusijęs su jonizuojančiosios spinduliuotės rizika, nors šio
tyrimo kaip ir dvigubos energijos rentgeno absorbciometrijos
tyrimo naudojimo klinikinėje praktikoje naudą reikia detaliau
ištirti (Williams ir kt., 2013; Rauma ir kt., 2015). Kaulų
sveikata detaliau aptarta 5.3.2 skyriuje.
4. Stebėjimas gydymo antidepresantais
laikotarpiu
Svorio ir, esant galimybei, liemens apimties pokyčiai
nuo gydymo pradžios turėtų būti atžymėti konsultacijų
metu. Metabolinio sindromo rodikliai turi būti stebimi esant
indikacijoms. Šalutiniai reiškiniai seksualinei funkcijai taip
pat turi būti vertinami konsultacijų metu ir esant indikacijoms
vertinami validuotomis skalėmis.
Gydymo antidepresantais pradžia (1–2 gydymo mėnesiai)
siejama su galima didesne suicidinių minčių ir suicidinio
elgesio rizika 18–24 m. amžiaus pacientų grupėje (Hammad
ir kt., 2006). Šie tyrimų duomenys buvo įtraukti į JAV
maisto ir vaistų administracijos (angl. U.S. Food ir Drug
Administration, FDA) „Įspėjimų sąrašą“, ko pasekoje stebėtas
sumažėjęs SSRI grupės antidepresantų skyrimas ir išdavojepadidėjęs suicidinių atvejų skaičius. (Gibbons ir kt., 2007;
Friedman, 2014). Naujausių tyrimų duomenys nerodo aiškios
padidėjusios savižudybės rizikos jauniems pacientams,
gydomiems antidepresantais (Gibbons ir kt., 2012). Vis dėl
to, nauja 12 klinikinių tyrimų meta-analizė, parodė didesnį
suicidinių įvykių pasireiškimą antidepresantais gydomų
tiriamųjų grupėje lyginant su gydomų placebu tiriamųjų
grupe (visose amžiaus grupėse) (Baldessarini ir kt., 2017).
Norint pilnai įvertinti riziką, reikalinga atlikti daugiau tyrimų.
Nors šiuo metu vertinama, jog gydymo antidepresantais
nauda nusveria savižudybės riziką, būtinas jaunų pacientų
savižudybės rizikos stebėjimas ūmioje depresinio susirgimo
fazėje ir bent 1 mėnesį pasiekus remisiją.
Kraujo tyrimai gali būti atliekami gydymo eigoje. KFT
yra būtini gydant agomelatinu tam tikrose šalyse, remiantis už
vaistų saugumą atsakingų institucijų nurodymais. Šie tyrimai
yra būtini prieš pradedant gydymą, po 3, 6, 12 ir 24 savaičių
nuo gydymo pradžios, kai yra didinama dozė ar atsiranda
klinikinių indikacijų (Servier Laboratories, 2014). Šio tyrimų
tvarkaraščio gali llaikytis ir kiti gydytojai, nepriklausantys
šių institucijų pavaldumui, ar naudoti įė tvarkaraštį ir skiriant
kitus antidepresantus. Gydymas agomelatinu ir nefazodonu
turi būti iškart nutraukiamas jei serumo transaminazių
aktyvumas daugiau kaip 3 kartus viršija viršutinę normos ribą
arba pacientui atsirado galimos kepenų pažaidos simptomų
ar požymių. Duomenų apie pakartotinį agomelatino skyrimo
saugumą, normalizavusis transaminazių aktyvumui, nėra,
todėl pakartotinis skyrimas nerekomenduojamas.
Širdies funkcijos stebėjimas įskaitant ir AKS matavimą
rekomenduojamas jei monoaminooksidazės inhibitoriai
(MAOI), TCA ar didelės dozės citalopramo (Castro ir kt.,
2013) yra skiriami pacientams turintiems kardiovaskulinių ligų
rizikos veiksnių, įskaitant metabolinį sindromą, rūkantiems
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pacientams ar pacientams, turintiems kardiovaskulinių
ligų šeiminę anamnezę. Antidepresantų skyrimas sergant
kardiovaskulinėmis ligomis aptartas 5.3.3 skyriuje.
Kardiologinis saugumas esant perdozavimui aptartas 7
skyriuje. AKS pokyčiai gydymo pradžioje yra susiję su tam
tikrais antidepresantais. Hipertenzija yra siejama su gydymo
venlafaksinu ir desvenlafaksinu (Thase ir kt., 2015), ortostatinė
hipotenzija – su gydymo fenelzinu, tranilciprominu ir TCA
pradžia (Moller ir kt., 1983).
4.1 Kitų rizikos grupių pacientų stebėjimas
Rizikos grupėse esančius pacientus reikia stebėti dėl
hiponatremijos rizikos. SSRI ir SNRI grupės preparatai, ypač
sertralinas ir escitalopramas yra siejami su hiponatremijos
rizika, kuri taip pat dokumentuota ir kitiems vaistams,
pavyzdžiui, mirtazapinui (Jung ir kt., 2011). Hiponatremijos
rizika yra reikšminga vyresnio amžiaus pacientams ir
didesnė moterims (Giorlando ir kt., 2013). SSRI ir SNRI
siejami su didesne hiponatremijos rizika, lyginant su kitais
antidepresantais (Giorlando ir kt., 2013). Yra duomenų,
leidžiančių manyti, kad hiponatremija nepriklauso nuo dozės
(Giorlando ir kt., 2013). Prieš pradedant gydymą SSRI ar SNRI
senyviems pacientams reikia atlikti elektrolitų ištyrimą. Šiems
pacientams elektrolitų ištyrimą reikia atlikti prieš gydymą ir po
pirmųjų 3–5 savaičių nuo gydymo antidepresantais pradžios
arba įtariant hiponatremijos simptomus (pykinimą, vėmimą,
galvos skausmą, sumišimą, nuovargį, raumenų silpnumą).
Antidepresantų terapinis medikamento stebėjimas
(TMS) (angl. therapeutic drug monitoring, TDM) gali būti
naudojamas medikamento ir metabolitų koncentracijoms kūno
skysčiuose nustatyti (Hiemke, 2008). Nors antidepresantų
TMS gali būti naudingas gydant TCA, jo naudojimas saugumo
vertinimui yra ribotas. Jei yra priežasčių įtarti neįprastą
vaisto koncentraciją, vietoje TMS, galima apsvarstyti vaisto
ir metabolito koncentracijos matavimą viename biologinio
skysčio mėginyje. TMS gali būti brangus, nepasiekiamas arba
nepakankamos kokybės. Jei TMS rodo per didelę arba mažą
antidepresanto koncentraciją plazmoje, gali prireikti papildomų
tyrimų, norint nustatyti priežastis. Medikamento nevartojimas
yra dažniausia mažos antidepresantų koncentracijos plazmoje
priežastis, o TMS gali parodyti neteisingus rezultatus tiems
pacientams kurie medikamentus vartoja tik kelias dienas prieš
atliekamą vaisto koncentracijos tyrimą.
Antidepresantų vartojimas taip pat siejamas ir su retais
nepageidaujamais reiškiniais, tokiais kaip kraujo diskrazijos
(Levin ir DeVane, 1992). Šie neįprasti šalutiniai reiškiniai
yra pernelyg reti, kad būtų pateisinamas susijusių tyrimų
reguliarius atlikimas; vis dėl to, gydantys gydytojai turėtų būti
budrūs dėl jų simptomų. Jie nėra susiję su antidepresanto doze.
5. Specialios populiacijos
5.1 Vaikų populiacija
Antidepresantų vartojimas vaikų populiacijoje yra
prieštaringas dėl susirūpinimo saugumu, toleravimu ir
veiksmingumu, taip pat ir dėl įrodymų iš aukštos kokybės
klinikinių tyrimų trūkumo (Jureidini ir kt., 2004). Vaikams
turėtų būti skiriamos amžių ir kūno svorį atitinkančios
antidepresantų dozės bei geresnes toleravimo savybes turintys
antidepresantai turėtų būti pirmo pasirinkimo. Antidepresantų
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vartojimas vaikų populiacijoje yra prieštaringas, dėl to
dažniausiai teikiama pirmenybė psichologinei terapijai/
psichologinėms intervencijoms. JAV FDA paskelbtas
„Įspėjimas“ dėl padidėjusios suicidinių minčių ir ketinimų
rizikos vaikams ir paaugliams vartojantiems antidepresantus
išlieka.
5.2. Nėštumas ir žindymas
Visi antidepresantai gali pereiti per placentą ir patekti
į motinos pieną, todėl vaisius ir žindomas kūdikis gali būti
veikiamas antidepresantų, skirtų motinai gydyti. Saugumo
problemos skiriasi priklausomai nuo nėštumo laikotarpio ir
pasirinkto antidepresanto. Gydymo antidepresantais neštumo
ir žindymo laikotarpiu gairės aptartos kitur (Dodd ir kt.,
2000a; Kennedy ir kt. 2009; Lam ir kt., 2009; Yonkers ir kt.,
2009; Beyondblue 2011; Bauer ir kt., 2013; National Institute
for Health Care ir Excellence, 2014) ir nėra šio sutarimo
tema. Apskritai, depresijos gydymo pranašumai nusveria
riziką vaisiui ar žindomam kūdikiui. Riziką galima sumažinti
vadovaujantis aukščiau nurodytomis gairėmis.
Motinos kraujo plazmos ir pieno TMS gali būti atliktas,
tačiau nėra būtinas. Nerekomenduojama kūdikiams matuoti
antidepresantų koncentraciją atliekant kulno dūrio kraujo
mėginius, dėl sukeliamo streso motinoms ir kūdikiams, ir
antidepresantų koncentracija kūdikių kraujyje beveik visais
atvejais yra žemiau žemiausios įprastinių analitinių metodų
aptikimo ribos (Dodd ir kt., 2000b).
Jei pacientas vartoja antidepresantus, apie tai turėtų būti
informuojama motinystės ir vaiko sveikatos tarnybos, kurios
gali turėti protokolus atitinkamai situacijai spręsti. Vien
antidepresantų vartojimas nėra pakankamas, kad būtų galima
klasifikuoti nėštumą kaip didelės rizikos.
5.3 Senyvo amžiaus pacientai
Skiriant antidepresantus senyvo amžiaus pacientams
sergantiems DS, reikia atsižvelgti į tai, jog jie taip pat
dažniau serga ir fizinėmis ligomis, kurioms gydyti gali
vartoti atitinkamus medikamentus. Inkstų ir kepenų funkcijos
gali būti susilpnėjusios, todėl prieš pradedant gydymą gali
reikėti jas ištirti. Pacientams reikia skirti amžių atitinkančią
antidepresantų dozę ir stebėti, ar nėra nepageidaujamų
reakcijų. Dėl padidėjusio antidepresantų veikiamų organų
jautrumo ir sumažėjusio toleravimo rekomenduojamos
mažesnės dozės (Cleare ir kt., 2015).
Tyrimais nustatyta jog SSRI, TCA, MAOI ir naujesni
antidepresantai yra susiję su skirtingomis rizikomis
senyvo amžiaus pacientams, tačiau nėra įrodymų jog tam
tikra medikamentų grupė būtų susijusi su mažesne rizika
šiai pacientų grupei (Couplandet ir kt., 2011). Naujesni
antidepresantai ir SSRI, kurie laikomi saugesniu pasirinkimu
suaugusiesiems, gali būti susiję su didesne hiponatremijos
rizika vyresnio amžiaus pacientams (Coupland ir kt., 2011).
Antidepresantų sukeltas delyras taip pat labiau tikėtinas
senyvo amžiaus pacientams (Kogoj, 2014). Taip pat reiktų
vengti antidepresantų, susijusių su ortostatine hipotenzija ar
sedacija, dėl griuvimų rizikos (Williams ir kt., 2015). Yra
negalutinių tyrimų duomenų apie antidepresantų vartojimą
senyvo amžiaus pacientams, sergantiems demencija (Leong,
2014).
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5.4. Gretutinės ligos
Duomenys apie pacientų, sergančių gretutinėmis
somatinėmis ligomis, DS atpažinimą (Menear ir kt., 2015b)
ir adekvatų gydymą (Menear ir kt., 2015a), yra prieštaringi.
Somatinėmis ligomis sergantys pacientai, paprastai yra
neįtraukiami į didelius klinikinius antidepresantų tyrimus, todėl
šioje pacientų grupėje stebimas patikimų saugumo duomenų
trūkumas. Vis dėl to keletas klinikinių antidepresantų tyrimų
su pacientais, sergančiais specifinėmis somatinėmis ligomis,
buvo atlikta. Tirti sergantys lėtiniu širdies nepakankamumu
(O‘Connor ir kt., 2010), kur sertralinas nebuvo efektyvesnis
už placebą, nepaisant ankstesnių efektyvumo įrodymų SSRI
grupės medikamentais gydant depresiją su komorbidine
išemine širdies liga (Rivelli ir Jiang 2007); Parkinsono liga
sergantiems pacientams, SSRI ir SNRI buvo efektyvūs ir
gerai toleruojami gydant gretutinį DS (Richard ir kt., 2012);
Alzheimerio liga sergantiems pacientams sertralinas ir
mirtazapinas nebuvo efektyvesnis už placebą (Banerjee ir kt.,
2012). ŽIV infekcija sergančius pacientus gydant SSRI grupės
antidepresantais stebėtas sumažėjęs kaulų mineralinis tankis
(Mazzoglio y Nabar ir kt., 2015), tačiau nėra aišku ar šis poveikis
susijęs su gydymu SSRI, ŽIV infekcija ar antiretrovirusiniu
gydymu (Kruger ir Nell, 2017). Antidepresantų saugumas, dėl
poveikio kaulų mineraliniam tankiui pacientams, sergantiems
ŽIV infekcija, apima gydymo naudos ir žalos įvertinimą. Vis
dėl to, yra pakankamai duomenų apie teigiamą antidepresantų
poveikį gydant DS pacientams, sergantiems komorbidinėmis
somatinėmis ligomis. (Ramasubbu ir kt., 2012).
5.4.1 Hepatinė ir renalinė disfunkcija
Hepatinė ir renalinė disfunkcijos susijusios su tam
tikrais iššūkiais DS gydant farmakoterapija. Tam tikrais
atvejais reikalingas medikamentų dozių sumažinimas.
Tyrimo duomenimis, citalopramo dozės sumažinimas buvo
nereikalingas pacientams sergantiems vidutinio sunkumo
inkstų funkcijos nepakankamumu, bet būtinas esant sutrikusiai
kepenų funkcijai ar sunkiam inkstų funkcijos nepakankamumui
(Joffe ir kt., 1998). Nuo to, kiek medikamento ar jo metabolitų
yra išskiriami per kepenis ar inkstus bei nuo inkstų ir kepenų
funkcijos sutrikimo sunkumo priklauso ar reikės sumažinti
medikamento dozę. Jei yra žinomi ar įtariami inkstų ar kepenų
funkcijos sutrikimai, reikia patikslinti sutrikimo sunkumą.
5.4.2 Kaulų sveikata
Nėra pakankamai žinoma apie gydymo antidepresantais
poveikį jau esant sumažėjusiam kaulų mineraliniam tankiui ar
osteoporozei (Williams ir kt., 2016). Atkreipiamas dėmesys į
medikamentus su mažesniu polinkiu stabdyti kaulinių ląstelių
funkciją. Skirtumai tarp SSRI, pagal kaulo formavimosi ir
funkcijos vystymosi stabdymą in vitro rodo sertraliną>fluok
setiną>paroksetiną>fluvoksaminą>citalopramą (Hodge ir kt.,
2013); tačiau šiems laboratorinių tyrimų duomenims trūksta
klinikinių įrodymų, todėl šių medikamentų poveikis kaulų
sveikatai nėra visiškai aiškus. Sumažėjęs kaulų mineralinis
tankis bei kaulinės masės netekimas nustatytas vartojant TCA
bei kitų klasių antidepresantus (Rauma ir kt., 2016).
5.4.3. Kardiovaskulinės ligos
Prieš
atsirandant
naujausiems
antidepresantams,
pacientams, sergantiems išemine širdies liga, dažniausiai
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būdavo skiriami TCA (Veith ir kt., 1982). Tačiau TCA gali
sukelti QTc segmento pailgėjimą (Vieweg ir Wood, 2004)
bei yra susiję su didesne atrioventrikulinės blokados rizika
pacientams su Hiso pluošo kojyčių blokada (Roose ir kt., 1987).
MAOI siejami su hipotenzijos ir tachikardijos rizika (Yekehtaz
ir kt., 2013), retais atvejais su hipertenzinėmis krizėmis
(Lavin ir kt., 1993), dėl to nėra rekomenduojami pacientams
sergantiems kardiovaskulinėmis ligomis (CVD; Teply ir kt.,
2016). SSRI ir SNRI pasižymi saugesniu kardiovaskuliniu
poveikiu dėl to yra labiau tinkami pacientams, sergantiems
kardiovaskulinėmis ligos; nepaisant to, yra klinikinių atvejų
duomenų apie su SSRI vartojimu susijusia ortostatine
hipotenzija, nežymia bradikardija, laidumo sutrikimais bei
venlafaksino vartojimo sukeltą AKS padidėjimą, galimą QTc
segmento pailgėjimą esant perdozavimui (Yekehtaz ir kt.,
2013). Mirtazapino ir trazodono perdozavimas sukelia širdies
funkcijos sutrikimus (Yekehtaz ir kt., 2013). Kardiovaskulines
ligas gydantis gydytojas turi žinoti apie DS gydymui paskirtus
medikamentus, bei vykdyti bendrą stebėjimą.
5.4.4. Endokrininiai bei autoimuniniai sutrikimai
Endokrininės funkcijos sutrikimai dažni žmonėms,
sergantiems DS. Fizinio susirgimo adekvatus gydymas
yra būtinas ir gali pagerinti ar net eliminuoti depresinius
simptomus, pvz., esant skydliaukės funkcijos sutrikimui (Davis
ir Tremont, 2007) ar sisteminei raudonąjai vilkligei (Karol ir
kt., 2013). Antidepresantai turi poveikį pogumburio-hipofizėsanktinksčių ašies funkcijai, kortikosteroidų ir imuninei
sistemoms, kurios sąveikauja su endokrininės funkcijos
sutrikimais (Antonioli ir kt., 2012). Antidepresantai klinikinėje
praktikoje dažnai skiriami esant gretutiniams endokrininės
funkcijos sutrikimams kliniškai stebint pakankamą saugumą,
tačiau tyrimų duomenų apie antidepresantų saugumą šiai
asmenų grupei, trūksta.
5.4.5. Nutukimas
Daugumai pacientų, besikreipiančių dėl DS gydymo,
stebimas viršsvoris arba nutukimas ir kai kurie antidepresantai
gali būti susiję su tolimesniu kūno svorio didėjimu (Grundy ir
kt., 2014). Tyrimų duomenys rodo, kad nutukimas yra susijęs
su mažesniu atsaku į gydymą antidepresantais (Kloiber ir kt.,
2007; Woo ir kt., 2016). Tyrimų duomenimis, su antidepresantais
susijęs kūno svorio prieaugis yra reikšmingesnis moterims
ir esant ilgesnei antidepresantų vartojimo trukmei (Bet ir kt.,
2013). Yra esminių skirtumų tarp medikamentų. Nors SSRI
siejami su kūno svorio augimu (Noordam ir kt., 2015), šis
poveikis ryškesnis vartojant mirtazapiną (Bet ir kt., 2013) ir
TCA (Berken ir kt., 1984). Tyrimo su elektroniniais sveikatos
duomenimis nustatyta, jog bupropionas ir nortiptilinas mažiau
susiję su kūno svorio prieaugiu nei citalopramas (Blumenthal
ir kt., 2014), tačiau kito, 6 mėnesių trukmės atviro tyrimo
metu nustatyta, jog nortriptilino vartojimas yra labiau susijęs
su kūno svorio prieaugiu nei escitalopramo (Uher ir kt.,
2009). Nenustatyta jog agomelatino vartojimas yra susijęs su
kūno svorio prieaugiu (Demyttenaere, 2011) ir palyginamojo
tyrimo duomenimis nebuvo nustatyta reikšmingų skirtumų
svorio didėjimui lyginant agomelatiną ir SSRI (Demyttenaere
ir kt., 2013). Duloksetino vartojimas, lyginant su kitais
antidepresantais, svorio prieaugiui turi tokį patį (Blumenthal ir
kt., 2014) arba mažesnį (Wise ir kt., 2006) poveikį nei lyginti
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antidepresantai. Pacientai, gydomi antidepresantais, turi būti
informuoti apie kūno svorio augimo riziką bei supažindinti
su svorio kontrolės ir mažinimo galimybėmis. Nutukimas yra
susijęs padidėjusia kardiovaskulinių ligų rizika, dėl to TCA
neturėtų būti skiriami.
5.4.6. Bipolinis sutrikimas bei afektinių epizodų rizika
Pacientai, sergantys nediagnozuotu bipoliniu sutrikimu,
dažniausiai pirmą kartą kreipiasi gydymui esant depresijos
epizodui. Šie pacientai gali patirti su antidepresantų vartojimu
susijusius nuotaikų svyravimus, arba maniją arba hipomaniją.
Jei stebimi mišraus epizodo simptomai, turi būti įtariamas
bipolinis sutrikimas (Berk ir kt., 2015). Kadangi ši tema
yra kompleksinė bei kontraversiška, ypatingai dėl diskusijų
apie ribą tarp mišraus epizodo ir ažituotos depresijos, dėl to
skaitytojai yra nukreipiami į šią temą atitinkančias apžvalgas
(Swann ir kt., 2013; Ratheesh ir kt., 2017).
6. Gydymo antidepresantais
nepageidaujamų reiškinių valdymas
Pasireiškus nepageidaujamai reakcijai, sprendimas dėl
gydymo keitimo turėtų būti priimamas individualiai. Reikia
įvertinti tikimybę jog nepageidaujama reakcija yra susijusi
su gydymu antidepresantu bei nepageidaujamos reakcijos
sunkumą. Kuomet pasireiškia nepageidaujama reakcija,
sprendimas dėl gydymo nutraukimo, dozės mažinimo
ar gydymo tęsimo, turi būti priimamas nedelsiant. Esant
sunkioms nepageidaujamoms reakcijoms, tokioms kaip
medikamentų sukelta kepenų pažaida, skubus gydymo
nutraukimas yra būtinas. Visos nepageidaujamos reakcijos
turi būti aptariamos su pacientu ir sprendimai dėl gydymo
priimami bendradarbiaujant.
6.1. Dažnos nepageidaujamos reakcijos
Nepageidaujamos reakcijos pasireiškiančios dažniau
skiriant antidepresantus nei placebą yra pykinimas, galvos
skausmas, nerimas, prakaitavimas, sedacija arba nuovargis,
galvos svaigimas, ažitacija, svorio augimas, virškinimo
sistemos sutrikimai bei burnos sausumas. Šie poveikiai gali
būti praeinantys, tačiau šių poveikių trukmė nėra pakankamai
ištirta ir gali skirtis tarp asmenų. Šių nepageidaujamų
reakcijų pasireiškimas gali būti sumažinamas individualiai
pasirenkant antidepresantą ir jo dozę (Ginsberg, 2009). Visos
nepageidaujamos reakcijos susijusios su prastesniu pacientų
gydymo režimo laikymųsi (Shelton, 2009). Vis dėl to, daugelis
su antidepresantų vartojimu susijusių nepageidaujamų
reakcijų atsiranda dėl nocebo efekto (Dodd ir kt., 2015),
kuomet nepageidaujamos reakcijos yra nesusijusios su
farmakologinėmis medikamento savybėmis. Gydymo režimo
laikymuisi įtakos turi gydymo rizikos ir naudos su pacientu
aptarimas, paciento įtraukimas į sprendimų dėl tolimesnio
gydymo priėmimą (Shelton, 2009).
6.2. Lytinės funkcijos sutrikimai
Lytinės funkcijos sutrikimai yra dažna nepageidaujama
reakcija, ypač susijusi su serotoninerginio poveikio
antidepresantais ir pasireiškianti lytinio potraukio pakitimu,
erekcinės, ejakuliacinės ir orgazminės bei kitų lytinių
funkcijų sutrikimais (Taylor ir kt., 2013). Pacientų reikia
reguliariai paklausti apie seksualinės funkcijos sutrikimus,
T. 22, Nr. 2, 2020 m. gruodis

Dodda, Mitchell, Bauer ir kt.
Pacientų, sergančių depresiniu sutrikimų ...
nes tai yra dažna medikamentų nevartojimo priežastis.
Gydymo strategijos, esant seksualinės funkcijos sutrikimui,
apima medikamento keitimą į turintį mažesnę seksualinės
disfunkcijos sukėlimo riziką, psichologines ar mechanines
intervencijas, „atostogas nuo medikamentų“, tačiau nėra
pakankamai pagrįstos tyrimų duomenimis (Taylor ir kt., 2013).
Klinikinio tyrimo metu patvirtintas teigiamas sildenafilo
ar tadalafilo poveikis antidepresantų sukeltai seksualinei
disfunkcijai vyrams ir bupropriono (150 mg du kartus per
dieną) – moterims, koreguoti (Taylor ir kt., 2013). Vieno
tyrimo duomenys rodo apie 5HT3 antagonisto granisetrono
naudą (Berk ir kt., 2000), kuri pagrindžiama duomenimis, jog
vortioksetinas, SSRI grupės antidepresantas, taip pat turintis
poveikį į 5HT3, sukelia tik nežymią seksualinę disfunkciją
(Jacobsen ir kt., 2016). Augmentacijos taktikos vyrams ir
moterims apima SSRI augmentaciją mirtazapinu (Ozmenler
ir kt., 2008) arba SSRI augmentaciją trazodonu (Stryjer ir
kt., 2009). Stebėjimas dėl seksualinės disfunkcijos apima
specifinių vertinimo skalių naudojimą, tokių kaip Arizonos
seksualinių patirčių skalė (angl. Arizona Sexual Experiences
Scale, ASEX) (McGahuey ir kt., 2000), Lytinės funkcijos
indeksas (angl. Sexual Functioning Inventory, SFI) (Fava ir
kt., 2011), Seksualinio funkcionavimo pokyčių klausimynas
(angl. Changes in Sexual Functioning Questionnaire, CSFQ)
(Clayton ir kt., 1997), Su psichotropiniais medikamentais
susijusios seksualinės disfunkcijos klausimynas (angl. the
Psychotropic-Related Sexual Dysfunction Questionnaire,
PRSexDQ-SALSEX) (Montejo ir Rico-Villademoros, 2008) ir
Lytinio poveikio skalė (angl. the Sex Effects Scale) (Kennedy
ir kt., 2010).

6.4. Kepenų funkcijos sutrikimai
Visi antidepresantai yra susiję su medikamentų sukeltu
kepenų pažeidimu, bet kai kurie medikamentai pasižymi
didesne rizika nei kiti. Didžiausia kepenų pažeidimo rizika
pasižymi nefazodonas (kai kuriose šalyse pašalintas iš
rinkos), fenelzinas, imipraminas, amitriptilinas, duloksetinas,
bupropionas, trazodonas, tianepinas, agomelatinas, o mažiausia
– citalopramas, escitalopramas, paroksetinas ir fluvoksaminas
(Voican ir kt., 2014; Friedrich ir kt., 2016). Medikamentų
sukeltas kepenų pažeidimas dažniausiai pasireiškia per
pirmuosius 6 mėnesius nuo antidepresantų vartojimo pradžios,
nors latentinis periodas skiriasi tarp preparatų (Lucena ir kt.,
2013). Kuomet stebimas padidėjusi serumo aminotransferazių
koncentracija, ar pasireiškia kepenų funkcijos sutrikimo
simptomai ar požymiai, antidepresantų vartojimą galime laikyti
galima kepenų pažaidos priežastimi. Medikamentų sukelta
kepenų pažaida gali būti hepatoceliulinė, cholestazinė arba
mišri hepatoceliulinė-cholestazinė ir gali būti lengva, vidutinė
arba sunki (Fontana ir kt., 2010). Pacientams, patiriantiems ūmų
kepenų pažeidimą, gali pasireikšti nuovargis, pykinimas, pilvo
skausmas, karščiavimas, tamsi šlapimo spalva, gelta arba odos
niežulys (Fontana ir kt., 2010). Biocheminiai kepenų funkcijos
tyrimai turi būti atliekami stebėjimui. Gali būti reikalinga
specialisto priežiūra. Kitos kepenų pažaidos priežastys gali
būti slaptas alkoholio vartojimas. Kai serumo transaminazių
koncentracija normalizuojasi, gali būti sprendžiama dėl
pakartotino antidepresanto skyrimo, pirmenybę teikiant ne
kepenų funkcijos pažaidą sukėlusiam antidepresantui.
6.5. Hiponatremija

6.3. Kardiotoksiškumas
TCA gali sukelti ortostatinę hipotenziją, tachikardiją, ŠSD
pokyčius (angl. heart rate variability), intraskilvelinio laidumo
sulėtėjimą ir yra susiję su didesne miokardo infarkto rizika
(Marano ir kt., 2011) ir vaikų staigios kardialinės mirties rizika
(Goldberg ir Ernst, 2012). Prospektyvio tyrimo duomenimis,
asmenims, nesergantiems kardiovaskulinėmis ligomis, TCA
vartojimas buvo susijęs su padidėjusia kardiovaskulinių ligų
išsivystymo rizika po 8 metų stebėjimo laikotarpio (Hamer ir
kt., 2011). TCA blokuoja kardiovaskulinius Na+, Ca2+ ir K+
kanalus ir sukelia QT intervalo pailgėjimą. Šie pokyčiai susiję
su didesne torsade de pointes ir kitų susijusių aritmijų, kurios
potencialiai yra mirtinos, išsivystymo rizika. Rizikos veiksniai
yra vyresnis amžius, gretutinės kardiovaskulinės ir metabolinės
ligos, įgimto ilgo QT sindromo šeiminė anamnezė, moteriška
lytis, gretutinis metabolinių inhibitorių vartojimas bei
hipokalemija (Vieweg ir Wood, 2004). Dėl to reikia atsargiai
skirti medikamentus, galinčius pailginti QT intervalą, ypatingai
dėl žinomų klinikinių rizikų. MAOI dažnai sukelia hipotenziją
ir tachikardiją, bei gali sukelti hipertenzinę krizę (Yekehtaz ir
kt., 2013). Naujieji antidepresantai yra saugesni širdžiai, bet
kai kurie vis dėl to yra siejami su aritmijomis ir sinkope (Pacher
ir Kecskemeti, 2004). Citalopramas priklausomai nuo dozės
ilgina QT intervalą, todėl JAV FDA rekomenduoja daugiau nei
40 mg/p dozę skirti atsargiai (Pae ir kt., 2014). Nepageidaujamų
kardiovaskulinių reakcijų valdymas turi būti atliekamas stebint
AKS ir ŠSD. Papildomų medikamentų skyrimas taip pat yra
svarstytinas. Sprendimas dėl paciento nukreipimo specialisto
priežiūrai turi būti priimamas kiekvienu atveju individualiai
Vol. 22, No 2, 2020, December

(Goldberg ir Ernst, 2012).

Hiponatremija apibrėžiama kaip būklė, kuomet serumo
natrio koncentracija yra žemiau 135 mmol/l (Nagler ir kt.,
2014), dažnesnė senyvo amžiaus asmenims bei gali pablogėti
vartojant antidepresantus. Gydymo taktika priklauso nuo
būklės sunkumo ir ūmumo. Visų gydymo taktikų tikslas yra
atstatyti serumo natrio koncentraciją į normos ribas (Nagler ir
kt., 2014). Skysčių ribojimas iki 1l per parą rekomenduojamas
esant lengvai su antidepresantais susijusiai hiponatremijai
(Goldberg ir Ernst, 2012). Taip pat siūlomas gydymo
antidepresantais pertraukimas hiponatremijos gydymo
laikotarpiu. Kitų medikamentų, ypatingai diuretikų, skyrimas
taip pat svarstytinas. Alternatyva gydymui antidepresantais
taip pat svarstytina.
6.6. Serotonino sindromas
Serotonino sindromas yra galimas perteklinio serotonino
receptorių antagonizmo rezultatas ir nebūtinai yra idiopatinė
reakcija (Boyer ir Shannon, 2005). Serotonino sindromas
yra diagnozuojamas remiantis klinikiniais simptomais,
sukeliamais CNS hiperjaudrumo kartu su medikamentų sukeltu
serotonino pertekliumi. Simptomai skiriasi nuo lengvų iki
gyvybei pavojingų. Dažni simptomai yra sumišimas, sąmonės
sutrikimas, ažitacija, tremoras, hiperrefleksija, mioklonusas,
tachikardija, hipertenzija ir karščiavimas. Esant sunkesniems
atvejams pasireiškia rabdomiolizė, klonusas, rigidiškumas/
hipertonusas, temperatūros pakilimas, karščiavimas arba
hipertermija (Werneke ir kt., 2016). Serotonino sindromo
gydymas visais atvejais apima serotoninerginių medikamentų
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nutraukimą. Gydymo intensyvumas priklauso nuo būklės
sunkumo, ir tam tikrais atvejais netaikant agresyvaus gydymo,
paciento būklė gali blogėti. Kardiorespiratoriniai ir temperatūros
sutrikimai turi būti nedelsiant koreguojami (Boyer ir Shannon,
2005). Ciproheptadinas yra rekomenduojamas serotonino
sindromo gydymui, tačiau galimi ir kiti medikamentai (Boyer
ir Shannon, 2005).
6.7. Kitos sunkios nepageidaujamos reakcijos
Žinomi ir reti, tačiau potencialiai gyvybei pavojingi
šalutiniai antidepresantų poveikiai. Pranešta apie bent du
mirtazapino sukeltos agranuliocitozės atvejus (Goldberg
ir Ernst, 2012). Pasireiškus kraujo diskrazijai, jas sukėlęs
medikamentas turi būti nutraukiamas. Antidepresantai yra
susiję su padidėjusia traukulių rizika, ypatingai TCA ir
bupropionas (esant didesnei nei 450 mg/p dozei), tačiau riziką
galima sumažinti, sumažinus medikamento dozę (Mago ir kt.,
2008). Antidepresantų sukelti ekstrapiramidiniai simptomai
ir/ar akatizija yra reti nepageidaujami poveikiai, tačiau gali
būti siejami su didesniu sergamumu ir sumažėjusia gyvenimo
kokybe (Lane, 1998; Madhusoodanan ir kt., 2010). Pranešta
apie gastrointestinalį kraujavimą pacientams, vartojantiems
SSRI, kurie sutrikdo trombocitų funkciją (Bismuth-Evenzal ir
kt., 2012), dažniausiai kartu vartojant aspiriną, nesteroidinius
vaistus nuo uždegimo (NVNU) bei kitus medikamentus,
veikiančius hemostazę (Mago ir kt., 2008; Anglin ir kt., 2015),
taip pat antidepresantų ir NVNU kombinacija yra susijusi
su didesne intracerebrinės hemoragijos rizika (Shin ir kt.,
2015). Gastrointestinalinio kraujavimo prevencijai vartojant
antidepresantus yra rekomenduojamas gretutinis protonų
pompos inhibitorių ar H2 receptorių blokatorių vartojimas
(Goldberg ir Ernst, 2012).
7. Tyčinio ir netyčinio antidepresantų
perdozavimo valdymas
Antidepresantų, ypač senesnių, tokių kaip TCA,
perdozavimas gali būti mirtinas (Henry ir kt., 1995; Frey ir kt.,
2000). Perdozavus TCA, gali pasireikšti traukuliai ir aritmijos.
Staigus būklės blogėjimas yra dažnas ir mirtis ar sunkios
komplikacijos dažniausiai pasireiškia per pirmas 24 valandas
(Thanacoody ir Thomas, 2005). Naujieji antidepresantai yra
saugesni esant perdozavimui. Mirtino toksiškumo indeksas
(angl. Fatal toxicity index, FTI) yra mirčių skaičiaus dėl
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perdozavimo 1 milijonui receptų rodmuo, ir yra aukščiausias
TCA – išdėstant nuo desipramino (FTI 201) iki amitriptilinino
(FTI 38) ir MAOI tranilcipromino (FTI 44) (Buckley ir Faunce,
2003), žemesnis venlafaksinui (FTI 4.4) ir mirtazapinui (FTI
2.6) ir žemiausias SSRI – išdėstant nuo fluvoksamino (FTI 1.5)
iki sertralino (FTI 0.38) ir fluoksetino (FTI 0.33) (Koski ir kt.,
2013).
Skubus būklės valdymas esant perdozavimui priklauso nuo
antidepresanto, jo metabolizmo ir pusinės eliminacijos laiko
bei specifinių paciento veiksnių, tokių kaip kitų medikamentų
ar alkoholio vartojimas perdozuojant. Gydymo taktika esant
perdozavimui yra palaikomojo gydymo taikymas. Pirmo
pasirinkimo gydymas yra absorbcijos mažinimas, skrandžio
lavažas ar aktyvintos anglies skyrimas (Kerr ir kt., 2001).
Esant TCA perdozavimui yra būtina alkalinizacija skiriant
natrio bikarbonatą arba atliekant hiperventiliaciją (Kerr ir
kt., 2001). Klinikinio atvejo duomenimis, natrio bikarbonato
skyrimas gali turėti teigiamą poveikį esant venlafaksino
perdozavimui (Buckley ir Faunce, 2003), tačiau duomenų,
pagrįsti šiai gydymo taktikai esant kitų naujųjų antidepresantų
perdozavimui, nepakanka. Su antidepresantų perdozavimu
susijusių traukulių korekcijai gali būti taikoma oro takų
apsauga ir benzodiazepinai (Buckley ir Faunce, 2003).
8. Išvados
Gydymas antidepresantais gali būti susijęs su daugybe
rizikų, reikalaujančių atidaus vertinimo ir stebėjimo. Gydymas
antidepresantais turi apimti gydymo naudos ir žalos įvertinimą.
Nepageidaujamos reakcijos gali būti sumažinamos remiantis
saugumo stebėjimo rekomendacijomis, kas taip pat gali
padėti nustatyti ir įvertinti nepageidaujamas reakcijas, joms
pasireiškus. Nepageidaujamų reakcijų valdymo taktikos gali
būti naudojamos norint optimizuoti pacientų gydymą. Saugus
antidepresantų skyrimas apima individualių rizikos veiksnių
atpažinimą ir šių rizikos veiksnių sąsajos su skirtingais
antidepresantais, gretutiniais medikamentais ir kitų paciento
veiksnių, įvertinimą.
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