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დეპრესიის მკურნალობა და მართვა მოზრდილებში
1.

შესავალი

რა არის კლინიკური პრაქტიკული სახელმძღვანელო?

კლინიკური პრაქტიკული სახლემძღვანელო არის “მუდმივად განახლებადი
დებულებების კრებული, რომელიც ეხმარება კლინიცისტებს და პაციენტებს
სპეციფიკური

მდგომარეობების

მკურნალობასთან

დაკავშირებით

სწორი

გადაწყვეტილების მიღებაში” (Mann, 1996). ეს დებულებები ეყრდნობა კვლევებით
მიღებულ საუკეთესო მტკიცებულებებს, რომელთა მოპოვება ხდება

სპეციფიკური,

მდგომარეობებთან დაკავშირებული კვლევების მიზანმიმართული და სისტემატური
შეფასებით.
არასაკმარისი მტკიცებულებების დროს გაიდლაინი ეყრდნობა სამუშაო ჯგუფის
წევრების მიერ შეთანხმების (კონსენსუსის) საფუძველზე მიღებულ დებულებასა და
რეკომენდაციას
კლინიკური პრაქტიკული სახელმძღვანელო განკუთვნილია

მკურნალობის

პროცესისა და გამოსავალის გაუმჯობესებისთვის, რაც მიიღწევა იმით, რომ
კლინიკური პრაქტიკული სახელმძღვანელო:


უზრუნველყოფს

მდგომარეობებისა

დაკავშირებით

თანამედროვე

და

დაავადებების

მტკიცებულებებზე

მართვასთან

დაფუძნებული

რეკომენდაციების მიწოდებას;


გამოიყენება საუკეთესო პრაქტიკის სტანდარტების დასანერგად, რომლის
მიხედვითაც

შესაძლებელი

ხდება

ჯანდაცვის

პროფესიონალების

მუშაობის შეფასება;


მის საფუძველზე ხდება ჯანდაცვის პროფესიონალების სწავლება და
ტრენირება;



ეხმარება

პიროვნებებსა

და

მათ

მზრუნველებს

მკურნალობასთან

დაკავშირებით ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღებაში;


აუმჯობესებს კომუნიკაციას ჯანდაცვის პროფესიონალებს, დეპრესიის
მქონე პირებსა და მათ მზრუნველებს შორის;



განსაზღვრავს მომავალი კვლევების პრიორიტეტებს.

გაიდლაინის გამოყენება და შეზღუდვები

გაიდლაინში მოცემული რეკომენდაციები ვერ ჩაანაცვლებს პროფესიულ
ცოდნასა

და

კლინიკურ

ანალიზს.

მოწოდებული

კლინიკური

პრაქტიკის

ნაციონალური რეკომენდაცია არ წარმოადგენს პრობლემის მართვის მზა რეცეპტს.
იგი უნდა განვიხილოთ როგორც ჩარჩო, რომელიც ეფუძნება ხელმისაწვდომ
საუკეთესო

მტკიცებულებებს

და

რომელიც

უნდა

მიესადაგოს

ლოკალურ

საჭიროებებს, რესურსებსა და ინდივიდუალურ შემთხვევებს (განსაკუთრებით
სოფლად და რეგიონულ/რაიონულ ცენტრებში).
კლინიკური მტკიცებულებების გარდა, კლინიკური რეკომენდაციებისთვის,
სადაც შესაძლებელია, გათვალისწინებულია ხარჯთეფექტურობაც.
გაიდლაინის გამოყენებისას მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ გარკვეული
ინტერვენციის ეფექტურობის შესახებ ემპირიული მონაცემების არარსებობა არ
ნიშნავს ამ ინტერვენციის არაეფექტურობას.
ამასთან,
დამყარებული
კონტექსტში.

აუცილებელია
მკურნალობის
ეს

იმის

გათვალისწინება,

უზრუნველყოფა

ღონისძიებები

ხდება

ითვალისწინებს

რომ

მტკიცებულებებზე

სხვა

შესაბამისი

ღონისძიებებთან
ინტერვენციის

სათანადოდ ორგანიზებასა და პაციენტის ჩართვას მკურნალობის პროცესში. მოვლის
სათანადოდ ორგანიზება იმისთვის, რომ პაციენტთან დავამყაროთ და შევინარჩუნოთ
კარგი

თერაპიული

ურთიერთობა

შეთავაზებული მკურნალობა.

ისეთივე

მნიშვნელოვანია,

როგორც

ვისთვისაა გაიდლაინი განკუთვნილი?

ეს გაიდლაინი ეხება მოზრდილთა დეპრესიის მკურნალობისა და მართვის
საკითხებს, რომელსაც

პირველადი ჯანდაცვის, სათემო და სპეციალიზებული

ფსიქიატრიული სერვისები ახორციელებენ.
გაიდლაინი შეიძლება გამოყენებული იყოს შემდეგი სამსახურების მიერ:
 ოკუპაციური (დასაქმების);
 სოციალური სამსახური.

გაიდლაინის მოცულობა

გაიდლაინში
მართვის

მოცემულია

საკითხები

მოზრდილებში

როგორც

ჯანდაცვის

დეპრესიის მკურნალობისა
პირველად

რგოლში,

და

ასევე

სპეციალიზირებულ სერვისებში. გაიდლაინში, ასევე, შესულია ორსულობისა და
მშობიარობის შემდგომ პერიოდში განვითარებული დეპრესიისა და სომატურ
დაავადებებთან ასოცირებული დეპრესიის მართვის საკითხებიც. გაიდლაინი არ
მოიცავს ალკოჰოლითა და ფსიქოაქტიური ნივთიერებებით გამოწვეულ დეპრესიას.
გაიდლაინში
იცვლებოდა.

წინა

გამოყენებული
გაიდლაინში

ტერმინოლოგია
მოცემული

იყო

წლების
ICD–10

განმავლობაში
კლასიფიკაციით

იდენტიფიცირებული აშლილობები: დეპრესიული ეპიზოდი (F32), რეკურენტული
დეპრესიული აშლილობა

(F33), დისთიმია (F34.1) და გუნებ–განწყობის სხვა

აშლილობები (38). ამ გაიდლაინში ეს ჩარჩოები გაფართოებულია, რომ მოხდეს
დეპრესიის სხვა ფორმებისა და სომატური დაავადებების თანმხლები დეპრესიული
აშლილობების

მოცვაც. მაგალითად, F41.2 შერეული შფოთვითი ან დეპრესიული

აშლილობა და F06.32 ორგანული ბუნების დეპრესიული აშლილობა. საკმაოდ ხშირია
დეპრესიის უფრო მსუბუქი ფორმებიც, თუმცა ICD–10 კლასიფიკაციაში შესაბამისი

კოდი

არ

არის,

მაგალითად

„ქვეზღურბლოვანი

დეპრესიული

ქვეზღურბლოვანი დეპრესიული სიმპტომები, რომლებიც,

სიმპტომები“.

სულ ცოტა, 2 წელი

გრძელდება, შეესაბამება დისთიმიის დიაგნოზს (F34.1).
გასათვალისწინებელია,

რომ

მტკიცებულებები,

რომლებიც

შესულია

ამ

გაიდლაინში სხვადასხვა კლასიფიკაციების გამოყენებით მიღებული შედეგების
ანალიზს ეფუძნება.
DSM–IV-TR მიხედვით განხილულია დიდი დეპრესიის ერთადერთი ეპიზოდი
(296.2),

რეკურენტული

დეპრესიული

დეპრესია

აშლილობა,

(296.3),

რომლის

დისთიმია

კრიტერიუმებიც

(300.4)

და

მსუბუქი

კვლევისთვის

არის

განსაზღვრული (APA, 2000c).
გაიდლაინი არ ფარავს დეპრესიის მკურნალობასა და მართვას ბავშვებსა და
მოზარდებში და დეპრესიას ბიპოლარული აშლილობის დროს (რაც დამოუკიდებელ
გაიდლაინებშია განხილული).
გაიდლაინი

მოიცავს

დეპრესიას

ფსიქოზური

სიმპტომებით,

მაგრამ

არ

განიხილავს სხვა ფსიქიკური აშლილობების, მაგალითად, დემენციის ფონზე
განვითარებულ დეპრესიას.

2.

დეპრესია

დეფინიცია, სიმპტომები, ნიშნები, დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები

დეპრესია (სინონიმები: მელანქოლია) - დათრგუნული გუნება-განწყობა,
იდეატორული და მოტორული აქტივობის რეტარდაცია (ე. წ. დეპრესიული ტრიადა)
შერწყმული სომატო-ვეგეტატიურ აშლილობებთან.
ტიპიური დეპრესიის მრავალფეროვნება ძირითადად დეპრესიული ტრიადის
ამა თუ იმ კომპონენტის ან ცალკეული სიმპტომის დომინირებაზეა დამოკიდებული,
ხოლო მის სტრუქტურაში ჰეტეროგენული ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომების
აღმოცენება აყალიბებს ატიპიურ დეპრესიას.

დეპრესიის ძირითადი მახასიათებლებია:
ძირითადი სიმპტომები:


მუდმივად დაქვეითებული გუნებ-განწყობა და/ან



ინტერესებისა ან სიამოვნების მიღების უნარის დაკარგვა



არანაკლებ ორი კვირისა, ძირითადი დროის განმავლობაში.



დამატებით 4 სიმპტომი ქვევით ჩამოთვლილი სიმპტომებიდან:



ძილის დარღვევები (ჩვეულებრივთან შედარებით, მომატებული ძილიანობა ან
უძილობა);



მადის და/ან სხეულის მასის მომატება ან შემცირება;



ენერგიის დაქვეითება ან ადვილად დაღლა;



კონცენტრაციის უნარის გაუარესება ან მერყეობა (თვითრწმენის დაქვეითება);



თვითშეფასების დაქვეითება ან შეუსაბამო, ან გაზვიადებული
თვითბრალდების განცდა;



სუიციდური აზრები ან ქმედებები.

ჩამოთვლილი ნიშნებიდან,

გუნებ-განწყობის დაქვეითება ყველაზე ხშირი

სიმპტომია.
გუნებ-განწყობა
ავადმყოფი საკმაოდ სევდიან გუნებ-განწყობაზეა. განწყობა მნიშვნელოვნად არ
უმჯობესდება არც ისეთ გარემოებაში, როდესაც წუხილი შეიძლება შემსუბუქდეს,
მაგ., სასიამოვნო საზოგადოებაში ყოფნა ან კარგი ამბის გაგება. უფრო მეტიც, ხშირ
შემთხვევაში გუნებ-განწყობა ჩვეულებრივი მოწყენილობისაგან განსხვავებულად
განიცდება. ზოგჯერ ავადმყოფები საუბრობენ შავ ღრუბელზე, რომელიც თან ახლავს
ყველა გონებრივ აქტივობას. ზოგიერთ ავადმყოფს აქვს უნარი, დროის გარკვეულ
მონაკვეთში მაინც შენიღბოს განწყობის ცვლილება გარშემომყოფთათვის. ზოგიერთი
უხასიათობას ექიმთან გასაუბრების დროსაც ოსტატურად მალავს, რაც დიაგნოზის
დასმას კიდევ უფრო ართულებს. გუნებ-განწყობა დილას უფრო დაქვეითებულია,
როდესაც

ავადმყოფი

გარკვეულწილად,

იღვიძებს,

უმჯობესდება.

ხოლო

შემდეგ,

აღნიშნულ

დღის

მოვლენას

განმავლობაში,

ის

გუნებ-განწყობის

დღეღამური მერყეობა ეწოდება.
დეპრესიული შემეცნება
ნეგატიური ფიქრები (‘დეპრესიული შემეცნება’) მნიშვნელოვანი სიმპტომებია,
რომელთა დაყოფა შესაძლებელია სამ ჯგუფად :


უღირსობის განცდა;



პესიმიზმი;



თვითბრალდება და თვითდადანაშაულება.
უღირსობის განცდის დროს პაციენტს მიაჩნია, რომ, რასაც აკეთებს, არაფერი

გამოსდის და რომ სხვებიც უვარგისად მიიჩნევენ მას. მას აკლია თავდაჯერებულობა
და უგულებელყოფს ნებისმიერ წარმატებას, რადგან მის მიღწევაში საკუთარ
დამსახურებას ვერ ხედავს.
პაციენტი

ყველაზე

უარესს

პესიმისტური ფიქრები ეხება სამომავლო გეგმებს.
მოელის.

იგი

მომავალში

ხედავს

მხოლოდ

წარუმატებლობას სამსახურში, ფინანსურ კრიზისს, უბედურებას ოჯახში და

საკუთარი ჯანმრთელობის გარდაუვალ გაუარესებას. ამ ტიპის უიმედობის განცდას
თან ახლავს ფიქრი, რომ სიცოცხლე არაფრად არ ღირს და

სიკვდილი მხოლოდ

შვების მომგვრელი იქნება. ამან პიროვნება შეიძლება სუიციდურ აზრებამდე ან
გეგმებამდეც კი მიიყვანოს. ამიტომ, ყველა შემთხვევაში, მნიშვნელოვანია პაციენტი
გამოვკითხოთ, რათა დავადგინოთ ამ აზრების არსებობა.
სუიციდის რისკი - სუიციდური აზრების, სუიციდური ტენდენციების და
დასრულებული სუიციდის მაღალი სიხშირის გამო აუცილებელია სუიციდური
რისკის შეფასება. მოტივაცია შეიძლება იყოს სრულიად განსხვავებული, უხშირესად
დაუძლეველი სიძნელეების გადალახვზე უარის თქმა ან უსასრულო, მოჩვენებითი,
მტანჯველი სულერი განცდებისათვის წერტილის დასმის სურვილი (იხილეთ
დანართი 2).
სუიციდის სერიოზულ რისკ-ფაქტორს წარმოადგენს:


სუიციდის მცდელობა წინა ეპიზიდის დროს;



სუიციდის მცდელობა ავადმყოფის ნათესავებს შორის;



თვითმკვლელობის პირდაპირი ან არაპირდაპირი მუქარა და შემდგომი
,,ავისმომასწავებელი” დუმილი;



სუიციდისათვის მზადება - სუციდისათვის აუცილებელი ინვენტარის (თოკი,
საწამლავი, იარაღი და ა. შ.) ძიება ან სუიციდური აქტის კონსტრუირების
მცდელობა და მათი ლეტალურობის ხარისხი;



აუტოდესტრუქციული აზრები.
სუიციდის რისკს მნიშვნელოვნად ზრდის: ვიტალური ნაღველი და შფოთვა,

ძილის დარღვევა, ემოციური და სოციალური იზოლირება, გაბრაზება აგრესიული
ტენდენციებით, გამოხატული დამნაშვეობის და არასრულფასოვნების განცდა,
ფსიქოზური სიმპტომები, აზრები განუკურნებელ ავადმყოფობაზე.
სუიციდური

რისკი

განსაკუთრებით

მაღალია

დეპრესიული

ეპიზოდის

დასაწყისში ან ბოლოს, შერეული აფექტის დროს და ბიოლოგიურ კრიზისულ
პერიოდებში (პუბერტატული ან ინვოლუციური პერიოდი, მენოპაუზის დადგომა).

სუიციდის პროტექტულ (ანტისუიციდურ) ფაქტორებად ითვლება:


ბავშვები ოჯახში;



პასუხისმგებლობის გრძნობა ოჯახის წინაშე;



ორსულობა;



რელიგიურობა;



ცხოვრებით კმაყოფილება;



რეალობის შეფასების უნარი;



პრობლემის გადაჭრის პოზიტიური უნარ–ჩვევები;



პოზიტიური სოციალური მხარდაჭერა;



პოზიტიური თერაპიული კავშირი.
თვითბრალდება ხშირად გაზვიადებული, მიზეზთან შეუსაბამო დანაშაულის

განცდაა მაგ,. პაციენტს შესაძლოა დანაშაულის გრძნობა გაუჩნდეს მის მიერ
წარსულში ვინმეს მოტყუებისა ან განაწყენების გამო. ჩვეულებრივ, პაციენტებს
მსგავსი ამბები არ ახსოვთ წლების მანძილზე და ახსენდებათ მხოლოდ დეპრესიის
დროს, რასაც თან ახლავს ინტენსიური ემოცია.

ასეთი ვითარება პირდაპირ

მიგვითითებს დეპრესიულ მდგომარეობაზე. ზოგიერთ პაციენტს შესაძლოა ჰქონდეს
ბრალეულობის განცდა წარსულში მომხდარი კონკრეტული მოვლენის არსებობის
გარეშე. სხვა ტიპის მოგონებები უკავშირდება უიღბლო/უბედურ ფაქტებს; პაციენტი
იხსენებს სევდიან შემთხვევებს, როდესაც არ გაამართლა სხვისი მოლოდინი ან, როცა
იღბალმა უმტყუნა. დეპრესიის გაღრმავების პარალელურად სევდიანი მოგონებები
სულ უფრო ხშირი ხდება. პაციენტი თავს იდანაშაულებს დათრგუნულობისა და
უუნარობის გამო და ამას პიროვნულ ნაკლოვანებებსა და მორალურ სისუსტეს
მიაწერს (ხშირ შემთხვევაში ამ აზრს სხვები არ იზიარებენ).
მიზანმიმართული საქციელი
დეპრესიისთვის დამახასიათებელია ინტერესთა სფეროს შეზღუდვა

და

სიამოვნების განცდის უნარის დაქვეითება (ცნობილია, როგორც ანჰედონია), თუმცა
პაციენტი ყოველთვის

არ ამჟღავნებს ამ ჩივილებს. მას არა აქვს ენთუზიაზმი

გააკეთოს ის,

რაც ჩვეულებრივ

მოსწონდა.

ყოველდღიური საქმიანობისადმი ინტერესსა
ცდილობს

განერიდოს

დამახასიათებელი
მოუსვენრობით

და

საზოგადოებას.

ნიშანია

(თუმცა

შეცდომაში

შეჰყავს

იგი

კარგავს ცხოვრებისა

და ხალისს.

ენერგიის
ხანდახან

და

ხშირ შემთხვევაში

შემცირებაც,

ჩვეულებრივ,

გამოიხატება

დამკვირვებელი).

ფიზიკური

პაციენტი

ხდება

მოდუნებული. დიდი ძალისხმევა სჭირდება ნებისმიერი საქმის გასაკეთებლად და
უჭირს დაწყებული სამუშაოს დასრულება. მაგალითად, ჩვეულებრივ სისუფთავის
მოყვარული პიროვნება ამ დროს არ ალაგებს საწოლს ან ჭუჭყიან თეფშებს ტოვებს
მაგიდაზე. სახლის გარეთ მუშაობა სულ უფრო და უფრო შეუძლებელი ხდება.
გასაგებია, რომ ბევრი პაციენტი ასეთ მდგომარეობას ფიზიკურ ავადმყოფობას
უკავშირებს.
ფსიქომოტორული დარღვევები
ფსიქომოტორული შენელება, ასევე, ჩვეულებრივი მოვლენაა (თუმცა, როგორც
შემდგომ

იქნება აღწერილი, ზოგიერთი პაციენტი თავს უფრო აჟიტირებულად

გრძნობს, ვიდრე შენელებულად). შენელებული პაციენტი მოძრაობს და მოქმედებს
ნელა. პაციენტთან საუბრისას აშკარად ჩანს აზროვნების შენელება;

კითხვაზე

პასუხის გაცემის დრო გახანგრძლივებულია, საუბრისას აკეთებს არაბუნებრივად
გაწელილ პაუზებს. აჟიტაცია არის პაციენტის მოუსვენარი მდგომარეობა, რასაც
იწვევს მოდუნების უუნარობა და გარშემომყოფთა მიერ აღიქმება, როგორც
მოუსვენრობა. მსუბუქი ფორმა ვლინდება იმით, რომ პაციენტი მოუსვენრად
ათამაშებს თითებს ან ვერ აჩერებს ფეხებს. მწვავე შემთხვევებში პაციენტს არ
შეუძლია ერთ ადგილზე დიდხანს ჯდომა და დადის წინ და უკან.
საშუალო სიმძიმის დეპრესიის დროს შფოთვა ხშირია, მაგრამ არა მუდმივი.
მომდევნო, ასევე ხშირი სიმპტომი, არის გაღიზიანებადობა, რაც გამოიხატება იმაში,
რომ ნებისმიერ უმნიშვნელო თხოვნას პაციენტი ზომაგადასული გაბრაზებით და
გაღიზიანებით პასუხობს.

ბიოლოგიური სიმპტომები
ძალიან

მნიშვნელოვანია

სიმპტომთა

ჯგუფი,

რომლებსაც

ხშირად

‘ბიოლოგიურს’ (ასევე ‘მელანქოლიურს’, ‘სომატურს’ და ‘ვეგეტატურს’) უწოდებენ. ეს
სიმპტომები მოიცავს: ძილის დარღვევებს, გუნებ–განწყობის დღეღამურ მერყეობას,
მადის დაკარგვას, წონაში კლებას, ყაბზობას, ლიბიდოს დაქვეითებას და ქალებში
ამენორეას

(სქესობრივად

მომწიფებულ

ქალებში

ციკლის

არქონას).

ჩამოთვლილი სიმპტომები ხშირია, ოღონდ გარდამავალი ხასიათის

ზემოთ
საშუალო

სიმძიმის დეპრესიული აშლილობის დროს.
ძილის დარღვევა დეპრესიის დროს

შესაძლოა რამდენიმე ტიპის იყოს.

ყველაზე სახასიათო დილით ადრე გაღვიძებაა, მაგრამ შეიძლება აღინიშნებოდეს
ჩაძინების გაძნელება და ღამის განმავლობაში ხშირად გაღვიძებაც. დილით ადრე
გაღვიძება

გულისხმობს,

რომ

პაციენტი

ხშირად

იღვიძებს

გამთენიისას,

ჩვეულებრივზე 2-3 საათით ადრე. ამის შემდეგ უკვე აღარ ეძინება, წევს ფხიზლად,
აქვს შფოთვის, მოუსვენრობისა და გამოუძინებლობის განცდა. იგი გათენებული
დღის მიმართ პესიმისტურადაა განწყობილი, დანაღვლიანებულია წარსულში
განცდილი

წარუმატებლობების

გამო

და

მომავალს

დამწუხრებული

ელის.

დიაგნოზის დასმისას სწორედ ეს კომბინაცია არის მნიშვნელოვანი - ადრე გაღვიძება
დეპრესიულ ფიქრებთან ერთობლიობაში. აღსანიშნია ისიც, რომ ზოგი დეპრესიაში
მყოფი პაციენტი ზედმეტი ძილის შემთხვევაშიც თავს გამოუძინებლად გრძობს.
წონაში

კლება

უფრო

მეტია,

ვიდრე

დეპრესიული

მდგომარეობით

განპირობებულმა მადის დაქვეითებამ შეიძლება გამოიწვიოს.ზოგ შემთხვევაში
ვითარება

საპირისპიროა

-

პაციენტებს

უძლიერდებათ

მადა

და

წონაშიც

საგრძნობლად იმატებენ. ხშირად საკვების მიღება დროებით აყუჩებს დარდს.
დეპრესიული აშლოლობის დროს ხშირია სომატური ჩივილებიც. ფიზიკური
სიმპტომები მრავალგვარია, თუმცა განსაკუთრებით დამახასიათებელია: ყაბზობა,
ადვილად დაღლა და ტკივილის შეგრძნება სხეულის სხვადასხვა ნაწილში.

მატულობს უკვე არსებულ ფიზიკურ დაავადებასთან დაკავშირებული ჩივილები და
თავს იჩენს ჰიპოქონდრიული ფიქრები.
სხვა ნიშნები


კლასიკური დეპრესია (,,ტრიადით”);

 შფოთვიანი, აჟიტირებული დეპრესია;
 დეპრესიული რაპტუსი;
 ასთენიური დეპრესია;
 ადინამიური დეპრესია;
 ცრემლიანი დეპრესია;
 დისფორიული (მოწუწუნე, ბოღმიანი) დეპრესია;
 აპათიური დეპრესია, რომლის კულმინაციაა დეპრესიული სტუპორი;
 ანესთეზიური დეპრესია - გართულების შემთხვევაში ვითარდება ფსიქიკური
ანესთეზია - Anaesthezia psychica dolorosa;
 დეპრესია დეპერსონალიზაციით და დერეალიზაციით;
 დეპრესია აკვიატებებით;
 იპოქონდრიული დეპრესია;
 შენიღბული ანუ

ლარვირებული, ლატენტური, ფარული, სომატიზებული,

დაბურული დეპრესია;
 დეპრესიულ-პარანოიდული მდგომარეობა;
 დეპრესია ასევე შეიძლება დამძიმდეს ცნობიერების ონეროიდული შეცვლით,
ჰალუცინაციებით და ფსევდოჰალუცინაციებით, ფსიქიკური ავტომატიზმებითა და
სხვა.
დეპრესიული აშლილობის დროს შესაძლოა რამდენიმე სხვა სიმპტომმაც იჩინოს
თავი და ძირითად კლინიკურ სურათში ერთ-ერთი მათგანი დომინირებდეს. ესენია:
დეპერსონალიზაცია, აკვიატებული აზრები, პანიკური შეტევა და დისოციაციური
აშლილობების
მგრძნობელობის

სიმპტომები,
დაკარგვა.

როგორიცაა:
ხშირია

ფუგა

ჩივილები

ან

პარეზი

მეხსიერების

და

კიდურებში

დაქვეითებაზეც;

დეპრესიული პაციენტები, როგორც წესი,
ასრულებენ, მაგრამ

ნეიროფსიქოლოგიურ ტესტებს ცუდად

განსაკუთრებით თვალსაჩინოა ის, რომ ახლო წარსულში

დასწავლილი მასალის აღდგენა და გახსენება უჭირთ. ზოგჯერ დეპრესიული
პაციენტის მეხსიერება იმდენადაა დაქვეითებული, რომ კლინიკური სურათი
დემენციას

ემსგავსება.

ასეთ

მდგომარეობას,

რომელიც

უფრო

ხანდაზმულ

პაციენტებში გვხვდება, დეპრესიულ ფსევდოდემენციასაც უწოდებენ .

მძიმე დეპრესიული ეპიზოდი და ფსიქოზური დეპრესია

როდესაც დეპრესიული აშლილობა მწვავდება, ყველა დამახასიათებელი
სიმპტომი უფრო ინტენსიურად ვლინდება. ნაკლებად სავარაუდოა, რომ პაციენტი
შეძლებს სოციალური ან სამსახურეობრივი მოვალეობების შესრულებას. ჰიგიენის
ელემენტარული წესებისა და კვების უგულებელყოფა ეჭვქვეშ აყენებს პაციენტის
კეთილდღეობას.

ფსიქომოტორულმა

შენელებამ

შესაძლებელია

პაციენტთან

ინტერვიუ გაართულოს ან საერთოდ შეუძლებელი გახადოს. ზოგჯერ ვითარდება
ბოდვითი

აზრებიც

და

ჰალუცინაციებიც.

ასეთი

მდგომარეობა

ფსიქოზური

დეპრესიის სახელითაა ცნობილი.
მწვავე დეპრესიული ეპიზოდის დროს განვითარებული ბოდვითი იდეები იმავე
ხასიათისაა,

რაც საშუალო სიმძიმის დეპრესიული აზრები. ამიტომ მათ

განწყობის კონგრუენტული ბოდვითი აზრები ეწოდება.

გუნებ–

ესენია: თვითდამცირება,

თვითბრალდება, აზრები ავადმყოფობისა და, უფრო იშვიათად, ქონების დაკარგვის
შესახებ. ეს ბოდვები ძირითადად

პირველ თავშია აღწერილი, ხოლო აქ რამდენიმე

მათგანს განვიხილავთ: თვითბრალდების ბოდვის დროს
სჯეროდეს,

რომ

შემოსავლების

უმნიშვნელო

დეკლარირებისას

თაღლითობის
ინფორმაციის

გამო,
მცირე

პაციენტს შესაძლოა
მაგალითად,

პირადი

უზუსტობისთვის,

მას

სასტიკად დასჯიან და დაამცირებენ. მიაჩნია, რომ მსგავსი სასჯელი ნამდვილად
დაიმსახურა. ჰიპოქონდრიული ბოდვების მქონე პაციენტი დარწმუნებულია, რომ

სიმსივნე ან ვენერიული დაავადება აქვს. გაღატაკების ბოდვისას პაციენტს მიაჩნია,
რომ მთელი ფული დაკარგა რაიმე ბიზნესწამოწყებაში (რაც არ არის ადეკვატური).
შესაძლოა თავი იჩინოს დევნის ბოდვამაც. პაციენტს მიაჩნია, რომ გარშემომყოფები
მასზე დამამცირებლად საუბრობენ ან მასზე შურისძიება სურთ. როდესაც დევნის
ბოდვა დეპრესიული სინდრომის ფარგლებშია, პაციენტი ძირითადად საკუთარ თავს
მიიჩნევს დამნაშავედ და თვლის, რომ ის იმსახურებს ასეთ დამოკიდებულებას.
ზოგიერთი პაციენტის ბოდვა და ჰალუცინაციები აშკარა კავშირში არ არის
დეპრესიულ გუნებ–განწყობასთან, ანუ

გუნებ-განწყობის არაკონგრუენტული

ფსიქოზური სიმპტომებია, რაც მეტად ართულებს დაავადების პროგნოზირებას.
განსაკუთრებით მძიმე დეპრესიული ბოდვები დამახასიათებელია კოტარდის
სინდრომისათვის (Cotard’s syndrome),

რომელიც ფრანგმა ფსიქიატრმა კოტარდმა

აღწერა 1882 წელს. ამ სინდრომის დამახასიათებელი თვისებაა უკიდურესად
ნიჰილისტური ბოდვები. მაგალითად, ზოგიერთი პაციენტი შეიძლება ჩიოდეს, რომ
განადგურებული

აქვს

ნაწლავები

ისე,

რომ

ვერასდროს

ვეღარ

შესძლებს

ექსკრემენტის გამოყოფას. ზოგიერთმა შესაძლოა ამტკიცოს, რომ ღატაკია და
ვეღარასდროს შესძლებს მომავალში ფულის შოვნას. ზოგს კი ღრმად სჯერა, რომ
ოჯახი ამოუწყდა და თვითონაც გარდაცვლილია. მიუხედავად იმისა, რომ ამ
სიმპტომების

უკიდურესი

სიმძიმე

შეშფოთებას

იწვევს,

ასეთი

შემთხვევები

მნიშვნელოვნად არ განსხვავდება სხვა მძიმე დეპრესიული აშლილობებისაგან.

ზომიერი და მძიმე დეპრესიის სხვა კლინიკური ვარიანტები

აჟიტირებული დეპრესია
ეს ტერმინი ასახავს დეპრესიული აშლილობის ისეთ შემთხვევებს, როცა
გამოხატულია აჟიტაცია. როგორც უკვე აღინიშნა, აჟიტაცია თან სდევს ბევრ მძიმე
დეპრესიულ აშლილობას, მაგრამ აჟიტირებული დეპრესიის შემთხვევაში, ის

განსაკუთრებით მწვავეა. აჟიტირებული დეპრესია უფრო ხშირია საშუალო ასაკისა
და ხანდაზმულ პაციენტებში და იშვიათია - ახალგაზრდებში.
რეტარდირებული დეპრესია
ეს ტერმინი გამოიყენება ისეთი დეპრესიული აშლილობების აღსანიშნავად,
რომელთა

თვალსაჩინო

მონაცემები

იმისა,

ნიშანია

რომ

ეს

ფსიქომოტორული

დამოუკიდებელი

შეკავება.

სინდრომია,

არ

თუმცა,

არსებობს
შეკავება

პროგნოზულად კარგი სიმპტომია ელექტროკრუნჩხვითი თერაპიისთვის. ამ ტერმინს
უფრო

აღწერილობითი

მნიშვნელობა

აქვს.

მისი

უკიდურესი

გამოვლინებაა

დეპრესიული სტუპორი.
დეპრესიული სტუპორი
მძიმე დეპრესიული ეპიზოდის დროს მოძრაობის შენელება და მეტყველების
გაღარიბება შეიძლება ისე
დამუნჯდეს.

დღევანდელ

ხელმისაწვდომია,

მსგავსი

გამწვავდეს, რომ პაციენტი
დღეს,
ტიპის

რამდენადაც

მწვავე

გახდეს

უმოძრაო და

აქტიური

მკურნალობა

დეპრესიული

სტუპორი

იშვიათად

გვხვდება.
ატიპიური დეპრესია
ტერმინი ატიპიური დეპრესია ზოგადად საშუალო სიმძიმის დარღვევების
შემთხვევაში გამოიყენება. წლიდან წლამდე მისი მნიშვნელობა

იცვლებოდა და

ამჟამად იხმარება შემდეგი ტიპის დაღვევების აღსანიშნად:


ცვალებადი დეპრესიული განწყობა; გუნებ-განწყობა რეაგირებს პოზიტიურ
მოვლენებზე;



საკვების გადაჭარბებულად მიღება და დიდხანს ძილი;



უკიდურესი სისუსტე და სიმძიმის შეგრძენაბა კიდურებში;



გამოხატული შფოთვა.
ამ კლინიკური ნიშნების მქონე პაციენტებს აქვთ ტენდენცია, გააზვიადონ

მოსალოდნელი ან სავარაუდო უარი (უარის მიმართ სენსიტიურობა). ატიპიური
დეპრესიის

ამოცნობა

მნიშვნელოვანია,

რადგან

ინტერპერსონალური

სენსიტიურობის გამო, პაციენტები რთულად სამართავები ხდებიან. მათ უფრო
‘რთული’ ხასიათის ადამიანებად მიიჩნევენ. ითვლება, რომ ატიპიური დეპრესია
ნაკლებად ემორჩილება ტრიციკლური ანტიდეპრესანტებით მკურნალობას და ამ
შემთხვევაში

უფრო

ეფექტურია

მონოამინოქსიდაზასა

და

სეროტონინის

სელექციური უკუმიტაცების ინჰიბიტორები (Quitkin et al, 1993; Joyce et al, 2004).

მსუბუქი დეპრესიული ეპიზოდი

შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ მსუბუქი დეპრესიული აშლილობისთვის ნაკლები
რაოდენობისა და ინტენსივობის სიმპტომებია დამახასიათებელი, რაც

ზემოთ

აღწერილი მძიმე ფორმების შემთხვევაში გვქონდა. ნაწილობრივ ეს ასეა, თუმცა
მსუბუქი დეპრესიისას სხვა

დამატებითი სიმპტომებიც ვითარდება, რომლებიც

ნაკლებად გვხვდება მწვავე მდგომარეობის დროს. ასეთი სიმპტომები წარსულში
აღწერეს, როგორც ‘ნევროზული’ და მათ მიეკუთვნება: შფოთვა, ფობიები (შიში),
ობსესიური სიმპტომები და, უფრო იშვიათად, დისოციაციური სიმპტომები. ორივე
DSM-IV (დიაგნოსტიკური და სტატისტიკური სახელმძღვაენლო IV) და ICD-10
(ავადმყოფობათა საერთშორისო კლასიფიკაცია მეათე გადახედვა) კლასიფიკაციებში
შედის

მსუბუქი

კრიტერიუმებში

დეპრესიის
ჯდება,

კატეგორია,

მაგრამ

ამ

რომელიც

შემთხვევაში

დეპრესიული
დეპრესიული

ეპიზოდის
სიმპტომები

რაოდენობრივადაც ცოტაა და სიმწვავითაც ნაკლები (იხილეთ (ცხრილი 1).
‘ნევროზული’

სიმპტომების

გარდა,

რომლებიც

თან

ახლავს

ზოგიერთ

შემთხვევას, მსუბუქი დეპრესიული აშლილობებისათვის დამახასიათებელია ცუდ
გუნებზე ყოფნა, ადვილად დაღლა, ინტერესების დაქვეითება და გაღიზიანებადობა.
დარღვეულია ძილიც, თუმცა
როგორც ეს

მძიმე

გართულება და

დამახასიათებელია არა დილით ადრე გაღვიძება,

დეპრესიის დროს ხდება, არამედ უფრო ხშირია ჩაძინების

ღამე ხშირი გამოღვიძება, რასაც ძირითადად

ძილი მხოლოდ

გამთენიისას მოჰყვება. ‘ბიოლოგიური’ ნიშნები (უმადობა, წონის კლება და ლიბიდოს

დაქვეითება) ხშირ შემთხვევაში არ შეინიშნება. თუმცა, გუნებ-განწყობა დღის
განმავლობაში რამდენჯერმე იცვლება - დილასთან შედარებით საღამოს უფრო
მძიმდება. პაციენტს გარეგნულად შესაძლოა არც ეტყობოდეს დათრგუნულობა ან
მოძრაობის შენელება. ბოდვები და ჰალუცინაციები არ აღინიშნება.
ყველაზე

იოლ

ფორმებში

ეს

შემთხვევები

იძენს

მსუბუქი

აფექტური

აშლილობების ფორმას. მსუბუქი აშლილობების უმრავლესობა საკმაოდ ხანმოკლეა;
დაწყებას განაპირობებს პიროვნული წარუმატებლობა, ხოლო, როცა სიტუაცია
იცვლება, მაშინვე იკლებს ან ხდება

ახალ გარემოებებთან შეგუება. თუმცა, არის

შემთხვევები, როდესაც აღნიშნული მდგომარეობა გრძელდება თვეობით ან წლობით
და იწვევს მნიშვნელოვან პრობლემებს, მიუხედავად იმისა, რომ სიმპტომატიკა არ
უარესდება. თუ ეს ორი წელი გრძელდება, ამ ქრონიკულ დეპრესიულ მდგომარეობას
დისთიმია ეწოდება. მიჩნეულია, რომ არცთუ

ისე იშვიათია შემთხვევები, როცა

დისთიმიის მქონე ადამიანებს უვითარდებათ უფრო სერიოზული დარღვევები ან
პირიქით (Judd et al, 1998, 2002 ); ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ზოგ შემთხვევაში მსუბუქი
სიმპტომები შესაძლოა მხოლოდ რედუცირებულად გამოხატავდეს გუნებ-განწყობის
მძიმე დარღვევებს.

შერეული შფოთვითი და დეპრესიული აშლილობა

შფოთვისა და დეპრესიის სიმპტომები ხშირად ერთდროულად იჩენს თავს.
მართლაც, ძველი სახელმძღვანელოების ავტორებს (იხილეთ Lewis, 1956) მიაჩნდათ,
რომ შფოთვისა და დეპრესიული დარღვევების მკაფიო გამიჯვნა სტაციონირებული
პაციენტების შემთხვევაშიც რთული იყო. თუმცა, თანამედროვე ფსიქიატრები
თანხმდებიან მოსაზრებაზე, რომ სიმპტომების დიფერენცირება უფრო ადვილია
ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მყოფი მწვავე პაციენტების შემთხვევაში, ვიდრე
პირველადი ჯანდაცვის რგოლში წარმოდენილი მსუბუქი აფექტური აშლილობების
დროს.

ICD-10 მოიცავს კატეგორიას - ‘შერეული შფოთვითი და დეპრესიული
აშლილობა’, რომელიც იმ შემთხვევაში გამოიყენება, როცა შფოთვისა და დეპრესიის
სიმპტომები

არ

არის

იმდენად

ძლიერი,

რომ

შფოთვითი

აშლილობის

ან

დეპრესიული აშლილობის დიაგნოზი დაისვას და, როცა სიმპტომები მჭიდროდ არ
უკავშირდება სტრესულ მოვლენებს ან სერიოზულ ცვლილებებს ცხოვრებაში, რაც
აუცილებელი

პირობაა

მწვავე

სტრესული

რეაქციებისა

ან

ადაპტაციური

აშლილობებისთვის
ICD-10-ის

მიხედვით,

მსგავსი

მდგომარეობის

მქონე

პირები

ხშირად

პირველადი დახმარების დაწესებულებებში ხვდებიან, თუმცა, ძალიან ბევრია ისეთი,
ვისაც გამოკვლევა საერთოდ არ ჩატარებია. ICD-10-ში ეს დიაგნოზი შფოთვით
აშლილობებშია მოქცეული, მაგრამ, ზოგიერთი ფსიქიატრის აზრით, იგი უფრო
გუნებ-განწყობის

აშლილობებს

უკავშირდება;

ამ

შეხედულებას

ასახავს

ალტერნატიული ტერმინი -„ მსუბუქი აფექტური აშლილობები“ ..
DCM-IV-ის კლასიფიკაციაში

ამის შესატყვისი დიაგნოზები მოცემული არაა.

კლასიფიკაციის დანართში არის წინასწარი დიაგნოზის ორი ვარიანტი, რომლებიც
შეიძლება

გამოვიყენოთ, როცა გვაქვს

შერეული შფოთვითი და დეპრესიული

აშლილობა და მსუბუქი დეპრესიული აშლილობა. მიჩნეულია, რომ ფაქტობრივი
ინფორმაცია არ არის
მოვათავსოთ.

საკმარისი, რათა რომელიმე მათგანი კლასიფიკაციაში

მიუხედავად

მდგომარეობებისა და

იმისა,

რომ

ცოტა

რამ

არის

ცნობილი

ამ

სხვა დარღვევებთან მათი კავშირის შესახებ, ამ აშლილობის

მქონე პაციენტები მაინც მიმართავენ ექიმს. მაშინაც კი, როდესაც დიაგნოზის ზუსტი
კრიტერიუმების ჩამოყალიბება თითქმის შეუძლებელია, საჭიროა არსებობდეს
მდგომარეობის განმსაზღვრელი შესაბამისი კატეგორია.
ქვეზღურბლოვანი დეპრესია
საკმაოდ ხშირია დეპრესიის უფრო მსუბუქი ფორმებიც, თუმცა თანამედროვე
კლასიფიკაციებში შესაბამისი კოდი არ არის, მაგალითად „ქვეზღურბლოვანი

დეპრესიული

სიმპტომები“.

ქვეზღურბლოვანი

დეპრესიული

სიმპტომები,

რომლებიც, სულ ცოტა, 2 წელი გრძელდება, შეესაბამება დისთიმიის დიაგნოზს.
ქვეზღურბლოვანი დეპრესიის კრიტერიუმებია:


არსებული სიმპტომების რაოდენობა დეპრესიის დიაგნოზის დასმისთვის
აუცილებელ 5 სიმპტომზე ნაკლებია;



კლინიკური სიმპტომები დეპრესიის ეპიზოდის კრიტერიუმების სიღრმეს ვერ
აღწევს;



ქვეზღურბლოვანი დეპრესიული სიმპტომები, რომლებიც, სულ ცოტა, 2 წელი
გრძელდება, დისთიმიის დიაგნოზს შეესაბამება.

ორგანული დეპრესია

ტერმინი ორგანული დეპრესია გამოიყენება ისეთი დეპრესიის შემთხვევაში,
რომელიც

ვითარდება

დაავადების,

რომელიც

პირველადი
გავლენას

ცერებრული
ახდენს

დაავადებების,

თავის

ტვინზე,

სისტემური

ენდოკრინული

მოშლილობისა ან სხვა სომატური დაავადებების შედეგად.
DCM-IV-ის კლასიფიკაციაში

ამ მდგომარეობის აღსაწერად გამოიყენება

ტერმინი ზოგადი სამედიცინო პრობლემებით გამოწვეული დეპრესია.

დეპრესიის დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები

დეპრესიის დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები მოცემულია ორივე DSM-IV
(დიაგნოსტიკური

და

სტატისტიკური

სახელმძღვაენლო

IV)

და

ICD-10

(ავადმყოფობათა საერთშორისო კლასიფიკაცია, მეათე გადახედვა) კლასიფიკაციებში.

‘დეპრესიული

ეპიზოდის’

დიაგნოსტიკური

კრიტერიუმები

ICD-10

(ავადმყოფობათა საერთაშორისო კლასიფიკაცია, მეათე გადახედვა) კლასიფიკაციის
მიხედვით მოიცავს, შემდეგ ნიშნებს:
 დეპრესიული ეპიზოდი გრძელდება, სულ ცოტა, ორი კვირა;
 ცხოვრების მანძილძე არ განვითარებულა ჰიპომანიაკალური ან მანიაკალური
სიმპტომები, რომლებიც შეესაბამებიან ჰიპომანიაკალური ან მანიაკალური
ეპიზოდის კრიტერიუმებს (F30–);
 ყველაზე ხშირი გამორიცხვის კრიტერიუმია: ეპიზოდი არ არის გამოწვეული
ფსიქოაქტიური ნივთიერების მოხმარებით (F10-F19) და არ მიეკუთვნება
ორგანულ ფსიქიკურ აშლილობას (F00-F09).
A
 გუნებ-განწყობის დაქვეითება;
 ინტერესებისა და სიამოვნების მიღების უნარის დაკარგვა;
 ენერგიის დაქვეითება და აქტივობების შემცირება.
B
 ყურადღების კონცენტრაციის დაქვეითება;
 თვითრწმენისა და თვითშეფასების დაქვეითება;
 თვითბრალდებისა და თვითდამცირების იდეები;
 პესიმისტური ფიქრები;
 თვითდაზიანების იდეები;
 ძილის დარღვევა;
 მადის დაქვეითება.
მსუბუქი დეპრესიული ეპიზოდი: კლინიკურ სურათში წარმოდგენილი
უნდა იყოს მინიმუმ ორი A და ორი B სიმპტომი.
ზომიერი (საშუალო სიმძიმის) დეპრესიული ეპიზოდი: კლინიკურ სურათში
წარმოდგენილი უნდა იყოს მინიმუმ ორი A და სამი B სიმპტომი.
მძიმე დეპრესიული ეპიზოდი: კლინიკურ სურათში წარმოდგენილი უნდა
იყოს ყველა A და მინიმუმ ოთხი B სიმპტომი.
კლასიფიკაციაში ასევე გათვალიწინებულია სიმპტომების სიმწვავე და
ფუნქციური გაუარესება .

დიდი დეპრესიული ეპიზოდის დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები - DSM-IV
(დიაგნოსტიკური სტატისტიკური სახელმძღვაენლო IV)
არანაკლებ ორი კვირის განმავლობაში წარმოდგენილი უნდა იყოს ქვემოთ
მოცემული ხუთი (ან მეტი) სიმპტომი და უნდა აღინიშნოს ცვლილებები ადრეულ
ფუნქციონირებასთან შედარებით. აუცილებელია ორიდან ერთ-ერთის არსებობა: ა)
დაქვეითებული გუნებ-განწყობა ან ბ) ინტერესებისა ან სიამოვნების მიღების უნარის
დაკარგვა.
1.

დაქვეითებული გუნებ-განწყობა მთელი დღის განმავლობაში,

თითქმის ყოველდღე, რაც პაციენტის პირადი ჩივილით (სიცარიელის, სევდის
შეგრძნება) ან გარშემომყოფთა ობიექტური დაკვირვებით (მაგ., მოვიდა
ცრემლიანი თვალებით) ვლინდება.
2.

ინტერესების შეზღუდვა და სიამოვნების მიღების უნარის

დაქვეითება

ყველა

ან

თითქმის

ყველა

საქმიანობისას,

მთელი

დღის

განმავლობაში, თითქმის ყოველდღე (რაც ვლინდება, როგორც სუბიექტური
ჩივილით, ასევე სხვების დაკვირვებითაც).
3.

წონის მნიშვნელოვანი კლება დიეტის გარეშე ან წონაში მატება

(მაგ., საერთო წონის 5%-ზე მეტის ცვლილება თვის განმავლობაში); მადის
მომატება ან დაქვეითება თითქმის ყოველდღე.
4.

ინსომნია ან ჰიპერსომნია თითქმის ყოველდღე.

5.

ფსიქომოტორული

შეკავება

ან

პირიქით

-

აჟიტაცია.

(მოუსვენრობის ან შენელების არა მხოლოდ სუბიექტური შეგრძნებაა, არამედ
თვალსაჩინოა გარშემომყოფთათვისაც).
6.

ადვილად დაღლა და ანერგია თითქმის ყოველდღე.

7.

თვითშეფასების დაქვეითება ან შეუსაბამო, ან გაზვიადებული

თვითბრალდების განცდა (შეიძლება იყოს ბოდვითი იდეებიც) თითქმის
ყოველდღე (არა უბრალოდ თვითბრალდება ან ავადმყოფობის გამო საკუთარი
თავის დადანაშაულება).
8.

ყურადღებისა და კონცენტრაციის უნარის ან თვითრწმენის

დქვეითება თითქმის ყოველდღე (სუბიექტური ჩივილი ან გარშემომყოფთა
დაკვირების საფუძველზე).
9.
შიში),

პერიოდული ფიქრები სიკვდილზე (არა უბრალოდ სიკვდილის
განმეორებადი

სუიციდური

აზრები

მცდელობის გარეშე, ან დაგეგმილი სუიციდი.

კონკრეტული

გეგმისა

ან

დეპრესიის განმარტებები (DSM-IV-ის მიხედვით)
ქვეზღურბლოვანი დეპრესიული სიმპტომები: არსებული სიმპტომების რაოდენობა
დეპრესიის დიაგნოზის დასმისთვის აუცილებელ 5 სიმპტომზე ნაკლებია;
მსუბუქი დეპრესია: დეპრესიის დიაგნოზის დასმისათვის აუცილებელი 5 ან მეტი
სიმპტომია, რომელიც იწვევს მხოლოდ მსუბუქ ფუნქციურ გაუარესებას;
ზომიერი

დეპრესია:

არსებული

სიმპტომები

აკმაყოფილებს

დეპრესიის

კრიტერიუმებს, ხოლო ფუნქციური გაუარესება „მსუბუქსა“ და „მძიმეს“ შორისაა;
მძიმე

დეპრესია:

ფუნქიონირების

სახეზეა

სიმპტომთა

მნიშვნელოვან

უმრავლესობა,

გაუარესებას.

რომლებიც

შეიძლება

იყოს

იწვევენ

ფისქოზური

სიმპტომებითა და ფსიქოზური სიმპტომების გარეშე.

შენიშვნა: დეპრესიის კვალიფიციური დიაგნოზის დასმისთვის ყურადღება ექცევა
არა უბრალოდ სიმპტომების რაოდენობას, არამედ ფუნქციური გაუარესებისა და/ან
უნარშეზღუდულობის ხარისხს ამ აშლილობის გამო.

3.

დეპრესიული აშლილობების ეპიდემიოლოგია
დეპრესია

მოსახლეობის კვლევისას დეპრესიული ეპიზოდის ზუსტი საზღვრების
დადგენა რთულია, თუმცა, უკანასკნელი კვლევებით, რომლებშიც DSM-IV-ის
კრიტერიუმები გამოიყენეს, შემდეგი შედეგები მიიღეს (Alonso et al, 2004):


მოსახლეობაში დიდი დეპრესიის 12-თვიანი გავრცელების სიხშირე 2-5% -ია;



სიცოცხლის მანძილზე დეპრესიის გამოვლენის მაჩვენებელი სხვადასხვა
კვლევებში

მნიშვნელოვნად

განსხვავდება

(4-30

სავარაუდოდ, 10-20%-ს შორის მერყეობს;


დაავადების საწყისი ასაკი დაახლოებით 25–30 წელია;

%).

ზუსტი

რიცხვი,



განსხვავებულ კულტურებშიც დეპრესია

თითქმის ორჯერ მეტია ქალებში,

ვიდრე მამაკაკაცებში;


1945 წელსა და შემდგომ დაბადებულ ადამიანებს დეპრესიის მაჩვენებელი
შესაძლოა გაზრდილი ჰქონდეთ; დეპრესიის მაჩვენებელი უფრო მაღალი აქვთ
უმუშევარ და განქორწინებულ პირებს;



დიდი დეპრესიის დროს ხშირია კომორბიდობა, განსაკუთრებით, შფოთვითი
აშლილობებისა და წამალმოხმარების.
მიზეზი იმისა, თუ რატომაა ქალებს შორის მაღალი მაჩვენებლი, დადგენილი

არაა.

სიხშირე

იზრდება სქესობრივი მომწიფების ასაკში და, შესაძლოა,

გარკვეულწილად, ქალებში დეპრესიული სიმპტომებისადმი მომატებული მზაობის
მიზეზს წარმოადგენდეს.
მტკიცებულება.

თუმცა, ასეთი „არჩევითი“ ახსნა ვერ იქნება საკმარისი

დეპრესიის მქონე მამაკაცებს, რომლებიც ხშირად ალკოჰოლის

დიდი ოდენოდით მომხმარებლები არიან, რაც ნიღბავს დეპრესიულ სიმპტომატიკას,
შესაძლებელია სწორედ ამიტომ, უპირატესად,

ალკოჰოლთან დაკავშირებული

პრობლემები აღენიშნებათ. თუმცა, არც ეს მოსაზრება იძლევა სრულყოფილ ახსნას
სქესთან

დაკავშირებული

განსხვავების

თაობაზე.

სქესთან

დაკავშირებული

ნეირობიოლოგიური განსხვავებები (მაგალითად, სეროტონინული ცენტრალური
გადაცემის

გზის ორგანიზება)

თუ

რამდენად განაპირობებს

წინაგანწყობას, მომავალი კვლევის საგანია.
კულტურაში

ქალები

სოციალური

ჩაგვრისა

დეპრესიისადმი

გასათვალისწინებელია, რომ ზოგ
და

დისკრიმინაციის

ობიექტს

წარმოადგენენ. ასევე, ისინი უფრო ხშირად განიცდიან სექსუალურ და ფიზიკურ
ძალადობას,

ვიდრე

მამაკაცები.

ამდენად,

მსგავსი

ფაქტორებიც

შესაძლოა

განაპირობებენ ქალების მომატებულ დეპრესიულობას.
ადრე ითვლებოდა, რომ დეპრესიული აშლილობების განვითარების რისკი
ასაკთან ერთად მატულობს, თუმცა უკანასკნელმა კვლევებმა აჩვენა, რომ დეპრესია
ყველაზე მეტად გავრცელებულია 18-44 ასაკობრივ ჯგუში. 1945 წელს და შემდგომ
დაბადებული პაციენტების კვლევამ ინდუსტრიულ ქვეყნებში გამოავლინა ამ

პოპულაციაში ცხოვრების მანძილზე დეპრესიის განვითარების მომატებული რისკი
და პირველი ეპიზოდის

განვითარების უფრო ახალგაზრდა ასაკი. ეს კვლევები

ძირითადად რეტროსპექტულია და, შესაძლოა, ახალგაზრდებთან შედარებით,
ასაკოვან პაციენტებთან დეპრესიული ეპიზოდების შემთხვევები ნაკლებია, რადგან
მათ დაქვეითებული აქვთ მეხსიერება,

ან წარსულში გადატანილი დეპრესიული

მდგომარეობის გამჟღავნება არ სურთ (იხილეთ Paykel, 2000).

დისთიმია და რეკურენტული ხანმოკლე დეპრესია
ცხოვრების მანძილზე დისთიმიის რისკი დაახლოებით 4 პროცენტია (Alonso et
al, 2004). დისთიმიის მაჩვენებელი უფრო მაღალია ქალებსა და განქორწინებულებში.
ხანმოკლე რეკურენტული
არსებობს.

ციურიხში

აშლილობისათვის

დეპრესიის ეპიდემიოლოგიაზე მცირე მონაცემები

ჩატარებული

კვლევებით

ხანმოკლე

დეპრესიული

12-თვიანი გავრცელების სიხშირე დაახლოებით 2.6%, ხოლო

დისთიმიისთვის 2,3% იყო (Pezawas et al, 2003).
დეპრესიის მსუბუქი ფორმების სიხშირე ძალიან ვარიაბელურია, ვინაიდან
სხვადასხვა

კვლევებში

მდგომარეობები

ყველაზე

განსხვავებული

მიდგომებია

გავრცელებული

გამოყენებული.

აშლილობებია

ეს

მოსახლეობაში.

მაგალითად: ეროვნული ფსიქიატრიული ავადობის საყოფაცხოვრებო კვლევის
მიხედვით დეპრესიის იოლი ფორმების ერთკვირიანი გავრცელების სიხშირე
საშუალოდ 16%-ია (12.3% კაცებში და 19.5% ქალებში). ამ ჯგუფიდან თითქმის
ნახევარი

აკმაყოფილებდა

შერეული

შფოთვითი

აშლილობის

ICD-10-ის

კრიტერიუმებს (Jenkins et al, 1997). მოსახლეობაში მსუბუქი დეპრესიის (DSM-IV-ის
მიხედვით) ეპიდემიოლოგიურმა კვლევებმა 55 და მეტი ასაკის პირებში აჩვენა, რომ
მსუბუქი დეპრესიის გავრცელების სიხშირე 9.8%-ია (Beekman, et al 1999).

4.

დეპრესიის ეტიოლოგია
ბიოლოგიური ფაქტორები

გენეტიკური ფაქტორები
კვლევების
დაავადებულთა

უმრავლესობა
პირველი

მიუთითებს

რიგის

იმაზე,

ნათესავებში

რომ

მძიმე

დეპრესიული

დეპრესიით
აშლილობის

განვითარების რისკი 10-15%-ია, ხოლო ზოგადად პოპულაციაში 1-2%-ს არ
აღემატება.
მონოზიგოტურ

ტყუპებში

კონკორდანტობა

შეადგენს

68%-ს,

ხოლო

დიზიგოტურ ტყუპებში - 23%-ს (Price 1977); ზოგი ავტორის აზრით ეს მაჩვენებლები
შესაბამისად 74% და 43%-ს აღწევს ( Angst 1966; Bertelsen et al. 1977).
მონოამინური ჰიპითეზა
მონოამინური ჰიპოთეზის თანახმად, ადგილი აქვს როგორც მონოამინური
რეცეპტორების, ასევე მონოამინების კონცენტრაციის და ამინების ცვლის პროცესების
დარღვევას (Garver, Devis 1979). მონოამინური ჰიპოთეზის მიხედვით იმპულსის
ტრანსმიტერების, ნეირომედიატორების (ნორადრენალინი, სეროტონინი, დოფამინი)
ფუნქციური

დეფიციტი

იწვევს

დეპრესიას.

ერთი

მონოამინური

სისტემის

სტიმულირება იწვევს უშუალო ან მოგვიანებით ცვლილებებს მეორე მონოამინურ
სისტემაში

(Grahame-Smith

D.

G.

1992).

აფექტური

იმპულსის

გატარებაში

მნიშვნელოვანი როლი აქვს პოსტსინაფსური ალფა- და ბეტა-ადრენორეცეპტორების
(გვხვდება თავის ტვინის სხვადასხვა სტრუქტურებში) მგრძნობელობას, ასევე
ნეირომედიატორების დესტრუქციასა და მათ უკუმიტაცებაში მონაწილე აგენტის,
MAO-ს აქტიურობას.
ნეიროენდოკრინული ფაქტორები
ენდოკრინული ცვლილებები ჰიპოთალამური მექანიზმებით რეგულირდება,
რომელსაც ნაწილობრივ მონოამინური სისტემა აკონტროლებს. სავარაუდოა, რომ
ნეიროენდოკრინული დარღვევები ჰიპოთალამუსში ბიოგენური ამინების მიწოდების

რეგულირების

დარღვევას

გამოხატავენ.

ჰიპოფიზში

რელიზინგ-ფაქტორის

გამომუშავების რეგულირება კონტროლირდება გარკვეული ნეირომედიატორებით
და

მათ

შორის,

დეპრესიის

პათოგენეზში

მონაწილე

ნეირომედიატორებით

(ნორადრენალინი, სეროტონინი, დოფამინი). დეპრესიის დროს ჰიპოთალამოჰიპოფიზო-ადრენალინური სისტემა ჰიპერაქტიურია, რაც იწვევს კორტიზოლის
სეკრეციის მომატებას ცირკადული რითმის დარღვევასთან ერთად, საღამოს და ღამის
საათებში სეკრეციის გაზრდის ხარჯზე (ნორმაში კორტიზოლის სეკრეციის პიკი
დილის

საათებზე

მაკონტროლებელი

მოდის).
მექანიზმიც,

გლუკოკორტიკოსტეროიდის

ამის
რის

შეყვანა

გარდა,
გამოც
არ

დარღვეულია

დექსამეტაზონის

ახდენს

ენდოგენური

უკუკავშირის
-

სინთეზური
კორტიზოლის

გამომუშავების დათრგუნვას.
Carroll B. (1982)–ის მიერ, ამ პრინციპზე შექმნილი დექსამეტაზონური ტესტის
დადებითი შედეგი აღენიშნება დეპრესიულ ავდმყოფთა 40-60%-ს, დიდი დეპრესიის
დროს კი - 80%-ს. უარყოფითი დექსამეტაზონური ტესტი არ შეიძლება ჩაითვალოს
დიდი დეპრესიული ეპიზოდის უარყოფის საფუძვლად, რადგან ყველა ავადყოფში
არ ხდება კორტიზოლის სეკრეციის დათრგუნვა, გარდა ამისა, დექსამეტაზონის
ტესტი დადებითი შეიძლება იყოს სხვა დაავადებების (მაგ. კუშინგის სინდრომი,
ნერვული ბულიმია, ალცჰეიმერის დაავადება, ალკოჰოლიზმი, მანია) და ასევე,
ორსულობის დროს.
დეპრესიის

დროს

შემცირებულია

ფოლიკულოსტიმულირებადი

და

თირეოსტიმულირებადი,

ლუთეინიზირებადი

ჰორმონის,

ზრდის,
ასევე

ტესტოსტერონის გამონთავისუფლება. დეპრესიების დროს შენელებულია იმუნური
ფუნქციები.
ძილის ფაქტორი
დეპრესიის დროს ვლინდება სწრაფი ძილის ფაზის გაზრდა ძილის პირველ
პერიოდში და ზოგადად სწრაფი ძილის პერიოდის გაზრდა (ჩაძინებისთანავე სწრაფი
ძილის პერიოდის დაწყება), შემოკლებულია ძილის IV ფაზა.

ფსიქოსოციალური ფაქტორები

მოწყვლადობის ფაქტორი
ა. პიროვნული თავისებურებები - დეპრესიულ პაციენტს პრემორბიდში ხშირად
შფოთვის მაღალი დონე აღენიშნება. ზოგიერთი პიროვნული თვისება გავლენას
ახდენს ადამიანების ქცევაზე არასასურველ გარემოში მოხვედრისას და, შესაბამისად,
ზრდის დეპრესიული აშლილობის რისკს. მაგალითად: კოგნიტური სტილისათვის
დამახასიათებელი

‘სოციოტროპობა’

(მოწონების

ძლიერი

მოთხოვნილება)

ასოცირდება დეპრესიის გაზრდილ რისკთან ცხოვრებისეული სირთულეების
გადატანის შემდეგ (Mazure & Maciejewski, 2003).
ბ. ფსიქოანალიტიკური ფაქტორები - ფსიქოანალიტიკოსები ამტკიცებენ, რომ
დედის გარდაცვალების ან განშორების გამო ბავშვობის ასაკში დედის ალერსის
უქონლობა, მოზრდილ ასაკში დეპრესიული აშლილობებისადმი განაწყობს.
გ. კოგნიტიური ფაქტორები - Beck-მა 1967 წელს გამოთქვა მოსაზრება, რომ
,,დეპრესიული აზროვნება” შეიძლება პირველადი აშლილობა, ან უკიდურეს
შემთხვევაში, ამ აშლილობის გამომწვევი და შემანარჩუნებელი ძლიერი ფაქტორი
იყოს. დეპრესიის კოგნიტური ჰიპოთეზის საყრდენია ბეკის კოგნიტიური ტრიადა: ა)
საკუთარი თავისადმი ნეგატიური დამოკიდებულება - ,,საქმეები ცუდად მიდის,
იმიტომ რომ მე ვარ ცუდი”; ბ) ცხოვრებისეული გამოცდილების ნეგატიური
ინტერპრეტაცია - ,,ყოველთვის ყველაფერი ცუდადაა”; გ) მომავლის პესიმისტური
ხედვა - მარცხის მოლოდინი.

პრეციპიტატული ფაქტორები
გრძელვადიანი, გახანგრძლივებული და მწვავე სტრესული მოვლენები მეცნიერული კვლევებით დასტურდება, რომ სტრესული მოვლენებიდან ექვსი თვის
განმავლობაში

დეპრესიის

განვითარების

რისკი

6–ჯერ,

ხოლო

სუიციდური

მცდელობის რისკი კი – 7 ჯერ იმატებს (Paykel et al. 1969, 1978; Brown, Harris 1978);

სტრეს-ფაქტორებიდან განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება დანაკლისს
განშორების ან სიკვდილის გამო, ფასეულობათა რღვევას, დაუცველობის განცდასა
და მომავლის შიშს, მნიშვნელოვან ცხოვრებისეულ ცვლილებებს.
ფიზიკური და, განსაკუთრებით, ენდოკრინულ მიზეზ–შედეგობრივ თეორიებზე
დაყრდნობით ჩაატარეს კვლევა და ნახეს, რომ ზოგიერთი სომატური დაავადება,
კერძოდ,დიაბეტი,

გულ–სისხლძარღვთა

დაავადებები,

ჰიპერთიროიდიზმი,

კუშინგის სინდრომი,ადისონის დაავადება და ჰიპერპროლაქტინემიური ამენორეა
ზრდის დეპრესიის განვითარების რისკს (Cassano & Fava., 2002). ნეიროვიზუალური
მეთოდების განვითარებამ ხელი შეუწყო იმ აზრის განმტკიცებას, რომ დეპრესია
ტვინის სტურქურისა და ფუნქციის დაავადებაა (Drevets et al, 2008). ფსიქოლოგიური
კვლევებით მიღებული მონაცემები ხაზს უსვამს კოგნიტური და ემოციური
პროცესების მნიშვნელობას (Beck., 2008) .

5.

დეპრესიის მკურნალობის მეთოდები

საფეხურებრივი ზრუნვა – საფეხურებრივი მოვლის მოდელი ითვალისწინებს
მაქსიმალურად ეფექტური ინტერვენციის შერჩევას და პიროვნების, მზრუნველებისა
და

სპეციალისტების

საფეხურებრივი

თანადგომის

მოვლის

ძირითადი

უზრუნველყოფას
პრინციპია

(იხილეთ

ნაკლებად

სქემა

1).

შემზღუდავი

და

მაქსიმალურად ეფექტური ინტერვენციის განხორციელება.
თანამშრომლური (კოლაბორაციული) ზრუნვა – კოლაბორაციული მოდელი
ეფუძნება ქრონიკული დაავადების მოდელს (Wagner, 1997; Katon et al, 2001) და
მოიცავს ოთხ ძირითად ელემენტს:


პრობლემის კოლაბორაციული შეფასება – პრობლემის შეფასება ხდება პაციენტზე
ორიენტირებული მიდგომითა და სომატური მდგომარეობის გათვალისწინებით;



სპეციფიკურ პრობლემაზე ფოკუსირება – საუკეთესო შედეგის მიღწევის მიზნით
მკურნალობის გეგმა პიროვნებასა და მედპერსონალის მიერ ერთობლივადაა
შემუშვებული და პიროვნების სურვილი და მზაობა მხედველობაშია მიღებული;



თვითდახმარების ტრენინგებისა და მხარდაჭერის სერვისების შექმნა – ასეთ
სერვისებში პიროვნებას დაასწავლიან

მკურნალობის რეჟიმის დაცვისათვის

საჭირო უნარ–ჩვევებსა და უზრუნველყოფენ ემოციურ მხრდაჭერას;


მკურნალობის შემდგომი მონიტორინგი – გარკვეული პერიოდულობით ხდება
პიროვნების მდგომარეობის შემოწმება შესაძლო გართულებების გამოსავლენად
და მკურნალობის ეფექტურობის შესაფასებლად.
დეპრესიის მკურნალობისას კოლაბორაციული ზრუნვა არის საფეხურებრივი

ზრუნვის

ნაწილი

და

გულისხმობს

ხანგრძლივ

და

კოორდინირებულ

თანამშრომლობას ფსიქიატრიულ და სომატურ ჯანდაცვის სამსახურებს, სხვადასხვა
ინტერვენციებსა

(მაგალითად,

ფსიქოგანათლებას,

ფსიქოლოგიურ

და

ფარმაკოლოგიურ ინტერვენციებს შორის) და პირველად და მეორად ჯანდაცვას
შორის.
დეპრესიის ფსიქოლოგიური და ფსიქოსოციალური მკურნალობა
ფიზიკური აქტივობის პროგრამა – ეს არის სიხშირით, ინტენსივობითა და
ხანგრძლივობით სტრუქტურირებული ფიზიკური აქტივობის პროგრამა. ფიზიკური
აქტივობა შეიძლება იყოს აერობიკა (კარდიო–რესპირატორული მახასიათებლების
გავარჯიშების გაუმჯობესება) ან ფიზიკური ვარჯიში, რომელიც ზრდის კუნთთა
ძალას და აუმჯობესებს მოქნილობას/კოორდინაციას/რელაქსაციას.
კოგნიტურ–ბიჰევიორული
ლიმიტირებული
ეფუძნება

თერაპია

სტრუქტურული

აფექტური

აშლილობის

–

ეს

არის

ფსიქოლოგიური

დისკრეტული,
ინტერვენცია,

კოგნიტურ–ბიჰევიორულ

დროში

რომელიც

მოდელს

და

ითვალისწინებს:


მიმდინარე სიმპტომებსა და ემოციურ მდგომარეობაზე პიროვნების აზრების,
შეხედულებებისა და ინტერპრეტაციების გავლენის დადგენას;



პიროვნებისთვის პრობლემატური აზრების ამოცნობის, მონიტორინგისა და
მათთან გამკლავების უნარ–ჩვევების დასწავლას;



პიროვნების მიერ სამიზნე აზრების, შეხედულებებისა და პრობლემების
შესაბამისი დაძლევის ტექნიკის ათვისებას.

ინდივიდუალური კოგნიტურ ბიჰევიორული თერაპია ჩვეულებრივ 16–20 სესიას
ითვალისწინებს.
დეპრესიის დროს ჯგუფურ კოგნიტურ–ბიჰევიორულ თერაპიას აქვს ძლიერი
ფსიქოგანათლების კომპონენტი, რომელიც მიზნად ისახავს პიროვნებისთვის ისეთი
ტექნიკისა და სტრატეგიის სწავლებას, რაც დეპრესიასთან გამკლავებას გაუადვილებს
- ე.წ. „დეპრესიის დაძლევის“ მიდგომა (Kuehner, 2005; Lewinsohn et al, 1989). ეს
მიდგომა ითვალისწინებს სოციალური უნარების გაუმჯობესებას, მეტ სასიამოვნო
აქტივობასა და რელაქსაციის ტექნიკას. იგი შედგება 12 ორსაათიანი ჯგუფური
სესიისაგან. გრძელდება დაახლოებით 8 კვირა და ტარდება 2–ჯერ კვირაში პირველი
4

კვირის

განმავლობაში.

ჯგუფი

მაქსიმალურად

სტრუქტურირებულია.

ჩვეულებრივ, შედგება 6–10 მოზრდილისაგან, აქედან ორი - ჯგუფის ლიდერია.
მკურნალობის შემდგომი ეფექტის შენარჩუნებისთვის რეკომენდებულია სესიის
ჩატარება ერთი – ექვსი თვის ინტერვალით.
გამწვავების

პრევენციისთვის

შემუშავებული

ბიჰევიორული თერაპია (პკბთ)

პრევენციული

კოგნიტურ–

(Segal et al, 2002) არის 8–კვირიანი პოგრამა

ორსაათიანი სესიებითა და მკურნალობის შემდგომი ოთხი სესიით წელიწადში.
ჯგუფში 8–15 მონაწილეა.

ფარმაკოლოგიური მკურნალობა
ანტიდეპრესანტები
დღეისათვის

გამოყენებული

ანტიდეპრესანტები

ფარმაკოლოგიური

მოქმედების მიხედვით შეიძლება დაიყოს 3 ძირითად ჯგუფად (იხილეთ (ცხრილი 2):

რომლებიც

მონოამინების
ახდენენ

უკუმიტაცების

ნორადრენალინის

ინჰიბიტორები
და/ან

–

პრეპარატები,

სეროტონინის

უკუმიტაცების

ინჰიბიციას (ტრიციკლური ანტიდეპრესანტები, სუსი-ები (SSRI) , სელექციურად

სეროტონინისა და ნორადრენალინის

უკუმიტაცების ინჰიბიტორები (სნუსი-ები,

SSNRI) და სელექციურად ნორადრენალინის უკუმიტაცების ინჰიბიტორები (ნუსიები, SNRI ));


მონოამინის ოქსიდაზის ინჰიბიტორები (მაოი-ები) – პრეპარატები,

რომლებიც

ახდენენ

მონოამინის

ოქსიდაზის

შეუქცევად

(ფენელზინი

და

ტრანილციპრომინი) ან შექცევად (მოკლობემიდი) დეაქტივაციას;


5HT2 რეცეპტორების ანტაგონისტები – ამ პრეპარატებს (მიანსერინი,

მირტაზეპინი, ტრაზოდონი) აქვთ რთული მოქმედება მონოამინურ მექანიზმებზე,
მაგრამ ასევე აბლოკირებენ 5HT2 რეცეპტორებს.
დიდი დეპრესიის ფართო სპექტრისთვის ეს წამლები ერთნაირად ეფექტურია.
მთავარი განსხვავება მათ შორის არის არასასურველი გვერდითი მოქმედებები,
ტოქსიკურობა
შემთვევაში,

და

ფასი.

ჩვეულებრივ

თუმცა,

ანტიდეპრესანტის

სუსი–ების

ჯენერიკულ

გამოწერის
ფორმებს

საჭიროების

ვიყენებთ.

ამ

პრეპარატებს სხვა ანტიდეპრესანტების მსგავსი ეფექტურობა ახასიათებთ და
ნაკლები გვერდითი ეფექტურობით გამოირჩევიან.
ტრიციკლური ანტიდეპრესანტები
ტრიციკლური ანტიდეპრესანტები იწვევენ როგორც სეროტონინის, ასევე
ნორადრენალინის უკუმიტაცების ინჰიბიციას. მათ, ასევე, აქვთ ანტაგონისტური
მოქმედება სხვადასხვა ნეიროტრანსმიტერული რეცეპტორების მიმართაც. ზოგადად,
ეს

რეცეპტორ-მაბლოკირებელი

მოქმედება

იწვევს

არასასურველ

გვერდით

მოქმედებას. თუმცა არსებობს აზრი, რომ ტრიციკლური ანტიდეპრესანტების
ანტაგონიზმი 5HT2 რეცეპტორების მიმართ, მათ გარკვეულ თერაპიულ ეფექტსაც
განაპირობებს.
ტრიციკლურებს აქვთ მემბრანის მასტაბილიზებელი ეფექტი, რითაც შეიძლება
აიხსნას მათი კარდიოტოქსიკურობა და გულის გამტარებლობის დარღვევები
გადაჭარბებული დოზებით მიღების შემთხვევაში (Buckley et al, 1988).

ფარმაკოკინეტიკა
ტრიციკლური ანტიდეპრესანტები კარგად აბსორბირდება კუჭ-ნაწლავის
ტრაქტიდან

და

ტრიციკლურები

პლაზმაში

პიკური

მნიშვნელოვნად

კონცენტრაცია

მეტაბოლიზდება

მიიღწევა

პირველი

2-4

საათში.

გასვლის

დროს

ღვიძლში და აქტიურად უკავშირდება ცილებს. თავისუფალი ფრაქცია ფართოდ
ვრცელდება სხეულის ქსოვილებში. ზოგადად, ტრიციკლურების ნახევარდაშლის
პერიოდის გათვალისწინებით არ არის აუცილებელი დღიური დოზის გაყოფა
(სასურველია დღიური დოზის დღეში ერთჯერადად მიღება).
არსებობს მონაცემები, რომ ტრიციკლური ანტიდეპრესანტების მაღალი დონე
სისხლში მაღალი ალბათობით უკავშირდება ტოქსიკურ გვერდით მოქმედებას:
დელირიუმს, გულყრებს, გულის არითმიას. ამ ტიპის გვერდითი მოქმედების რისკი
მინიმალურია თუ ტრიციკლური ანტიდეპრესანტის პლაზმური კონცენტრაცია 300
ნგ/მლ-ზე დაბალია (Burke, Preskorn, 1999). პაციენტთა მცირე ნაწილს, რომელთა
ორგანიზმშიც

წამლის

მეტაბოლიზმი

შენელებულია,

შეიძლება

აღენიშნოს

ტრიციკლურების პლაზმური კონცენტრაციის მომატება.
ტრიციკლური

ანტიდეპრესანტებით

მკურნალობისას

პლაზმური

კონცენტრაციის მონიტორინგის ჩვენებაა:


პაციენტის მიერ მკურნალობის რეჟიმის შესრულების შემოწმება;



ტოქსიკური გვერდითი ეფექტები მედიკამენტის დაბალ დოზაზე;



თერაპიული დოზის შემთხვევაში (>200 მგ) თერაპიული ეფექტის
არარსებობა;



თანმხლები

ზოგადი

სამედიცინო

ან

კომორბიდობა (მაგალითად, ეპილეფსია);


წამლების ურთიერთქმედების ალბათობა

სომატური

დაავადებების

ტრიციკლური ანტიდეპრესანტების გვერდითი მოვლენები


ავტონომიური:

გაძნელება,

პირის სიმშრალე, აკომოდაციის მოშლა, შარდვის

ყაბზობა იშვიათად გართულებული

გაუვალობით,

პოსტურული

ჰიპოტენზია, ტაქიკარდია და ჭარბი ოფლიანობა. შარდის შეკავება, განსაკუთრებით
ხანდაზმულ პირებში, რომლებსაც აღენიშნებათ პროსტატის ჰიპერპლაზია და
გლაუკომის გაუარესება ითვლება ყველაზე სერიოზულ გვერდით მოქმედებად.
პირის სიმშრალე და აკომოდაციის პრობლემები ყველაზე ხშირია;


ფსიქიკური დაღლილობა, ძილიანობა ან ინსომნია, მწვავე ორგანული

სინდრომი; ბიპოლარული აშლილობის მქონე პაციენტებში მანიის გამოწვევა;


კარდიოვასკულური

-

ხშირი

ტაქიკარდია

და

ჰიპოტენზია.

ელექტროკარდიოგრამაზე ხშირია PR და QT ინტერვალების გახანგრძლივება, ST
სეგმენტის დეპრესია და T-ტალღის გაბრტყელება. ზოგჯერ ვენტრიკულური
არითმია და გულის ბლოკადა, უფრო მეტად მანამდე არსებული გულის
დაავადების შემთხვევებში;


ნევროლოგიური

-

მცირე

ამპლიტუდის

ტრემორი

(ხშირად),

დისკოორდინაცია, თავის ტკივილი, კუნთების კრამპები (მტკივნეული უნებლიე
კუნთოვანი

სპაზმები),

მიდრეკილ

პაციენტებში

ეპილეფსიური

გულყრები,

იშვიათად - პერიფერიული ნეიროპათია;


სხვა - კანზე ალერგიული გამონაყარი, ქოლესტაზური სიყვითლე და,

იშვიათად, აგრანულოციტოზი; ასევე ხშირია წონის მატება და სექსუალური
დისფუნქცია.


მოხსნის ეფექტი - ტრიციკლური ანტიდეპრესანტები უნდა მოიხსნას

შეძლებისდაგვარად ნელა. უეცარ მოხსნას შეიძლება მოჰყვეს გულისრევა, შფოთვა,
ოფლდენა, გასტრო-ინტესტინური სიმპტომები და ინსომნია.ტოქსიკური ეფექტი.
გადაჭარბებული
იწვევენ

სხვადასხვა

დოზის

შემთხვევაში

ტრიციკლური

საკმაოდ

სერიოზულ

გართულებებს,

ჰოსპიტალურ მკურნალობას მოითხოვს.

ანტიდეპრესანტები
რაც

გადაუდებელ

კარდიო-ვასკულურ ეფექტს მიეკუთვნება პარკუჭოვანი ფიბრილაცია, გულის
გამტარებლობის დარღვევები და დაბალი არტერიული წნევა. გულისცემის სიხშირე
შეიძლება იყოს მომატებული ან დაქვეითებული და ძირითადად დამოკიდებულია
გამტარებლობის დარღვევების ხარისხზე. რესპირატორული ეფექტი ვლინდება
სუნთქვის დათრგუნვით, რაც თავის მხრივ ზრდის კარდიალური გართულებების
ალბათობას. შეიძლება განვითარდეს ასპირაციული პნევმონია.
ცენტრალური ნერვული სისტემის მხრივ გართულებები მოიცავს შფოთვას,
კრამპებს, კონვულსიებს, ჰალუცინაციებს, დელირიუმსა და კომას.
პარასიმპათიკური ეფექტიდან შეიძლება იყოს პირის სიმშრალე, გუგების
გაფართოვება,

ბუნდოვანი

მხედველობა,

შარდის

შეკავება

და

პირექსია.

მნიშვნელოვანია კარდიალური ნიშნების მონიტორინგი. არითმიის შემთხვევაში
საჭიროა

პაციენტის

ინტენსიური

თერაპიის

განყოფილებაში

გადაუდებელი

სტაციონირება. ტრიციკლური ანტიდეპრესანტები დიდხანს რჩებიან კუჭში, ამიტომ
გადაჭარბებული დოზით მიღებისას კუჭის ამორეცხვა რამდენიმე საათის შემდეგაც
ეფექტურია. ეს პროცედურა ისე უნდა ჩატარდეს, რომ არ მოხდეს კუჭის შიგთავსის
ასპირაცია. საჭიროების შემთხვევაში კუჭის ამორეცხვის დაწყებამდე უნდა ჩაიდგას
მანჟეტიანი ენდოტრაქეალური მილი.

ტრიციკლური ანტიდეპრესანტები და გულის დაავადება
გულის

დაავადების

მქონე

პაციენტებისთვის

ტრიციკლური

ანტიდეპრესანტებით მკურნალობა სახიფათოა. გულის დაავადებების შემთხვევაში
ტრიციკლური

ანტიდეპრესანტებით

მკურნალობისას

ორთოსტატიკური

ჰიპოტენზიისა და გულის ბლოკადის განვითარების რისკი მაღალია.
უკანასკნელი ეპიდემიოლოგიური კვლევით მიოკარდიუმის ინფარქტის რისკი
უფრო მაღალი იყო ტრიციკლურებით, ვიდრე სუსი-ებით მკურნალობისას და
შედარებითმა რისკმა 2,2 შეადგინა (Cohen, 2000).

ანტიდეპრესანტები და ეპილეფსია
ანტიდეპრესანტების დიდი ნაწილი ამცირებს გულყრების განვითარების
ზღურბლს, რაც ეპილეფსიისა და გულყრებისადმი მიდრეკილ პაციენტებში ზრდის
ეპილეფსიური შეტევების განვითარების რისკს. ზოგადად ითვლება, რომ სუსი-ები
და ტრაზოდონი, ასევე მაოს ინჰიბიტორებიც, ტრიციკლურებთან შედარებით,
ნაკლებად ზრდიან კრუნჩხვით მზაობას.
ანტიდეპრესანტების

ანტიკონვულსანტებთან

ერთად

დანიშვნისას

უნდა

გავითვალისწინოთ, რომ სუსი-ებს შეუძლიათ გაზარდონ კარბამაზეპინის დონე,
ხოლო

ვალპროატს

ანტიკონვულსანტთან

შეუძლია
ერთად

გაზარდოს

ტრიციკლურების

ანტიდეპრესანტის

კონცენტრაცია.

დანიშვნამდე

სასურველია

გადამოწმდეს სხვა წამლებთან ურთიერთქმედება.

სხვა წამლებთან ურთიერთქმედება
 ტრიციკლური

ანტიდეპრესანტები

ადრენორეცეპტორების

აგონისტების

უსაფრთხო კომბინირება

ავლენენ
მიმართ,

ანტაგონიზმს
თუმცა

ალფა-2

შესაძლოა

მათი

თიაზიდებთან და ანგიოტენზინ-გარდამქმნელი

ფერმენტის (ACE) ინჰიბიტორებთან.
 ტრიციკლურების

ნორადრენალინის

უკუმიტაცების

ბლოკირების

უნარი

ნორადრენალინისა და ადრენალინის სისტემატურად მიღების შემთხვევაში
იწვევს ჰიპერტენზიას.
 ტრიციკლურები არ უნდა დაინიშნოს ანტი-არითმიულ წამლებთან ერთად,
კერძოდ, ამიოდარონთან.
 ტრიციკლურების

პლაზმური

დონე

შეიძლება

გაიზარდოს

სხვადასხვა

წამლებით, მათ შორის ციმეტიდინით, ნატრიუმის ვალპროატით, კალციბლოკატორებითა და სუსი-ებით. ტრიციკლურებმა შეიძლება გააძლიეროს
ვალფარინის მოქმედება.

უკუჩვენებები
უკუჩვენებებს მიეკუთვნება აგრანულოციტოზი, ღვიძლის მძიმე დაზიანება,
გლაუკომა,

პროსტატის

ჰიპერტროფია

და

სერიოზული

კარდიო-ვასკულური

დაავადება. სიფრთხილის გამოჩენაა საჭირო ეპილეფსიის მქონე პაციენტებსა და
მოხუცებში.

ტრიციკლური ანტიდეპრესანტების დანიშვნა
პრეპარატის, მაგალითად ამიტრიპტილინის დანიშვნისას პიროვნებას უნდა
განემარტოს, რომ გუნება-განწყობის გაუმჯობესების თერაპიული ეფექტი იწყება
მოგვიანებით, ერთი ან რამდენიმე კვირის შემდეგ, მანამდე მოსალოდნელია
გვერდითი ეფექტების გამოვლენა. პრეპარატის ეფექტურობის ადრეული ნიშანი
შეიძლება იყოს ძილის გაუმჯობესება და დაძაბულობის შემცირება.
ჩვეულებრივ მკურნალობა იწყება ამიტრიპტილინის დაბალი დოზით და
მატება ხდება თანდათანობით, რადგან ასეთი მიდგომით გვერდითი მოქმედება
უფრო მსუბუქია და პაციენტიც კარგად ეგუება. საწყისი დოზა დამოკიდებულია
პიროვნების ასაკზე, წონაზე, ფიზიკურ მდგომარეობასა და ტრიციკლურების მიღების
წარსულ გამოცდილებაზე. მართებულად ითვლება 25-50 მგ/დღ ამბულატორიული
პაციენტისთვის და 50-75 მგ/დღ - სტაციონარულისთვის. სრული დღიური დოზა
შეიძლება დაენიშნოს ღამის ძილამდე 1-2 საათით ადრე, რადგან წამლის სედატიური
ეფექტი აუმჯობესებს ძილს. 75 მგ/დღ-ზე უფრო მაღალ დოზებში დანიშვნისას
საჭიროა დოზების გადანაწილება ისე, რომ ძილის წინ უფრო მეტი დოზით მიეცეს.
მკურნალობის

დაწყებიდან

პირველი

თვის

განმავლობაში,

როდესაც

მკურნალობის რეჟიმის დაცვისათვის მნიშვნელოვანია პიროვნების მხარდაჭერა და
წახალისება, აუცილებელია მისი კლინიკური მდგომარეობის ხშირად გადამოწმება.
ზოგჯერ თერაპიული მოქმედება მხოლოდ მაღალ დოზებზე აღინიშნება (300
მგ/დღ-მდე). ასეთ შემთხვევაში გულდასმით უნდა შეფასდეს გვერდითი მოვლენები.

225 მგ/დღ დოზის შემდგომ მომატებისას უნდა მოხდეს პლაზმაში ტრიციკლურების
დონისა და ელექტროკარდიოგრაფიული მონიტორინგი.
პლაზმური

კონცენტრაცია

უნდა

შეფასდეს

პიროვნების

კლინიკური

მდგომარეობის გათვალისწინებით, თუმცა ზოგადად ითვლება, რომ 450 ნგ/მლ-ზე
მაღალი დონე იწვევს მძიმე ინტოქსიკაციურ რეაქციას. თანმხლები სამედიცინო
მდგომარეობების დროს ზედა ზღვრად 300 ნგ/მლ ითვლება (Burke, Preskorn, 1999).
ეკგ-ზე გამტარებლობის ნებისმიერი პრობლემა მნიშვნელოვანია, მაგალითად
QT-ინტერვალის
ამიტრიპტილინის

გახანგრძლივება,
ნახევარდაშლის

რომელიმე
დროის

ფეხის

გამო,

ბლოკადა

ან

დოზის ყოველი

არითმია.
მატებისას

პლაზმაში სტაბილური დონის მიღწევას 1 კვირა სჭირდება.

შემანრჩუნებელი დოზა და პროფილაქტიკა
თუ ამიტრიპტილინის ეფექტი თვალსაჩინოა, მისი მიღება უნდა გაგრძელდეს
სულ მცირე 6 თვის განმავლობაში, რაც რეციდივის რისკს მნიშვნელოვნად ამცირებს.
სასურველია

იგივე

დოზის

შენარჩუნება,

მაგრამ

გვერდითი

მოვლენების

განვითარების შემთხვევაში დოზა დამაკმაყოფილებელ ტოლერანტულ დონემდე
უნდა შემცირდეს.

სელექციურად სეროტონინის უკუმიტაცების ინჰიბიტორები (სუსი-ები)

ფარმაკოლოგიური თვისებები
სუსი-ები ახდენენ სეროტონინის ამორჩევით და უკუმიტაცების ძლიერ
ინჰიბიციას. ისინი არ მოქმედებენ ნორადრენალინის უკუმიტაცების ინჰიბიციაზე და
სხვა მონოამინური ნეიროტრასმიტერების რეცეპტორებზეც მსუბუქ ზემოქმედებას
ახდენენ.

ფარმაკოკინეტიკა
ზოგადად, სუსი-ები ნელა აბსორბირდება და პლაზმური კონცენტრაციის პიკი
მიიღწევა 4-8 საათში, თუმცა ციტალოპრამი და ესციტალოპრამი უფრო სწრაფად
აბსორბირდება. ციტალოპრამის, ესციტალოპრამის, ფლუვოქსამინის, პაროქსეტინის
და სერტრალინის ნახევარდაშლის დრო არის 20-30 სთ, ხოლო ფლუოქსეტინის – 4872 საათი. სუსი-ები პირველადად მეტაბოლიზდება ღვიძლში.

სუსი-ების ეფექტურობა დეპრესიის დროს
მრავალი კვლევით დადგენილია, რომ

დიდი დეპრესიის მკურნალობისას

სუსი-ებს ტრიციკლურების თანაბარი ეფექტი გააჩნიათ. შედარებითი კვლევების
უმეტესობაში დაკვირვება ხდებოდა ზომიერი დეპრესიის მქონე ამბულატორიულ
პაციენტებზე. უფრო მძიმე, ფსიქოზური დეპრესიული პაციენტებისთვის სუსი-ები
ნაკლებად ეფექტური აღმოჩნდა ჩვეულებრივ ტრიციკლურ ანტიდეპრესანტებთან
შედარებით (Anderson, 1999).

სუსი-ების გვერდითი მოვლენები
სუსი-ების არასასურველი მოქმედებები (იხილეთ (ცხრილი) მნიშვნელოვნად
განსხვავდება ტრიციკლური ანტიდეპრესანტების მოქმედებებისგან. ძირითადი
განსხვავება

არის

სუსი-ების

ნაკლები

კარდიოტოქსიკურობა

და,

ზოგადად,

გადაჭარბებული დოზირების უფრო მეტი უსაფრთხოება. თუმცა, ამ საკითხში
ციტალოპრამის

უსაფრთხოება

დასაზუსტებელია.

სუსი-ებს

არა

აქვთ

ანტიქოლინერგული და სედატიური მოქმედება.
დამახასიათებელი გვერდითი მოქმედებებია:


გასტრო-ინტესტინური:

გულისრევა აღენიშნება პაციენტების დაახლოებით 20%-ს, რომელიც თანდათან
გაივლის; დისპეპსია, შებერილობა და დიარეა; პაროქსეტინის გარდა სუსი-ები
ჩვეულებრივ არ იწვევენ წონის მატებას.



ნეიროფსიქიატრიული:

ინსომია,

სომნოლენცია

დღის

საათებში,

შფოთვა,

ტრემორი,

მოუსვენრობა,

გაღიზიანებადობა და თავის ტკივილი. სუსი-ები ასევე უკავშირდება გულყრებს და
მანიას, მაგრამ თითქოს ტრიციკლურებზე უფრო იშვიათად. ამის საპირისპიროდ,
ისეთი ექსტრაპირამიდული გვერდითი მოქმედებები, როგორიცაა პარკინსონიზმი და
აკათიზია უფრო ხშირია სუსი-ებით, ვიდრე ტრიციკლურებით მკურნალობისას.
კერძოდ, პაროქსეტინით მკურნალობის დასაწყისში შეიძლება გამოვლინდეს მწვავე
დისტონია.



სხვა:

სექსუალური დისფუნქცია, ეაკულაციის შეფერხება და ანორგაზმია. აღწერილია
ოფლიანობა და პირის სიმშრალეც. კარდიო-ვასკულური გვერდითი მოქმედება
იშვიათია, მაგრამ შეიძლება იყოს პულსის გარკვეული შენელება და აღწერილია
პოსტურული ჰიპოტენზიის შემთხვევებიც. ფლუოქსეტინს შეიძლება ახლდეს კანზე
გამონაყარი

და

იშვიათად

ართრიტით.

სუსი-ებს

უფრო

შეიძლება

გენერალიზებული

ახლდეს

ალერგიული

ჰიპონატრიემია

რეაქცია

ანტიდიურეზული

ჰორმონის არასაკმარისი სეკრეციის გამო, განსაკუთრებით მოხუცებში. ტრიციკლური
ანტიდეპრესანტების მსგავსად შეიძლება იყოს ღვიძლის ფერმენტების მომატება, რაც
შექცევადია და წამლის შეწყვეტასთან ერთად გაივლის. სუსი-ებმა შეიძლება
გაზარდოს

კუჭ-ნაწლავის

განსაკუთრებით

ტრაქტის

არასტეროიდულ

ზედა
ანთების

ნაწილის

სისხლდენის

საწინააღმდეგო

რისკი,

წამლებთან

კომბინირებისას.


სუიციდური ქცევა:
არსებობს არასარწმუნო მონაცემები სუსი-ებით გამოწვეული სუიციდური

ქცევისა და აგრესიის შესახებ. სუსი-ების კონტროლირებადი კვლევების მეტაანალიზით

სუიციდური

აზრები

და

სუიციდური

მოქმედებების

რისკის

მნიშვნელოვანი მომატება პლაცებოსთან ან ტრიციკლურ ანტიდეპრესანტებთან
შედარებით არ აღმოჩნდა (Khan, 2003). სხვა ანტიდეპრესანტების მსგავსად სუსიებმაც

მკურნალობის

ადრეულ

ეტაპზე

შეიძლება

გამოიწვიოს

შფოთვა

და

მოუსვენრობა, ხოლო მიდრეკილ პიროვნებებში მოახდინოს სახიფათო ქცევის
პროვოცირება.
უკანასკნელი ეპიდემიოლოგიური კვლევით ამბულატორიულ პაციენტებთან,
რომლებსაც პირველად დაენიშნათ ანტიდეპრესანტი, სუიციდური ქცევისა და
ჩატარებული სუიციდის სიხშირის მიხედვით არ გამოვლინდა განსხვევება სუსი-ებსა
და ტრიციკლურებს შორის (Jick, 2004). საყურადღებოა, რომ სუიციდის მცდელობა 4ჯერ მეტია ნებისმიერი ანტიდეპრესანტის დაწყებიდან პირველ 9 დღეს, ვიდრე
ხანგრძლივი (>90 დღე) მკურნალობისას. დასრულებული სუიციდის შემთხვევები
პირველი 9 დღის განმავლობაში 40-ჯერ აღემატებოდა შემდგომი პერიოდის
მონაცემებს (Jick, 2004).
ამ მნიშვნელოვან ფენომენს შეიძლება რამდენიმე მიზეზი ჰქონდეს. მაგალითად,
დეპრესიული პირები ექიმს აკითხავენ და იწყებენ მკურნალობას ყველაზე მძიმე
პერიოდში.

ასევე,

ეს

შეიძლება

ასახავდეს

ტრადიციულ

მოსაზრებას,

რომ

ანტიდეპრესანტებით მკურნალობის საწყის ეტაპზე მოტორული გააქტიურება წინ
უსწრებს გუნებ-განწყობის გაუმჯობესებას. ნებისმიერ შემთხვევაში, როგორც არ
უნდა ავხსნათ ეს ფენომენი,

ანტიდეპრესიული მკურნალობის დაწყების შემდეგ

პიროვნება საჭიროებს მუდმივ მეთვალყურეობას.

სხვა წამლებთან ურთიერთქმედება
ყველაზე სერიოზული ურთიერთზეგავლენა აღინიშნება სუსი-ების და მაოიების ერთდროული გამოყენებისას, როცა ვლინდება სეროტონინით ინტოქსიკაციის
სინდრომი.

ამ სინდრომისთვის (“სეროტონინული სინდრომი”) სხვა ნიშნებთან

ერთად დამახასიათებელია: შფოთვა, ჰიპერპირექსია, რიგიდობა და მიოკლონია.
შესაძლებელია კომა და სიკვდილიც ( (ცხრილი ).

სხვა წამლები, რომლებიც იწვევენ თავის ტვინში სეროტონინის მომატებას,
სიფრთხილით უნდა დაინიშნოს სუსი-ებთან ერთად. მაგალითად, ლითიუმთან და
ტრიფტოფანთან,

ვინაიდან ამან შეიძლება გამოიწვიოს ფსიქიკური სტატუსის

ცვლილება, მიოკლონუსი და გულყრები. სეროტონინის ტოქსიკურობა შეიძლება
გამოვლინდეს სუსი-ების კომბინირებით სეროტონინული რეცეპტორების ისეთ
აგონისტებთან, როგორიცაა სუმატრიპტანი.
ანტიფსიქოზურ პრეპარატებთან ერთად გამოყენებისას სუსი-ებმა შეიძლება
გამოიწვიონ ექსტრაპირამიდული დარღვევების პროვოცირება, ვინაიდან სუსი-ები
ზრდიან ზოგიერთი ანტიფსიქოზურის პლაზმურ კონცენტრაციას.

ფარმაკოკინეტიკური ურთიერთქმედება
სუსი-ებმა შეიძლება მოახდინონ ღვიძლის ფერმენტ ციტოქრომ - P-450-ის
ინჰიბიცია და შეამცირონ სხვა წამლების მეტაბოლიზმი ანუ გაზარდონ მათი
პლაზმური კონცენტრაცია.

სუსი-ების კლინიკური გამოყენება დეპრესიის დროს
ამბულატორიულ პრაქტიკაში სუსი-ებმა ჩაანაცვლა ტრიციკლურები უკეთესი
ამტანობისა და გაადვილებული დოზირების გამო. კლინიკურ კვლევებში სუსი-ების
მიღების

შეწყვეტით

შედარებით

გამოწვეული

მნიშვნელოვნად

გვერდითი

დაბალია

ეფექტები

(Anderson,

1999).

ტრიციკლურებთან
თუმცა,

არაეფექტურობის შემთხვევაში, კვლავ, ტრიციკლურები გამოიყენება.
სუსი-ებით მკურნალობის ჩვენებები დეპრესიის დროს


თანმხლები გულის დაავადება;



ანტიქოლინერგული ეფექტი;



დოზის გადაჭარბების რისკი;



წონის მატება;



არასასურველი სედაცია;

სუსი–ების



დეპრესია და ობსესიურ-კომპულსიური აშლილობა.

დეპრესიული აშლილობის მკურნალობის დროს დოზის შერჩევა სუსიებისთვის უფრო ადვილია, ვიდრე ტრიციკლური ანტიდეპრესანტებისთვის. სუსიების უმეტესობა შეიძლება დაიწყოს თერაპიული დოზით და შენარჩუნდეს
მკურნალობის განმავლობაში.
ისევე, როგორც ტრიციკლური ანტიდეპრესანტების შემთხვევაში, პიროვნება
სუსი-ებით მკურნალობის დაწყებამდე გაფრთხილებული უნდა იყოს შესაძლო
გვერდითი მოვლენების, მათ შორის გულისრევისა და მოუსვენარი ძილის, შესახებ.
ზოგ შემთხვევაში სუსი-ებით მკურნალობის საწყის პერიოდში ვლინდება შფოთვა,
ამიტომ მნიშვნელოვანია პიროვნებას განემარტოს, რომ მსგავსი ეფექტი წამლის
გვერდითი ეფექტია და არა დეპრესიის გაუარესება. მკურნალობის გაგრძელების
შემთხვევაში შფოთვა და აგზნება მცირდება, მაგრამ ბენზოდიაზეპინების ხანმოკლე
გამოყენება შეიძლება ეფექტური იყოს, განსაკუთრებით ძილის დარღვევების
შემთხვევებში. ტრაზოდონის მცირე დოზა (50-150 მგ) აუმჯობესებს ძილს, მაგრამ
ტრაზოდონისა და სუსი–ების

კომბინაციით, იშვიათ შემთხვევებში, შეიძლება

სეროტონინით ინტოქსიკაცია განვითარდეს (Mir, Taylor, 1999).
ტრიციკლური ანტიდეპრესანტებით მკურნალობის მსგავსად, თუ პაციენტის
მდგომარეობა კარგად ემორჩილება სუსი-ებს, რამდენიმე თვით მკურნალობის
გაგრძელება რეციდივის რისკს ამცირებს. ამასთან, პლაცებო-კონტროლირებადი
კვლევით აღმოჩნდა, რომ სუსი-ები ეფექტურია განმეორებადი დეპრესიული
ეპიზოდების პროფილაქტიკისთვის.
ვინაიდან შესაძლებელია

სუსი-ები სწრაფად მოხსნა არ შეიძლება,

მოხსნის მდგომარეობის, ე.ი. ინსომნიის, გულისრევის,

შფოთვისა ან თავბრუსხვევის განვითარება (ცხრილი 6).
მონოამინის ოქსიდაზის ინჰიბიტორები (მაოი-ები)
მაოი-ები აღმოჩენილი იქნა ტრიციკლურ ანტიდეპრესანტებამდე, მაგრამ მათი
გამოყენება

უფრო

ნაკლებად

ხდებოდა

საკვებსა

და

სხვა

მედიკამენტებზე

არასასურველი ზეგავლენის და დაუზუსტებელი თერაპიული ეფექტის გამო.

მიუხედავად

ამისა,

ადეკვატური

დოზით

გამოყენებისას

ანტიდეპრესანტებია,

კლინიკური

ეფექტურობა

ხშირია

მაოი-ები
იმ

საჭირო

დეპრესიული

პირებისთვის, რომლებსაც სხვა წამლებზე ან ელექტროკონვულსიურ თერაპიაზე
შედეგი არა აქვთ. მაოი-ები თავიანთი ტოქსიკურობის გამო, ჩვეულებრივ, პირველი
არჩევის პრეპარატად ძალიან იშვიათად გამოიყენება.

ფარმაკოლოგიური თვისებები
მაოი-ები

იწვევენ

იმ

ფერმენტების

ინაქტივაციას,

რომლებიც

ახდენენ

ნორადრენალინის, სეროტონინის, დოფამინის, თირამინისა და სხვა ამინების
დაჟანგვას. ეს ნივთიერებები გვხვდება მთელს ორგანიზმში ან მიიღება საკვებითა ან
წამლების სახით.

მაოი-ების ეფექტურობა დეპრესიის დროს
მრავალი კვლევის მონაცემების საფუძველზე მაოი-ები დიდი ხნის მანძილზე
აღარ გამოიყენებოდა. სავარაუდოდ ეს ადრეული მონაცემები ეფუძნებოდა მაოი-ების
დაბალი დოზის გამოყენების შედეგებს. თერაპიული დოზებით დანიშვნისას მაოიების კლინიკური ეფექტურობა სჯობს პლაცებოს და უტოლდება ტრიციკლური
ანტიდეპრესანტების ეფექტურობას (Thase, 1995).
გვერდითი ეფექტები (იხილეთ (ცხრილი )
მაოის გვერდით ეფექტებს მიეკუთვნება პირის სიმშრალე, შარდვის გაძნელება,
პოსტურული

ჰიპოტენზია,

ცნობიერების

აშლა,

მანია,

თავის

ტკივილი,

თავბრუსხვევა, ტრემორი, მტევნებისა და ტერფების პარესთეზია, ყაბზობა და კოჭის
შეშუპება.

კვების პროდუქტების გავლენა
ზოგიერთი საკვები შეიცავს თირამინს, ნივთიერებას, რომელიც ნორმაში
ღვიძლსა და ნაწლავის კედელში მაო-ით ინაქტივირდება. როცა მაო ინჰიბირებულია,

არ ხდება თირამინის დაშლა და იზრდება მისი ჰიპერტენზიული ეფექტი, რაც
გამოწვეულია
სისხლში

სიმპათიკური

გადმოტყორცნითა

ნერვული

და,

ტერმინალებიდან

შედეგად,

არტერიული

ნორადრენალინის

წნევის

მომატებით.

არტერიული წნევა შეიძლება გაიზარდოს სახიფათო დონემდე და გამოიწვიოს
სუბარაქნოიდული სისხლჩაქცევაც. ძლიერი თავის ტკივილი პულსაციით ამ
კრიზისის მნიშვნელოვანი ადრეული სიმპტომია.
მაოი-ების გამოყენების შემთხვევებში ჰიპერტენზიული რეაქციის სიხშირე
დიეტური შეზღუდვის დროსაც კი 10%-ია. მნიშვნელოვანია, რომ მაოი-ების მიღების
დროს აღწერილი გართულებების 4/5 და სიკვდილის, თითქმის, ყველა შემთხვევა
ყველის მიღების შემდეგ განვითარდა. ჰიპერტენზიული რეაქციის მკურნალობა უნდა
მოხდეს

პარენტერული

ალფა-1-ადრენორეცეპტორების

ანტაგონისტებით,

როგორიცაა ფენტოლამინი. ამ პრეპარატის არარსებობის შემთხვევაში შეიძლება
ქლორპრომაზინის გამოყენება. უკანასკნელ პერიოდში ამჯობინებენ ორალური
ნიფედიპინის გამოყენებას. მკურნალობის დანიშვნის ყველა შემთხვევა საჭიროებს
არტერიული წნევის მონიტორინგს.

სეროტონინული სინდრომი
რამდენიმე
პოტენცირებას,

წამალს,

რომლებიც

მაოი-ებთან

(ან

სხვა

იწვევენ

თავის

ტვინში

ანტიდეპრესანტებთან)

სეროტონინის
კომბინირებისას

შეუძლიათ გამოიწვიონ მძიმე ნეიროტოქსიკური სინდრომი. ზოგიერთი ეს სიმპტომი
ჰგავს ავთვისებიან ნეიროლეფსიურ სინდრომს. დოფამინისა და სეროტონინის
ტრაქტებს შორის ურთიერთმოქმედების გათვალისწინებით, სიმპტომების მსგავსება
შესაძლოა ერთი და იგივე მექანიზმების მონაწილეობით იყოს განპირობებული.
თანამედროვე

კლინიკური

მონაცემებით

მაოი-ებისა

და

სუსი-ების

კომბინირება უკუნაჩვენებია.
სეროტონინული სინდრომის განვითარებისას, ყველა წამალი უნდა მოიხსნას
და

დაიწყოს

სიმპტომური

მკურნალობა.

სეროტონინული

რეცეპტორების

ანტაგონისტები, როგორიცაა ციპროპეპტადინი ან პროპრანოლოლი, შეიძლება
ეფექტური იყოს, მაგრამ კონტროლირებადი კვლევები ჩატარებული არ არის.
მაოი-ების კომბინაცია ტრიციკლურ ანტიდეპრესანტებთან, სეროტონინული
სინდრომის მძიმე რეაქციის განვითარების რისკის გამო, მიზანშეწონილი არაა.

უკუჩვენებები
მაოი–ებით

მკურნალობის

უკუჩვენებაა

ღვიძლის

დაავადება,

ფეოქრომოციტომა, გულის უკმარისობა, ან ისეთ პრეპარატთან ერთად დანიშვნა,
რომელსაც ახასიათებს მაოი-სთან ურთიერთქმედება.

მაოი-ების კლინიკური გამოყენება დეპრესიის დროს
მაო ინჰიბიტორები პირველი რიგის ანტიდეპრესიულ საშუალებად იშვიათად
გამოიყენება, ვინაიდან მათ სხვა წამლებთან არასასურველი ურთიერთქმედების
მაღალი

რისკი

ახასიათებთ.

მაოი–ების

დანიშვნისას

ასევე

საჭიროა

კვების

რაციონიდან თირამინის შემცველი პროდუქტების ამოღება. მაოი–ების გამოყენება
შეზღუდულია ატიპიური დეპრესიის შემთხვევაშიც, როდესაც მაოი-ების გამოყენება
ტრიციკლურ ანტიდეპრესანტებზე უფრო ეფექტურადაა მიჩნეული.

მაოი-ების მოხსნა
პაციენტებს, რომლებიც იღებენ მაოი-ებს, ხშირად აქვთ მრავალთვიანი ან
მრავალწლიანი დეპრესიის ანამნეზი. ასეთი პირებისთვის საუკეთესოდ ითვლება
წელიწადში სულ მცირე 6 თვის განმავლობაში მაოი-ების დანიშვნა. მდგომარეობის
სტაბილიზირების შემთხვევაში გონივრულია დოზის შემცირება. მაოი-ის უეცარი
შეწყვეტა იწვევს შფოთვას და დისფორიას. ნელი მოხსნაც კი იწვევს შფოთვისა და
დეპრესიის მომატებას.

უნდა აღინიშნოს, რომ წამლის მოხსნიდან, სულ ცოტა, 2 კვირის შემდეგ
შეიძლება

სხვა

მედიკამენტების

დანიშვნა

და

თირამინის

შემცველ

საკვებ

პროდუქტებზე შეზღუდვის მოხსნა.

განსხვავებული ქიმიური სტრუქტურის პრეპარატები
არსებობს სხვა ანტიდეპრესანტები, რომელთა მოქმედების მექანიზმის გამო
მათი მიკუთვნება ვერც ერთ ჯგუფთან, ტრიციკლურ ანტიდეპრესანტებთან, სუსიებსა ან მაოი-ებთან, ვერ ხდება.

ტრაზოდონი
ტრაზოდონი არის ტრიაზოლოპირიდინის წარმოებული, რომელიც მოქმედებს
სეროტონინულ გზებზე. ტრაზოდონს აქვს სუსტი სეროტონინის უკუმიტაცების
ინჰიბიტორული მოქმედება, რომელიც, სავარაუდოდ, კლინიკური გამოყენებისას არ
გამოვლინდება.

მაგალითად,

ტრაზოდონის

განმეორებითი

დანიშვნით

თრომბოციტებში სეროტონინი არ მცირდება.
ტრაზოდონის ყველაზე მნიშვნელოვანი არასასურველი მოქმედება ზედმეტი
სედაციაა,

რამაც

შეიძლება

გამოიწვიოს

კოგნიტური

გაუარესება.

შეიძლება

გამოვლინდეს გულისრევა და თავბრუსხვევა, განსაკუთრებით წამლის უზმოზე
მიღების

შემთხვევაში.

ტრაზოდონის

ალფა-1-ადრენორეცეპტორების

მიმართ

ანტაგონისტური მოქმედება იწვევს არტერიული წნევის დაქვეითებას. აღწერილია
პოსტურული ჰიპოტენზიაც. ტრაზოდონი ნაკლებად კარდიოტოქსიკურია, ვიდრე
სხვა ჩვეულებრივი ტრიციკლურები, მაგრამ გულის დაავადების მქონე პირებში
აღწერილია არითმიის შემთხვევები. მიუხედავად ამისა, ტრაზოდონის ზედმეტი
დოზა ნაკლებად ტოქსიკურია, ვიდრე ტრიციკლური ანტიდეპრესანტების.
ყველაზე სერიოზული გვერდითი მოქმედება პრიაპიზმია. ასეთი რეაქცია
იშვიათია (6000 მამაკაცი პაციენტიდან დაახლოებით 1), მაგრამ იწვევს მნიშვნელოვან

პრობლემას

და

ლოკალური

საჭირო

ინიექცია

ხდება
ან

ნორადრენალინის

ქირურგიული

აგონისტის,

დეკომპრესია.

ადრენალინის,

ზოგჯერ

შეიძლება

განვითარდეს ხანგრძლივი სექსუალური დისფუნქციაც. რეკომენდებულია მამაკაცი
პაციენტების გაფრთხილება ამ პოტენციური გვერდითი მოქმედების და პრობლემის
გაჩენისთანავე ექიმისთვის მიმართვის შესახებ.
წამლებთან ურთიერთქმედების მხრივ აღსანიშნავია, რომ ისევე როგორც სხვა
სედაციური ანტიდეპრესანტები, ტრაზოდონიც იწვევს ალკოჰოლისა და სხვა
ცენტრალური ტრანკვილიზატორების სედაციური ეფექტის გაძლიერებას.

ვენლაფაქსინი
ვენლაფაქსინი არის ფენილეთილამინის წარმოებული, რომელიც იწვევს
სეროტონინის უკუშეწოვის ბლოკირებას და შედარებით ნაკლებად მოქმედებს
ნორადრენალინზე.
კლომიპრამინისას,

ამ

კუთხით

მაგრამ

მისი

ფარმაკოლოგიური

კლომიპრამინის

და

მოქმედება

სხვა

ანტიდეპრესანტებისგან

განსხვავებით,

ვენლაფაქსინი

არ

ნეიროტრანსმიტერების

რეცეპტორებზე

და

არც

ამდენად

წააგავს

ტრიციკლური
მოქმედებს
სედაციური

სხვა
და

ანტიქოლინერგული ეფექტი აქვს. ფარმაკოლოგიური მექანიზმიდან გამომდინარე,
ვენლაფაქსინი

კლასიფიცირდება

როგორც

სელექციურად

სეროტონინისა

და

ნორადრენალინის უკუმიტაცების ინჰიბიტორი (ნუსი).
ვენლაფაქსინის ეფექტურობა შესწავლილია დიდი დეპრესიის მქონე როგორც
ამბულატორიულ, ისე სტაციონარულ პაციენტებში და შედარდა როგორც პლაცებოს,
ასევე აქტიურ პრეპარატებს. ახალი კვლევებით ის პლაცებოზე უფრო ეფექტურია და
მინიმუმ სხვა

ანტიდეპრესანტების,

მათ

შორის ტრიციკლურების,

ტოლფასი

ეფექტურობით ხასიათდება (Anderson, 1999). რამდენიმე, მათ შორის მეტა-ანალიზით
აღმოჩნდა, რომ ვენლაფაქსინი უფრო ეფექტურია, ვიდრე სუსი-ები განსაკუთრებით
მძიმე დეპრესიის შემთხვევებში (Smith, 2002).

ვენლაფაქსინის გვერდითი ეფექტი სუსი-ების მსგავსია. ყველაზე ხშირია
გულისრევა, თავის ტკივილი, სომნოლენცია, პირის სიმშრალე, თავბრუსხვევა და
ინსომნია. შეიძლება იყოს შფოთვა და სექსუალური დისფუნქცია. იშვიათად იწვევს
პოსტურულ ჰიპოტენზიას, მაგრამ შეიძლება იყოს დოზასთან დაკავშირებული
არტერიული წნევის მომატებაც. იმ პაციენტებისთვის, რომლებიც იღებენ >150 მგ/დღ,
რეკომენდებულია არტერიული წნევის მონიტორინგი.
სუსი-ების მსგავსად ვენლაფაქსინმა შეიძლება გამოიწვიოს ჰიპონატრიემია.
საერთოდ

გახანგრძლივებულ

პრეპარატთან

შეგუება

უფრო

კარგია,

ვიდრე

ჩვეულებრივ ვენლაფაქსინთან, მაგრამ სუსი-ებთან შედარებით მაინც უარესია.
დოზის გადაჭარბების შემთხვევაში ვენლაფაქსინი უფრო ტოქსიკურია, ვიდრე
სუსი-ები.
ვენლაფაქსინი დანიშვნისას გასათვალისწინებელია შემდეგი რჩევები:
 ვენლაფაქსინი გამოყენებული უნდა იყოს მხოლოდ იმ შემთხვევებში, როცა
არაეფექტური იყო სხვა ანტიდეპრესანტის ადეკვატური დოზით გამოყენების ორი
ცდა;
 ვენლაფაქსინი არ არის რეკომენდებული კარდიოვასკულური დაავადების,
ჰიპერტენზიის ან ელექტროლიტური დისბალანსის შემთხვევებში;
 ვენლაფაქსინით მკურნალობის დაწყებამდე უნდა გაკეთდეს ეკგ.
სუსი-ების მსგავსად, ვენლაფაქსინის უეცარმა შეწყვეტამ შეიძლება გამოიწვიოს
გულისრევის, დაღლილობის, მუცლის ტკივილის და თავბრუსხვევის სიმპტომები. იმ
შემთხვევებში,

როცა

პიროვნება

ვენლაფაქსინს

იღებს

6

კვირა

და

მეტი,

რეკომენდებულია დოზის თანდათან შემცირება სულ ცოტა 1 კვირის განმავლობაში.
ვენლაფაქსინის ჭარბი დოზა ტრიციკლურებზე ნაკლებად ტოქსიკურია.
წამლებთან

ურთიერთქმედებების

მხრივ

ვენლაფაქსინი,

სუსი-ებისგან

განსხვავებით ,ნაკლებად მოქმედებს წამლების მეტაბოლიზმზე მოქმედ ღვიძლის
ფერმენტებზე და ამიტომ ნაკლებად ცვლის სხვა წამლების მეტაბოლიზმს. იმ
წამლების

მსგავსად,

რომლებიც

აინჰიბირებენ

სეროტონინის

მიტაცებას,

ვენლაფაქსინიც არ უნდა დაინიშნოს მაოი-ებთან ერთად, ტოქსიკური სეროტონინის
სინდრომის საფრთხის გამო. რეკომენდებულია ვენლაფაქსინის დანიშვნა მაოი-ების
მკურნალობის შეწყვეტიდან მხოლოდ 14 დღის შემდეგ, ხოლო ვენლაფაქსინის
შეწყვეტიდან სულ მცირე 7 დღის შემდეგ - მაოი-ების დანიშვნა.

აგომელატინი
აგომელატინი არის M 1 /M 2 მელატონინ აგონისტი და 5HT 2C ანტაგონისტი.
მელატონინის მსგავსი ეფექტი ხელს უწყობს ძილის მოწესრიგებას, ხოლო 5HT 2C
ანტაგონიზმი

განაპირობებს

დოფამინისა

და

ნორადრენალინის

გამოყოფის

გაძლიერებას ფრონტალურ კორტექსში, ხოლო სეროტონინის დონე, როგოც სჩანს, არ
იცვლება.

კვლევებით

პლაცებოსთან

კარგადაა

შედარებით

და

შესწავლილი
სხვა

აგომელატინის

ანტიდეპრესანტების

უპირატესობა
(ვენლაფაქსინი,

პაროქსეტინი) მსგავსი ეფექტურობა დიდი დეპრესიის მკურნალობისას (Kennedy et
al, 2006; Montgomery et al, 2006). აგომელატინი,

ეფექტურია მწვავე მდგომარეობის

სამკურნალოდ (Montgomery et al, 2007) და გამწვავების პრევენციისთვის (Goodwin et
al, 2007).

არსებობს მონაცემები, რომ აგომელატინი კარგ შედეგს გვაძლევს

გენერალიზებული შფოთვითი აშლილობის დროს (Stein et al , 2008). აგომელატინის
ისეთივე სიხშირის გვერდითი მოვლენები ახასიათებს, როგორც პლაცებოს (Dolder et
al, 2008). პრეპარატის მიღებისას სქესობრივი პრობლემები იშვიათია და, გამოვლენის
შემთხვევაში, ბევრად სუსტია, ვიდრე სუსი–ების მიღებისას (Kennedy et al, 2008). არ
ახასიათებს მოხსნის მდგომარეობა

(Montgomery et al, 2004).

დეპრესიის მქონე

პირებში აგომელატინი აუმჯობესებს ძილს და აწესრიგებს ცირკადულ
(Guilleminault et al, 2006). აგომელატინის

რიტმს

დიდი ხანი არაა, რაც დეპრესიის

სამკურნალოდ გამოიყენება. მან ევროპული ავტორიზაცია 2009 წელს მიიღო. მისი
ლიცენზიის

თანახმად,

აუცილებელია

ღვიძლის

ფუნქციების

გამოკვლევა

მკურნალობის დაწყებამდე და მკურნალობის დაწყებიდან 6 და 12 თვის შემდეგ 24
კვირის განმავლობაში (European Medicines Agency, 2009).

ელექტროკრუნჩხვითი თერაპია (ეკთ)

ეკთ წარმოადგენს მძიმე დეპრესიული აშლილობის სწრაფი და ეფექტური
მკურნალობის მეთოდს.
მძიმე დეპრესიის დროს ეკთ შეიძლება იყოს არჩევითი მკურნალობა, როცა
დეპრესიას თან ახლავს:
 სიცოცხლისათვის სახიფათო მდგომარეობა საკვებისა და სითხეების მიღებაზე
უარის თქმის გამო;
 სუიციდის მაღალი რისკი.
ეკთ

შეიძლება

განხილული

იყოს

მძიმე

დეპრესიული

დაავადების

მკურნალობად, როცა ახლავს:


სტუპორი;



მნიშვნელოვანი ფსიქომოტორული შეკავება;



დეპრესიული ბოდვა და ჰალუცინაციები.

ეკთ შეიძლება განხილული იყოს იმ მძიმე დეპრესიული დაავადების მეორე ან
მესამე რიგის მკურნალობად, რომელიც არ პასუხობს ანტიდეპრესანტებს.

მოქმედების მექანიზმი
გულყრების როლი: ეკთ-ს სპეციფიკური თერაპიული ეფექტი ვითარდება
ფიზიოლოგიური და ბიოქიმიური ცვლილებებით თავის ტვინში.
არსებობს მოსაზრება,
განვითარდა,

რომ თუ ეკთ-ის პროცედურის დროს კრუნჩხვა არ

პაციენტის მდგომარეობა ვერ გაუმჯობესდება. ეს შთაბეჭდილება

რამდენიმე ორმაგი ბრმა კვლევითაა დადასტურებული. ეს მტკიცებულება არ
ნიშნავს, რომ კრუნჩხვა ეკთ-ის აუცილებელი თერაპიული კომპონენტია, რაც
უკანასკნელი კვლევებითაცაა დადასტურებული.

უნილატერალური ან ბილატერალური ეკთ
ბილატერალურ ეკთ-ს აქვს უპირატესი ეფექტურობა უნილატერალურზე,
მაგრამ ბილატერალურ ეკთ-ს ახლავს მეტი კოგნიტური პრობლემებიც. უკანასკნელი
კვლევით აღმოჩნდა შემდეგი:


მაღალი დოზის მარჯვენამხრივი უნილატერალური ეკთ (დოზის მატებით
კრუნჩხვის ზღურბლზე 5-ჯერ მეტად) ისეთივე ეფექტურია, როგორც დაბალი
დოზის ბილატერალური ეკთ და იწვევს ნაკლებ კოგნიტურ დაქვეითებას;



მარჯვენამხრივი უნილატერალური ეკთ-ს დროს, როცა დოზა აჭარბებს
გულყრის ზღურბლს, მატულობს კოგნიტური დაქვეითების რისკი.

თუმცა

უფრო ნაკლებად, ვიდრე ნებისმიერი ბილატერალური ეკთ-ს დროს.

ეკთ-ს შემდგომი გვერდითი ეფექტები
კონვულსიურ შოკს შეიძლება მოჰყვეს შფოთვა და თავის ტკივილი. ეკთ-მ
შეიძლება გამოიწვიოს ხანმოკლე რეტროგრადული ამნეზია და მეხსიერების
ამოვარდნა

შეტევიდან

დაახლოებით

30

წთ-ის

განმავლობაში.

შეიძლება

გამოვლინდეს ხანმოკლე დეზორიენტაცია, განსაკუთრებით ბილატერალური ეკთ-ს
შემდეგ. ასევე, შესაძლებელია თავის ტკივილიც. ზოგ შემთხვევაში შეიძლება იყოს
ცნობიერების შეცვლა, გულისრევა და თავბრუსხვევა მკურნალობიდან რამდენიმე
საათის

განმავლობაში,

მაგრამ

ზომიერი

დოზის

ეკთ–ს

გამოყენებისას

ეს

არასასურველი მოქმედება მსუბუქი და ხანმოკლეა.
იშვიათად შეიძლება იყოს კუნთების ტკივილი, განსაკუთრებით ყბის, რაც
გამოწვეული უნდა იყოს მიორელაქსანტით. აღწერილია სპორადული დიდი
გულყრების რამდენიმე შემთხვევა ეკთ-დან ერთი თვის შემდეგ, რასაც უნდა ჰქონდეს
სხვა მიზეზი. შეიძლება მოხდეს კბილების, ენის ან ტუჩების შემთხვევითი
დაზიანება. ელექტროდების არასათანადო მიმაგრებამ შეიძლება გამოიწვიოს მცირე
ზომის ადგილობრივი დამწვრობა. მოტეხილობა, მათ შორის ხერხემლისაც, შეიძლება
განვითარდეს იშვიათად, განსაკუთრებით მიორელაქსანტების გამოყენების გარეშე.

ყველა ეს ფიზიკური გავლენა იშვიათია, თუ ანესთეზიის ტექნიკა დახვეწილია
და შეტევაც ადეკვატურად იმართება. გართულებები, ძირითადად, აქვთ იმ
პიროვნებებს, რომლებსაც აღენიშნებათ სომატური დაავადებები.
ეკთ-ის ჩვეულებრივი კლინიკური რეჟიმით გამოყენებისას თავის ტვინის
დაზიანების რაიმე ფაქტი არ დაფიქსირებულა.
ეკთ-ს ჩვეულებრივი წესით გამოყენებას არ ახლავს მეხსიერების მყარი
ანტეროგრადული

დარღვევა.

ასეთი

დარღვევები,

უფრო

ხშირად,

გვხვდება

დეპრესიულ სიმპტომებთან ერთად (Cohen, 2000).

ეკთ-ით გამოწვეული ლეტალობა
ეკთ-ით გამოწვეული სიკვდილის შემთხვევების სიხშირე შეადგენს 3-4
შემთხვევას 100 000 მკურნალობაზე. ეს დაახლოებით იგივეა, რაც სხვადასხვა
სამედიცინო

პროცედურებისას

ზოგადი

ანესთეზიის

ლეტალობა.

რისკი

უკავშირდება საანესთეზიო პროცედურებს და ყველაზე მაღალია კარდიოვასკულური
დაავადების მქონე პირებისთვის. სიკვდილის ყველაზე ხშირი მიზეზი არის
პარკუჭოვანი ფიბრილაცია ან მიოკარდიუმის ინფარქტი.
უკუჩვენებები: ეკთ-ს უკუჩვენება არის ნებისმიერი დაავადება, რომელიც
ზრდის საანესთეზიო პროცედურის რისკს ან ისეთი დაავადებები, რომლებიც
უარესდება არტერიული წნევისა და კარდიული რითმის ცვლილების გამო, რაც
შეიძლება

განვითარდეს

კრუნჩხვითი

შეტევის

დროს.

ასეთ

დაავადებებს

მიეკუთვნება გულის სერიოზული დაავადებები, გადატანილი მიოკარდიუმის
ინფარქტი, ცერებრული ან აორტის ანევრიზმა და ინტრაკრანიული ჰიპერტენზია.
გასათვალისწინებელია

ინსულინდამოკიდებული

შაქრიანი

დიაბეტი

და

ხანდაზმული ასაკი.
კოგნიტური

დაქვეითების

რისკი

მატულობს

ეკთ-ს

ლითიუმთან

ერთად

გამოყენებისას. სუსი-ების მიღებისას შესაძლოა კრუნჩხვების გახანგრძლივება. ეკთ-ს
გამოყენება უსაფრთხოა იმ პაციენტებისთვის, რომლებიც იღებენ მაოი-ებს.

დანიშვნის ტექნიკა
პროცედურის

ჩატარებამდე

აუცილებელია

ინფორმირებული

თანხმობის

მიღება. უნდა შემოწმდეს, რა პრეპარატებს იღებს პიროვნება, ჰქონდა თუ არა
გართულება წინა ზოგადი ანესთეზიის დროს და შესაძლო ალერგიულობა. ეკთ-ს
სამედიცინო

უკუჩვენების

არსებობისას

უნდა

ჩატარდეს

სპეციალისტის

კონსულტაცია.
ელექტროდების მოთავსების საკითხი უნდა გადაწყვიტოს მკურნალმა ექიმმა
უშუალოდ პროცედურის წინ.
ანესთეზია უნდა ჩატარდეს გამოცდილი სპეციალისტის მიერ. ხელმისაწვდომი
უნდა იყოს ასპირატორი, ჟანგბადის დადებითი წნევით მიწოდების აპარატი და
რეანიმაციული წამლები. პროცედურას უნდა ესწრებოდეს ანესთეზიოლოგი, სულ
მცირე ერთი მედდა და ფსიქიატრი.
გულყრის შემდეგ პიროვნება ანესთეზიოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ უნდა
დარჩეს სუნთქვისა და ცნობიერების სრულ აღდგენამდე. აღდგენის დროს პიროვნება
უნდა მოთავსდეს გვერდზე და დაცული უნდა იყოს ყველა ის წესი, რაც საჭიროა
ანესთეზიით მიმდინარე ნებისმიერი ხანმოკლე ქირურგიული ოპერაციის შემდეგ.
კვალიფიციური მედდა სრულად ახერხებს ზედამხედველობას პიროვნებაზე. ამ
დროს ფსიქიატრი აკეთებს ჩანაწერს თარიღის, ელექტროდების მოთავსების ტიპის,
გამოყენებული წამლების, ელექტროობის დოზის, კრუნჩხვის მოკლე აღწერის და
წამოჭრილი პრობლემების შესახებ. პროცედურის დასრულებისა და გონზე მოსვლის
შემდეგ, დაახლოებით, ერთი საათის განმავლობაში პიროვნება საწოლსა ან
სავარძელში მოსვენებულ მდგომარეობაში რჩება.
თუ ეკთ ტარდება დღის სტაციონარში, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმაში
დარწმუნება, რომ ჰოსპიტალში მოსვლამდე პიროვნებას სითხე და საკვები არ
მიუღია. ასეთ შემთხვევაში პიროვნებამ უნდა მოისვენოს რამდენიმე საათი და
სტაციონარი არ დატოვოს სრულ აღდგენამდე. დაწესებულების დატოვების უფლება

უნდა მიეცეს პასუხისმგებელ მოზრდილ ადამიანთან ერთად და მისთვის არ
შეიძლება მოტოციკლის ან მანქანის მართვა.
წარუმატებელი სტიმულაცია: ანესთეზიის გარდა ყველაზე მნიშვნელოვანი
პრობლემა არის კლონური კრუნჩხვების განვითარების შეუძლებლობა (დენის
ნაკადით გამოწვეული ტონური კრთომები არ უნდა ჩაითვალოს კრუნჩხვად). თუ
დარწმუნებით შეიძლება თქმა, რომ კრუნჩხვა არ ყოფილა, უნდა გადამოწმდეს
აპარატი, ელექტროდები და კანთან კონტაქტი. სკალპის ზედმეტი დასველების გამო
განვითარებული მოკლე ჩართვის ალბათობაც გათვალისწინებული უნდა იყოს. თუ
ყველა ასეთი მიზეზი გამოირიცხება, რჩება ექსტრაკრანიული ქსოვილების და ქალას
განსაკუთრებით მაღალი წინაღობა ან გულყრის მაღალი ზღურბლი. დატვირთვა
უნდა გაიზარდოს 50%-ით და მიეცეს ახალი სტიმული.

მკურნალობის სიხშირე და რაოდენობა
ეკთ ჩვეულებრივ ინიშნება კვირაში ორჯერ. საერთოდ კვირაში სამჯერად ეკთ-ს
აქვს მცირე თერაპიული უპირატესობა ორჯერადთან შედარებით, მაგრამ შეიძლება
გამოიწვიოს მეტი კოგნიტური დარღვევები.
ეკთ-ს კურსის ხანგრძლივობის გადაწყვეტილება დამოკიდებულია კლინიკურ
გამოცდილებაზე,

რადგან

კლინიკური

კვლევებით

მიღებული

შესაბამისი

ინფორმაცია არ არსებობს. ჩვეულებრივ ეკთ-ს კურსი მოიცავს 6-დან მაქსიმუმ 12
პროცედურას. პროგრესის განხილვა უნდა მოხდეს ყოველი პროცედურის შემდეგ.
პროგრესი არ ვლინდება ორ-სამ მკურნალობამდე, რის შემდეგაც გაუმჯობესება
მატულობს. თუ პასუხი უფრო სწრაფია, შესაძლებელია ნაკლები მკურნალობის
გამოყენება. იმ შემთხვევაში, როცა პასუხი არ ვლინდება 6-8 მკურნალობის შემდეგ,
კურსი უნდა შეწყდეს, რადგან ეკთ-ს განმეორებისას შედეგის მიღწევის შანსი
ნაკლებია.

ყოველი

მკურნალობის

შემდეგ

უნდა

შეფასდეს

მეხსიერებაც.

მნიშვნელოვანი კოგნიტური დაქვეითება ელექტრული დოზის და ელექტროდების
მოთავსების გადამოწმების აუცილებლობის მიმანიშნებელია.

რეციდივის პრევენცია
დეპრესიულ პირებში ეკთ იწვევს გაუმჯობესებას, მაგრამ ანტიდეპრესანტების
მიღების შეწყვეტის შემთხვევაში რეციდივის სიხშირე მაღალია.
შემანარჩუნებელი თერაპიის მიზნით ეკთ შეიძლება ჩატარდეს – თვეში ან ორ
კვირაში ერთხელ, თუმცა ასეთი თერაპია რეკომენდებული არაა.

ეკთ-ის ეთიკური მხარეები
რანდომიზებული კონტროლირებადი კვლევებით, ეკთ ითვლება უსაფრთხო და
ეფექტურ მკურნალობად. მიუხედავად ამისა, მნიშვნელოვანია პაციენტისთვის ყველა
გვერდითი ეფექტების გაცნობა.
შეურაცხადი პირების შემთხვევაში ეკთ ტარდება მაშინ, როდესაც დაავადების გამო
პიროვნების სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება.

ფოტოთერაპია

სეზონური

აფექტური

აშლილობის

მქონე

პაციენტების

სამკურნალოდ

ფოტოთერაპია ანუ ხელოვნური კაშკაშა სინათლით მკურნალობა პირველად
გამოიყენა როზენტალმა (Rosenthal) კოლეგებთან ერთად 1984 წელს. მას შემდეგ,
ფოტოთერაპია იქცა ზამთრის დეპრესიის მკურნალობის ძირითად მეთოდად,
განსაკუთრებით ატიპიური დეპრესიური ნიშნების – ჰიპერფაგიისა და ჰიპერსომნიის
არსებობის დროს (Eagles, 2004).

მოქმედების მექანიზმი
უკანასკნელი

კვლევებით,

კაშკაშა

სინათლის

ანტიდეპრესიული

სვარაუდოდ, განპირობებულია ცირკადულ რითმში ფაზის გადაწევით.

ეფექტი,

პროცედურისთვის გამოიყენება განათების მოწყობილობა, რომელიც შეიცავს
გამჭვირვალე

პლასტიკური

ეკრანის

უკან

ჩამონტაჟებულ

2500-10000

ლუქსი

განათების მქონე ფლუორესცენციულ მილებს.

თერაპიული ეფექტურობა და ჩვენებები
სინათლით
აშლილობა,

მკურნალობის

რომლის

ძირითადი

დროსაც

ჩვენებაა

პიროვნებას

აქვს

სეზონური

აფექტური

ზამთრის

დეპრესია.

კონტროლირებადი კვლევებით აღმოჩნდა, რომ ზამთრის დეპრესიის მქონე პირებში
კაშკაშა

სინათლე

პლაცებოზე

მეტად

ეფექტურია,

განსაკუთრებით

ისეთ

შემთხვევებში, რომლებსაც ახლავს:


ძილიანობა;



ნახშირწყლების მოთხოვნილება;



შუადღისას ენერგიის მკვეთრი დაცემა.

პაციენტებისთვის, რომლებსაც აღენიშნებათ უფრო მეტად მელანქოლიური
სიმპტომები, მაგალითად წონის დაქვეითება და ინსომნია, ფოტოთერაპია ნაკლებად
ეფექტურია.

გვერდითი ეფექტები
საერთოდ

ფოტოთერაპია

კარგი

ტოლერანტობით

გამოირჩევა,

მაგრამ

მკურნალობის დასაწყისში მსუბუქი გვერდითი მოქმედება შეიძლება ჰქონდეს
პაციენტთა 45%-ს. ასეთ მოქმედებას მიეკუთვნება: თავის ტკივილი, თვალების
დაძაბვა, ბუნდოვანი მხედველობა, თვალების გაღიზიანება და დაძაბულობის
მომატება. შეიძლება იყოს ინსომნია, განსაკუთრებით გვიან საღამოს ჩატარებული
მკურნალობისას. იშვიათ არასასურველ მოქმედებას მიეკუთვნება მანიაკალური
ეპიზოდის განვითარება და სუიციდური მცდელობის ფაქტები.
ფოტოთერაპიის კლინიკური გამოყენება

ფოტოთერაპია

ყველაზე

ეფექტურად

ზამთრის

დეპრესიის

მკურნალობისთვისაა მიჩნეული. არსებობს მტკიცებულებები, რომ უმჯობესია
სეანსის დილით ადრე, გაღვიძებიდან რამდენიმე წუთში ჩატარება. გვიან საღამოს
დანიშნულმა სეანსმა

შეიძლება

ძილის დარღვევები გამოიწვიოს. საწყის ეტაპზე

სეანსის ხანგრძლივობაა 30 წუთი 10000 ლუქსი ნათურით ან 2 საათი 2500 ლუქსით.
პიროვნება

მოწყობილობიდან

დაშორებულია

მიტრიალებულია 45 გრადუსიანი კუთხით და

30-40

სმ-ით.

იგი

ეკრანიდან

წუთში 1-2-ჯერ პირდაპირ უნდა

შეხედოს ნათურას.
ფოტოთერაპიის ანტიდეპრესიული ეფექტი

რამდენიმე დღეში ვლინდება.

კონტროლირებადი კვლევებით დაახლოებით სამი კვირა იყო საჭირო პლაცებოზე
მეტი თერაპიული ეფექტის მისაღწევად.
თერაპიული

ეფექტის

მიღწევის

შემდეგ

აუცილებელია

ფოტოთერაპიის

გაგრძელება მყარ რემისიამდე, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება განვითარდეს
რეციდივი. ფოტოთერაპიას შეიძლება პროფილაქტიკური ეფექტიც ჰქონდეს.

ტრანსკრანიული მაგნიტური სტიმულაცია

ტრანსკრანიული მაგნიტური სტიმულაციის (ტმს) ტექნიკა ეფუძნება პრინციპს,
რომლის მიხედვითაც გამტარი მატერია, როგორიც არის თავის ტვინი, მაგნიტური
ველის ზემოქმედებით წარმოქმნის ელექროობას. ტმს-ის დროს ელექტრომაგნიტური
კოჭა თავსდება სკალპზე. კოჭაში მაღალი ინტენსივობის ელექტრული იმპულსის
გასვლა წარმოშობს მძლავრ მაგნიტურ ველს - ტიპიურად დაახლოებით 2 ტ (ტესლას),
რომელიც იწვევს დენის ნაკადის გასვლას ნერვულ ქსოვილში და ნეირონების
დეპოლარიზაციას. ტმს-ის ნეიროფსიქოლოგიური ეფექტი იწვევა, როცა ელექტრული
დენის იმპულსი მიეწოდება სწრაფად, ე.წ. განმეორებადი ტმს ანუ გ-ტმს. თუ
სტიმულაცია ხდება უფრო სწრაფად, ვიდრე 1/წმ (1 ჰც), მას ეწოდება სწრაფი გ-ტმს.

შესაბამისი ფორმის კოჭა იძლევა ქერქის სპეციფიკური მიდამოს ლოკალიზებულ
სტიმულაციას.

ტმს-ის გამოყენება:

ტმს–ის კლინიკური ეფექტურობა დადგენილი არაა. მეტაანალიზით დეპრესიის
დონის შემცირებაში გ-ტმს-ს მხოლოდ სუსტი და გარდამავალი ეფექტი გამოვლინდა,
თუმცა კვლევების ხარისხი დაბალი იყო (Martin, 2002).
შესაძლებელია, ტმს–ის ეფექტურობა დამოკიდებულია პროცედურის უფრო
მეტი ინტენსივობითა, ან სიხშირით, ან ბილატერალური ტექნიკის გამოყენებასა და
უფრო ხანგრძლივი პერიოდით მკურნალობაზე. დეპრესიის სამკურნალოდ ტმს–ის
რეკომენდებული არაა. მისი ჩატარება
მიზანშეწონილი.

მხოლოდ ამ საკითხების კვლევისთვისაა

6.

მოზრდილთა დეპრესიის მკურნალობისა და მართვის კლინიკური
რეკომენდაციები

ძირითადი საკითხები:
შეფასების პრინციპები
• როდესაც აფასებთ დეპრესიის მქონე პიროვნებას, უნდა ჩატარდეს სრულფასოვანი
გამოკვლევა, რომელიც არ ითვალისწინებს მხოლოდ სიმპტომების გამოვლენას.
აუცილებელია ფუნქციური დაქვეითების ხარისხისა და/ან დეპრესიით გამოწვეული
უნარშეზღუდულობისა და ეპიზოდის ხანგრძლივობის გათვალისწინება.
ეფექტური ინტერვენცია და მომსახურების მიწოდება დეპრესიის დროს
• ყველა სახის ინტერვენცია უნდა განხორციელდეს კვალიფიციური სპეციალისტების
მიერ. ფსიქოლოგიური და ფსიქოსოციალური ინტერვენცია უნდა ემყარებოდეს
შესაბამის მკურნალობის სახელმძღვანელოს, რომელიც განსაზღვრავს ინტერვენციის
სტრუქტურასა და ხანგრძლივობას.
სპეციალისტი თავის მუშაობას უნდა გეგმავდეს შესაბამისი სახელმძღვანელოს
საფუძველზე და ყველა ინტერვენციის შემთხვევაში პიროვნების მონაწილეობით
უნდა განხორციელდეს

რეგულარული სუპერვიზია.

უნდა შეფასდეს მკურნალობის რეჟიმის დაცვა და სპეციალისტის კომპეტენცია.
შემთხვევის იდენტიფიცირება და ამოცნობა
•

აუცილებელია

დეპრესიის

მიმართ

სათანადო

ყურადღების

გამოჩენა

(განსაკუთრებით ქრონიკული სომატური პრობლემებით გამოწვეული ფუნქციური
დაქვეითებისა და წარსულში დეპრესიის არსებობის შემთხვევებში). არ უნდა
დაგვავიწყდეს ორი მთავარი კითხვის დასმა:
- უკანასკნელი ერთი თვის მანძილზე ხშირად გქონიათ დაქვეითებული გუნებგანწყობა ან უიმედო მდგომარეობა?
− უკანასკნელი ერთი თვის მანძილზე დაკარგეთ საქმის კეთების სურვილი და
სიამოვნების განცდის უნარი?

მედიკამენტური მკურნალობა
• მედიკამენტური მკურნალობა არ გამოიყენება რუტინულად ქვეზღურბლოვანი
დეპრესიული სიმპტომების და მსუბუქი დეპრესიის შემთხვევაში, ვინაიდან რისკისა
და ეფექტურობის შეფარდება ძალიან უმნიშვნელოა, თუმცა საჭიროა მათი დანიშვნა
იმ პირებში, რომლებსაც:
წარსულში ზომიერი ან მძიმე დეპრესია აქვთ გადატანილი;
ან
თუ ქვეზღურბლოვანი დეპრესიული სიმპტომები გრძელდება დიდი ხნის მანძილზე
(ჩვეულებრივ სულ ცოტა 2 წელი);
ან
ქვეზღურბლოვანი დეპრესიული სიმპტომები და მსუბუქი დეპრესიის მკურნალობა
სხვა ინტერვენციით ვერ მოხერხდა.
ფსიქოსოციალური ინტერვენცია* (*მიღებულია სამუშაო ჯგუფის კონსენსუსით)
გამოიყენება პიროვნების სურვილის გათვალისწინებით შემდეგ შემთხვევებში:
•ქვეზღურბლოვანი პერსისტენტული დეპრესიული სიმპტომებისა ან მსუბუქი და
ზომიერი დეპრესიის დროს;
ან
• იმ პირებისთვის, რომლებიც მაღალი რისკის ჯგუფებს მიეკუთვნებიან (მათ, ვისაც
ანტიდეპრესიული მკურნალობის მიუხედავად, აქვთ გამწვავებები, ან უარს ამბობენ
ანტიდეპრესანტებით მკურნალობის გაგრძელებაზე) ან აღენიშნებათ რეზიდუალური
სიმპტომები.
ფსიქოსოციალური ინტერვენციის მეთოდებია:


ინდივიდუალური კბთ (კოგნიტურ ბიჰევიორული თერაპია);



ჯგუფური კოგნიტურ ბიჰევიორული თერაპია;



სტრუქტურირებული ფიზიკური აქტივობის პროგრამა.

ზომიერი და მძიმე დეპრესიის მკურნალობა

ზომიერი ან მძიმე დეპრესიის მქონე პირებისთვის უნდა ჩატარდეს კომბინირებული
მკურნალობა ანტიდეპრესანტებითა და ფსიქოლოგიური ინტერვენციით.
მკურნალობის გაგრძელება და გამწვავების პრევენცია
პირი, რომელიც იღებს ანტიდეპრესანტს, საჭიროებს თანადგომას და წახალისებას
იმისთვის, რომ გააგრძელოს მედიკამენტის მიღება, სულ ცოტა, 6 თვის მანძილზე,
დეპრესიული ეპიზოდის შემდგომი რემისიის დროს. პიროვნებას უნდა განემარტოს,
რომ ასეთ შემთხვევაში მნიშვნელოვნად მცირდება რეციდივის რისკი. პიროვნებამ
უნდა იცოდეს, რომ ანდიტეპრესანტები არ იწვევენ შეჩვევას.

7.

ზრუნვის პრინციპები დეპრესიის მქონე ყველა პირისთვის

7.1. ინფორმაციის მიწოდება, თანადგომის უზრუნველყოფა და ინფორმირებული
თანხმობის მოპოვება

7.1.1. დეპრესიის მქონე პირებთან, მათ მზრუნველებთან და ოჯახის წევრებთან
მუშაობისას:


დაამყარეთ გულწრფელი და ნდობაზე აგებული ურთიერთობა, მუშაობისას
გამოიყენეთ პიროვნების ჩართვასა და არა განსჯაზე ორიენტირებული
სტილი (მტკიცებულებების ხარისხი A, დონე I, Khan and colleagues (2007);



მიაწოდეთ ინფორმაცია დეპრესიის სხვადასხვა მიმდინარეობებისა და
მკურნალობის მეთოდების შესახებ. შექმენით იმედიანი და ოპტიმისტური
განწყობა. აუხსენით, რომ მკურნალობა შესაძლებელია;



მიიღეთ მხედველობაში, რომ დეპრესიის დიაგნოზს შეიძლება თან ახლდეს
სტიგმა და დისკრიმინაცია;



დარწმუნდით,

რომ

პიროვნებას

ესაუბრებით

ისეთ გარემოში,

სადაც

დაცულია მისი კონფიდენციალობა და ღირსება.
7.1.2. როდესაც მუშაობთ დეპრესიის მქონე პირებთან და მათი ოჯახის წევრებთან ან
მზრუნველებთან:



დეპრესიისა და მისი მკურნალობის შესახებ

ინფორმაცია მიაწოდეთ

მათთვის გასაგებ ენაზე


მოერიდეთ კლინიკური ტერმინების გამოყენებას შესაბამისი ახსნაგანმარტებების გარეშე;



მიაწოდეთ ინფორმაცია თვითდახმარების ჯგუფების, თანადგომის
ჯგუფებისა და სხვა ლოკალური რესურსების შესახებ.

7.1.3. მკურნალობის

დაწყებამდე

აუცილებელად

დარწმუნდით

იმაში,

რომ

პიროვნებას აქვს ამომწურავი ინფორმაცია თავისი მდგომარეობის შესახებ. ეს
განსაკუთრებით

მნიშვნელოვანია

მძიმე

დეპრესიის

შემთხვევაში

(მტკიცებულებების ხარისხი C, დონე III, Roberts et al, 2008).
7.1.4. მკურნალობაზე შეთანხმება უნდა ემყარებოდეს პიროვნებისთვის გასაგებ
ინფორმაციას,

რომლის

გაფორმება

წერილობითაცაა

შესაძლებელი.

ინტერვენციის შესახებ ინფორმაცია უნდა მოიცავდეს:


რას გულისხმობს ეს მკურნალობა;



რას მოელის პიროვნება ამ მკურნალობისგან;



სავარაუდო შედეგს (გვერდითი ეფექტების ჩათვლით).

7.2. წინასწარი მკურნალობის გეგმის შედგენა და გაფორმება
7.2.1. მძიმე რეკურენტული დეპრესიისა ან ფსიქოზური სიმპტომებით მიმდინარე
დეპრესიის მქონე პირებისთვის და იმ პირებისთვის, ვინც არანებაყოფლობით
მკურნალობაზე

იმყოფება,

პიროვნებასთან

შეთანხმებით,

განიხილეთ

წინასწარი მკურნალობის გეგმა. გააფორმეთ ეს გეგმა წერილობით. ამ გეგმის
ასლი მიეცით პიროვნებას ან, თუ პიროვნება თანახმაა, მის ოჯახის წევრებს და
მზრუნველებს. გეგმის ასლი დაურთეთ ავადმყოფობის ისტორიას.

7.3. ოჯახის წევრებისა და მზრუნველების თანადგომა

7.3.1. როდესაც ოჯახი ან მზრუნველი ჩართულია მძიმე ან ქრონიკული დეპრესიის
მქონე პიროვნების მოვლაში:


მიაწოდეთ წერილობითი ან ზეპირი ინფორმაცია დეპრესიასა და მის
მართვაზე. ასევე მიაწოდეთ ინფორმაცია იმის შესახებ თუ, როგორ შეუძლია
ოჯახს და მზრუნველს დაეხმაროს პიროვნებას;



შესთვაზეთ

მზრუნველ(ებ)ს

ჯანმრთელობის

დახმარება

პრობლემების

სომატური

მოგვარებაში,

და

ფსიქიკური

მიაწოდეთ

ინფორმაცია

ადგილობრივი ოჯახის დახმარების ჯგუფებსა და მოხალისე ორგანიზაციების
შესახებ

და

დაეხმარეთ

მათ

ამ

ორგანიზაციებთან

დაკავშირებაში

(მტკიცებულებების ხარისხი D, დონე IV, Yager J, 1992).

7.4. შეფასების, მკურნალობის შერჩევისა და კოორდინაციის პრინციპები

7.4.1. გულდასმით შეაფასეთ დეპრესიის მქონე პირის მდგომარეობა. მდგომარეობის
შეფასება არ გულისხმობს მხოლოდ სიმპტომების გამოვლენას. მნიშვნელოვანია
ფუნქციური გაუარესებისა და დეპრესიით გამოწვეული უნარშეზღუდულობისა
და ეპიზოდის ხანგრძლივობის გათვალისწინება (მტკიცებულებების ხარისხი A,
დონე I, Mitchell et al., 2009).
7.4.2. სიმპტომებისა და ფუნქციური გაუარესების შეფასებასთან ერთად განიხილეთ
დეპრესიული მდგომარეობის სიმძიმის, განვითრებისა და მიმდინარეობის
საკითხში შემდეგი ფაქტორების მნიშვნელობა:


წარსულში

დეპრესიული

ეპიზოდის

ან

კომორბიდული

ფსიქიკური

აშლილობისა ან სომატური დაავადების არსებობა;


წარსულში გადატანილი აწეული გუნებ-განწყობის ეპიზოდი (იმისთვის, რომ
განვასზღვროთ, ბიპოლარული აშლილობასთან ხომ არ გვაქვს საქმე);



წარსულში
ეფექტურობა

ჩატარებული

მკურნალობა

და

ჩატარებული

მკურნალობის



ინტერპერსონალური ურთიერთობების ხარისხი



ცხოვრების ხარისხი და სოციალური ურთიერთობები.

7.4.3. დეპრესიულ პირებთან მუშაობისას პატივი ეცით პიროვნების კულტურალურ,
რელიგიურ და ეთნიკურ განსხვავებებს და გაითვალისწინეთ ამ ფაქტორების
გავლენა დეპრესიული სიმპტომების თავისებურებებზე

(მტკიცებულებების

ხარისხი C, დონე III, Bhugra, D. & Cochrane, R.2001).
უზრუნველყავით კომპეტენცია:


კულტურალურ შეფასებაში;



დეპრესიის ახსნის სხვადასხვა მოდელის ცოდნაში;



მკურნალობის

გეგმის

შემუშავებისას

კულტურალური

და

ეთნიკური

თავისებურებების გათვალისწინებაში;


ეთნო-კულტურალურად

განსხვავებული

პიროვნებების

ოჯახებთან

მუშაობაში.
7.4.4. დეპრესიაზე ეჭვის მიტანის შემთხვევაში
შეფასებისას

პიროვნების მდგომარეობის

გაითვალისწინეთ გონებრივი ჩამორჩენილობისა ან შეძენილი

კოგნიტური

დეფიციტის

სპეციალისტს

არსებობა.

მკურნალობის

საჭიროების

გეგმის

შემთხვევაში

შემუშავებასა

და

მიმართეთ
სტრატეგიის

განსაზღვრისთვის (ხარისხი C, დონე III, Bhugra, D, Prasher, V. (1999).
7.4.5. როდესაც

მკურნალობთ

გონებრივი

ჩამორჩენილობისა

ან

კოგნიტური

დაქვეითების მქონე დეპრესიულ პიროვნებას:


რამდენადაც შესაძლებელია გამოიყენეთ იგივე ინტერვენცია, როგორც სხვა
დეპრესიული პირების შემთხვევაში;



თუ საჭიროება მოითხოვს, მოარგეთ ინტერვენციის ხანგრძლივობა და მეთოდი
გონებრივ ჩამორჩენილობასა და კოგნიტურ დაქვეითებას.

7.4.6. დეპრესიის მქონე პირებს ყოველთვის პირდაპირ შეეკითხეთ სუიციდური
აზრების

არსებობისა

ან

მცდელობის

შესახებ.

თუ

ადგილი

აქვს

თვითდაზიანებისა ან სუიციდის რისკს (ხარისხი A, დონე I, Harris, E. C. &
Barraclough, B. 1997);


შეაფასეთ, აქვს თუ არა პიროვნებას ადექვატური სოციალური თანადგომა და
იცის თუ არა ამ თანადგომის შესახებ;



უზრუნველყავით რისკის ხარისხთან შესაბამისი დახმარება;



ურჩიეთ, მდგომარეობის გაუარესების შემთხვევაში, მოითხოვოს დახმარება.

7.5. დეპრესიის დროს ინტერვენციების ეფექტური განხორციელება

7.5.1. ყველა ინტერვენცია უნდა ჩატარდეს ტრენირებული და კომპეტენტური
სპეციალისტის მიერ. ფსიქოლოგიური და ფსიქოსოციალური დახმარება უნდა
ეფუძნებოდეს შესაბამის

მკურნალობის

განსაზღვრავს ინტერვენციის

სახელმძღვანელო(ებ)ს,

სტრუქტურასა

და

რომელიც

ხანგრძლივობას.

ყველა

ინტერვენციის დროს (ხარისხი A, დონე I Badamgarav et al., 2003; დონე II,
Gilbody et al., 2006):


სპეციალისტს უნდა გაეწიოს რეგულარული მაღალპროფესიული სუპერვიზია;



სპეციალისტი რუტინულად აფასებს მკურნალობის ეფექტურობას.



პიროვნება აქტიურადაა ჩართული მკურნალობის ეფექტურობის შეფასების
პროცესში

7.5.2. რამდენადაც

შესაძლებელია,

უზრუნველყავით

ყველა

ინტერვენცია

პიროვნებისთვის გასაგებ ენაზე.

8.

საფეხურეობრივი მოვლა

საფეხურეობრივი მოვლის მოდელი ითვალისწინებს
ინტერვენციის შერჩევასა და

მაქსიმალურად ეფექტური

პიროვნების, მზრუნველებისა და სპეციალისტების

თანადგომის უზრუნველყოფას (იხილეთ სქემა 1). საფეხურეობრივი მოვლის
ძირითადი პრინციპია ნაკლებად შემზღუდავი და მაქსიმალურად

ეფექტური

ინტერვენციის განხორციელება.

თუ

საწყისი

ინტერვენცია

არაეფექტურია

ან

პიროვნება უარს აცხადებს შეთავაზებულ ინტერვენციაზე, მაშინ გადადით შემდეგ
საფუხურზე (ხარისხი B, დონე II Bower & Gilbody, 2005a) .

8.1. პირველი საფეხური: ამოცნობა, შეფასება და საწყისი მენეჯმენტი (იხილეთ
სქემა 2)
8.1.1. შემთხვევის გამოვლენა და ამოცნობა
8.1.1.1. ყურადღებით

შეაფასეთ

დეპრესიის

ნიშნები,

განსაკუთრებით

იმ

პირებისთვის, ვისაც წარსულში გადატანილი აქვს დეპრესიული ეპიზოდი ან
ვისაც აღენიშნება ქრონიკული სომატური დაავადება და მასთან ასოცირებული
ფუნქციური გაუარესება.
8.1.1.2. პირებს, რომლებსაც შეიძლება ჰქონდეთ დეპრესია აუცილებლად დაუსვით

შემდეგი ორი შეკითხვა (ხარისხი A, დონე II, Whooley, M. A., et al. 1997):


უკანასკნელი ერთი თვის მანძილზე ხშირად გქონიათ დაქვეითებული გუნებგანწყობა ან უიმედო მდგომარეობა?



უკანასკნელი ერთი თვის მანძილზე დაკარგეთ საქმის კეთების სურვილი და
სიამოვნების განცდის უნარი?

8.1.1.3. თუ პიროვნება ორივე კითხვას დადებითად პასუხობს, ხოლო სპეციალისტი

არ არის კომპეტენტური დეპრესიის მართვაში, პიროვნება უნდა გაიგზავნოს
ფსიქიატრთან.
8.1.1.4. თუ სპეციალისტი კომპეტენტურია დეპრესიის მართვაში, უნდა შეამოწმოს

პიროვნების ფსიქიკური მდგომარეობა და მასთან ასოცირებული ფუნქციური,
ინტერპერსონალური და სოციალური გაუარესება.
8.1.1.5. როდესაც აფასებთ დეპრესიის მქონე პირს,

მკურნალობის ეფექტურობის

გამოსავლენად გამოიყენეთ დეპრესიის შეფასების კითხვარები – ბეკის
დეპრესიის

კითხვარი,

შრომისუნარიანობისა

ჰამილტონის
და

ფუნქციური

დეპრესიის

შეფასების

დაქვეითების

სკალა

შეფასებისთვის

და
–

ფუნქციონირების გლობალური შეფასების სკალა (მტკიცებულება ექსპერტთა
შეთანხმება).
8.1.1.6. პირებთან, რომლებსაც აღენიშნებათ მეტყველებისა ან კომუნიკაციური უნარ–

ჩვევების

დარღვევები,

გამოკითხეთ

ოჯახის

წევრები.

შესაძლებელია

დისტრესის თერმომეტრის გამოყენებაც (დისტრესის თერმომეტრი არის
ერთკითხვიანი ტესტი, რომელიც აფასებს ნებისმიერი მიზეზით გამოწვეული
დისტრესის ხარისხს.

პაციენტს ვეკითხებით, რამდენად დეპრესიულია

უკანასკნელი კვირის განმავლობაში და ვთხოვთ შეაფასოს ათბალიანი შკალით
0-დან 10 ქულამდე. 4 და მეტი ქულა ნიშნავს, რომ პიროვნება იმყოფება
დისტრესში და საჭიროებს შემდგომ გულდასმით შეფასებას (ხარისხი C, დონე
III, Roth AJ, et al. 1998).

8.1.2. რისკის შეფასება და მონიტორინგი

8.1.2.1. თუ პიროვნება საფრთხეს უქმნის საკუთარ თავს ან ირგვლიმყოფებს, უნდა

გაეწიოს სპეციალისზირებული ფსიქიატრიული დახმარება (საქართველოს
კანონმდებლობის

შესაბამისად

–

„კანონი

ფსიქიატრიული

დახმარების

შესახებ“).
8.1.2.2. აუცილებელია პიროვნების გაფრთხილება, რომ

მკურნალობის საწყის

ეტაპზე შეიძლება გაძლიერდეს აჟიტაცია, შფოთვა, და სუიციდური აზრები.
ყურადღებით უნდა შეფასდეს ეს სიმპტომები (ხარისხი B, დონე II, MacMillan et
al, 2005; Palmer, 2003).


დარწმუნდით,

რომ

პიროვნებამ

იცის,

ვის

მიმართოს

გადაუდებელი

დახმარებისთვის.


გადახედეთ დანიშნულებას, თუ პიროვნებას აღენიშნება გამოხატული და
გახანგრძლივებული აჟიტაცია.

8.1.2.3. აუცილებელია

პიროვნების

გაფრთხილება,

რომ

ოჯახის

წევრებისა

ყურადღებით

და

იყვნენ

მზრუნველების
გუნებ-განწყობის

ცვლილებებისადმი, პესიმისტური, უიმედო მდგომარეობისა და სუიციდური
იდეებისადმი,

რათა

მნიშვნელოვანია

დროულად

სუიციდის

მიმართონ

მაღალი

ექიმს.

რისკის

ეს

განსაკუთრებით

პერიოდში,

კერძოდ,

მკურნალობის ინიციალურ პერიოდში და სტრესის გაძლიერების შემთხვევაში.
ასევე, მწვავე აჟიტაციის, შფოთვის, უიმედობის, პერსისტენტული უძილობისა
და

ფსიქოზური

სიმპტომების

არსებობისას

და/ან

ცუდი

სოციალური

მხარდაჭერისას.
8.1.2.4. თუ დეპრესიის მქონე პიროვნებას თვითმკვლელობის რისკი აქვს:



მხედველობაში მიიღეთ დანიშნული ანტიდეპრესანტის ან სხვა მედიკამენტის
ტოქსიკურობა მათი ჭარბი დოზით მიღებისას;



გააძლიერეთ მხარდაჭერა პირდაპირი კონტაქტით ან ტელეფონზე საუბრით;



განიხილეთ პიროვნების სპეციალიზებულ ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში
სტაციონირების საკითხი.

8.2. მე-2 საფეხური: ქვეზღურბლოვანი დეპრესიული სიმპტომებისა და მსუბუქი
დეპრესიის მართვა (იხილეთ სქემა 3)

8.2.1. ზოგადი ღონისძიებები
დეპრესია შფოთვით
8.2.1.1. როდესაც დეპრესიას თან ახლავს შფოთვა, პრიორიტეტი უნდა მივანიჭოთ

დეპრესიის მკურნალობას. თუ შფოთვითი აშლილობის დროს ადგილი აქვს
დეპრესიას,

მაშინ

საჭიროა

ჯერ

შესაბამისი

შფოთვითი

აშლილობის

მკურნალობა (შფოთვითი აშლილობის მკურნალობა ხშირად აუმჯობესებს
დეპრესიულ სიმპტომატიკასაც) (ხარისხი B, დონე II, Barkow, 2004).

ძილის ჰიგიენა
8.2.1.2. ძილის ჰიგიენის დაცვასთან დაკავშირებით ურჩიეთ პიროვნებას (ხარისხი C,

დონე III, NICE, 2004a)


დაიძინოს და გაიღვიძოს ერთი და იგივე დროს;



მოერიდოს ძილის წინ დიდი რაოდენობით საკვების მიღებას, თამბაქოს
მოწევასა ან ალკოჰოლიანი სასმელების დალევას;



შექმნას ძილისთვის შესაბამისი გარემო;



რეგულარულად ივარჯიშოს დღის საათებში.

აქტიური მონიტორინგი
8.2.1.3. იმ პირებთან, რომლებიც ექიმის აზრით: (1) შეიძლება გამოჯანმრთელდნენ

ინტერვენციის გარეშე; (2) ვისაც აღენიშნება მსუბუქი დეპრესია, თუმცა უარს
აცხადებს ინტერვენციაზე; (3) ვისაც აღენიშნება დეპრესიის ქვეზღურბლოვანი
სიმპტომები, მაგრამ საჭიროებს ინტერვენციას:


განიხილეთ არსებული პრობლემა(ები) და მასთან დაკავშირებული დისტრესი,
რომელსაც პიროვნება განიცდის;



მიაწოდეთ ინფორმაცია დეპრესიის ბუნებისა და მიმდინარეობის შესახებ;



დანიშნეთ შემდეგი შეხვედრა, ჩვეულებრივ, ორი კვირის შემდეგ;



დაუკავშირდით, თუ არ გამოცხადდება დანიშნულ შეხვედრაზე.

8.2.2. ფსიქოსოციალური ინტერვენცია

8.2.2.1. იმ

პირებს,

რომლებსაც

აღენიშნებათ

ქვეზღურბლოვანი დეპრესიული

სიმპტომები ან მსუბუქი დეპრესია, შესთავაზეთ შემდეგი ინტერვენცია მათი
სურვილის გათვალისწინებით:


ჯგუფური კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია(ხარისხი A, დონე II, Ayen,
2004);



ფიზიკური აქტივობის პროგრამა (ხარისხი D, დონე IV, Brown, 2005);

8.2.2.2. ჯგუფური

კოგნიტურ-ბიჰევიორული

თერაპია

მიზანშეწონილია

პერსისტენტული ქვეზღურბლოვანი დეპრესიული სიმპტომებისა ან მსუბუქი
დეპრესიის მქონე პირებისათვის.
8.2.2.3. ჯგუფური

კოგნიტურ-ბიჰევიორული

თერაპია

პერსისტენტული

ქვეზღურბლოვანი დეპრესიული სიმპტომებისა ან მსუბუქი დეპრესიის მქონე
პირებისთვის:


ეფუძნება სტრუქტურირებულ მოდელს, როგორიცაა „დეპრესიის კოპინგი“;



ტარდება ორი ტრენირებული და კომპეტენტური სპეციალისტის მიერ;



მოიცავს 8-10 კაციანი ჯგუფის 10 -12 შეხვედრას;



ჩვეულებრივ, გრძელდება 12-16 კვირა, რასაც მოყვება შემდგომი შეფასება.

8.2.2.4. ქვეზღურბლოვანი დეპრესიული სიმპტომებისა და მსუბუქი დეპრესიის

მქონე პირებისთვის ფიზიკური აქტივობის პროგრამა უნდა:


ჩატარდეს ჯგუფურად კომპეტენტური სპეციალისტის მიერ;



ჩვეულებრივ ტარდება კვირაში სამჯერ 45წთ–დან 1სთ–მდე 10–14 (საშუალოდ
12) კვირის განმავლობაში (ხარისხი A, დონე II, Kazantzis, 2000).

8.2.3. მედიკამენტური მკურნალობა

8.2.3.1. არ

გამოიყენოთ

დეპრესიული
გვერდითი

ანტიდეპრესანტები

სიმპტომებისა

მოვლენების

ეფექტურობის

ან

მსუბუქი

განვითარების

თანაფარდობა

რუტინულად

ქვეზრურბლოვანი

დეპრესიის
რისკისა

უნიშვნელოა,

თუმცა

დროს,

და

ვინაიდან

მედიკამენტური

განიხილეთ

მათი

დანიშვნის საჭიროება იმ პირებისთვის, ვისაც (ხარისხი A, დონე II, Kirsch, 2008;
Paykel, 1988):


წარსულში გადატანილი აქვს ზომიერი ან მძიმე დეპრესიის ეპიზოდ(ებ)ი;



ქვეზღურბლოვანი დეპრესიული სიმპტომები აღენიშნება ხანგრძლივი დროის
განმავლობაში (ჩვეულებრივ 2 წლის მანძილზე);



სხვა ინტერვენციების მიუხედავად კვლავ აღენიშნება ქვეზღურბლოვანი
დეპრესიული სიმპტომები ან მსუბუქი დეპრესია.

8.3. მე–3 საფეხური: ზომიერი და მძიმე დეპრესიის მართვა ან საწყისი
ინტერვენციის არაეფექტურობისას ქვეზღურბლოვანი და მსუბუქი დეპრესიის
მართვა (იხილეთ სქემა 4)

8.3.1. მკურნალობის არჩევანი

8.3.1.1. ქვეზღურბლოვანი დეპრესიული სიმპტომებისა ან მსუბუქი დეპრესიის მქონე

პირებთან, რომელთა მდგომარეობა არ უმჯობესდება ფსიქოსოციალური
ინტერვენციით, განიხილეთ სხვა ინტერვენციები:


დაუნიშნეთ ანტიდეპრესანტები (ჩვეულებრივ სეროტონინის უკუმიტაცების

სელექციური ინჰიბიტორები) ან


კოგნიტურ ბიჰევიორული თერაპია.

8.3.1.2. ზომიერი და მძიმე დეპრესიის დროს უნდა ჩატარდეს კომბინირებული

თერაპია ანტიდეპრესანტებითა და ფსიქოლოგიური ინტერვენციით (კბთ–ით)
(ხარისხი A, დონე I Keller et al, 2000).
8.3.1.3. ინტერვენციის არჩევანი დამოკიდებულია:



ეპიზოდის ხანგრძლივობასა და სიმპტომების მონაცვლეობაზე;



გადატანილი დეპრესიული ეპიზოდების მიმდინარეობასა და გამოყენებული
მკურნალობის ეფექტურობაზე;



მკურნალობის რეჟიმის დაცვის ალბათობასა და გამოვლენილ გვერდით
ეფექტ(ებ)ზე;



პიროვნების მიერ მკურნალობის მეთოდებისადმი უპირატესობის მინიჭებასა
და პრიორიტეტებზე.
8.3.2. ანტიდეპრესიული პრეპარატები

ანტიდეპრესანტების არჩევა
ანტიდეპრესანტის არჩევისას:
8.3.2.1. განიხილეთ ანტიდეპრესანტით მკურნალობის შემდეგი საკითხები:



არჩევანის შესაძლებლობა გვერდითი ეფექტების გათვალისწინებით, მათი
ურთიერთმოქმედება სხვა წამლებთან ან გავლენა სომატურ პრობლემებზე;



პიროვნების აზრი მანამდე მიღებული ანტიდეპრესანტების ეფექტურობასა
და ტოლერანტობაზე;



ანტიდეპრესანტებით
მკურნალობა

მკურნალობის

დავიწყოთ

დაწყებისას,

სეროტონინის

მიზანშეწონილია

უკუმიტაცების

სელექციური

ინჰიბიტორებით, ვინაიდან მათ ისეთივე ანტიდეპრესიული ეფექტი აქვთ,
როგორც სხვა ანტიდეპრესანტებს და ნაკლებად გამოხატული გვერდითი
მოვლენები ახასიათებთ (ხარისხი A, დონე I , Gartlehner et al., 2008; Geddes
et al 2000);


თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ:



სუსი-ები

დაკავშირებულია

განსაკუთრებით ასაკოვან

სისხლდენის

გაზრდილ

რისკთან,

პირებში ან იმ პრეპარატების

მიღებისას,

რომლებიც მოქმედებენ კუჭნაწლავის ლორწოვან გარსზე ან გავლენას
ახდენენ

შედედებაზე.

განსაკუთრებით

გასათვალისწინებელია

არასტეროიდულ ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატებისა ან ასპირინის
მიღება ხანდაზმულ ასაკში;


ფლუოქსეტინი,
შედარებით

ფლუვოქსამინი
წამლებთან

და

პაროქსეტინი

ურთიერთქმედების

სხვა

სუსი–ებთან

უფრო

მაღალი

პოტენციურობით გამოირჩევიან;


პაროქსეტინს სხვა სუსი–ებთან შედარებით უფრო გამოხატული მოხსნის
სიმპტომები ახასიათებს.

8.3.2.2. პირებისთვის,

რომლებსაც

სუიციდის

მაღალი

რისკი

აღენიშნებათ,

ანტიდეპრესანტების შერჩევისას გაითვალისწინეთ დანიშნული წამლის
ტოქსიკურობა (თვითმკვლელობის მიზნით) თერაპიულ დოზაზე მაღალი
დოზით მიღებისას. მხედველობაში მიიღეთ, რომ ტცა–ები ლოფერამინის
გარდა, ყველაზე მაღალი ტოქსიკურობით გამოირჩევიან (თვითმკვლელობის
მიზნით) თერაპიულ დოზაზე მაღალი დოზით მიღებისას.
8.3.2.3. სუსი–ების

გარდა

სხვა

ანტიდეპრესანტების

დანიშვნისას

გაითვალისწინეთ:


ვენლაფაქსინის, დულოქსეტინისა და ტცა–ების დანიშვნისას გვერდითი
ეფექტების გამო

გაზრდილია მკურნალობისათვის თავის დანებების რისკი

(და დოზის თანდათანობით მომატების საჭიროება).
8.3.2.4. გარკვეული

სიფრთხილის

გამოჩენაა

საჭირო

ზოგი

პრეპარატის

შემთხვევაში. აუცილებელია უკუჩვენებების გათვალისწინება და გვერდითი
ეფექტების მონიტორინგი:


ვენლაფაქსინის მაღალი დოზებით დანიშვნისას იზრდება კარდიალური
არითმიის

საშიშროება

და

საჭიროა

არტერიული

წნევის

მუდმივი

მონიტორინგი;


ვენლაფაქსინისა და დულოქსეტინის შემთხვევაში შესაძლოა არტერიული
წნევის მომატება;



ტცა–ები პოტენცირებას უკეთებენ არტერიული წნევის მომატებასა და
არითმიის განვითარებას;



მიანსერინის დანიშვნისას საჭიროა ჰემატოლოგიური მონიტორინგი.

8.3.2.5. შეუქცევადი

მონოამინოქსიდაზას

ინჰიბიტორები

უნდა

დანიშნოს

ფსიქიატრმა.
8.3.2.6. გულსისხლძაღღვთა

დაავადების

განვითარების

გაზრდილი

რისკის

შემთხვევაში საჭიროა ეკგ მონიტორინგი (ხარისხი A, დონე I Nicholson et al,
2006; ხარისხი A, დონე II Roose et al, 2003).

8.3.3. მკურნალობის დაწყება და ინიციალური ფაზა

8.3.3.1. ანტიდეპრესანტის დანიშვნისას გამოიკითხეთ ყველა მოსაზრება, რომელიც

აქვს პიროვნებას ანტიდეპრესანტის მიღებასთან დაკავშირებით. განუმარტეთ
რატომ ესაჭიროება ანტიდეპრესანტი და მიაწოდეთ შემდეგი ინფორმაცია:


ანტიდეპრესანტის

სრული

ეფექტის

მისაღწევად

საჭიროა

დოზების

თანდათანობით გაზრდა;


აუცილებელი

პრეპარატის

დანიშნულების

შესაბამისად

მიღება

და

მკურნალობის გაგრძელება რემისიის ფაზაშიც.
პიროვნებას განუმარტეთ:


ანტიდეპრესანტის პოტენციური გვერდითი ეფექტები;



სხვა წამლებთან ურთიერთქმედება;



მოხსნის სიმპტომების განვითარების რისკი და მათი ბუნება, განსაკუთრებით
ისეთი პრეპარატების დანიშვნისას, რომლებსაც ხანმოკლე ნახევარდაშლის
პერიოდი აქვთ (პაროქსეტინი, ვენლაფაქსინი) და ამ სიმპტომების შემცირების
აუცილებლობა;



ასევე აუხსენით, რომ ანტიდეპრესანტები არ იწვევენ დამოკიდებულებას;



საჭიროებ(ებ)ის შესაბამისად უზრუნველყავით წერილობითი ინფორმაციით.

8.3.3.2. პირებს, რომლებსაც არ აქვთ სუიციდის გაზრდილი რისკი, დაუნიშნეთ

შეხვედრა 2 კვირის შემდეგ. ამის შემდეგ ნახეთ რეგულარულად 2-დან 4კვირამდე ინტერვალით პირველი სამი თვის განმავლობაში, შემდეგ, თუ
მკურნალობა შედეგიანია, გაზარდეთ ეს ინტერვალები.
8.3.3.3. 30

წელზე

ახალგაზრდა

ასაკის

პირებს

(ვინაიდან

ითვლება,

რომ

ანტიდეპრესანტებით მკურნალობის ადრეულ ეტაპზე ამ ასაკობრივ ჯგუფში
იზრდება სუიციდის რისკი) ან მათ, ვისაც აქვთ სუიციდის გაზრდილი რისკი,
დაუნიშნეთ შეხვედრა 1 კვირის შემდეგ და ნახეთ უფრო ხშირად მანამდე,
სანამ სუციდის რისკი არ მოიხსნება.

8.3.3.4. თუ მკურნალობის დაწყების საწყის ეტაპზე გამოვლინდა ანტიდეპრესანტის

გვერდითი ეფექტები, მიაწოდეთ შესაბამისი ინფორმაცია და დასახეთ
რომელიმე შემდეგი სტრატეგია:


შეაფასეთ გვერდითი მოვლენები უფრო დაკვირვებით, ხომ არაა გვერდითი
მოვლენები ზომიერი და პიროვნებისთვის ასატანი ან,



მოხსენით ანტიდეპრესანტი ან შეცვალეთ თუ პიროვნებისთვის ეს უფრო
მისაღებია ან,



განიხილეთ ხანმოკლე პერიოდით დამატებით ბენზოდიაზეპინების დანიშვნა
თუ შფოთვა, აგზნება და/ან უძილობაა პრობლემატური (იმ მდგომარეობების
გარდა,

როდესაც

პიროვნებას

აღენიშნება

ქრონიკული

შფოთვითი

სიმპტომები); ეს არ უნდა გაგრძელდეს ორ კვირაზე მეტ ხანს, რომ არ
განვითარდეს დამოკიდებულება.
8.3.3.5. თუ

ტრიციკლური

ანტიდეპრესანტების

დაბალ დოზებზე პიროვნებას

აღენიშნება გამოხატული კლინიკური ეფექტი, მაშინ მკურნალობა უნდა
გაგრძელდეს იგივე დოზებით ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ.
8.3.3.6. არ უნდა დაინიშნოს დოსულეპინი.
8.3.3.7. თუ

დეპრესიული

მდგომარეობა

არ

უმჯობესდება

თავდაპირველად

დანიშნული ანტიდეპრესანტის მიღებიდან 2-4 კვირის შემდეგ, გადაამოწმეთ,
იღებს თუ არა პიროვნება პრეპარატს რეგულარულად და დანიშნული
დოზებით.
8.3.3.8. თუ მკურნალობაზე პასუხი არ გვაქვს ან მინიმალურია 3-4 კვირის შემდეგ,

გააძლიერეთ

მხარდაჭერა

(შეხვედრები,

ტელეფონზე

კონტაქტი)

და

განიხილეთ:


დოზების მომატება თუ არაა გამოხატული გვერდითი ეფექტები ან,



გადადით სხვა ანტიდეპრესანტზე, თუ გამოვლინდა გვერდითი მოვლენები ან
პიროვნება თავად გამოხატავს ამის სურვილს.

8.3.3.9.

თუ დეპრესიული სიმპტომები უმჯობესდება 4 კვირის შემდეგ, გააგრძელეთ

მკურნალობა მომდევნო 2-4 კვირის განმავლობაში.
8.3.3.10. შეცვალეთ ანტიდეპრესანტი, (როგორც 2.4.2 თავშია მოცემული) თუ:



პასუხი არ არის ადექვატური;



განვითარდა გვერდითი მოვლენები;



პიროვნება გამოთქვამს პრეპარატის შეცვლის სურვილს.

8.3.4. ფსიქოსოციალური ინტერვენცია

8.3.4.1. ყველა ფსიქოლოგიური ინტერვენციისთვის მკურნალობის ხანგრძლივობა

უნდა იყოს ამ გაიდლაინში გათვალისწინებული ვადების საზღვრებში.
ვინაიდან ინტერვენციის მიზანი მნიშვნელოვანი გაუმჯობესების ან რემისიის
მიღწევაა, მკურნალობის ხანგრძლივობა შეიძლება (მტკიცებულება):


შემცირდეს, თუ რემისია უფრო ადრე მიიღწევა;



გაიზარდოს, თუ პროგრესი სახეზეა და პიროვნებაც და თერაპევტიც თვლიან,
რომ

დამატებითი

პერსონოლოგიური
ფაქტორების

სესიები

სასარგებლოა

აშლილობის

არსებობის

დროს,

ან
რაც

(მაგალითად,

მნიშვნელოვანი
გავლენას

თანდართული

ფსიქოსოციალური

ახდენს

მკურნალობის

ეფექტურობაზე).
8.3.4.2. ყველა დეპრესიული პირისთვის ინდივიდუალური კბთ-ის ხანგრძლივობა

უნდა მერყეობდეს 16-20 სესიის ფარგლებში 3-4 თვის განმავლობაში.
უნდა ჩატარდეს:


2 სესია კვირაში პირველი 2-3 კვირის განმავლობაში, თუ პიროვნებას ზომიერი
ან მძიმე დეპრესია აქვს;



შემდგომში 3-4 სესია თვეში მომდევნო 3-დან 6 თვემდე მანძილზე ყველა კბ
თერაპიაზე მყოფი დეპრესიული პირისთვის;



თერაპიის ადექვატური კურსი უნდა მოიცავდეს 15-20 სესიას 5-6 თვის
მანძილზე.

8.3.5. მკურნალობის არჩევა დეპრესიის ქვეტიპისა და პიროვნული მახასიათებლების
გათვალისწინებით

დეპრესიის დროს პიროვნული თვისებებისა ან ქვეტიპების მიხედვით მკურნალობის
დანიშვნასთან დაკავშირებით არასაკმარისი მონაცმები არსებობს. ძირითადად
გათვალისწინებულია სხვადასხვა ფიზიკური დაავადებების დროს დეპრესიის
მკურნალობის თავისებურებები.
8.3.5.1. მკურნალობის სტრატეგია დეპრესიის ქვეტიპისა (მაგალითად, ატიპიური

დეპრესიისა ან სეზონური დეპრესიის) და პერსონოლოგიური აშლილობის
გათვალისწინებით არ უნდა იცვლებოდეს ხშირად, ვინაიდან ამის მყარი
მტკიცებულება არ არსებობს.
8.3.5.2. ზამთრის დეპრესიის მქონე პირებს, რომელთაც აღენიშნებათ სეზონური

დეპრესიის პატერნები და ანტიდეპრესანტებისა ან ფსიქოლოგიური თერაპიის
მაგივრად სურთ სინათლით მკურნალობა, უნდა ავუხსნათ, რომ სინათლით
თერაპიის ეფექტურობა დამტკიცებული არაა.
8.3.5.3. ხანდაზმული ასაკის ადამიანებში ანტიდეპრესანტების დანიშვნისას:



დანიშნეთ ასაკის შესაბამისი დოზით საერთო ფიზიკური მდგომარეობისა და
სხვა დანიშნული პრეპარატების ფარმაკოკინეტიკასა და ფარმაკოდინამიკაზე
მოქმედების გათვალისწინებით;



გულდასმით შეაფასეთ გვერდითი ეფექტები.

8.3.5.4. გახანგრძლივებული ზომიერი ან მძიმე დეპრესიის მქონე პირებისთვის

განიხილეთ

ფსიქოსოციალური

რეაბილიტაციური

შესაძლებლობა:


თუ დეპრესიის გამო პიროვნებამ დაკარგა სამუშაო ან,

პროგრამების



ჩამოშორდა სხვა სოციალურ აქტივობებს დიდი ხნის განმავლობაში.

8.3.6. დეპრესიის გაძლიერებული მოვლა

8.3.6.1. დეპრესიის მქონე პირების მკურნალობა

არ უნდა ითვალისწინებდეს

მხოლოდ მედიკამენტურ მკურნალობას. მედიკამენტური მკურნალობა უფრო
ეფექტურია, როდესაც წარმოადგენს კომპლექსური ინტერვენციის ნაწილს
8.3.6.2. მძიმე დეპრესიისა და ზომიერი და კომპლექსური პრობლემების მქონე

პირებისთვის განიხილეთ:


მათი რეფერირება სპეციალიზირებულ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში,
რომელიც სთავაზობს კოორდინირებულ მულტიდისციპლინურ პროგრამას;



კოლაბორაციული

მოვლის

უზრუნველყოფა

თუ

დეპრესია

ვლინდება

ქრონიკული ფიზიკური აშლილობის კონტექსტში თანდართული ფუნქციური
გაუარესებით.

8.4. მკურნალობის სტრატეგია ინიციალური მკურნალობის არაეფექტურობის ან
არადამაკმაყოფილებელი ეფექტურობის შემთხვევაში
8.4.1. მედიკამენტური მკურნალობა
8.4.1.1. როდესაც

რომელთა

ვიხილავთ

მედიკამენტურ

მდგომარეობა

სათანადოდ

მკურნალობას
არ

იმ

პირებისთვის,

შეიცვალა

ინიციალური

ფარმაკოლოგიური ჩარევის შემდეგ:


გადაამოწმეთ

მკურნალობის

რეჟიმის

დაცვა,

გვერდითი

მოვლენები,

ინციალური მკურნალობა.
8.4.1.2. გაზარდეთ შეხვედრების რიცხვი, აწარმოეთ მონიტორინგი. მკურნალობის

ეფექტურობის გამოსავლენად გამოიყენეთ დეპრესიის შეფასების კითხვარები –
ბეკის დეპრესიის კითხვარი, ჰამილტონის დეპრესიის შეფასების სკალა და

შრომისუნარიანობისა

და

ფუნქციური

დაქვეითების

შეფასებისთვის

–

ფუნქციონირების გლობალური შეფასების სკალა;


გაითვალისწინეთ, რომ ერთი ანტიდეპრესანტის გამოყენება, კომბინირებასა ან
აუგმენტაციასთან

შედარებით,

ასოცირებულია

ნაკლები

გვერდითი

მოვლენების განვითარების რისკთან;


განიხილეთ ადრე დანიშნული მკურნალობის კვლავ დანიშვნა თუ პიროვნება
არ იცავდა მკურნალობის რეჟიმს და არ იღებდა შესაბამის დანიშნულებას,
განიხილეთ დოზის მომატებაც;



განიხილეთ სხვა ანტიდეპრესანტზე გადასვლის შესაძლებლობა.

8.4.2. ანტიდეპრესანტის შეცვლა
8.4.2.1. ანტიდეპრესანტის

შეცვლისას გაითვალისწინეთ, რომ მტკიცებულებები

კლასის შიგნით, თუ სხვადასხვა კლასის ანტიდეპრესანტების შეცვლის
ეფექტურობაზე ძალიან სუსტია.
განიხილე გადასვლა:


თავდაპირველად უკეთესი ტოლერანტობის სხვადასხვა სუსი–ზე;



შემდგომ სხვა ფარმაკოლოგიური კლასის ანტიდეპრესანტებზე, რომლებიც
უკეთესი ტოლერანტობით ხასიათდებიან, მაგალითად ვენლაფაქსინი, ან
ტრიციკლურები ან მაოს ინჰიბიტორები.

8.4.2.2. ხანმოკლე ნახევარდაშლის ანტიდეპრესანტიდან სხვა ანტიდეპრესანტზე

გადასვლა,

ჩვეულებრივ,

ერთი

კვირის

განმავლობაში

უნდა

მოხდეს.

განიხილეთ ახალ წამალთან შეთავსებადობა და ამის გათვალისწინებით
განსაზღვრეთ

ჩანაცვლების

ხანგრძლივობა

და

თავისებურება.

განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინეთ:


ფლუოქსეტინიდან

სხვა

ანტიდეპრესანტზე

გადასვლისას,

ვინაიდან

ფლუოქსეტინს ხანგრძლივი ნახევარდაშლის პერიოდი აქვს (დაახლოებით
ერთი კვირა);



ფლუოქსეტინიდან

ან

პაროქსეტინიდან

ტრიციკლურებზე

გადასვლისას,

ვინაიდან ეს ორივე წამალი ბოჭავს ტცა-ს მეტაბოლიზმს.


დანიშნეთ ტცა დაბალი საწყისი დოზებით:



ფლუოქსეტინიდან

ტცა-ზე

გადასვლისას,

ვინაიდან

ფლუოქსეტინს

ხანგრძლივი ნახევარდაშლის პერიოდი აქვს;


ახალ სეროტონინერგულ ანტიდეპრესანტებზე ან მაოს ინჰიბიტორებზე
გადასვლისას, ვინაიდან არსებობს სეროტონინის სინდრომის განვითარების
რისკი (სეროტონინის სინდრომისათვის დამახასიათებელია: ცნობიერების
შეცვლა, დელირიუმი, კანკალი, ოფლიანობა, არტერიული წნევის მერყეობა და
მიოკლონია).

8.4.2.3.

შეუქცევადი

მაოს

ინჰიბიტორების

მიღებიდან

სხვა

პრეპარატზე

გადასვლისას აუცილებელია ორკვირიანი თავისუფალი პერიოდის დაცვა (ამ
პერიოდში სხვა ანტიდეპრესანტების რუტინულად დანიშვნა არ შეიძლება).

8.4.3. კომბინაცია და აუგმენტაცია
‘აუგმენტაცია’

არის,

როდესაც

ერთი

ანტიდეპრესანტი

ინიშნება

სხვა

(არა

ანტიდეპრესანტთან) პრეპარატთან ერთად, ხოლო ‘კომბინაცია’ არის, როდესაც
ერთდროულად ინიშნება ორი ანტიდეპრესანტი.
8.4.3.1. კომბინაციის შემთხვევაში (რომელიც ინიშნება მხოლოდ ფსიქიატრის მიერ):



შეარჩიეთ ისეთი პრეპარატები, რომლებსაც უსაფრთხო შეთავსებადობა
ახასიათებთ;



გაითვალისწინეთ გვერდითი მოვლენების მომატებული რისკი;



განიხილეთ დეპრესიის მქონე პირებთან კომბინაციის მიზანშეწონილობა;



იხელმძღვანელეთ

პრეპარატის

შესახებ

მონაცემებით;


შეაფასეთ გულდასმით გვერდითი ეფექტები;

არსებული

ოფიციალური



უნდა იცოდეთ ძირითადი მტკიცებულებები და უნდა მოიპოვოთ დამატებითი
მონაცემები, როდესაც იყენებთ ახალ კომბინაციას. წერილობით დაასაბუთეთ
შერჩეული კომბინაციის მიზანშეწონილობა.

8.4.3.2. თუ

პიროვნება

ინფორმირებულია

კომბინაციისა

და

აუგმენტაციისას

გვერდითი მოვლენების გაზრდილი რისკის შესახებ და თანახმაა ასეთ
მკურნალობაზე, მაშინ განიხილეთ ანტიდეპრესანტების აუგმენტაცია და
კომბინაცია შემდეგ პრეპარატებთან:


ლითიუმთან ან,



ანტიფსიქოზურ პრეპარატებთან - არიპიპრაზოლი*, ოლანზაპინი*, ქვეტიაპინი*
და რისპერიდონი ან,



სხვა ანტიდეპრესანტებთან.

8.4.3.3. როდესაც ნიშნავთ ლითიუმს:



შეაფასეთ თირკმლისა და ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციები მკურნალობის
დაწყებამდე, ყოველ 6 თვეში მკურნალობის დროს (უფრო ხშირად თირკმლის
დაზიანების შემთხვევაში);



განიხილეთ ეკგ მონიტორინგის საჭიროება იმ დეპრესიის მქონე პირებისთვის,
ვისაც აქვს გულსისხლძაღღვთა დაავადების განვითარების გაზრდილი რისკი;



მკურნალობის დაწყებიდან და დოზის შეცვლიდან 1 კვირის შემდეგ და
შემდგომ სამი თვის ინტერვალით განსაზღვრეთ ლითიუმის დონე პლაზმაში
(ხარისხი A, დონე I, Nierenberg et al, 2006; Cipriani et al, 2005).

8.4.3.4. ანტიფსიქოზურების დანიშვნისას აკონტროლეთ სხეულის წონა, ლიპიდებისა

და

გლუკოზის

ექსტრაპირამიდული

დონე

და

გვერდითი

გვერდითი

ეფექტები

მოვლენები

და

(მაგალითად

პროლაქტინთან-

დაკავშირებული გვერდითი მოვლენები).
8.4.3.5. რუტინულად ნუ გამოიყენებთ შემდეგ სტრატეგიებს:



ანტიდეპრესანტების აუგმენტაცია ბენზოდიაზეპინებთან ორ კვირაზე მეტი
ხანგრძლივობით, ვინაიდან არსებობს შეჩვევის განვითარების რისკი;



ანტიდეპრესანტების აუგმენტაცია კარბამაზეპინით*, ლამოტრიჯინით* ან
ვალპროატით, ვინაიდან არ არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები მათ
გამოყენებასთან დაკავშირებით;



ანტიდეპრესანტების

აუგმენტაცია

ფარისებრი

ჯირკვლის

ჰორმონებთან,

ვინაიდან ამის ეფექტურობის შესახებ მონაცემები არასაკმარისია.
8.4.4. ფსიქოლოგიური და ფარმაკოლოგიური მკურნალობის კომბინაცია
8.4.4.1. თუ

ფარმაკოლოგიური

ან

ფსიქოლოგიური

მკურნალობა

ცალცალკე

უშედეგოა, განიხილეთ ანტიდეპრესანტებისა და კოგნიტურ ბიჰევიორული
თერაპიის კომბინირებული მკურნალობა (მტკიცებულება).
8.4.4.2. იმ შემთხვევაში თუ დეპრესიის მკურნალობა ვერ ხერხდება სხვადასხვა

სტრატეგიის, აუგმენტაციისა და კომბინირებული თერაპიის გამოყენებით,
უნდა

განიხილოს

პიროვნების

ფსიქიატრიულ

სტაციონარში

გაგზავნის

საკითხი.

8.5 . მკურნალობის გაგრძელება და გამწვავების პრევენცია

8.5.1. ანტიდეპრესანტით

ეფექტური

მკურნალობის

შემთხვევაში

პიროვნება

საჭიროებს თანადგომასა და გამხნევებას, რომ დეპრესიული ეპიზოდის
ამოწურვის შემდეგ გააგრძელოს მკურნალობა 6 თვის განმავლობაში.
განუმარტეთ პიროვნებას, რომ:


მკურნალობის გაგრძელება მნიშვნელოვნად ამცირებს დეპრესიის რეციდივის
რისკს;



ანტიდეპრესანტი არ იწვევს შეჩვევას.

8.5.2. განიხილეთ ანტიდეპრესანტებით 6 თვეზე მეტი ხნით მკურნალობის
გაგრძელება შემდეგი ფაქტორების გათვალისწინებით:


წარსულში გადატანილი დეპრესიული ეპიზოდების რაოდენობა;



რეზიდუალური სიმპტომების არსებობა;



თანდართული ფიზიკური პრობლემები და ფსიქოსოციალური სირთულეები.

8.5.3. დეპრესიის

განვითარების

მაღალი

რისკის

შემთხვევაში

გამწვავების

პრევენციისთვის განიხილეთ ფარმაკოთერაპიის გაგრძელება, მედიკამენტების
აუგმენტაცია ან ფსიქოლოგიური (კბთ) თერაპია. მკურნალობის არჩევანის
დროს უნდა გავითვალისწინოთ:


მკურნალობის

წარსული

გამოცდილება,

სიმპტომების,

მკურნალობის

გამწვავებების,

ეფექტურობისა

და

რეზიდუალური

მოხსნის

სინდრომის

განვითარების ჩათვლით;


პიროვნების არჩევანი.

8.5.4. რეციდივის მაღალი რისკის არსებობის შემთხვევაში ურჩიეთ პიროვნებას
ანტიდეპრესანტით

მკურნალობის

გაგრძელება

ანტიდეპრესანტებით

შემანარჩუნებელი

2

მკურნალობა

წლის
უნდა

ვადით.

გაგრძელდეს

მწვავე ეპიზოდის მკურნალობისთვის ეფექტური დოზით (თუ დოზის
შემცირების სხვა ჩვენება არ არის, მაგალითად, წამლის გვერდითი მოვლენები)
(ხარისხი A, დონე II, Baldwin et al, 2009; Gilbody et al, 2006):


პიროვნებას აღენიშნება ორი ან ორზე მეტი დეპრესიული ეპიზოდი ახლო
წარსულში, რომლის დროსაც გამოხატული იყო ფუნქციური დაქვეითება;



არსებობს გამწვავების სხვა რისკ-ფაქტორები, მაგალითად, რეზიდუალური
სიმპტომები,

გადატანილი რამდენიმე ეპიზოდი ან წარსულში მძიმე და

გახანგრძლივებული,

მკურნალობისადმი

რეზისტენტული

ეპიზოდის

არსებობა;


სავარაუდოა
მცდელობა,

მძიმე

ეპიზოდის

ფუნქციონირებისა

განვითარება
და

(მაგალითად,

შრომისუნარიანობის

სუიციდის

მნიშვნელოვანი

გაუარესება).
8.5.5. ანტიდეპრესანტებით შემანარჩუნებელი მკურნალობის 2 წლით და მეტი ხნის
ვადით გაგრძელებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს პიროვნების ასაკი,
თანდართული დაავადებები და სხვა რისკ ფაქტორები.

8.5.6. ხანგრძლივი შემანარჩუნებელი მკურნალობის ქვეშ მყოფი დეპრესიის მქონე
პირებმა რეგულარულად უნდა გაიარონ შემოწმება სიხშირით, რომელიც
განისაზღვრება:


კომორბიდული მდგომარეობებით;



გამწვავების რისკ–ფაქტორებით;



დეპრესიული ეპიზოდის სიმძიმითა და სიხშირით.
8.5.7. დეპრესიის
აუგმენტაცია

ხშირი

ეპიზოდების

ეფექტურია,

რემისიის

შემთხვევაში,
შემდეგ

თუ

იგივე

ანტიდეპრესანტის
მკურნალობა

უნდა

გაგრძელდეს (თუ წამლის გვერდითი მოვლენები მისაღები და ნაკლებად
შემაწუხებელია). თუ საჭიროა ერთი პრეპარატის შეწყვეტა, ეს უნდა იყოს
აუგმენტაციისთვის გამოყენებული მედიკამენტი. გამწვავების პრევენციისთვის
არ შეიძლება მხოლოდ ლითიუმის დანიშვნა (ხარისხი A, დონე I Gilbody et al,
2006; ხარისხი A, დონე II, Rush et al, 2006).

8.5.8. ფსიქოლოგიური ინტერვენცია გამწვავების პრევენციისთვის

8.5.8.1. გამწვავების მაღალი რისკის დეპრესიისა ან რეზიდუალური სიმპტომების

მქონე

პირებისთვის

(მათი

ჩათვლით,

ვისაც

ანტიდეპრესანტებით

მკურნალობის მიუხედავათ აღენიშნებათ ხშირი გამწვავებები ან ვისაც არ
შეუძლია ან არ სურს მკურნალობის ანტიდეპრესანტებით გაგრძელება) უნდა
განვიხილოთ შემდეგი ფსიქოლოგიური ინტერვენციები:


ინდივიდუალური
ანტიდეპრესანტებით

კოგნიტურ

ბიჰევიორული

მკურნალობის

თერაპია,

მიუხედავად

მათ

ვისაც

აღენიშნებათ

ხშირი

გამწვავებები ან რეზიდუალური სიმპტომები;


შემანარჩუნებელი კბთ, ვინც ამჟამად თავს კარგად გრძნობს, მაგრამ წარსულში
გადატანილი აქვს სამი ან მეტი დეპრესიული ეპიზოდი.

8.5.8.2. ყველა დეპრესიის მქონე პირისთვის, ვისაც უტარდება ინდივიდუალური კბთ

გამწვავების პროფილაქტიკისთვის, მკურნალობის კურსი მოიცავს 16–20 სესიას
3–4 თვის განმავლობაში. თუ რემისიის მისაღწევად საჭიროა მკურნალობის
გაგრძელება, მაშინ უნდა ჩატარდეს:


კვირაში ორი სესია პირველი 2–3 კვირის განმავლობაში;



შემდგომი 4–6 სესია მომდევნო 6 თვის მანძილზე.

8.5.8.3. შემანარჩუნებელი

კბთ ჩვეულებრივ ტარდება ჯგუფურად 8–15 კაცის

შემადგენლობით, კვირაში ერთხელ 2–საათიანი შეხვედრებით პირველი 8
კვირის მანძილზე, ხოლო შემდგომი ოთხი სესია უნდა ჩატარდეს მომდევნო 12
თვეში (ხარისხი B, დონე II, Klein et al, 2004).

8.5.9. ანტიდეპრესანტების შემცირება ან მოხსნა

8.5.9.1. ანტიდეპრესანტის დოზის შემცირებამ ან გამოტოვებამ, ან პრეპარატის

მიღების შეწყვეტამ შეიძლება გამოიწვიოს მოხსნის სინდრომი. მოხსნის
სინდრომი მოიცავს: გუნებ–განწყობის მერყეობას, მოუსვენრობას, ძილის
გაძნელებას, ოფლიანობას, მუცლის ტკივილსა და უსიამოვნო შეგრძნებებს.
ამის

შესახებ

უნდა

გავაფრთხილოთ

პიროვნება

და

ავუხსნათ,

რომ

ჩვეულებრივ ეს სიმპტომები ხანმოკლე (გრძელდება დაახლოებით 1 კვირა),
მსუბუქი და გარდამავალია. იმ შემთხვევაში, თუ პრეპარატის მოხსნა უცბად
ხდება, შესაძლოა, უფრო მწვავე სიმპტომების განვითარებაც (იხილეთ
(ცხრილი 6)
8.5.9.2. ანტიდეპრესანტების მოხსნა ხდება დოზის თანდათანობითი შემცირებით,

ჩვეულებრივ 4 კვირის ვადაში. ზოგ შემთხვევაში საჭიროა უფრო ხანგრძლივი
პერიოდი, განსაკუთრებით მოკლე ნახევარდაშლის პერიოდის მქონე წამლების
(მაგალითად,

პაროქსეტინის

და

ვენლაფაქსინის)

მოხსნის

დროს.

ფლუოქსეტინისთვის, გრძელი ნახევრდაშლის პერიოდის გამო, ეს საჭირო
არაა.
8.5.9.3. პიროვნებას უნდა განემარტოს, რომ გამოხატული მოხსნის სიმპტომების

განვითარების შემთხვევაში მიმართოს მკურნალ ექიმს. მოხსნის სინდრომის
დროს:


უნდა მოხდეს სიმპტომების მონიტორინგი. მსუბუქი მდგომარეობისას უნდა
გავამხნევოთ პიროვნება;



გამოხატული სიმპტომების შემთხვევაში უნდა აღდგეს მანამდე დანიშნული
ანტიდეპრესანტის (ან იგივე კლასის სხვა, გრძელი ნახევრდაშლის პერიოდის
მქონე ანტიდეპრესანტის) სამკურნალოდ ეფექტური დოზით მიღება და
შემდგომ უნდა მოხდეს დოზის თანდათანობით შემცირება.

8.6. მე–4 საფეხური: მძიმე და გართულებული დეპრესია (იხილეთ სქემა 5)

დეპრესიის მქონე პირები, რომლებსაც აღენიშნებათ თვითდაზიანების მაღალი რისკი
ან ფსიქოზური სიმპტომები, მკურნალობისათვის იგზავნებიან

ფსიქიატრიულ

სტაციონარში
8.6.1. მდგომარეობის შეფასება
8.6.1.1. მდგომარეობის

შეფასება,

რომელსაც

ატარებს

ფსიქიკური

ჯანდაცვის

სპეციალისტი მოიცავს:


სიმპტომების გამოვლენას, სუიციდის რისკის განსაზღვრასა და, სადაც
შესაძლებელია, წარსულში ჩატარებული მკურნალობის დადგენას;



ფსიქოსოციალური
სხვებთან

სტრესორების,

ურთიერთობის

პერსონოლოგიური

პრობლემების

შესწავლას,

ფაქტორებისა

და

განსაკუთრებით

ქრონიკული და რეკურენტული დეპრესიის შემთხვვაში;


კომორბიდული

მდგომარეობების

დიაგნოსტიკას,

ალკოჰოლისა

წამალმოხმარების და პერსონოლოგიური აშლილობების ჩათვლით.

და

8.6.1.2. წარსულში

დეპრესიის

საფუძვლიანად

სამკურნალოდ

გადამოწმების

შემდეგ

ჩატარებული
დაიწყეთ

მკურნალობის

იგივე

მკურნალობა.

გაითვალისწინეთ მკურნალობის სათანადოდ ჩატარებისა და პიროვნების მიერ
დანიშნულების სწორად შესრულების მნიშვნელობა.
8.6.1.3. მძიმე დეპრესიის დროს, სიცოცხლისათვის საფრთხის მაღალი რისკის მქონე

პირები (სუიციდის, თვითდაზიანებისა და თავის მოვლის უგულებელყოფის
მაღალი რისკის დროს) უნდა გაიგზავნონ ფსიქიატრიულ სტაციონარში, სადაც
აღმოუჩენენ მაღალი ხარისხის გადაუდებელ დახმარებას. (საქართველოს
რესპუბლიკის კანონი ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ, მუხლი 9)
8.6.1.4. განსაკუთრებული პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს რისკის მონიტორინგს, რათა

რისკის მოხსნისას პიროვნება დაუბრუნდეს ცხოვრების ჩვეულ რიტმს
8.6.1.5. გართულებული

და

მულტიდისციპლინური
ფსიქოთერაპევტი,

მძიმე
გუნდი

სოციალური

დეპრესიის
(ექიმი,

მუშაკი)

მკურნალობისას

ექთანი,
პიროვნებასთან

ფსიქოლოგი,
(პიროვნების

თანახმობით, მის ოჯახის წევრებთან ან მზრუნველებთან) თანამშრომლობით
შეიმუშავებს მკურნალობისა და მდგომარეობის მართვის გეგმას. ამ გეგმაში
უნდა:


გასაგებად იყოს აღწერილი პიროვნების მოვლაში ჩართული სამედიცინო და
სოციალური სამსახურების ყველა პროფესიონალის მოვალეობები;



აღწერილი იყოს კრიზის ინტერვენციის გეგმა, სადაც განსაზღვრულია
კრიზისული მდგომარეობის გამომწვევი მიზეზები და მათთან გამკლავების
სტრატეგია;



ეს გეგმა უნდა გავაცნოთ პიროვნების ზრუნვაში ჩართულ ყველა პირს.

8.6.2. სტაციონარული მკურნალობა, კრიზისული ინტერვენციისა და ბინაზე
მომსახურების სამსახურები

8.6.2.1. პირებს, რომლებსაც აღენიშნებათ სუიციდის, თვითდაზიანებისა და თავის

მოვლის უგულებელყოფის მაღალი რისკი, მკურნალობა უნდა ჩაუტარდეთ
ფსიქიატრიულ სტაციონარში;
8.6.2.2. ინტენსიური

ფსიქოლოგიური თერაპია (ინდივიდუალური კბთ) უნდა

ჩატარდეს სტაციონარში, თუმცა უნდა გაიზარდოს თერაპიის ინტენსიურობა
და ხანგრძლივობა და უნდა უზრუნველყოფილი
ხარისხიანი თერაპიის

იყოს ეფექტური და

გაგრძელება პიროვნების სტაციონარიდან გაწერის

შემდეგაც.
8.6.2.3. იმ შემთხვევაში, როდესაც პიროვნების სტაციონარიდან ადრე გამოწერა

უკეთესი

იქნება,

მიმართეთ

კრიზისული

ინტერვენციისა

და

ბინაზე

მომსახურების სამსახურებს

8.6.3. ფსიქოზური სიმპტომებით მიმდინარე დეპრესიის ფარნაკოლოგიური
მკურნალობა

8.6.3.1. ფსიქოზური

სიმპტომებით

მიმდინარე

დეპრესიის

დროს

განიხილეთ

მიმდინარე მკურნალობის აუგმენტაცია ანტიფსიქოზური პრეპარატებით
(ოპტიმალური დოზები და მკურნალობის ხანგრძლივობა დადგენილი არაა).

8.6.4. ელექტროკრუნჩხვითი თერაპია (ეკთ)

8.6.4.1. ეკთ

უნდა

ჩატარდეს

სპეციალისტის

მიერ.

ფსიქიატრიულ

ანესთეზიას

სტაციონარში

ატარებს

გამოცდილი

კვალიფიციური
სპეციალისტი.

ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ასპირატორი, ჟანგბადის დადებითი წნევით
მიწოდების

აპარატი

და

რეანიმაციული

წამლები.

პროცედურას

ესწრებოდეს ანესთეზიოლოგი, სულ მცირე ერთი მედდა და ფსიქიატრი.

უნდა

8.6.4.2. პროცედურის

ჩატარებამდე აუცილებელია ინფორმირებული თანხმობის

მიღება. უნდა გავითვალისწინოთ, რა პრეპარატებს იღებს პიროვნება და
ანამნეზში აღენიშნება თუ არა ალერგიულობა ან გართულება ანესთეზიის
დროს.
8.6.4.3. განიხილეთ ეკთ სიცოცხლისთვის საშიში მძიმე დეპრესიის დროს, როდესაც

სწრაფი ეფექტის მიღებაა საჭირო, ან სხვა მკურნალობა უშედეგო აღმოჩნდა.
8.6.4.4. არ გამოიყენოთ ეკთ რუტინულად ზომიერი დეპრესიის შემთხვევაში, არამედ

დანიშნეთ მხოლოდ მაშინ, როდესაც სხვადასხვა ფარმაკოლოგიური და
ფსიქოლოგიური მკურნალობა უშედეგო აღმოჩნდა.
8.6.4.5. იმ პირებისთვის, ვისთვისაც ეკთ არ იყო ეფექტური, განმეორებით დანიშნეთ

ეკთ მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც:
 გადაამოწმებთ წინა მკურნალობის კურსის ადეკვატურობას;
 განიხილავთ მკურნალობის ყველა სხვა შესაძლო არჩევანს;
 პიროვნებასთან

ან/და

მის

ადვოკატთან

ან

მზრუნველთან

შეაჯერებთ

პროცედურის რისკისა და ეფექტურობის საკითხებს.
8.6.4.6. ეკთ–ს

დანიშვნის შემთხვევაში დარწმუნდით, რომ დეპრესიის მქონე

პიროვნება სრულადაა ინფორმირებული ეკთ–ის ზოგადი გართულებებისა და
პირადად მასთან დაკავშირებული რისკისა და ეფექტურობის შესახებ. უნდა
შეივსოს შესაბამისი საბუთი, სადაც გათვალისწინებულია:


ანესთეზიასთან დაკავშირებული ზოგადი რისკი;



კომორბიდული სომატური დაავადებები;



პოტენციური გვერდითი მოვლენები, კერძოდ კოგნიტური გაუარესება;



ეკთ–ს არ ჩატარებასთან დაკავშირებული რისკი.

ეკთ–სთან დაკავშირებული გართულებები უფრო გამოხატულია ხანდაზმულ ასაკში.
განსაკუთრებული სიფრთხილით დანიშნეთ ეკთ ამ ჯგუფში

8.6.4.7. რამდენადაც შესაძლებელია, ეკთ–ს ჩატარებაზე გადაწყვეტილება უნდა

მიღებული იყოს დეპრესიის მქონე პიროვნებასთან შეთანხმებით. გამოიყენეთ
შესაბამისი აქტები და კანონმდებლობა. გაითვალისწინეთ, რომ:


უნდა გაფორმდეს ვალიდური ინფორმირებული თანხმობა დაძალებისა და
ზეწოლის გარეშე;



პიროვნებას უნდა შევახსენოთ, რომ უფლება აქვს უარი თქვას პროცედურის
გაგრძელებაზე ნებისმიერ დროს;



მკაცრად უნდა იყოს დაცული შეთანხმების აღიარებული პრინციპები და
პროცესის გაადვილებისთვის უნდა მოხდეს ადვოკატებისა ან მზრუნველების
ჩართვა;



თუ ინფორმირებული თანხმობის მიღება შეუძლებელია, ეკთ ტარდება
მხოლოდ

დასაბუთებული

მტკიცებულებების

შემთხვევაში,

ამასთან,

პროცესში ჩართულები არიან პიროვნების ადვოკატი და/ან მზრუნველი.
8.6.4.8. ელექტროდების განლაგება და სტიმულის დოზირება დაკავშირებულია

კრუნჩხვით მზაობასთან და უნდა დაბალანსდეს ეფქტურობისა და კოგნიტური
გართულებების გათვალისწინებით. მიიღეთ მხედველობაში:


ბილატერალური ეკთ უფრო ეფექტურია, ვიდრე უნილატერალური, თუმცა
იწვევს უფრო გამოხატულ კოგნიტურ დარღვევებს;



უნილატერალური ეკთ უფრო ეფექტურია ძლიერი სტიმულის გამოყენებისას,
მაგრამ მეტადაა ასოცირებული კოგნიტურ გართულებებთან, ვიდრე დაბალი
სტიმულის შემთხვევაში.

8.6.4.9. ყოველი ეკთ–ს შემდეგ

კლინიკური მდგომარეობა შეაფასეთ ვალიდური

კითხვარების გამოყენებით (ბეკი, ჰამილტონი). რემისიის მიღწევისა
შემაწუხებელი

გვერდითი

მოვლენების

განვითარების

ან

შემთხვევაში

შეწყვიტეთ მკურნალობა.
8.6.4.10. ეკთ–ს დაწყებამდე შეაფასეთ კოგნიტური ფუნქციები და შეამოწმეთ ყოველი

3–4 პროცედურისა და კურსის დასრულების შემდეგ.

8.6.4.11. კოგნიტური ფუნქციების შეფასება უნდა მოიცავდეს:



ყოველი პროცედურის შემდეგ დროში და ადგილში ორიენტაციის დადგენას;



პროცედურიდან 24 საათის განმავლობაში დასწავლის უნარის გაზომვას,
რეტროგრადული ამნეზიისა და სუბიექტური მეხსიერების დაქვეითების
გამოვლენას.

8.6.4.12. თუ გამოვლინდა რომელიმე კოგნიტური ფუნქციის გაუარესება, განიხილეთ

დეპრესიის

მქონე

პროცედურებზე
სტიმულის

პირებთან

გადასვლა

შემცირება

ან,
ან,

ბილატერალურიდან
უნილატერალური
რისკისა

და

უნილატერალურ

ეკთ–ს

შემთხვევაში,

ეფექტურობის

ბალანსის

გათვალისწინებით, მკურნალობის შეწყვეტის შესაძლებლობა.
8.6.4.13. თუ

ეკთ მკურნალობა

გაგრძელდეს

უშედეგოა გამწვავების პრევენციისთვის უნდა

ანტიდეპრესანტის

მიღება.

განიხილეთ

ანტიდეპრესანტის

ლითიუმით აუგმენტაციის შესაძლებლობა.

8.6.5. ტრანსკრანიალური მაგნიტური სტიმულაცია
8.6.5.1. არსებული მონაცემებით ტრანსკრანიალური სტიმულაცია არ ითვლება

უსაფრთხოდ მძიმე დეპრესიის მკურნალობისთვის. მყარი მტკიცებულებები
პროცედურის კლინიკური ეფექტურობის შესახებ არ არსებობს, რაც შესაძლოა
განპირობებულია იმ ფაქტით, რომ დადებითი შედეგისთვის საჭიროა მეტი
ინტენსივობის,
ჩატარება,

სიხშირისა

ვიდრე

და

დღემდეა

ხანგრძლივობის
გამოყენებული.

ბილატერალური

ამდენად,

გამოყენებული იყოს მხოლოდ სპეციალურად დაგეგმილ
კვლევებში მისი უკეთ შესწავლის მიზნით.

ტმს

ტმს–ს

შეიძლება
სამეცნიერო

9.

დეპრესია და ქრონიკული სომატური დაავადებები
შესავალი

დეპრესია, თითქმის, ორჯერ

ან სამჯერ ხშირია ქრონიკული სომატური

პრობლემების მქონე პაციენტებში (როგორიცაა სიმსივნეები, გულის დაავადებები ან
დიაბეტი), ვიდრე ფიზიკურად ჯანმრთელ პირებში.

ქრონიკულმა ფიზიკურმა

პრობლემებმა შეიძლება გააძლიერონ დეპრესია, ხოლო დეპრესიის მკურნალობა
ხელს

უწყობს

ცხოვრების

ხარისხის

გაუმჯობესებასა

და

სიცოცხლის

გახანგრძლივებას.
ზოგიერთი სიპტომის გადაფარვის გამო, სომატური პრობლემების მქონე
პირებში ხშირად ძნელია დეპრესიის დროული ამოცნობა. ფიზიკური დაავადების
დროს ქვეზღურბლოვანი დეპრესიული სიმპტომების არსებობამაც კი შესაძლოა
გამოიწვიოს დისტრესი და ფუნქციონირების მნიშვნელოვანი გაუარესება.

9.1. საფეხურეობრივი ზრუნვა:

9.1.1. დეპრესიულ პიროვნებაზე ზრუნვის პრინციპები


გასათვალისწინებელია
დისკრიმინაცია, ამოტომ

დეპრესიასთან

დაკავშირებული

სტიგმა

და

უზრუნველოყოფილი უნდა იყოს პიროვნების

კონფიდენციალობა და მასთან ღირსეული დამოკიდებულება;


ყურადღება

უნდა

მიექცეს

პიროვნების

კულტურალურ,

ეთნიკურ

და

რელიგიურ თავისებურებებს და ამით განპირობებულ დაავადების სურათში
შესაძლო ვარიაციებს;


სათანადოდ

უნდა

ჩამორჩენილობა.

შეფასდეს

კოგნიტური

დაქვეითება

ან

გონებრივი

საჭიროების შემთხვევაში უნდა ჩატარდეს ფსიქოლოგის

კონსულტაცია.


მდგომარეობის მონიტორინგში უნდა ჩაერთოს ამბულატორიული სამსახურის
ფსიქიატრი და/ან ოჯახის ექიმი;



მკურნალობის გეგმა უნდა შევადგინოთ პიროვნების თანამონაწილეობით და
(პიროვნების თანხმობით) გავაცნოთ მის ოჯახის წევრებსა და მზრუნველებს;



თუ ქრონიკული ფიზიკური პრობლემის გამო პიროვნებას ვერ უტარდება
ფსიქოსოციალური

ან

ფსიქოლოგიურ

ინტერვენცია,

საჭიროა

სხვა

ალტერნატივების განხილვა, როგირიცაა ანტიდეპრესანტებით მკურნალობა;


აუცილებელია სომატური პრობლემისთვის დანიშნული მედიკამენტებისა და
ანტიდეპრესანტებს შორის ურთიერთშეთავსების გათვალიწინება;



ყველა ინტერვენცია უნდა განხორციელდეს კომპეტენტური სპეციალისტის
მიერ.

9.1.2. რისკის შეფასება და მონიტორინგი


თუ

პიროვნება

საფრთხე

უქმნის

საკუთარ

თავს

ან

სხვებს,

საჭიროა

უნდა

მიეწოდოს

ფსიქიატრიული სერვისებისთვის დაუყონებლივ მიმართვა;


პიროვნებას,

მისი

ოჯახის

წევრებსა

და

მზრუნველებს

ინფორმაცია, თუ როგორ და სად მიიღონ გადაუდებელი დახმარება საჭიროების
შემთხვევაში;


აჟიტაციის,

შფოთვისა

და

სუიციდური

აზრების

პოტენცირება

ხდება

მკურნალობის საწყის ფაზაში. მნიშვნელოვანია ამ სიმპტომების გამოვლენა და
მკურნალობის გადამოწმება, თუ აჟიტაცია გამოხატული ან გახანგრძლივებულია;


საჭიროა ყურადღების მიქცევა გუნებ–განწყობის ცვლილებების, უიმედობისა და
სუიციდური

აზრებისათვის,

განსაკუთრებით,

მკურნალობის

დაწყების

ან

შეცვლის ან სტრესის შემთხვევაში;


ქრონიკული სომატური დაავადების მქონე დეპრესიულ პიროვნებებს პირდაპირ
უნდა დაესვას კითხვა სუიციდური აზრებისა და მცდელობის შესახებ;



სუიციდის რისკის შემთხვევაში აუცილებელია:



ფსიქიატრიული დახმარების გაძლიერება უფრო ხშირი კონტაქტით ან,



ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში გაგზავნა (ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი,
ფსიქიატრიული სტაციონარი, კრიზისული ინტერვენცია).

9.1.3. ანტიდეპრესანტებით მკურნალობა (იხილეთ (ცხრილი )
ანტიდეპრესანტების არჩევა
ანტიდეპრესანტების არჩევისას გასათვალისწინებელია:


სხვა სომატური დაავადებების არსებობა;



პრეპარატის გვერდითი მოვლენები (რომლებმაც შეიძლება გაართულონ
ფიზიკური პრობლემები).

ამჟამად არ არსებობს მტკიცებულებები სხვადასხვა სომატური დაავადებების
დროს სპეციფიკური ანტიდეპრესანტების გამოყენების შესახებ.
აუცილებელია

წამალთა

შორის

შეთავსების

გათვალისწინება

(მოიძიეთ

ოფიციალური ინფორმაცია პრეპარატების შესახებ. ზოგი მედიკამენტის შეთავსება
ანტიდეპრესანტებთან მოცემულია ცხრილში (ცხრილი 8):


საჭიროების შემთხვევაში საჭიროა სპეციალისტის ჩართვა;



მკურნალობა უნდა დაიწყოს სეროტონინის სელექციური უკუმიტაცების
ინჰიბიტორების ჯენერიკებით – ციტალოპრამითა ან სერტრალენით (თუ
ურთიერთშეთავსების გამო უკუნაჩვენები არ არის);



სუიციდის რისკის მქონე პირებისთვის ანტიდეპრესანტების დანიშვნისას
გასათვალისწინებელია

პრეპარატის

ტოქსიკურობა

თვითმკვლელობის

მიზნით თერაპიულ დოზაზე მეტი დოზის მიღებისას;


ვენლაფაქსინი ასოცირებულია მაღალ ლეტალობასთან ჭარბი დოზებით
მიღების შემთხვევაში;



ტრიციკლურები, ლოფეპრამინის გარდა, თერაპიულ დოზაზე მეტი დოზით
მიღებისას, ყველაზე მაღალი ლეტალობით გამოირჩევიან.

9.1.4. მკურნალობა



მკურნალობის დაწყებამდე პიროვნებას უნდა განემარტოს ყველა მისთვის

მნიშვნელოვანი საკითხი და მიეწოდოს სრული ინფორმაცია ანტიდეპრესანტებზე,
კერძოდ, რომ:
 სრული ეფექტის მისაღწევად ანტიდეპრესანტების დოზა თანდათან უნდა
გაიზარდოს;
 მნიშვნელოვანია პრეპარატის

დანიშნულების შესაბამისად მიღება და

რემისიის შემდეგაც მკურნალობის გაგრძელება.


აუცილებელია ინფორმაციის მიწოდება:
 მედიკამენტების გვერდითი ეფექტებისა და წამლების შეთავსების შესახებ;
 ანტიდეპრესანტის შემცირებისა ან მიღების შეწყვეტის შემთხვევაში მოხსნის
სიმპტომების განვითარების შესაძლებლობისა და მათი ბუნების შესახებ;
 იმ ფაქტის შესახებ, რომ ანტიდეპრესანტები არ იწვევენ შეჩვევას.
 არ შეიძლება ანტიდეპრესანტების დანიშვნა თერაპიულ დოზაზე ნაკლები

დოზით;
 ანტიდეპრესანტების დანიშვნისას, თუ პიროვნებას არ აღენიშნება სუიციდის
გაზრდილი რისკი, იგი ხელმეორედ უნდა ინახოს 2 კვირის შემდეგ. პირველი 3
თვის განმავლობაში პიროვნების გასინჯვა ხდება ყოველი 2–4 კვირის შემდეგ.
ეფექტური მკურნალობის შემთხვევაში ეს ინტერვალები თანდათანობით იზრდება;
 სუიციდის გაზრდილი რისკის შემთხვევაში ან 30 წელზე ახალგაზრდა პირები
უნდა

ინახოს

მკურნალობის

დაწყებიდან

ერთი

კვირის

შემდეგ

და

ასე

რეგულარულად თვითმკვლელობის სასიშროების მოხსნამდე.
გვერდითი მოვლენების განვითარების შემთხვევაში:
 საჭიროა სიმპტომების მონიტორინგი და მკურნალობის გაგრძელება, თუ
უარყოფითი ეფექტები მსუბუქი და ასატანია;

 უნდა

მოიხსნას

ან

შეიცვალოს

პრეპარატი

გამოხატული

გვერდითი

მოვლენებისა ან პიროვნების სურვილის შემთხვევაში;
 შფოთვის,

აჟიტაციისა

და

უძილობის

შემთხვევაში

უნდა

დაემატოს

ბენზოდიაზეპინი არა უმეტეს 2 კვირისა. დიდი სიფრთხილეა საჭირო იმ
პირებისთვის დანიშვნისას, ვისაც დაცემის საშიშროება აღენიშნებათ;
 თუ

ანტიდეპრესანტებით

მკურნალობა

ეფექტურია,

სასურველია

მკურნალობის გაგრძელება რემისიიდან კიდევ 6 თვე ან მეტი.

9.1.5. ანტიდეპრესანტების მოხსნა


ანტიდეპრესანტების მოხსნა ხდება თანდათანობით 4 კვირის განმავლობაში
(ფლუოქსეტინის გარდა);



მოკლე ნახევარდაშლის პერიოდის მქონე ანტიდეპრესანტების მოხსნისთვის
უფრო მეტი დროა საჭირო (ვენლაფაქსინი და პაროქსეტინი).

9.2. ინსულტის შემდგომი დეპრესია

დეპრესია გავრცელებული პრობლემაა ინსულტგადატანილ პირებში (30–40%).
დეპრესია

აფერხებს

რეაბილიტაციას.

ანტიდეპრესანტების

დანიშვნა

მიზანშეწონილია არა მარტო დეპრესიის სიმპტომების გაუმჯობესებისთვის, არამედ
სწრაფი რეაბილიტაციისთვისაც.
9.2.1. პროფილაქტიკა
დეპრესიის მაღალი სიხშირე მნიშვნელოვანს ხდის დეპრესიის პროფილაქტიკას
ინსულტის გადატანის შემდეგ. მრავალი კვლევით დამტკიცებულია, რომ დადებით
შედეგს

იძლევა

ნორტრიპტილინის,

ფლუოქსეტინის,

ესციტალოპრამისა

და

სერტრალენის პროფილაქტიკური მიზნით დანიშვნა. მირტაზაპინი გამოიყენება არა
მხოლოდ

პროფილაქტიკისთვის,

არამედ

სამკურნალოდაც.

მიანსერინი

კი

არაეფექტურია. ამიტრიპტილინი შეიძლება დაინიშნოს ცენტრალური ინსულტის
შემდგომი ტკივილის დროს.
9.2.2. მკურნალობა
ინსულტის შემდგომი დეპრესიისთვის რეკომენდებული ანტიდეპრესანტებია


სუსი–ები



მირტაზაპინი



ნორტრიპტილინი

*თუ პაციენტი იღებს ვარფარინს რეკომენდებულია ციტალოპრამის დანიშვნა.
** სუსი–ების ანტიკოაგულანტებთან ან ასპირინთან ერთად დანიშვნისას საჭიროა
გასტროპროტექტორები (მაგალითად, პროტონული ტუმბოს ინჰიბიტორები).
*** მირტაზაპინი ნაკლებ გავლენას ახდენს სისხლის შედედებაზე.
დეპრესიის

მკურნალობა

გაძნელებულია

თანდართული

სომატური

პრობლემებისა და წამლების სავარაუდო ურთიერთქმედების გამო (განსაკუთრებით
ვარფარინთან

ერთად).

შეუთავსებლობა

უფრო

მეტად

ტრიციკლურ

ანტიდეპრესანტებთანაა, ვიდრე სუსი–ებთან. ყველაზე მეტი კვლევა ჩატრებული
არის

ფლუოქსეტინზე,

მონაცემებით

მათი

ციტალოპრამზე,

გამოყენება

და

უსაფრთხო

ნორტრიპტილინზე.
და

ეფექტურია.

მიღებული

სუსი–ები

და

ნორტრიპტილინი ინსულტის შემდგომი დეპრესიისთვის ფართოდ მიღებული
მედიკამენტებია. რებოქსეტინიც კარგი ამტანობითა და ეფექტურობით ხასიათდება.

9.3. დეპრესია და შაქრიანი დიაბეტი

დიაბეტსა და დეპრესიას შორის შემდეგი კავშირებია გამოვლენილი:


შაქრიანი

დიაბეტის

განვითარების სიხშირე;

შემთხვევაში ორჯერ არის გაზრდილი დეპრესიის



დიაბეტისა და თანდართული დერესიის მქონე პირებს მომატებული აქვთ
გულსისხლძარღვთა

დაავადების

განვითარების

რისკი

და

ლეტალობის

მაჩვენელი;


დეპრესიის არსებობა უარყოფითად მოქმედებს მეტაბოლურ ცვლაზე და
გაუარესებული მეტაბოლური ცვლა აღრმავებს დეპრესიას.
ამ

ფაქტორებიდან

შემთხვევაში

გამომდინარე,

თანდართული

მნიშვნელოვანია

დეპრესიის

გამოვლენა,

შაქრიანი

დიაბეტის

მკურნალობა

და

პრეპარატების სწორად შერჩევა.

9.3.1. ძირითადი რეკომენდაციები დიაბეტის მქონე პაციენტებისთვის


ყველა დეპრესიულ პაციენტს უნდა ჩაუტარდეს სკრინინგი დიაბეტზე



დიაბეტის მქონე დეპრესიული პაციენტებისათვის:
 სუსი–ები არის პირველი არჩევის ანტიდეპრესანტები, უპირატესად
ფლუოქსეტინი;
 ნუსი–ებიც უსაფრთხოა, თუმცა მათ შესახებ მცირე ინფორმაცია არსებობს;
 მოერიდეთ ტცა–ებს და მაოი–ს ინჰიბიტორებს წონის მატებასა და გლუკოზის
ჰომეოსტაზზე მათი გავლენის გამო;
 აუცილებელია სისხლში შაქრის კონტროლი ანტიდეპრესანტებით
მკურნალობის დაწყების, დოზის შეცვლისა ან მოხსნის შემთხვევაში.

10.

დეპრესიის მკურნალობა ხანდაზმულ ასაკში

ფიზიკური დაავადებების სიხშირე მატულობს ასკთან ერთად.

მრავალი

სომატური პრობლემა, როგორიცაა გულსისხლძარღვთა დაავადებები, ქრონიკული
ტკივილი, პარკინსონის დაავადება დაკავშირებულია დეპრესიის გაზრილ რისკთან.
ვინაიდან ასაკოვანი პირები ფიზიკურად ნაკლებ აქტიურები არიან, ამიტომ უფრო
ხშირია თავის მოვლის უგულებელყოფის საშიშროება (რასაც შესაძლოა მოყვეს

გაუწყლოვნება, ჰიპოთერმია, ვენური სტაზი). თვითმკვლელობათა რიცხვის 20%
მოდის ხანდაზმულ ასაკზე.
არ არსებობს იდეალური ანტიდეპრესანტი ასაკოვანი პირებისთვის:


ყველას ახასიათებს გვერდითი მოვლენები;



სუსი–იები უკეთესი ტოლერანტობით გამოირჩევიან, ვიდრე ტცა–ები,
თუმცა არსებობს სისხლდენის გაზრდილი რისკი, განსაკუთრებით თუ
პიროვნება იღებს არასტეროიდულ ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატებს,
სტეროიდებს

ან

ვარფარინს.

ასევე,

უფრო

ხშირია

ჰიპონატრიემია,

პოსტურული ჰიპოტენზია და გაზრდილია დაცემის საშიშროება;


პრეპარატის

არჩევანი

დაავადებისა

და

უნდა

გაკეთდეს

დანიშნულ

კომორბიდული

მედიკამენტებთან

სომატური

ურთიერთქმედების

გათვალისწინებით.

11.

დეპრესიის მკურნალობა ფეხმძიმე და მეძუძურ ქალებში
11.1.



ანტიდეპრესანტების დანიშვნა (ცხრილი 9)

ფეხმძიმე და მეძუძური ქალებისთვის ანტიდეპრესანტების დანიშვნის დროს
უნდა

გავითვალისწინოთ,

რომ

პრეპარატების

უსაფრთხოების

შესახებ

მონაცემები არასაკმარისია.
არსებული მონაცემებით:


სხვა ანტიდეპრესანტებთან შედარებით ნაკლები რისკი აქვს ამიტრიპტილინს,
იმიპრამინსა და ნორტრიპტილინს;



სუსი–ებს

შორის

ყველაზე

დაბალი

რისკი

ფეხმძიმობის

დროს

აქვს

ფლუოქსეტინს;


იმიპრამინი,

ნორტრიპტილინი

და

სერტრალინი

შედარებით

ნაკლები

კონცენტრაციითაა წარმოდგენილი დედის რძეში;


ციტალოპრამი და ფლუოქსეტინი შედარებით მაღალი კონცენტრაციითაა
დედის რძეში;



20 კვირის ფეხმძიმობის შემდეგ სუსი–ების დანიშვნა დაკვშირებულია
პულმონური ჰიპერტენზის განვითარების რისკთან ახალშობილებში;



ფეხმძიმობის

პირველ

ტრიმესტრში

პაროქსეტინის

მიღებამ

შეიძლება

გამოიწვიოს ნაყოფის გულის დეფექტი;


ვენლაფაქსინი მაღალი დოზებით იწვევს არტერიული წნევის აწევას, უფრო
ტოქსიკურია, ვიდრე სუსი–ები და ზოგი ტრიციკლური და ახასიათებს მეტად
გამოხატული მოხსნის სინდრომი (იხილეთ (ცხრილი 6);



ახალშობილებში

ყველა

ანტიდეპრესანტის

შემთხვევაში

შეიძლება

განვითარდეს მოხსნის სიმპტომები, თუმცა სიმპტომები უმეტესად მსუბუქი
და გარდამავალია;


იმ შემთხვევაში, თუ ფეხმძიმე ქალს ორსულობის პერიოდში განუვითარდება
ქვეზღურბლოვანი დეპრესიული სიმპტომები ან მსუბუქი და ზომიერი
დეპრესია,

უნდა

შევთავაზოთ

ხანმოკლე

კოგნიტურ

ბიჰევიორული

ფსიქოთერაპია;


კბთ–ს ჩატარებისას მისი მდგომარეობის გადამოწმება უნდა მოხდეს პირველი
შეფასებიდან ერთი თვის შემდეგ და არაუგვიანეს 3 თვისა მომდევნო
პერიოდში.

11.2.

სხვადასხვა პრეპარატის მიღებასთან დაკავშირებული რისკი
ფეხმძიმობისა და ძუძუს წოვების დროს

ანრიდეპრესანტები


ფეხმძიმე ქალებისთვის
პრეპარატებია:

ყველაზე

ტრიციკლური

დაბალი

რისკის მქონე შესწავლილი

ანტიდეპრესანტები:

ამიტრიპტილინი,

იმიპრამინი, ნორტრიპტილინი, თუმცა (სუიციდის მიზნით) თერაპიულ
დოზაზე მაღალი დოზებით მიღების შემთხვევაში უფრო სავარაუდოა
ლეტალური გამოსავალი, ვიდრე სუსი–ები შემთხვევაში;



ორსულობის დროს ყველაზე დაბალი რისკის შესწავლილი სეროტონინის
სელექციური უკუმიტაცების ინჰიბიტორია ფლუოქსეტინი;



პაროქსეტინის მიღება ორსულობის პირველ ტრიმესტრში იწვევს გულის
თანდაყოლილ მანკებს;



სუსი–ების დანიშვნა 20 და მეტი კვირის ორსულებში იწვევს პულმონურ
ჰიპერტენზიას;



ვენლაფაქსინი მაღალ დოზებში უფრო ტოქსიკურია ვიდრე სუსი–ები და ზოგი
ტრიციკლური, ამასთან უფრო ხშირია მოხსნის სიმპტომების განვითარება;



დედის

რძეში

ყველაზე

დაბალია

იმიპრამინის,

სერტრალინისა

და

ნორტრიპტილინის კონცენტრაცია;


დედის რძეში ყველაზე მაღალია ციტალოპრამისა და ფლუოქსეტინის
შემცველობა;



პაციენტს, რომელიც გეგმავს ორსულობას ან უკვე ფეხმძიმედაა, ურჩიეთ
პაროქსეტინის მიღების შეწყვეტა.

ბენზოდიაზეპინები


ახალობილებში იწვევს მგლის ხახისა და სხვა განვითარების მანკებს;



კუნთთა ტონუსის მოდუნებას ახალშობილებში;



არ შეიძლება ბენზოდიაზეპინების რუტინულად დანიშვნა ფეხმძიმე
ქალებისთვის, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც პაციენტს აღენიშნება მწვავე
აგზნება ან აჟიტაცია (არა უმეტეს 2 კვირის ხანგრძლივობით);



ფეხმძიმე ქალებში საჭიროა პრეპარატის თანდათანობით მოხსნა.

კარბამაზეპინი, ლამოტრიჯინი და ვალპროატი:


კარბამაზეპინის მიღების დრო გაზრდილია გულისა და საჭმლის
მომნელებელი ტრაქტის მალფორმაციისა და ნერვული მილის დეფექტების
განვითარების რისკი;



ლამოტრიჯინის მიღებისას იზრდება მგლის ხახისა და დერმატოლოგიული
პრობლემების განვითარების ალბათობა;



ვალპროატის დანიშვნა ზრდის ნერვული მილის დეფექტებისა და ზურგის
ტვინის თიაქარის (spina bifida) განვითარების რისკს;



გავლენას ახდენს ბავშვის ინტელექტუალურ განვითარებაზე;



იწვევს საკვერცხეების პოლიკისტოზს 18 წლამდე გოგონებში;



არ შეიძლება ამ პრეპარატების რუტინულად გამოყენება ფეხმძიმე და
მეძუძური ქალებისთვის და მათთვის, ვინც გეგმავს ორსულობას;



ალტერნატიული პრეპარატების სახით განიხილეთ ანტიფსიქოზურების
დანიშვნა;



თუ ვალპროატის ალტერნატივა არაა, მაქსიმალურად შეამცირეთ დოზა.

12.

გაიდლაინის გადასინჯვის და განახლების ვადა

გაიდლაინის გადასინჯვა და განახლება მოხდება დანერგვიდან 3 წლის ვადაში.

13.
გაიდლაინი

შემუშავდა

გაიდლაინის მიღების ხერხი
პროფესიული

საზოგადოების

-

„გლობალური

ინიციატივა ფსიქიატრიაში“, მოწვევით შემდგარი სამუშაო ჯგუფის მიერ, ფონდის
„ღია საზოგადოება საქართველოს“ ფინანსური დახმარებით 2011 წლის დეკემბერში.
მეცნიერულად დასაბუთებული მონაცემების მოპოვების მიზნით, სამუშაო ჯგუფმა
ჩაატარა ლიტერატურული ძიება ინტერნეტის შესაფერისი პროგრამების საშუალებით
სხვადასხვა მონაცემთა ბაზაში. მოძიებული 369-მდე აბსტრაქტიდან შეირჩა 100–ზე
მეტი გამოქვეყნებული ნაშრომი, რომელიც ყველაზე მეტად შეეფერებოდა საკვლევ
თემას და მოიცავდა სარწმუნო მეცნიერულ მტკიცებებს (მსგავს თემებზე დიდ
ბრიტანეთში, კანადასა და აშშ–ში შემუშავებული გაიდლაინები, რანდომიზებული

და არარანდომიზებული კვლევები ან ამ კვლევების მეტა-ანალიზი, და კლინიკური
მიმოხილვა). გამოყენებული ლიტერატურა თან ერთვის გაიდლაინს.

14.

მტკიცებულებების დონე და რეკომენდაციების ხარისხი

წინამდებარე გზამკვლევის (გაიდლაინის) მიზანია სპეციალურ ჯგუფებში
(მოზრდილები, ასაკოვანი პირები, ქრონიკული სომატური დაავადებების მქონე
პაციენტები, ფეხმძიმე და მეძუძური ქალები)
მართვის

თაობაზე

პირველადი

ჯანდაცვის,

დეპრესიის მკურნალობისა და
სათემო

და

სპეციალიზებული

ფსიქიატრიული სერვისებისთვის მეცნიერულ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული
რეკომენდაციების მიწოდება.
მტკიცებულებების

დონე

და

რეკომენდაციების

ხარისხი

მითითებულია

ცხრილში (ცხრილი 10).

15.

პრაქტიკაში ადაპტაციის და პროტოკოლების შემუშავების რეკომენდაციები
გაიდლაინის პრაქტიკაში ადაპტაციისთვის მნიშვნელოვანია შემდეგი

ღონისძიებების განხორციელება:
1. გაიდლაინის დაბეჭდვა და გავრცელება საქართველოს პირველადი
ჯანდაცვის ქსელში;
2.

გაიდლაინის

ელექტრონული

ვერსიის

განთავსება

შრომის,

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საოჯახო მედიცინის
პროფესიონალთა კავშირის ვებ-გვერდებზე.
3. გაიდლაინის საფუძველზე უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამის
შემუშავება და სამედიცინო პერსონალისთვის ტრეინინგების ორგანიზება;
4. გაიდლაინის პრაქტიკაში დანერგვის შეფასება კლინიკური აუდიტების
საშუალებით.

16.

ცხრილები

დეპრესიულ აშლილობათა კლასიფიკაცია (ცხრილი 1)
ICD-10
დეპრესიული ეპიზოდი F32
მსუბუქი F32.0
ზომიერი F32.1
მძიმე F32.2
მძიმე ფსიქოზით F32.3
სხვა დეპრესიული ეპიზოდები F32.8
ატიპიური დეპრესია
შენიღბული
რეკურენტული დეპრესიული
აშლილობა F33
მიმდინარე ეპიზოდში მსუბუქი F33.0
მიმდინარე ეპიზოდში ზომიერი F33.1
მიმდინარე ეპიზოდში მძიმე F33.2
მიმდინარე ეპიზოდში მძიმე
დეპრესიული რეკურენტული
აშლილობა ფსიქოზური სიმპტომებით
F33.3
რეკურენტული დეპრესიული
აშლილობა რემისიის მდგომარეობაში
F33.4
დისთიმია F34.1
ორგანული დეპრესია F06.32

DSM-IV
დიდი დეპრესიული ეპიზოდი 296.2
მსუბუქი 296.21
ზომიერი 296.22
მძიმე 296.23
მძიმე ფსიქოზით 296.24

ხანმოკლე რეკურენტული დეპრესია
F38.10

ხანმოკლე რეკურენტული დეპრესია

დიდი დეპრესიული აშლილობა
რეკურენტული 296.3

დისთიმიური აშლილობები 300.4
ზოგადი სამედიცინო პრობლემებით
გამოწვეული დეპრესია 293.82

ანტიდეპრესანტების ჯგუფები (ცხრილი 2)
პრეპარატი
ტრიციკლური
ანტიდეპრესანტები

უპირატესობა
კარგადაა შესწავლილი
თერაპიულ დოზაზე სერიოზული
და გახანგრძლივებული
ტოქსიკურობა არ ვლინდება

უარყოფითი მხარეები
კარდიოტოქსიკურობა*, ზედმეტი დოზა
საშიშია
ანტიქოლინერგული გვერდითი
მოქმედება

ზოგი შემთხვევისთვის საჭირო
სედაციური ეფექტი
სიიაფე

კოგნიტური დაქვეითება

სუსი-ები

კარდიოტოქსიკურობის არარსებობა:
შედარებითი უსაფრთხოება
გადაჭარბებული დოზირებისას

მოგვიანებითი ტოქსიკურობა სრულად
შესწავლილი არ არის

ნუსი

არ არის ანტიქოლინერგული

გასტრო-ინტესტინული დარღვევები,
სექსუალური დისფუნქცია
საწყის ეტაპზე შეიძლება ძილის და
შფოთვითი სიმპტომების გაუარესება
წამლების ურთიერთქმედების მაღალი
რისკი
სიძვირე**

არ იწვევს კოგნიტურ დაქვეითებას
შედარებით ადვილია ეფექტური
დოზის შერჩევა

მაოი

მაოი-ების კლინიკური ეფექტურობა
უტოლდება ტრიციკლური
ანტიდეპრესანტების ეფექტურობას

ტრაზოდონი

კარდიოტოქსიურობის არარსებობა***,
გადაჭარბებული დოზირების
შედარებითი უსაფრთხოება

მიანსერინი

ხანგრძლივი გამოყენებისას წონის
მატება

ძლიერი ტოქსიკურობა. სხვა
მედიკამენტებთან და ზოგიერთი
საკვების პროდუქტთან
შეუთავსებლობა
ძილიანობა დღის განმავლობაში

კოგნიტური დაქვეითება
არ აქვს ანტიქოლინერგული ეფექტი

მირტაზეპინი

ზოგი შემთხვევისთვის საჭირო
სედაციური ეფექტი

მძიმე დეპრესიის დროს ეფექტურობა
ნაკლებადაა დადგენილი
სიძვირე

* ლოფეპრამინი მნიშვნელოვნად განსხვავდება ჩვეულებრივი ტრიციკლური ანტიდეპრესანტებისგან
** ტრაზოდონის გამოყენებისას კარდიული არითმია ძალიან იშვიათია
*** ზოგიერთი გენერიკული სუსი-ები ხელმისაწვდომია*

სუსი-ების გვერდითი მოქმედება (ცხრილი 3)
გასტრო-ინტესტინური

ხშირი: გულისრევა,
პირის
სიმშრალე,
დისპეპსია

მადის დაქვეითება,
დიარეა,
ყაბზობა,

იშვიათი: ღებინება, წონის დაქვეითება
ცენტრალური ნერვული სისტემის

ხშირი:
თავის
ტკივილი,
ინსომნია,
თავბრუსხვევა,
შფოთვა,
დაღლილობა,
ტრემორი, სომნოლენცია
იშვიათი:
ექსტრაპირამიდული
რეაქცია,
გულყრები, მანია

სხვა

ხშირი: ოფლიანობა, ორგაზმის შეფერხება,
ანორგაზმია
იშვიათი: გამონაყარი, ფარინგიტი, დისპნოე,
შრატისმიერი დაავადება, ჰიპონატრიემია,
ალოპეცია

სეროტონინული სინდრომი (ცხრილი 4)


კუჭნაწლავის მხრივ - მუცლის კოლიკა და ბუყბუყი, მეტეორიზმი, გულისრევა,
იშვიათად - ღებინება, დიარეა;



ცნს-ის მხრივ: ტრემორი, დიზართრია, აკატიზია, ჰიპერრეფლექსია, კუნთოვანი
ჰიპერტონუსი, მიოკლონური შეკრთომები (იწყება ტერფში და ვრცელდება
მთელ სხეულში), შესაძლოა ატაქსია და კორდინაციის დარღვევა;



გულ-სისხლძარღვთა
ტაქიკარდია

სისტემა:

TA-ს

(სეროტონონერგული

არტერიული

წნევის

ანტიდეპრესანტები

მომატება,

ჩვეულებრივ,

ბრადიკარდიას იწვევენ);


მდგ-ის

დამძიმებისას:

ფსევდომანიაკალური

სინდრომი,

მეტყველების

გაძნელება, იდეათა რბოლა, ძილის დარღვევა, ჰიპერაქტიურობა, აბნევა და
დეზორიენტაცია;.


ტერმინალური

სტადია

ძალიან

წააგავს

სინდრომს - მაღალი ტემპერატურა,

ავთვისებიან

ნეიროლეფსიურ

პროფუზული ოფლი, ნიღბისებური,

გაპოხილი სახე;


სიმპტომები ქრება სუმსი-ს დოზის შემცირების ან მოხსნის შემდეგ.



მკურნალობა მძიმე შემთხვევებში:



-ციპროჰეპტადინი 16-32 მგ დღეში;



ბეტა-ბლოკერები;



დეტოქსიკაცია;



სიმპტომური თერაპია;



სიკვდილი ვითარდება მწვავე კარდიო-ვასკულური უკმარისობით.

მაოი-ების არასაურველი ეფექტი (ცხრილი 5)
ცენტრალური ნერვული სისტემა

აუტონომიური

სხვა

ინსომნია, ძილიანობა, შფოთვა, თავის
ტკივილი, დაღლილობა, საერთო სისუსტე,
ტრემორი, მანია, ცნობიერების აშლა
ბუნდოვანი
მხედველობა,
შარდვის
გაძნელება, ოფლიანობა, პირის სიმშრალე,
პოსტურული ჰიპოტენზია, ყაბზობა
სექსუალური დისფუნქცია, წონის მატება,
პერიფერიული
ნეიროპათია,
შეშუპება,
გამონაყარი,
ჰეპატოცელულური
ტოქსიკურობა
(იშვიათად),
ლეიკოპენია
(იშვიათად)

ანტიდეპრესანტების „მოხსნის სინდრომი“ (ცხრილი 6)
ანტიდეპრესანტების
ჯგუფები
მაოი

ტცა

სუსი

სიმპტომები
აჟიტაცია, ატაქსია გამღიზიანებლობა, აშლილობის გამწვავება,
ინსომნია, სომნოლენცია, კოშმარული სიზმრები, კოგნიტური
დარღვევები, გაუგებარი მეტყველება,
* იშვიათად - ჰალუცინაცია, ბოდვა
გრიპისმაგვარი სიმპტომები, შემცივნება, მიალგია,
ჰიპერჰიდროზი, თავის ტკივილი, გულის რევა),უძილობა ან
ღამის კოშმარები
* იშვიათად ვითარდება მანია და კარდიალური არითმია
გრიპისმაგვარი სიმპტომები, ,,ელექტრო შოკისმაგვარი”
შეგრძნებები, ინსომნია, ან უზომო ძილიანობა, თავბრუსხვევა,
გამღიზიანებლობა, წამოყვირებები.
* იშვიათად -აშლილობის გამწვავება, ყურადღების
კონცენტრაციის და მეხსიერების პრობლემები.

ქრონიკული სომატური მდგომარეობების სამკურნალოდ გამოყენებული ზოგი
პრეპარატის შეთავსება ანტიდეპრესანტებთან (ცხრილი 7)
ქრონიკული სომატური

რეკომენდებული ანტიდეპრესანტი

პრობლემებისთვის
გამოყენებული
მედიკამენტები
არასტეროიდული ანთების

 ჩვეულებრივ სუსი–ები არ ინიშნება, მაგრამ თუ სხვა

საწინააღმდეგო საშუალებები

გამოსავალი არაა უნდა დავნიშნოთ
გასტროპროტექტორებთან ერთად (მაგალითად,
პროტონული ტუმბოს ინჰიბიტორებთან ერთად)
 რეკომენდებულია მიანსერინი, მირტაზაპინი,
მაკლობემიდი, რებოქსეტინი ან ტრაზოდონი

ვარფარინი ან ჰეპარინი

 ჩვეულებრივ სუსი–ები არ ინიშნება
 რეკომენდებულია მირტაზაპინი (შესაძლებელია
უმნიშვნელოდ შეცვალოს სისხლის შედედების
მაჩვენებელი)

ასპირინი

 სუსი–ები გამოიყენება დიდი სიფრთხილით. თუ სხვა
ალტერნატივა არარსებობს, უნდა დაინიშნოს
გასტროპროტექტორებთან ერთად
ასპირინთან ერთად რეკომენდებულია ტრაზოდონი,
მიანსერინი ან რებოქსეტინი

ტრიპტამინის შემცველი

 არ გამოიყენება სუსი–ები

შაკიკის სამკურნალო

 რეკომენდებულია მირტაზაპინი, ტრაზოდონი, მიანსერინი

პრეპარატები

და რებოქსეტინი

MAO-B ინჰიბიტორები

 არ გამოიყენება სუსი–ები

(მაგალითად, სელეგილინი)

 რეკომენდებულია მირტაზაპინი, ტრაზოდონი, მიანსერინი
და რებოქსეტინი

ტეოფილინი, კლოზაპინი,
მეტადონი ან თიზანიდინი

 არ გამოიყენება ფლუვოქსამინი
 რეკომენდებულია სერტრალინი და ციტალოპრამი

ანტიარითმიული

 რეკომენდებულია სერტრალინი

პრეპარატები (პროპაფენონი

 შეიძლება მირტაზაპინისა და მაკლობემიდის გამოყენებაც

ან ფლეკაინიდი)
ატომოქსეტინი

 არ გამოიყენება ფლუოქსეტინი (პროზაკი) და პაროქსეტინი
 რეკომენდებულია სუსი–ების დანიშვნა

ანტიდეპრესანტების გავლენა გლუკოზის ჰომეოსტაზსა და წონაზე (ცხრილი 8)
ანტიდეპრესანტების

გავლენა გლუკოზის ჰომეოსტაზსა და წონაზე

კლასი
სუსი–ები

 სუსი–ებს აქვთ დადებითი ეფექტი II ტიპის დიაბეტის
მკურნალობაზე. შეიძლება შეამციროს ინსულინის გამოყენების
აუცილებლობა;
 ფლუოქსეტინმა შეიძლება გააუმჯობესოს
HbA 1c–ს დონე, შეამციროს ინსულინის გამოყენების საჭიროება
და გაზარდოს ინსულინის მიმართ მგრძნობელბა. მისი ეფექტი
ინსულინის მიმართ მგრძნობელობაზე დამოუკიდებელია წონის
დაკლების ეფექტისგან;
 ურთიერთგამომრიცხავი მოსაზრებებია იმის თაობაზე, რომ
სუსი–ების ხანგრძლივი გამოყენება (2 წელზე მეტი) ზრდის
დიაბეტის რისკს

ტრიციკლურები

 ტცა–ები აძლიერებენ მადას, იწვევენ წონაში მატებას და
ჰიპერგლიკემიას
 ნორტრიპტილინი

ეფექტურია

დეპრესიისთვის,

მაგრამ

აუარესებს გლუკოზის ცვლას (ერთი კვლევის შედეგით).
ზოგადად დეპრესიის მკურნალობა დადებითად მოქმედებს
HbA 1c .
 ქლომიპრამინი

პროვოცირებას

უკეთებს

დიაბეტის

განვითარებას
 ტცა–ების

ხანგრძლივად

გამოყენება

ზრდის

დიაბეტის

განვითარების რისკს
მაოს ინჰიბიტორები

 შეუქცევად

მაოს ინჰიბიტორებს

აქვთ

ჰიპოგლიკემიის

გამოწვევის ძლიერი ტენდენცია
 არაფერია ცნობილი მაკლობემიდის შესახებ
ნუსი–ები

 ნუსი–ები არ ახდენენ გავლენას გლუკოზის ცვლაზე და
მინიმალურად მოქმედებენ წონის მატებაზე
 ძალიან მცირეა მონაცემები ვენლაფაქსინზე



მირტაზაპინი,

 მირტაზაპინი იწვევს წონაში მატებას, მაგრამ ცოტაა ცნობილი

ტრაზოდონი,
რებოქსეტინი

დიაბეტზე მისი გავლენის შესახებ
 მირტაზაპინი არ ახდენს გავლენას გლუკოზის ცვლაზე
დეპრესიულ პირებში, ვისაც დიაბეტი არ აქვს
 ტრაზოდონსა და რებოქსეტინზე მონაცემები არარსებობს

დეპრესიის მართვა ფეხმძიმე ქალებში (ცხრილი 9)
აშლილობა
მსუბუქი დეპრესია

ორსულობის დაგეგმვა
ორსულობის დაგეგმვისას, თუ
პიროვნება იღებს ანტიდეპრესანტს
უნდა თანდათან მოიხსნას
პრეპარატი. საჭიროა მუდმივი
მონიტორინგი. ინტერვენციის
საჭიროების შემთხვევაში
რეკომენდებულია ხანმოკლე
ფსიქოლოგიური მკურნალობა

ზომიერი და მძიმე უკანასკნელად ზომიერი დეპრესიის
დეპრესია
ეპიზოდის ანამნეზით
განიხილეთ:
 ანტიდეპრესანტებიდან კბთ*–ზე
გადასვლა
 ნაკლები
რისკის
მქონე
ანტიდეპრესანტებზე გადასვლა

მკურნალობისადმი
რეზისტენტული
დეპრესია

გაითვალისწინეთ
გაიდლაინში
მოცემული
რეკომენდაციები
დეპრესიის მკურნალობის შესახებ

*კბთ – კოგნიტურ–ბიჰევიორული თერაპია
**ეკთ – ელექტროკრუნჩხვითი თერაპია

ორსულობის პერიოდი
მსუბუქი დეპრესიის ახალი
ეპიზოდი წარსულში მძიმე
დეპრესიის ეპიზოდის
ანამნეზით
განიხილეთ:
ანტიდეპრესანტების
დანიშვნა, თუ
ფსიქოლოგიური
მკურნალობა არაეფექტურია
ზომიერი
დეპრესიული
ეპიზოდი,
წარსულში
ზომიერი დეპრესიისა ან
მძიმე
დეპრესიული
ეპიზოდის ანამნეზით
განიხილეთ:
 კბთ*
 ანტიდეპრესანტები, თუ
პიროვნებისთვის
უფრო
მისაღებია
 კომბინირებული
მკურნალობა თუ ცალცალკე
ფსიქოლოგიური
ან
მედიკამენტური
მკურნალობა არაეფექტურია
 წამლების კომბინაციამდე
და
აუგმენტაციამდე
მოსინჯეთ
სხვადასხვა
ანტიდეპრესანტით
მონოთერაპია მკურნალობა
ან ეკთ**
 მოერიდეთ ლითიუმით
აუგმენტაციას

მტკიცებულებების დონე და რეკომენდაციების ხარისხი (ცხრილი 10)
დონე

მტკიცებულების სიძლიერის დონე

ხარისხი

(Muir Gray)

რეკომენდაციის

National Health and

ხარისხი

Medical Research

(Cook et al)

Council
www.nhmrc.gov.au

I

ძლიერი მტკიცებულება, ეყრდნობა
მინიმუმ ერთ სისტემურ

A

მიმოხილვას
(მეტა-ანალიზს), რომელიც
ეფუძნება
სწორი დიზაინის მქონე

ეყრდნობა I
დონის
მტკიცებულებას
და შესაბამისად
მტკიცედ
რეკომენდებული

მტკიცედ
რეკომენდებულია

ა

რანდომიზებულ
კონტროლირებად კვლევას.
II

ძლიერი მტკიცებულება, ეყრდნობა

B

მინიმუმ ერთ სწორი დიზაინის
მქონე
რანდომიზებულ კონტროლირებად
კვლევას
III

კლინიკური კვლევა,

C

გარეშე, კოჰორტული და
შემთხვევაკონტროლის კვლევები.
არაექსპერიმენტული
მულტიცენტრული
კვლევები
Va

ავტორიტეტულ პროფესიონალთა
მოსაზრება

Vb

კლინიკური გამოცდილება,
აღწერილობითი კვლევები ან
ექსპერტთა
ანგარიში

უმრავლეს
შემთხვევაში
შეგიძლიათ მისი
გამოყენება

ა

რანდომიზაციის

IV

ეყრდნობა I
დონის
მტკიცებულებას
და შესაბამისად
რეკომენდებული

D

ეყრდნობა III
დონის
მტკიცებულებას
შეიძლება
ჩაითვალოს
შესაბამისად.
ეყრდნობა IV და
V
დონის
მტკიცებულებას
საჭიროებს
კონსენსუსს

საჭიროების
შემთხვევაში
შეგიძლიათ მისი
გამოყენება

მისი გამოყენების
შემთხვევაში
იყავით
ფრთხილად

17.

სქემები

საფეხურებრივი მოდელსქემა 1
საფეხურეობრივი მოდელი
სქემა 1

მე-4 საფეხური: მძიმე და კომპლექსური*
დეპრესია, სიცოცხლისათვის საშიში
მდგომარეობა, საკუთარი თავის უარყოფა

მედიკამენტური მკურნალობა, მაღალი
ინტენსივობის ფსიქოლოგიური
ინტერვენცია, კომბინირებული
მკურნალობა, სტაციონარული
მკურნალობა

მე-3 საფეხური: პერსისტენტული
ქვეზღურბლოვანი დეპრესიული
სიმპტომები ან მსუბუქი დეპრესია,
როდესაც ინიციალური მკურნალობა
არასაკმარისად ეფექტურია ან მძიმე ან
ზომიერი დეპრესია

მედიკამენტური მკურნალობა, მაღალი
ინტენსივობის ფსიქოლოგიური
ინტერვენცია, კომბინირებული
მკურნალობა, კოლაბორატორული მოვლა**
და რეფერალი შემდგომი შეფასებისა და
ინტერვენციისთვის

მე-2 საფეხური: პერსისტენტული
ქვეზღურბლოვანი დეპრესიული
სიმპტომები ან მსუბუქი დეპრესია

დაბალი ინტენსივობის ფსიქოსოციალური
ინტერვენცია, ფსიქოლოგიური
ინტერვენცია, მედიკამენტური მკურნალობა
და რეფერალი შემდგომი შეფასებისა და
ინტერვენციისთვის

პირველი საფეხური: ყველა
დეპრესიისა ან დეპრესიაზე ეჭვის
მიტანის შემთხვევაში

შეფასება, დახმარება,
ფსიქოგანათლება, აქტიური
მონიტორინგი და რეფერალი
მომავალი შეფასებისა და
ინტერვენციისათვის

I საფეხური (სქემა 2)
I საფეხური (სქემა 2)
ჰკითხეთ პაციენტს:
– უკანასკნელი ერთი თვის მანძილზე ხშირად გქონიათ დაქვეითებული გუნებგანწყობა ან უიმედო მდგომარეობა?
– უკანასკნელი ერთი თვის მანძილზე დაკარგეთ საქმის კეთების სურვილი და
სიამოვნების განცდის უნარი?

თუ ორივე კითხვაზე პასუხი არის "დიახ"
ფსიქიკური მდგომარეობის
სპეციალისტის მიერ

შემდგომი

შეფასება

ხდება

კვალიფიციური

მდგომარეობის უკეთ შეფასებისთვის სპეციალისტმა უნდა დასვას შემდეგი სამი
კითხვა:
● უკანასკნელი ერთი თვის მანძილზე ხშირად გქონიათ:
- უღირსობის განცდა?
- დაქვეითებული კონცენტრაცია?
- ფიქრები სიკვდილზე?
მნიშვნელოვანია სიმპტომების არა მხოლოდ რაოდენობრივი შეფასება, არამედ:
– ფუნქციური დაქვეითებისა და/ან უნარშეზღუდულობის ხარისხის განსაზღვრა
– ეპიზოდის ხანგრძლივობის დადგენა
● აუცილებელია ფიზიკური ჯანმრთელობის პრობლემებისა და დანიშნულების
გათვალისწინება.
● უნდა შემოწმდეს, ტარდება თუ არა ოპტიმალური მკურნალობა სომატური
პრობლემებისთვის. საჭიროების შემთხვევაში, უნდა ჩატარდეს სპეციალისტის
კონსულტაცია
● უნდა დადგინდეს, რა გავლენას მოახდენს დეპრესიის განვითარებაზე,
მიმდინარეობასა და სიმწვავეზე შემდეგი მონაცემები:
– წარსულში გადატანილი დეპრესიის ეპიზოდები (ჩტარებული მკურნალობაც),
თანმხლები სომატური ან ფსიქიკური აშლილობები ან აწეული გუნებ-განწყობა
– ინტერპერსონალური ურთიერთობები, საცხოვრებელი პირობები და
სოციალური იზოლაცია
● კომუნიკაციისა და მეტყველების დარღვევების შემთხვევაში პაციენტის
მდგომარეობა უნდა დაზუსტდეს ახლობლებთან და მზრუნველებთან.
მნიშვნელოვანი დისტრესის გამოვლენისას საჭიროა გამოკვლევის გაგრძელება.

II საფეხური (სქემა 3)
ძილის ჰიგიენა
მიეცით რჩევები ძილის ჰიგიენის შესახებ, რომელიც მოიცავს:


რეგულარული დაძინებისა და გაღვიძების დროის დაწესება



დაძინების წინ ჭარბი საკვებისა და ალკოჰოლის მიღებისაგან და თამბაქოსგან თავის შეკავება



ძილისთვის სასურველი გარემოს შექმნა



რეგულარული ფიზიკური ვარჯიში
აქტიური მონიტორინგი

იმ პირებთან, რომლებიც შეიძლება გამოჯანმრთელდნენ ფორმალური ინტერვენციის გარეშე ან ვისაც
აღენიშნება მსუბუქი დეპრესია და უარს აცხადებენ ინტერვენციაზე ან ვისაც აღენიშნება დეპრესიის
ქვეზღურბლოვანი სიმპტომები და საჭიროებენ ინტერვენციას:


განიხილეთ არსებული პრბლემა(ები) და მასთან დაკავშირებული დისტრესი, რომელსაც პაციენტი
განიცდის



მიაწოდეთ ინფორმაცია დეპრესიის ბუნებისა და მიმდინარეობის შესახებ



დანიშნეთ შემდეგი შეხვედრა, ჩვეულებრივ, ორი კვირის შემდეგ



დაუკავშირდით, თუ არ გამოცხადდება დანიშნულ შეხვედრაზე
ფსიქოსოციალური ინტერვენცია

იმ პირებს, რომლებსაც აღენიშნებათ ქვეზღურბლოვანი დეპრესიული სიმპტომები ან მსუბუქი და
ზომიერი დეპრესია, შესთავაზეთ შემდეგი ინტერვენციები მათი სურვილის გათვალისწინებით:


ინდივიდუალური ან ჯგუფური კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია



ფიზიკური აქტივობის პროგრამა
მედიკამენტური მკურნალობა

არ გამოიყენოთ ანტიდეპრესანტები რუტინულად ქვეზრურბლოვანი დეპრესიული სიმპტომებისა ან
მსუბუქი დეპრესიის დროს, ვინაიდან რისკისა და ეფექტურობის შეფარდება უნიშვნელოა, თუმცა
განიხილეთ მათი დანიშვნის საჭიროება იმ პირებისთვის, ვისაც:


წარსულში გადატანილი აქვს ზომიერი ან მძიმე დეპრესიის ეპიზოდ(ებ)ი



ქვეზღურბლოვანი დეპრესიული სიმპტომები აღენიშნება ხანგრძლივი დროის განმავლობაში
(ჩვეულებრივ 2 წლის განმავლობაში)

 სხვა ინტერვენციების მიუხედავად კვლავ აღენიშნება ქვეზღურბლოვანი დეპრესიული
სიმპტომები ან მსუბუქი დეპრესია

III საფეხური (სქემა 4)
სამიზნე პოპულაცია

მკურნალობის არჩევანი

ქრონიკული

ქვეზღურბლოვანი ანტიდეპრესანტები

დეპრესიის ან მსუბუქი და ზომიერი
დეპრესიის
რომელთა

მქონე

პირებისთვის,

მდგომარეობა

გაუმჯობესდა

კოგნიტურ ბიჰევიორული თერაპია

არ

ფსიქოსოციალური

ინტერვენციით
ზომიერი დეპრესიის მქონე პირებისთვის

კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია

მძიმე დეპრესიის მქონე პირებისთვის

ერთდროულად

ანტიდერესანტები

და

კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია
ინტერვენციის შერჩევისას გაითვალისწინეთ:
–

ეპიზოდის ხანგრძლივობა და სიმპტომების მონაცვლეობა

– გადატანილი დეპრესიის ეპიზოდების მიმდინარეობა და მკურნალობაზე
პასუხი
– მკურნალობის

რეჟიმისადმი

დამორჩილების

ალბათობა

და

შესაძლო

გვერდითი ეფექტები
– ქრონიკული

სომატური

დაავადების

მიმდინარეობა

და

ჩატარებული

მკურნალობა
– პიროვნების მიერ მკურნალობის მეთოდისადმი უპირატესობის მინიჭება
ინიციალური მკურნალობის მიმართ რეზისტენტული ზომიერი და მძიმე დეპრესია
– რეზისტენტულ შემთხვევებში, როდესაც ფსიქოსოციალური, მედიკამენტური
ან ორივე მკურნალობის კომბინაცია არაეფექტურია საჭიროა თანამშრომლური
(კოლაბორაციული) მიდგომის გამოყენება
– კოლაბორაციული მიდგომის შემთხვევაში ადგილი აქვს მჭიდრო, ხანგრძლივ
და კოორდინირებულ თანამშრომლობას ფსიქიატრიული და ფიზიკური
პრობლემების მკურნალობაში ჩართულ მედპერსონალს შორის

IV საფეხური (სქემა 5)

ინტერვენცია მოიცავს მედიკამენტურ მკურნალობას, ინტენსიურ ფსიქოლოგიურ
და ელექტროკრუნჩხვით თერაპიას,

კომბინირებულ მკურნალობას, კრიზისულ

დახმარებასა და სტაციონარულ მკურნალობას
თუ პაციენტს მძიმე და გართულებული დეპრესიის გამო მკურნალობა უტარდება
ფსიქიკური დახმარების სერვისებში აუცილებელია მჭიდრო თანამშრომლობა იმ
სამსახურებთან, რომლებიც ამ პიროვნების ფიზიკური პრობლემის მკურნალობას
ახორციელებენ

18.

დანართები

კლინიკური კითხვები (დანართი 1)
სერვისების ორგანიზება დეპრესიის მქონე პირებისთვის

A1 რა მეთოდია ეფექტური დეპრესიის გამოსავლენად პირველადი ჯანდაცვის რგოლში,
სომატურ საავადმყოფოებში, ინტენსიურ თერაპიასა და ნარკოლოგიურ კლინიკებში?
რომელ პოპულაციაში არის (ქრონიკული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პიროვნებების
გარდა) საჭირო დეპრესიის გამოსავლენი მეთოდების გამოყენება?
A2 როგორი (დიდი დეპრესია, დისთიმია, ქვეზღურბლოვანი დეპრესიული სიმპოტმები)
ზრუნვის

ორგანიზების

მოდელი

გვაძლევს

საუკეთეს

შედეგს

დეპრესიის

მკურნალობისთვის?


თანამშრომლური ზრუნვა



საფეხურებრივი ზრუნვა



შემთხვევის მართვა

ფსიქოლოგიური/ფსიქოსოციალური ინტერვენცია დეპრესიის მქონე პიროვნებებისთვის
B1

რომელი ქვემოთ ჩამოთვლილი ინტერვენციები აუმჯობესებენ დეპრესიის

(დიდი

დეპრესია, დისთიმია, ქვეზღურბლოვანი დეპრესიული სიმპოტმები) გამოსავალს?


ფიზიკური ვარჯიში



დასაქმების ხელშემწყობი პროგრამები

B2

აუმჯობესებენ არაფორმალური დახმარების ჯგუფები დეპრესიის გამოსავალს?

B3

რომელი

ქვემოთ

ჩამოთვლილი

ინტერვენციები

დამოუკიდებლად

ან

ფსიქოფარმაკოლოგიასთან კომბინაციაში აუმჯობესებენ დეპრესიის (დიდი დეპრესია,
დისთიმია, ქვეზღურბლოვანი დეპრესიული სიმპოტმები) გამოსავალს?


კოგნიტურ ბიჰევიორული თერაპია



კონსულტირება/პიროვნებაზე ცენტრირებული თერაპია



პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული ინტერვენცია (problem solving)



ფსიქოდინამიური ფსიქოთერაპია



ფსიქოგანათლება

ახდენს ინტერვენციის მიწოდების თავისებურება (ჯგუფური თუ ინდივიდუალური)
გავლენას გამოსავალზე?

სპეციალისტის, რომელი მახასიათებლები აუმჯობესებს გამოსავალს?

პიროვნებების,

რომელი

მახასიათებლები

(მაგალითად,

შფოთვა,

წარსულში

გადატანილი ეპიზოდი) განსაზღვრავს გამოსავალს?

არის ფსიქოლოგიური ინტერვენცია ზიანის მომტანი?
B4

რომელი

ფსიქოსოციალური

მკურნალობისათვის

სხვა

ინტერვენციაა

ინტერვენციებზე

შესაფერისი

არადამაკმაყოფილებელი

დეპრესიის
პასუხის

შემთხვევაში?
B5

რომელი ფსიქოსოციალური სტრატეგიაა გამწვავების პრევენციისთვის ეფექტური?

ფარმაკოლოგიური/ფიზიკური მკურნალობა
C1 რომელი

წამლები

აუმჯობესებენ

დეპრესიის

(დიდი

დეპრესია,

დისთიმია,

ქვეზღურბლოვანი დეპრესიული სიმპოტმები) გამოსავალს პლაცებოსთან შედარებით?


ტრიციკლურები



სელექციური სეროტონინის უკუმიტაცების ინჰიბიტორები



ანტიფსიქოზურები (მაგალითად, ქვეტიაპინი)

C2 რა მოცულობით ახდენენ გავლენას დეპრესიის (დიდი დეპრესია, დისთიმია,
ქვეზღურბლოვანი დეპრესიული სიმპოტმები) სამკურნალოდ წამლის შერჩევაზე
შემდეგი ფაქტორები?


გვერდითი მოვლენები (მაგალითად კარდიოტოქსიკურობა)

გრძელვადიანი გვერდითი მოვლენების ჩათვლით


წამლის მოხსნის პრობლემები

C3 რომელია ყველაზე ეფექტური სტრატეგია იმ პიროვნებების მკურნალობისთვის,
რომლებიც განიცდიან გვერდით მოვლენებს, სექსუალური დისფუნქციისა და წონაში
მატებას?
C4 რა სტრატეგიაა გამწვავების პრევენციისთვის ეფექტური დეპრესიის მკურნალობაზე
დადებითი პასუხის შემთხვევაში (შემანარჩუნებელი თერაპიის ჩათვლით)?
C5 რა არის ყველაზე ეფექტური სტრატეგია

ატიპიურად მიმდინარე დეპრესიის

შემთხვევაში?
C6 რომელი ქვემოთ ჩამოთვლილი ინტერვენციები, სხვა სტრატეგიებთან შედარებით,
აუმჯობესებენ

დეპრესიის

(დიდი

დეპრესია,

დისთიმია,

ქვეზღურბლოვანი

დეპრესიული სიმპოტმები) გამოსავალს?


ელექტროკრუნჩხვითი თერაპია



ტრანსკრანიალური მაგნიტური სტიმულაცია



სინათლით თერაპია



ცდომილი ნერვის სტიმულაცია

C7 აუმჯობესებს პრეპარატების თერაპიული მონიტორინგი

დეპრესიის

(დიდი

დეპრესია, დისთიმია, ქვეზღურბლოვანი დეპრესიული სიმპოტმები) გამოსავალს
ფისქოფარმაკოლოგიური მკურნალობისას?
C8 როგორი მიდგომითაა შესაძლებელი მკურნალობის რეჟიმის დაცვის უზრუნველყოფა?
C9 როგორ

შეიძლება

უზრუნველყოფილი

იყოს

ყველასათვის

(გონებრივი

ჩამორჩენილობის, შეძენილი კოგნიტური დაქვეითების ან მეტყველების დარღვევების
მქონე პირებისთვის)

დეპრესიის (დიდი დეპრესია, დისთიმია, ქვეზღურბლოვანი

დეპრესიული სიმპოტმები), მკურნალობის ხელმისაწვდომობა?
ზოგადი საკითხები
D1 პიროვნების რა მახასიათებლები განსაზღვრავენ დეპრესიის მკურნალობაზე დადებით
პასუხს ან მდგომარეობის გამწვავებას? მაგალითად ბავშვობაში გადატანილი ტრავმა,
აშლილობის გამოვლენის ასაკი, გადატანილი ეპიზოდების რიცხვი, სქესი, და ა.შ.
დეპრესიის მკურნალობა განსაკუთრებულ ჯგუფებში
E1

რომელია დეპრესიის ყველაზე უსაფრთხო ფარმაკოლოგიური მკურნალობა ფეხმძიმე
და მეძუძური ქალებისთვის?

E2

რომელია

დეპრესიის

ყველაზე

უსაფრთხო

ფარმაკოლოგიური

ქრონიკული სომატური დაავადებების მქონე პიროვნებებისთვის?

მკურნალობა

სუიციდური განზრახვის შეფასების სკალა (დანართი 2)
N
1

2

3

4

5

დეტერმინანტი
მცდელობის დროს ახლომახლო სხვა პირის არსებობა
ვინმე უშუალოდ არსებობდა
ვინმე არსებობდა ახლომახლო ან იყო კონტაქტის ფარგლებში (მაგ
ტელეფონზე)
არავინ არ იმყოფებოდა გვერდით და არც კონტაქტის შესაძლებლობა არ
იყო
მცდელობის დრო
ისეთია, რომ შესაძლებელია სხვების ჩარევა
ისეთია, რომ სხვების ჩარევა ნაკლებად შესაძლებელია
ისეთია, რომ სხვების ჩარევა პრაქტიკულად შეუძლებელია
სიფრთხილის ზომები, რომ თავიდან აიშოროს სხვა პირების მიერ
გამომჟღავნება და/ან მათი ჩარევა
არ გაუტარებია
პასიური ზომები, როგორიცაა მაგ სხვა პირებისაგან განცალკევება,
მაგრამ სრული უმოქმედობა, რათა ხელი შეუშალოს სხვებს ჩაერიონ
სიტუაციაში (მაგ. სუიციდენტი მარტოა ოთახში მაგრამ კარები არ არის
ჩაკეტილი გასაღებით)
აქტიური ზომები (მაგ კარები ჩაკეტილია გასაღებით)
ზომების გატარება, რათა მიიღოს დახმარება, მცდელობის დროს ან იმის
შემდეგ
შესაძლო მშვლელეი ინფორმირებულია მცდელობის შესახებ
ხდება შესაძლო მშველელთან კონტაქტის გამოძებნა, მაგრამ ის არ არის
ინფორმირებული სუიციდური მცდელობის შესახებ
სუიციდენტი არ ეძებს კონტაქტს შესაძლო მშველელთან
მოსალოდნელი სიკვდილის გათვალისწინებით გაკეთებული
მოქმედებები
არავითარი
სუიციდენტს სურვილი ჰქონდა გარკვეული საქმის დასრულების ან
მართლაც დაასრულა ის (მაგ. გადახდილი გადასახადები)

6

7

სუიციდენტი ტოვებს ზუსტ ინსტრუქციას (მაგ წერს ანდერძს, ურიგებს
სხვებს გარკვეულ ნივთებს)
სუციდური მცდელობის დაგეგვის ხარისხი
არ არსებობს მინიშნება დაგეგმვაზე
სუსტი ან შეზღუდულია დაგეგმვის მცდელობა
სუიციდი სრულდება გეგმის მიხედვით
გამოთხოვების წერილი
წერილი არ დაუტოვებია და არც უფიქრია ამაზე

ქულა
0
1
2
0
1
2

0
1
2

0
1
2

0
1
2
0
1
2
0

სუიციდენტი ფიქრობდა გამოსათხოვარი წერილის დაწერაზე ან დაწერა
კიდეც ის, მაგრამ ამის შემდეგ გაანადგურა/დახია

1

მომზადებული აქვს ერთი ან რამდენიმე გამოსათხოვარი წერილი

2

8 გამოთქმები სუიციდური გეგმების არსებობაზე სუიციდის მცდელობის
წინა 12 თვის განმავლობაში
არ ყოფილა
ორაზროვანი გამოთქმები ან ფარული აზრის მქონე გამოთქმები
ერთმნიშვნელოვანი გამოთქმები, რომელიც ეჭვს აღარ ტოვებს
9 მცდელობის მიზანი
მოახდინოს სხვების მობილიზებას ან რაღაც გაარკვიოს
იპოვოს დროებითი სიმშვიდე, მეტი აღარაფერზე აღარ იფიქროს, ბოლოს
და ბოლოს დაიძინოს
სიკვდილი
ქულათა ჯამი =
მაჩვენებელი 13 ან მეტი ძლიერ სუიციდურ განზრახვაზე მიუთითებს
Beck et al.1974; Pallis & Pierce 1979

0
1
2
0
1
2
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20. გაიდლაინის სამუშაო ჯგუფი:
სიმონ სურგულაძე - ფსიქიატრი, მმდ, ლონდონის სამეფო კოლეჯის ფსიქიატრიის
ინსტიტუტის საპატიო ლექტორი, სამხრეთ ლონდონის და მოუდსლის „NHS Trust“
ფონდის საპატიო მდივანი, პიტსბურგის (აშშ) უნივერსიტეტის სამედიცინო სკოლის
ფსიქიატრიის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი

ეკა ჭყონია – ფსიქიატრი, მმდ, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის
ასოცირებული პროფესორი; თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის
დირექტორის მოადგილე კლინიკურ დარგში.

ქეთევან გელაშვილი – ფსიქიატრი, მ.ასათიანის სახ. ფსიქიატრიის ს/კ ინსტიტუტი

მანანა ბოკუჩავა – ფსიქიატრი–კონსულტანტი, მმდ, მ.ასათიანის სახ. ფსიქიატრიის ს/კ
ინსტიტუტი, სამედიცინო აკადემიის ფსიქიატრიის კათედრის სრული პროფესორი.

ლელა სერებრიაკოვა - ჯანდაცვის ეკონომისტი, შრომის, ჯანმრთელობის და
სოციალური დაცვის სამინისტრო

სოფიო მორგოშია - უფროსი სპეციალისტი, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური
დაცვის სამინისტრო

ვაჟა კენჭაძე – ფსიქიატრი, მმდ, თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტის
ფსიქიატრიის და ნარკოლოგიის დეპარტამენტის ფსიქიატრიის მიმართულების
ასისტენტი პროფესორი

მაია

ნუცუბიძე

–

ფსიქიატრი,

აღმასრულებელი დირექტორი

მმდ,

ქუთაისის

ფსიქიკური

ჯანმრთელობის

მაია გოგიჩაძე – ფსიქოლოგი, ა.გოცირიძის სახ. ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი

ბიძინა მგალობლიშვილი - ფსიქიატრი, თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთლობის
ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი

რუსუდან ჯიოევა – ექთანი, თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი

