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Handbook of practical psychopharmacotherapy is one of the few books in Latvian that gives complete and practical insight 
into the various aspects of the delivery of psychiatric treatment. 

the first part of the book summarizes the latest information about available psychotropic drugs - their mechanism of action, use, doses, indications and side effects. 
the second part of the book presents practical recommendations about the treatment of different mental disorders. 

the recommendations are in accordance with the international guidelines in the field of psychiatry. 
We hope this book will be a useful guide for psychiatrists, residents in psychiatry, and every physician who is interested 

in the treatment of mental illnesses. 
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дающим полное и практическое представление о различных аспектах лечения психиатрических заболеваний. 

В первой части книги приведена новейшая и актуализированная информация о психотропных препаратах, механизмах их действия и применения, о дозах, 
побочных эффектах и противопоказаниям. Во второй части книги представлены практические рекомендации по лечению различных психических расстройств. 

Рекомендации  изложены в соответствии с международными стандартами лечения психических заболеваний.
Мы надеемся, что эта книга будет полезным руководством как для специалистов-психиатров, так и для всех практикующих врачей, 

заинтересованных в лечении психических заболеваний.
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IEVADS.

Latvijā psihiatrijas jomā pēdējos gados grāmatu latviešu valodā ir maz. jaunajā 
grāmatā esam centušies apkopot jaunākos datus par psihotropo medikamentu 
grupām, par konkrētu medikamentu darbības mehānismiem, pielietojumu – 
indikācijām, blaknēm, devām. Grāmatas otrajā daļā ir praktiskas rekomendācijas 
par dažādu psihisku traucējumu psihofamakoterpiju, kas balstās uz starptautiski 
atzītām un Latvijas Psihiatru asociācijas apstiprinātām vadlīnijām. 

Grāmata domāta praktizējošiem psihiatriem, psihiatrijas rezidentiem un visu 
specialitāšu ārstiem, kas interesējas par psihisko traucējumu ārstēšanu, g.k. tās 
praktiskajiem aspektiem.

Psihisko traucējumu izplatība Latvijā. 

Saskaņā ar Veselības ekonomikas centra datiem Latvijā 2010.g. kopumā 
reģistrēti 72 131 pacientu ar psihiskiem traucējumiem, no tiem lielākā pacientu 
grupa ir šizofrēniskā spektra traucējumi pacienti 27,5%, jeb 18682 pacientu, 
24,1% reģistrā uzņemto pacientu ir ar garīgo atpalicību (17020), 23% ar 
organiskiem psihiskiem traucējumiem (16763 pacientu). Reģistrā uzņemtie 
pacienti pārsvarā atrodas psihiatru aprūpē. tomēr saskaņā ar Veselības norēķinu 
centra datiem 2009.g. dažādu specialitāšu ārsti iesnieguši apmaksai talonus, 
kuros ir ap 140 tūkstošu pacientu ar primāru psihisko traucējumu diagnozi, bet 
ap 14 000 hospitalizāciju nepsihiatriskos stacionāros bijuši ar primāru psihiatrisku 
diagnozi. 

Psihiatriskā palīdzība Latvijā pieejama 5 psihiatriskos stacionāros (Rīgā, 
jelgavā, Daugavpilī, Strenčos, Liepājā), ambulatorajos dienestos pie stacionāriem, 
psihiatru praksēs, 2 ilgstošas ārstēšanās slimnīcās (Aknīstē un bērniem Ainažos), 
1 privātā Neirožu klīnikā (jūrmalā). Aktīvu dalību psihiatrisko pacientu ārstēšanā 
un rehabilitācijā ņem psihoterapeiti, psihologi, sociālie darbinieki, ergoterapeiti, 
kustību terapeiti, fizioterapeiti, mākslas terapeiti. 

Krīzes psihoterapiju Latvijā iedzīvotāji var saņemt Krīzes centros bez maksas, 
kur ar dažādās psihotraumējošās situācijās nonākušiem iedzīvotājiem strādā 
speciāli apmācīti klīniskie psihologi. šo palīdzību pamatā apmaksā pašvaldības 
vai sabiedriskās organizācijas. 

Psihoterapeiti multidisciplinārā komandā strādā dažos psihiatriskos 

stacionāros un ambulatoros centros, tomēr kopumā psihoterapija Latvijā ir 
pieejama tikai par maksu, to nodrošina ārsti psihoterapeiti, kā arī psihoterapeiti ar 
citu bāzes izglītību (psihologi u.c.). 

Psihotropo medikamentu izrakstīšana Latvijā.

2010.gadā Latvijas aptiekās tika pārdoti medikamenti par 196 miljoniem Ls, 
bet 2011.gadā 205,8 miljoniem Ls. trūkst pietiekamas informācijas par kopējo 
psihotropo medikamentu izrakstīšanu un tās izmaksām Latvijā, t.i. arī par pilnu 
samaksu. 

Patērēto medikamentu daudzumu var noteikt izmantojot standartizētu 
Definēto diennakts devu. Definētā diennakts deva (DDD) ir Pasaules Veselības 
organizācijas (PVo) rekomendētā zāļu patēriņa pētījumu vērtējuma vienība. DDD 
ir vienam pacientam vidējā zāļu deva, kas nepieciešama diennaktī diagnozes 
ārstēšanai. DDD ir tikai tehnisks līdzeklis un tas neatspoguļo reālo diennakts 
devu. DDD zālēm ir diezgan grūti noteikt, tā kā zāļu devas ir atkarīgas gan no 
zāļu indikācijām, gan indivīda, gan terapeitiskās prakses. 2011.gadā psihotropo 
medikamentu patēriņš Latvijā (rēķinot pēc DDD/1000 iedzīvotājiem/dienā) bija: 
benzodiazepīni (N05BA) 11,51, miega un sedatīvie līdzekļi (N05C) 4,85, neiroleptiķi 
(N05A) 8,21, antidepresanti (N06A) 8,05, antiholinerģiskie līdzekļi, jeb „korektori” 
(N04AA) 1,81, acetilholīnesterāzes inhibitori (N07AA) 0,08. Saglabājas tendence, 
ka Latvijā tiek izrakstīti salīdzinoši daudz trankvilizatoru un miega līdzekļu, bet 
relatīvi maz antidepresantu.

Psihiatrijas nozarē valsts kompensē noteiktus medikamentus pie noteiktām 
psihisko traucējumu diagnozēm – pie šizofrēnijas 100% apmērā, pie dažādām 
citām diagnozēm 50% apmērā (šizoafektīvie traucējumi, šizotipiskie traucējumi, 
bipolāri afektīvie traucējumi, saliktas ģenēzes demence u.c.). zāļu kompensācijas 
kārtību nosaka LR Ministru kabineta noteikumi nr. 899. (31.10.2006.) „Ambulatorajai 
ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas 
kārtība». No kopējā kompensēto medikamentu budžeta, kas 2010.gadā bija 
71,6 miljoni latu, diagnožu grupā „Psihiski un uzvedības traucējumi” (psihiatrijas 
nozarē) izlietotie līdzekļi par medikamentiem bija 4,236 miljoni Ls. Kompensācijas 
sistēmas ietvaros diagnožu grupā „Psihiski un uzvedības traucējumi” 2010.gadā 
izrakstītas tika 281 154 receptes, ar vidējo vērtību 15,07Ls. Psihiatrijas nozare Latvijā 
2010.gadā bija piektā dārgākā nozare, pēc kompensēto medikamentu patēriņa - 
pēc endokrinoloģijas, kardioloģijas, onkoloģijas un neiroloģijas. Salīdzinājumam 
- neiroloģijā 2010.gadā kompensējamie medikamenti izrakstīti par 5,848 milj. Ls, 
tikušas izrakstītas 169 539 receptes, ar vidējo vērtību 34,50 Ls.

5HT – 5-hidroksi triptamīns s. serotonīns.
AD – antidepresanti.
ANL – atipiskie neiroleptiskie (antipsihotiskie) līdzekļi.
BDZ – benzodiazepīnu grupas trankvilizatori.
DA vai D – dopamīns.
DE – depresijas epsizode.
GASS – gamma-amino-sviestskābe.
ĢT – ģeneralizēta trauksme.
NE – norepinefrīns.
NL – neirolepiskie līdzekļi (neiroleptiķi).
NMDA – N-metil-D-aspartāts.
OKT – obsesīvi kompulsīvie traucumi.
PMDS – premenstruālās disforijas sindroms.
PTSS – posttraumatiskā stresa sindroms.
s. – sindroms.
RDT – rekurenti depresīvi traucējumi.
SD – seksuāla disfunkcija.
SNAI – selektīvie serotonīna un norepinefrīna atpakaļsaistīšanās inhibitori.
SSAI – selektīvie serotonīna atpakaļsaistīšanās inhibitori.
SVD – somatoforma veģetatīva disfunkcija.
TNL – tipiskie neiroleptiekie (antipsihotiskie) līdzekļi.
UDHS – uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms.
VKT – viegli kognitīvi traucējumi. 

SAĪSINājUMI:
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PSIHISKo tRAUCējUMU DIAGNoStICēšANAS PAMAtPRINCIPI.

Psihisku traucējumu noteikšanai visbiežāk izmanto diagnostisku sarunu 
ar pacientu. šādai sarunai jānotiek piemērotos apstākļos, mierīgā atmosfērā, 
nodrošinot konfidencialitāti un drošību gan pacientam, gan ārstam. ārstam saruna 
jārisina tā, lai iegūtu maksimāli daudz informācijas par pacienta psihisko stāvokli, 
kā arī jāpārliecina pacients, ka saruna tiek uzturēta tikai medicīniskos nolūkos. Īsi 
un precīzi jautājumi ir labāki kā gari un abstrakti. Sarunas sākumā ieteicami „atvērti” 
jautājumi, piem.: – Kā jūs šodien jūtaties? Vai jums ir kādas sūdzības par veselību? 
Vēlāk izmantojami “slēgti” jautājumi, lai konkretizētu konkrētus simptomus – Vai 
jums sāp galva? Sarunas temps un maniere jāpieskaņo pacientam. Pacients 
sarunas laikā jāiedrošina, jāuzmundrina (depresīvam pacientam), bet dažkārt arī 
jārunā ļoti stingri un noteikti, konfrontējot ar iepriekš teikto, lai saruna ievirzītos 
diagnostiskā plāksnē (mānijas gadījumā). Intervētājam jābūt pacietīgam, 
nepieciešamības gadījumā jautājumi jāatkārto. Runājot ar depresīvu pacientu ir 
jārēķinās ar to, ka var būt ilgi jāgaida katra nākamā atbilde, bet runājot ar maniakālu 
pacientu pacienta domas un asociācijas ir ļoti straujas, reizēm grūti izsekot tām 
līdz. Runājot ar murgainu pacientu, ir jābūt taktiskam, jācenšas precizēt pacienta 
pārdzīvojumu saturs, reizēm jāmēģina apšaubīt pacienta teikto, bet jāizvairās 
konfliktēt ar pacientu par viņa pārdzīvojumiem. Nevajadzētu aizmirst arī taktiski 
pajautāt par halucinatoriem pārdzīvojumiem. Dažkārt nākas izmantot izteikumus, 
sadzīvē lietotus terminus (arī žargonu), kas ir saprotami pacientam. Vienmēr 
pacientu jāizjautā par pašnāvības domām, plāniem vai mēģinājumiem. 

Pacienta sniegtie dati par veselības traucējumiem, sociāliem un ģimenes 
apstākļiem, darba spējām vērtējami, kā subjektīvā anamnēze, savukārt pacienta 
tuvinieku sniegtās ziņas, informācija no citām medicīniskām iestādēm, sociāliem 
darbiniekiem u.c. kā objektīvās anamnēzes dati. Psihiatrijā lieto jēdzienu – 
katamnēze, kas ir informācija par pacienta veselības stāvokļa dinamiku kopš 
iepriekšējās ārstēšanās reizes stacionārā.

Anamnēzes datu ievākšana 
pēc Prof. Mintauta Caunes rekomendācijām:

1. Iedzimtība un pārmantojamība. Psihiskas slimības un novirzes, tajā skaitā 
arī  personības īpatnības radiniekiem.

2. Agrīnā bērnība un pirmsskolas vecums. Vai dzimis normālās dzemdībās, 

vai bijuši attīstības traucējumi (vēlu sācis staigāt, aizkavējusies valodas attīstība, 
grūtības lasīt un rakstīt mācoties, enuresis nocturna). Kādas slimības pārciestas, 
vai to laikā nav bijuši psihiski traucējumi (lielas bailes, rēgi, uzbudinājums, ilgstošs 
bezmiegs, miegainība, aplama klātesošo cilvēku un apkārtnes pazīšana, lēkmes, 
nesamaņa). Attiecības ar vecākiem, pārējiem ģimenes locekļiem un citiem 
bērniem (pieķeršanās, simpātijas, antipātijas, paklausība). Reakcija uz iesaistīšanu 
bērnu kolektīvā (piem. bērnu dārzā). Runāšana un staigāšana miegā, nakts bailes. 
Dizontoģenēzes parādības. 

3. Skolas un pusaudžu gadi. Skolas gaitu sākums un sekmes mācībās. 
Attieksme pret skolas biedriem, skolotājiem un vecākiem. Intereses, aizraušanās 
un vaļasprieki. Personības veidošanās, īpatnības, izmaiņas. Nerātnības, kaitīgie 
ieradumi, audzināšanas grūtības. Situācija ģimenē. Kādas slimības pārciestas, vai 
to laikā nav bijuši psihiski traucējumi.

4. jauniešu periods, brieduma gadi. Izglītības pabeigšana, darba gaitu 
sākums. Profesionālais maršruts (panākumi un neveiksmes). Personības izmaiņas 
un īpatnības. Dzīves biedra izvēle, attiecības ģimenē. Kaitīgie paradumi, pārciestās 
slimības un traumas, vai tās nav pavadījuši psihiski traucējumi. Reakcijas uz psihiski 
traumējošām situācijām.

5. Psihiskās slimības sākums un attīstība aprakstāmi kopā ar dzīves 
anamnēzi un nav īpaši no tās izdalāmi, jo nereti psihiskie traucējumi parādās 
visai pakāpeniski un lēni progresē daudzu gadu gaitā. Slimības attīstība jāparāda 
hronoloģiskā secībā: kad pirmo reizi izpaudušies slimības simptomi, kādi tie bijuši 
(aprakstīt nelietojot specifisko terminoloģiju), kas noticis pirms pašas saslimšanas 
(vai bijušas traumas, psihotraumas, dzemdības, somātiskās slimības utt.), kādi 
simptomi pievienojušies slimības tālākajā gaitā. Apraksts par pietiekami pilnīgu 
uzlūkojams tad, ja lasītājam rodas priekšstats par sindromoloģisko ainu slimības 
sākumā un sindroma maiņu tās turpinājumā. Blakus produktīvajai simptomātikai 
attēlojama arī deficitārā simptomātika. jāatzīmē, kāda ārstēšana saņemta, kāds 
bijis efekts, kāda medikamentu panesamība (vai nav bijušas blakus parādības un 
alerģiskās reakcijas). Vai ārstējies stacionārā un cik ilgi, kādā stāvoklī izrakstījies, vai 
atgriezies darbā, kādas bijušas slimības sekas. 

jānorāda, kādēļ patreiz notikusi konsultācija vai ievietošana psihiatriskajā 
slimnīcā, un jāapraksta, kāds psihiskais, somatiskais un neiroloģiskais status bijis 
stacionējot, kāda terapija nozīmēta, kādas izmaiņas pēc tam notikušas.

Anamnēzē ietvertais laika periods beidzas līdz ar pacienta kurācijas sākumu. 

1. AtĶ klasifikācija N (Nervu sistēmas) sarakstā iekļautie medikamenti, kuri 
ir pieejami klīniskajā praksē Latvijā.

14

2. Dažādi antidepresantu vēlamie efekti un blaknes 17

3. Klīniskajā praksē lietoto antidepresantu devas, indikācijas, lietošanas 
īpatnības.

18

4. Antidepresantu mijiedarbības 24

5. Antidepresantu receptoru profils un maksimālās devas 25

6. Antidepresantu blakusparādības 26

7. Metilfenidātu devas, indikācijas, darbības mehānisms un blaknes. 27

8. Normotīmiķu devas, indikācijas psihiatrijā. 29

9. Latvijā reģistrēto anksiolītisko medikamentu vispārējie nosaukumi, 
darbības mehānisms, īpatnības.

31

10. Medikamenti bezmiega ārstēšanai. 36

11. Neiroleptiķu receptoru afinitātes dažādi efekti. 37

12. tipisko un atipisko neiroleptiķu receptoru afinitāte. 38

13. Neiroleptisko medikamentu grupas, devas, indikācijas. 39

14. Neiroleptisko līdzekļu darbības mehānisms un blaknes. 46

15. Antipsihotisko līdzekļu ilgas dabības („depo”) injekcijas. 49

16. Acetilholīnesterāzes inhibitori un citi demences ārstēšanas 
medikamenti.

50

17. Antidepresantu pārtraukšanas simptomi tCA un SSAI grupas AD.  53

18. Demences un depresijas pseidodemences atšķirības. 55

19. Neiroleptiķu devas pacientiem ar organiskiem psihotiskiem 
traucējumiem.

58

20. šizofrēnijas labvēlīga un nelabvēlīga prognoze. 63

21. Atipisko neiroleptiķu ieteicamās devas 71

22. Bipolāri afektīvo traucējumu riska un aizsargājošie faktori. 74

23. Depresijas atšķirības bipolāriem un rekurentas depresijas pacientiem. 77

24. Garastāvokļa stabilizatoru un atipisko neiroleptiķu (ANL) pielietojuma 
izvērtējums klīniskajos pētījumos BAt ārstēšanā.

80

25. Ieteicamās medikamentu devas un efektivitātes ticamības līmeņi pēc 
WFBSP BAt terapijā.

81

26. Ieteicamie paraklīniskie izmeklējumi ārstējot ar GS. 85

27. Sēru reakcijas un depresijas atšķirības. 95

28. terapijas izvēles līmenis depresijas gadījumā. 101

29. Antidepresantu vidējās dienas devas un biežākās blaknes. 102

30. AD terapijas augmentācijas ieteikumi pacientiem ar tRD. 106

31. Medikamenti sociālo fobiju ārstēšanai. 109

32. Medikamenti panikas  un agorafobijas ārstēšanai. 112

33. Ģeneralizētas trauksmes ārstēšanā izmantojamie medikamenti. 114

34. Medikamentozā terapija pie oKt. 116

35. Medikamenti akūtas stresa reakcijas terapijai. 118

36. Medikamenti adaptācijas traucējumu ārstēšanai. 119

37. Medikamentozā terapija PtSS pacientiem. 120

38. Somatoformo traucējumu medikamentozā ārstēšana. 123

39. Miega traucējumu veidi, terapijas iespējas. 126

40. Medikamenti, to devas miega traucējumu ārstēšanai. 134

41. Dati par medikamentu lietošanas riskiem no zāļu aprakstiem, FDA 
datiem un citiem literatūras avotiem.

137

42. Neiroleptisko līdzekļu, antidepresantu un garastāvokļa stabilizatoru 
lietošana bērniem, gados veciem pacientiem, pacientiem ar aknu un nieru

151

tABULU SARAKStS:
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Pacienta psihiskā stāvokļa izvērtējums.

Uzsākot psihisko traucējumu diagnostiku nepieciešamību pilnīgi izvērtēt 
pacienta psihisko stāvokli, kas sastāv no sekojošām traucējumu grupām:

- apziņa (netraucēta, sašaurināta, mainīga, aptumšota), 
orientācija (dezorientācija) laikā, vietā, personībā;

- kontakts ar pacientu, uzvedība (pasivitāte, agresija, apjukums), 
pacienta ārējais izskats, uzvedība sarunas laikā, attieksme pret 
sarunu;

- pacienta sūdzības apskates laikā, šo sūdzību attīstība (primāri 
anamnēzes dati);

- uztveres traucējumi (iluzori traucējumi, halucinācijas (redzes, 
dzirdes, garšas, ožas, taktīlas, viscerālas), pseidohalucinācijas, 
senestopātijas); dismorfofobijas; derealizācija, depresonalizācija;

- domāšanas traucējumi (palēnināta, paātrināta, dezorganizēta, 
patoloģiski pamatīga domāšana u.c.); uzmācības un 
kompulsijas; suicidālas vai agresīvas domas;

- pārvērtēšanas un murgu idejas (paranojālas, paranoīdas, 
parafrēnas; tēlainas vai interpretatīvas); vai un kādā veidā 
pārvērtēšanas vai murgu idejas ietekmē pacienta uzvedību, vai 
tās apdraud pacientu vai konkrētus cilvēkus; 

- emociju sfēra  (trauksme, bailes, naidīgums, disforija, eiforija u.c.) 
un garastāvoklis (nomākts, pacilāts); nespēja just (aleksitīmija), 
nespēja baudīt, priecāties, vienaldzīgums (anhedonija);

- gribas - kustību sfēra (manierība, gribas procesi (abulija), 
stupors, katatons uzbudinājums); pacienta intereses (plašas, 
īpatnas, interešu trūkums)

- uzmanība, atmiņa (amnēzija, konfabulācijas u.c.);
- intelekts, spriešanas spējas, spēja zināšanas izmantot sadzīvē, 

nodomi kā ārstēties, risināt sadzīves problēmas; garīgās 
atpalicības un demences gadījumā – rēķināšana, rakstība, 
pārnestā nozīme (sakāmvārdi un parunas), aktuāli jautājumi 
sabiedrībā un vispārējo zināšanu apjoms;

- pacienta personība (hipertīma, distīma, ciklotīma, sensitīva, 

neirotiska, šizoīda, paranojāla, histēriska, asociāla u.c.);  
- kritika (par veselību, situāciju, uzvedību, ārstēšanās 

nepieciešamību).

Ieteicamie izmeklējumi psihiatriskiem pacientiem:

- asins aina, urīna analīze;
- aknu fermenti, elektrolīti serumā, glukoze, nieru funkciju rādītāji;
- vairogdziedzera hormoni, citu hormonu līmenis nepieciešamības      
                     gadījumā;
- sifilisa serodiagnostika;
- urīna toksikoloģija uz psihoatkarības vielām, ja nepieciešams;
- C hepatīta testi, HIV tests;
- EKG (Qt intervāls, ritma traucējumi) piemēram – paroksizmālas 

trauksmes izvērtēšanai vai pirms medikamentu nozīmēšanas, 
terapijas laikā ar NL u.c;

- EEG organiska CNS bojājuma, epilepsijas izvērtēšanai;
- datortomogrāfija vai magnētiskās rezonanses tomogrāfija 

(ieteicamāk) pie atipiskas depresijas vai psihozes klīniskās ainas, 
organisku psihisku traucējumu precizēšanai;

- pirmreizējam pacientam – psihologa konsultāciju (psihodiagnostiku).

PSIHIAtRISKāS PALĪDzĪBAS SNIEGšANAS PAMAtPRINCIPI.

Pasaules Psihiatru asociācijas ētikas deklarācijās ir noformulēti pamatprincipi 
(Havajas deklarācija 1977.g. un Madrides deklarācija 1996.g. ar papildinājumiem), 
kas regulē ētiskos un praktisko aspektus psihiatra, pacienta, sabiedrības un dažādu 
citu struktūru savstarpējo sadarbību. Psihiatriskās palīdzības sniegšana balstās 
uz brīvprātības un līdztiesības principiem. Pacients savu psihisko traucējumu 
dēļ nedrīkst tikt ierobežots palīdzības saņemšanas kvalitātē un apjomā. ārstam 
jāpiedāvā vislabākā iespējamā psihisko slimību ārstēšana, sekojoša rehabilitācija 
un psihiskās veselības veicināšana saskaņā ar pieņemtajiem zinātniskajiem un 
ētiskajiem principiem. Psihiatram (un arī jebkuram ārstam) vienmēr jāievēro 
psihiatra (ārsta) - pacienta attiecību robežas, cieņa pret pacientu, viņa labklājība un 
integritāte. Psihiatra un pacienta attiecībām jābalstās uz savstarpēju uzticēšanos 

un cieņu, lai pacients varētu brīvi un informēti lemt, atbilstoši viņa personīgo 
vērtību skalai un vēlmēm.  

ja psihisku traucējumu dēļ pacients ir kļuvis nekompetents  un/vai nespējīgs 
pieņemt  pareizus  lēmumus,  psihiatriem  jākonsultējas ar  ģimeni  un  jāseko, lai 
pacienta tiesības tiktu ievērotas.  Pacientu  nevar  ārstēt  pret  viņa gribu,  izņemot  
gadījumus,  kad ārstēšanas apturēšana rada draudus pacienta un apkārtējo 
drošībai. ārstēšanai vienmēr jābūt pacienta vislabākajās interesēs.

ārstēšanas attiecībās iegūtā informācija ir konfidenciāla un var tikt izmantota 
tikai pacienta psihiskās veselības uzlabošanas nolūkos. Konfidenciālās informācijas 
izpaušana var notikt tikai tad, ja to prasa likums vai var rasties nopietns fizisks vai 
psihisks kaitējums pacientam vai trešajai personai. 

Latvijas republikas ārstniecības likuma XI nodaļa (Psihiskās slimības) regulē 
psihiatrisko palīdzību Latvijā:

65.pants. Personām ar psihiskiem traucējumiem un psihiskām slimībām 
ir jānodrošina visas pilsoņa, politiskās, ekonomiskās un sociālās tiesības, kuras 
paredz likums. Psihiskie traucējumi vai psihiskā slimība nedrīkst būt par iemeslu 
cilvēka diskriminācijai.

66.pants. Psihiski slimajiem ir tiesības saņemt medicīnisko palīdzību un aprūpi 
tādā kvalitātē, kāda atbilst pieņemtajiem vispārējās medicīnas standartiem.

67.pants. (1) Psihiatriskā palīdzība balstās uz brīvprātības principu. Stacionāro 
palīdzību sniedz psihiatriskajā ārstniecības iestādē vai ārstniecības iestādes 
psihiatriskajā nodaļā (turpmāk — psihiatriskā ārstniecības iestāde), ja slimnieka 
veselības stāvokļa dēļ to nav iespējams veikt ambulatori vai dzīvesvietā. 

Pacientu var stacionēt psihiatriskajā ārstniecības iestādē ar viņa rakstveida 
piekrišanu, pamatojoties uz konstatētajiem psihiskajiem traucējumiem un 
psihiatra motivētu lēmumu par psihiskās veselības izmeklēšanas, ārstēšanas 
un rehabilitācijas nepieciešamību psihiatriskajā ārstniecības iestādē. Pacienta 
piekrišanu stacionēšanai pievieno medicīniskajiem dokumentiem.

Psihiatriskā palīdzība pret pacienta gribu:
68. pants. Psihiatrisko palīdzību bez pacienta piekrišanas sniedz, ja 

pacients: 
 1) ir draudējis vai draud, centies vai cenšas nodarīt sev vai citai personai miesas 

bojājumus vai ir izturējies vai izturas varmācīgi pret citām personām un ārstniecības 

persona konstatē, ka pacientam ir psihiskās veselības traucējumi, kuru iespējamās 
sekas varētu būt nopietni miesas bojājumi pacientam pašam vai citai personai; 

 2) ir izrādījis vai izrāda nespēju rūpēties par sevi vai savā aizbildnībā esošām 
personām un ārstniecības persona konstatē, ka pacientam ir psihiskās veselības 
traucējumi, kuru iespējamās sekas varētu būt nenovēršama un nopietna personas 
veselības pasliktināšanās. 

Pacienta ievietošana slimnīcā pret viņa gribu notiek šādā kārtībā:
Pacientu atved policija, radinieki, murgainu vai citu apsvērumu dēļ ierodas 

pats, atsūta citi speciālisti. Psihiatrs pieņem lēmumu ievietot slimnīcā pret gribu 
vai atteikt hospitalizāciju. ja pacients ir hospitalizēts pret gribu, tad 72 stundu laikā 
notiek psihiatru konsīlijs (3 sertificēti psihiatri), konsīlijs apstiprina vai neapstiprina 
lēmumu ievietot slimnīcā un ārstēt. Konsīlija lēmums tiek nekavējoties paziņots 
pacientam, ja iespējams kādam no tuvākajiem radiniekiem. Konsīlija lēmums 
tiek  24 h laikā nosūtīts uz tiesu. tiesa informē Prokuratūru, zvērinātu advokātu 
padomi. 72 stundu laikā pēc psihiatru konsīlija lēmuma saņemšanas notiek tiesas 
sēde ārstniecības iestādē (iespēju robežās piedalās arī pacients). tiesa nosaka vai 
pacients ir izrakstāms vai nepieciešama ārstēšanās pret pacienta gribu slimnīcā 
līdz 2 mēnešiem. Psihiatrs psihiskās veselības stāvoklim uzlabojoties pacientu var 
izrakstīt ātrāk (par izrakstīšanu lemj psihiatru konsīlijs). ja pacientu viņā psihiskā 
stāvokļa dēļ nevar izrakstīt - tiesa atkārtoti lemj par ārstēšanās turpināšanu pret 
pacienta gribu uz laiku līdz 6 mēnešiem. Arī šajā gadījumā pacients, psihiskajam 
stāvoklim uzlabojoties, pacients pēc konsīlija lēmuma var tikt izrakstīts ātrāk. 

ārstniecības likuma 69.pants nosaka, ka gadījumos, kad persona psihisko 
traucējumu vai psihiskās slimības dēļ pārkāpj sabiedrisko kārtību, tās aizturēšanu, 
nogādāšanu un uzraudzību pie psihiatra veic policijas darbinieki saskaņā ar 
likumu «Par policiju». Policijas darbinieki iesniedz psihiatram rakstveida ziņojumu 
par slimnieka uzvedības antisociālo raksturu.

Neatliekamās palīdzības pamatprincipi 
pacientiem ar psihiskiem traucējumiem.

Bieži pacientam nokļūstot psihiatriskā vai somātiskā stacionārā pacientam 
novēro gan psihiskus, gan fiziskus traucējumus, tos pavada agresivitāte, uzvedības 
traucējumi (t.sk. uzvedības traucējumi psihoaktīvu vielu reibumā),  suicīda 
draudi, psihotiski traucējumi u.c. Sniedzot palīdzību pacientam ar psihiskiem 
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traucējumiem galvenie principi ir:
1.	 Sevis aizsardzība:

•	 sarunai piemēroti apstākļi un vieta (drošība un laiks sarunai);
•	 jābūt sagatavotam personālam, kas var saudzīgi savaldīt pacientu.

2.	 organisku psihisku traucējumu iniciāla precizēšana (objektīvā atradne, 
analīzes, radioloģiskie izmeklējumi u.c.):
•	 izmeklēt, novērtēt un aprakstīt miesas bojājumus, galvas traumas;
•	 precizēt aptumšotas apziņas stāvokļus (krēsla, delīrijs);
•	 precizēt smadzeņu pieres daivas bojājumu (uzvedības traucējumi);
•	 precizēt iespējamu intoksikāciju, psihoaktīvu vielu abstinenci;
•	 diagnosticēt somātisku saslimšanu, ar tiem saistītus psihiskus 

traucējumus;
•	 izvērtēt medikamentu blaknes.

ja agresivitāte vai citi uzvedības traucējumi saistīti ar organisku CNS bojājumu, 
somātisku saslimšanu, intoksikāciju, tad iespēju robežās ir nepieciešams ārstēt 
somatisko vai neiroloģisku patoloģiju, veikt dezintoksikāciju u.c.

3.	 Psihotisku traucējumu precizēšana (psihiskā stāvokļa izvērtēšana):
•	 precizēt halucinācijas, murgu idejas, kas nosaka pacienta uzvedību;
•	 katatons uzbudinājums;
•	 psihotiski pārdzīvojumi pacientiem ar smagu depresiju vai māniju;
•	 psihotisku traucējumu simulācija, disimulācija.

ja agresivitāte vai citi uzvedības  traucējumi  saistīti ar  akūtu  psihotisku 
stāvokli, tad terapija kā akūtu polimorfu psihotisku traucējumu gadījumā.

4.	 Bīstamas uzvedības prognozēšana un novēršana
•	 novērst suicidālu uzvedību (konflikti, psihoaktīvu vielu reibums, smaga 

depresija, psihoze u.c.);
•	 neprovocēt pacientu, nevilcināt laiku;
•	 novērst agresīvu uzvedību;
•	 pacientam jābūt pārmeklētam (asi priekšmeti, ieroči);
•	 ierobežot fiziskās kustības, ja nav iespējams savādāk nomierināt, koriģēt 

uzvedību;
•	 nodrošināt pacienta uzraudzību, laicīgi nozīmēt (piemērotus) 

medikamentus.

Medikametozā terapija agresīvas uzvedības gadījumā:
•	 i/m medikamenti: Sol. Diazepami 0,5%-2-4ml (arī i/v); sol. tizercini 

2,5%-1-2ml (arī i/v); sol. Haloperidoli 0,5%-1ml (arī i/v); sol.
Cisordinoli Acutard 50-100 mg i/m (vienreizēji uz 48-72 stundām); 
sol. olanzapini 10 mg i/m;

•	 Perorālie medikamenti: Alprazolamum 0,5-3 mg, Lorazepamum 
2,5-5 mg, Diazepamum 10-20 mg, Phenazepamum 1-3 mg, 
Clonazepamum 2-4 mg dienā; Chlorprotixenum 25-50 mg, tab. 
Melperonum 25-50 mg.

Vēres:
•	 taube M., Pelne A. Garīgā veselība Latvijā 2010. gadā, 11. izdevums. 

Veselības ekonomikas centrs. Rīga, 2011.
•	 Garīgās veselības ziņojums par 2010. gadu. VEC 2011.
•	 Veselības norēķinu centra informācija par 2010.g. VNC Vēstis, 19/2011.
•	 Adoviča I. Par nacionālo zāļu tirgu. Cito! 2012/2 (49).
•	 LR Ministru kabineta noteikumi nr. 899. „Ambulatorajai ārstēšanai 

paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas 
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•	 tērauds E., R.Andrēziņa. Neatliekamā palīdzība psihiatrijā. Latvijas ārsts, 

05.2012. 
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PSIHIAtRIjā LIEtoto MEDIKAMENtU GRUPAS, to REĢIStRē-
tāS UN NEREĢIStRētāS INDIKāCIjAS, KoNtRINDIKāCIjAS, 
BIEŽāKāS BLAKUSPARāDĪBAS UN AtCELšANAS SIMPtoMI.

Psihotropo medikamentu īsa vēsture

Novērojumi par dažādu augu izcelsmes vielu (fitoterapijas līdzekļi, 
tabaka, opiāti u.c.) ietekmi uz psihi zināmi vairākus tūkstošus gadu,  alkohola 
ietekme aprakstīta ap 12. - 13. gs., dažādu ķīmisku savienojumu (ēteris, broma 
savienojumi u.c.)  ietekme  uz  psihi ir  aprakstīti sākot no  18. gs.  Savukārt 20. 
gs. sākumā  kā psihotropi  līdzekļi   tiek  lietoti  barbiturāti. Pirmais  neirolepiskais 
līdzeklis – hlorpromazīns sintezēts tikai 20. gs. 50-tajos gados. Klīniskā praksē tas 
pieejams no 1954. g., bet haloperidols sintezēts 1958. g. Pirmie benzodiazepīnu 
grupas  trankvilizatori arī  sintezēti 50-tajos gados  (hlordiazepoksīds  (Elenium) 
sintezēts 1954. g., diazepāms 1959. g.). Klīniskajā praksē diazepāms ienāk 1963.g. 
Alprazolāms pasaulē tika reģistrēts 1982. g., bet jaunākās paaudzes miega līdzekļi 
reģistrēti – zopiklons 1992. g., zaleplons 1993. g. 

60-tajos gados klīniskajā praksē parādās pirmie antidepresanti – MAo 
inhibitori un tricikliskie antidepresanti (melipramīns 1958.g., amitriptilīns 1961.g., 
vēlāk 1966.g. klomipramīns). šai pat laikā parādās pirmie ziņojumi par klozapīna 
pielietojumu (reģistrēts 1974.g.). 80-to gadu beigās strauji sāk attīstīties un nonāk 
klīniskā praksē atpisko neiroleptiķu grupa (amisulprīds (Solian) 1988.g., risperidons 
(Rispolept) 1993.g., olanzapīns (zyprexa) 1996.g., sertindols (Serdolect) , 1996.g., 
kvetiapīns (Seroquel) 1997.g., ziprasidons (zeldox) 2001.g., aripiprazols (Abilify) 
2002.g. jaunākie ANL Latvijā ir paliperidons (Invega, Xeplion) un asenapīns 
(Sycrest), kas klīniskā praksē ir pieejami no 2011./2012.g.).

No 1987.g. klīniskajā praksē ienāk jauna antidepresantu grupa – selektīvie 
serotonīna atpakaļsaistes inhibitori (SSAI), pirmie no tiem ir fluoksetīns (Prozac) 
un fluvoxamīns (Fevarin, 1989.g.). 90-tajos gados SSAI grupas AD pievienojas 
citaloprams (Cipramil), paroksetīns (Seroxat), sertralīns (zoloft), escitaloprams 
(Cipralex, 2002.g.). No 1993.g. klīniskā praksē pasaulē ir pieejams venlafaksīns, 
kas ir pirmais duālas darbības AD – selektīvs serotonīna un norepinefrīna 
atpakaļsaistes inhibitors (SNAI), vēlāk šai grupā pievienojas duloksetīns (Cymbalta) 
un milnaciprāns (Ixel), jaunākais SNAI desvenlafaksīns - nav Latvijā pieejams. 
Selektīvs dopamīna un norepinefrīna atpakaļsaistes inhibitors bupropions klīniskā 

praksē ienāk 2000.g. No 20 gadu laikā klīniskajā praksē ir ienākuši tianeptīns 
(1996), mirtazapīns (1997), atomoksetīns, reboksetīns (1998). jaunākais AD Latvijā 
ir melatonīna receptoru agonists un 5Ht2c antagonists Agomelatīns (Valdoxan, 
2009.g.). 

Garastāvokļa stabilizatori klīniskajā praksē pieejami no 50-tajiem gadiem, 
pirmais bija litija karbonāts (1950.g.), bet pretepilepsijas līdzekļi kā normotīmiķi 
tiek lietoti no 1968.g. karbamazepīns, no 1985.g. valproāti, bet lamotrigīns no 
2004.g. 

Acetilholīnesterāzes inhibitori Alcheimera demences ārstēšanai (donepezils, 
rivastigmīns) pasaulē ienāk ap 1998.g., bet piracetāms zināms jau no 1985.g.

Psihotropo medikamentu pieejamība klīniskajā praksē, reģistrācijas gadi 
atšķiras dažādās valstīs un arī dažādos informācijas avotos, tāpēc minētie gadi var 
būt neprecīzi. 
 

Mūsdienās psihiatrijā lietoto medikamentu grupas:
- antidepresanti:

•	 tricikliskie AD (amitriptilīns, klomipramīns, imipramīns, nortriptilīns);
•	 selektīvie serotonīna atpakaļsaistes inhibītori (fluvoksamīns, 

citaloprams, paroksetīns, escitaloprams, fluoksetīns, sertralīns);
•	 tricikliskas struktūras, serotonīna atpakaļsaisti veicinošs AD - 

tianeptīns; 
•	 dažādas darbības AD - venlafaksīns, milnaciprāns, duloksetīns, 

mirtazapīns, reboksetīns, atomoksetīns, bupropions;
•	 melatonīna receptoru agonists, 5Ht2a antagonists – agomelatīns.

- normotīmiķi (garastāvokļa stabilizatori) – litija sāļi, karbamazepīns,  
                        valproāti, lamotrigīns;
- metilfenidāts un tā atvasinajumi; 
- anksiolītiski un sedatīvi līdzekļi:

•	 benzodiazepīni (alprazolams, bromazepāms, diazepāms, 
klonazepams u.c.);

•	 5Ht1A receptoru parciāls agonists – buspirons;
•	 kalcija kanālu modulātors - pregabalīns;
•	 GASS aktīvi prettrauksmes līdzekļi - mebikārs, fenibuts.

- miega līdzekļi:
•	 benzodiazepīnu analogi (zolpidēms, zopiklons, zaleplon);
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•	 benzodiazepīni (nitrazepāms, midazolāms u.c.);
•	 barbiturāti (kā miega līdzekļi).

       - antipsihotiskie līdzekļi:
•	 tipiskie antipsihotiskie līdzekļi (haloperidols, trifluperazīns, 

levomepromazīns, zuklopentiksols u.c.):
•	 „mazie” neiroleptiskie līdzekļi (hlorprotiksēns, 

flupentiksols, sulpirīds).
•	 atipiskie neiroleptiskie līdzekļi (klozapīns, amisulprīds, risperidons, 

olanzapīns, kvetiapīns, ziprasidons, aripiprazols, sertindols, 
paliperidons, asenapīns).

- fitoterapeitiskie līdzekļi (asinszāle, ginko u.c.);
- acetilholīnesterāzes inhibitori (galantamīns, rivastigmīns, donepezils);
- nootropi, vazotropi līdzekļi (vinpocetīns, piracetāms, pramiracetāms,
             nicerogolīns, memantīns, pentoksifilīns, naftidrofurils u.c.);
- citu grupu medikamenti (antiholinerģiskie - pretparkinsonisma             

līdzekļi, beta-adrenoblokatori, antikonvulsanti, H1 blokatori u.c.). 

Medikamenti var tikt nozīmēti tablešu formā, perorālā šķīduma formā 
(haloperidols, risperidons, amisulprīds u.c.), i/m injekciju (diazepāms, lorazepāms, 
klomipramīns, haloperidols, tizercīns, aripiprazols, ziprasidons u.c.) un i/v infūzu 
veidā (diazepāms, midazolāms, klomipramīns, haloperidols, levomepromazīns 
u.c.), kā arī ilgas darbības neiroleptiķu injekcijas (sol. Cisordinoli Acutard  ar 24-72h 
ilgu darbību, sol. Cisordinoli Depo ar 2 – 3 nedēļu ilgu darbību, sol. Fluanxoli Depo 

ar 2 – 3 nedēļu ilgu darbību, sol. Haloperidoli Decanoatis ar 2 – 3 nedēļu ilgu 
darbību, Rispolept Consta ar 2 nedēļu ilgu darbību, u.c.).

Pasaules Veselības organizācijas AtĶ (Anatomical therapeutic Chemical 
[AtC] Classification System) jeb zāļu anatomiski terapeitiski ķīmiskās klasifikācijas 
sistēma psihotropos medikamentus iekļauj N (nervu sistēmas) grupā, katram 
medikamentam tiek piešķirts 7 zīmju kods. Katrs AtĶ koda zemāks līmenis attiecas 
uz konkrētu aktīvās vielas (medikamenta) indikāciju, vienai aktīvajai vielai var būt 
vairāki AtĶ kodi.

AtĶ sistēmā medikamenti tiek klasificēti grupās 5 dažādos līmeņos:

1. līmenis. Norāda uz orgānu sistēmu, uz ko medikaments iedarbojas, 
sastāv no viena burta. Piemērs: N Nervu sistēma.

2. līmenis. Norāda galveno terapeitisko grupu, sastāv no diviem 
cipariem. Piemērs: N06 Psihoanaleptiski līdzekļi.

3. īmenis. Norāda terapeitisko / farmakoloģisko apakšgrupu, sastāv no 
viena burta. Piemērs: N06A Antidepresanti.

4. līmenis. Norāda ķīmisko/terapeitisko/farmakoloģisko apakšgrupu, 
sastāv no viena burta. Piemērs: N06AA Neselektīvie monoamīnu 
atpakaļsasites inhibitori.

5. īmenis. Norāda ķīmisko vielu, sastāv no diviem cipariem. Piemērs: 
N06AA09 Amitriptylinum. 

tabula Nr 1. AtĶ klasifikācija N (Nervu sistēmas) sarakstā iekļautie medikamenti, kuri ir pieejami klīniskajā praksē Latvijā:

N05 Psiholeptiski līdzekļi
N05A Antipsihotiskie līdzekļi
N05AA Fenotiazīna atvasinājumi ar 
alifātisku sānu ķēdi

N05AA01 Chlorpromazinum
N05AA02 Levomepromazinum

N05AB Fenotiazīni ar piperazīna 
struktūru 

N05AB02 Fluphenazine

N05AB06 trifluoperazine

N05AD Butirofenona atvasinājumi
N05AD01 Haloperidolum 
N05AD03 Melperonum

 
N05AE Indola atvasinājumi

N05AE03 Sertindolum
N05AE04 ziprasidonum

N05AF Tioksantēna 
atvasinājumi

N05AF01 Flupentixolum
N05AF03 Chlorprothixenum
N05AF05 zuclopenthixolum

N05AH Diazepīni, oksazepīni un 
tiazepīni

N05AH02 Clozapinum
N05AH03 olanzapinum

N05AH04 Quetiapinum
N05AH05 Asenapine

N05AL Benzamīdi
N05AL01 Sulpiridum
N05AL05 Amisulpridum

N05AX Citi antipsihotiskie līdzekļi
N05AX08 Risperidonum
N05AX12 Aripiprazolum
N05AX13 Paliperidonum

N05B Anksiolītiski līdzekļi
N05BA Benzodiazepīna 
atvasinājumi

N05BA01 Diazepamum
N05BA02 Chlordiazepoxidum
N05BA03 Medazepamum
N05BA04 oxazepamum
N05BA06 Lorazepamum
N05BA08 Bromazepamum
N05BA12 Alprazolamum
N05BA23 tofisopamum
N05BA56 Lorazepam

N05BE Azaspirodekāndiona 
atvasinājumi

N05BE01 Buspironum

N05C Miega un sedatīvi līdzekļi
N05CA01 Pentobarbital
N05CA10 Cyclobarbital

N05CD Benzodiazepīna 
atvasinājumi

N05CD02 Nitrazepamum
N05CD03 Flunitrazepam
N05CD05 triazolamum
N05CD07 temazepam
N05CD08 Midazolamum

N05CF Benzodiazepīna 
atvasinājumiem līdzīgas darbības 
zāļu vielas

N05CF01 zopiclonum
N05CF02 zolpidemum

N05CH01 Melatonin

N04 Pretparkinsonisma līdzekļi 
N04A Antiholīnerģiski līdzekļi

N04AA trešējie amīni
N04AA01 trihexyphenidylum
N04AA02 Biperidenum

N06 Psihoanaleptiski līdzekļi
N06A Antidepresanti
N06AA Neselektīvi monoamīnu 

atpakaļsaistīšanas inhibitori
N06AA02 Imipraminum
N06AA04 Clomipraminum
N06AA09 Amitriptylinum
N06AA10 Nortriptylinum
N06AA12 Doxepinum

N06AB Selektīvi serotonīna 
atpakaļsaistīšanas inhibitori

N06AB03 Fluoxetinum
N06AB04 Citalopramum
N06AB05 Paroxetinum
N06AB06 Sertralinum
N06AB08 Fluvoxaminum
N06AB10 Escitalopramum

N06AF Mono-amino-oksidāzes 
inhibitori, neselektīvie

N06AF03 Phenelzinum

N06AG MAO-A inhibitori
N06AG02 Moclobemidum

N06AX Citi antidepresanti
N06AX05 trazodonum
N06AX11 Mirtazapinum
N06AX12 Bupropionum
N06AX14 tianeptinum
N06AX16 Venlafaxinum

N06AX17 Milnacipranum
N06AX18 Reboxetinum
N06AX21 Duloxetinum
N06AX22 Agomelatinum
N06AX25 Asinszāles laksts

N06B Psihostimulatori un nootropi 
līdzekļi

N06BA Centrālas darbības 
simpatomimētiski līdzekļi

N06BA04 Methylphenidatum

N06BA09 Atomoxetinum

N06BX Citi psihostimulatori un 
nootropi līdzekļi

N06BX02 Pyritinolum
N06BX03 Piracetamum
N06BX16 Pramiracetamum
N06BX18 Vinpocetinum
N06BX19 Ginko biloba

N06D Pretdemences līdzekļi
N06DA Antiholīnesterāzes
N06DA02 Donepezilum
N06DA03 Rivastigminum
N06DA04 Galantaminum

N06DX Citi pretdemences līdzekļi
N06DX01 Memantinum

N03 Pretepilepsijas līdzekļi
N03AA02 Phenobarbital

N03AE Benzodiazepīna atvasinājumi

N03AE01 Clonazepamum

N03AF Karboksamīda atvasinājumi
N03AF01 Carbamazepinum
N03AF02 oxcarbazepinum

 
N03AG Taukskābju atvasinājumi

N03AG01 Acidum valproicum

N03AX Citi pretepilepsijas līdzekļi
N03AX09 Lamotriginum
N03AX12 Gabapentinum
N03AX16 Pregabalinum

 
N05AN Litijs

N05AN01 Lithium
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Serotonīna (5Ht) un/vai norepinefrīna (NE) 
selektīva atpakaļsaistes inhibēšana antidepresīvs, arī prettrauksmes efekts, seksuāla disfunkcija.

5Ht2a/c antagonisms anksiolītisks efekts, samazina seksuālo disfunkciju, sedācija.

5Ht3 antagonisms samazina nelabumu, gastrointestinālos traucējumus.

Melatonīna M1 un M2 receptoru agonisms antidepresīvs, regulē cirkādiskos ritmus, miega uzlabošanās.

Alfa 1 adrenoreceptoru antagonisms reibonis, ortostātiska hipotensija, tahikardija.

Alfa 2 adrenoreceptoru antagonisms uzlabo 5Ht un NE izsviedi.

Histamīna H1 receptoru antagonisms hipotensija, sedācija, svara pieaugums.

Muskarīna M1 receptoru antagonisms  
neskaidra redze, aizcietējumi, sausa mute, samazināta svīšana (hipertermija), aizkavēta vai retrogrāda 

ejakulācija, delīrijs, ietekmē bronhu sekrēciju, slēgta kakta glaukomas dekompensācija, atmiņas pasliktināšanās, 
fotofobija, tahikardija, urīna retence.

Dopamīna D2 receptoru antagonisms (reti 
antidepresantiem) endokrīna disfunkcija, hiperprolaktinēmija, menstruāla vai seksuāla disfunkcija, EPS.

Dopamīna selektīva atpakaļsaistes inhibēšana uzlabo dopamīnerģisko neirotransmisiju, kas uzlabo kognitīvās funkcijas, aktivitāti, gribas procesus u.c.

Dažādi receptori  agranulocitoze, alerģijas, apetītes nomākums, sirds ritma traucējumi, vemšana un nelabums, epilēkmes, 
svara pieaugums.  

tabula Nr 2.  Dažādi antidepresantu vēlamie efekti un blaknes:Psihotropo medikamentu darbības principi.

Visi psihotropie medikamenti darbojas centrāli t.i. galvas smadzenēs. 
Psihotropo medikamentu darbības mehānisms var būt dažāds. Neiromediatoram 
ir jāatrodas sinapses pre-sinaptiskajā nervgalā, kā arī šī nervgala neironā. 
Neiromediatora atbrīvošanās no pre-sinaptiskā nerva notiek vienlaicīgi ar pre-
sinaptiskā nerva aktivizēšanos. Neiromediatora atbrīvošanās no pre-sinaptiskā 
nerva notiek vienlaicīgi ar pre-sinaptiskā nerva aktivizēšanos. 

Lielākais vairums psihotropo medikamenti ietekmē neirotransmisiju (impulsu 
pārvadi sinaptiskajā spraugā):

•	 agonisti – medikaments aktivē tos pašus receptorus ko 
neiromediātors;

•	 antagonisti – medikaments bloķē tos receptorus ko aktivē 
neirotransmiters;

•	 netiešie agonisti – medikaments uzlabo neirotransmiteru darbību;
•	 inversie agonisti – saistās ar to pašu receptoru, ar kuru agonists, bet 

bet izraisa agonistam pretēju efektujaukts agonists – antagonists – 
medikaments darbojas kā agonists, bet bloķē citu agonistu efektu;

•	 parciāli agonisti – paaugstina neiromediātoru līmeni smadzeņu 
daļās, kur tas ir pazemināts, pazemina – smadzeņu daļās, kurās tas 
ir paaugstināts.

Neirotransmiteru iedalījums:
•	 Amīni 

•	 Kateholamīni:
•	 Noradrenalīns s. norepinefrīns (NE);
•	 Adrenalīns s. epinefrīns;
•	 Dopamīns (D). 

•	 Acetilholīns (Ach) Nikotīna un muskarīna rec;
•	 Indolamīni: Serotonīns (5Ht). 

•	 Aminoskābes: 
•	 Gamma-aminosviestskābe (GASS), Glutamāts; Glicīns;
•	 Histamīns (H). 

•	 Neiropeptīdi: 
•	 Leu, Met -enkefalīni,  β-endorfīns;

•	 Peptīdi hormoni:
•	 Holecistokinīns, vasopresīns, neiropeptīds Y, hipotalāma 

hipotalāma atbrīvotajfaktori, jeb relizingfaktori;
•	 Gāzes: 

•	 Slāpekļa oksīds (No), oglekļa monoksīds (Co).

PSIHOTROPO MEDIKAMENTU GRUPAS, 
INDIKĀCIJAS UN KONTRINDIKĀCIJAS, KLīNISKĀS īPAšīBAS:

ANtIDEPRESANtI.
Antidepresanti ir medikamentu grupa, kura pamatā nozīmējama pacientiem 

ar depresiju, dažādiem neirotiskiem traucējumiem, ēšanas traucējumiem. 
Antidepresanti pārsvarā regulē serotonīna un norepinefrīna metabolismu 
sinapsē. Nozīmējot AD, ieteicams devu pielāgot individuāli un pakāpeniski (īpaši 
tCA grupas AD, retāk jaunākajiem AD), jārēķinās, ka AD savu efektivitāti sāk uzrādīt 
terapijas 2.-3. nedēļas laikā, bet pirmo 2 mēnešu laikā koriģē psihopatoloģisko 
simptomātiku. Nozīmējot AD, ieteicamas ņemt vērā šo medikamentu aktivējošo 
vai sedējošo darbību, kā arī blaknes. AD nozīmējami kursa lietošanai, minimālais 
ārstēšanas kurss ir 4 - 9 mēneši, bieži AD ir nozīmējami depresijas u.c. traucējumu 
ārstēšanai vairāku gadu garumā. 

Antidepresantu (AD) reģistrētās indikācijas atšķiras dažādiem preparātiem.

Biežākās AD indikācijas: Depresijas terapija akūtajā, stabilizācijas un 
profilaktiskajā periodā, obsesīvi kompulsīvie traucumi (oKt), panika, sociāla 
fobija, ģeneralizēta trauksme, bulīmija, anoreksija, arī neiropātiskās sāpes, UDHS 
(Uzmanības deficīta un hiperaktivitātes s.), posttraumatiskā stresa sindroms, 
premenstruālās disforijas sindroms. 

Nereģistrētās indikācijas: alkohola atkarība, premenstruālās disforijas 
sindroms, migrēna, bezmiegs, somatoformie traucējumi, neirotiskā nakts enurēze, 
katapleksija u.c. 

Kopējās AD kontrindikācijas ir – alerģija uz konkrētu medikamentu, akūta 
mānija, jaukti afektīvs stāvoklis (ar prevalējošu mānijas simptomātiku), šizofrēnijas 
paasinājums, nepietiekami ar medikamentiem kontrolēta epilepsija, akūta 
somātiska un neiroloģiska saslimšana (pēc speciālista ieskatiem).

Piesardzīgi lietojami pie serotonīna sindroma anamnēzē,  grūtniecēm 
un bērniem (dažādi riski un lietošanas vecuma ierobežojumi), gados 
veciem pacientiem (īpaši tCA), pie hroniskām elpošanas, kardioloģiskām, 
gastroenteroloģiskām, endokrīnām saslimšanām, prostatas adenomas u.c.
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tabula Nr. 3  Klīniskajā praksē lietoto antidepresantu devas, indikācijas, lietošanas īpatnības.

ANtIDEPRESANtS DEVAS REĢIStRētāS INDIKāCIjAS
KLīNISKĀS INDIKĀCIJAS PIEzĪMES

tabulā apkopotie dati ir ņemti no dažādiem medicīniskās literatūras avotiem un medikamentu aprakstiem, pirms nozīmēt kādu no medikamentiem, ārstam ir 
jāiepazīstas ar pilnu medikamenta aprakstu.

tricikliskie antidepresanti.
tCA - iespējams ir efektīvāki par SSAI vīriešiem.
tCA – iespējams ir efektīvāki par SSAI pie melanholiskām depresijām.
tCA kombinējot ar MAoi. – augsts serotonīna sindroma risks, hipertensijas risks.

Amitriptylinum

tabl. 10 mg
tabl. 25 mg

Retardētā forma
Caps. 50 mg

25 – 200 
mg/dienā

Depresija. 

Kombinētā terapijā pie 
neiropātiskām sāpēm.

Nav pirmās izvēles AD pie depresijas augstā blakusparādību riska dēļ.
Rekomendē pie depresijas ar trauksmi.
Mazās devās var nozīmēt aŗi pie miega traucējumiem.
Efektīvs pie nakts enurēzes, neiropātiskām sāpēm, migrēnas profilaksei. 
Metabolizējas par nortriptilīnu. 
Viens no efektīvākajiem AD pie rezistentas depresijas. 
Var būt efektīvāks vīriešiem kā SSAI. 
Pieaug CNS nomākuma risks, ja lieto kopā ar alkoholu. 
Var pastiprināt psihotiskos simptomus. 
Adipoziem pacientiem augstāks kardiovaskulārās patoloģijas risks. 
Nedrīkst kombinēt ar MAoi.

Clomipraminum

tabl. 10 mg
tabl. 25 mg

SR forma
tab. 75 mg

30 – 250 
mg/dienā

Depresija. 
obesesīvi kompulsīvie 
traucējumi.

Kombinētā terapijā pie 
neiropātiskām sāpēm.

Involūcijas depresijas. 

Vienīgais no tCA, kas ieteikts kā pirmās izvēles tCA pie depresijas, tomēr vienmēr 
jāvērtē augstais blakņu risks.
Viens no efektīvākajiem AD pie rezistentas depresijas.
Viens no efektīvākajies AD pie oKt.
Uzrādījis efektivitāti pacientiem ar katapleksiju.
Efektīvs maskētas depresijas gadījumā.
Komorbīdas depresijas ar fobijām, obsesīvi kompulsīviem traucējumiem. 

ANtIDEPRESANtS DEVAS REĢIStRētāS INDIKāCIjAS
KLīNISKĀS INDIKĀCIJAS PIEzĪMES

Imipraminum

tab. 25 mg

10 – 200 
mg/dienā

Depresija.

Nakts enurēze.
terapeitiski rezistenta 
depresija.
Katapleksija.

Nav pirmās izvēles AD pie depresijas augstā blakusparādību riska dēļ.

Var pastiprināt psihotiskos traucējumus.
Piesardzība pacientiem ar kardioloģiskām saslimšanām.
Piesardzība gados veciema pacientiem.
Var pacientiem paaugstināt svaru.

Nortriptylinum

tab. 25 mg

30 – 150 
mg/dienā 

Depresija. 
Kombinētā terapijā pie 
neiropātiskām sāpēm.

Amitriptilīna aktīvais metabolīts. 
Nav pirmās izvēles AD pie depresijas augstā blakusparādību riska dēļ.
Iesaka depresīviem pacientiem ar trauksmi un bezmiegu.
SSAI līdzīgs efekts.
Darbība līdzīga amitriptylinum, taču mazāk blakusefektu. 

Serotonīna atpakaļsaistes inhibitori (SSAI)
SSAI - iespējams ir efektīvāki par tCA sievietēm
SSAI – iespējams ir efektīvāki par tCA pie vieglas un vidējas intensitātes depresijām

Citalopramum

tab. 10 mg
tab. 20 mg
tab. 40 mg

20 – 60 mg

Depresija. 
oKt.
Panikas traucējumi ar ar/bez 
agorafobijas un sociālām 
fobijām.
Ģeneralizēta trauksme
Posttraumatiskā stresa 
sindroms.

ja nav efekta pēc 6 - 8 nedēļām, tad jāpalielina deva vai jāmaina terapija.
Iespējama simptomu saasināšanās terapijas laikā un tikai simptomu daļas korekcija.
Labi panesams AD, salīdzinoši maz izraisa SD.
Viens no drošākajiem AD gados veciem pacientiem.

Escitalopramum

tab. 5 mg
tab. 10 mg
tab. 15 mg
tab. 20 mg

10 – 20 
mg/dienā

Depresija. 
oKt.
Ģeneralizēta trauksme.
Panikas traucējumi ar ar/bez 
agorafobijas.
Sociālas fobijas.

FDA apsiprināts bērniem no 12 gadu vecuma depresijas ārstēšanai.
Labāk panesams kā citaloprams, iespējams vislabāk panesamais SSAI. 
Salīdzinoši maz izraisa SD.
Maz mijiedarbību, piemērots augmentēšanai ar citiem medikamentiem. 
Efektivitāte remisijas sasniegšanā līdzīga duālas darbības AD.
ja gados veci depresīvi pacienti nereaģē uz escitalopramu, izvērtēt Alcheimera 
slimības diagnozi
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Fluoxetinum

tab. 20 mg

20 – 60 
mg/dienā

Depresija.
oKt. 
Bipolāra depresija.
Bulīmija.

Garš pusizvades periods, ir aktīvs metabolīts.
Piesardzīgi uzsākt terapiju pacientiem ar trauksmi un bezmiegu.
Rekomendē atipiskas,  apātiskas un adinamiskas depresijas gadījumā.
Piemērots pie bulīmijas (+ depresija) gados jaunām pacientēm (60-80mg/d), bet 
nenozīmēt pie anoreksijas.
Grūta terapijas uzsākšana pacientiem ar trauksmi, ažitāciju, paniku.
Mazāk efektīvs remisijas sasniegšanai kā SNAI.
Kombinācijā ar olanzapīnu efektīvs pie bipolāras, psihotiskas un rezistentas depresijas.

Fluvoxaminum

tab. 50 mg
tab. 100 mg

100 – 300 
mg/dienā
(lietojams 2 x 
diena, ja deva > 
150 mg)

Depresija.
oKt. 
Panikas traucējumi.
Ģeneralizēta trauksme.
Sociālās fobijas.
PtSS.
Bērniem no 8 gadu vecuma.

Piemērots pie depresijas ar trauksmi.
ātrs efekts pie miega traucējumiem, trauksmes. 
Salidzinoši reti izraisa SD, bet jāierobežo pacientiem ar  KzS un citiem gremošanas 
traucējumiem. 
Ieteicams pie obsesīvi kompulsīvas simptomātikas šizofrēnijas pacientiem.
terapeitiski rezistentiem oKt pacientiem ieteicama fluvoksamīna un klomipramīna 
kombinācija, bet strikti jāseko blaknēm.
Ieteicams pie depresīvi murgainiem stāvokļiem šizofrēnijas pacientiem kombinācijā 
ar antipsihotiķiem.

Paroxetin
tab. 20 mg

20 – 50 
mg/dienā 

Depresija.
oKt. 
Ģeneralizēta trauksme. 
Panikas lēkmes ar ar/bez 
agorafobijas.
Sociālas trauksmes/ sociālas 
fobijas.
Posttraumatiskais stresa 
sindroms.

Piemērots trauksmaini depresīviem pacientiem, arī pie bezmiega. 
Viegls holinerģiskais efekts saistīts ar sedatīvu un miega efektu, arī ar kognitīvu 
disfunkciju.
Vismazāk aktivējošais no SSAI.
Biežāk pārtraukšanas sindroms kā citiem SSAI, terapija pārtraucama pakāpeniski 2-4 
ned. laikā.
Iespējams mazāk svara pieauguma un seksuālas disfunkcijas kā citiem SSAI.
Relatīvi augstāks teratogēns risks (lietojot 1. trimestrī), kā citiem SSAI.

ANtIDEPRESANtS DEVAS REĢIStRētāS INDIKāCIjAS
KLīNISKĀS INDIKĀCIJAS PIEzĪMES

Sertralinum

tab. 50 mg
tab. 100 mg

50 – 200 
mg/dienā

Depresija.
oKt. 
Panikas lēkmes ar ar/bez 
agorafobijas. 
Sociālas fobijas.
Posttraumatiskais stresa 
sindroms. 

Devām lielākām par 100 mg efektivitāte pētījumos nav pārliecinoša.
Piesardzīgi uzsākt terapiju pacientiem ar trauksmi, paniku un bezmiegu.
Rekomendē pie hipersomnijas.
trauksme terapijas sākumā, var pasliktināt KzS (diarejas) gaitu
Ieteicama devas titrēšana.
Pirmās izvēles AD pie atipiskas, apātiskas un adinamiskas depresijas.
Grūta terapijas uzsākšana pie panikas.
Pacientēm ar hiperprolaktinēmiju, nepaaugstina prolaktīnu (piemērots meitenēm, 
pusaudzēm).
Nenovēro kognitīvās sfēras blāvinājumu.
Mazākais kardiovaskulārais risks (pētīts pie stenokardijas un MI).
Efektīvāks sievietēm pie PtSS un depresijas. Iesaka pie PMDS (luteālajā fāzē).

Serotonīna – norepinefrīna atpakaļsaistes inhibitori (SNAI).
Var būt efektīvāki par SSAI, lai sasniegtu depresijas remisiju.
Piemēroti pacientiem, kuriem ir depresija ar fiziskiem simptomiem, sāpēm, nogurumu.
Piemēroti pacientiem ar ieilgušu vai atipisku depresiju.

Duloxetinum

tab. 30 mg
tab. 60 mg

60 – 120 
mg/dienā

Depresija.
Diabēta neiropātija ar sāpju 
sindromu.
Ģenerealizēta trauksme.
Bipolāra depresija.

Vislabāk pierādītais un biežāk lietotais pie hroniskām neiropātiskām sāpēm.
Piemērots pacientiem ar ieilgušu vai atipisku depresiju. 
Neiesaka pacientiem ar prostatas un uroloģisku patoloģiju.
Rekomendē pie urīna nesaturēšanas.
Mazāks hipertensijas risks kā venlafaksīnam (lielās devās).

Venlafaxinum

tab. 37,5 mg
tab. 75 m g

XR forma
Caps. 37,5 mg
Caps. 75 mg
Caps. 150 mg

75 – 375 
mg/dienā, dalot 
divās devās, 
kopā ar ēdienu

Ilgstošas 
darbības forma 
– 75 - 225 
mg/dienā 

Depresija.
Ģeneralizēta trauksme.
Panikas traucējumi ar/bez 
agorafobijas. 
Sociālas fobijas.

Kombinētā terapijā pie 
neiropātiskām sāpēm.
PtSS. 

Blaknes ir devas atkarīgas ar tendenci izzust. 
Pie lielām devām iespaido antidiurētiskā hormona sekrēciju, rodas hiponatriēmija.
Rekomendē  gadījumos, kad iepriekš bijuši neefektīvi SSAI, pie rezistentām depresijām.
Sedācija ir reta, nav raksturīgs svara pieaugums.
Neiesaka pacientiem ar vemšanu, hipertensiju, sirds patoloģiju !!! Pie lielām devām var 
būt arteriāla hipertensija.
Iesaka pie pieaugušo UDHS.
Biežāk sasniedz remisiju kā citi AD (lielās devās).
Parasti atceļ nedēļas laikā, bet, ja ir atcelšanas simptomi - tad mēneša laikā. 
Kardioloģiskas komplikācijas pārdozējot.
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Milnacipranum

tab. 50 mg
100 mg /dienā

Depresija.

Fibromialģija.
Neiropātiskas sāpes.
Hroniski reimatoīdi 
traucējumi.
PtSS.

Izteiktāka NE atpakaļsaistes inhibēšana, kā 5Ht atpakaļsaistes inhibēšana.
Piemērots pacientiem ar miegainību, vājumu.
Piesardzīgi uzsākt terapiju pacientiem ar trauksmi, bezmiegu.
ātrāks efekts uz fibromialģijas simptomiem kā uz depresijas simptomiem.
Augstāks urīna retences risks kā citiem SNAI, tas izteiktāks vecākiem vīriešiem, 
sievietēm retāk.
Nav farmakinētiskas mijiedarbības ar tCA.

Dopamīna – norepinefrīna atpakaļsaistes inhibitors.

Bupropionum

SR forma tab. 
150 mg

150 – 225 
mg / dienā

Depresijas ārstēšana un 
profilakse.
Nikotīna atkarība.
Bipolāra depresija
UDHS.

Var būt efektīvs pēc neveiksmīga SSAI kursa.
Pretrunīgi dati par hipomānijas/mānijas risku.
Koriģē depresijas pseidodemenci.
Efektīvs pie hipersomnijas un gurdenuma.
Var pastiprināt tikus.
Nav efektīvs pie trauksmes.
Nepaaugstina svaru, neizraisa seksuālu disfunkciju.
Paaugstina epilepsijas lēkmju risku, īpaši pacientiem ar anoreksiju un 
bulīmiju (ar zemu svaru).
Efektīvs pie nikotīna atkarības.

Norepinefrīna selektīvie atpakaļsaistes inhibitori.

Reboxetinum
tab. 4 mg

4 – 8 mg 
priekšpusdienā

Depresija.
Distīmija.
Panikas traucējumi.
UDHS.

Pacientiem ar adinamisku depresiju.
Labāk kā SSAI uzlabo kognitīvās funkcijas un sociālo funkcionēšanu.
Piemērots suicidāliem pacientiem.
Neiesaka pacientiem ar urinācijas aizturi, prostatas adenomu, aizcietējumiem, kā arī 
ažitētiem pacientiem. 

Atomoxetinum 
Caps. 10 mg, 
18 mg, 25 mg, 
40 mg, 60 mg, 
80 mg vai 100 mg

0,5 – 1,2 mg / kg 
svara bērniem
40 – 100 mg 
pieaugušajiem 

UDHS bērniem no 6 gadu 
vecuma. 

Uzlabo koncentrēšanās spēju, uzmanību, mazina motoro hiperaktivitāti.
Regulē dopamīna līmeni frontālā garozā un nucleus accumbens, uzlabo uzmanību 
un koncentrēšanos.
Neizraisa atkarību.
UDHS bipolāriem pacientiem.
Pacientiem ar UDHS efekts pakāpeniskāks kā metilfenidātiem.
Iespējams efektīvs depresijas pacientiem.

ANtIDEPRESANtS DEVAS REĢIStRētāS INDIKāCIjAS
KLīNISKĀS INDIKĀCIJAS PIEzĪMES

Dažādas darbības antidepresanti.

Mirtazapinum

tab. 15 mg
tab. 30 mg
tab. 45 mg

Mutē disperģējamās 
tabletes 
tab. 15 mg
tab. 30 mg
tab. 45 mg

15 – 45 
mg/dienā

Depresija.

Panikas traucējumi. 
Ģeneralizēta trauksme.
PtSS.

Alfa 2 antagonists serotonīnerģiskos un norepinefrīnerģiskos neironos (paaugstinot 
5Ht un NE līmeni sinapsē), bloķē 5Ht 2A, 5Ht 2C, 5Ht 3 serotonīna receptorus, H1 
antagonists.
Darbojas ātrāk par SSAI.
Piemērots pacientiem ar rezistentu, smagu depresiju gan monoterapijā, gan kombinētā 
terapijā.
Bieži paaugstina svaru (siev.>vīr.), izraisa sedāciju.
Ieteicams pacientiem ar SD, trauksmi,  pacientiem ar somātisko traucējumu terapiju, kā 
augmentējošs līdzeklis pie citiem AD.
Neiesaka adinamiskiem pacientiem.
Pievienojot venlafaksīnam (caur 5Ht antagonismu) mazina GI blaknes.
Pievienojot haloperidolam mazina šizofrēnijas negatīvo simptomātiku.
Reta blakne - sūdzības par zibšņiem acu priekšā.

trazodonum Ret.
tab. 75mg; 150 mg

75 – 300
mg/ vakaros

Depresijas ar nemieru un 
miega traucējumiem.
trauksme.
Primāri miega traucējumi.

SSAI un 5Ht2 antagonists.
Antidepresants ar anksiolītisku efektu piemērots pacientiem ar trauksmaini 
depresīviem stāvokļiem.
Var būt efektīvs demences pacientiem ar ažitāciju un agresiju.
Neizraisa seksuālu disfunkciju.
Pie lielām devām traucējoša sedācija.
Var būt neefektīvs pie smagas depresijas.
Var vīriešiem izraisīt priapismu.
zems risks iesvārstīt mānijā.

tianeptinum

tab. 12,5 mg

 37,5 – 50 
mg / dienā

Neirotiskā un reaktīvā 
depresija. 
trauksmaini 
depresīvs stāvoklis ar 
psihosomatiskām, īpaši 
gastrointestinālām 
sūdzībām. 
trauksmaini depresīvs 
stāvoklis alkohola 
atkarīgajiem, pārtraucot 
alkohola lietošanu. 

tricikliskas struktūras serotonīnu līdzsvarojošs AD.
teorētiski - sekot svaram, kontrolēt EKG (Qt int.), jo ir tCA – praksē nav problēmu.
Piemērots gados veciem, alkohola atkarības ārstēšanai.
Piemērots trauksmaini depresīviem pacientiem.
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Agomelatinum
tab. 25 mg

25 – 50 
mg / vakaros

Depresija ar nomoda – 
miega ritma traucējumiem.

Melatonīna M1 un M2 receptoru agonists, 5Ht 2C receptoru antagonists.
Normalizē cirkādiskos ritmus un miegu.
Piemērots pacientiem ar seksuālu disfunkciju, nepaaugstina svaru.
jāseko aknu fermentiem terapijas laikā.

tabula Nr 4. Antidepresantu mijiedarbības (adaptēts pēc taylor, 2012)

ANtIDEPRESANtS P 450 GALVENāS MIjIEDARBĪBAS

Amitriptylinum SSAI, fenotiazīni, alkohols, antipsihotiskie līdzekļi, MAoi., levodopa, disulfirāms, diazepāms, antikoagulanti.

Clomipraminum Digoksīns, hipotensīvie līdzekļi centrālas darbības alfa2 receptoru agonisti (piem., klonidīns), litijs, smēķēšana 
(var pazemināt klomipramīna koncentrāciju plazmā), varfarīns, vairogdziedzera hormoni, valproāti.

Imipraminum Kā klomipramīnam.

Nortriptilynum Kā klomipramīnam.

Citalopramum
Vāji inhibē vairums 
citohromu enzīmu.

Nelietot kopā ar MAoi, asinszāli saturošiem medikamentiem, alkoholu, NPL, varfarīnu, karbamazepīnu, 
klozapīnu, triptāniem!!!, izoniazīdu, ketokonazolu, metoprololu, selegelīnu.

Escitalopramum Kā citalopramum.

Fluoxetinum
Inhibē CYP2D6,

CYP3A4.

Paaugstina dažu antipsihotisko līdzekļu, benzodiazepīnu, karbamazepīna, ciklosporīna, fenitoīna un triciklisko 
antidepresantu līmeni plazmā. Nelietot kopā ar - pretdiabēta līdzekļiem, beta blokatoriem, buspironu, 
diurētiskiem līdzekļiem (hiponatriēmija), risperidonu, selegilīnu, varfarīnu.

Fluvoxaminum Inhibē CYP1A2/ 2C9/3A4.
Paaugstina  dažu benzodiazepīnu, karbamazepīna, ciklosporīna, metadona, olanzapīna, klozapīna, fenitoīna, 
propranolola, teofilīna, triciklisko antidepresantu, varfarīna līmeni pazmā. Piesardzīgi lietot kopā ar alkoholu, 
litiju, NPL, asinszāli saturošiem medikamentiem, triptofānu, varfarīnu, alosteronu.

Paroxetinum
Spēcīgi inhibē 

CYP2D6.
Paaugstina triciklisko antidepresantu, antipsihotisko līdzekļu līmeni plazmā. Izvairīties no vienlaicīgas asinszāli 
saturošu medikamentu lietošanas. Piesardzīgi kopā ar alkoholu, litiju, NPL, digoksīnu, risperidonu, varfarīnu.

Sertralinum
Inhibē 

CYP2D6.

Palielina dažu antipsihotisko līdzekļu, triciklisko antidepresantu līmeni plazmā. 
Izvairīties no vienlaicīgas asinszāli saturošu medikamentu, citu SSAI un SNAI lietošanas.
Piesardzīgi kopā ar alkoholu, litiju, NPL, triptofānu, varfarīnu, disulfiramu, valproātiem, izoniazidu.

Duloxetinum
Metabolizējas 

caur CYP1A2 un
CYP2D6. Inhibē CYP2D6.

Uzmanīgi ar medikamentiem, kurus metabolizē CYP1A2, CYP2D6.
Piesardzīgi kopa ar alkoholu, SSAI un SNAI, fluorhinoloniem (nav ieteicams lietot kopā), triptāniem, NPL, 
antikoagulantiem. Smēķētājiem ieteicams devu paaugstināt par ~15%.

Mirtazapinum
Minimāli ietekmē 

CYP2D6/1A2/ 3A4.
Nedaudz ietekmē CYP2D6/1A2/3A4.
Piesardzīgi kopā ar alkoholu, sedatīviem līdzekļiem.

Venlafaxinum
Metabolizējas caur 

CYP2D6/3A4.
Piesardzīgi kopā ar medikamentiem, kuri inhibē CYP2D6/3A4 enzīmus.
Piesardzīgi kopā ar alkoholu, cimetidīnu, klozapīnu, varfarīnu.

tabula Nr 5. Antidepresantu receptoru profils un maksimālās devas, (adaptēts pēc Bazire, 2012).

ANtIDEPRESANtS PUSIzVADES 
LAIKS (StUNDAS)

SERotoNĪNS
(5Ht)

NoREPINEFRĪNS
(NE)

DoPAMĪNS
(DA)

MAKS. D/N 
DEVA (MG)

MAKS. DEVA (MG) 
GADoS VECIEM

Amitriptylinum 8-24 +++ ++++ + 200 75

Clomipraminum 17-28 +++ + - 250 75

Imipraminum 4-18 +++ + - 300 50

Nortriptylinum 18-96 + +++ - 150 50

Citalopramum 33 ++++ - - 60 40

Escitalopramum 30 ++++ - - 20 <20

Fluoxetinum 24-140 ++++ - + (20) (60)

Fluvoxaminum 13-22 +++ - - 300 300

Paroxetinum 24 ++++ + - 50 40

Sertralinum 25-36 +++ - - 200 200

Venlafaxinum 1-2 +++
(devu atkarīgs)

+++
(devu atkarīgs)

+
(devu atkarīgs) 375 375

Duloxetinum 8-17 +++ +++ - 120 Piesardzīgi 

Mirtazapinum 20-40 +++ + - 45 45

trazodonum 3-7 ++ (arī  5Ht 2 
anatgonists) - - 600 300

Reboxetinum 13 0 +++ 0 12 -

Agomelatinum 
(Melatonīna agonists) 1-2 5Ht2C antag. 0 0 50 50

Bupropionum - ++ ++ (300)
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tabula Nr 6. Antidepresantu blakusparādības  (adaptēts pēc Bazire, 2012).

ANtIDEPRESANtS ANtIHoL. KARDIoL. NELABUMS SEDāCIjA toKSICItātE
PāRDozējot

EPILEPt. 
LēKMjU RISKS

SEKSUāLA
DISFUNKCIjA 

Amitriptylinum +++ +++ ++ +++ +++ ++ ++

Clomipraminum +++ ++ ++ ++ + ++ +++

Imipraminum ++ ++ ++ + +++ ++ ++

Nortriptylinum ++ + ++ + ++ + ++

Citalopramum - - +++ - + - ++

Escitalopramum - - ++ - - - ++

Fluoxetinum - - ++ - - - ++

Fluvoksaminum + - +++ + - - +

Paroxetinum - - ++ - - - +++

Sertralinum - - ++ - - - ++

Venlafaxinum - ++ ++ + ++ + ++

Duloxetinum - - ++ + ? ? ++

Mirtazapinum - - - ++ - ++ ++

trazodonum + + +++ ++ + - ++

Reboxetinum + + + - - - -

Agomelatinum - - - - - -

Bupropionum + - + - ++ +++ -

AD dažādas blaknes un lietošanas īpatnības:

tCA pacientiem reizēm novēro fotosensitivitāti un zilgan-zaļu urīnu. 
tCA – nedrīkst kombinēt ar alkoholu, var pastiprināties intoksikācija un AD 

blaknes.
tCA – pacientiem ar pazeminātu svaru vai nepietiekamu šķidruma uzņemšanu 

palielinās kardioloģisko blakņu risks.

SSAI - var terapijas laikā izsaukt emocionālo (afektīvo) reakciju blāvinājumu.
SSAI lietošanas laikā novērotā seksuālā disfunkcija (risks ap 10-15%) var 

saglabāties visu terapijas kursa laiku, SSAI atceļot, tā koriģējas.
Sievietēm pēc 50 g.v. iesaka kombinēt SSAI ar estrogēniem, uzlabojas SSAI 

grupas AD efektivitāte.
SSAI var tikt nozīmēti pacientēm ar premenstruālās disforijas sindromu 

(menstruālā cikla 3. un 4. nedēļā, vairākus ciklus pēc kārtas). 

AD klīniskā efektivitāte uzrādās pakāpeniski 1.-2. (retāk 3. vai 4.) nedēļas laikā, 
bieži šai periodā ir nepieciešams titrēt AD devu. 1-2 nedēļu laikā tiek novērotas AD 
blaknes, kas biežāk pakāpeniski izzūd (īpaši SSAI un SNAI grupas AD). tCA blaknes 
var saglabāties ilgstoši. terapijas kurss ar AD ieteicams minimāli 4 mēnešus, dažkārt 
līdz gadam pie pirmajām depresijas epizodēm vai trauksmes, atkārtoti AD kursi var 
būt ilgāki (gadiem).

Antidepresantu pārtraukšanas (atcelšanas) simptomi.

Pārtraucot ārstēšanu ar AD, ieteicams tos atcelt, pakāpeniski samazinot devu 
2-4 nedēļu laikā. Biežākie AD pārtraukšanas simptomi ir – miega traucējumi, 
nemiers, nelabuma sajūta, gripai līdzīgi simptomi, viegli līdzsvara un jušanas 
traucējumi. AD pārtraukšanas simptomus biežāk novēro pacientiem, kuri pēkšņi 
pārtrauc lietot paroksetīnu, venlafaksīnu (izņemot SR formu) vai tricikliskos AD. 
Retāk AD pārtraukšanas simptomus novēro pacientiem, kuri lietojuši agomelatīnu, 
bupropionu, citalopramu vai escitalopramu un sertralīnu.

MEtILFENIDātI.

Metifenidātu klīniskās indikācijas ir uzmanības deficīta un hiperaktivitātes 
sindroms, bērniem no 6 g.v. (diskutabls ir to pielietojums pieaugušajiem), 
narkolepsija, terapeitiski rezistenta depresija (kā augmentējošs līdzeklis).

Uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma terapijā pirmsskolas vecuma 
bērniem (4-6 g.v.) pirmā vietā liekama psihosociālā terapija. Medikamentozā 
(metilfenidāti, atomoksetīns) terapija pirmsskolas vecuma bērniem nav izvēles 
terapija, medikamenti nozīmējami retos (klīniski smagos un komorbīdos) 
gadījumos, vienmēr strikti jāizvērtē tās nepieciešamība. Metilfenidātu efektivitāte 
4-5 gadu vecuma bērniem nav pietiekami pierādīta. 

Skolas vecuma bērniem (no 6-7 g.v.) vislabākā ir kombinēta terapija: 
psihosociālā terapija + individuāla pedagoģiska palīdzība + farmakoterapija. 

Vienmēr ieteicams terapiju uzsākt ar psihoterapiju un psihoedukāciju 
vecākiem. Kombinētās terapijas ilgums vienam pacientam ieteicams 3 -5 gadu 
periodā. 

INDIKāCIjAS. MEDIKAMENtI. DARBĪBAS MEHāNISMS BLAKNES, PIEzĪMES

tabulā apkopotie dati ir ņemti no dažādiem medicīniskās literatūras avotiem un medikamentu aprakstiem, pirms nozīmēt kādu no medikamentiem, ārstam ir 
jāiepazīstas ar pilnu medikamenta aprakstu.

Uzmanības deficīta un 
hiperaktivitātes sindroms
Narkolepsija

terapijas rezistenta depresija.

tab. Ritalin (10 mg)

tab. Concerta 
(prolongēts, 18, 36, 54 mg)

tab.Medikinet 
(5, 10, 20 mg; XL 5, 10, 10, 20, 30, 
40 mg)

Pastiprina norepinefrīna, bet īpaši dopamīna 
darbību, bloķējot atpakļsaistīšanos un 
pastiprinot to izsviedi sinapses spraugā
Uzlabo DA un NE darbību dorsolaterālajā 

prefrontālajā smadzeņu garozas daļā (uzlabo 
koncentrēšanos, uzmanību, informācijas 
reproducēšanu), mediālajā prefrontālajā garozā 
un hipotalama (mazina depresijas simptomus, 
vājumu, miegainību). 

tipisku UDHS gadījumā (F90.0)  iesaka medikamentozo terapiju uzsākt 
ar metilfenidātu preparātu monoterapijā (Ritalin (deva ap 0,5 mg/
kg), Concerta  (deva ap1 mg/kg)). Klīnisko efektu uz UDHS vērtēt pēc 
4 nedēļām. ja UDHS kombinējas ar tiku neirozi, logoneirozi, emociju 
traucējumiem, afektīviem traucējumiem u.c.) izvēlēties SNAI grupas 
antidepresantu atomoksetīnu  deva 0,5 – 1,4 mg/kg). Uzvedības 
traucējumu un hiperaktivitātes dinamiku vērtēt 4. – 6. nedēļā pēc terapijas 
uzsākšanas.
Blaknes: Svara zudums, nelabums, anoreksijas sindroms; bezmiegs, 

murgaini sapņi; reibonis; atsitiens fenomens; kairināmība, disforija, 
ažitācija; afekta labilitāte;  augšanas palēnināšanās. Iespējams somatotropā 
hormona nomākums. Lietojot ilgstoši, var attīstīties pieradums, atkarība, 
iespējamas halucinācijas, reaktīva depresija, pēksņa nāve.

tabula Nr 7. Metilfenidātu devas, indikācijas, darbības mehānisms un blaknes.
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NORMOTīMIķI (GARASTĀVOKļA STABILIZATORI).

Normotīmiķi (garastāvokļa stabilizatori) psihiatrijā tiek nozīmēti, ja pacientam 
ir būtiskas garastāvokļa svārstības, uzvedības traucējumi, agresivitāte, disforijas 
u.c. Normotīmiķi ir nozīmējami ārstēšanas kursam, kas bieži ir vairāku mēnešu 
(gadu) periodā. Normotīmiķu efekts parādās pakāpeniski 2.-3. terapijas nedēļā, 
īslaicīga normotīmiķu nozīmēšana nav mērķtiecīga.

Normotīmiķu indikācijas psihiatrijā: bipolāri afektīvie traucējumi (BAt), 
šizoafektīviem traucējumiem. Retāk nozīmējami garastāvokļa līdzsvarošanai pie 
šizofrēnijas, kā arī terapijas augmentācijai pie rezistentas depresijas. Normotīmiķi 
klīniskā praksē tiek lietoti arī pacientiem ar organiskiem psihiskiem traucējumiem 
– organiskiem personības traucējumiem, uzvedības traucējumiem pie demences, 
pusaudžiem un jauniešiem ar uzvedības traucējumiem pie garīgās atpalicības 
u.c.

Normotīmiķiem ir jāiespaido vismaz viens no BAt faktoriem (māniju, depresiju, 
jaukti afektīvo stāvokli, cikliskumu, epizožu skaitu, profilaksi), kā arī nevajadzētu 
nevienu no šiem faktoriem pasliktināt. Normotīmiķi neizraisa afektīvās fāzes 
nonomaiņu, bet stabilizē bipolāro traucējumu gaitu. Normotīmiķi nepastiprina 
psihotiskos simptomus.

Litijs.
Litija darbības mehānisms nav pilnībā skaidrs. Litijs regulē natrija transportu 

caur muskuļu un nervu šūnu membrānām; regulē DA, NE, 5Ht metabolismu; 
regulē sekundāro mesendžeru sistēmu (inhibē inositola monofosfātu un 
proteīnkināzi K); uzlabo citoprotektīvus procesus un neiroģenēzi CNS.

Monoterapijā litijs ir efektīvākais normotīmiķis eiforiskas mānijas un bipolāras 
depresijas (vieglas, vidēji smagas) pacientiem. Pierādīta ir litija efektivitāte 
profilaktiskās ārstēšanas periodā. Kombinējot ar citiem medikamentiem litiju 
iesaka pacientiem ar augstu suicīda risku, augstu fāzes inversijas risku. Nozīmējot 
litiju, jārēķinās ar nepieciešamību kontrolēt litija līmeni asinīs (akūtā periodā 
līdz 0,8 - 1,5 mmol/l, uzturošās terapijas laikā 0,6 - 1,2 mmol/l), ja pacients ir 
nelīdzestīgs, tad litiju labāk nenozīmēt. Litijs mazāk efektīvs pie jauktām epizodēm 
un psihotiskām mānijām.

Litija blaknes ir no devas atkarīgas. Viegli izteikta toksicitāte 1,5 - 2 mmol/l,     
vidēji izteikta 2 - 2,5 mmol/l, dzīvībai bīstama toksicitāte >2,5 mmol/l.  Iespējams ir  

slābums, tremors, līdzsvara traucējumi, ataksija un tremors, lielas slāpes, poliūrija, 
nelabums, diareja, iespējams ķermeņa svara pieaugums. EKG: parādās vadīšanas 
traucējumi. Iespējamas dermatoloģiskas blaknes (akne, ādas hiperēmija, alopēcija). 
Asins ainā – leikocitoze. Urīna analīzes: eritrocīti, cilindri, iekaisuma pazīmes. 
Smagākos gadījumos delīrijs. Saindēšanās gadījumā: lielas slāpes, apjukums, 
dizartrija, caureja, oligūrija, bezsamaņa, krampji, izteikti sirdsdarbības ritma 
traucējumi. Neatliekamās palīdzības iespējas- tikai toksikoloģiskā reanimācija.

Litijs ir samērā droši kombinējams ar citiem psihotropiem medikamentiem, 
bet tam ir augsts mijiedarbību risks ar diurētiķiem, NPL (diklofenaks, indometacīns, 
ketoprofēns), selektīvie CoG2 inh., AKE inh. (kaptoprils, enalaprils u.c.), sartānu 
grupas medikamentiem.

Karbamazepīns, okskarbazepīns. 
Ieteicams kā otrās izvēles preparāts, tas lietojams akūtas mānijas epizodes 

gadījumā, nozīmējams pacientiem ar disforisku vai organisku māniju, kā arī 
pacientiem ar komorbīdu alkohola atkarību. Ieteicamā karbamazepīna deva 
600 - 800 mg (līdz 1600 mg), nav nepieciešams regulāri kontrolēt līmeni 
asins plazmā (efektīvais līmenis plazmā 4 - 12 mkg/ml), tāpēc tas var tikt 
drošāk nozīmējams nelīdzestīgiem pacientiem. okskarbazepīns ir 10-keto-
karbamazepīns (karbamazepīna atvasinājums), salīdzinoši labāk panesams, bet 
mazāk pētīts bipolāro traucējumu ārstēšanā. okskarbazepīna ieteicamā deva ir 
600 - 2400 mg dienā.  Kā papildus terapijas līdzekļi var tikt lietoti garastāvokļa 
traucējumu stabilizēšanai arī šizoafektīviem pacientiem.

Darbības mehānisms – bloķē nātrija, kālija un kalcija kanālus,  inhibē 
glutamāta izdalīšanos.  

Blaknes: Sedācija, reibonis, galvassāpes, apjukums. Dispeptiskas sūdzības: 
dedzināšana pakrūtē, nelabuma sajūta, ēstgribas izmaiņas, reiboņi (parasti 
ārstēšanās sākumā). Neskaidra redze. Sekot leikocītu skaitam (leikopēnija), aknu 
un nieru funkcionālajam stāvoklim.

Smagas blaknes ir retas: leikopēnija, agranulocitopēnija, aplastiska anēmija, 
Stīvena – Džonsona sindroms.

Karbamazepīns ikdienas praksē ir samērā droši kombinējams ar citiem 
psihotropiem medikamentiem, bet tam ir augsts mijiedarbību risks ar 
benzodiazepīniem (pastiprina metabolismu, samazina līmeni plazmā), kombinējot 
ar neiroleptiķiem – samazina neiroleptiķu līmeni plazmā, ar klozapīnu (pieaug 

agranulocitozes risks), ar kalcija kanālu blokatoriem un makrolīdiem (pavājina 
karbamazepīna (CBz) metabolismu, pieaug neirotoksicitāte). SSAI grupas AD 
– fluoksetīns un fluvoksamīns var pavajināt CBz metabolismu, pastiprināt CBz 
līmeni un toksicitāti, bet tCA – paaugstina CBz līmeni un toksicitāti, samazina tCA 
līmeni. Pazemina orālo kontraceptīvo līdzekļu efektivitāti.

Valproāti un divalproāti.
Mānijas ārstēšanā efektivitāte līdzvērtīga litija preparātiem, tomēr divalproāti 

nozīmējami kā otrās izvēles normotīmiķi. Piemēroti jaukti afektīvo stāvokļu 
kupēšani un profilaksei. Kombinācijā ar neiroleptiķiem biežāk tiek nozīmēti 
akūtu māniju, nekā bipolāru depresiju ārstēšanai. Ieteicamā deva līdz 1500mg/
dienā, reti līdz 2000mg/dienā, regulāri divalproātu līmenis plazmā nav jākontrolē, 
bet efektīvais līmenis ir seruma līmenis 50-125 mkg/ml mānijas pacientiem. Kā 
papildus terapijas līdzekļi var tikt lietoti garastāvokļa traucējumu stabilizēšanai arī 
šizoafektīviem pacientiem.

Darbības mehānisms – bloķē natrija kanālus, paaugstina smadzenēs GASS 
līmeni.

Blaknes: izteiktākas ārstēšanās sākumā – miegainība, reiboņi, ataksija, galvas 
sāpes. Biežas blaknes ir dispeptiskas sūdzības, aizcietējumi, svara pieaugums, 

apetītes pārmaiņas. jaunām sievietēm un pusaudzēm nozīmējams piesardzīgi, 
var veidoties policistiskas olnīcas (pretrunīgi dati). Ilgstoši lietojot, jākontrolē asins 
analīzes, aknu un nieru funkcionālais stāvoklis, kā arī lipīdu vielmaiņa.

Valproātiem ir iespējamas mijiedarbības ar antikoagulantiem, karbamazepīnu, 
benzodiazepīniem, tCA u.c. medikamentiem, ko klīniskajā praksē gan novēro visai 
reti.

Lamotrigīns.
jaunas paaudzes garastāvokļa stabilizators, nozīmējams bipolāro depresiju 

ārstēšanā, salīdzinoši ar litiju, karbomazepīnu un divalproātiem - mazāk blakņu. 
Lamotrigīna deva jātitrē pa 25 - 50 mg nedēļā, efektīvā deva 100 - 200 mg/d.

Profilaktiski lietojams BAt2 gadījumā depresīvās fāzes profilaksei. Kā 
kombinētas terapijas sastāvdaļa var tikt lietots garastāvokļa stabilizēšanai 
bipolāriem un šizofrēnijas pacientiem, bet nav pirmās izvēles medikaments.

Darbības mehānisms – bloķē un regulē nātrija kanālus,  inhibē glutamāta un 
aspartāta izdalīšanos.

Biežākās blaknes: ādas izsitumi ap 10% pacientu. Sedācija, redzes dubultošanās 
vai neskaidra redze, reibonis, atkasija, galvas sāpes, tremors, bezmiegs, vājums. 
Gremošanas traucējumi, nelabums, vēdera sāpes, aizcietējumi. Rinīts.

NoRMotĪMIĶIS DEVAS KLĪNISKāS INDIKāCIjAS 
PSIHIAtRIjā PIEzĪMES

tabulā apkopotie dati ir ņemti no dažādiem medicīniskās literatūras avotiem un medikamentu aprakstiem, pirms nozīmēt kādu no medikamentiem, ārstam ir 
jāiepazīstas ar pilnu medikamenta aprakstu.

Lithium carbonas
(šobrīd nav reģistrēts 
Latvijā)
tab. 0,3 
tab. 0,5

400 – 1200 mg
(max deva pie 
akūtas mānijas 
1800 mg)

Mānija BAt ietvaros.
Mānijas profilakse.
Bipolāra depresija.

jākontrolē litija līmenis asinīs regulāri.
Samazina suicīda risku bipolāriem pacientiem.
Var tikt nozīmēts nelielās devās pacientiem ar neitropēniju (pacientiem, kas 
lietojuši klozapīnu).
Var tikt lietots kā AD augmentācijas līdzeklis pie rezistentas depresijas.
Akūtas mānijas vai depresijas pacientiem litija līmenis asins plazmā 0,8-1,2 mEq/l, 
bet balstterapijas laikā 0,4-0,6 mEq/l – nenozīmēt nelīdzestīgiem pacientiem.
Litijam ir augsts mijiedarbības risks ar NSPIL līdzekļiem, diurētiķiem, AKE 
inhibitoriem u.c. medikamentiem.
Var tikt kombinēts ar ANL bipolāru traucējumu ārstēšanā.

tabula Nr 8. Normotīmiķu devas, indikācijas psihiatrijā.
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NoRMotĪMIĶIS DEVAS KLĪNISKāS INDIKāCIjAS 
PSIHIAtRIjā PIEzĪMES

Valproāti
Natrii valproas
Natrii 
valproas+Acidum 
valproicum 
(Depakine)

tab. 300 mg
tab. 500 mg

600 - 1500 mg

Akūta mānija un jaukti afektīva 
epizode BAt ietvaros.
Epilepsija.
Migrēnas profilakse.
BAt profilakse.
Bipolāra depresija.

Pirmās izvēles GS pie jaukti afektīvas epizodes.
Efektīvāks mānijas ārstēšanā, kā bipolāras depresijas ārstēšanā. 
Nelielai daļai pacientu valproāti efektīvi monoterapijā.
Var tikt lietoti kā papildus līdzekļi kopā ar ANL šizofrēnijas ārstēšanā.

Carbamazepinum
tab. 0,2; 0,3
Retard tab. 0,2; 0,3; 
0,4; 0,6

400 - 1200 mg

Maniakāli – depresīvo fāžu 
profilakse.
Epilepsija.
trīszaru nerva neiralģija.

Piemērots rezistentu BAt ārstēšani, piemērots nelīdzestīgiem pacientiem, 
hronisku sāpju pacientiem.
Piemērots organiskiem bipolāriem pacientiem un pacientiem ar alkohola atkarību.
Blakņu gadījumā (sedācija, redzes dubultošanās u.c.) var nozīmēt prolongēto 
karbamazepīna formu Iespējams efektīvs pie bipolāras depresijas.

oxcarbazepinum 
tab.  300 mg;        
600 mg

1200 - 2400 mg Epilepsija.
Bipolāri afektīvie traucējumi.

Ir pozitīvi dati par efektivitāti uz akūtu māniju.
Mazāk blakņu, kā karbamazepīnam, īpaši smago blakņu.

Lamotriginum
tab. 25 mg; 50 mg; 
100 mg; 200 mg 
(šķistošās tabl.)

100 - 200 mg

Depresijas epizožu profilaksei 
bipolāriem pacientiem.
Epilepsija.
Bipolāra depresija 
monoterapijā.
Neiropātiskas sāpes.

Pirmās izvēles medikaments bipolāras depresijas pacientiem. 
Iespējams efektīvs arī mānijas profilaksei.
zemāks blakņu risks kā citiem GS, mazāk sedācijas un svara pieauguma
Iespējamas dermatoloģiskas blaknes (izsitumi) ap 10% pacientu, tāpēc 
rekomendē devu titrēšanu.
Var tikt nozīmēts kombinētā terapijā (biežāk ar ANL) pie akūtas mānijas kā 2. vai 3. 
izvēles līdzeklis.
Var tikt lietots kā augmentējošs līdzeklis rezistentu depresiju ārstēšanā. 

Atipiskie neiroleptiskie līdzekļi bieži tiek rekomendēti kā normotīmiski medikamenti – skatīt pie neiroleptiķiem.  

TRANKVILIZATORI, SEDATīVIE UN MIEGA LīDZEKļI.

šīs grupas medikamenti ir vieni no visplašāk izrakstītajiem medikamentiem, 
pamatā šajā grupā ietilpst benzodiazepīnu grupas līdzekļi. tie ir efektīvi, 
salīdzinoši droši medikamenti ar samērā zemu blakņu risku. tie efektīvi 
palīdz pie paroksizmāliem stāvokļiem, neatliekamās palīdzības laikā (panika, 
veģetatīvi paroksizmi, epilepsija). Dažkārt, lietojot BDz terapeitiskā devā, ir 

iespējamas paradoksālas reakcijas ar nemieru, bezmiegu vai eiforiju. Diskutabla 
BDz nozīmēšana ir pacientiem ar hronisku trauksmi vai ilgstošiem miega 
traucējumiem. Vienmēr jāseko izrakstītajam BDz apjomam un patēriņam, 
jo pie BDz veidojas psiholoģisks pieradums, bet reizēm attīstās ļaunprātīga 
kaitējoša benzodiazepīnu lietošana un atkarības sindroms. Benzodiazepīni ir 
izrakstāmi uz Īpašajām receptēm, saskaņā ar to uzskaites kārtību, 1 mēneša 
pietošanas kursam.

trankvilizatoru biežākās indikācijas ir: dažāda veida trauksme (panika, 
agorafobija, fobijas, ģeneralizēta trauksme), trauksmaini – depresīvi stāvokļi, 
uzvedības traucējumi, bezmiegs, epilepsijas paroksizma kupēšana (diazepāms), 
epilepsijas ārstēšana (kā papildus līdzekļi), premedikācija pirms narkozes. 
trankvilizatori var tikt nozīmēti kā kombinētas terapijas sastāvdaļa pie psihotiskiem 
stāvokļiem, psihomotora uzbudinājuma, akūtas mānijas u.c. 

Kontrindikācijas - alerģija uz konkrētu medikamentu, grūtniecība (var tikt 
pielietots neatliekamās palīdzības gadījumos), krūts barošanas periods (var tikt 
pielietots neatliekamās palīdzības gadījumos), akūta slēgta kakta glaukoma, smags 
aknu bojājums, elpošanas nomākums (intoksikācijas, HoPS u.c.) vai mazspēja, 
miega apnoja, miastēnija, psihoaktīvu vielu atkarība (alkohola atkarība, amfetamīnu 
atkarība u.c.).

Piesardzība nozīmējot benzodiazepīnus.
•	 Benzodiazepīni nav pirmās izvēles medikamenti psihisku slimību (un 

traucējumu) ārstēšanai monoterapijā.
•	 BDz nozīmējami 3-4 nedēļu terapijas kursam, ilgākas lietošanas gadījumā 

jāizvērtē iespējamie ieguvumi un riski.
•	 Visi benzodiazepīni un anksiolītiskie medikamenti var pavājināt reaģēšanas 

spējas, īpaši ārstēšanas sākumā. Pacientus ir jābrīdina, ka sedācija, pavājināta 

koncentrēšanās spēja un pavājināta muskuļu darbība var nelabvēlīgi 
ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot iekārtas.

•	 BDz efekti var pastiprināties pēc nepietiekama miega vai kombinācijā ar 
alkoholu.

•	 BDz ir piesardzīgi lietojami   bērniem (dažādi riski un lietošanas vecuma 
ierobežojumi), gados veciem pacientiem (īpaši pacientiem ar demenci), 
pie hroniskām elpošanas, kardioloģiskām,  aknu, nieru un endokrīnām 
saslimšanām, prostatas adenomas u.c.

Benzodiazepīnu darbības mehānisms.
Benzodiazepīni ietekmē vairākas CNS struktūras – sevišķi limbisko sistēmu un 

hipotalamu, t.i., struktūras, kas kontrolē emocionālo darbību. BDz pastiprina  GASS-
erģisko neironu kavējošo ietekmi garozā, talamā un hipotalamā. BDz piesaistās pie 
benzodiazepīnu receptoriem pie  saistītas ar GASS – A receptoru un hlorīdu kanāla 
kompleksa. BDz darbības mehānisms ir saistīts arī ar GASS- erģiskā receptora „jutības” 
izmainīšanu, kas rada receptora afinitātes palielināšanos gamma-aminosviestskābei 
(GASS), kas ir bremzējošs endogēns neiromediators. Benzodiazepīna vai GASS 
receptoru stimulācijas rezultātā palielinās hlorīdu jonu ieplūšana neironos caur 
hlorīdu kanāliem.  Vairāku BDz (t.sk. diazepāma) miorelaksējošā un pretkrampju 
darbība saistās ar tā spēju mazināt epileptogēno perēkļu aktivitāti visās smadzeņu 
daļās, kā arī ar tā kavējošo ietekmi uz muguras smadzeņu refleksiem.

tab. Nr 9. Latvijā reģistrēto anksiolītisko medikamentu vispārējie nosaukumi, darbības mehānisms, īpatnības.

MEDIKAMENtA 
NoSAUKUMS DARBĪBAS MEHāNISMS FARMAKoLoĢISKāS ĪPAšĪBAS, PIEzĪMES

Tabulā apkopotie dati ir ņemti no dažādiem medicīniskās literatūras avotiem un medikamentu aprakstiem, pirms nozīmēt kādu no medikamentiem, ārstam 
ir jāiepazīstas ar pilnu medikamenta aprakstu.

Dažādas darbības sedatīvi un anksiolītiski līdzekļi.

Mebicarum
tab. 0,3; 0,5

Regulē neiromediātoru (GASS, Ach, 
5Ht, NE) darbību limbiskajā sistēmā un 
retikulāraja formācijā.

Mērena anksiolītiska darbība, bez miorelaksācijas, nootropas īpašības, mazina NL un BDz 
nevēlamās blakusparādības, piemīt pretalkoholisma darbība, atvieglo un noņem nikotīna 
abstinenci, pastiprina miega līdzekļu darbību. Piemērots funkcionāru kardialģiju ārstēšanā. 
Nenovēro miorelaksāciju un koordinācijas traucējumus. Neizraisa atmiņas traucējumus. 
Maksimālo koncentrāciju sasniedz pēc 0,5 h, augsta koncentrācija saglabājas 3 – 4 h. 
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MEDIKAMENtA 
NoSAUKUMS DARBĪBAS MEHāNISMS FARMAKoLoĢISKāS ĪPAšĪBAS, PIEzĪMES

Phenibutum
tab. 250 mg

 Pēc struktūras līdzīgs GASS (nodrošina 
nootropu aktivitāti) un gamma-
feniletilamīnam (nodrošina anksiolītisku 
aktivitāti). Neietekmē  Ach, NE. 

Nootropa aktivitāte, anksiolītiska darbība, pagarina un pastiprina miega, narkotisko, 
neiroleptisko un pretparkinsonisko līdzekļu darbību, mazina astēnijas simptomus un 
vazoveģetatīvos simptomus, uzlabo psiholoģiskos rādītājus – uzmanību, atmiņu, reakciju 
ātrumu, precizitāti. Piemērots reiboņu, vestibulāru traucējumu un kinetozes ārstēšanai. 
Logoneirozes un tiki bērniem.
Palīglīdzeklis alkohola abstinences sindroma kupēšanai.

Buspironum
tab. 5; 10 mg

5Ht 1A receptoru parciāls agonists 
(postsinaptiskajā daļā mazina 
serotonīnerģisko aktivitāti – 
anksiolītisks efekts, presinaptiskajā daļā 
uzlabo serotonīna aktivitāti – iespējams 
antidepresīva efekts).

Prettrauksmes un vāja sedatīvā darbība. Neietekmē psihomotoros procesus. Neizraisa 
pierašanu, atkarību un atcelšanas simptomus. Pakāpenisks darbības sākums. terapeitiskais 
efekts sāk parādīties ap 7. – 14. dienu, maksimālais terapeitiskais efekts – pēc 4 nedēļu terapijas 
kursa.

Pregabalinum
tab. 25; 50; 75; 
100; 150; 200 mg

Ir strukturāli līdzīgs kavējošajam 
neiromediatoram GASS, kā arī tam 
piemīt pretsāpju darbība.

Piemērots ģeneralizētas trauksmes ārstēšanai, īpaši, ja prevalē fiziskie trauksmes simptomi un 
sāpes. Samazina neiropātiskas sāpes. 
Indicēts pie parcialas epilepsijas (kā kombinētas terapijas sastāvdaļa).
Var uzlabot miegu hronisku sāpju pacientiem.
Efektīvs pie fibromialģijas.
Relatīvi maz blakņu. 

Benzodiazepīni

Nav efektīvi depresijas vai psihozes ārstēšanai monoterapijā.
Kombinētai terapijai, uzsākot AD terapijas kursu.
Kombinētai terapijai, uzsākot bipolāru traucējumu epizodes ārstēšanu ar neiroleptiķiem vai normotīmiķiem.
Pirms nozīmēt BDz miega traucējumu ārstēšanai, jāizvērtē vai miega traucējumi nav saistīti ar kādu psihisku, somātisku patoloģiju vai psihoaktīvu vielu 

lietošanu.
Visu benzodiazepīnu lietošana ir saistīta ar paaugstinātu atkarības risku.

MEDIKAMENtA 
NoSAUKUMS DARBĪBAS MEHāNISMS FARMAKoLoĢISKāS ĪPAšĪBAS, PIEzĪMES

Alprazolamum
tab. 0,25 mg; 0,5 mg; 
1 mg; 2 mg
XR forma tab. 0,5 mg; 
1 mg

Saistās pie benzodiazepīnu 
receptoriem (pie  GASS-A receptoru  
un hlorīdu jonu kanālu kompleksa).
Uzlabo GASS inhibējošo darbību 
(anksiolītisks efekts), mazina neironu 
aktivitāti limbiskajā sistēmā (talamusā, 
hipotalamusā, amigdalas rajonos), 
nodrošinot trauksmes mazināšanos. 
Kavē  arī polisinaptiskos spinālos 
refleksus, izraisot miorelaksāciju.   

Viens no populārākajiem BDz, t.sk. panikas lēkmju kupēšanai. trankvilizējošas, miegu un 
sedāciju izraisošas, miorelaksējošas, pretkrampju īpašības. Max koncentrāciju sasniedz pēc 1 
– 2 h. Eliminācijas  pusperiods 12 – 15 h. 
Alprazolama XR formas lietotājiem novēro mazāku sedāciju, iespējams, XR formas lietotājiem 
ir mazāks eiforijas izraisīšanas un pierašanas risks.

Diazepamum
tab. 5 mg
Inj. 0,5% - 2 ml amp.

Kā alprazolamam, papildus inhibējoša 
aktivitāte galvas smadzeņu garozas 
neironos, ar ko saista efektivitāti 
pie epilepsijas lēkmēm. Kavē  arī 
polisinaptiskos spinālos refleksus, 
izraisot miorelaksāciju.   

Visplašāk izmantotais BDz, jo ir pieejams tablešu, injekciju formās.
Pirmās izvēles BDz pie status epilepticus (i/v).
Efektīvs pie parasomnijām.
Anksiolītiska, pretkrampju un nomierinoša iedarbību,mērena miegu izraisoša iedarbība. 
Samazina skeleta muskuļu tonusu, miorelaksējoša darbība. Akūto simptomu mazināšanai pie 
alkohola abstinences sindroma (īslaicīgi). Max koncentrāciju sasniedz pēc 0,9 – 1,3 h. Diazepāma 
eliminācijas pusperiods ir līdz 24 h, bet diazepāma metabolīta N-desmetildiazepāma 
eliminācijas pusperiods var sasniegt 100 stundas.

Bromazepamum
tab. 1,5; 3; 6 mg Kā alprazolamam.

Mazina spriedzi, uzbudinājumu un trauksmi, piemīt muskuļus atslābinoša un viegla sedējoša, 
miegu izraisoša darbība. Pēc perorālas lietošanas strauji, apmēram, 85 % apjomā uzsūcas. Max 
koncentrāciju sasniedz pēc 2 h, eliminācijas pusperiods 10-20 h. Gados vecākiem cilvēkiem 
var būt ilgāks.

Medazepamum
tab. 10 mg Kā alprazolamam.

Izteikti mazina spriedzi, uzbudinājumu, nemieru. Piemīt sedatīva un  miegu izraisoša darbība. 
Lielākās devās pazemina muskuļu tonusu, piemīt prekrampju darbība. Max koncentrāciju 
sasniedz pēc 1 – 2 h. Eliminācijas pusperiods 2 h. Darbību nodrošina aktīvie metabolīti (t.sk. 
diazepāms, oksazepāms), kuru eliminācijas pusperiodi ir līdz 100 h. 
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MEDIKAMENtA 
NoSAUKUMS DARBĪBAS MEHāNISMS FARMAKoLoĢISKāS ĪPAšĪBAS, PIEzĪMES

tofisopamum
tab. 50 mg

BDz atvasinājums, ar atšķirīgu klīnisko 
efektu un darbības mehānismu.

Īsas darbības, vājš ansksiolītiskais līdzeklis ar plašu terapeitsko indeksu.  Efektīvs trauksmes 
ārstēšanā, kura saisīta ar veģetatīviem simptomiem, apātiju un nogurumu. Nepiemīt sedatīva, 
miorelaksējoša vai pretkrampju darbība. Neietekmē atmiņas traucējumus, tam pat piemīt 
mērena stimulējoša darbība. tofizopāmam ir ļoti zema toksicitāte un ir tikai mēreni izteikti 
blakusefekti. Pat ilgstošas lietošanas gadījumā nav novērota ne fiziska, ne psihiska atkarība. 
Max koncetrāciju sasniedz pēc 1 – 1,5 h, eliminācijas pusperiods 6 – 8 h.

oxazepamum
tab.10 mg Diazepāma aktīvais metabolīts.

Īsas darbības. Mērena anksiolītiska un  sedatīva darbība – mazina psihomotoru uzbudinājumu, 
uzmanības koncentrēšanās spēju un reakcijas ātrumu. Veicina iemigšanu, pagarina miega 
ilgumu trauksmes radīta bezmiega gadījumā. Īsa darbība un nav aktīvu metabolītu – piemērots 
pacientiem ar aknu saslimšanām. Piemērotākais no BDz delīrija ārstēšanai. Vāji izteikta 
miorelaksācijas un pretkrampju darbība. Max koncentrāciju sasniedz 1 – 3 h, eliminācijas 
pusperiods  5 – 15 h. 

Lorazepamum
tab. 1; 2,5 mg Kā diazepāmam.

Piemērots ažitācijas kupēšanai kombinētā terapijā pie psihotiskiem stāvokļiem. Delīrija 
ārstēšanai iesaka kombinēt ar haloperidolu. Nomierinoša un sedatīva iedarbība. Nedaudz 
samazina skeleta muskuļu spriedzi, neizteikta pretkrampju iedarbība. Piemērots anestezioloģijā, 
jo izraisa pirmsoperācijas anterogrādu amnēziju. Max koncentrāciju sasniedz pēc 2 stundām. 
Eliminācijas  pusperiods 12 stundas.

Clonazepamum
tab. 1; 2 mg Kā diazepaamam.

Nav ieteicams kā pirmās izvēles BDz trauksmes ārstēšanai. Ieteicam titrēt devu. Pretkrampju, 
sedatīva, anksiolītiska un miorelaksējoša iedarbība. Palielina krampju slieksni, aizkavē un 
samazina ģeneralizēto krampju lēkmju biežumu. Max koncentrāciju sasniedz pēc 1 – 4 h. 
Eliminācijas  pusperiods 20 – 60 h, garā pusizvades perioda dēļ iespējams ir  mazāks eiforijas 
izraisīšanas un pierašanas risks.

Chlordiazepoxidum
tab. 10 mg Kā alprazolāmam.

Dažāda veida trauksme. Piemērots pacientiem ar organiskiem psihiskiem traucējumiem, 
arī, trauksmes simptomu mazināšanai pie psihotiskiem stāvokļiem. Akūto simptomu 
mazināšanai pie alkohola abstinences sindroma (īslaicīgi). Pie dažādas etioloģijas muskuļu 
sasprindzinājuma. Eliminācijas  pusperiods 6-30h.

Phenazepamum
tab. 0,5; 1 mg Kā diazepāmam.

Anksiolītiska, sedatīva, miega darbība – iemigšanas veicināšana un miega ilguma pagarināšana 
bezmiega gadījumā, ko izraisījusi trauksme. Piemērots alkohola atkarības (abstinences) 
īslaicīgai terapijai. Miorelaksējoša un pretkrampju darbība. Var novērot uzmanības, 
koncentrēšanas spējas un atmiņas  traucējumus. Max koncentrāciju sasniedz pēc 1 – 2 h. 
Eliminācijas  pusperiods 16 – 18 h.

tabula Nr. 10. Medikamenti bezmiega ārstēšanai.

StARPtAUtISKAIS 
NoSAUKUMS DARBĪBAS MEHāNISMS FARMAKoLoĢISKāS ĪPAšĪBAS

tabulā apkopotie dati ir ņemti no dažādiem medicīniskās literatūras avotiem un medikamentu aprakstiem, pirms nozīmēt kādu no medikamentiem, ārstam ir 
jāiepazīstas ar pilnu medikamenta aprakstu.

Nebenzodiazepīnu grupas miega līdzekļi

zolpidemum
tab. 10 mg omega 1 benzodiazepīnu 

receptoru agonists, modulē 
hlorīda jonu kanālus.

Pirmās izvēles miega līdzeklis, īslaicīgas darbības (līdz 5-6 h), sekmē iemigšanu, eliminācijas 
pusperiods 2,5 h. Sakārto miega fāzes (saīsina lēno viļnu 1. fāzi, paildzina 2. fāzi, neietekmē 
vai paildzina dziļā miega (3. un 4.) fāzes un neietekmē paradoksālo (REM) miegu). Nenovēro 
miorelaksāciju, izteiktu ansiolītisku vai pretkrampju darbību.

zopiclon
tab. 7,5 mg

Benzodiazepīnu grupas miega līdzekļi

triazolamum
tab. 0,125 mg
tab. 0,25 mg

Saistās pie benzodiazepīnu 
receptoriem (pie  GASS-A 
receptoru  un hlorīdu jonu 
kanālu kompleksa).
Uzlabo GASS inhibējošo darbību 
(anksiolītisks efekts).
Inhibējoši darbojas miega 
centros.

Piemērots īslaicīgai miega traucējumu ārstēšanai. 
Reti novēro sedāciju un kognitīvus traucējumus nākamajā dienā, jo ir īss eliminācijas 
pusperiods (3-4 h). 
Lietošana ir saistīta ar paaugstinātu atkarības risku.
Īsā pusizvades laika dēļ ir relatīvi zems risks medikamentu, alkohola u.c. mijiedarbībām dienas laikā.
Iespējama anterogrāda amnēzija, nepareiza uzvedība, halucinatori pārdzīvojumi lietošanas laikā.
Sievietēm ātrāk metabolizējas.

Midazolamum
tab. 7,5 mg

omega 1 benzodiazepīnu 
receptoru agonists.

Piemērots i/m un i/v ievadei. 
Lieto anestezioloģijā pirms ķirurģiskām operācijām. Lieto sedācijai bērnu un pieaugušo praksē.
Piemērots trauksmainiem pacientiem ar miega traucējumiem (tabletēs). Eliminācijas pusperiods 
1 - 4 h.

Nitrazepamum
tab. 5 mg

Kā triazolamam. Kavē  arī 
polisinaptiskos spinālos refleksus, 
izraisot miorelaksāciju.   

Klasisks miega līdzeklis. Veicina iemigšanu, pagarina miegu, no rīta var būt sedācija, reibonis un 
kognitīvi traucējumi. 
Garš eliminācijas pusperiods (25-30 h).
Nitrazepāmam piemīt miorelaksējoša un antikonvulsīva darbība. 
tiek rekomendēts bērniem ar specifisku epilepsijas formu  (salaam spazmas).

Citi miega līdzekļi

Melatoninum
tab. 2 mg  

Prolongētas darbības 
melatonīns. Normalizē miegu, 
paaugstinot melatonīna līmeni.

Melatonīns ir iesaistīts organisma miega cikla regulācijā, iedarbojoties uz šūnām specifiskās 
smadzeņu daļās un palīdzot iemigt. Vecākiem cilvēkiem melatonīns var tikt izstrādāts mazāk, tā 
radot bezmiegu. Aizvietojot šo hormonu, pakāpeniski palielina melatonīna līmeni asinīs, palīdzot 
viņiem saglabāt miegu. Piemērots pacientiem pēc 55 g.v. primāru miega traucējumu saudzīgai 
terapijai.  
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Benzodiazepīnu pārdozēšana - raksturojas ar nogurumu, miegainību, 
apmulsumu, letarģiju, ataksiju, dizartriju un nistagmu. Dzīvības apdraudējums 
atkarīgs no medikamenta devas. Var tikt novērota  arefleksija, elpas trūkums, 
hipotensija, sirds - elpošanas mazspēja. Elpošanu nomācošā benzodiazepīnu 
iedarbība var būt smaga pacientiem ar elpošanas ceļu slimībām. 

Benzodiazepīni pastiprina citu centrālas iedarbības depresantu, tai skaitā 
alkohola, iedarbību. ja pacienta apziņa ir skaidra, pēc iekšķīgas benzodiazepīnu 
pārdozēšanas jāizraisa vemšanu (vienas stundas laikā).  jāizvērtē stacionēšana 
toksikoloģiskā stacionārā. Pie BDz pardozēšanas nozīmējams BDz antagonists 
flumazenils.

Paradoksāla reakcija uz benzodiazepīnu lietošanu (tiek novērota reti) - 
psihomotors nemiers, bezmiegs, pastiprināts uzbudinājums un agresivitāte, 
muskuļu trīce, krampji, depresija ar domām par pašnāvību, nemiers, satraukums, 
aizkaitināmība, mānija, nakts murgi, halucinācijas, psihozes. Paradoksālās reakcijas 
biežāk rodas pēc alkohola lietošanas.

ANTIPSIHOTISKIE LīDZEKļI (NEIROLEPTIķI) 

Neiroleptiskie līdzekļi (NL) ir vieni no vecākajiem psihotropajiem līdzekļiem, 
tos visbiežāk nozīmē psihotisku traucējumu (halucināciju, murgu, psihisko 
automātismu u.c.), uzvedības traucējumu un garastāvokļa svārstību terapijā. 
Pamatā NL ir dopamīna antagonisti, bet jaunākās paaudzes – atipskie NL biežāk 
ir dopamīna un serotonīna (5Ht2A) antagonisti. Neiroleptiķi ir nozīmējami un 
dozējami individuāli, ņemot vērā pacienta psihisko traucējumu klīniskās īpatnības, 
vecumu, pavadošās saslimšanas, iespējamās neiroleptisko līdzekļu blaknes un 

mijiedarbības. Neiroleptiķi ir nozīmējami gan neatliekamajai palīdzībai, gan arī 
balstterapijai. Biežākās NL blaknes ir ekstrapiramidālais sindroms (akūta distonija, 
akatizija, neiroleptiskais parkinsonisms, vēlīnās diskinēzijas), kuru gadījumā kā 
korektori var tikt nozīmēti antiholinerģiskie medikamenti – triheksifenidils vai 
biperidēns. Atipisko neiroleptiķu biežākās blaknes ir saistītas ar vielmaiņas un 
endokrīniem traucējumiem.

Neiroleptiķu (NL) reģistrētās indikācijas atšķiras dažādiem preparātiem.

 Biežākās indikācijas ir šizofrēnija (akūtā periodā, uzturošā un balsterapijā), 
šizoafektīvi traucējumi, bipolāri afektīvie traucējumi, organiskas psihozes, 
uzvedības traucējumi pie demences, psihotiski traucējumi, psihoaktīvu vielu 
lietošanas dēļ.

Nereģistrētās indikācijas ir akūti polimorfi psihotiski traucējumi, oKt, 
posttraumatiskā stresa sindroms, garīga atpalicība ar uzvedības traucējumiem, 
autisms, UDHS, tiki, Hantingtona slimība, esenciāls tremors, vemšana u.c.

Kopējās NL kontrindikācijas (atšķiras dažādiem NL) - alerģija uz konkrētu 
medikamentu, nepietiekami ar medikamentiem kontrolēta epilepsija, 
akūta somātiska un neiroloģiska saslimšana (pēc speciālista ieskatiem), 
granulocitopēnija, intoksikācijas ar CNS nomākumu (ar medikamentiem, ar 
psihoaktīvām vielām), Parkinsona slimība u.c.

Neiroleptiķi ir piesardzīgi lietojami pacientiem ar maligno neiroleptisko 
sindromu anamnēzē, pie augsta ekstrapiramidālā sindroma riska, pacientiem ar 
organisku CNS bojājumu, grūtniecēm un bērniem (dažādi riski un lietošanas vecuma 
ierobežojumi), gados veciem pacientiem (var paaugstināt mirstību), pie hroniskām 
elpošanas, kardioloģiskām, endokrīnām saslimšanām, prostatas adenomas u.c.

tab. Nr 11. Neiroleptiķu receptoru afinitātes dažādi efekti:

D2 antagonisms
Pozitīvo un afektīvo simptomu redukcija šizofrēnijas pacientiem (mezokortikālajā un mezolimbiskajā traktā), EPS 
(nigrostriatālajā traktā), endokrīnās blaknes  (tuberoinfundibulārajā un arī mezolimbiskajā traktā), var pasliktināt  negatīvos 
un kognitīvos simptomus (mezokortikālajā traktā). Saistīts ar seksuālu disfunkciju, samazinātu ejakulāta daudzumu.

5-Ht2A antagonisms Negatīvo simpt. redukcija, mazina EPS, arī antipsihotiska darbība.

Augsta  5-Ht2A/D2 afinitātes attiec. Antipsihotisks efekts, zemāks EPS risks, nekā izolēts D2 antagonisms.
5-Ht1A agonisms Antidepresīvs un anksiolītisks efekts, uzlabo kognitīvo sfēru, mazina EPS. Pastiprina dopamīna izsviedi.

5-Ht1D antagonisms Antidepresīvs efekts.

tabula Nr 12. tipisko un atipisko neiroleptiķu receptoru afinitāte, (adaptēts pēc Bazire, 2012).

MEDIKAMENtS RECEPtoRU BLoKāDE 5Ht2A/D2 
AttIECĪBAD1 D2 D3 D4 5Ht1A 5Ht2A M1 α - 1 α - 2 H1

Chlorpromazinum ++ + ++ + - +++ ++ +++ + ++ 10:1
Haloperidolum ++ +++ +++ +++ + ++ + ++ + + 1:25
zuclopenthixolum ++ +++ + ND - +++ ++ ++ ND ++ 1:3
Sulpiridum 0 +++ + 0 - 0 0 0 0 0 1:50
Amisulpridum 0 +++ +++ 0 - 0 0 0 0 0 -

Aripiprazolum 0 +++
Pag 0 0 Pag Ant 0 0 0 0 ND

Asenapinum ++ +++ ++ ++ +++ +++ 0 ++ ++ ++ 20:1
Clozapinum ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ ++ +++ 20-30:1
olanzapinum ++ ++ ++ ++ + +++ ++ ++ + +++ 50:1
Risperidonum + +++ ++ ++ ++ +++ 0 +++ +++ ++ 8-11:1
Paliperidonum + +++ +++ ++ + +++ 0 +++ ++ ++ -
Quetiapinum 0 ++ + + ++ ++ 0 ++ 0 + 1:1
Sertindolum + +++ ++ ++ + +++ 0 +++ 0 + 100:1
ziprasidonum ++ +++ +++ ++ ++ +++ + +++ ++ +++ 4:1

Receptoru piesaiste: +++ augsta afinitāte, ++ vidēja, + zema, 0 – nav afinitātes, ND – nav datu.
Pag - parciāls agonists, Ant – antagonists.

5-Ht2C antagonisms Antidepresīvs efekts, sāta sajūtas regulācija, saistība ar svara pieaugumu.

5-Ht7 Uzlabo kognitīvās funkcijas.

5-Ht/NE  selekt. atpakaļsaistes inh. Antidepresīvs un anksiolītisks efekts.

a1 antagonisms ortostātiska hipotensija, tahikardija, miegainība.

a2 antagonisms Antidepresīvs efekts, arī ortostātiska hipotensija un tahikardija.

H1 antagonisms Sedācija, svara pieaugums, ortostātiskas parādības, tahikardija.

M1 antagonisms Antiholinerģiskas blaknes, sausa mute, aizcietējumi,  urinācijas aizture, neskaidra redze, kognitīvi traucējumi, seksuāla 
disfunkcija.
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tabula Nr. 13. Neiroleptisko medikamentu grupas, devas, indikācijas..

DEVAS REĢIStRētāS INDIKāCIjAS
KLĪNISKāS INDIKāCIjAS PIEzĪMES

tabulā apkopotie dati ir ņemti no dažādiem medicīniskās literatūras avotiem un medikamentu aprakstiem, pirms nozīmēt kādu no medikamentiem, ārstam ir 
jāiepazīstas ar pilnu medikamenta aprakstu.

tipiskie (konvencionālie) antipsihotiskie līdzekļi.

Benzamīdu grupa

Sulpiridum

tabl. 50 mg
tabl. 100 mg
tab. 200 mg

50 – 800 
mg/dienā

šizofrēnija

Atipiskas depresijas ar hipohondriju, 
senestopātijām.
Adinamiskas depresijas.
šizotipiski traucējumi.
organiski psihiski traucējumi.
Psihiski traucējumi alkohola atkarības pacientiem.

Nelielās devās (50 – 250 mg/dienā) tas darbojās aktivējoši un 
antidepresīvi. Lielākās devās (> 600 mg) antipsihotiski.
Piemīt somatotropa iedarbība – samazina kuņģa un zarnu trakta 
un žults ceļu spazmas, normalizē peristaltiku, uzlabo gremošanas 
ceļu gļotādas aizsargspējas, veicinot iekaisuma procesu un čūlas 
sadzīšanu, novēršot tā saucamās stresa čūlas. 
jāseko prolaktīna līmenim.

Butirofenona grupa

Haloperidolum

tabl. 1,5 mg
tabl. 5 mg

Pilieni iekšķīgai 
lietošanai 2 mg / ml
(10 pil = 1 ml)

šķīdums injekcijām 
0.5% - 1ml 
(5 mg / ml) 
 
Depo forma
šķīdums injekcijām 
70,52 mg / ml
(atbilst 50 mg / ml)

2 - 30 
mg/dienā

- šizofrēnijas ārstēšana un recidīvu novēršana. 
- Citas psihozes, īpaši paranoja. 
- Mānija un hipomānija. 
- Uzvedības traucējumi bērniem, agresivitāte 
gados veciem pacientiem, hiperaktivitāte un 
pašsakropļošanās pacientiem ar aizkavētu 
psihisko attīstību vai organiskiem smadzeņu 
bojājumiem. 
- Palīglīdzeklis mērena līdz pat smaga psihomotora 
uzbudinājuma, nevaldāmas vai bīstamas impulsīvas 
rīcības īslaicīgai terapijai. 
- Slikta dūša un vemšana gadījumos, ja tradicionālie 
līdzekļi nav pietiekami efektīvi. 

Pirmās izvēles līdzeklis psihotisku traucējumu ārstēšanai.
Lielās devās, ilgstoši lietojot var būt saistīts ar sekundāro negatīvo 
simptomātiku.
Mazāk sedācijas kā citiem tNL.
šizofrēnijas uzturošai terapijai piemērota haloperidola depo forma.
Haloperidola un ANL kombinācijas gadījumā dati par EPS risku un 
efektivitātes pieaugumu ir pretrunīgi.
Efektīvs alkohola amnestiskā sindroma terapijai.
Mazās devās piemērots hipohondrisku murgu ārstēšanai.
Efektīvs uzvedības traucējumu ārstēšanai pacientiem ar 
organiskiem psihiskiem traucējumiem (t.sk. demencēm), garīgo 
atpalicību, psihoaktīvu vielu lietošanu.
Efektīvs, bet piesardzīgi dozējams bērniem ar psihotiskiem un 
uzvedības traucējumiem, arī Gilles de la tourette’s sindromu.
Žagas, tiki, stostīšanās, ja nav efektīvi citi līdzekļi.
Piemērots horeātisku kustību ārstēšanai (Hantingtona horeja).        
Dekanoāta injekcijas 1 reizi 7 – 28 dienās i /m. 

DEVAS REĢIStRētāS INDIKāCIjAS
KLĪNISKāS INDIKāCIjAS PIEzĪMES

Melperonum

tab. 25 mg

100 – 200 
mg/dienā 

Akūta un hroniska šizofrēnija.
Alkoholiķu ārstēšanai abstinences sindroma 
gadījumā.
Uzvedības traucējumu, kas saistīti ar garīgo 
atpalicību, mazināšanai.
Neirotisku stāvokļu, kas saistīti ar uzbudinājumu, 
nemieru un spriedzi, ārstēšanai.
Apjukuma stāvokļu, satraukuma un nakts nemiera 
gadījumā, īpaši gados veciem pacientiem.

Psihogeriatrijā: uzvedības traucējumi ar kaitināmību, psihotiski 
traucējumi (kaitēšanas u.c. murgu idejas), agresivitāti. apjukuma un 
deliriozi stāvokļi. 
Garīga atpalicība bērniem ar uzvedības traucējumiem. 
Narkoloģiskajā praksē remisijās – mazina trauksmi, disforijas, 
līdzsvaro garastāvokli. 
Reti: akatīzija, neiroleptiskais parkinsonisms.

tioksantēnu grupa

zuclopenthixolum

tab. 10 mg
tab. 25 mg

Acutard forma 
(darbojas 48- 72h).
šķīdums injekcijām  
50 mg / ml

Depo forma
(1 reizi 2 – 4 nedēļas). 
šķīdums injekcijām 
200 mg / ml

10 – 60
mg/dienā 

Acutard i/m 
50 -100 mg

Akūta un hroniska šizofrēnija un citas psihozes, kam 
raksturīgi tādi simptomi kā halucinācijas, paranoja un 
domāšanas traucējumi, ko pavada uzbudinājums, 
nemiers, naidīgums un agresivitāte. 
Maniakāli stāvokļi BAt gadījumā. 
Uzbudinājums vai citi uzvedības traucējumi garīgi 
atpalikušiem pacientiem.

Mērens antipsihotisks efekts, mērens sedatīvs efekts, koriģē 
agresīvu uzvedību. Uzlabo šizofrēnijas negatīvo simptomātiku 
(mazās devās). Piemērots ambulatorai praksei (ir depo forma). 

Flupentixolum

tab. 0,5 mg
tab. 1 mg

Depo forma
(1 reizi 2 – 4 nedēļas). 
šķīdums injekcijām
20 mg / ml

Mazās devās 
0,5 – 2 
mg/dienā

Lielās devās
10 – 40 
mg/dienā

Depresija ar nemieru, astēniju un aktivitātes 
trūkumu.
Hroniskas neirozes ar nemieru, depresiju un 
apātiju.
Psihosomatiski traucējumi ar astēniju.
Uzturošā terapija šizofrēnijas vai citu psihožu 
gadījumos, it īpaši ar tādiem simptomiem kā 
halucinācijas, mānijas un domāšanas traucējumi 
kopā ar apātiju, nespēku, depresiju. 

Mazās devās sedatīva, antidepresīva darbība. Lielās devās mērena 
antipsihotiska darbībam koriģē uzvedības traucējumus.
Lieto alkohola abstinences un „plosta” kupēšanai. 
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DEVAS REĢIStRētāS INDIKāCIjAS
KLĪNISKāS INDIKāCIjAS PIEzĪMES

Chlorprothixenum

tab. 25 mg
tab. 50 mg

50 – 300 
mg/dienā

šizofrēnija un citas psihozes
Hroniska trauksme.
organiski psihotiski un personības traucējumi.
Alkohola abstisnence un psihozes.
Miega traucējumi.

Rekomendē pie reaktīvām psihozēm, neirotiskiem traucējumiem, 
bezmiega, trauksmes neirozēm, depresijas ar trauksmi.
Max deva pat līdz 1200 mg.
Mazās devās antidepresīva darbība.
Potencē pretsāpju līdzekļu darbību.
Ir pretvemšanas darbība.

Atipiskie (otrās paaudzes) antipsihotiskie līdzekļi

Clozapinum

tab. 25 mg
tab. 100 mg

25 – 600 
mg/dienā

Pret terapiju rezistenta šizofrēnija (nav pietiekama 
efekta no 2 pietiekami ilgiem terapijas (adekvātā 
devā) kursiem ar tNL un/vai ANL) un  šizofrēnija 
pacientiem, kuriem citi antipsihotiskie līdzekļi, 
tostarp atipiskie antipsihotiskie līdzekļi, izraisa 
smagas, neārstējamas neiroloģiskas dabas 
nevēlamās blakusparādības.

Parkinsona slimības laikā sastopamu psihisku 
traucējumu ārstēšanai, kad standarta ārstēšana ir 
cietusi neveiksmi.

!       Klozapīns var izraisīt agranulocitozi un neitropēniju. Regulāri 
jākontrolē asins aina, jo lietojot klozapīnu ir agranulocitozes risks. 
Asins ainas kontrole pirmajos 6 mēnešos ir reizi nedēļā, pēc tam 6 
mēnešus reizi 2 nedēļās, pēc tam reizi mēnesī. Katras gripai līdzīgas 
saslimšanas gadījumā jākonsultējas ar ārstējošo ārstu.

!        Klozapīns saistīts ar paaugstinātu miokardīta risku (īpaši 
terapijas pirmajos 2 mēn.), jebkādu kardiālu sūdzību gadījumā 
nepieciešama speciālista konsultācija.

Neizsauc ekstrapiramidālos traucējumus, jo pašam preparātam 
piemīt centrāla holinobloķējoša darbība.
Varētu būt efektīvs arī terapijas rezistentas mānijas ārstēšanā gan 
monoterapijā, gan kombinācijā ar garastāvokļa stabilizātoriem.
Spēj potenciāli samazināt suicīdu risku.
Iespējams var samazināt jau esošu tardīvo diskinēziju.
Augsts risks svara pieaugumam.

DEVAS REĢIStRētāS INDIKāCIjAS
KLĪNISKāS INDIKāCIjAS PIEzĪMES

Amisulpridum

tab. 100 mg
tab. 200 mg
tab. 400 mg

oral solution
Sol. 100 mg/ml

400 – 800 
(līdz 1200) 
mg/dienā

Akūtu un hronisku šizofrēniskā spektra traucējumu 
ārstēšanai, ja ir izteikti pozitīvie simptomi 
(piemēram, murgi, halucinācijas, domāšanas 
traucējumi) un/vai negatīvie simptomi (piemēram, 
emocionāls trulums, emocionāla un sociāla 
atsvešināšanās), tostarp pacientiem, kam 
galvenokārt ir negatīvie simptomi. 

Regulē arī sekundāros negatīvos simptomus 
produktīvā stāvoklī, kā arī afektīvos traucējumus, 
piemēram, depresīvu noskaņojumu.

Izvēles medikaments šizofrēnijas pacientiem ar primāru negatīvu 
simptomātiku.
Vidējās un lielās devās ārstē šizofrēnijas produktīvo simptomātiku. 
Mazās devās (100 – 200 mg/dienā) lieto remisijas uzturošai 
terapijai negatīvās simptomātikas reducēšanai. Mazās devās 
raksturīga stimulējoša iedarbība.
Itālija oficiāli reģistrētās indikācijas ir arī distīmija un vieglas norises 
depresija.
jāseko prolaktīna līmenim, var izjaukt menstruālo ciklu.
Rezistentiem šizofrēnijas pacientiem var kombinēt klozapīnu ar 
amisulprīdu.

Risperidonum

tab. 1 mg
tab. 2 mg
tab. 3 mg
tab. 4 mg

šķidums iekšķīgai 
lietošanai
Sol. 1mg/ml

Prolongētas 
darbības (Rispolept 
Consta)
Pulveris un 
šķīdinātājs ilgstošas 
darbības injekciju 
suspensijas 
pagatavošanai
25 mg /2 ml
37,5 mg /2 ml

2 – 6 (12) 
mg/dienā

Prolongētas 
darbības 
forma:
25 – 50 
mg i/m 
ik 2 nedēļas

šizofrēnija

Vidēji smaga vai smaga mānijas epizode, kas 
saistītas ar bipolāriem traucējumiem

Pastāvīgas agresivitātes īslaicīgai ārstēšanai (līdz 6 
nedēļām) pacientiem ar vidēji smagu vai smagu 
Alcheimera demenci, kam nav atbildes reakcijas 
pret nemedikamentozu ārstēšanu un ja pastāv 
sevis vai citu apdraudēšanas risks.

Uzvedības traucējumu ar pastāvīgu agresiju 
īslaicīgai simptomātiskai ārstēšanai (līdz 6 nedēļām) 
bērniem no 5 gadu vecuma un pusaudžiem, 
kam intelektuālas spējas ir vājākas par vidējo 
vai ir psihiska aizture un diagnoze uzstādīta pēc 
DSM-IV kritērijiem un kam agresīvas vai cita veida 
destruktīvas izturēšanās ārstēšanai nepieciešama 
farmakoloģiska terapija.
!  Medikamentozajai ārstēšanai jābūt plašākas 
ārstēšanas programmas daļai, kas ietver arī 
psihosociālo un izglītojošo korekciju. 

obsesīvi kompulsīvie traucējumi.
organiski psihotiski traucējumi.

Antipsihotiskā darbība līdzīga haloperidolam.
zemās un vidējās devās piemīt aktivējoša un garastāvokli 
stimulējoša darbība. 
Viens no izvēles medikamentiem geriatrijas praksē, īpaši 
risperidona šķidrā forma.
Pozitīvi ziņojumi par efektu pie dažādiem psihotiskiem stāvokļiem.
Salīdzinoši zems sedācijas risks.
Pretrunīgi dati par metabolām blaknēm.
jāseko prolaktīna līmenim.
Sliktas līdzestības gadījumā, kā arī balstterapijā ir piemērota 
pagarinātas darbības forma, kas injicējama ik 2 nedēļas. Pirmo divu 
nedēļu laikā, izvēloties šo terapijas formu, tomēr nepieciešams 
nozīmēt risperidonum tablešu formā.

Līdzsvara koncentrācija plazmā tiek sasniegta pēc 4. injekcijas un 
saglabājas 4-6 nedēļas pēc pēdējās injekcijas. ja kārtējā injekcija 
nokavēta par 2 vai vairāk nedēļām, nepieciešams antipsihotisko 
līdzekļu aizsegs p.o. 3 nedēļas, kamēr atsāks darboties injekcija. 
Līdz 2 nedēļu aizkavēšanās papildus terapija nav nepieciešama.
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DEVAS REĢIStRētāS INDIKāCIjAS
KLĪNISKāS INDIKāCIjAS PIEzĪMES

ziprasidonum

tab. 20 mg
tab. 40 mg
tab. 60 mg
tab. 80 mg

Suspensija 
iekšķigai lietošanai         
10mg / ml

Sol. 20 mg/ml

120 – 160 
mg/dienā

šizofrēnija.

Vidēji smagas bipolāru traucējumu mānijas vai 
jauktu epizožu ārstēšana.

Mazina šizofrēnijas pacientu kognitīvos un afektīvos simptomus. 
Viegli aktivējoša iedarbība, īpāsi mazās devās.
ziprasidona biopieejamība uzlabojas, ja tas tiek uzņemts kopā ar 
ēdienu.
Intramuskulārā forma piemērota psihomotora uzbudinājuma, 
uzvedības traucējumu vai ažitācijas kupēšanai.

!     Var izraisīt Qt intervāla pagarināšanos vai tahiaritmijas, īpaši 
pacientiem, kuriem anamnēzē kardiāli vadīšanas traucējumi. Pirms 
terapijas ar ziprasidonu, pacientiem ar elektrolītu disbalansu un 
kardiovaskulārām slimībām, veikt EKG un noteikt elektrolītu līmeni 
asinīs. 
Piemērots pacientiem, kuriem no citiem antipsihotiķiem ir 
paaugstināts svars.

Sertindolum

tab. 4 mg
tab. 12 mg
tab. 16 mg
tab. 20 mg

4 – 16 
mg/dienā

šizofrēnija 

! Lai garantētu kardiovaskulārās sistēmas drošību, 
sertindolu drīkst ordinēt tikai tiem pacientiem, kuri 
nepanes vismaz vienu citu antipsihotisko līdzekli. 

! Sertindolu nedrīkst lietot neatliekamās situācijās, 
lai mazinātu akūtus traucējumu simptomus.

Pozitīva ietekme uz kognitīvajām funkcijām šizofrēnijas 
pacientiem.
Piemērots visu šizofrēnijas formu remisjas veidošanās etapā, ja 
klīniskajā ainā prevalē negatīvā simptomātika.
Devu iesaka paaugstināt pakāpeniski.
Sertindola lietošana saistīta ar paaugstinātu kardiālas mirstības 
risku.

!     Var pagarināt Qt, tādēļ EKG veic terapijas sākumā, sasniedzot 
terapeitisko efektu un pēc tam ik 3 mēnešus. 

DEVAS REĢIStRētāS INDIKāCIjAS
KLĪNISKāS INDIKāCIjAS PIEzĪMES

olanzapinum

tab. 2,5 mg
tab. 5 mg
tab. 7,5 mg
tab. 10 mg
tab. 15 mg

Mutē 
disperģējamās 
tabletes.
tab. 5 mg
tab. 10 mg

Pulv. injekciju 
šīduma 
pagatavošanai 
10 mg

10 –20 (30) 
mg/dienā

šizofrēnijas ārstēšana.

Klīniskā stāvokļa uzlabošanās uzturēšanā ilgstošas 
terapijas laikā pacientiem, kam bijusi atbilde uz 
sākumterapiju.

Vidēji smagas vai smagas mānijas epizodes 
ārstēšana.

Recidīvu profilaksei pacientiem ar bipolāriem 
traucējumiem, kam mānijas epizodi izdevies 
mazināt ar olanzapinum.

obsesīvi kompulsīvie traucējumi.
organiski psihotiski traucējumi.

Struktūra, farmakologiskais profils līdzigs klozapinam.
terapijas sākumā raksturīga hipnotiska darbība.
Labs efekts uz šizofrēnijas pozitīvajiem,  negatīvajiem un 
kognitīvajiem simptomiem.
Labs efekts uz depresijas un mānijas simptomiem.
Uzvedības traucējumu, ažitācijas vai psihomotora uzbudinājuma 
kupēšanai piemērota injekciju forma.
Rekomendēts augmentācijai bipolāras depresijas gadījumā, īpaši 
kombinācijā ar fluoksetīnu.
Pirms terapijas uzsākšanas un terapijas laikā rūpīgi jāizvērtē 
metabolo traucējumu risks, augsts risks svara pieaugumam.

Quetiapinum

tab. 25 mg
tab. 50 mg
tab. 100 mg
tab. 200 mg
tab. 300 mg

XR forma
Ilgstošas darbības 
apvalkotās tabletes.
tab. 200 mg
tab. 300 mg
tab. 400 mg

(50) - 200 – 
800 
mg/dienā

šizofrēnija, t.sk. recidīvu profilaksei.

Bipolāru traucējumu ārstēšanai: 
-  vidēji smagu un smagu mānijas lēkmju terapija 
bipolāru traucējumu gadījumā; 
- depresijas epizožu terapija bipolāru traucējumu 
gadījumā; 
- recidīvu profilakse pacientiem ar bipolāriem 
traucējumiem, kuru mānijas vai depresijas 
epizodes pakļaujas kvetiapīna terapijai.

Depresijas epizodes papildterapijai pacientiem 
ar depresīviem traucējumiem, kuriem bijusi 
suboptimāla atbildes reakcija pret antidepresantu.

Generalizēta trauksme.
terapeitiski rezistenta panika.
terapeitiski rezistenti miega traucējumi.
obsesīvi kompulsīvie traucējumi.
organiski psihotiski un personības traucējumi.

Piemīt devu atkarīga sedatīva, antipsihotiska un normotīma 
darbībība. 

terapijas sākumposmā jāseko, vai pacientam nerodas ortostatiska 
hipotensija, kas skaidrojama ar quetiapinum adrenerģisko darbību.
Quetiapinum deva jāpaaugstona pakāpeniski, lielāko devu 
ordinējot pirms gulētiešanas. Īsā pusizvades perioda dēļ 
ordinējams 2 – 3 reizes dienā (izņemot XR formu). 
Pirmās izvēles medikaments psihotisku traucējumu kupēšanā 
Parkinsona slimības pacientiem, kā arī pie Lewi Body demences.
Prolaktīnu saudzejošs.
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DEVAS REĢIStRētāS INDIKāCIjAS
KLĪNISKāS INDIKāCIjAS PIEzĪMES

Aripiprazolum

tab. 15 mg

Sol. 9,75/1,3 ml 
flakonā

15 – 30 
mg/dienā. 

šizofrēnija.

Bipolāri afektīvi traucējumi, mēreni smaga / smaga 
akūtas mānijas epizode, māniju profilaksei.

Saudzīgai ažitācijas kupēšanai BAt un šizofrēnijas 
pacientiem.

Papildus terapija depresijas pacientiem.

Mazina psihotiskos simptomus, uzlabo kognitīvo funkcionēšanu, 
mazina negatīvos simptomus.
Anksiolītisks, bet nar raksturīga sedatīva darbība.
Efektīvs uz afektīvajiem simptomiem.
ASV apstiprināts 13 - 17 g. v. bērniem ar šizofrēniju, 6 - 17 g. v. 
bērniem ar kairināmību pie autisma.
Mazās devās (7,5 mg/dienā) lietojams terapijas augmentācijai pie 
terapeitiski rezistentām deprsijām. 
Intramuskulārā forma piemērota saudzīgai ažitācijas kupēšanai, bet 
efekts var būt nepietiekams sedējošā efekta trūkuma dēļ.

Paliperidonum

Ilgstošas darbības 
tabletes. 
tab. 1,5 mg; 3 mg; 
6 mg; 9 mg; 12 mg

Ilgstošas darbības 
suspensija             
25, 50, 75, 100 un 
150 mg/amp.

3 mg; 6 mg; 
9 mg / dienā.

25, 50, 75, 
100 un 150 
mg i/m 1 
reizi mēnesī.

šizofrēnijas balstterapijai, ja stāvoklis stabilizēts ar 
risperidonu vai paliperidona tabletēm (Ilgstošas 
darbības suspensijai).

Risperidona aktīvais metabolīts, ar līdzīgu receptoru profilu, bet 
mazāk blakņu. 
EPS devu atkarīgs, zemāks risks kā risperidonam.
Efektīvs līdzeklis, ērti lietojams šizofrēnijas balstterapijā (ilgas 
darbības injekcija).

Asenapinum

tab. 5 mg
tab.10 mg

 5-10
mg /dienā
(sublingvāli).

Bipolāri afektīvi traucējumi, mēreni smaga / smaga 
akūtas mānijas epizode, māniju profilaksei.

Nozimējams zem mēles. 
Stabilizē garastāvokli, koriģē mānijas simptomus un uzvedības 
traucējumus. 
Uzlabo kognitīvos procesus BAt pacientiem.
Uzlabo miegu.
Labāk panesams kā klozapīns, mazāks svara pieaugums.
Pozitīvi pētījumu dati arī šizofrēnijas pacientiem (reģistrēts ASV 
šizofrenijas ārstēšanai).

tab. Nr. 14. Neiroleptisko līdzekļu darbības mehānisms un blaknes.

ANtIPSIHotISKAIS 
LĪDzEKLIS DARBĪBAS MEHāNISMS BLAKUSPARāDĪBU MEHāNISMS

tipiskie (konvencionālie) antipsihotiskie līdzekļi

Benzamīdu grupa

Sulpiridum

D2 receptoru blokāde (antipsihotisks efekts), iespējams bloķē arī 
D2 autoreceptorus (mazina negatīvos simptoms un depresijas 
simptomus).
D3 un D4 receptoru blokāde.
Iespējams dopamīnu stabilizējoša darbība.

D2 receptoru blokāde saistīta ar EPS, hiperprolaktinēmiju. D2 
receptoru blokāde mezolimbiskajā traktā, lietojot sulpirīdu 
augstās devās saistīta ar sekundāru negatīvo simptomātiku un 
kognitīvu disfunkciju. 

Haloperidolum
Spēcīga D2 receptoru blokāde mezokortikālajā traktā (antipsihotisks 
efekts), koriģē uzvedības traucējumus.
Bloķē D2 receptorus nigrostriatālajā traktā (mazina tikus).

D2 receptoru blokāde saistīta ar EPS, hiperprolaktinēmiju. D2 
receptoru blokāde mezolimbiskajā traktā, lietojot haloperidolu 
augstās devās saistīta ar sekundāru negatīvo simptomātiku un 
kognitīvu disfunkciju.
Alfa 1 rec.blokāde – reibonis, hipotensija, sedācija.

Melperonum

D2 receptoru blokāde, mēreni izteikta mezolimbiskajā traktā 
(antipsihotisks efekts), zema D2 blokāde nigrostriatālajā traktā (zems 
EPS) risks. zema afinitāte pie alfa 1 rec. un 5Ht2 rec. 
  

Līdzīgs kā haloperidolam, bet mazāk izteiktas blaknes.

zuclopenthixolum D2 receptoru blokāde, mēreni izteikta mezolimbiskajā traktā 
(antipsihotisks efekts). 

M1 rec. blokāde – sedācija, neskaidra redze, redzes 
dubultošanās, sausa mute.
H1 rec.blokāde – sedācija, svara pieaugums.

Flupentixolum D1/D2 receptoru blokāde, viegli / mēreni izteikta mezolimbiskajā 
traktā (devu atkarīgs antipsihotisks efekts). Ietekmē 5Ht receptorus.

 Lielās devās D2 receptoru blokāde saistīta ar EPS. Neietekmē 
M1 un H1 receptorus. 
Alfa 1 rec.blokāde – reibonis, hipotensija, sedācija.
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ANtIPSIHotISKAIS 
LĪDzEKLIS DARBĪBAS MEHāNISMS BLAKUSPARāDĪBU MEHāNISMS

Chlorprothixenum
D1/D2 receptoru blokāde  izteikta (iespējams devu atkarīga) 
mezolimbiskajā traktā (antipsihotisks efekts).
5Ht2 receptoru antagonisms.

Blakņu profils kā zuklopentiksolam, novēro reti
Izteikta H1 rec.blokāde – sedācija, svara pieaugums.
Alfa 1 rec.blokāde – reibonis, hipotensija, sedācija, vairāk 
terapiju uzsākot.

Atipiskie (otrās paaudzes) antipsihotiskie līdzekļi.

Clozapinum

D2 receptoru blokāde, mēreni izteikta mezolimbiskajā traktā 
(antipsihotisks efekts), neliela D1, D3, D5, bet izteikta D4 receptoru 
blokāde.
5-Ht 2A blokāde (uzlabo dopamīna izsviedi dažos smadzeņu 
reģionos, kas samazina EPS izpausmes, uzlabo kognitīvos un afektīvos 
simptomus).
Ietekme uz 5Ht 2C un 5Ht 1A uzlabo kognitīvos un afektīvos 
simptomus.

H1 rec.blokāde – sedācija, svara pieaugums. Alfa 1 rec.blokāde 
– reibonis, hipotensija, sedācija, vairāk terapiju uzsākot. M1 rec. 
blokāde – sedācija, neskaidra redze, redzes dubultošanās, sausa 
mute.
D2 receptoru blokāde saistīta ar EPS (ļoti reti). Iespējams, 
diabēta risks un dislipidēmija ir saistīta ar  aizkuņģa dziedzera 
muskarīna M3 receptoru blokādi.

Amisulpridum
zemās devās iespaido presinaptiskos D2 receptorus. Izteikta   D2 (arī 
D3) receptoru blokāde. Iespējams D2 parciāls agonists (dopamīnu 
stabilizējoša darbība). 

 D2 receptoru blokāde saistīta ar EPS, hiperprolaktinēmiju, īpaši 
lielās devās.

Risperidonum

D2 receptoru blokāde izteikta mezolimbiskajā traktā (antipsihotisks 
efekts). 
5-Ht 2A blokāde (uzlabo dopamīna izsviedi dažos smadzeņu 
reģionos, kas samazina EPS izpausmes, uzlabo kognitīvos un afektīvos 
simptomus).
Ietekme uz 5Ht 2C un 5Ht 1A uzlabo kognitīvos un afektīvos 
simptomus.
Alfa 2 antagonisms – antidepresīvs efekts.

Alfa 1 rec.blokāde – reibonis, hipotensija, sedācija, vairāk 
terapiju uzsākot.
D2 receptoru blokāde saistīta ar EPS, hiperprolaktinēmiju.
Neizteikta H1 rec.blokāde – sedācija, svara pieaugums.

ziprasidoum

D2 receptoru blokāde izteikta mezolimbiskajā traktā (antipsihotisks 
efekts) .
5-Ht 2A blokāde (uzlabo dopamīna izsviedi dažos smadzeņu 
reģionos, kas samazina EPS izpausmes, uzlabo kognitīvos un afektīvos 
simptomus).
Ietekme uz 5Ht 2C, 5Ht 1D, 5Ht 1A uzlabo kognitīvos un afektīvos 
simptomus.
5Ht un NE atpakaļsaistes inhibēšana.

Alfa 1 rec.blokāde – reibonis, hipotensija, sedācija, vairāk 
terapiju uzsākot.
D2 receptoru blokāde saistīta ar EPS (akatīzija – bieži, citas EPS 
izpausmes retāk), hiperprolaktinēmiju.
zems metabolo blakņu un diabēta risks.

ANtIPSIHotISKAIS 
LĪDzEKLIS DARBĪBAS MEHāNISMS BLAKUSPARāDĪBU MEHāNISMS

Sertindolum

D2 receptoru blokāde izteikta mezolimbiskajā traktā 
(antipsihotisks efekts). 
5-Ht 2A blokāde (uzlabo dopamīna izsviedi dažos smadzeņu 
reģionos, kas samazina EPS izpausmes, uzlabo kognitīvos un afektīvos 
simptomus).
Ietekme uz 5Ht 2C, 5Ht 7 uzlabo kognitīvos un afektīvos simptomus.

Sertindols minimāli iespaido muskarīna un histamīna 
H1 receptorus. Reti sausa mute, aizlikts deguns.
Maz izteikta D2 receptoru blokāde nigrostriatālajā traktā.

olanzapinum

D2 receptoru blokāde izteikta mezolimbiskajā traktā (antipsihotisks 
efekts).
5-Ht 2A blokāde (uzlabo dopamīna izsviedi dažos smadzeņu 
reģionos, kas samazina EPS izpausmes, uzlabo kognitīvos un afektīvos 
simptomus).
5Ht 2C antagonsisms uzlabo kognitīvos un afektīvos simptomus.

H1 rec. blokāde – sedācija, svara pieaugums. Alfa 1 rec. blokāde 
– reibonis, hipotensija, sedācija, vairāk terapiju uzsākot. 
D2 receptoru blokāde nigrostriatālajā traktā saistīta ar EPS.
 M1 (arī M2. M3, M5) rec. blokāde – sedācija, neskaidra redze, 
aicietējumi, sausa mute, diabēta risks.

Quetiapinum

D2 receptoru blokāde mēreni izteikta mezolimbiskajā traktā 
(antipsihotisks efekts). 
5-Ht 2A blokāde izteikta (uzlabo dopamīna izsviedi dažos smadzeņu 
reģionos, kas samazina EPS izpausmes, uzlabo kognitīvos un afektīvos 
simptomus).
Ietekme uz 5Ht 2C, 5Ht  1A uzlabo kognitīvos un afektīvos 
simptomus.

H1 rec. blokāde – sedācija, svara pieaugums. Alfa 1 rec. blokāde 
– reibonis, hipotensija, sedācija, vairāk terapiju uzsākot. 
M1 rec. blokāde – sedācija, neskaidra redze, aicietējumi, sausa 
mute.
D2 receptoru blokāde saistīta ar EPS (ļoti reti).  

Aripiprazolum
D2 un 5Ht 2A parciāls agonists (dopamīnu stabilizējoša darbība). 
D3 receptoru antagonists.  5Ht2A/2C/7 antagonists - uzlabo 
kognitīvos un afektīvos simptomus. 

H1 rec. blokāde – sedācija, svara pieaugums (reti). Alfa 1 rec.
blokāde – reibonis, hipotensija, sedācija, vairāk terapiju uzsākot. 
D2 receptoru blokāde saistīta ar EPS (akatīzija – bieži, citas EPS 
izpausmes reti).  

Paliperidonum Receptoru profils līdzīgs kā risperidonam.  Blaknes līdzīgas blaknes kā risperidonam, bet mazāk izteiktas.

Asenapinum
Receptoru profils līdzīgs kā klozapīnam, bet ir vēl komplicētāks. 
Papildus 5Ht 1B/2B, arī 5Ht7 antagonsisms, alfa 2A/2B/2C 
antagonisms.

H1 rec. blokāde – sedācija, svara pieaugums (reti). 
D2 receptoru blokāde saistīta ar EPS.  Alfa 1 rec. blokāde – 
reibonis, hipotensija, sedācija. M1 rec. blokāde neizteikta.
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tabula Nr. 15. Antipsihotisko līdzekļu ilgas dabības („depo”) injekcijas.

MEDIKAMENtU NoSAUKUMS RAŽošANAS FoRMA IEVADĪšANAS BIEŽUMS 

Sol. Fluphenazin depo
(Moditen depo) Amp. 1 ml/25 mg Injekcijas atkārto pēc

14-21-28 dienām 

Sol. Haloperidoli
decanoatis 

Amp. 1 ml/50 mg
Amp.1 ml/100 mg (Latvijā nav)

Injekcijas atkārto pēc
10 d.- 21 dienām 

Fluanxol depo 
(Flupentixolum)

Amp. 1 ml/20 mg
Amp. 1 ml/100 mg (Latvijā nav)

Injekcijas atkārto pēc
14 - 21 dienām 

Cisordinol depo 
(zuclopentixolum)

Cisordinoli Acutard

Amp. 1 ml/200 mg 

Amp. 1 ml/50mg

Depo injekcijas atkārto pēc
14-28 dienām 

Acutard injekcija darbojas 48-72 h

Rispolept Consta 
(Risperidonum) Flak. 25 mg, 37,5 mg, 50 mg  Ik 2 nedēļas 

Xeplion
(Paliperidonum) Amp. 50,75,100 mg Ik 4 nedēļas 

 zypadhera
 (olanzapinum) Flak. 210, 300, 405 mg  Ik 2-4 nedēļas 

Acetilholīnesterāzes inhibitori.

Acetilholīnesterāzes inhibitoru indikācija ir Alcheimera slimība ar viegliem 
kognitīviem traucējumiem (VKt), viegli vai vidēji smagu demenci (bez psihozes 
un izteiktiem uzvedības traucējumiem). Ir pretrunīgi dati par efektu pie Lewi 
ķermenīšu demences, arī vaskulāras demences, Parkinsona slimības.

terapijas laikā pakāpeniski uzlabojas Alcheimera slimības pacientu uztvere, 
uzmanības koncentrācija, atmiņa un domāšana. ārstēšanas laikā vienlīdz svarīgi 
ārstēt gan kognitīvos simptomus, gan uzvedības, afektīvos, psihotiskos, miega u.c. 
traucējumus.

Kontrindikācijas ir demence ar smagu norisi, ar bezmiegu un uzvedības 
traucējumiem, ar psihotiskiem traucējumiem.

Piesardzīgi lietojami pacientiem ar  bronhiālo astmu un citām elpošanas 
sistēmas slimībām, kuņģa čūlu anamnēzē, pie hroniskām kardioloģiskām 
saslimšanām, prostatas adenomas u.c.

Nootropi, vazotropi līdzekļi ir nozīmējami pacientiem pēc galvas traumām, 
smadzeņu asinsrites traucējumiem, pie viegliem kognitīviem traucējumiem, 
vieglas un vidēji smagas demences, bet to efektivitate ir diskutabla.
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tabula Nr 16. Acetilholīnesterāzes inhibitori un citi demences ārstēšanas medikamenti.

MEDIKAMENtA 
NoSAUKUMS INDIKāCIjAS: DARBĪBAS MEHANISMS

Donepezilum 
(Aricept)
tab. 5 mg/ 10 mg / no 
rīta

Vieglas un vidēji smagas 
Alcheimera demences 
simptomātiska ārstēšana.

Viegli kognitīvi traucējumi.
Citas demences.

terapiju sāk: 5 mg/dienā 
1 mēnesi.
turpmāk 5-10 mg 1x dienā.

Atgriezeniski inhibē 
acetilholīna esterāzi, 
smadzenēs - paaugstinās 
acetilholīna līmenis, kas 
kompensē nepietiekamo 
Ach līmeni, kas nepieciešams 
atmiņas procesiem. 
Var uzlabot smadzeņu 
augšanas faktora izdalīšanos. 
Palēnina amiloidogēno-β-
amiloīdprekursora proteīna 
(APP) fragmentu un amiloīdo 
pangu veidošanos.

terapijas efekts ne vienmēr ir klīniski nozīmīgs.
Medikaments varētu būt efektīvs, ja tas lietots vairāku 
mēnešu periodā. 
Nepieciešams gan pacienta, gan aprūpētāja vērtējums par 
efektivitāti. 
Blaknes: slikta dūša, vemšana, šķidra vēdera izeja, nogurums, 
miega traucējumi, murgaini sapņi, nemiers, biežāk- terapijas 
sākumā.
Nedrīkst nozīmēt vienlaikus ar citiem holinomimētiskajiem 
līdzekļiem.

Rivastigminum
(Exelon)
Caps. 0,5 mg; 1 mg; 1,5 
mg; 3 mg; 4,5 mg; 6 mg / 
dienā, devu dala 2 daļās - 
no rīta, vakaros

transdermāli plāksteri 
4,6 mg; 9,5 mg /24 h

Viegla  un vidēji smaga 
Alcheimera demence.
Viegla un vidēji smaga Parkinsona 
demence.

Atmiņas traucējumi.
Viegli kognitīvi traucējumi.

terapijas efekts ne vienmēr ir klīniski nozīmīgs.
Pozītīvi dati, ārstot pacientu ar Alcheimera demences strauji 
progresējošo (pārmantoto) formu.
Uzsākot ārstēt pacientu ar VKt, lēnāk attīstās demence.
Iespējams efektīvs pie Lewy Body un vaskulāras demences.
Blaknes: Reibonis, galvassāpes, nausea, diareja, sāpes 
vēderā, apetītes zudums, astēnija. Nedrīkst nozīmēt 
vienlaikus ar citiem holinomimētiskajiem līdzekļiem. 

Galantaminum
(nav Latvijā reģistrēts)
tab. 4 mg; 8 mg; 12 mg
16-24 mg/diena, devu 
dala 2 daļās - no rīta, 
vakaros

Viegla  un vidēji smaga 
Alcheimera demence.

Atmiņas traucējumi pie citām 
demencēm.
Viegli kognitīvi traucējumi.

Kā rivastigmīnam.

Nicerogolinum
(Sermion, Nicerium)
tabl. 5 mg; 10 mg; 30 mg.

5mg; 10 mg; 30 mg/dienā.

Presenilu un senilu cerebrālās 
funkcijas traucējumu 
simptomātiskai ārstēšanai, kuriem 
raksturīga kognitīvās funkcijas 
pavājināšanās, ko pavada 
afektīvi, uzvedības un somatiski 
traucējumi, kā arī intelekta 
samazināšanās. Perifēro asinsvadu 
slimības. 

Perifērs vazodilatators, 
veicina glikozes iekļūšanu un 
izmantošanu galvas smadzeņu 
šūnās, pastiprina olbaltumvielu 
un nukleīnskābju biosintēzi, 
paaugstina acetilholīna līmeni. 
Modulē dopamīnerģiskos 
receptorus. 

Pozitīvi dati klīniskos pētījumos ar Alcheimera slimības 
pacientiem. Iespējams efektīvs pie viegliem kognitīviem 
traucējumiem un vaskulāras demences. 
Antioksidanta īpašības, mazina oksidatīvo stresu. Blaknes 
reti: dispepsija. Iespējama hipotensija, īpaši, ja papildus 
lieto antihipertensīvos medikamentus. Kontrindikācijas: 
asiņošana, akūts miokarda infarkts.

Memantinum
(Axura)
tab. 10 mg; 20 mg.

10-20 mg dienā, titrējot.

Vidēji / smagi izteikta 
Alcheimera demence.

Atmiņas traucējumi pie citām 
demencēm.
Viegli kognitīvi traucējumi.
Hroniskas sāpes.

NMDA receptoru antagonists, 
pastiprina glutamāta izsviedi.

Alcheimera slimības rezultātā ir traucēta glutamāta 
regulācija, paaugstinoties glutamāta līmenim smadzenēs, 
uzlabojas plasticitāte, atmiņa, mācīšanās spēja.
Piemērots gan VKt, gan vieglas, vidēji smagas, smagas 
demences ārstēšanai. 
Maz blakņu.
Iespējama urīna retence.
Pēc struktūras līdzīgs Amantadīnam. 

Pyracetamum
tab. 400 mg; 800 mg; 
1200 mg.
Sol. 200 mg/ml.

Psihoorganiskais sindroms.
Kortikāls mioklonuss.
Vertigo.

GASS ciklisks atvasinājums, 
stabilizē šūnu membrānas.

Psihoorganiskā sindroma: atmiņas zuduma, uzmanības 
traucējumu un vēlmju zuduma simptomātiskai ārstēšanai.
Aktivējošs, var izraisīt nemieru, miega traucējumus. 
Ieteicams pieņemt dienas pirmajā pusē.
Piemērots disleksijas ārstēšanai bērniem.

Pramiracetamum
tab. 600 mg
600-1200 mg/dienā

Ar deģeneratīvu vai vaskulāru 
patoloģiju saistītu koncentrēšanās 
un atmiņas traucējumu ārstēšana 
gados vecākiem pacientiem.

Nootrops līdzeklis,   Ietekmējot 
holīnerģiskos receptorus 
un holīna metabolismu, 
pramiracetāms stimulē neironu 
aktivitāti.

Aktivējošs nootrops līdzeklis, piemērots pacientiem ar 
viegliem kognitīviem traucējumiem, vieglu demenci.

Cerebrolysin
Amp. 215,2 mg/1 ml; 
1076 mg/5 ml;
2152 mg/10 ml;
5-30 ml / dienā i/v.

Smadzeņu organiski, metaboliski 
traucējumi un neirodeģeneratīvas 
slimības, īpaši Alcheimera tipa 
vecuma demence. 
Kraniocerebrāla trauma; 
pēcoperācijas trauma, smadzeņu 
kontūzija vai satricinājums.

Preperāts satur cūkas 
smadzeņu izcelsmes paptīdus, 
kas farmakodinamiski ir līdzīgi 
endogēniem smadzeņu 
neirotrofiskajiem faktoriem.

Uzlabo kognitīvās funkcijas dažādu organisku traucējumu 
un demenču pacientiem. Līdz 5ml var tikt ievadīt i/m. 
Lietojams kursu veidā. Nerekomendē i/v infūzu ievades 
laikā vienā šķīdumā (šļircē, pudelē) kombinēt ar citiem 
medikamentiem. Max deva 50ml i/v sistēmā / dienā. 
Blaknes salīdzinoši retas. Nenozīmēt pacientiem ar biežām 
epilepsijas lēkmēm.
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Psihotropo medikamentu 
biežākās blakusparādības un to koriģēšana.

- ortostatisks kolapss (akūta arteriāla hipotensija) pēc neiroleptiķu 
(hlorpromazīna, klozapīna, kvetiapīna u.c.) saņemšanas

•	 terapija: Guļus, o2, ožamais spirts, Coffeini Na benzoati 20% - 4,0 ml i/m, 
atsevišķos gadījumos – Sol. Prednisoloni 120 mg i/v, Sol. Dopamin 5 ml 
= 50 mg, Sol. Dobutamini 5 ml = 200 mg amp. – i/v, lēni.

- Qt intervāla pagarināšanās – sirds ritma traucējumi (neiroleptiķiem 
– tioridazīns, sertindols, ziprasidons u.c., antidepresanti – tricikliskie, SSAI 
(citaloprams) u.c.)

•	 kontrolēt EKG pirms terapijas uzsākšanas, pēc 1-2 ned., ik pusgadu;
•	 mazināt devu vai pārtraukt.

- Hiperprolaktinēmija (sulpirīds, amisulprīds, risperidons) – var tikt 
novērota jau pirmās nedēļas laikā pēc terapijas uzsākšanas

•	 jāatceļ neiroleptiķi, ja nepieciešams, jānozīmē bromkriptīns.

- Akūta distonija (neiroleptiskie krampji). Sākas akūti pēc neiroleptiķu 
terapijas uzsākšanas dažu stundu laikā - roku un ķermeņa muskuļu tonusa 
paaugstināšanās, spazms kakla muskuļos (toricollis vai retrocollis), žokļa muskuļos 
(trismus), okulogīriskas krīzes. Akūtas distonijas gadījumā novēro izteiktu trauksmi, 
uzbudinājumu, bailes, suicīdas domas.

•	 terapijā: Sol. Diazepami 0,5% - 4,0 ml + Sol. Natrii.chl. 0,9% - 16,0 ml i/v; 
Sol. Dimedroli 1% - 2,0 ml i/m un citi histamīna antagonisti. Sol. Akinetoni 
0,5% - 1,0 ml i/m; Cyclodoli 0.004 g p/o, Diazepami 10mg p/o, šķīdināt;

•	 atcelt vai mainīt NL.

-  Akatīziju novēro pacientiem 1. nedēļas laikā pēc NL uzsākšanas. to 
raksturo mokošs nemiers gan kustību sfērā, gan psihisko trauksmes simptomu 
veidā – pacients nevar nosēdēt, mīņājas, vajag visu laiku staigāt. 

•	 tearpijā: tab. Clonazepami 1-2 mg, tab. Metoprololi 25-50 mg; centrālie 
holinolītiskie līdzekļi: trihexiphenidyl (Cyclodol, Parcopan), Biperideni 
(Akineton) 6-8 mg p/o priekšpusdienā; sol. Akinetoni 0,5% -1 ml i/m; 
Neomidantan (0,1 R,V), PK Merz p/o un i/v;

•	 mazināt NL devu vai tos atcelt.

- Neiroleptiskais parkinsonisms sākas parasti pakāpeniski, 2.-3. terapijas 
nedēļā. to raksturo motorie simptomi - tremors, paaugstināts muskuļu tonuss 
vai muskuļu rigiditāte, bradikinēzija (akinēzija), maskveida un taukaina seja, stīva, 
kokaina gaita. Novēro arī hipersalivāciju un dizartriju. Psihiskie procesi gausi, 
bradifrēnija. 

•	 terapijā: centrālie holinolītiskie līdzekļi: trihexiphenidyl (Cyclodol, 
Parcopan), biperidēns (Akineton) 6-8mg p/o priekšpusdienā; sol. 
Akinetoni 0,5% -1 ml i/m; Neomidantan (0,1 R,V), PK Merz p/o un i/v; tab. 
Alprazolam 0,5-3 mg, tab. Bromazepam 3-6 mg,  tab. Diazepam 5-30 mg.

- Neiroleptiskais malignais sindroms (NMS) – to izraisa biežāk tipiskie 
neiroleptiķi, augstāks risks ir, ja tos nozīmē lielās devās, kombinējot ar depo 
neiroleptiķiem. Literatūrā atrodami dati arī par NMS, kas saistīts ar atipisko 
neiroleptiķu nozīmēšanu, kā arī metoklopramīda, antidepresantu nozīmēšanu. 
Klīniskās NMS izpausmes - hipertermija (38,5 – 40° C), muskuļu rigiditāte (svina 
caurules s.), aptumšota apziņa, hipertensija. Izmaiņas analīzēs (leikocitoze līdz 
30000, KFK 200-15000, paaugstināti ASAt, ALAt, LDH). NMS saistīts ar augstu 
mirstību no rabdomiolīzes un nieru bojājums. 

•	 terapija jānodrošina intensīvās terapijas nodaļā; 
•	 centrālie holinolītiskie līdzekļi: trihexiphenidyl (Cyclodol, Parcopan), 

biperidēns (Akineton) 6-8 mg p/o priekšpusdienā sol. Akinetoni 0,5%-
1ml i/m (var daļēji atvieglot NMS norisi); bromkriptīns un amantadīns 
(dopamīna agonisti).

- Antidepresantu (AD) blaknes: 
triciklisko antidepresantu (amitriptilīns, klomipramīns, nortriptilīns) – 

ortostātisks kolapss, sirds ritma traucējumi, asinsspiediena svārstības, urīna 
retence, redzes dubultošanās u.c. Izteiktu blakņu gadījumā 

•	 tCA ir jāatceļ un jānozīmē citas grupas antidepresants. 

Selektīvo serotonīna atpakaļsaistes inhibitoru (fluoksetīns, sertralīns, paroksetīns, 
citaloprams, es - citaloprams, fluvoksamīns), kā arī duālas darbības antidepresantu 
(venlafaksīns, mirtazapīns, duloksetīns, milnaciprāms) blaknes biežāk novēro 
terapijas 1. nedēļas laikā – trauksme, bezmiegs, miegainība, gremošanas 
traucējumi. 

•	 pakāpeniski, lēni titrēt antidepresanta devu vai to atcelt; 
•	 blaknes parasti izzūd terapijas otrajā nedēļā.

!  Ļoti būtiski uzsākot terapiju ar antidepresantu ir sekot depresijas 
simptomātikas klīniskajai dinamikai, katrā vizītē ir jāizvērtē suicīda risks, miega 
traucējumi un protams arī blaknes. 

Psihotropo medikamentu atcelšanas sindroms un tā koriģēšana.

- Anksiolītiskie un miega līdzekļi - pēkšņa benzodiazepīnu vai miega 
līdzekļu atcelšana izraisa sūdzības par agrāko traucējumu atjaunošanos: parādās 
nemiers, trauksme, baiļu sajūta, bezmiegs, reibonis, svīšana, sirdsklauves, arteriālā 
asinsspiediena svārstības, gremošanas traucējumi u.c. simptomi.

•	 atjaunot iepriekšējos medikamentus, pēc tam devas samazina:
          1/4 terapeitiskās devas ik 3 dienās vai lēnāk;
•	 nozīmēt benzodiazepīnus nesaturošus sedatīvus medikamentus 

(buspironu (Spitomin), nebenzodiazepīnu miega līdzekļus – zolpidēmu 
vai zopiklonu,  antidepresantus mazās devās, mazos neiroleptiķus - 
hlorprotiksēnu).

- Antidepresantu lietošanas pārtraukšana daļai pacientu (ap 10%) 
virkni somatisku un psihisku simptomu, kas var tikt novērot līdz 4 - 7 dienām, šajā 
situācijā rekomendē  atsākt AD vai nogaidīt (īslaicīgi nozīmējot BDz). 

tRICIKLISKIE ANtIDEPRESANtI SELEKtĪVIE SERotoNĪNA AtPAKAĻSAIStES INHIBĪtoRI

Gripai līdzīgie simptomi (drebuļi, mialģija, svīšana, cefalģija, nelabums).
Bezmiegs.
Spilgti, trauksmaini sapņi.
Kustību traucējumi.
Paaugstināts garastāvoklis.
Sirds ritma traucējumi.

Gripai līdzīgie simptomi. 
Izteikta trauksme.
Reibonis staigājot, ortostātiskas parādības.
Bezmiegs.
Raudāšanas “lēkmes”.
Spilgti, trauksmaini sapņi.
Kustību traucējumi.
Koncentrēšanās spējas un īstermiņa atmiņas (subjektīvi) traucējumi.

tabula Nr. 17. Antidepresantu pārtraukšanas simptomi tCA un SSAI grupas AD. 
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tabula Nr 18. Demences un depresijas pseidodemences atšķirības.

DEMENCE  DEPRESIjAS PSEIDoDEMENCE

•	 Kognitīvās pārmaiņas ir primāras
•	 Garastāvokļa labilitāte un uzvedības traucējumi
•	 Labprāt, bet neuzmanīgi pilda psiholoģiskos testus
•	 Afāzija, apraksija, agnozija
•	 Relatīvi stabili kognitīvie traucējumi
•	 Biežāk sūdzas, ka nevar atcerēties, sniedz aptuvenas atbildes
•	 Var izjust prieku

•	 Garastāvokļa pārmaiņas ir primāras, ar astīniju, trauksmi vai disforiju
•	 traucējumi īslaicīgi
•	 Nelabprāt, bet visumā pareizi pilda psiholoģskus testus
•	 Nav neiroloģisku simptomu
•	 Atbild ar „nav nozīmes”, „nezinu”, kognitīvie traucējumi mainīgi
•	 Nekas neiepriecina
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17.  Schatzberg AF, Cole jo et al. Manual of Clinical Psychopharmacology, 4th 
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PSIHISKo tRAUCējUMU FARMAKotERAPIjAS
REKoMENDāCIjAS.

terapijas rekomendācijas ir balstītas uz starpatautiski atzītām klīniskajām 
vadlīnijām, grāmatām par klīnisko psihiatriju, psihofarmakoterapiju, aktuālām 
publikācijām medicīniskos izdevumos, kā arī uz Latvijas Psihiatru asociācijas 
apstiprinātajām klīniskajām vadlīnijām un autoru klīnisko pieredzi.

Psihisko un uzvedības traucējumu klasifikācija (SSK – 10):

F0    organiskie un simptomātiski traucējumi, t.sk demences.
F1   Psihiskie un uzvedības traucējumi psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ.
F2   šizofrēnija, šizotipiski traucējumi un murgi.
F3   Afektīvie (garastāvokļa) traucējumi.
F4   Neirotiskie, ar stresu saistītie un somatoformiem traucējumi. 
F5   Uzvedības traucējumi, kas saistīti ar fizioloģiskiem un fiziskiem faktoriem. 
F6   Pieaugušo specifiskie personības traucējumi.
F7   Garīgā atpalicība.

F8   Psiholoģiskās attīstības traucējumi bērniem.
F9  Uzvedības un emocionālie traucējumi, kas sākušies pusaudžu un bērnu 
vecumā.

Organiski psihiski traucējumi.

organiski psihiski traucējumi ir plaša psihisko traucējumu grupa, kurā 
ietilpst demences, viegli kognitīvi traucējumi, organiskas psihotiski traucējumi, 
organiski psihiski traucējumi (emocionāla labilitāte, disociatīvi traucējumi, 
trauksme), viegli kognitīvi traucējumi, organiski personības traucējumi, organiskais 
psihosindroms.

•	 F06.0  organiska halucinoze. 
•	 F06.2  organiski (šizofrēnijai līdzīgi) murgi.
•	 F06.1  organiski katatoni traucējumi.
•	 F06.3 organiski garastāvokļa traucējumi (mānija, depresija, jaukts afekts).
•	 F06.4  organiska trauksme.
•	 F06.5  organiski disociatīvi traucējumi.
•	 F06.6  organiska emocionāla labilitāte.

•	 Emocionāla labilitāte, nespējas tās kontrolēt.
•	 Fiziskie trauksmes simptomi.
•	 Nogurdināmība, astēnija nav obligāti.

•	 F07.8  Psihoorganiskais s. (astēniskais, eksplozīvais, eiforiskais, apātiskais 
variants).

Epidemioloģija.

Latvijā nav pietiekamu datu par demences un citu organisku psihisku 
traucējumu prevalenci, pēc Registra par pacientiem ar psihiskiem un uzvedības 
traucējumiem datiem, uzskaitē ņemts 3861 pacients ar demenci, no tiem 171 
pacients ar Alcheimera demenci, 1313 pacientu ar vaskulāru demenci. Latvijā ir 
dati par 5805 reģistrētiem pacientiem ar organiskiem psihiskiem traucējumiem 
(F06) un 6837 pacientiem ar organiskiem personības un uzvedības traucējumiem.  
Demences prevalence Eiropā ir vidēji ap 5,4% vecuma grupā pēc 60 g.v., bet 
demences biežums ir būtiski atšķirīgs dažādām vecumu grupām, t.i. 60-65 g.v. 
iedzīvotājiem demences biežums 0,3-1%, bet iedzīvotājiem, kas ir vecāki par 85 
g.v., demences biežums pēc dažādiem statistikas datiem ir 11,5-31,7% [Wittchen, 
2012]. 

Etioloģija un patoģenēze.

organiskus psihiskus traucējumus izraisa medikamentu, atkarības vielu 
intoksikācija, toksiskas encefalopātijas (pesticīdi, svins, mangāns), endokrīni 
traucējumi, avitaminozes, sistēmsaslimšanas, deģeneratīvie procesi smadzenēs 
(Alcheimera slimība), epilepsija, hematomas, aneirismas, abscesi galvas smadzenēs, 
metabolie traucējumi (hipoksija, porfīrija), neiroloģiskas saslimšanas (Parkinsona 
slimība, multiplā skleroze), meningoencefalīti, audzēji, metastāzes, to terapija, 
ateroskleroze.

Psihorganiski sindromi un eksogēna tipa traucējumi nereti rodas psihoaktīvo 
vielu ļaunprātīgas lietošanas rezultātā; šo traucējumu īpašas sociālas nozīmes dēļ 
tie ir izdalīti atsevišķā klasē.

Organisku psihisku traucējumu klīniskās 
izpausmes un medikamentozā ārstēšana.

Organiski depresīvi traucējumi (F06.32).
organiskas depresijas parasti ir vieglas vai mērenas, ar sezonālu pasliktināšanos 

rudeņos, pavasaros, norise atkarīga no pavadošo somātisko saslimšanu ārstēšanas 

iespējām. Raksturīgs ir nomākts garastāvoklis (ko pacienti reizēm noliedz), 
nogurdināmība, lēnīgums, pasivitāte. Liels ir astēnijas īpatsvars - kairinamība, 
raudulība, nogurdināmība, emocionāla labilitāte, somatoformas izjūtas, afekta 
reakciju nenoturība. Kognitīvie procesi ir gausi, ikdienas aktivitātes – neproduktīvas. 
Depresiju smagāku padara gan trauksmes, gan apātijas klātbūtne. Sāpes vai citas 
somātiskas sūdzības nemazinās, neskatoties uz somātisko traucējumu sekmīgu 
ārstēšanu. 

organiskas depresijas pacientiem ir paaugstināts pašnāvības risks, šajā sakarā 
vajadzētu pastiprinātu uzmanību pievērst pacientiem ar zemu pašvērtību, biežiem 
konfliktiem ģimenē, izteiktu depresijas simptomātiku (biežāk sievietēm), izteiktu 
trauksmi (biežāk vīriešiem), pēc dzīvesbiedra zaudēšanas, dekompensētu somātisku 
patoloģiju ar sāpēm. 

Gados veciem pacientiem ir augsta depresijas komorbiditāte gan ar citiem 
psihiskiem traucējumiem (40-70% pacientu), gan ar alkohola atkarību (20-30%), 
gan uzvedības traucējumiem, kā arī hipohondriska sindroma aina (pārliecība, ka 
slimo ar kādu grūti ārstējamu slimību) un somatoformas sūdzības. Vecumā pēc 
65 gadiem parasti ir jāizvērtē vai klīniskajā ainā būtisku vietu neieņem demences 
simptomātika, kad pacientam ir pavājināta atmiņa, koncentrēšanās spējas, 
uzmanība un intelekts.
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Vispārējie principi: Izvēloties nozīmēt medikamentus organisku psihisku 
traucējumu ārstēšanai jāņem vērā, ka gados veciem pacientiem ir palēnināts 
metabolisms, izmainīta farmakokinētika un farmakodinamika, ar ko saistīts 
paaugstināts blakņu risks. jāņem vērā komorbīdas saslimšanas (sirds, elpošanas, 
nieru, aknu funkciju traucējumi, aizcietējumi u.c.), to terapija, iespējamās 
medikamentu mijiedarbības. Gados veciem pacientiem ar organisku CNS 
bojājumu var būt līdzestības problēmas, nevēlēšanās lietot medikamentus. 

organisku depresīvu traucējumu terapijā pirmās izvēles antidepresanti 
ir SSAI grupas antidepresanti, trūkst mērķtiecīgu pētījumu datu par konkrētu 
antidepresantu efektivitāti un drošumu, tiek uzskatīts, ka gados veciem 
pacientiem AD devas ir uz pusi mazākas kā pieaugušiem pacientiem. AD terapiju 
ieteicams kombinēt ar Ginko bilobas ekstraktu vai citiem vazotropiem līdzekļiem. 
Relatīvi drošākais no tCA grupas AD ir Nortriptilīns 25-100 mg devā. Amitriptilīnu 
biežāk lieto nelielās devās miega traucējumu un hronisku sāpju papildus terapijā, 
ieteicamā deva 25-75 mg. Klomipramīns organiskas depresijas pacientiem 
nozīmējams piesardzīgi, 25–75 mg devā. trauksmaini subdepresīviem pacientiem 
ieteicams tianeptīns 25–37,5 mg devā, tas atšķiras ar zemu blakņu un mijiedarbību 
risku. No SSAI grupas AD drošākais ir Citaloprāms 10-20 mg devā, pozitīvi ziņojumi 
ir arī par Escitalopramu 10 mg, Paroksetīnu 10-20 mg, Fluvoksamīnu 50-100 
mg devās. Piesardzīgi gados veciem pacientiem nozīmējami aktivējošie SSAI – 
Sertralīns un Fluoksetīns. Klīniskā praksē var tikt nozīmēti arī AD ar citu darbības 
mehānismu - Venlafaksīns 37,5–75 mg, Duloksetīns 60 mg,  Mirtazapīns 15 mg 
vakaros, Agomelatīns 25 mg. Benzodiazepīni un citi sedatīvi līdzekļi nozīmējami 
īslaicīgi, mazākajā efektīvajā devā. 

 
organiska emocionāla labilitāte (F06.6) raksturojas ar emocionālu labilitāti, 

nespēju  kontrolēt emocionālās reakcijas, fiziskiem trauksmes sindromiem, 
nogurdināmību. Astēnija nav obligāti novērojama.

terapijā ieteicami fitoterapijas līdzekļi, strādājošiem gados veciem pacientiem 
un pacientiem ar organisku CNS bojājumu samazināt darba slodzi, ieteicami 
rehabilitācijas pasākumi. Īsu kursu veidā benzodiazepīni un citi sedatīvi līdzekļi, 
mazākajā efektīvajā devā. 

Organiski maniakāli traucējumi (F06.30).

organiskas mānijas bieži liecina par cerebrālu hipoksiju. organiskās mānijas 
biežāk ir vieglas – gan ar eiforijas, gan disforijas pieskaņu. Pacienti ir runīgi, 

neproduktīvi rosīgi, bezrūpīgi, vieglprātīgi izturas pret ārstu rekomendācijām 
(piem., apgalvo, ka viņam nemaz neesot miokarda infarkts, tā esot “ārstu kļūda”), 
nemotivēti jautrā garastāvoklī. Dominē motors uzbudinājums, no tā domu gaitas 
un runas ātrums atpaliek, sarunas laikā pacients “izsīkst”, nogurst.

Vispārīgie principi, skatīt pie organiskas depresijas.  
Primārie ārstēšanas mērķi ir koriģēt agresiju, mānijas simptomus, uzvedības 

un miega traucējumus. Paralēli, psihotropo medikamentu nozīmēšanai, jāizvērtē 
nootropu un vazotropu medikamentu nozīmēšanas nepieciešamība, jārēķinās, ka 
nootropiem līdzekļiem ir aktivējoša darbība, kas var pastiprināt nemieru, miega 
traucējumus. terapijā nozīmējami garastāvokļa stabilizatori: Karbamazepīns 400 
- 800 mg un Valproāti 1000–1500 mg, tie nozīmējami pakāpeniski titrējot devas, 
papildus citām blaknēm, dinamikā vērtējama kognitīvo traucējumu dinamika. 
Neiroleptiskie līdzekļi arī nozīmējami piesardzīgi, pakāpeniski pielāgojot devu, 
piem.: Hlorprotiksēns 50-150 mg/dienā, zuklopentiksols 20-60 mg/dienā, 
Halperodols 5-15 mg/dienā, Kvetiapīns 50–400 mg, olanzapīns 5-20 mg, 
Risperidons 2-4 mg (šķidrā forma) u.c. Piesardzīgi, ekstrapiramidālā sindroma 
gadījumā nozīmēt triheksifenidilu 4-6 mg īsu kursu veidā, jo ilgstoši lietojot, tas var 
pazemināt kognitīvās funkcijas. Benzodiazepīni un citi sedatīvi līdzekļi nozīmējami 
īslaicīgi, mazākajā efektīvajā devā. 

Organiski personības un uzvedības traucējumi.

organiski personības traucējumi (F07.0) vērtējami 6 mēnešu periodā pēc 
galvas traumas, meningīta, epilepsijas vai cita CNS bojājuma – pacientiem mainās 
raksturs un uzvedība. organiski personības traucējumi (oPt) pacientiem rodas 
jaunas, agrāk neraksturīgas personības īpatnības vai dažas (parasti ne tās labākās) 
rakstura īpašības kļūst spilgtākas. oPt pacientiem ir raksturīgi emociju traucējumi 
– emocionāla nestabilitāte, eiforija, kairināmība, disforijas vai tieši pretēji apātija 
un pasivitāte. Pacientiem ir traucēta spēja veikt mērķtiecīgu darbību, īpaši, ja tas 
nedod tūlītēju rezultātu. oPt pacienti bieži nonāk konfliktā ar apkārtējiem savu 
uzvedības traucējumu un dziņu sfēras pārmaiņu dēļ. Pacienti kļūst iestrēgstoši, 
pielipīgi, ļaunatminīgi un rigīdi savos spriedumos. Atmiņas traucējumus biežāk 
nosaka koncentrēšanās traucējumi. 

oPt pacienti biežāk pakļauti alkohola lietošanai, biežāki uzvedības traucējumi 
reibumā, izmainītas reibuma formas. Raksturīga sliktāka alkohola panesība. 

Postencefalītiskais sindroms (F07.1) Raksturīga astenizācija, apātija, 

kairināmība, jaunas informācijas apguves traucējumi, miega ritma traucējumi, 
seksuālās uzvedības traucējumi. šie traucējumi seko pārslimotam encefalītam, 
meningītam un bieži ir atgriezeniski. Iespējami arī reziduāli neiroloģiski simptomi 
– parēzes, afāzija, apraksija, akalkulija, kurlums, kas nav raksturīgi oPt.

Postkomocijas sindroms (F07.2) Psihisku traucējumu veids, kas attīstās pēc 
galvas traumas, pacients sūdzas par galvas sāpēm, reiboni, nogurdināmību, 
hipersensitivitāti. 

organisku personības un uzvedības traucējumu terapijā jāievēro vispārējie 
organisko traucējumu ārstēšanas principi. terapijā priekšplānā psihoterapija 
un rehabilitācijas pasākumi. Medikamentozā terapija – simptomātiska, skatīt 
organiskas mānijas un depresijas ārstēšanu.

Organiski psihotiski traucējumi.

šajā taucējumu grupā ieskaitāmi organiski halucinatori traucējumi (F06.0), 
organiski murgi (F06.2), organiski katatoni traucējumi (F06.1).

Simptomātisko un organisko psihožu pacientiem sākumā novēro 
vispārējās pašsajūtas pasliktināšanos, hiperestēziju, miega traucējumus, 
vājumu vai motoru nemieru, afekta nestabilitāti, uztveres traucējumus (ilūzijas, 
pareidolijas, hipnogogas halucinācijas). Simptomātika smagāka kļūst vakaros. 
Bieži simptomātikas psihozes gadījumā novēro tranzitorus vai noturīgus 
apziņas traucējumus (apjukums, apdullums, delīrijs, retāk oneiroīds), tipiskākais 
simptomātisko psihožu veids ir delīrijs.

Delīrijs (F05) ir biežākais simptomātiskas psihozes veids. Visbiežāk vēro pie 
somātiskām un infekciju saslimšanām ar izteiktu intoksikāciju. Biežāk delīriju var 
novērot gados veciem pacientiem, kā arī slimniekiem ar organisku CNS bojājumu 
(pie., cerebrālo aterosklerozi, alkoholismu anamnēzē). Pneimonija un urīnceļu 
infekcijas ir biežākais delīrija iemesls vecākā gadagājuma pacientu grupā, psihes 
pārmaiņas var kļūt par pirmo to pazīmi (arī par vienīgo – t.s. “mēmās pneimonijas” 
gadījumā ). Retāk delīriju novēro pie pankretīta, gripas, akūtas sirds mazspējas. 
Delīrijs var attīstīties pēcoperācijas periodā pēc visdažādākajām operācijām un 
norādīt uz sliktu prognozi, reizēm maskējot citas pēcoperācijas komlikācijas. 

Delīrija klīniskā aina ir polimorfa un strauji mainīga. Pacientiem ir mainīgs 
apziņas stāvoklis. Pacienti ir dezorientēti vietā un laikā, bet personā orientēti 

pareizi. Iespējami t.s. gaišie logi, kad pacienti uz dažām minūtēm, stundām ir 
pie skaidras apziņas, pareizi orientēti, bez psihotiskiem pārdzīvojumiem. No 
uztveres traucējumiem biežāk ir redzes un dzirdes ilūzijas un halucinācijas. 
Dzirdes halucinācijas var būt ar sadzīvisku saturu, draudiem nogalināt, lamājošas, 
izsmejošas, pacients bieži rīkojas psihotikso pārdzīvojumu iespaidā. Redzes 
halucināciju laikā pacients redz ļoti reālistiskus dzīvniekus, kukaiņus, pazīstamus 
cilvēkus.

Delīrija laikā pacients var uzvesties tā, it kā veiktu darbu savā profesijā – 
vadītu automobīli, pārdotu preces u.c., šādu delīriju sauc par profesionālo delīriju. 
tipisks delīrija ilgums ir 2-5 dienas. Pa dienu slimnieks snauduļo, vakarpusē delīrija 
simptomātika pasliktinās. Naktī pacienti bieži neguļ. Delīrija laikā pārdzīvoto 
pacienti bieži amnezē pilnīgi, bieži neatceras arī reālos notikumus, kas ar 
pacientiem bijis delīrija laikā (atrašanos slimnīcā, pārvešanas, i/v sistēmas u.c.).

Amence ir viens no smagākajiem organiskas psihozes variantiem. to raksturo 
pilnīgs apjukums, mīmika atspoguļo bailes, neizpratni, acu skatiens “klaiņo”, 
raksturīgs motors uzbudinājums gultas robežās, prevalē automatizētas kustības. 
Pacienti ir kopjami, paši nespēj veikt pat vienkāršākās darbības.

Apziņas krēslas sākums ir pēkšņs, pacients kaut kur iet vai veic kādas 
automatizētas darbības (t.s. ambulatorie automātismi), vai akūts motors 
epileptiforms uzbudinājums, bailes, atsevišķas halucinatori - murgainas izpausmes, 
kas var novest pie sabiedriski bīstamas rīcības. Slimnieki kliedz, mētājas, uz sejas 
šausmu izteiksme. Krēslas stāvoklis ilgst 0,5-2 stundas, tik pat negaidīti beidzas ar 
dziļu miegu un tam sekojošu amnēziju. 

Organisku psihotisku traucējumu ārstēšana.

taktika akūta delīrija gadījumā
-     Stacionēšana, stingra uzraudzība, nepieciešamības gadījumā fiksācija;
-     klīniski pamatota pamatsaslimšanas ārstēšana vai esošās terapijas 
intensificēšana;
-     vitālo funkciju monitorēšana, homeostāzes noviržu korekcija (cīņa ar 
hipoksiju);
-     detoksikācija: i/v šķīdumi, vitamīni, elektrolīti;
-      psihomotora uzbudinājuma novēršana un psihotisko pārdzīvojumu terapija: 

•	 Dezintoksikācija, i/v infūzi ar s. NaCl 0,9% 1000-1500 ml + s. Diazepami 
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0,5% 2-4 ml  + s. Haloperidoli 0,5% 0,5 – 1 ml (piesardzīga dozēšana!), 
magnēzijs, mannīts , vitamīni; 

•	 Haloperidolu atkārtoti var ievadīt pēc 2 h, vai piesardzīgi citu 
neiroleptiķi (Risperidona sķīd. 1 mg/ml - 1-2ml, t. Buronil 25-50 mg).

organisku psihotisku traucējumu terapijā jāievēro vispārējie organisko 
traucējumu ārstēšanas principi. terapijā priekšplānā novērst agresīvu vai 
autoagresīvu uzvedība psihotisko pārdzīvojumu iespaidā, pārtraukt psihotiskos 
pardzīvojumus. Medikamentozā terapija – psihotisku pārdzīvojumu ārstēšanai 
nozīmējami neiroleptiķi saudzīgās devās. Ieteicams uzsākt terapiju, nozīmējot 
neroleptiķi monoterapijā. Piesardzīgi, ekstrapiramidālā sindroma gadījumā 
nozīmēt triheksifenidilu 4-6 mg īsu kursu veidā, jo ilgstoši lietojot, tas var 
pazemināt kognitīvās funkcijas. Benzodiazepīni un citi sedatīvi līdzekļi nozīmējami 
īslaicīgi, mazākajā efektīvajā devā. 

tabula Nr 19. Neiroleptiķu devas pacientiem ar organiskiem psihotiskiem 
traucējumiem.

NEIRoPtIĶI SāKUMA DEVA MēRĶA DEVA

Tipiskie

Haloperidolum 2-5 mg 10-15 mg
Melperonum 12,5-25 mg 50-100 mg
zuclopenthixolum 10-20 mg 20-40 mg
Sulpiridum 50-100 mg 100-400 mg

Atipiskie

Risperidonum 0,5-2 mg 2-4 mg
olanzapinum 2,5-5 mg 5-10 mg
Quetiapinum 12,5-25 mg 50-300 mg
ziprasidonum 40 mg 80-120 mg
Aripiprazolum 7,5 mg 15-22,5 mg

Amisulpridum 50-100 mg 100-300 mg

Clozapinum 12,5 mg 25-100 mg

VIEGLI KoGNItĪVI tRAUCējUMI UN DEMENCES.

Viegli kognitīvi traucējumi (F06.7), tos novēro ilgāk par 2 nedēļām pēc 
organiska CNS bojājuma. Raksturojas ar grūtībām apgūt jaunu informāciju, 
pavājinātu īstermiņa atmiņu un koncentrēšanās spēju, gausu un neproduktīvu 
domāšanu, grūtībām izprast runu, atcerēties vārdus. Pacientiem raksturīga 
profesionālās produktivitātes pazemināšanās. šie traucējumi var koriģējies, 
bet var arī pakāpeniski pasliktināties sasniedzot demences simptomu klīnisko 
intensitāti. Izmaiņas psihiskajos procesos nav tik izteiktas, lai traucētu ikdienas 
aktivitātēm.

Raksturīga darba produktivitātes pazemināšanās, par to sūdzas pacients, tā 
konstatējama neiropsiholoģiskos testos. 

Prognoze – biežāk tendence pasliktināties, bet var būt atgriezeniska 
norise. traucējumi var vairākus gadus būt stabili, pēc tam attīstīties demence. 
Pacientiem ar VKt ir paaugstināts AD risks. terapijā pozitīvi pētījumu dati 
par acetilholīnesterāzes inhibitoriem, memantīnu, daļēji ar nootropu grupas 
līdzekļiem.

Demence.

Ar demenci saprot izteiktus, difūzus, pieaugošus un neatgriezeniskus 
atmiņas traucējumus un progresējošu sociālu dezadaptāciju, ko novēro vismaz 
6 mēnešu periodā. Demence var sākties pakāpeniski (vaskulāra, Alcheimera tipa) 
vai attīstīties strauji pēc galvas traumas, plaša smadzeņu infarkta, pārmantotas 
agrīnas Alcheimera slimības gadījumā u.c. Iegūta, izteikta un neatgriezeniska 
intelektuālās darbības pazemināšanās. Demences klīnisko ainu papildina emociju 
un dziņu sfēras, uzvedības, ētisko normu izpratnes pārmaiņas, kā arī neiroloģiska 
simptomātika – afāzija, apraksija, agnozija. 

Demenču iedalījums pēc klīnisko simptomu smaguma un sociālās 
funkcionēšanas spējām:

•	 Viegla. Viegli atmiņas traucējumi traucē ikdienas aktivitātēm, bet 
spēj dzīvot patstāvīgi. traucēta jaunas informācijas apguve. traucēta 
atmiņas fiksācijas, saglabāšanas un reproducēšanas funkcija, kas 
iespaido ikdienas jautājumu atcerēšanos. Nav iespējama sarežģītāku 
ikdienas aktivitāšu veikšana. 

•	 Vidēji smaga. Mēreni atmiņas traucējumi neļauj dzīvot patstāvīgi. 

jaunas informācijas atcerēšanās ir tikai epizodiska, traucēta atmiņa 
par agrākajiem dzīves notikumi. Nespēj pateikt adresi, ko nesen 
darījis, neatceras paziņu vārdus. Vajadzīga palīdzība ikdienas 
aktivitātēs, piem. iepirkumu veikšanai. Spēj veikt vienkāršus mājas 
darbus. šaurs un nenoturīgs interešu loks. Pavājināta higiēna, dziņu 
sfēras traucējumi.

•	 Smagi izteikta. Izteikti atmiņas traucējumi. Pilnīgi nespēj apgūt jaunu 
informāciju. Nepazīst tuvus radiniekus. Praktiski iztrūkst saprātīga 
spriestspēja un higiēnas ievērošana. Kopjami, pieskatāmi.

Demenču veidi ir:
- Vaskulāra demence (10 - 15% no visām demencēm). Demences 

vadošais simptoms ir atmiņas pavājināšanās, kas ir saistīta ar cerebrālu 
aterosklerozi. Atmiņas pavājināšanos var novērot pakāpeniski – mēnešu vai gadu 
laikā vai arī „pakāpienu” veidā, demences laika kritērijs ir 6 mēneši. Spilgti atmiņas 
traucējumi pacientam var būt arī pēc viena, plaša insulta (vaskulāra demence ar 
akūtu sākumu), bet biežāk tomēr ir atkārtoti cerebrālās apasiņošanas traucējumi 
(atkārtoti mikroinsulti, biežas hipertoniskās krīzes) – multiinfarktu demence. 

Pacienti sūdzas par reiboni, šņācošu troksni ausīs, sliktu atmiņu. Dezorientācija 
laikā, vēlāk arī vietā. Raksturīgi agrīni gaitas un līdzsvara traucējumi, reiboņi, lokāli 
neiroloģiski traucējumi, urīna nesaturēšana bez uzroloģiskas patoloģijas.

Pacienti bieži ir trauksmaini, raudulīgi, emocionāli nenoturīgi. Spriedumi un 
runa kļūst nabadzīgāka, tomēr saglabāts personības kodols un slimības apziņa. 
Simptomātika smagāk izteikta vakaros. Pacienti mēdz dienas laikā gulšņāt, bet 
naktī nevar aizmigt, ir biežas apjukuma un deliriozas apizodes. ārsta palīdzība 
bieži ir vajadzīga, ja demences klīnisko ainu papildina halucinatori traucējumi, 
paranojālas murgu idejas vai spilgti garastāvokļa traucējumi. 

EEG atradē bieži ir fokālu izmaiņu atradne. Specifiski biomarķieri pagaidām 
nav zināmi. Dt/MR – biežāk multipli  (reti viens) smadzeņu infarkti, pieaugošs 
baltās vielas bojājums.

- Alcheimera slimība ar demenci. Alcheimera demences cēloņi ir 
kortikālo neironu atrofija, neirofibrillu pinumu un beta- amiloīdu izgulsnēšanās. 
Iespējama Alcheimera demence ar agrīnu sākumu (pēc 40 gadu vecuma) un ar 
vēlīnu sākumu. Diagnozes precizēšanai jāveic Dt vai MR galvai, sākuma stadijās 
raksturīga atrofija temporālās daivas garozā, vēlāk temporālo un parietālo un 
frontālo daivu garozā, vēlēnās stadijās ģeneralizēta atrofija), kā arī jābūt tipiskai 

klīniskai ainai. Raksturīga pieaugoša atmiņas pavājināšanās, higiēnas un sociālās 
funkcionēšanas pasliktināšanās, uzvedības un emociju sfēras pārmaiņas. tomēr 
agrīnās Alcheimera demences stadijās tikai ap 50% pacientu novēro atmiņas 
traucējumus.

Alcheimera demences pacienti bieži ir nekritiski pret savu veselības stāvokli, 
kas iespaido viņu dzīves kvalitāti, ārstēšanās iespējas, kā arī var būt par cēloni 
sociālai bīstamībai. AD pacientiem biežāk kā vaskulāras demences pacientiem 
novēro kaitēšanas murgus, greizsirdības murgus, halucinozes. Smagas demences 
simptomātiku papildina neiroloģisks defekts – afāzija, agnozija, apraksija u.c. 
Biežāk Alcheimera demencei ir lēni progresējoša norise

EEG – atrade atkarīga no Alcheimera demences smaguma, pamazām 
mazinās ātrie alfa viļņi, var nebūt izmaiņu EEG. Biomarķieri – likvorā palielināti tau  
proteīni un fosfotau, samazināti Aβ proteīni. Pacientiem ir acetilholīntransferāzes 
aktivitātes pieaugums.

Lewi body demence. 

Klīniski – mainīgas intensitātes uzmanības traucējumi, paranoīdi s., 
halucinatori s. (vizuāli).  Parkinsonisms (rigiditāte). Slikta neiroleptiķu panesība. 
REM miega traucējumi (nemiers, ekstremitāšu kustības, pat vardarbība REM 
fāzē), pēkšņa miegainība dienas laikā. Sākums nemanāms, pakāpenisks. 
Datortomogrāfijas atradnē mazāk izteikts temporālās daivas bojājums, salīdzinot 
ar Alcheimera demenci. terapijā iespējams efektīvi acetilholīnesterāzes inhibitori 
(rivastigmīns).

Neiropatoloģiskā atradnē ir alfa-sinukleīnu ieslēgumi smadzeņu neironos 
(Lewy bodies). tie var būt arī pie Alcheimera demences un Parkinsona 
slimības. 

Fronto-temporāla demence (Pika slimība). Klīniski slimības sākumā novēro 
uzvedības pārmaiņas, eiforiju vai emociju blāvinājumu, dziņu izbrīvēšanos 
(apetītes un svara pieaugums) , raksturīga rupjība sociālajās attiecībās. Iespējami 
redzes un telpiskās uztveres traucējumi, par ko pacienti sūdzas pirms atmiņas 
traucējumiem. Demences attīstība norit straujāk norise par Alcheimera demenci. 
Datortomogrāfijas atradnē frontālās un/vai temporālās garozas bojājums, biežāk 
asimetrisks. Nav specifiskas terapijas.
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Terapijas rekomendācijas pie Alcheimera tipa demences.

Pirmās izvēles terapija – acetilholīnesterāzes inhibītori, ar mērķi samazināt 
demences progresēšanu, nozīmējami pie vieglas vai vidēji smagas demences 
(Donepezils 5-10mg, Rivastigmīns 6-12mg, Galantamīns 24 mg). NMDA 
antagonists Memantīns 20-30 mg un Ginko biloba 120-240 mg nozīmējami, gan 
pie Viegliem kognitīviem traucējumiem, gan pie dažādām demencēm. 

Blaknēm īpaši jāseko terapijas pirmajās 6 nedēļās. optimālas terapijas ilgums 
6mēnešus, maksimālo tolerējamo devu (blaknes, uzvedības traucējumi, miega 
traucējumi, psihotiski traucējumi) ieteicams 3-6 mēnešus, tad devas mazināt. 
Iespējams lietot acetilholīnesterāzes inhibītorus kursu veidā ar 2-3 mēnešu 
starplaiku. Ginko preparātiem blaknes sastopamas reti.

otrās izvēles terapija (daļēji pierādīts terapijas efekts) - preventīva, 
neiroprotektīva terapija ar pretiekaisuma preparātiem (Acetilsalicilskābe 0.075 
– 0.15, Indometacīns 0,2), hormonu aizstājējterapiju sievietēm – estrogēni (nav 
konkrētu terapijas shēmu), antioksidantu nozīmēšana (Vitamīns E 400 – 800 (līdz 
2000) IU, selegilīns).

Terapijas rekomendācijas pie Vaskulāras demences.

Koriģēt un stabilizēt hipertonijas un koronārās sirds slimības norisi, samazināt 
smadzeņu apasiņošanas traucējumu risku. Ieteicama acetilsalicilskābe 0,075 
– 0,15, kā antiagregants, kā arī statīnu nozīmēšana, lai samazinātu holesterīna 
līmeni.

Nav specifisku medikamentu, taču kursa veidā ieteicami: Memantīns 
10-20mg, Piracetāms 0,4-0,8, Pramiracetāms 0,6-1,2, Nicerogolīns 30 mg, s. 
Cerebrolysini 10 ml i/v 5-10 d., Phezam 2-3 tbl./dienā u.c.

! Uzvedības un psihotisku traucējumu gadījumā demences pacientiem 
ir jāmazina  (jāatceļ) iepriekšminētie medikamenti, jānozīmē neiroleptiskie līdzekļi 
nelielās devās. 

! Īpaša piesardzība jāievēro ar BDZ, jo tie gados veciem pacientiem var 
kumulēties.
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šIzoFRēNIjAS FoRMAS, KLĪNISKāS PAzĪMES, āRStēšANA. 

(Adaptēts pēc šizofrēnijas diagnostikas un ārstēšanas vadlīnijām. LPA, 2008).

Epidemioloģija.

šizofrēnija ir pati izplatītākā un smagākā psihiskā slimība, ar kuru slimo 
apmēram 1% (0,3 – 1,9%) iedzīvotāju visā pasaulē. Latvijā 2010. gadā psihisko 
traucējumu reģistrā kopumā reģistrēti 72 131 pacientu, no tiem ar šizofrēniju, 
šizotipiskiem traucējumiem un murgiem (F2 grupa) reģistrēti 27,5% 18682  
pacientu, kas sastāda ap 0,8% no kopējā iedzīvotāju skaita [gadagrāmata]. 
2010. gadā tika veiktas 6721 hospitalizācijas dažādos psihiatriskās slimnīcās 
ar šizofrēnijas diagnozi, diemžēl šī diagnoze pēc Nacionālā Veselības dienesta 

datiem ir saslimšana, kas prasa visvairāk stacionārā pavadīto gultudienu no visām 
saslimšanām. Latvijā 2006. gadā bija 10707 pacientu ar šizofrēniju, kuriem noteikta 
2. invaliditātes grupa.   

šizofrēnijas jēdziens. 
Mūsdienās šizofrēnija ir multifaktoriālas etioloģijas psihiska saslimšana 

(slimību grupa), kas raksturojas ar pozitīvo psihopatoloģisko simptomātiku (murgu 
idejas, domāšanas formālie traucējumi, emociju sfēras traucējumi, katatonie 
simptomi), apkārtējās pasaules aplamu uztveri (halucinācijas, pseidohalucinācijas, 
psihiskie automātismi), šie traucējumi bieži kombinējas ar negatīvo šizofrēnijas 
simptomātiku – apātiju, abuliju, autismu, ataktisku domāšanu, kas savukārt ir par 
iemeslu pacienta sociālai dezadaptācijai un darbaspēju zudumam. 

šizofrēnijas un šizofrēnijas spektra traucējumu etioloģija pagaidām nav pilnībā 
noskaidrota. Pēdējo gadu pētījumi liecina par to, ka šizofrēnija ir multifaktoriāla 
saslimšana. Kā būtiskākie šizofrēnijas etioloģiskie un patoģenētiskie faktori ir: 

Etioloģija un patoģenēze.

Būtiskākie šizofrēnijas etioloģiskie un patoģenētiskie faktori ir: 
- pārmantotības aspekti: šizofrēnija attīstības risks, ja ar šizofrēniju slimo 

pirmās pakāpes radinieki - 10-12%, otrās pakāpes radinieki - 5-6%, abi vecāki - 40%;
- neiromediatoru darbības traucējumi:

•	 dopamīna paaugstināts līmenis limbiskajā sistēmā saistāms ar 
šizofrēnijas pozitīvo simptomātiku, bet pazemināts dopamīna 
līmenis smadzeņu garozas frontālajā daļā ar negatīvo simptomātiku;

•	 serotonīna sistēmas regulācijas traucējumi piem.: serotonīna 
(5Ht2a) receptoru paaugstināta aktivitāte nosaka šizofrēnijas 
negatīvās simptomātikas attīstībā, 5-Ht1a agonisms nodrošina 
depresīvo un trauksmes simptomu korekciju arī uzlabo kognitīvās 
funkcijas, mazina ekstrapiramidālo simptomātiku;

•	 gamma-aminosviestskābes samazināts līmenis, saistāms ar 
dopamīna, serotonīna u.c. sistēmu hiperaktivitāti;

•	 glutamāta sistēmas pazemināta aktivitāte saistāma ar g.k. dopamīna, 
mazāk ar serotonīna, norepinefrīna sistēmu hiperaktivitāti;

•	 alfa 1 receptoru paaugstināta aktivitāte konstatēta pacientiem ar 
psihotiskiem simptomiem;

- grūtniecības un dzemdību patoloģija, t.sk. intrauterīnas infekcijas, 

grūtnieces badošanās vai alkohola, narkotisko vielu atkarība;
- traucēta neironu savstarpējā komunikācija, nepietiekams sinapšu 

skaits, neironu struktūras izmaiņas CNS;
- kanabinoīdu (izraisa katehol-o-metiltransferāzes gēna funkcionālu 

polimorfismu, kas paaugstina psihozes risku) un amfetamīnu (izmaina dopamīna 
receptoru aktivitāti) pārmērīgi kaitējoša lietošana un atkarība; 

- paaugstināts psihoemocionālaā stresa līmenis, bieži konflikti ģimenē 
kā  palaidējfaktors;

- citi riska faktori: vides piesārņojums, urbanizācija, jonizētā radiācija, 
nepietiekams uzturs, galvas traumas.

šizofrēnijas un šizofrēnijas spektra traucējumu 
galvenās simptomu grupas

Murgi

Anhedonija
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šizofrēnijas diagnostiskās pazīmes (pēc SSK-10). 

tipiskie simptomi (1 simptoms, kurš pastāv jau > 1 mēnesi):
•	 domu atbalsis, domu atņemšana, domu ielikšana galvā, radio domas;
•	 iedarbības murgi, iedarbība uz domām, kustībām, sajūtām;
•	 cita veida halucinācijas un pseidohalucinatoras balsis – komentāri, 

draudi, kuru avots ir pacienta ķermenī;
•	 ilgstošas murgu idejas ar neparastu saturu, piem.: par pārcilvēciskām 

spējām iespaidot, mainīt cilvēces un dabas norises.
Netipiskie simptomi, „mazie simptomi” : (diagnozei nepieciešami 2 simptomi, 

kuri pastāv > 1 mēnesi):
•	 ilgstošas halucinācijas/ pseidohalucinācijas – ožas, garšas, redzes, 

taktīlās viscerālās + fragmentāras murgu idejas vai pārvērtējošas 
idejas;

•	 formālie domāšanas traucējumi – nesakarīga, saraustīta domāšana, 
neoloģismi u.c.;

•	 katatons stupors vai uzbudinājums;
•	 negatīvie simptomi – apātija, autisms, sociāla norobežošanās, gribas 

aktivitātes pazemināšanās, ambivalence;
•	 uzvedības traucējumi, pasivitāte, bezdarbība, interešu un 

motivācijas zudums.

šizofrēnijas formas (pēc SSK-10).

- Paranoīdā šizofrēnija (F20.0_).
Biežāk diagnosticētā šizofrēnijas forma. Laika kritērijs: simptomu ilgums – 1 

mēnesis. 

Klīniskajā ainā, uzliesmojuma struktūrā dominē pozitīvie simptomi: 
paranoīdie (attiecību, vajāšanas, iedarbības) murgi; draudošas, pavēlošas verbālās 
pseidohalucinācijas, psihiskie automātismi (izvērsti vai atsevišķu simptomu veidā), 
retāk ožas vai garšas halucinācijas. Primāra negatīvā simptomātika paranoīdās 
šizofrēnijas ietvaros ir iespējama, tomēr biežāk negatīvā simptomātikas intensitāte 
pieaug ar katru uzliesmojumu. Nepārtrauktas norises paranoīdās šizofrēnijas 
gadījumā ārstēšanas rezultātā izdodas vienīgi samazināt pozitīvo simptomu 
intensitāti, bet neizdodas pilnībā panākt atveseļošanos, kāda raksturīga 
epizodiskas norises pacientiem.  

- Hebefrēnā šizofrēnija (F20.1_).
Laika kritērijs 1 mēnesis, tomēr diagnozes precizēšanai bieži nepieciešams 

ilgāks klīniskās novērošanas periods. Hebefrēno šizofrēniju raksturo neadekvāts, 
tukšs, muļķīgi pacilāts noskaņojums, ko pavada manierīgums, grimasēšana, 
haotisks uzbudinājums. Murgu idejas ir fragmentāras, nesistematizētas, uztveres 
traucējumi – īslaicīgi. Kontaktu ar pacientu būtiski traucē saraustīta, dezorganizēta 
domāšana un runa. Hebefrēnās šizofrēnijas pacientiem raksturīga strauja 
negatīvās simptomātikas attīstība un darba nespēja. Norise biežāk nepārtraukta, 
tomēr iespējams slimības sākums ar epizodisku norisi. 

- Katatonā šizofrēnija (F20.2_). 
Laika kritērijs 1 mēnesis. Katatono šizofrēniju raksturo smagi gribas un kustību 

sfēras traucējumi – katatonija. Katatons stupors - pazemināta/iztrūkst atbildes 
reakcija uz ārējiem stimuliem; mutisms, negatīvisms, muskuļu rigiditāte, vaska 
lokanība. Katatons uzbudinājums – bezmērķīga, stereotipa, neprognozējama, 
nekoriģējama motora aktivitāte. Iespējami arī citi pozitīvie simptomi, tomēr tie 
nenosaka stāvokļa smagumu, katram uzliesmojumam seko strauja negatīvās 
simptomātikas attīstība un straujš darbaspēju zudums. oneiroīdās katatonijas 
(apziņa aptumšota) variants norāda uz tendenci remitēt, bet lucīdās katatonijas 
(“tukša”apziņa) gadījumā uz tendenci traucējumiem ieilgt. 

- Nediferencētā šizofrēnija (F20.3_). 
Laika kritērijs 1 mēnesis. Pacienta klīniskajā ainā ir polimorfa pozitīvā un 

negatīvā simptomātika, kas apgrūtina kādas no augstāk minēto šizofrēnijas formu 
precizēšanu. Norise biežāk epizodiska, ar straujāku negatīvās simptomātikas 
attīstību, ar psidoneirotisku un pseidopsihopātisku traucējumu klātbūtni. 
Bieži diagnostiku apgrūtina atkarības vielu ietekme uz pacienta personību un 
psihotiskajiem simptomiem.

- Postšizofrēniskā depresija (F20.4_). 
Pacientam gada laikā bijusi izvērsts šizofrēnijas uzliesmojums, kas sekmīgi 

kupēts. Pozitīvie šizofrēnijas simptomi nav raksturīgi. Pacienta sūdzībās un 
objektīvajā ainā prevalē depresijas simptomi (atbilstoši SSK-10 depresijas epizodes 
kritērijiem F32) ar adinamiju. Depresijas sindroms var būt gan kā sindroms citas 
šizofrēnijas formas ietvaros, gan kā reakcija uz nespēju atgriezties iepriekšējā 
sociālās funkcionēšanas līmenī un stigmatizāciju. 

- Reziduālā šizofrēnija (F20.5_).
Reziduālās šizofrēnijas pacientam dzīves anamnēzē bijusi šizofrēnijas 

epizode, bet pēdējā gada laikā pieaug šizofrēnijas negatīvā simptomātika un 
sociāla dezadaptācija, nav, vai ir vienīgi atsevišķi reziduāli pozitīvie simptomi. Bieži 
raksturīgas pazeminātas darbaspējas.

- Vienkāršā šizofrēnija (F20.6_). 
  Laika kritērijs: traucējumu ilgums lielāks par 1 gadu. Vienkāršās 

šizofrēnijas pacientam lēni, pakāpeniski pieaug šizofrēnijas negatīvā simptomātika, 
sociāla autizācija un dezadaptācija, uzvedības un interešu dīvainības. Bieži 
diagnostiku apgrūtina alkohola un narkotisko vielu pārmērīgi kaitējoša lietošana 
un atkarība. Bieži raksturīgas pazeminātas darbaspējas.

- šizoafektīvie traucējumi (F25._).
Raksturīga vienlaicīga šizofrēnijas un afektīvo simptomu (depresijas, 

mānijas, jaukta afekta) attīstība. Laika kritērijs 2. nedēļas. Stāvokļa smagumu un 
hospitalizācijas nepieciešamību biežāk nosaka šizofrēnijai raksturīgie pozitīvie 
simptomi. šizoafektīvo traucējumu pacientam var būt arī uzliesmojumi ar tikai 
afektīvu simptomātiku. Salīdzinot ar šizofrēniju labāka prognoze. 

terapija salīdzināma ar psihotiskas mānijas vai psihotiskas depresijas 
ārstēšanu bipolāriem pacientiem. Nepieciešams izvēlēties atipiskos neiroleptiķus, 
kombinācijā ar normotīmiķiem. Bieži jārēķinās ar vairāku neiroleptiķu 
kombinācijām, depo neiroleptiķu nozīmēšanu pacientu zemās līdzestības dēļ.

 šizofrēnijas norises veidi pēc SSK 10. Klīniskajā praksē norises veidi ir 
attiecināmi uz paranoīdu un nediferencētu šizofrēniju. Katatona un hebefrēna 
norise ir visbiežāk ar nepārtrauktu, progresējošu norisi, arī vienkāršās un reziduālās 
šizofrēnijas norise ir nepārtraukta, kaut iespējamas afektīvas svārstības, uzvedības 
traucējumi u.c.

F20._0 nepārtraukta (visā novērošanas laikā nav remisijas pozitīvajā 
simptomātikā).
20._1 epizodiska ar pieaugošu reziduālu simptomātiku (negatīvās 
simptomātikas pieaugums starp psihotiskām epizodēm).
F20._2 epizodiska ar stabilu reziduālu simptomātiku (nemainīga 
negatīvā simptomātika starp uzliesmojumiem).
F20._3 epizodiska remitējoša (pilna remisija starp uzliesmojumiem).
F20._4 nepilna remisija.
F20._5 pilna remisija.
F20._9 novērošanas laiks mazāks par gadu.

tabula Nr. 20. šizofrēnijas labvēlīga un nelabvēlīga prognoze.

LABVēLĪGAS PRoGNozES PAzĪMES NELABVēLĪGAS PRoGNozE PAzĪMES

•	 Ģimenes anamnēzē afektīvi traucējumi, nevis šizofrēnija;
•	 akūts sākums (līdz mēnesim);
•	 traucējumu sākums pēc 20 gadu vecuma (noformējusies personība, iegūta profesija);
•	 izteikti afektīvie simptomi, trauksme, ažitācija psihozes struktūrā, kā arī fāziska slimības norise;
•	 sieviešu dzimums;
•	 nodibināta ģimene, kas iesaistās ārstēšanas procesā un ir izprotoša;
•	 laba sociālā funkcionēšana pirms saslimšanas; 
•	 sociālu aktīva personība;
•	 kritiskas attieksme pret saslimšanu. 

•	 vīriešu dzimums;
•	 perinatāls organisks bojājums;
•	 ļoti intensīvas halucinācijas un murgi;
•	 uzmanības traucējumi;
•	 primāra negatīva simptomātika;
•	 ilgstoša psihoze pirms ārstēšanas;
•	 slikta sociālā funkcionēšana pirms stacionēšanas;
•	 EPS attīstība;
•	 Kritikas trūkums pret saslimšanu;
•	 Līdzestības trūkums terapijas procesā.
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Akūti psihotiski traucējumi (F23).
Diagnostiskā kategorija biežāk piemērojama, pacientiem, kuriem ir 

pirmreizēja psihoze, kā arī, ja nav pietiekams traucējumu ilgums šizofrēnijas 
diagnozei. Akūtus psihotiskus traucējumus raksturo akūti sākušies uztveres 
traucējumi, afektīvi piesātinātas murgu idejas, nesaprotama vai juceklīga runa, 
vai šo traucējumu kombinācija. Pacientam var būt tranzitors apjukums, apziņas 
traucējumi, uzmanības un koncentrēšanās traucējumi. 

•	 Akūtu psihotisku traucējumu sākumu var iedalīt - pēkšņos (līdz 48 
stundām) un akūtos līdz 2 nedēļām 

•	 Akūti psihotiski traucējumi var būt vai nebūt saistīti ar stresa situāciju 
2 nedēļu periodā pirms traucējumu sākuma 

Akūtu psihotisku traucējumu varianti:

Akūti polimorfi psihotiski trauc. bez šizofrēnijas simptomiem (F23.0).

•	 Simptomātika strauji mainīga laikā un pēc intensitātes.
•	 Emocionāls apmulsums, strauja emocionālā stāvokļa maiņa no 

laimes sajūtas un ekstāzes līdz masīvai trauksmei un disforijai.
•	 Apjukums, cilvēku un vietu aplama atpazīšana.
•	 Psihomotorās aktivitātes intensitātes pacēlumi un kritumi.
•	 Kopējais traucējumu ilgums nepārsniedz 3 mēnešus.

Akūti polimorfi psihotiski trauc. ar šizofrēnijas simptomiem (F23.1)

•	 traucējumi kā F23.0.
•	 Papildus viens vai vairāki šizofrēnijai raksturīgie pozitīvie simptomi.
•	 traucējumu ilgums līdz 1 mēnesim. 

Akūti šizofrēnijai līdzīgi traucējumi (F23.2).

•	 Simptomātika strauji mainīga laikā un pēc intensitātes. 
•	 Papildus jebkuri šizofrēnijai raksturīgie pozitīvie vai negatīvie 

simptomi.
•	 traucējumu ilgums līdz 1 mēnesim.

Akūtu psihotisku traucējumu ārstēšana būtiski neatšķiras no pirmreizēja 

šizofrēnijas uzliesmojuma ārstēšanas, tomēr jārēķinās ar strauji mainīgiem 
psihiskiem traucējumiem, somatiskiem traucējumiem, pacientiem nereti ir 
novērojamas dažādas neiroleptiķu blaknes un mijiedarbības. Biežāk var nākties 
izvēlēties parenterālās medikamentu formas, kuras iespējami ātri (3-7 dienu laikā), 
jāmaina uz perorāliem medikamentiem. Bieži ir sarežģīta diferenciālā diagnoze, kā 
arī izpratnes trūkums no pacienta un/vai viņa tuvinieku puses, kas var apgrūtināt 
terapijas izvēli.

šizofrēnijas diferenciālā diagnoze.

•	 Psihoaktīvu vielu izsaukti psihotiski traucējumi.
•	 Psihotiski traucējumi organiska CNS bojājuma dēļ (neiroloģiskas 

saslimšanas, sistēmsaslimšanas, cerebrālās asinsrites traucējumi u.c.).
•	 Citas murgu psihozes – persistējoši murgi, inducēti murgi.
•	 Smagas afektīvas psihozes ar garastāvoklim atbilstošiem un 

neatbilstošiem psihotiskiem traucējumiem.
•	 šizoafektīvie traucējumi.
•	 Specifisku personības traucējumu dekompensācija.
•	 Simulācija. 

Ieteicamie izmeklējumi šizofrēnijas pacientam.

- asins aina;
- EKG (Qt intervāls, ritma traucējumi);
- aknu fermenti, elektrolīti serumā, glikoze, nieru funkciju rādītāji;
- vairogdziedzera hormoni, sifilisa serodiagnostika;
- urīna toksikoloģija uz psihoatkarības vielām, ja nepieciešams;
- C hepatīta testi, HIV tests;
- EEG organiska CNS bojājuma izvērtēšanai;
- Dt vai KMR (ieteicamāk) pie atipiskas psihozes klīniskās ainas;
- pirmreizējam pacientam – psihologa konsultāciju (psihodiagnostiku).

šizofrēnijas ārstēšana.

šizofrēnijas ārstēšanu Latvijā 100% kompensē valsts, kompensēta tiek gan 
ambulatora, gan stacionāra ārstēšana, tiek apmaksāti nepieciešamie medikamenti. 
Kopumā 10% no kompensējamo medikamentiem atvēlēto līdzekļu tiek novirzīta 

psihisko traucējumu ārstēšanai, no šiem līdzekļiem lielākā daļa tiek tērēta jauno 
atipisko neiroleptisko līdzekļu apmaksai (VzCA dati, 2006). turpmāk apskatītā 
terapija g.k. attiecas uz paranoīdas šizofrēnijas ārstēšanu. Katatonas, hebefrēnas 
šizofrēnijas uzliesmojuma ārstēšana ir klīniski komplicēta, nepieciešama aktīva 
pacienta stāvokļa monitorēšana, straujāka medikamentu devu pielāgošana, bieži 
medikamentu kombinēšana. Vienkāršās un reziduālās šizofrēnijas pacientiem 
terapijā liekams uz nelielām atipsiko neiroleptiķu devām, lai iespējami efektīvi 
mazinātu negatīvo, kognitīvo un afektīvo simptomātiku.

šizofrēnijas ārstēšanai ir vairākas dimensijas:

- ārstēšana ar medikamentiem (pamatā neiroleptiskie vai 
                     antipsihotiskie līdzekļi); 
- psihoterapija ( atbalsta, izglītojoša, kognitīvi - biheivoriāla);
- ergoterapija, sociālo iemaņu atjaunošana;
- ģimenes izglītošana un sociālo jautājumu risināšana.

šizofrēnijas pirmās epizodes (uzliesmojuma) ārstēšana 

- Priekšroka ANL – mazāk blaknes, vieglāka dozēšana, nodrošina visu 
simptomu grupu ārstēšanu;

- lietojami arī tNL, bet zemākajā efektīvajā devā, nodrošinot EPS kontroli;
- uzsvars uz aprūpi, labvēlīgu un atbalstošu terapeitisku vidi ārstēšanās 

laikā;
- rekomendējami BDz uzsākot terapiju ar NL uzvedības traucējumu, 

ažitācijas un miega traucējumu korekcijai.

Nozīmējot terapiju, jāuzsāk plānot  iespējamo NL balstterapiju, rēķinoties ar 
medikamentu efektivitāti, panesību, kā arī iespējamām izmaksām.

Pirmās epizodes ārstēšana biežāk ir sekmīga, 70% pacientu izdodas panākt 
pilnu remisiju 3-4 mēnešu laikā, bet >80% pacientu gada laikā.

 
Pirmo epizožu ārstēšanas uzdevums ir ne tikai koriģēt šizofrēnijas 

simptomus, bet iespējami atgriezt pacientu iepriekšējā sociālās un profesionālās 
funkcionēšanas līmenī.

šizofrēnijas pirmā uzliesmojuma farmakoloģiskās ārstēšanas algoritms 

(piemērojams arī 2., 3. uzliesmojuma gadījumā. 
terapijas efekta novērtēšanas ilgums norādīts orientējoši, stacionāra 

apstākļos neiroleptisko līdzekļu devu titrēšana, augmentēšana, kombinēšana 
veicama straujāk, pēc klīniskās nepieciešamības).

Akūtā stāvoklī pielietot i/m medikamentus, bet iespējami ātri nomainīt tos uz 
tabletētiem medikamentiem.

1. izvēles medikamenti ieteicami monoterapijā: Izvēlēties haloperidolu 10 – 
15 mg devā vai vienu no ANL (risperidonu 4-6 mg tbl vai šķīd., olanzapīnu 10-20 
(per os vai inj.), kvetiapīnu 400 – 800 mg , amisulprīdu 600- 800 mg, ziprasidonu 
120-160 mg (injekcijās 20 mg i/m 2-3 x d), aripiprazolu 15 - 30 mg. Devas 
jāpiemeklē individuāli, ieteicama titrēšana. 

•	 ja pacients ir psihomotori uzbudināts i/m  Cisordinol Acutard 50-100 
mg kopā ar BDz (diazepāmu 10 – 40 mg vai tā ekv.), vai ziprasidons 
20 mg i/m, vai olanzapīns 10 mg i/m, vai Aripiprazol   9,75/1,3 ml i/m. 
Nepieciešamības gadījumā benzodiazepīni papildus neiroleptiķiem 
var tikt nozīmēti terapijas kursam.

•	 ja pacientam ir organiskas izmaiņas CNS izvēlēties mazos NL vai 
ANL, devas lēni titrējot

•	 ja spilgti izteikta (primāra) negatīvā simptomātika, izvēlēties ANL
•	 Pie bezmiega pievienot BDz miega līdzekļus, mazos NL 
•	 Pie maniakāla vai jaukta afekta NL kombinēti ar GS divalproāts, 

karbomazepīns
•	 Pie depresīva afekta flupentiksolu, sulprīdu vai ANL mazās devās vai 

lamotrigīnu

ja novēro ekstrapiramidālās blaknes (neiroleptisko parkinsonismu, akatīziju 
u.c.) - jāpievieno antiholinerģiski medikamenti (triheksifenidils 4-8 mg  vai 
biperidēns 4-8 mg) kombinējot ar BDz vai propranololu, jāsamazina NL deva vai 
jāmaina uz citu, vai jāatceļ NL. Neiroleptiskā malignā sindroma gadījumā jāatceļ 
NL, intensīva dezintoksikācija un simptomātiska terapija, jālemj par pārvešanu uz 
intensīvās terapijas nodaļu.

Nozīmēto medikamentu antipsihotisko efektu jāvērtē no pirmās dienas, tas 
jāmaina, ja 2 – 3 nedēļu laikā nav panākts būtisks uzlabojums.

2. izvēles medikamenti:
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•	 ja terapija neefektīva – mainīt uz citu ANL (skatīt medikamentus 
iepriekš; izvērtēt sertindola nozīmēšanas iespēju 12 - 20 mg), tNL, 
gaidīt efektu 4 - 6. ned.; 

•	 ja terapija daļēji efektīva – paaugstināt NL devu vai pievienot otru 
neiroleptiķi (tNL vai ANL), titrējot tā devu.

3. izvēles medikamenti: 
•	  ja devu optimizācija nedod uzlabojumu, mainīt uz citu tNL vai ANL 

(skatīt medikamentus iepriekš), gaidīt efektu 4 - 6 nedēļas;
•	 ja terapija neefektīva - mainīt uz klozapīnu 100 – 250 (400) mg vai 

kombinēt neiroleptiķus.
ja terapija efektīva (jebkurā no terapijas soļiem) - turpināt NL efektīvajā devā 

1 - 2 (4) mēnešus, tad devu mazināt līdz uzturošajai devai un turpināt līdz 12 
mēnešiem.

ja pacientam ir atkārtota epizode, NL balstterapiju turpināt ilgstoši (2 - 5< 
gadus).

Taktika akūtu psihotisku traucējumu gadījumā, 
ja pacients ir psihomotori uzbudināts.

- Nepārtraukta uzraudzība, apmācīts personāls, droša vide (pacientam 
un personālam), pacienta fiksācija nepieciešamības gadījumā

- Somātiskā stāvokļa un medikamentu blakņu monitorēšana
- Medikamenti – galvenokārt pacientam nozīmējami antipsihotiķi, 

nepieciešamības gadījumā sedatīvi līdzekļi un antiholinerģiski medikamenti 
(trihexiphenidyl). Rekomendējamie parenterāli lietojamie medikamenti:

•	 i/v s.Haloperidoli 0,5% - 1 ml 1 - 2xd. + s.Diazepam 0,5%- 2 - 4 ml + 
s.NaCl 0,9% 500 - 1500 ml;                                                                                                                                                                                                               

•	 i/m s. Haloperidoli 0,5% - 0,5 – 1 ml 2 - 3xd. + s.Diazepami 0,5% - 2 
ml (4ml) 2 - 3xd;

•	 i/m s. Cisordinoli Acutard 50 - 100 mg ik 48 - 72h (psihomotora 
uzbudinājuma gadījumā);

•	 i/m zyprexa 10 mg vai Abilify 9,75 mg/ml vai Zeldox 20 mg.

šizofrēnijas atkārtotu uzliesmojumu ārstēšana. 

Atkārtota uzliesmojuma ārstēsanā pieļaujama straujāka NL devu 
audzēšana, augstas NL devas jānozīmē, ja pacients iepriekšējos uzliesmojumos 

reaģējis uz augstām NL devām. Primāri jānovērš iespējamais apdraudējums 
apkārtējiem (agresija) un pašam pacientam (autoagresija), jākoriģē uzvedības 
traucējumus. 

Akūtā stāvoklī pielietot i/m medikamentus, bet iespējami ātri nomainīt tos 
uz tabletētiem medikamentiem.

Nozīmējot terapiju, jāuzsāk plānot iespējamo NL balstterapiju, rēķinoties ar 
medikamentu efektivitāti, panesību, kā arī iespējamām izmaksām. Visā terapijas 
laikā jāvērtē pacienta līdzestība.

ārstējot atkārtotu šizofrēnijas uzliesmojumu jārēķinās ar to, ir grūtāk vai 
neiespējami panākt pilnu remisiju, ir paaugstināts sabiedriski bīstamas uzvedības 
risks un iespējama rezistence pret iepriekš lietotajiem medikamentiem, to 
devām. Pastiprinās negatīvā simptomātika, pacientam arvien grūtāk ir atgriezties 
iepriekšējā funkcionēšanas līmenī, bieži iespējama ilgstoša darba nespēja līdz pat 
nepieciešamībai izvērtēt invaliditātes kritērijus. 

Biežāk pacientam uzliesmojuma laikā nepieciešams ārstēties stacionārā, 
tomēr nav izslēgta arī uzliesmojuma kupēšana ambulatori. Svarīgi ir izvērtēt un 
iespēju robežās novērst faktorus, kas varēja provocēt atkārtotu uzliesmojumu – 
konflikti, sociālas problēmas, līdzestības problēmas. 

šizofrēnijas atkārtota uzliesmojuma 
farmakoloģiskās ārstēšanas algoritms.

1. izvēles medikamenti ieteicami monoterapijā - haloperidols 10 – 15 mg (i/v 
vai i/m) vai cits tNL ekvivalentās devās, vai vienu no atipiskajiem NL (risperidonu 
4-8 mg tbl. vai šķīd., olanzapīnu 10-30 mg (per os vai inj.), kvetiapīnu 400 – 
1000 mg , amisulprīdu 600-1200 mg, ziprasidonu 120-160 mg (per os vai inj) , 
aripiprazolu 15 - 30 mg, sertindolu 12-20 mg, klozapīnu 100 – 600 mg.

Devas jāpiemeklē individuāli, ieteicama titrēšana. 
•	 ja pacients ir psihomotori uzbudināts i/m Cisordinol Acutard 

50-150 mg kopā ar BDz (diazepāmu 10 – 40 mg vai tā ekv.), vai 
ziprasidons 20 mg i/m, vai olanzapīns 10 mg i/m, vai Aripiprazol  
9,75/1,3 ml i/m. Nepieciešamības gadījumā benzodiazepīni 
papildus neiroleptiķiem var tikt nozīmēti terapijas kursam;

•	 ja pacientam ir organiskas izmaiņas CNS izvēlēties mazos NL vai 
ANL, devas lēni titrējot;

•	 ja spilgti izteikta (primāra) negatīvā simptomātika, izvēlēties ANL; 
•	 Pie bezmiega pievienot BDz miega līdzekļus, mazos NL 

(hlorprotiksēns līdz 100 mg u.c.);. 
•	 Pie maniakāla vai jaukta afekta NL kombinēti ar GS divalproāts, 

karbomazepīns;
•	 Pie depresīva afekta flupentiksolu, sulprīdu vai ANL mazās devās 

vai lamotrigīnu.

ja novēro ekstrapiramidālās blaknes (neiroleptisko parkinsonismu, akatīziju 
u.c.) - jāpievieno antiholinerģiski medikamenti (triheksifenidils 4-8 mg vai 
biperidēns 4-8 mg) kombinējot ar BDz vai propranololu, jāsamazina NL deva vai 
jāmaina uz citu, vai jāatceļ NL. 

Neiroleptiskā malignā sindroma gadījumā jāatceļ NL, intensīva 
dezintoksikācija un simptomātiska terapija, jālemj par pārvešanu uz intensīvās 
terapijas nodaļu.

Nozīmēto medikamentu antipsihotisko efektu jāvērtē no pirmās dienas, tas 
jāmaina, ja (1) 2 – 3 nedēļu laikā nav panākts būtisks uzlabojums.

2. izvēles medikamenti:
•	 ja terapija neefektīva – mainīt uz citu ANL (skatīt medikamentus 

iepriekš; izvērtēt sertindola nozīmēšanas iespēju 12-20 mg), tNL, 
gaidīt efektu 4-6. ned.; 

•	 ja terapija daļēji efektīva – paaugstināt NL devu vai pievienot otru 
neiroleptiķi (tNL vai ANL), titrējot tā devu.

3. izvēles medikamenti: 
•	  ja devu optimizācija nedod uzlabojumu, mainīt uz citu tNL vai ANL 

(skatīt medikamentus iepriekš), gaidīt efektu 4-6 nedēļas;
•	 ja terapija neefektīva - mainīt uz klozapīnu 200-450 (max 900) mg  

vai kombinēt neiroleptiķus;
•	 ja terapija efektīva (jebkurā no terapijas soļiem) - turpināt NL 

efektīvajā devā 1-2 (4) mēnešus, tad devu mazināt līdz uzturošajai 
devai un turpināt ilgstoši (2-5< gadus).

 
šizofrēnijas ambulatorās terapijas algoritms. 

turpināt ar iepriekš (stacionārā, dienas stacionārā) lietoto neiroleptiķus 
individuāli piemeklējot devas. tNL haloperidols 5- 15 mg (vai citu ekv. devās). ANL: 
risperidons 2-6 mg, olanzapīns 10 - 20 mg, kvetiapīns 400 - 800 mg, amisulprīds 

200 – 600 mg , ziprasidons 120 – 160 mg, aripiprazols 15 - 30 mg, sertindols 12 
–16 mg/dn

•	 Pacientam iepriekš/ pašreiz novēro EPS, akatīziju - pievienot 
antiholīnerģiskos medikamentus (t. trihexyphenidylum 4-8 mg,t.
Biperidenum 4-8 mg, ko ieteicams lietot priekšpusdienā) vai/
un BDz kursu veidā. Iespējama profilaktiska antiholīnerģisku 
medikamentu nozīmēšana minimālā efektīvā devā, kursa veidā. Pie 
vēlīnām diskinēzijām nozīmēt nelielas BDz devas (klonazepāmu),  
antiholīnerģiskos medikamentus vai beta adrenoblokatorus;

•	 Pie miega traucējumiem pievienot „mazos” NL vai BDz un miega 
līdzekļus kursa veidā, stingri uzskaitot mēneša devu;

•	 Pie hiperprolaktinēmijas - mainīt uz prolaktīnu saudzējošiem 
NL(kvetiapīnu, aripiprazolu, ziprasidonu, klozapīnu [Bazire2012]);

•	 Slikta līdzestība - pakāpeniski pievienot depo neiroleptiķi injekcijas: 
sol. Fluphenazini depo 25-50 mg, sol. Haloperidoli decanoatis 50 mg, 
sol. Cisordinoli depo 200 mg, sol. Fluanxoli depo 20 mg, Risperidon 
Consta 25-50 mg. Paliperidonum (Xeplion) amp. 50,75,100 mg (Nav 
2009.g. vadlīnijās) ; olanzapinum (zypadhera) Flak. 210, 300, 405 
mg(Nav 2009.g. vadlīnijās);

•	 Garastāvokļa svārstības - kombinēt ar valproātiem, karbamazepīnu 
vai litiju;

•	 Pie postšizofrēniskās depresijas ieteicamas mazas ANL devas + AD 
(tCA vai SSAI) kursa veidā.

Medikamenti, kurus lieto šizofrēnijas ārstēšanai.

Pamata medikamenti, kurus lieto šizofrēnijas ārstēšanai ir neiroleptiķi 
(antipsihotiķi), bet simptomātiski tiek pielietoti arī trankvilizatori (benzodiazepīni 
un ne-BDz), garastāvokļa stabilizatori, antidepresanti, kā arī blakņu mazināšanai 
antiholinerģiskie preparāti (triheksifenidils, biperidēns). 

Mūsdienās neiroleptiķus pieņemts dalīt 2 pamatgrupās: 

- tipiskie, jeb klasiskie neiroleptiķi (tNL):
•	 Fenotiazīna atvasinājumi (hlorpromazīns, triftazīns, flufenazīns);
•	 Butirofenona atvasinājumi (haloperidols, melperons);
•	 tioksantēna atvasinājumi (zuklopentiksols, flupentiksols, 
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hlorprotiksēns);
•	 Benzamīdi – sulpirīds.

- Atipiskie neiroleptiķi (ANL) – dažādas ķīmiskās struktūras:
•	 Klozapīns;
•	 Amisulprīds;
•	 Risperidons;
•	 olanzapīns;
•	 Sertindols;
•	 Kvetiapīns;
•	 ziprazidons;
•	 Aripiprazols.

Tipiskie NL. 

- Hlorpromazīnam ir spēcīga, nediferencēta sedatīva un antipsihotiska 
iedarbība. Ir neselektīvs antagonisms uz visiem dopamīna receptoriem (īpaši 
hipotalāma un retikulārās formācijas rajonos), kā arī alfa-adrenobloķējošs, 
antiholīnerģisks, antihistamīna efekts. Hlorpromazīnam ir salīdzinoši (ar citiem 
tNL) neizteikts ekstrapiramidālais efekts. Hlorpromazīna blaknes ir akūta 
arteriāla hipotensija, ortostātisks kolapss, sirds un asinsvadu sistēmas traucējumi. 
Hlorpromazīna ilgstoša lietošana lielās devās var izraisīt neiroleptisku depresiju, 
tardīvo diskinēziju un encefalopātiju.

- Haloperidols - pirmais butirofenona atvasinājums (sintezēts 1958). 
Preparātam ir spēcīgs antipsihotisks efekts, jo ir raksturīga liela afinitāte pret D2 
dopamīna receptoriem mezolimbiskā sistēmā. Lietojot haloperidolu mazās 
devās, pateicoties D4 receptoru presinaptiskas blokādei, tam piemīt stimulējoša 
iedarbība. Lietojams šķīduma, tablešu veidā per os, i/m, i/v. Pieejama arī dekanoāta 
injekcijas forma (50 mg/ml). Biežākās haloperidola blaknes ir ekstrapiramidāli 
traucējumi – akūta distonija, neiroleptisks parkinsonisms, akatīzija.

- Hlorprotiksēnam raksturīga vāja (devu atkarīga) antipsihotiska; mērena 
sedatīva, anksolītiska iedarbība. Piemērots pacientiem ar vielu atkarību, trauksmes 
un miega traucējumu ilgtermiņa ārstēšanai. Blaknes: sedācija, miegainība.

- zuklopentiksols ieņem būtisku vietu šizofrēnijas spektra traucējumu 

ārstēšanā, jo ir pieejamas 3 medikamenta formas. Cisordinola tabletes lieto 
šizofrēnijas un šizoafektīvo psihožu terapijai, gan akūtā periodā, gan balstterapijai. 
Piemērots arī uzvedības traucējumu un disforijas traucējumu korekcijai, 
antipsihotiskais efekts ir mēreni izteikts. Blaknes: akatīzija un citi ekstrapiramidālie 
traucējumi

Sol. Cisordinol-Acutard ir ātra sedatīva un mērena antipsihotiska iedarbība, 
šī ir īslaicīga depo injekcijas forma, darbības ilgums 48-72 stundas, to lieto akūtas 
šizoafektīvās psihozes, mānijas uzliesmojumos, kā arī psihomotora uzbudinājuma 
kupēšanai. Pieejama arī cisordinola depo forma (200 mg/ml). 

- Flupentiksolam mazās devās (<3 mg/dienā) ir aktivizējoša, antidepresīva 
iedarbība, retāk tiek novērots anksiolītisks efekts. Lielās devās (3-40 mg) fluanksolam ir 
mērena antipsihotiska iedarbība, kā antipsihotiķis fluanksols tiek lietots reti. Pieejama 
flupentiksola depo forma (20 mg/ml). Blaknes: reti nieroleptiskais parkinsonisms, sausums 
mutē, aizcietējumi, galaktoreja. 

Atipiskie NL.

- Klozapīns.  terapiju ieteicams uzsākt ar mazām devām 12.5-25 
mg/d, pakāpeniski palielinot devu par 25-50  mg/d līdz vēlamā diennakts deva 
ir sasniegta, optimālā deva svārstās no 200-400 mg/ dienā (līdz 600 mg/d.). 
Klozapīna pusizvades laiks ir 12 stundas, medikamentu parasti nozīmē 2 reizes 
dienā. Ir pieradīts, ka klozapīns labi ārstē ieilgušus, terapijas rezistentus šizofrēnijas 
pacientus. to bieži dēvē par 3. izvēles antipsihotiskās terapijas līdzekli gadījumos, 
kad nav panākta uzlabošanās ar pirmo un otro antipsihotisko medikamentu. 
Klozapīns ir it īpaši ieteicams tiem šizofrēnijas pacientiem, kuriem ir atkārtoti 
suicidāli plāni vai mēģinājumi, kā arī slimniekiem ar aizdomīgu, naidīgu un 
agresīvu uzvedību. Nav pārliecinošu datu, ka uzlabo kognitīvās funkcijas.

Medikamentam nepiemīt ekstrapiramidālo blakusparādību risks, taču tam ir 
augsts sedatīvās iedarbības risks, augsts ortostātiskās hipotenzijas un tahikardijas 
risks. Ilgāk ārstētiem šizofrēnijas pacientiem novēro ķermeņa svara pieaugumu un 
metabolo sindromu. 

Leikopēnijas un agranulocitozes risks (neitrofilo leikocītu skaits < 500/mm³) 
pēc Amerikas Psihiatru asociācijas praktisko vadlīniju datiem ir novērots 1.3% ar 

klozapīnu ārstētajiem pacientiem. Augstākais risks ir pirmajos 6 terapijas mēnešos, 
tādēļ šajā laika posmā leikocītu skaits ir jāpārbauda 2 reizes mēnesī. Pieļaujamais 
leikocītu skaits ir > 3000/mm³, absolūtais neitrofilo leikocītu skaits >1500/
mm³.
 

- Risperidons Pieaugušo pacientu ieteicamā ir robežās no 2 līdz 6 mg/d 
un tikai nelielai daļai pacientu nepieciešamas lielākas devas. Lielākas devas nereti 
izraisa ekstrapiramidālas blakusparādības, nepalielinot iedarbīgumu. Pieejamas 
gan tablešu, gan šķidruma veidā. Sliktas līdzestības gadījumā kā arī balstterapijai 
ir piemērots Risperidons Consta – injicējama ilgas darbības risperidona forma 
(25; 37,5 un 50 mg flakonā), šīs ilgas darbības injekcijas izdarāmas vienu reizi 2 
nedēļās. 

Risperidons ir saistīts ar zemu sedācijas risku, zemu vai mērenu, devu 
atkarīgu EPS risku, mērenu ortostatiskās hipotensijas un tahikardijas risku, zemu 
antiholīnerģisko efektu risku, mērenu svara palielināšanās un metabolisko 
traucējumu risku un ar augstu prolaktīna līmeņa pieauguma un seksuālo 
blakusparādību risku.  

Devas titrēšanas laikā un terapijas sākumposmā jāseko EPS izpausmēm, 
iespējama ortostatiska hipotensija, tahikardija. Rekomendējama prolaktīna līmeņa 
kontrole. jāseko ķermeņa svara dinamikai, arī tam, vai nerodas glikozes tolerances 
traucējumi un hiperlipidēmija. 

- Paliperidons ir risperidona aktīvais metabolīts, ar līdzīgu receptoru 
profilu, bet mazāk blakņu. Pieaugušo pacientu optimāla deva ir robežās no 6 līdz 
9 mg/d un tikai nelielai daļai pacientu nepieciešamas lielākas devas. EPS devu 
atkarīgs, zemāks risks kā risperidonam. Efektīvs līdzeklis, ērti lietojams šizofrēnijas 
balstterapijā (ilgas darbības injekcija 25, 50, 75, 100 un 150 mg/ amp.). Pirms 
nozīmēt ilgas darbības injekciju ieteicams mēģināt risperidonu vai paliperidonu, 
lai izslēgtu individuālas nepanesības iespēju. šīs ilgas darbības injekcijas izdarāmas 
vienu reizi mēnesī. Pēc pirmās injekcijas, pirmo 2-3 nedēļu periodā ieteicams 
perorāls neiroleptiķis, līdz pilnā mērā sāk darboties paliperidona injekcijas 
forma. 

- olanzapīns olanzapīns ir efektīvs antipsihotisks līdzeklis, lietots 10-
20 mg/d devā šizofrēnijas akūtā fāzē. Neatkarīgi no devas olanzapīna lietošanas 

laikā, izņemot iespējamu akatīziju, parkinsonisma simptomi rodas reti. Uzvedības 
traucējumu, psihomotora uzbudinājuma kupēšanai piemērots ir olanzapīns 
injekciju (10 mg flakonā) veidā.

olanzapīns ir saistīts ar zemu ekstrapiramidālo blakusparādību risku, zemu 
sedācijas risku, zemu ortostatiskās hipotensijas, mērenu antiholīnerģisko efektu 
risku, augstu svara palielināšanās un metabolisko traucējumu risku un ar zemu 
prolaktīna līmeņa pieauguma un seksuālo blakusparādību risku. ortostatiska 
hipotensija biežāk rodas tad, ja pacients vienlaikus saņem benzodiazepīnus. 
terapijas sākumā bieži sastopamo sedāciju var padarīt vieglāk panesamu, ja devu 
ieņem vakarā. jāseko ķermeņa svara dinamikai, arī tam, vai nerodas glikozes 
tolerances traucējumi un hiperlipidēmija.     

-  Kvetiapīns ir efektīvs antipsihotisks līdzeklis, lietots 300-800 mg/d devā 
šizofrēnijas akūtā fāzē.  Lietojams 3 reizes dienā, bet no 2008. gada pieejamas arī 
ilgas darbības (Seroquel XR) kvetiapīna tabletes.

Kvetiapīns ir saistīts ar ļoti zemu ekstrapiramidālo blakusparādību risku, augstu 
sedācijas risku, mērenu ortostatiskās hipotensijas un tahikardijas risku, zemu sirds 
vadīšanas traucējumu risku, zemu antiholīnerģisko efektu risku, mērenu svara 
palielināšanās un metabolisko traucējumu risku un ar zemu prolaktīna līmeņa 
pieauguma un seksuālo blakusparādību risku.

Devas titrēšanas laikā un terapijas sākumposmā jāseko, vai ar kvetiapīnu 
ārstētiem pacientiem nerodas ortostatiska hipotensija, reflektoriska tahikardija 
vai sedācija. Stāvokļa kontrole parasti panākama, lietojot kvetiapīnu divreiz dienā, 
jo tā pusizvadīšanas periods ir 6 stundas. tomēr izmanto atšķirīgas reizes devas, 
lielāko devu ordinējot pirms gulētiešanas, jo tas ļauj labāk panest sedatīvo efektu, 
kas bieži sastopama terapijas sākumā. jāseko ķermeņa svara dinamikai, arī tam, vai 
nerodas glikozes tolerances traucējumi un hiperlipidēmija.     

- Amilsulprīds  lielās devās ir efektīvs uz šizofrēnijas pozitīvajiem 
simptomiem, kā arī uz depresīviem un kognitīviem simptomiem. Mazās devās 
amisulpirīds ir efektīvs uz šizofrēnijas negatīvo simptomātiku. 

Akūta šizofrēnijas uzliesmojuma gadījumā ieteicamā deva ir 400-800  mg dienā. 
Atbilstoši klīniskam efektam dienas devu var palielināt maksimāli līdz 1200 mg dienā. 
Sākot ārstēšanu ar amilsulprīdu, specifiskas titrēšanas shēmas nav. Amilsulprīdu var 
lietot reizi dienā perorālās devās līdz 300 mg, lielākas devas jālieto divreiz dienā.
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Amisulpirīdam ir saistīts ar zemu sedācijas risku, zems vai mērens ir miega 
traucējumu, ažitācijas, trauksmes risks. jārēķinās ar mērenu EPS, galaktorejas, 
amenorejas risku. Devas titrēšanas laikā un terapijas sākumposmā jāseko EPS 
izpausmēm, miega traucējumiem. Rekomendējama prolaktīna līmeņa kontrole. 
jāseko ķermeņa svara dinamikai, arī tam, vai nerodas glikozes tolerances 
traucējumi un hiperlipidēmija. 
 

- Sertindols  Sākuma deva 4 mg dienā. Devu palielina ik 4-5 dienas, 
iepriekšējai devai pievienojot 4 mg, līdz sasniegta optimālā dienas deva 12-20 
mg. jākontrolē EKG, At, jo devas titrēšanas sākuma periodā iespējama ortostātiskā 
hipotensija.  

Sertindols mazina visus šizofrēnijas simptomus t.sk. negatīvos un kognitīvos 
traucējumus.   Sertindols tiek pielietots katatonā stupora ārstēšanai.

Klīniskie pētījumi liecina, ka sertindols var pagarināt Qt intervālu lielākā mērā 
nekā citi antipsihotiskie līdzekļi, it īpaši, nozīmējot medikamentu maksimālajās 
devās (20 mg un 24 mg dienā). tādēļ sertindolu drīkst ordinēt tikai tiem 
pacientiem, kuri nepanes vizmaz vienu citu antipsihotisku līdzekli. to nelieto 
akūtos psihotiskos stāvokļos, lai sniegtu neatliekamo psihiatrisko palīdzību. 

- ziprasidons  ir efektīvs antipsihotisks līdzeklis, lietots 80-160 (200) 
mg/d devā šizofrēnijas akūtā fāzē. tas iespaido visas šizofrēnijas simptomu grupas. 
Uzvedības traucējumu, ažitācijas vai psihomotora uzbudinājuma kupēšanai 
piemērojams ir ziprazidons injekciju (20 mg flakonā) veidā. Uzsākot terapiju 
var īslaicīgi pastiprināties trauksme un psihotiskie simptomi (nepieciešama 
medikamenta titrēšana).

Pacientiem ar kardioloģisku patoloģiju anmnēzē lietojams ar piesardzību, 
jākontrolē EKG. Kontrindikācijas ziprazidona terapijai ir pagarināta Qt sindroms, 
Qtc intervāls pastāvīgi > 500 ms, anamnēzē aritmija, nesen pārciests akūts 
miokarda infarkts un dekompensēta sirds mazspēja. ziprazidonu paraksta 
ieņemšanai divreiz dienā, kopā ar ēdienu.  

- Aripiprazols - farmakoloģiski atšķiras no pārējiem otrās paaudzes 
antipsihotiskajiem līdzekļiem, tas ir dopamīna (D2) un serotonīna (5-Ht1A) 
receptoru parciāls agonists, kā antagonists tas iespaido arī citus dopamīna un 
serotonīna receptorus, kā arī arī a1 un H1receptorus.  Aripiprazols ir efektīvs 
antipsihotisks līdzeklis, bez sedatīva efekta, tas tiek lietots 15-30 mg/d devā 

šizofrēnijas akūtā fāzē un balstterapijas periodā. Lietojot parastās devas, 
parkinsonisma simptomi, izņemot iespējamo akatīziju, rodas reti.

Aripiprazols ir efektīvs uz visām šizofrēnijas simptomu grupām – pozitīviem, 
negatīviem, kognitīviem, afektīviem simptomiem. Aripiprazols šobrīd ir ANL 
ar viszemāko kardioloģisko un metabolo blakņu risku, tāpēc piemērots arī 
pacientiem ar paaugstinātu svaru. Uzsākot terapiju var īslaicīgi pastiprināties 
trauksme un psihotiskie simptomi (nepieciešama medikamenta titrēšana). 
Lietojams 1 reizi dienā.

Biežāk sastopamās kļūdas šizofrēnijas ārstēšanā:

Pārāk ilga ārstēšana ar neiroleptiķiem lielās devās, kad produktīvie simptomi 
jau reducējušies, kā rezultātā attīstās neiroleptiskā depresija, encefalopātija, 
pieaug sekundārā negatīvā simptomātika. 

Nepietiekami rūpīga blakusparādību un komplikāciju kontrole.
Nepietiekama sadarbība ar pacientu, līdzestības trūkums.
Psihoedukācijas nepietiekamība, trūkums sarunās ar pacientu un 

tuviniekiem.
Klīniski nepamatota smago, fenotizīnu struktūras neiroleptiķu nozīmēšana 

lielās devās (neiroleptiskas disforijas, encefalopātijas attīstība).

Pacientu grupas, kam dodama 
priekšroka nozīmējot atipiskos neiroleptiķus. 

- Pacienti ar somātisku patoloģiju, kam kontrindicēti tipiskie NL; 
- pacienti, kuriem no tipiskajiem NL novērots izteikts neiroleptiskais 

sindroms - EPS, akatīzija, vēlīnā diskinēzija, īpaši, ja anamnēzē malignais 
neiroleptiskais sindroms;

- pacienti ar pirmreizēju šizofrēnijas uzliesmojumu; gados jauni pacienti, 
kuri turpina mācības vai strādā;

- pacienti ir līdzestīgi terapijai;
- pacientiem klīniskajā ainā dominē depresija (t.sk. neiroleptiska 

depresija) vai kognitīvi simptomi;
- izņemot klozapīns  - nav ieteicams, kā pirmās un otrās izvēles ANL, 

relatīvi biežo blakņu dēļ:  leikopēnija, agranulocitoze, paaugstināta krampju 
gatavība, svara pieaugums, hipotensija.

tabula Nr. 21. Atipisko neiroleptiķu ieteicamās devas.. 

MēRĶA DEVA 1. EPIzoDē (MG) IEtEICAMā MēRĶA DEVA AtKāRtotāS EPIzoDēS (MG)

Clozapinum neiesaka kā pirmās izvēles (100 -250) 200-450 (900)

Amisulpridum 100-300 400-800

Risperidonum 1-4 3-6-(16)

olanzapinum 5-15 10-20

Quetiapinum 300-600 400-750 

ziprasidonum 40-80 80 - 160

Aripiprazolum 15–(30) 15-30

Paliperidonum
(nav iekļauts LPA 2009.g. vadlīnijās) 3 -9 6-9 (12)

Sertindolum Nav 1. izvēles ANL (12-20) 12-20

Papildus izmeklējumi, ja pacients saņem balstterapijā ANL.

Uzsākot terapiju ir jāievāc anamnēzes dati par somatiskām saslimšanām. 
Ķermeņa svara noteikšana – katru mēnesi, vidukļa apkārtmērs – reizi 

gadā.
Arteriālā asins spiediena mērīšana – pirmos 2 mēnešus katru mēnesi, pēc tam 

katru otro mēnesi.
Grūtniecības tests sievietēm – pirms terapijas uzsākšanas.

Glikoze tukšā dūšā, lipīdi tukšā dūšā - terapiju uzsākot, pēc 3 mēnešiem, tad 
reizi gadā.

Asins aina - terapiju uzsākot, pēc mēneša, pēc 3 mēnešiem, tad reizi gadā.
EKG; EEG terapiju uzsākot, pēc tam reizi gadā.  

Psihoterapija šizofrēnijas ārstēšanā.

Psihoterapija netiek rekomendēta, kā pamata metode šizofrēnijas ārstēšanā. 
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tomēr tai ir būtiska loma pacienta atveseļošanās procesā pēc akūtas psihozes 
kupēšanas. Ieteicama ir kognitīvi – biheivoriālā terapija, atbalsta, izglītojoša, 
ģimenes terapija. Nav ieteicama jebkāda veida hipnoze un citas metodes kuru 
pamatā ir suģestija, ievešana transā u.c. 

Ģimenes ārsta loma.

šizofrēnijas diagnostikā, ārstēšanā visos etapos, kā arī sociālo jautājumu 
plānošanā noteicošā loma ir sertificētam psihiatram. tomēr arī citiem speciālistiem 
ir nozīmīga vieta šizofrēnijas diagnostikas procesā (neirologs, internists, klīniskais 
psihologs, EEG speciālists u.c.), kā arī ārstēšanas un rehabilitācijas procesā 
(ergoterapeits, rehabilitologs). Arvien pieaugoša loma (un nepietiekošs speciālistu 
skaits) ir sociālajiem darbiniekiem, jo arvien komplicētāka ir sociālo un juridisko 
jautājumu risināšana. Ģimenes ārsts ir bieži pirmais speciālists, pie kura konsultējas 
(pre) psihotisks pacients – būtiski ir atpazīt psihotiskus simptomus un sabiedriskas 
bīstamības riskus, lai pacientu laicīgi un motivēti sūtītu uz konsultāciju pie 
psihiatra, vai organizēt tā hospitalizāciju. Pēc ārstēšanās stacionārā vai ambulatori 
pie psihiatra nepieciešams turpināt ordinēt psihiatra nozīmētos medikamentus un 
ņemt dalību pacienta sociālo jautājumu risināšanā sadarbībā ar Sociālo dienestu. 
Nekavējoties jākoriģē vai jāatceļ nozīmētā balstterapija, ja pacientam:

- ir būtiski EPS simptomi (akūta distonija, tremors, bradikinēzija,
            akatizija, vēlīnās diskinēzijas u.c.);
- pacientam, attīstās NMS (nekavējoties jāhospitalizē);
- ir somātiskas komplikācijas – sirds ritma traucējumi, čūlas 
            saasinājums, metabolā sindroma attīstība u.c.;
- attīstās alerģiska reakcija uz nozīmētajiem medikamentiem 
            vai individuāla nepanesība.

Pacienta hospitalizācija akūtā psihiatrijas nodaļā. 

Pamatota, ja ir: 
- augsts pašnāvības risks;
- apkārtējos cilvēkus apdraudoša uzvedība vai homicīdas rīcības 
            risks psihotisko vai negatīvo simptomu iespaidā;
- pacienta uzvedība psihotisko pārdzīvojumu iespaidā rada 
            būtisku risku zaudēt darbu, ģimeni, stāvokli sabiedrībā;
- izteikti psihotiski, depresīvi, maniakāli traucējumi;

- katatons stupors vai uzbudinājums;
- nonākšana bezpalīdzīgā stāvoklī šizofrēnijas pozitīvo vai 
             negatīvo simptomu dēļ;
- nepieciešamība būtiski mainīt antipsihotisko terapiju, 
             ja ambulatori to veikt nav iespējams.
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BIPoLāRI AFEKtĪVo tRAUCējUMU KLĪNISKāS 
IzPAUSMES UN āRStēšANAS REKoMENDāCIjAS.

BAT izplatība un problēma. 

Bipolari afektīvo traucējumu prevalence 2005. g. pieaugušo (18–65 g.v.) 
populācijā pēc dažādu pētījumu datiem ir no 0,2 līdz 1,1% (vidēji ap 0,9%). Pēc 
2011. g. Eiropas statistikas datiem dažādos pētījumos BAt prevalence bijusi stabila 
- vidēji ap 0,9% populācijā, kas sastādīja Eiropā ap 3 miljonus iedzīvotāju. 

Unipolāras depresijas prevalence 2005. g. pieaugušo (18–65 g.v.) populācijā 
pēc dažādu pētījumu datiem ir no 1,0 līdz 10,1% (vidēji ap 6,9%). Depresijas 
prevalence periodā līdz 2011. g. Eiropā arī saglabājusies iepriekšējā līmenī - ap 
6,9% populācijā, kas sastādīja Eiropā ap 30,3 miljonus iedzīvotāju. 

Pēc Eiropas pētījuma datiem garastāvokļa traucējumu pacientu ārstēšanas 
izmaksas Latvijā uz vienu pacientu 2010. g. bija ap 1449 eiro gadā, salīdzinājumam 
– psihotisku pacientu ārstēšanas izmaksas Latvijā tiek vērtēta ap 7799 eiro gadā. 
Baltijas valstīs ārstēšanas izmaksas ir salīdzināmas, bet 3 reizes zemākas, kā Vācijā 
vai Skandināvijas valstīs. 

2010. gadā Latvijā Reģistra (Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu 
reģistrs par pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem) uzskaitē 
atradās 72 131 persona ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem, kas veido 3,2% 
Latvijas iedzīvotāju. No tiem 7,8% , jeb 5043 pacientu ar dažādiem garastāvokļa 
traucējumiem. Reģistrā ir 47 pacienti ar diagnozi - Mānijas epizode, 545 pacienti 
ar diagnozi - Bipolāri afektīvie traucējumi. 2010. g. reģistrēti 1836 pacienti ar 
diagnozi – Depresijas epizode un 2615 pacienti ar diagnozi Rekurenti depresīvi 
traucējumi.

Reģistrā ir dati par 545 pacientiem ar diagnozi Persistējoši garastāvokļa 
traucējumi (distīmija vai ciklotīmija), kas arī sastāda daļu no bipolārā spektra 
pacientiem.

šizofrēniskā spektra pacientu grupā ir 916 pacienti ar šizoafektīviem 
traucējumiem, iespējams, daļa bipolāro pacientu ir diagnosticēti šajā 
diagnostiskajā grupā. 

Bipolāri afektīvie traucējumi joprojām ir stigmatizējoši pacientiem, pēc 
World Federation for Mental Health 2005.g. veiktā pētījuma datiem, kurā tika 

aptaujāti 687 BAt pacienti, 26% no aptaujātajiem nekad nebija teikuši citiem 
par savu diagnozi, 71% aptaujāto uzskatīja, ka sabiedrība neizprot viņu veselības 
problēmas, 60% uzskatīja, ka masu mēdijos netiek pareizi atspoguļoti bipolāri 
afektīvie traucējumi. Bipolāro traucējumu pacienti visvairāk jutās diskriminēti un 
stigmatizēti sociālās attiecībās, darba attiecībās, kā arī atzīmēja negatīvu attieksmi 
no ģimenes locekļiem un kaimiņiem.

BAt ārstēšanā ne vienmēr ir iespējams panākt pilnvērtīgu atveseļošanos 
(angl. - recovery), kas sevī ietver gan afektīvo simptomu pilnīgu koriģēšanos, 
gan pilnā mērā atjaunotu sociālo un profesionālo funkcionēšanu. Pēc EMBLEM 
pētījuma datiem Eiropā, 2 gadu periodā apsekojot 1656 bipolāros pacientus, tikai 
34% pacientu bija pilnvērtīga atveseļošanās, kaut 64% pacientu bija koriģējušies 
afektīvie simptomi.

BAT etioloģija un patoģenēze.

- Pārmantotības ietekme. jau 70-tajos gados publicētajos dvīņu 
pētījumos konstatēts, ja viens dvīnis slimo ar BAt, tad otram dvīnim risks saslimt ir 
ap 65%, dizigotiskajiem dvīņiem risks ir 14%, dvīņiem var būt dažādi garastāvokļa 
traucējumi – vienam BAt, otram ap 20% gadījumu RDt .

- Hiotalama-hipofīzes-virsnieru ass regulācijas traucējumi. BAt 
pacientiem augsts sadzīves stresa līmenis izsauc hipatolamo- pituitārās- virsnieru 
ass aktivāciju un regulācijas traucējumus ar ko saista augstāku mānijas un jaukti 
afektīva uzliesmojuma iespēju.

- Bioloģiskie faktori. Ar dopamīna vielmaiņas traucējumiem saista 
mānijas simptomātiku un daļēji ažitāciju. Depresijas etioloģijā galveno lomu spēlē 
serotonīna, norepinefrīna un nedaudz mazāk dopamīna nepietiekams līmenis un 
vielmaiņas traucējumi CNS. 

- Nepietiekams miegs. ja BAt pacients neguļ vairākas naktis pēc kārtas, 
ir nopietns pamats uzskatīt, ka pacientam var attīstīties hipomānija. 

- Gaismas ietekme. Vasarā, kad ir daudz saules gaismas bipolārie 
pacienti ir predisponēti uz māniju, bet ziemas periodā vairāk uz depresiju, tas 
saistāms ar miega pārmaiņām, ar bioloģiskā ritma pielāgošanos sezonai, kā arī ar 
melatonīna un serotonīna līmeņa svārstībām. 
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Indikācijas

NEIROLEPTIķI

Serdolect 
(Sertindolum)

tabl. 4 mg 30 K+ B 19.96 19.96 0.00

šizofrēnijas ārstēšanai.
Lai garantētu kardiovaskulārās sistēmas drošību, sertindolu drīkst ordinēt tikai tiem 
pacientiem, kuri nepanes vismaz vienu citu antipsihotisko līdzekli.
Sertindolu nedrīkst lietot neatliekamās situācijās, lai mazinātu akūtus traucējumu 
simptomus.

tabl. 12 mg 28 K+ B 55.84 55.84 0.00

tabl. 16 mg 28 K+ B 74.40 74.40 0.00

tabl. 20 mg 28 K+ B 86.92 86.92 0.00

Sycrest 
(Asenapine)

tabl. zem mēles 5 mg 60 94.46 I tipa bipolāru traucējumu (vidēji smagu līdz smagu mānijas 

epizožu) ārstēšanai. tabl. zem mēles 10 mg 60 94.46

Cisordinol 
(zuclopenthixolum)

tabl. 10 mg 50 K+ B 5.67 5.67 0.00 Akūta un hroniska šizofrēnija un citas psihozes, kam raksturīgi 
tādi simptomi kā halucinācijas, paranoja un domāšanas traucējumi, ko 
pavada uzbudinājums, nemiers, naidīgums un agresivitāte. Maniakāli stāvokļi 
maniakālās depresijas gadījumā. Uzbudinājums vai citi uzvedības traucējumi 
garīgi atpalikušiem pacientiem.

tabl. 25 mg 50 K+ B 8.95 8.95 0.00

Depot 200 mg/ml 
šķīdums injekcijām

1 K+ B 3.32 3.32 0.00 Uzturošā terapija šizofrēnijas un citu psihožu ārstēšanai, īpaši ja raksturīgi tādi 
simptomi kā halucinācijas, paranoja un domāšanas traucējumi, ko pavada 
uzbudinājums, nemiers, naidīgums un agresivitāte.Depot 200 mg/ml 

šķīdums injekcijām
10 27.18

Acutard 50 mg/ml 
šķīdums injekcijām

10 46.40 Akūtas psihozes, tostarp mānijas un hroniskas psihozes saasinājuma 
sākotnēja ārstēšana.

www.lundbeck.lv www.lundbeck.lv
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Indikācijas

Truxal 
(Chlorprothixenum)

tabl. 25 mg 100 K+ B 3.58 3.58 0.00
šizofrēnija un citas psihozes.

tabl. 50 mg 50 K+ B 3.58 3.58 0.00

Fluanxol 
(Flupentixolum)

tabl. 0.5 mg 50 K+ B 2.83 2.83 0.00 Depresija ar nemieru, astēniju un aktivitātes trūkumu. Hroniskas neirozes 
ar nemieru, depresiju un apātiju. Psihosomatiski traucējumi ar astēniju.tabl. 1 mg 50 K+ B 3.75 3.75 0.00

Depot 20 mg/ml 
šķīdums injekcijām

1 K+ B 2.69 2.69 0.00
Uzturošā terapija šizofrēnijas vai citu psihožu gadījumos, it īpaši ar tādiem 
simptomiem kā halucinācijas, mānijas un domāšanas traucējumi kopā 
ar apātiju, nespēku, depresiju un abstinenci.

ANTIDEPRESANTI

Cipralex 
(Escitalopramum) 

tabl. 10 mg 28 K+ A 15.10 3.77 11.33 Depresijas epizožu ārstēšanai.
Panikas lēkmju ar vai bez agorafobijas ārstēšanai.
Sociālās trauksmes (sociālās fobijas) ārstēšanai.
Ģeneralizētas trauksmes ārstēšanai.
obsesīvi-kompulsīvo traucējumu ārstēšanai.

tabl. 15 mg 28 K+ A 21.53 5.63 15.90

tabl. 20 mg 28 40.81

Cipramil 
(Citalopramum)

tabl. 20 mg 28 19.04
Depresija.
Panikas lēkmes ar vai bez agorafobijas.
obsesīvi kompulsīvi traucējumi.

Noritren 
(Nortriptylinum)

tabl. 25 mg 100 K+ B 4.18 4.18 0.00 Depresija.

Saroten 
(Amitriptylinum)

Retard Caps. 50 mg 100 9.16
Depresija.
Hroniskas sāpes.

PRETPARKINSONISMA LīDZEKļI

Azilect 
(Rasagilinum)

tabl. 1 mg 28 88.02
Idiopātiskas Parkinsona slimības ārstēšanai 
kā monoterapija (bez levodopas) vai arī kā palīgterapija (ar levodopu) 
pacientiem, kam deva vairs nemainās.

NEIROLEPTIķI. ANTIDEPRESANTI. PRETPARKINSONISMA LīDZEKļI. NEIROLEPTIķI. ANTIDEPRESANTI. PRETPARKINSONISMA LīDZEKļI.
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Bipolāro traucējumu iedalījums pēc SSK – 10. 

Mānija F 30. 
F30.0 Hipomānija.
F30.1 Mānija bez psihotiskiem simptomiem.
F30.2 Mānija ar psihotiskiem simptomiem.
F30.20/21 Mānija ar garastāvoklim atbilstošiem/neatbilstošiem psihotiskiem 

simptomiem. 
(Rekurentas mānijas tiek kodētas ar F31.8)

Bipolāri afektīvi traucējumi F31.
F31.0 Bipolāri afektīvi traucējumi, pašreiz hipomānijas epizode.
F31.1 Bipolāri afektīvi traucējumi, pašreiz mānija bez psihotiskiem 

simptomiem.
F31.20/21 Bipolāri afektīvi traucējumi, pašreiz mānija ar garastāvoklim 

atbilstošiem/neatbilstošiem psihotiskiem simptomiem. 
F31.30/31 Bipolāri afektīvi traucējumi, pašreiz vieglas vai vidēji smagas 

depresijas epizode bez/ar somātisku sindromu.
F31.4 Bipolāri afektīvi traucējumi, pašreiz smaga depresija bez psihotiskiem 

simptomiem.
F31.50/51 Bipolāri afektīvi traucējumi, pašreiz smaga depresija ar 

garastāvoklim atbilstošiem/neatbilstošiem psihotiskiem simptomiem.
F31.6 Bipolāri afektīvi traucējumi, pašreiz jaukta epizode
(pirmreizēju jaukti afektīvu stāvokli jākodē ar F38.00).

F31.7 Bipolāri afektīvi traucējumi, pašreiz remisija.
F31.8 Citi bipolāri afektīvi traucējumi.

Hroniski garastāvokļa traucējumi F34.
F34.0 Ciklotīmija.
F34.1 Distīmija.

organiski afektīvi traucējumi F 06.3.
F06.30 organiski afektīvi traucējumi, maniakāli.
F06.31 organiski afektīvi traucējumi, bipolāri.
F06.32 organiski afektīvi traucējumi, depresīvi.
F06.33 organiski afektīvi traucējumi, jaukti afektīvi.

Bipolāri afektīvo traucējumu norises veidi psihiatra praksē:
•	 tikai viena mānijas epizode dzīvē;
•	 tikai viena jaukti afektīva epizode dzīvē;
•	 BAt1 – prevalē hipomānijas/mānijas(vai jaukta epizode), bet 

depresijas retas (anamnēzē ir vismaz viena depresijas epizode) pēc 
DSM IV klasifikācijas; 

•	 BAt2 - pārsvarā depresijas epizodes un vismaz viena hipomānijas vai 
mānijas epizode; pēc DSM IV klasifikācijas;

•	 BAt3 - (t.s. pseidounipolārie traucējumi), kad pacientam parādās 
hipomāniskie periodi farmakoterapijas laikā, kad tiek ārstēta 
depresija vai kāda somatiska saslimšana. pēc DSM IV; 

•	 Ciklotīmija;
•	 depresija pacientam ar ciklotīmu tempermentu vai pacientam 

ģimenes anamnēzē ir bipolāri traucējumi.

!  Smagākais BAT veids ir t.s. BAT rotējošais kontinuālais tips - viena afektīvo 
traucējumu fāze nomaina otru dažu nedēļu, dienu vai pat stundu laikā.

Uz nelabvēlīgu BAt prognozi var norādīt:

•	 Agrs slimības sākums (pēc puberitātes);
•	 Komorbīda vielu atkarība (pētījumos ir dati, ka < 60% pacientiem 

ir alkohola vai citu atkarības vielu kaitējoši pārmērīga lietošana vai 
atkarība);

•	 Rezistence pret terapiju;
•	 Disforija uzliesmojuma laikā;
•	 Slikta sociālā funkcionēšana pirms saslimšanas;
•	 Līdzestības un kritikas trūkums.

Afektīvo traucējumu klīniskās izpausmes un SSK 10 kritēriji. 

Hipomānija vērtējama kā vieglākā no mānijas formām. tai raksturīgs viegli 
paaugstināts garastāvoklis, vismaz 4 dienu laikā, ko pavada eiforija vai kairināmība, 
pļāpīgums, familiaritāte un komunikabilitāte. Samazināta nepieciešamība pēc 
pilnvērtīga nakts miega, pastiprināta seksualitāte. Paaugstinātā pašvērtība, 
paātrinātā domāšana un koncentrēšanās spēju traucējumi var ietekmēt sociālo 
funkcionēšanu un darbaspējas vai atpūtas iespējas, bet būtiski šo procesu 
traucējumi nav raksturīgi.

Hipomānijas epizode. SSK-10 kritēriji.

Paaugstināts garastāvoklis vai aizkaitināmība, kas jāvērtē kā neraksturīgs 
dotajam indivīdam vismaz 4 dienu periodā. Vismaz 3 no uzskaitītajiem 
simptomiem, kas traucē ikdienas aktivitātēs:

•	 Paaugstināta aktivitāte vai fizisks nemiers;
•	 Daudzrunība;
•	 Koncertēšanās grūtības;
•	 Paaugstināta seksualitāte;

•	 Nepārdomātas un bezatbildīgas uzvedības epizodes;
•	 Paaugstināta komunikabilitāte vai familiaritāte.

Mānija bez psihotiskiem simptomiem. Mānija ir BAt raksturīgākā izpausme. 
Diagnosticējot māniju sākumā ir jāizslēdz dažādu vielu ļaunprātīga lietošana 
un atkarība (alkohols, stimulātori u.c.), organiska CNS saslimšana vai somātiskas 
saslimšanas ietekme uz garastāvokļa traucējumiem, jo tas ietekmē gan diagnozi, 
gan ārstēšanas taktiku. Mānija var attīstīties gan dažu dienu laikā, gan nedēļu 
un mēnešu laikā. Hipomānijas pāreja mānijā notiek ne vienmēr, ir dati, ka tas ir 
iespējams ap 5-15% pacientu. Raksturīgākās mānijas pazīmes ir paaugstināts 
garastāvoklis, paātrināta domāšana, domu skraidīšana vai pat lidošana, 
paaugstināta pašvērtība, lieluma idejas un samazināta nepieciešamība pēc miega. 
Mānija var raksturoties ar dažādām, bieži labilām emocionālām reakcijām sākot ar 
eiforiju un smiešanos, beidzot ar kairināmību, dusmām, vārdisku un fizisku agresiju. 
Mānijas pacientiem ir grūtības turpināt mērķtiecīgu darbību, strādāt, kontaktēt 
ar līdzcilvēkiem. Pacientiem ar māniju ir raksturīga atkarības vielu pārmērīga 
lietošana (alkohols, amfetamīni, kokaīns) un seksuālo dziņu pastiprināšanās vai 
pat seksuālās izvēles pārmaiņas un patoloģija, kas pēc uzliesmojuma kupēšanas 
koriģējas. Pēc maniakāla uzliesmojuma parasti nekonstatē reziduālu afektīvu 
simptomātiku vai izmaiņas personībā. tomēr pieaugot slimības ilgumam, īsāki 
kļūst periodi starp epizodēm. Hroniska norise, bez tīrām remisijām iespējama ap 
14% bipolāro pacientu.

Mānija ar psihotiskiem simptomiem. Mānijas kulminācijā ap 15% pacientu 
var tikt novēroti psihotiski traucējumi. tie var būt atbilstoši garastāvoklim (lieluma 
murgi, slavējošas dzirdes halucinācijas, pacilājoša mūzika) un garastāvoklim 
neatbilstoši - dažāda satura murgu ideju, pseidohalucināciju veidā, t.i. šizofrēnijas 
pirmā ranga simptomi. Psihotiskas mānijas gadījumā ir aktuāla diferenciālā 
diagnoze ar šizoafektīviem traucējumiem, bieži, kļūdaini tiek diagnosticēta 
šizofrēnija. BAt pacientiem nav šizofrēnijai raksturīgo domāšanas traucējumu, 
nepieaug reziduālā negatīvā simptomātika un psihotiskie simptomi tiek novēroti 
afektīvo traucējumu kulminācijā.

Mānijas pacientu hospitalizācija un ārstēšana vienmēr ir saistīta ar stingru 
ārstniecības likuma, cilvēktiesību normu ievērošanu. Bieži hospitalizācija un 
ārstēšanas uzsākšana norit pret pacienta gribu, jo pārliecinošam vairumam 
pacientu nav kritikas pret savu veselības stāvokli. juridiskas problēmas pacientam 

BAt RISKA FAKtoRI: AIzSARGājošI FAKtoRI PIE BAt:

Alkohola kaitējoša lietošana un atkarība.
Aktivējošu medikamentu lietošana, psihostimulātoru lietošana.
Garastāvokļa stabilizatoru pārtraukšana BAt pacientam.
Neiroleptiķu un antidepresantu lietošana – fāzes inversija.
Miega režīma traucējumi, diennakts darbs.
Strauja smēķēšanas atmešana.
Ceļošana pār vairākām laika joslām.
Stress, interpersonāli konflikti. 

Profilaktisku medikamentu lietošana.
Regulārs miega režīms.
Regulārs darba režīms.
Ģimenes, draugu atbalsts.
Izglītojoša u.c. psihoterapija.

tabula Nr 22. Bipolāri afektīvo traucējumu riska un aizsargājošie faktori.
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var sagādāt arī pacienta sabiedriski bīstamā uzvedība pirms stacionēšanas, 
neapdomīga uzņēmējdarbība un ģimenes attiecību sagraušana.

Maniakāla epizode (mānija) SSK-10 kritēriji.

traucējumus neizsauc intoksikācija ar psihoaktīvām vielām vai CNS bojājums. 
Pārsvarā paaugstināts, ekspansīvs garastāvoklis ar kairināmību, aizdomīgumu, 
kas vērtējams kā patoloģisks dotajam indivīdam. traucējumu ilgums vismaz 1 
nedēļu.

Vismaz 3 no uzskaitītajiem simptomiem: 
•	 hiperaktivitāte un fizisks nemiers;
•	 daudzrunība (runas spiediens); paātrināta domāšana, domu 

skraidīšana;
•	 nenoturīga uzmanība, strauja plānu maiņa;
•	 pavājināta nepieciešmība pēc miega;
•	 paaugstināta pašvērtība, lieluma idejas;
•	 asociāla uzvedība, neapdomīga rīcība (neapdomīga, muļķīga 

uzņēmējdarbība, pārgalvīga autovadīšna);
•	 izteikti paaugstināta seksualitāte, neizvēlīgums seksuālajos 

kontaktos.

Depresijas īpatnības pie BAt. 

Bipolārai depresijai ir raksturīgas t.s. atipiskās depresijas pazīmes un biežāka 
komorbiditāte ar neirotiskiem traucējumiem, kā arī biežāka komorbiditāte ar 
robežpersonības traucējumiem, histēriskie un trauksmaini-izvairīgiem personības 
traucējumiem. Par atipisku depresiju DSM IV klasifikācijā [--] sauc depresiju, kuras 
intensitāte var mainīties atkarībā no ārējiem faktoriem (piem. pozitīvi notikumi 
dzīvē mazina depresijas smagumu), raksturīgs ir svara pieaugums un paaugstināta 
apetīte, miegainība, smaguma sajūta un funkcionāli kustību traucējumi locekļos, 
jūtīgums uz atteikumu inetrpersonālo attiecību veidošanā, kas ietekmē sociālo 
funkcionēšanu.

Depresijas kritēriji SSK – 10. 

Laika kritērijs: traucējumu ilgums ar dažādu intensitāti, lielāko dienas daļu 

tiek novērots vismaz 2 nedēļas. ja traucējumi strauji progresē un ir ļoti smagi, 
depresijas diagnoze var tikt uzstādīta arī ātrāk. traucējumus neizsauc intoksikācija 
ar psihoaktīvām vielām vai organisks CNS bojājums.

Depresijas pamatsimptomi:
•	 pazemināts garastāvoklis lielāko dienas daļu bez noteikta iemesla,
•	 pazeminātas intereses un spēja izjust prieku,
•	 nogurdināmība, enerģijas trūkums.

Depresijas papildus simptomi:
•	 pašapsūdzības domas, neadekvāta vainas sajūta,
•	 pazemināts pašnovērtējums,
•	 suicidālas domas vai uzvedība,
•	 neizlēmība, grūtības plānot vai koncentrēties,
•	 psihomotorās aktivitātes traucējumi – ažitācija vai kavēšana,
•	 jebkādi miega traucējumi,
•	 pazemināta apetīte.

Depresijai bipolāro traucējumu ietvaros raksturīgas 
vismaz 5 no sekojošām pazīmēm:

- Miegainība un/vai snauduļošana dienā
- Paaugstināta apetīte un/vai svars
- Smaguma sajūta ķermenī
- Psihomotora kavēšana
- Psihotiski traucējumi un/vai patoloģiska vainas sajūta
- Garastāvokļa labilitāte / mānijas simptomi
- Depresijas sākums pirms 25 g.v.
- > 5 depresijas epizodes anamnēzē 
- Ģimenes anamnēzē bipolāri afektīvie traucējumi

Viegla depresijas epizode – jābūt 2 nedēļu periodā novērotiem diviem 
pamatsimptomiem un vismaz trim papildus simptomiem. šie simptomi pārsvarā 
ir viegli izteikti. Vieglas depresijas epizode sekmīgi var tikt ārstēta ambulatori. 

Vidēji smagas (mērenas) depresijas epizode - jābūt 2 nedēļu periodā 
novērotiem diviem pamatsimptomiem un vismaz četriem papildus simptomiem, 
vismaz viens no simptomiem ir smagi izteikts. Pacientam ir grūtības darbā, 

traucēta sociālā funkcionēšana. Pacients ar grūtībām tiek galā ir ikdienas 
pienākumiem.

Smaga depresijas epizode – spilgti izteikti visi trīs depresijas pamatsimptomi, 
kā arī vismaz 4 papildus simptomi. Depresijas klīnisko ainu smagāku dara izteikta 
trauksme vai apātija. Pacients nespēj strādāt, nespēj veikt vienkāršus ikdienas 
darbus. jālemj jautājums par stacionāru ārstēšanu.

Smaga depresijas epizode ar psihotiskiem simptomiem. Smagas depresijas 
klīnisko ainu papildina grēcīguma, izsīkuma, nabadzības murgu idejas, 
pašapsūdzības murgu idejas; ļauna, izsmejoša satura dzirdes halucinācijas vai ožas 
halucinācijas. Iespējams depresīvs stupors. 

tabula Nr. 23. Depresijas atšķirības bipolāriem un rekurentas depresijas 
pacientiem:

DEPRESIjAS VEIDS BAt, depresija RDt, depresija

Personība ekstraverts intraverts

Dzimums vienādi
biežāk 

sievietēm
Pēcdzemdību epizodes        biežas retas

Epizožu skaits daudzas dažas

Psihomotora aktivitāte     gausums  ažitācija

Miegs biežāk hipersomnija bezmiegs

Ģimenes anamnēzē BAt jā  reti

Ģimenes anamnēzē RDt jā  jā

Ģimenes anamnēzē 
Alkoholisms

reti  jā

Antidepresanti iešūpo (hipo)mānijā    reti 

Litija efekts AD efekts akūtā fāzē      nav efekta

Jaukti – afektīva epizode.

Pacientam nedēļas pariodā novēro atsevišķus gan mānijas, gan depresijas 
simptomus. Kā jaukti afektīvi traucējumi vērtējami hipohondriska mānija, 
disforiska mānija. jaukta afekta epizode ir raksturīga gan ar diagnostikas grūtībām, 
gan ārstēšanas problēmām. 

Diferenciālā diagnoze.
Diferenciālā diagnoze stipri atšķiras no slimības perioda, kurā pacients ir 

nokļuvis ārsta redzeslokā. 
- Depresijas epizode bipolāro traucējumu pacientiem jādiferencē no:
•	 rekurentiem depresīviem traucējumiem, kas arī ir sarežģītākā 

diferenciālā diagnoze šai saslimšanai. RDt gadījumā pacientam 
anamnēzē nav bijusi mānijas vai hipomānijas epizode, taču ne 
vienmēr to izdodas atklāt. Unipolārie traucējumi biežāk sastopami 
sievietēm un manifestējas vēlāk (vidēji 40 g.v.), bipolārie traucējumi 
nereti manifestējas jau pusaudžu gados vai agrīnā jaunībā. Bipolāriem 
traucējumiem biežāk raksturīgi slimības paasinājumi pēc dzemdībām. 
Slimības sākums bipolāriem traucējumiem biežāk ir pēkšņs un to 
grūti ir nepamanīt, turpretim, depresijas sākums parasti ir mānīgs 
un nepamanāms. Depresijai vairāk raksturīga ažitācija un bezmiegs, 
bipolāriem traucējumiem – kavēšana un miegainība. Bipolāru 
traucējumu gadījumā biežāk kā pie rekurentiem depresīviem 
traucējumiem raksturīgi netipiskie depresijas simptomi, biežāk arī 
raksturīga komorbiditāte ar tādiem neirotiskiem traucējumiem kā 
sociālās fobijas, dismorfofobijas, obsesīvi konvulsīvi traucējumi, panika, 
u.c. Atšķirīga ir atbilde uz farmakoterapiju. Antidepresantu terapija 
bipolāriem slimniekiem var inducēt hipomāniju, kas nav raksturīgi 
unipolāriem pacientiem. Bipolārie pacienti reaģē un litija preparātiem, 
kas ir neefektīva unipolāriem pacientiem.

- Mānijas epizodes simptomi ir spilgti un parasti diagnostika nesagādā 
grūtības, tomēr jādiferencē no:

Sekundārām mānijām (organiski afektīvi traucējumi, maniakāls tips), kuras 
var izraisīt somatiski traucējumi (ieskaitot hipertireoidismu, AIDS, Kušinga 
sindromu, u.c.), izvērstas mānijas var novērot ciklotīmām personībām pēc galvas 
traumas vai cita organiska CNS bojājuma. Diferencēt palīdz anamnēze, ģimenes 
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anamnēze un vispārēja somatiska izmeklēšana. Pirmā mānijas epizode virs 50 
gadu vecuma drīzāk liek domāt par sekundāru epizodi. 

•	 Somātiskas saslimšanas, kas var izsaukt mānijas uzliesmojumu - smadzeņu 
infarkts, galvas trauma, multiplā skleroze, epilepsija, HIV infekcija, AIDS, 
Vilsona slimība, hipertireoidisms, vitamīna B12 deficīts, Kušinga slimība, 
herpes infekcija u.c. 

Medikamenti un vielas, kas var izsaukt mānijas uzliesmojumu - alkohols, 
bronhodilatatori, kofeīns, kokaīns, stimulatori, steroīdie hormoni, antidepresanti, 
g.k tCA, interferons, dopamīna agonisti, pseidoefedrīns.

Stimulatoru (kokaīns un amfetamīni) ļaunprātīgas lietošanas un atkarības. 
jāatceras, ka bipolāro traucējumu pacientiem bieži novēro alkohola, stimulatoru, 
halucinogēnu vai kanabioīdu lietošanu, bet tā biežāka uzliesmojuma laikā, lai 
„uzlabotu” pašsajūtu. 

Ciklotīmijas, kas ir neirotiska līmeņa afektīvas svārstības. Dažkārt tiek lietots 
termins „ciklotīma personība”. Ciklotīmijas sākums ir nedaudz agrāk kā BAt – 12-
20 gadu vecumā, garastāvokļa maiņas ir īslaicīgas (stundas, dienas, reti nedēļas), 
garastāvokļa fāzu dziļums nekad nesasniedz vieglas depresijas vai hipomānijas 
intensitāti. Pacienti ar ciklotīmiju ir radoši, sociāli aktīvi, tomēr viņiem ir paaugstināts 
risks uz alkohola un atkarības vielu lietošanu.

šizoafektīvajiem traucējumiem. Lai uzstādītu šizoafektīvo traucējumu 
diagnoze divu nedēļu periodā vienlaicīgi novēro gan afektīvo traucējumu, gan 
psihotisko (murgu idejas, halucinācijas, katatoni simptomi) traucējumu attīstību. 
Izdala maniakālu, depresīvu un jaukti šizoafektīvo traucējumu tipu. BAt gadījumā 
psihotiskie simptomi vērojami vēlīni – afektīvo traucējumu kulminācijas laikā. 
Salīdzinot ar šizofrēniju - šizoafektīvie traucējumi ir ar labāku prognozi, neveidojas 
šizofrēnijai raksturīgā negatīvā simptomātika.

Palīdzības sniegšanas līmeņi pacientiem ar BAt:

 Vispārējās prakses ārsti, internisti, neirologi u.c. 
somātisko specialitāšu ārsti:

•	 Hipomānija.
•	 Viegla depresijas epizode (ja 6 nedēļu periodā pēc antidepersanta 

nozīmēšanas netiek panākta klīniska uzlabošanās, rekomendējama 
psihiatra konsultācija). 

•	 Viegli izteikti organiski (simptomātiski) bipolāri traucējumi. Ciklotīmija.

Psihiatra konsultācija nepieciešama:
•	 Pacientiem, kuri izsaka pašnāvības domas vai draudus. 
•	 Pacientiem pēc pašnāvības mēģinājuma.
•	 Depresijas, mānijas, jaukti afektīva epizodes gadījumā bipolāru 

afektīvu traucējumu ietvaros.
•	 Uzvedības traucējumi, agresivitāte, atteikšanās no ārstēšanās 

pacientam ar BAt.
•	 Depresija ar panikas lēkmēm, obsesīvi – kompulsīviem traucējumiem, 

psihoaktīvu vielu atkarību.
•	 Akūtā depresijas periodā ieteicamais vizīšu biežums vismaz 1 reizi 

nedēļā, akūtas mānijas un jaukti afektīvas epizodes pacientam vizīšu 
biežums 1-2 reizes nedēļā.

Ambulatorā dienesta psihiatrs:
•	 Viegla/vidēji smaga depresijas epizode bez psihotiskiem simptomiem.
•	 Smaga depresijas epizode subakūtā (pēcstacionāra) etapā, 

stabilizācijas un profilaktiskās ārstēšanas periods.
•	 Hipomānija; atkārtota, nepsihotiska mānija.
•	 Remisijas veidošanās pēc ārstēšanās stacionārā BAt pacientiem.
•	 Profilaktiskā terapija BAt pacientiem.
•	 organiski bipolāri traucējumi.

Dienas stacionāra, (depresiju nodaļas) psihiatrs:
•	 Vidēji smagas depresijas epizode, ja nav pašnāvības riska.
•	 Hipomānija, mānija, ja pacients ir līdzestīgs ārstēšanā.
•	 Vidēji smaga/smaga depresijas epizode un mānija subakūtā periodā, 

pēc izrakstīšanās no stacionāra. 
•	 Pacienti, kuriem rekomendējama grupas psihoterapija, 

sociālpsiholoģiska palīdzība.
Stacionārās palīdzības psihiatrs:

•	 Vidēji smaga depresijas epizode, terapeitiski rezistenta.
•	 Hroniska, terapeitiski rezistenta depresija vai mānija.
•	 Smaga depresijas epizode vai mānija ar/bez psihotiskiem simptomiem.
•	 jaukti afektīva epizode ar/bez psihotiskiem simptomiem.
•	 Izteikti/smagi organiski bipolāri traucējumi, ja somātiskā saslimšana ir 

kompensētā stāvoklī.
Indikācijas neatliekamai hospitalizācijai:
•	 Depresija un mānija ar garastāvoklim atbilstošiem/neatbilstošiem 

psihotiskiem traucējumiem .

•	 Mānija ar disforiju, sociāli bīstamu uzvedību vai prognozējamu 
atteikšanos no ambulatoras ārstēšanās.

•	 Mānija ar alkohola vai citu vielu ļaunprātīgu lietošanu.
•	 Nopietni pašnāvības nodomi, konkrēts pašnāvības plāns, uzmācīgas 

domas par pašnāvību, neizdevies (pārtraukts) pašnāvības mēģinājums, 
suicidāli izteikumi pacientam ar pašnāvības mēģinājumu (atkārtotiem 
mēģinājumiem) anamnēzē.

•	 Vidēji smags/ smags depresīvs stāvoklis pacientam ar izteiktu sociālu 
dezadaptāciju, stāvokli pēc tuva cilvēka zaudējuma, kad nevar tikt 
nodrošināta pacienta uzraudzība.

•	 Pacienta uzstājīga atteikšanās no ēdiena vai kādas somātiskas 
saslimšanas ārstēšanas afektīvu traucējumu dēļ (piem. cukura 
diabēts), ja tas apdraud pacienta dzīvību.

Bipolāri afektīvo traucējumu ārstēšana.

BAt ārstēšana ir komplicēta. Ņemot vērā plašo traucējumu spektru vienam 
pacientiem, nepieciešams ārstēt gan pacilāta garastāvokļa epizodes, gan depresijas 
epizodes, vienmēr rēķinoties ar fāzes inversijas iespēju. Nepieciešams ārstēt BAt gan 
akūtā periodā, gan uzturošā un profilaktiskā periodā, pie tam dažādos periodos 
ārstēšana var būt atšķirīga. 

Viens no efektīvas ārstēšanas pamatnoteikumiem ir pacienta un viņa ģimenes 
locekļu izglītošana par bipolārajiem traucējumiem un ārstēšanas iespējām. 
Pacientam jārēķinās ar savu slimību visas dzīves laikā un dzīvesveids jāiekārto tā, lai 
neprovocētu slimības uzliesmojumu:

•	 jāizglīto pacients un tā piederīgie par bipolāri afektīvo traucējumu 
raksturu, ārstēšanas iespējām, prognozi;

•	 nepieciešams regulārs naktsmiegs un nomoda- miega režīms;
•	 jāizvairās no darba nakts maiņā;
•	 pacientam nav ieteicams strādāt darbu, kas saistīts ar ekstremālām 

situācijām un diennakts maiņu darbu;
•	 iespēju robežās darbā un sadzīvē jāizvairās no spriedzes un 

konfliktsituācijām;
•	 jāierobežo alkohola un atkarības vielu (īpaši stimulātoru) lietošana;
•	 jārēķinās iespējamām garastāvokļa svārstībām ceļojot, īpaši, lidojot 

pāri vairākām laika joslām;

•	 lietojot medikamentus, jābūt piesardzīgiem attiecībā uz fāzu 
nomaiņu (antidepresanti, tipiskie neiroleptiķi);

•	 attiecības ģimenē ar bipolāru pacientu jāveido konstruktīvi, izvairoties 
no konfliktsituācijām.

Psihoterapijas BAT pacientiem.

Kā vērtīgs papildinājums farmakoterapijai ir psihoterapija, kas uzlabo slimības 
izpratni, samazina recidīvu biežumu, prognozi, samazina suicīda iespēju. Biežāk 
tiek rekomendēta kognitīvi biheivoriālā terapija, bet ieteicama ir arī īstermiņa 
psihodinamiskā terapija un citas metodes, kādu metodi ārstēšanā izvēlēties – 
nosaka ārsts psihoterapeits. 

Dažādas Pt metodes ir daļēji efektīvas ārstējot pacientus ar bipolārām 
garastāvokļa svārstībām. Kopā ar medikamentiem Pt var būtiski ietekmēt 
ārstēšanas efektu, mazinot simptomu intensitāti, uzlabojot pacienta līdzestību 
ārstēšanā, mazinot attiecību problēmas ģimenē. Ir pētījumi, kuros konstatēts, 
ka kombinējot litiju ar Pt panākta būtiska pašnāvības mēģinājumu biežuma 
samazināšanās kā akūtā bipolāras depresijas periodā, tā profilaktiskās ārstēšanas 
periodā. Dažādas sociālās un ģimenes problēmas var būtiski padarīt biežākus 
gan depresijas, gan mānijas uzliesmojumus, padarīt smagāku slimības gaitu. 
Izglītojošās psihoterapijas metodes var sekmēt atkārtotu uzliesmojumu agrīnu 
atpazīšanu un iespējami agrīnu ārstēšanas uzsākšanu, ja pacients regulāri 
nesaņem profilaktiskos medikamentus. Ieteicams būtu izstrādāt pacientiem un 
viņu ģimenes locekļiem domātus infomatīvus materiālus par BAt. 

Kognitīvā psihoterapija ir efektīvāka pie rekurentas depresijas, kā pie bipolāras 
depresijas. Izmantojot šo metodi var būtiski samazināt atkārtotu uzliesmojumu 
biežumu ārstēšanas periodā.

Ieteicamie izmeklējumi pirms terapijas uzsākšanas.

Pirms uzsākt terapiju ieteicams veikt klīniskās analīzes, EKG, jānosaka pacienta 
svars, asinsspiediens, plazmas glikozes līmeņa noteikšana, nepieciešamības 
gadījumā - lipidogramma, smēķēšanas un alkohola lietošanas paradumu 
novērtēšana. ja pastāv diferenciālā diagnoze ar organiskiem afektīviem 
traucējumiem (nesena galvas trauma, BAt sākums pēc 40 gadu vecuma, atipiska 
klīniskā norise) – ieteicams veikt datortomogrāfiju galvai. 
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Medikamentu grupas pacientiem ar Bipolāri afektīviem traucējumiem:
•	 Normotīmiķi, jeb garastāvokļa stabilizatori – pamata medikamenti 

BAt ārstēšanā, nodrošina garastāvokļa līdzsvarošanu 
•	 Neiroleptiskie līdzekļi, jeb antipsihotiķi – klasiski tiek izmantoti 

garastāvokļa svārstību korekcijai. BAt pacientiem ir atzīmējama 
sliktāka klasisko NL panesība (biežāk novēro ekstrapiramidālā 
sindroma blaknes). Atipiskie NL ir pirmās izvēles medikamenti 
mānijas un bipolāras depresijas ārstēšanā. Atsevišķiem NL ir 
pierādīta efektivitāte arī BAt balstterapijas periodā. 

•	 „mazie neiroleptiķi” – flupentiksols, sulpirīds klīniskajā 
praksē tiek izmantoti BAt depresijas ārstēšanā, bet tie 
nav iekļauti jaunākajās starptautiskajās BAt ārstēšanas 
klīniskajās vadlīnijās. Hlorprotiksēns un Melperons 
izmantojami uzvedības traucējumu un miega traucējumu 
korekcijai.

•	 Antidepresanti – lietojami kā kombinētas terapijas vai otrās izvēles 
medikamenti BAt depresijas ārstēšanā, lietojami 3-4 mēnešu 
terapijas kursa veidā.

•	 Benzodiazepīni – simptomātiski līdzekļi psihomotora uzbudinājuma, 

disforijas, trauksmes, miega traucējumu ārstēšanai BAt pacientiem.

Bipolāri afektīvo traucējumu terapijā var izšķirt 3 fāzes: 
•	 akūtā fāze (dienas, nedēļas) – iespējami ātri jākoriģē ažitācija, agresija, 

suicidalitāte, jāpanāk psihotisko simptomu korekcija, kā arī jānormalizē 
miegs.

•	 stabilizācijas fāze (mēneši) - jāpanāk garastāvokļa stabilizācija ar mērķi 
sasniegt funkcionālu remisiju (t.i. atgriešanās iepriekšējā sociālās 
funkcionēšanas līmenī un simptomu izzušana), jāseko un jānovērš 
blaknes, jākoriģē kognitīvie simptomi. jādiagnosticē un jāārstē 
komorbīdi somatiski traucējumi. 

•	 profilaktiskās terapijas fāze (6 mēneši, 2 gadi, vai pēc daudzkārtējiem 
uzliesmojumiem – nepārtraukti) – ar psihoterapijas un medikamentu 
palīdzību nepieciešams nodrošināt stabilu garastāvokli, iespēju 
robežās jāpanāk rezidālo simptomu (miega traucējumu, trauksmes 
u.c.) korekcija, nodrošinot BAt recidīvu un suicīdu profilaksi, jāseko 
un jānovērš medikamentozās terapijas vēlīnās blaknes. jāseko līdz 
pacienta cirkādiskajiem ritmiem, miega traucējumiem. jādiagnosticē 
un jāārstē komorbīdi somatiski traucējumi. 

Mānijas monoterapija Mānijas kombinēta terapija Bipolāras depresijas terapija Uzturošā terapija 
Lithium carbonatis ** ** * **
Natrii valproas
Natrii valproas +Acidum valproicum

** ** */- **

Carbamazepinum ** ** */- *
Lamotriginum - * * **  (BAt II)
Clozapinum (nav reģistr. indikācija) ?* * Nav datu */- (3.izvēles)
olanzapinum ** ** * **
Risperidonum ** ** * *
Quetiapinum ** ** **  ** 
ziprasidonum ** * Nav datu *
Aripiprazolum ** Nav datu Nav datu *
Asenapinum ** Nav datu Nav datu Nav datu

tabula Nr 24. Garastāvokļa stabilizatoru un atipisko neiroleptiķu (ANL) pielietojuma izvērtējums klīniskajos pētījumos BAt ārstēšanā. 

tabula Nr. 25. Ieteicamās medikamentu devas un efektivitātes ticamības līmeņi pēc WFBSP BAt terapijā.

IETEICAMĀS DEVAS
Ticamības līmenis / rekomendācijas 

līmenis pie akūtas mānijas 
monoterapijā (pēc WFBSP)

 Ticamības līmenis / rekomendācijas 
līmenis pie akūtas bipolāras depresijas 

monoterapijā (pēc WFBSP)

Lithium carbonatis
1,0 – 1,5 g

(līmenis serumā 0,6-1,2 mmol/l)
A2 D5

Natrii valproas
Natrii valproas +Acidum 
valproicum

0,75 – 2,0 g (max līdz 3,0g)
(līmenis serumā 50-125 μg/ml)

A1 B3

Carbamazepinum
0,6 – 1.2 g

(līmenis serumā 4-12 μg/ml)
A2 D5

Lamotriginum 50 – 200 mg E B3

Clozapinum 100-300 mg C4 -

olanzapinum 5-20 mg A2 B3

Risperidonum 2-6 mg A1 -

Quetipinum 400 – 800 mg A2 A1

ziprasidonum 80-160 mg A1 E

Aripiprazolum 15 – 30 mg A 1 E

Asenapinum 10-20 mg A2 -

Paliperidonum 3-12 mg B3 -

Chlorpromazinum 300-1000 mg B3 -

Haloperidolum 5-15 mg A2 -

Fluoxetinum 20-50 mg - B3

SSAI kombinētā terapijā 
ar valproātiem vai litiju

- C3 – C4
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Akūtas hipomānijas un mānijas ārstēšanas taktika.

Akūtas hipomānijas gadījumā var uzsākt terapiju ar litiju, valproātu vai 
karbomazepīnu. Izvērstas mānijas gadījumā var nozīmēt monoterapijā ANL vai 
normotīmiķi lielās devās, tomēr praksē biežāk nepieciešama kombinēta terapija 
ar normotīmiķi un neiroleptiķiem. Medikamentu efektivitāti izvērtē pēc 4 – 7 
dienām, ja nav klīniska uzlabojuma, tad kombinē 2 vai vairāk normotīmiķus un 
NL. tNL nozīmēšana mānijas pacientiem nepieciešama agresijas un psihomotora 
uzbudinājuma gadījumā, kad nepieciešama medikamentu ievade i/m 
(haloperidols, Cisordinol Acutard), maz datu literatūrā ir par depo NL nozīmēšanu 
bipolāriem pacientiem.

Taktika pie mānijas.

•	 Neprovocēt! Strikti izvērtēt un skaidrot stacionēšanas iemeslus.
•	 Psihiatrs vērtē stacionēšanas pamatotību, ja pacients tiek stacionēts 

pret pacienta gribu, tā notiek ārstniecības likums 68. pants kārtībā.
•	 Izmeklēt, novērtēt un aprakstīt miesas bojājumus, galvas traumas, 

precizēt reibumu.
•	 terapijas efekta novērtēšanas ilgums norādīts orientējoši, stacionāra 

apstākļos neiroleptisko līdzekļu devu titrēšana, augmentēšana, 
kombinēšana veicama straujāk, pēc klīniskās nepieciešamības).

•	 Akūtā stāvoklī pielietot i/m medikamentus, bet iespējami ātri 
nomainīt tos uz tabletētiem medikamentiem.

1. izvēles medikamenti.
Normotīmiķi. Viens no tab. Na Valproatis ret. vai tab. Depakine chrono 1,0-

2,0 g; tab. Carbamazepinum 0,6-0,8 g; (tab. Lithii carbonatis 500-1500 mg/dienā, 
titrējot devu, šobrīd nav Latvijā reģistrēts)
+ 

Neiroleptiskie līdzekļi. Viens no tab. Haloperidolum 10-20 mg (vai sol.
Haloperidoli 0,5%-1-2 ml i/m 2-3xd.); tab. olanzapinum 10-30 mg (vai sol.zyprexa 
10 mgx2 i/m); tab. Quetiapinum 0,4 – 1,0 g; tab. Risperidonum 4-8 mg; tab.
ziprasidonum 120-160 mg (sol. ziprasidoni 20 mg i/m); tab. Aripiprazolum 15-
30 mg (sol. Aripiprazoli 9,75/1,3 ml) vai t. Asenapinum 10-20 mg sublingvāli.

•	 ja pacients ir psihomotori uzbudināts i/m Cisordinol Acutard 

50-100 mg kopā ar benzodiazepīniem (diazepāmu 10 – 40 mg 
vai tā ekv.), vai ziprasidons 20 mg i/m, vai olanzapīns 10mg 
i/m, vai Aripiprazols 9,75/1,3 ml i/m. Nepieciešamības gadījumā 
benzodiazepīni papildus neiroleptiķiem var tikt nozīmēti terapijas 
kursam

•	 Aripiprazolu un ziprasidonu nozīmēt piesardzīgi, jo tie pirmajās 
terapijas nedēļās var aktivēt pacientu

•	 ja pacientam ir organiskas izmaiņas CNS izvēlēties karbamazepīnu 
kombinācijā ar ANL, devas lēni titrējot

•	 Pie bezmiega pievienot BDz miega līdzekļus vai mazos NL 
simptomātiski

ja novēro ekstrapiramidālās blaknes (neiroleptisko parkinsonismu, akatīziju 
u.c.) - jāpievieno antiholinerģiski medikamenti (triheksifenidils 4-8 mg vai 
Biperidēns 4-8 mg) kombinējot ar BDz vai propranololu, jāsamazina NL deva vai 
jāmaina uz citu, vai jāatceļ NL. 

Nozīmēto medikamentu normotīmiķa efektu jāvērtē no pirmās dienas:
•	 NL un/vai normotīmiķa deva jāpaaugstina, ja 1. nedēļā nav klīniska 

uzlabojuma
•	 NL un/vai normotīmiķis jāmaina, ja 2 – 3 nedēļu laikā nav panākts 

būtisks uzlabojums

2. izvēles medikamenti:
•	 Izvērtēt vai pacients lieto medikamentus
•	 ja terapija daļēji efektīva – izvērtēt (paaugstināt) lietotā ANL devu 

vai pievienot otru neiroleptiķi (tNL vai ANL), titrējot tā devu
•	 ja terapija neefektīva – mainīt uz citu ANL, tNL vai normotīmiķi, 

gaidīt efektu 2-3 nedēļas 
•	 ja pacients ir psihomotori uzbudināts i/m Cisordinol Acutard 50-

100mg kopā ar benzodiazepīniem (diazepāmu 10 – 40 mg vai tā 
ekv.)

•	 ja pacients nav līdzestīgs, kā otro NL nozīmēt ilgas darbības (depo) 
neiroleptiķus sol. Cisordinoli depo 200 mg i/m, sol. Haloperidoli 
decanoatis 50 mg i/m, sol. Fluphenazini depo 25 mgi/m

3. izvēles medikamenti:  
•	 Izvērtēt vai pacients lieto medikamentus

•	 ja devu optimizācija vai medikamentu maiņa daļēji uzlabo klīnisko 
stāvokli, mainīt vienu no tNL vai ANL (skatīt medikamentus iepriekš), 
gaidīt efektu gaidīt efektu 2-3 nedēļas 

•	 ja terapija neefektīva – mainīt neiroleptiķi uz klozapīnu 100 – 400 
(600) mg vai kombinēt neiroleptiķus

ja terapija efektīva (jebkurā no terapijas soļiem) - turpināt NL efektīvajā devā 
1-2 mēnešus pēc klīniskās nepieciešamības, tad devu mazināt līdz uzturošajai 
devai un turpināt līdz 6 mēnešiem. ja pacientam ir atkārtota epizode, NL 
balstterapiju turpināt ilgstoši (2-5< gadus).

Akūtas depresijas ārstēšana BAT pacientiem.

•	 Izvērtēt, vai nav nepieciešama stacionēšana (Vidēji smaga vai smaga 
depresijas epizode, depresija ar psihotiskiem simptomiem, augsts 
pašnāvības risks vai mēģinājums, komorbīdi somatiski traucējumi, 
atteikšanās no ēdiena, nesens tuvinieka zaudējums)

•	 Psihiatrs vērtē stacionēšanas pamatotību, ja pacients tiek stacionēts 
pret pacienta gribu, tā notiek ārstniecības likums 68. pants kārtībā

•	 Diagnosticēt un ārstēt komorbīdus somatiskus traucējumus vai ar 
psihoaktīvu vielu lietošanu saistītus traucējumus

•	 terapijas efekta novērtēšanas ilgums norādīts orientējoši, stacionāra 
apstākļos neiroleptisko līdzekļu devu titrēšana, augmentēšana, 
kombinēšana veicama straujāk, pēc klīniskās nepieciešamības).

•	 Akūtā stāvoklī pielietot i/m medikamentus, bet iespējami ātri 
nomainīt tos uz tabletētiem medikamentiem.

1. izvēles medikamenti.
Normotīmiķi. Viens no t. Lamotrigini 50-200 mg, titrējot devu vai tab. Lithii 

carbonatis 500-1500 mg/dienā, titrējot devu, (šobrīd nav Latvijā reģistrēts) vai 
Atipiskais NL – viens no: tab. Quetiapinum 0,4 – 1,0 g; tab. olanzapinum 10-20 
mg
+ 

Antidepresants. Viens no SSAI (tab. Fluoksetinum. 20-40 mg; tab. Sertralinum 
50-150 mg; tab. Escitalopramum 10-20mg; tab.Citalopramum 20-40 mg; tab.
Paroxetinum 20-40 mg; tab. Fluvoksaminum 100-200 mg); SNAI (tab. Venlafaxinum 
75-225 mg; tab. Duloxetinum 60 mg); vai tab. Mirtazapinum 30-45 mg.

•	 ja pacients ir psihomotori uzbudināts, ažitēts i/m Cisordinol 
Acutard 50-100 mg kopā ar benzodiazepīniem (diazepāmu 10 – 40 
mg vai tā ekv.), vai ziprasidons 20 mg i/m, vai olanzapīns 10 mg 
i/m, vai Aripiprazols 9,75/1,3 ml i/m. Nepieciešamības gadījumā 
benzodiazepīni papildus neiroleptiķiem var tikt nozīmēti terapijas 
kursam

•	 Kvetiapīns 100-300 mg var tikt nozīmēts monoterapijā akūtas BAt II 
depresijas pacientiem

•	 Strikti sekot medikamentu panesībai, regulāri izvērtēt suicīda risku
•	 ja pacientam ir organiskas izmaiņas CNS izvēlēties karbamazepīnu 

kombinācijā ar ANL vai antidepresantiem, devas lēni titrējot
•	 Pie bezmiega pievienot BDz miega līdzekļus vai mazos NL 

simptomātiski
•	 Pie vieglas un vidēji smagas depresijas epizodes paralēli 

medikamentiem var ieteikt psihoterapiju
•	 AD var tikt nozīmēts monoterapijā, ja ir viegla / vidēji smaga 

depresijas epizode BAt II pacientam ar retām hipomānijām vai, ja 
pacients atsakās no papildus medikamentiem

ja novēro ekstrapiramidālās blaknes (neiroleptisko parkinsonismu, akatīziju 
u.c.) - jāpievieno antiholīnerģiski medikamenti (triheksifenidils 4-8 mg vai 
Biperidēns 4-8 mg) kombinējot ar BDz vai propranololu, jāsamazina NL deva vai 
jāmaina uz citu, vai jāatceļ NL. 

Nozīmēto medikamentu normotīmiķa efektu jāvērtē no pirmās dienas:
•	 AD; NL un/vai normotīmiķa deva jāpaaugstina, ja 2. – 4. nedēļā nav 

klīniska uzlabojuma
•	 AD vai NL un/vai normotīmiķis jāmaina, ja 4 – 6 nedēļu laikā nav 

panākts būtisks uzlabojums

2. izvēles medikamenti: 
•	 Izvērtēt vai pacients lieto medikamentus
•	 terapijā kombinēt GS + AD vai ANL + AD
•	 ja terapija daļēji efektīva – izvērtēt (paaugstināt) lietotā AD vai ANL 

devu vai pievienot otru AD
•	 ja terapija neefektīva – mainīt kombinētās terapijas medikamentus 

uz citu ANL (tab. Risperidonum 4-8 mg; tab. ziprasidonum 120-160 
mg; tab. Aripiprazolum 15-30 mg; tab. Amisulpridum 100-300 mg) 
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vai normotīmiķi (tab. Na Valproatis ret. vai tab. Depakine chrono 1,0-
2,0 g; tab. Carbamazepinum 0,6-0,8 g) vai mainīt AD uz atšķirīgas 
darbības antidepresantu (izvērtēt arī tab. Nortriptilinum 50-200 mg; 
tab. Amitriptylinum 50-200 mg; tab. Clomipraminum 50-150 mg vai 
citu AD) , gaidīt efektu 4-6 nedēļas 

•	 ja pacientam ir trauksme vai ažitācija, pievienot benzodiazepīnus 
vai „mazos” neiroleptiķus

3. izvēles medikamenti:  
•	 Izvērtēt vai pacients lieto medikamentus
•	 ja devu optimizācija vai medikamentu maiņa daļēji uzlabo klīnisko 

stāvokli, mainīt vienu no AD; ANL vai GS (skatīt medikamentus 
iepriekš), gaidīt efektu gaidīt efektu 4-6 nedēļas

•	 Kombinēt 2 AD + GS vai ANL + AD + GS
•	 Izvērtēt tNL pievienošanu (tab. Flupentixolum 2-6mg; t. Sulpiridum 

100-300 mg; t.Melperonum 50-100 mg; tab. Chlorprotixenum 50-
150 mg)

ja terapija efektīva (jebkurā no terapijas soļiem) - turpināt NL efektīvajā devā 1-2 
mēnešus pēc klīniskās nepieciešamības, tad devu mazināt līdz uzturošajai devai un 
turpināt līdz 6 mēnešiem. Antidepresenti bipolāriem pacientiem nav nozīmējami 
profilaktiskai terapijai. ja pacientam ir atkārtota epizode, NL balstterapiju turpināt 
ilgstoši (2-5 < gadus).

Normotīmiķu lietošanas praktiskie aspekti:

Valproāti.

Valproātu un divalproātu efektivitāte akūtas mānijas gadījumā ir salīdzināma ar 
litiju. Ieteicams pie disforiskas mānijas un jaukti afektīviem stāvokļiem, pie rotējošā 
kontinuālā BAt tipa (pirmās izvēles stabilizators), kā arī pacientiem ar organisku 
māniju. Uzrāda teicamu profilaktisko efektivitāti pie BAt, var tikt nozīmēts mānijas 
gadījumā gan monoterpijā, gan (biežāk) kombinējot ar neiroleptiķiem. Efekts 
monoterapijā pacientiem ar bipolāru depresiju diskutabls. Rekomendējamās devas 
akūtā periodā ir 600 mg – 1500 mg/ dienā (maksimāli 3000 mg), bet efektīvais 
līmenis ir seruma līmenis 50-125 mikrog/ml, regulāri divalproātu līmenis plazmā nav 
jākontrolē. Balstterapijas laikā 500-1000 mg/dienā.

Blaknes – nelabums, miegainība, reibonis, vemšana, nespēks, dispepsija, izsitumi 

uz ādas. Retos gadījumos trombocitopēnija, aknu darbības traucējumi, koagulācijas 
traucējumi. Piesardzīgi nozīmējams sievietēm reproduktīvā vecumā.

Karbamazepīns un okskarbazepīns.
Ieteicams kā otrās izvēles preparāts, tas lietojams akūtas mānijas epizodes 

gadījumā, nozīmējams pacientiem ar disforisku vai organisku māniju, kā arī 
pacientiem ar komorbīdu alkohola atkarību. Efekts monoterapijā pacientiem 
ar bipolāru depresiju diskutabls. Ieteicamā karbamazepīna deva 600-800 mg, 
maksimālā deva 1600 mg/d, ieteicams pieņemt ēšanas laikā. Nav nepieciešams 
regulāri kontrolēt līmeni asins plazmā (efektīvais līmenis plazmā 4-12 mikrog/
ml), tāpēc tas var tikt drošāk nozīmējams nelīdzestīgiem pacientiem. Ieteicams 
pacientiem nozīmēt prolongētas darbības karbamazepīnu, jo tas jālieto 1 vai 2 
reizes dienā, tas palielina līdzestību terapijas procesā.

Blaknes atkarīgas no devas; koncentrēšanās grūtības, galvassāpes, pārejoša 
diplopija, neskaidra redze, muskuļu saspringums, reibonis, nelabums, ataksija. 
Retāk hiponatriēmija, ādas hiperēmija, pārejoša leikopēnija, trombocitopēnija, 
paaugstināts aknu enzīmu līmenis, dzelte, toksisks hepatīts.

okskarbazepīna rekomendējamā dienas deva 900 –1200 mg, maksimālā deva 
2400 mg/d.

Litijs (Latvijā šobrīd nav reģistrēts).
Monoterapijā litijs var būt efektīvs eiforiskas mānijas un bipolāras depresijas 

(vieglas, vidēji smagas) pacientiem 0,5-1,5 g, titrējot devu. Litijs nozīmējams pie 
fāzes inversijas uz hipo/ māniju ārstējot BAt depresiju. Litijs ir arī pirmās izvēles 
stabilizators pacientiem ar augstu pašnāvības risku. Pierādīta ir litija efektivitāte 
profilaktiskās ārstēšanas periodā. Kombinējot ar citiem medikamentiem litiju 
iesaka pacientiem ar augstu suicīda risku, augstu fāzes inversijas risku. Nozīmējot 
litiju, jārēķinās ar nepieciešamību kontrolēt litija līmeni asinīs (akūtā periodā līdz 
0,8-1,2 mmol/l, uzturošās terapijas laikā 0,4-0,6mmol/l), ja pacients ir nelīdzestīgs, 
tad litiju labāk nenozīmēt. Litiju neiesaka nozīmēt pacientiem ar vielu atkarību un 
psihotiskiem traucējumiem, kā arī tad, ja nebūs iespējams sekot litija līmenim asins 
plazmā. Litijs ir mazāk efektīvs uz jaukti afektīviem stāvokļiem un “rapid cycling” un 
psihotisku māniju gadījumā. 

Blaknes: slāpes, polidipsija, poliūrija, svara pieaugums, tremors, izsitumi, 
kognitīvi traucējumi, hipotireoidisms (5%), inersticiāls nieru bojājums (5-10%), 
leikocitoze.

Intoksikācija ar Li. Var tikt novērota, ja netiek kontrolēts litija līmenis asins plazmā. 

jāņem vērā arī pacienta vecums, nieru darbības traucējumi, kas var pasliktināt nieru 
izvadfunkciju. Pacientam ir ikdienā jāpieņem pietiekams šķidruma daudzums – 
2,5-3 litri dienā. Pacienti intoksikācijas gadījumā sūdzas par nelabumu, vemšanu, 
tremoru, dizartriju, tiek konstatēta dezorientācija, miegainība, smagos gadījumos 
krampji un koma. 

Profilaktiskās terapijas laikā Li līmenis asinīs jānosaka ik 3 mēnešus, katru 
pusgadu jāveic urīna analīze, ieteicams katru gadu pārbaudīt vairogdziedzera 
funkciju.

Lamotrigīns.
jaunas paaudzes garastāvokļa stabilizators, nozīmējams bipolāro depresiju 

ārstēšanā, lamotrigīnam ir pierādīts neliels antidepresīvs efekts. salīdzinoši ar litiju, 
karbomazepīnu un divalproātiem - mazāk blakņu. Profilaktiskā periodā ieteicams 
t.s. BAt 2. tipa ārstēšanai. Lamotrigīna deva jātitrē pa 50 mg nedēļā, efektīvā deva 
150 - 250 mg/d.

Biežākās LtG blaknes ir izsitumi uz ādas, reibonis, sedācija, miega traucējumi. 
Ieteicams kontrolēt nieru un aknu funkcijas. Lamotrigīns nepaaugstina svaru. 

Atipiskie neiroleptiķi BAT ārstēšanā.

Pēdējos gados bipolāro traucējumu ārstēšanas akūtajā un uzturošajā fāzē tiek 
rekomendēti atipiskie neiroleptiķi (ANL) gan monoterapijā, gan kombinējot ar 
citiem medikamentiem. ANL nozīmēšana ir iespējama gan uzliesmojumu laikā ar 
(„nepsihotisku”) depresīvu (kvetiapīns), maniakālu vai jaukti afektīvu simptomātiku 
(olanzapīns, risperidons, kvetiapīns, ziprasidons, aripiprazols, asenapīns), gan arī 
psihotiskas depresijas, psihotiskas mānijas vai psihotiskas jaukti afektīvas epizodes 
gadījumā. Klozapīna nozīmēšana bipolāriem pacientiem ir vērtējama piesardzīgi 
augsto blakņu riska dēļ.

Antidepresantu risks no bipolāras depresijas iešūpot mānijā tiek vērtēts dažādi 
– sertralīns 2%, fluoksetīns 0-16%, bupropions 4%, venlafaksīns 9%, imipramīns 
9,5-28%. Lai samazinātu fāzes inversijas risku ieteicams AD nozīmēt ne ilgāk par 
2-4 mēnešiem, izvairīties no straujas AD maiņas vai to lielām devām, ieteicams 
nozīmēt AD kombinācijā ar normotīmiķiem. 

tabula Nr 26. Ieteicamie paraklīniskie izmeklējumi ārstējot ar GS.

LItIjS VALPRoātI KARBoMAzEPĪNS LAMotRIGĪNS

Asins aina
Uzsākot ārstēšanu, pēc 1 mēneša, katru 

pusgadu. Leikocītu skaits, formula.

Uzsākot ārstēšanu, katru 
pusgadu. Leikocītu formula, 

trombocīti.

Uzsākot ārstēšanu, pirmos 
4 mēnešus 1 reizi, katru pusgadu. 

Leikocītu formula, trombocīti.

Pēc 
vajadzības.

Bioķīmiskā asins znalīze
Elektrolīti, urea, kreatinīns. Uzsākot 

ārstēšanu, pēc 1 mēneša, katru gadu.
Aknu fermenti reizi pusgadā.

Aknu fermenti , elektrolīti. Uzsākot 
ārstēšanu, pirmos 4 mēnešus 

1 reizi, katru pusgadu.

Aknu fermenti 
reizi pusgadā.

Medikamenta līmenis 
asinīs

obligāti pirmos 2 mēnešus katras 2 
nedēļas, pie stabila līmeņa reizi pusgadā.

Ieteicams līdz stabilai devai 
reizi 2 nedēļas, pēc tam katru 

pusgadu.
Ieteicams reizi pusgadā.

Ieteicams reizi 
pusgadā.

Vairogdziedzera hormoni Reizi gadā. - Reizi gadā. -

Urīna analīze Uzsākot, reizi pusgadā. - - -

EKG Uzsākot, pēc mēneša, reizi gadā. - Uzsākot, reizi gadā. -

Svara kontrole Reizi pusgadā. Reizi pusgadā. Reizi pusgadā. -
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  Biežākās kļūdas, kuru dēļ netiek diagnosticēti BAT.

- Ciklotīmijas diagnoze, kā mazāk stigmatizējoša.
- Depresijas diagnoze mazāk stigmatizējoša par BAt.
- Pacienti un ģimenes locekļi hipomāniju vērtē kā normu.
- Nepietiekami precīza anamnēze:

•	 garastāvokļa svārstību neizvērtēšana alkohola un psihoaktīvo vielu 
atkarīgajiem pacientiem;

•	 emocionāli labilas personības un robežpersonības nepareiza 
diagnostika; 

•	 hipomāniju ilgums < 4 dienas, tiek traktēts kā uzvedības traucējumi;
•	 hipomāniju laikā pacienti neapmeklē ārstu;
•	 ārsts neizjautā par pacilāta garastāvokļa periodiem dzīves laikā.

- Depresijas klīnisko atšķirību grūta izvērtēšana pie BAt un RDt.

BAT prognoze.

Uz nelabvēlīgu BAt prognozi var norādīt - agrs slimības sākums (pēc 
puberitātes), komorbīda vielu atkarība, disforija uzliesmojuma struktūrā, slikta 
sociālā funkcionēšana, kritikas trūkums. Labvēlīga prognoze BAt pacientiem ir 
profilaktiska medikamentu lietošana, regulārs miega un nomoda režīms, darbs 
bez nakts maiņām un spriedzes, kā arī pacienta un viņa tuvinieku izprotoša 
attieksme. 
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DEPRESIjAS KLĪNISKāS PAzĪMES UN āRStēšANA.

Adaptēts pēc Depresijas diagnostikas un ārstēšanas vadlīnijām. LPA, 2010.

Depresijas epidemioloģija.

tiek uzskatīts, ka dzīves laikā 10% vīriešu un 20% sieviešu sastopas ar 
depresiju. Garastāvokļa traucējumu prevalence Eiropā 2011. gadā pēc Wittchen 
datiem ir 6,9% unipolārai (rekurentai) depresijai, bet bipolāru traucējumu izplatība 
ir 0,9%. Visbiežāk sastopamie psihiskie traucējumi Eiropā ir dažādi trauksmes 
veidi (14%), bezmiegs (7%), bet somatoformu traucējumu prevalence bija 6,3%. 
Eiropas statistikas dati 2007. gadā parāda, ka ar depresiju dzīves laikā sastopas 
13,4%, bet 12 mēnešu periodā 4,1% iedzīvotāju. Salīdzinot depresijas izplatību 
Eiropā starp dzimumiem, depresijas prevalence dzīves laikā sievietēm ir 17,1%, 
vīriešiem 9,4%.  Depresija ir viens no biežākajiem darba nespējas iemesliem Eiropā 
(aprēķina izmantojot DALY (disability adjusted life years) rādītāju), tas sastāda 7,2% 
no kopējā sloga Eiropā. 

 
Latvijā 2011. gadā, pēc Nacionālā veselības dienesta datiem, ambulatori 

ārstējies 3281 pacients ar diagnozi rekurenti depresīvi traucējumi (RDt), bet 
2010. gadā Latvijā ģimenes ārsti veikuši 9281 konsultāciju pacientiem ar RDt, bet 
psihiatri valsts apmaksātu pakalpojumu ietvaros ir veikuši 26 782 konsultācijas 
pacientiem ar RDt. Stacionārā 2010. gadā bijušas 1429 pacientu hospitalizācijas 
ar depresijas diagnozi.

Depresijas etioloģijas un patoģenēzes aspekti.

Ģenētiskās teorijas. Pacientiem ar depresiju ģimenes anamnēzē ir augstāks 
risks saslimt ar endogēnu depresiju, kā arī augstāks suicīda risks. Pacientam ar 
izmaiņām genomā ir predispozīcija dažādu mediatoru sistēmu disfunkcijai, kas 
var izpausties kādu nelabvēlīgu ārējās vides faktoru ietekmē. 

Bioloģiskās teorijas. Monoamīnu teorija, kuras pamatā ir pētījumu rezultāti 
par to, ka depresijas gadījumā ir pazemināta monoamīnu - serotonīna un 
norepinefrīna (noradrenalīna, NE) koncentrācija sinapsē. Dopamīna daudzuma 
izmaiņas CNS biežāk saista ar psihotiskiem traucējumiem un depresīvu 
simptomātiku pie šizofrēnijas. Pēdējo gadu pētījumi pierāda arvien jaunu 
bioloģiski aktīvu vielu un mediatoru lomu depresijas patoģenēzē. šeit minami 

citokīni, kortikotropais relizingfaktors, tireotropais hormons, P substance u.c.  
Hormonāli traucējumi. Depresijas pacientiem var konstatēt paaugstinātu 

kortizola un AKtH līmeni, jo depresijas gadījumā tiek pārmērīgi aktivēta 
hipotalama – hipofīzes – virsnieru garozas sistēma. Paaugstināts kortizola līmenis 
saistīts ar neirotoksisku ietekmi, īpaši ar depresiju tiek saistīta kortizola negatīvā 
ietekme uz hipokampa neiroplasticitāti. 

Melotonīna teorija ir viena no noteicošajām teorijām sezonālas (ziemas) 
depresijas patoģenēzē. tās pamatā ir uzskats, ka epifīzē melatonīns vairāk tiek 
sintezēts tumšajā diennakts laikā. Ar specifisku receptoru palīdzību melatonīns 
kontrolē talamo-hipofizāro sistēmu un ietekmē dažādu endokrīno struktūru 
darbību. ja pacientam tiek traucēts miega - nomoda ritms, rodas serotonīna, 
dopamīna sistēmu darbības traucējumi.  

Psihodinamiskās teorijas. 
Pamatā ir z. Freida uzskats (1917) par to, ka depresijas dinamikas 

pamatkomponents ir objekta zaudēšana, kas veido predispozīciju turpmākai 
depresijas attīstībai – var attīstīties  tādi simptomi, kā psihomotors gausums, 
apātija, agresija, vainas apziņa vai pašapsūdzības domas. Nav būtiski vai objekta 
zaudējums pacientam  ir bijis saistīts ar materiālu vai idealizētu zaudējumu, 
konkrētu cilvēku vai ideju, pacientam objekts ir bijis ar sevišķu nozīmi. objekts 
ir pastāvējis “pacienta dēļ”, bijis nepieciešams pacienta pašnovērtējumam vai 
pašapziņai (narcistisks konflikts). zaudējot objektu, pacients zaudē “es” vērtību vai 
pašapziņu. Pēc objekta zaudējuma pie depresijas notiek psihisko procesu regress, 
pacients tiecas atrast jaunu objektu, identificēties ar to. Pacients, pieņemot 
(introjicējot) jauno objektu, izjūt ambivalentu vainas apziņu un naidu, kas izsauc 
uz iekšu vērstu frustrāciju. šo procesu rezultātā depresijas pacientam veidojas 
pašiznīcināšanas, pašnoniecināšanas un pašnosodījuma domas.

Kognitīvā teorija. 
Pēc Beka un Ellisa darbiem formulēta depresijas kognitīvā teorija, kuras 

pamatā ir uzskats, depresija rodas pacienta iracionālas un negatīvas domāšanas 
sekas. Pacients uzskata – “ja es neesmu perfekts visā – tātad esmu slikts”.

Depresijas riska faktori.

- anamnēzē afektīvi traucējumi;
- ģimenes anamnēzē depresija (pastāv ģenētiska predispozīcija);
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- pilsētnieki, bezdarbnieki;
- dzimums – sieviete;
- mātes zaudējums pirms 11 gadu vecuma;
- vardarbība bērnībā;
- ilgstoša psihotraumējoša situācija;
- vientulība;
- hroniska somātiska saslimšana.

Depresijas klīniskie simptomi saskaņā ar SSK-10.

Afektīvo traucējumu ilgums ar dažādu intensitāti, lielāko dienas daļu tiek 
novērots vismaz 2 nedēļas. ja traucējumi strauji progresē un ir ļoti smagi, 
depresijas diagnoze var tikt uzstādīta arī ātrāk. traucējumus neizsauc intoksikācija 
ar psihoaktīvām vielām vai organisks CNS bojājums.

Depresijas pamatsimptomi:
- pazemināts garastāvoklis lielāko dienas daļu bez noteikta iemesla
- pazeminātas intereses un spēja izjust prieku
- nogurdināmība, enerģijas trūkums

Depresijas papildus simptomi:
- pašapsūdzības domas, neadekvāta vainas sajūta
- pazemināts pašnovērtējums
- suicidālas domas vai uzvedība
- neizlēmība, grūtības plānot vai koncentrēties
- psihomotorās aktivitātes traucējumi – ažitācija vai kavēšana
- jebkādi miega traucējumi
- pazemināta apetīte

Depresijas „somātiskais” jeb bioloģiskais sindroms:
- pamošanās vismaz 2 stundas pirms laika
- pazeminātas intereses un spēja izjust  prieku
- depresija smagāka no rīta 
- objektīvās anamnēzes dati par būtisku psihomotoru 
            kavēšanu vai ažitāciju
- būtiski pazemināta apetīte (svars > 5%)
- būtiska libido pavājināšanās

!      Depresijas somātiskais sindroms raksturo endogēnu depresiju.

Viegla depresijas epizode – jābūt 2 nedēļu periodā novērotiem diviem 
pamatsimptomiem un vismaz trim papildus simptomiem. šie simptomi pārsvarā 
ir viegli izteikti. Vieglas depresijas epizode sekmīgi var tikt ārstēta ambulatori. 

Vidēji smagas (mērenas) depresijas epizode - jābūt 2 nedēļu periodā 
novērotiem diviem pamatsimptomiem un vismaz sešiem papildus simptomiem, 
vismaz viens no simptomiem ir smagi izteikts. Pacientam ir grūtības darbā, traucēta 
sociālā funkcionēšana. Pacients ar grūtībām tiek galā ir ikdienas pienākumiem.

Smaga depresijas epizode – spilgti izteikti visi trīs depresijas pamatsimptomi, 
kā arī  8 papildus simptomi. Depresijas klīnisko ainu smagāku dara izteikta trauksme 
vai apātija. Pacients nespēj strādāt, nespēj veikt vienkāršus ikdienas darbus. jālemj 
jautājums par stacionāru ārstēšanu.

Smaga depresijas epizode ar psihotiskiem simptomiem. Smagas 
depresijas klīnisko ainu papildina grēcīguma, izsīkuma, nabadzības murgu idejas, 
pašapsūdzības murgu idejas; ļauna, izsmejoša satura dzirdes halucinācijas vai ožas 
halucinācijas. Iespējams depresīvs stupors. 

! Vienas depresijas epizodes laikā nevar mainīt epizodes dziļuma vērtējumu 
prognozējamajā depresīvās fāzes laikā. Unipolāras depresijas gadījumā depresijas 
epizodes ilgums ir 5-9 mēneši, bet bipolāro traucējumu ietvaros esoša depresija 3-4 
mēneši.
 

Sucīda risks.

Viens no nopietnākajiem depresijas simptomiem ir domas par pašnāvību. 
Latvijā ir augsts pabeigtu suicīdu skaits (ap 500 gada laikā), bet suicīda mēģinājumu 
skaits ir 3-4 reizes lielāks – par to trūkst korektas statistikas. Paaugstināta suicīda riska 
faktori ir dzimums – vīrietis, gados vecs, vientuļš, nesena tuvinieka zaudēšana, slikts 
sociālais stāvoklis, bezdarbnieks. Psihiatriskie riska faktori ir suicīda mēģinājums 
dzīves anamnēzē, ilgstošas suicidālas domas vai plāns, aktīva alkohola vai 
psihoaktīvu vielu atkarība, nesena ārstēšanās stacionārā, psihiska slimība vai 
traucējumi (depresija, šizofrēnija, bipolārie traucējumi). 

Augsts suicīda risks ir gadījumos, kad:
- biežas, ilgstošas, intensīvas suic. idejas
- daudzi mēģinājumi
- plānots mēģinājums
- nevēlas palīdzību
- neapšaubāma vēlme mirt
- intraverts, noslēgts
- metode letāla un reāla

zems suicīda risks ir gadījumos, kad:
- epizodiskas, neizteiktas suicīdas idejas
- pirmais mēģinājums
- impulsīvs mēģinājums
- iespējama palīdzība
- primāra vēlme ko mainīt
- ekstraverts, dusmojas
- metode nav letāla vai reāli iepējama

 
Depresiju klīniskie varianti. 

Depresijas epizode (pirmreizēja) (DE)
DE kā diagnostiska kategorija jāizmanto pacientiem, kuriem pirmo reizi mūžā 

ir novērots depresijas kritērijiem atbilstošs stāvoklis. Depresijas epizodi var iedalīt: 
viegla, vidēji smaga, smaga ar /bez psihotiskiem simptomiem. Bieži pirmā  DE ir 
rekurentu depresīvu traucējumu (RDt) pirmā epizode, tomēr, vidēji katram 10. 
pacientam turpmāk var attīstīties bipolāri afektīvi traucējumi. Depresijas epizode 
var sākties bez acīmredzama iemesla (endogēna depresija), uzskata, ka depresijas 
cēlonis saistāms ar nelabvēlīgu pārmantotību,  izmaiņām dažādās mediatoru 
sistēmās, arī psihotraumu bērnībā. DE var attīstīties arī pēc smagas, ilgstošas 
psihotraumējošas situācijas. 

Rekurenti depresīvi traucējumi (RDt)
RDt ir klasiskā un biežāk sastopamā depresijas norises forma. RDt gadījumā 

pacientam anamnēzē nav datu par maniakālu stāvokli vai jaukti afektīvu stāvokli. 
RDt var sākties jebkurā vecumā, biežāk ap 30 gadu vecumu.  Iespējams, ka 
anamnēzē bijusi viegla/vidēji smaga un nav tikusi ārstēta

Neatkarīgi no tā vai patreizējā depresijas epizode tikusi ārstēta, vai iestājusies 

spontāna remisija, 50-85% gadījumu jārēķinās ar sekojošiem, atkārtotiem depresijas 
uzliesmojumiem (Keller 1986). Ap 60% depresīvo traucējumu recidivē 1-5 gadu 
laikā, ap 30% depresijas epizodes beidzas ar reziduālu simptomātiku  (HAMD 8-14 
p.), 5-10% hronificējas. 

Riska faktori atkārtotiem depresijas uzliesmojumiem:
- trīs depresijas epizodes anamnēzē;
- agrīns slimības sākums;
- reziduāla simptomātika starp epizodēm (HAMD 8-14 p.);
- papildu komorbīdi stāvokļi (trauksme, oKt u.c.);
- hroniska somātiska saslimšana kā blakusdiagnoze;
- pašnāvības mēģinājumi anamnēzē;
- depresija ar psihotiskiem traucējumiem anamnēzē;
- sociālās funkcionēšanas traucējumi.

RDt norises tipi:
- atkārtotas depresijas epizodes ar pilnīgu atveseļošanos periodā starp 
epizodēm;
- atkārtotas depresijas epizodes, starp epizodēm konstatējama reziduāla 
depresijas simptomātika;
- atkārtota, hroniska depresijas epizode, epizodes ilgums > 2 gadu.

Vidējais epizodes ilgums ir 6 (5-9) mēnešus (Angst 1995, Solomon 1997), tas 
nosaka vēlamo depresijas medikamentozās ārstēšanas ilgumu. Atkārtotu depresijas 
epizožu ilgums un dziļums vienam pacientam biežāk ir līdzīgs. 

Sastop dažādus rekurentu depresīvu traucējumu veidus:

- Pēcdzemdību depresija - novēro ap 13% sieviešu pirmajos mēnešos 
pēc dzemdībām, biežāk depresija ir sākusies 4–12 nedēļu laikā pēc dzemdībām. Kā 
pēcdzemdību depresijas cēloņi tiek minēti hormonālās pārmaiņas pēc dzemdībām 
(estrogēnu un progesterona līmeņa svārstības), stress, neizgulēšanās (melatonīna 
vielmaiņas traucējumi), pēcdzemdību hipotireoīdisms. Biežākie simptomi ir 
nomāktība, anhedonija, ažitācija, koncentrēšanās traucējumi un trauksme. 
Pēcdzemdību depresija var būt gan vienīgā depresijas epizode dzīves laikā, gan 
turpmāk atkārtoties, biežāk kā bipolāri afektīvo traucējumu izpausme. Pēcdzemdību 
depresija biežāk ir pacientēm ar depresīviem traucējumiem dzīves vai ģimenes 
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anamnēzē, pacientēm ar dzemdību sarežģījumiem, kā arī tā bieži saistāma ar 
atbalsta trūkumu ģimenē un sociālām problēmām. Medikamentu nozīmēšanā 
jāņem vērā nozīmēto medikamentu iespējamā ietekme uz bērnu, smagākos 
depresijas gadījumos nākas pārtraukt krūts barošanu. Drošākie antidepresanti (AD) 
pēcdzemdību periodā ir SSAI grupas AD (sertralīns vai paroksetīns), bet efektīvākā 
no psihoterapijām ir interpersonālā psihoterapija.

- Maskēta depresija - pacients bieži konsultējas pie ģimenes ārsta 
vai citiem speciālistiem ar sūdzībām par fiziskiem simptomiem, kuriem nerod 
apstiprinājumu klīniskajās analīzēs un izmeklējumos. šīs sūdzībās bieži ir saistāmas 
ar somatoformiem traucējumiem (somatizāciju, somatoformām sāpēm u.c.). Par 
depresijas masku var būt arī alkoholizācija, ēšanas traucējumi, seksuāla disfunkcija 
u.c. Pacienti nomāktu garastāvokli vai skumjas nepamana, reizēm aktīvi noliedz. 
Fizisko simptomu ārstēšana ar internajā praksē lietotiem medikamentiem neuzlabo 
pacienta pašsajūtu. Raksturīga veselības stāvokļa uzlabošanās, ja terapijai pievieno 
antidepresantus. Pacienta sūdzības ir smagākas dienas pirmajā pusē, traucējumu 
norise ir recidivējoša, hroniska, iespējama stāvokļa negaidīta uzlabošanās bez 
terapijas, kas var liecināt par maskētas depresijas endogēnu raksturu. 

- Sezonāla (ziemas) depresija - biežāk sastopama ziemeļu valstīs, kur ir 
īsa dienas gaišā daļa. ASV sezonālas depresijas īpatsvars dienvidu štatos (Floridā) 
ir 1,4%, turpretī ziemeļu štatos (Ņūhempšīrā) 9,7% populācijā (Rosen L.,1990). 
Sezonālas depresijas patoģenēzes hipotēzes saistītas gan ar melatonīna, dopamīna 
un serotonīna metabolisma traucējumiem.

 Klīniski ziemas depresija var noritēt subsindromālā un izvērsta depresīva 
stāvokļa veidā rudens-ziemas periodā, tā jānovēro vismaz 2 gadus pēc kārtas. 
Vasarā iestājas remisija, dažkārt pat hipomānija. Raksturīgs nomākts garastāvoklis 
ar trauksmi un disforiju, pacienti sūdzas par kairināmību, nespēku, koncentrēšanās 
grūtībām. Pacientiem raksturīga miegainība, apetītes un svara pieaugums, 
pastiprināta vēlme ēst ogļhidrātus saturošus produktus ziemas periodā. 

- Īslaicīga rekurenta depresija - pacientam gada laikā novēro vidēji 
12 -18 īslaicīgus depresīvus stāvokļus, kas ilgst 2 dienas līdz 2 nedēļas. šī depresijas 
forma biežāk sastopama gados jauniem pacientiem, kombinējas ar personības 
traucējumiem un augstu pašnāvības risku - līdz 15% pacientu. 

- Melanholija - klīniski smagākā endogēnas depresijas forma. Mūsdienās 

to raksturo stabili pazemināts garastāvoklis bez emocionālām atbildes reakcijām ar 
emociju sastingumu, enerģijas un intereses zudums līdz pat stuporam, pavājināta 
vitalitāte, spilgti veģetatīvi un somatiski simptomi, bezmiegs un pavājināta 
seksuālā vēlme, kā arī cirkādisko ritmu traucējumi (simptomātika smagāka 
no rīta, miega/nomoda ritma traucējumi, traucēta kortizola regulācija). tiek 
uzskatīts, ka melanholiskas depresijas ārstēšanā efektīvāki ir tCA par SSAI grupas 
antidepresantiem, bet psihoterapija ir salīdzinoši mazefektīva. 

Depresija bipolāri afektīvo traucējumu ietvaros.
šī depresijas varianta gadījumā ir raksturīgas tā saucamās atipiskās depresijas 

pazīmes - reaktīvas garastāvokļa svārstības, paaugstināta apetīte un/vai svara 
pieaugums, miegainība, smaguma sajūta un funkcionāli kustību vai jušanas 
traucējumi, jūtīgums uz atteikumu inetrpersonālo attiecību veidošanā. Anamnēzē 
vismaz 1  hipomānijas vai mānijas epizode, vai jaukta afekta epizode.

organiska depresija. 
Pacientam ar organisku depresiju vienmēr jāņem vērā somātisko traucējumu 

fons vai procesi, kas izraisījuši organiskās izmaiņas CNS. Depresijas attīstību 
sekmē gan somātiskā stāvokļa pasliktināšanās (arī polipragmāzija), gan sociālās 
funkcionēšanas ierobežojumi (pacienta ietekmes samazināšanās ģimenē  un darbā,  
kustību traucējumi, grūtības sevis apkopšanā). 

organiskai depresijai raksturīga astēnija, kairinamība, trauksmainība un 
viegli (mēreni) nomākts garastāvoklis, pieaugoši, subjektīvi smagi atmiņas un 
koncentrēšanās spējas traucējumi, raudulīgums, miega traucējumi, apetītes 
pārmaiņas, emocionāla labilitāte un somatoformas sūdzības. Sāpju simptomi 
(somātisku saslimšanas vai somatoformu traucējumu radīti) depresijas klīnisko ainu 
vienmēr dara smagāku. organiskas depresijas gadījumā sāpes vai citas somātiskas 
sūdzības nemazinās, neskatoties uz somātisko traucējumu sekmīgu ārstēšanu. 
Raksturīgi, ka  simptomātika ir izteiktāka pēcpusdienā. 

organiskas depresijas gadījumā nereti novēro neiroloģisku simptomātiku, 
atkarībā no organisko izmaiņu lokalizācijas – jušanas traucējumus, refleksu 
asimetriju, parēzes, gaitas traucējumus u.c.

organiskas depresijas pacientiem ir raksturīgas domas par nāvi un ļoti augsts 
pašnāvības risks. šīs grupas pacientiem suicīdi visbiežāk ir ilgi, rūpīgi plānoti un 
pabeigti.

Vecumā pēc 65 gadiem parasti ir jāizvērtē vai klīniskajā ainā būtisku 

vietu neieņem demences simptomātika, kad pacientam ir pavājināta atmiņa, 
koncentrēšanās spējas, uzmanība un intelekts.

Vairāki medikamenti var būt saistīti ar depresijas simptomiem. 

- beta-blokatori (propranolols), klonidīns, rezerpīns, sirds glikozīdi, 
lidokaīns, prazozīns;

- nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi (diklofenaks, ibuprofēns), opiāti; 
- kortizols, AKtH, orālie kontraceptīvie līdzekļi; 
- neiroleptiķi (hlorpromazīns, triftazīns, tizercīns, klozapīns); 
- sedatīvi un miega līdzekļi (fenobarbitāls, benzodiazepīni);
- amantadīns, bromkriptīns, levodopa, karbamazepīns, fenitoīns;
- metronidazols, ampicillīns, nitrofurāni, tetraciklīns;
- antineoplastiskie līdzekļi (azatioprīds, vinkristīns). 

Depresijas simptomi vispārējās medicīnas praksē sastopami pie: 

- Neiroloģiskiem traucējumiem (Alcheimera slimība, demence, 
cerebrovaskulāras slimības, smadzeņu audzēji, CNS infekcijas, epilepsija, 
ekstrapiramidālās slimības, Parkinsona slimība, hidrocefālija, migrēna, multiplā 
skleroze, narkolepsija, miega apnoe);

- Vilsona slimība, sistēmas slimībām, iekaisīgiem procesiem (vīrusu un 
baktēriju infekcijas, reimatoīdais artrīts, Sjogrena sindroms, sistēmiskā sarkanā 

vilkēde, temporālais arteriīts, nodozais periarterīts, endokrīniem traucējumiem);
- Virsnieru disfunkcija (Kušinga sindroms, Adisona slimība, 

hiperaldosteronisms);
- Vairogdziedzera saslimšanas, hiperparatireoze;
- Menstruālā cikla traucējumi;
- Cukura diabēts;
- Dažādiem traucējumiem (Klainfeltera sindroms, iedzimtas sirdskaites, 

miokarda infarkts, kardiopulmonālas saslimšanas, audzēji – aizkuņģa dziedzerī, 
plaušās, galvas smadzenēs, hepatīts, tuberkuloze, nieru saslimšanas, urēmija, 
porfīrijas, pēcoperāciju stāvokļi, CIV/AIDS)

Reaktīva depresija. Akūtā periodā pēc psihotraumējošas situācijas var 
diagnosticēt akūtu stresa reakciju vai adaptācijas traucējumus. Adaptācijas 
traucējumi klīniski var raksturoties ar akūtu depresīvu reakciju vai prolongētu 
depresīvu reakciju, otrā retos gadījumos var ieilgt līdz 12 mēnešiem vai pat ilgāk. 
ja divus mēnešus pēc psihotraumējošas situācijas saglabājas depresijas stāvoklis, 
pastāv iespēja mainīt Adaptācijas traucējumu diagnozi uz Depresijas epizodi, bet 
skaidru klīnisku kritēriju nav.

Dažkārt pacientam var konstatēt izvairīšanos no vietām/apstākļiem, kas 
atgādina par psihotraumējošo situāciju, trauslu miegu ar murgainiem sapņiem, 
kairināmību, izmisumu un koncentrēšanās grūtības. Iespējama arī daļēja vai pilnīga 
psihogēna amnēzija par psihotraumējošo situāciju. šādos gadījumos runā par 
pēctraumatiskā stresa sindromu.

tabula Nr. 27. Sēru reakcijas un depresijas atšķirības (pēc R. Shader, 1994).

NoRMāLA SēRU REAKCIjA DEPRESIjA

Attīstās pēc smagas psihotraumas. Saistība ar stresu nav obligāta.

Pašnovērtējums nav traucēts. Vainas un paša niecības apziņa.  

Īslaicīga un nebūtiska sociāla dezadaptācija. Izteikta sociāla dezadaptācija.

Reālistisks mirušās personas izvērtējums. Idealizēts un izkropļots mirušās personas vērtējums.

Īslaicīgi miega, apetītes un veģetatīvi traucējumi. Ilgstoši  miega, apetītes un veģetatīvi traucējumi.

Akūto traucējumu aktualitāte izzūd 1-3 mēnešus pēc zaudējuma. Akūto traucējumu aktualitāte neizzūd pat 3-18 mēnešu laikā.

Suicidālas domas retas, īslaicīgas. Suicidālas domas un plāni pastāvēt ilgstoši.
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Depresija alkohola vai psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ. 
Ilgstoši lietojos alkoholu vai psihoaktīvas vielas ir iespējama simptomātiska 

depresija ar trauksmi, miega traucējumiem, nopietnām socālās adaptācijas 
grūtībām, augstu suicīda risku.

Postšizofrēniska depresija. 
Pacientam pēdējā gada laikā ārstēta šizofrēnijas epizode, dotajā brīdī 

saglabājas atsevišķi negatīvie, retāk pozitīvie simptomi. Depresijas simptomi 
saistāmi gan ar pārciesto psihozi, gan ar terapiju ar depresiogēniem neiroleptiķiem 
(īpaši klasiskajiem), gan kā psiholoģiska reakcija uz psihozi un sociālām problēmām. 
Būtiski ir arī faktori, kas saistīti ar šizofrēnijas pacientu stigmatizāciju sabiedrībā. 
Klīniskajā ainā dominē pasivitāte, trauksmainība, grūtības interpersonālajās 
attiecībās, miega traucējumi. Raksturīgs augsts pašnāvības risks.

Neirotiska līmeņa afektīvie traucējumi. 
- Ciklotīmija - vieglas nepsihotiska līmeņa garastāvokļa svārstības. 

Vieglas pacilātības periodi mijas ar subdepresīviem periodiem, norise hroniska. 
Neviens afektīvo traucējumu periods nesasniedz  ne vieglas depresijas epizodes, 
ne hipomānijas intensitāti. Ciklotīmija var dzīves laikā attīstīties par bipolāriem 
afektīviem traucējumiem. 

- Distīmija - vismaz 2 gadus ilgs subdepresīvs stāvoklis, kas nesasniedz 
vieglas depresīvas epizodes smagumu. 

- Dubulta depresija – rekurentas depresijas epizodes uzslāņojas 
distīmijai. Pacientiem ar dubulto depresiju parasti novērojami izteiktāki sociālās 
funkcionēšanas traucējumi kā RDt.

Depresijas komorbīdie stāvokļi.
Depresija var pievienoties pie jebkuriem neirotiskiem traucējumiem,   

dekompensējas gadījumā, kā arī depresija un tai komorbīdie stāvokļi var sākties 
vienlaicīgi. Depresijas komorbiditāti ar neirotiskiem u.c. traucējumiem novēro līdz 
pat 90% pacientu (B. Kupča, 2000). Komorbīdi traucējumi depresijas ārstēšanu dara 
grūtāku.

- Depresija ar trauksmi - pēc dažādu autoru datiem kombinējas 
pat līdz 80% pacientu. Papildus depresijai raksturīgajām izpausmēm pacients 

sūdzas par trauksmei raksturīgu simptomātiku. trauksmes psihiskie simptomi 
ir izteikta saspringuma sajūta, bailes zaudēt kontroli vai nomirt, iekšējs nemiers 
un nepatikšanu priekšnojauta ikdienišķās situācijās. Parasti psihiskos simptomus 
pavada trauksmes  somātiskie simptomi. Biežāk novēro -  paātrinātu sirdsdarbību 
vai sirdsklauves, svīšanu, tremoru vai sausumu mutē. Pacients sūdzas arī par 
veģetatīvās nervu sistēmas regulācijas traucējumiem – elpošanas grūtībām, 
diskomfortu krūtīs un vēderā, reiboni, tirpšanas sajūtu u.c. Augsts risks ir arī 
depresijai kombinēties ar paniku.  

- Depresija ar fobijām - uzmācīgas bailes (fobijas) ir izteikta trauksmes 
sajūta pacientam sastopoties ar noteiktu situāciju, priekšmetu, dzīvnieku. Bieža ir 
depresijas komorbiditāte ar sociālām fobijām, nedaudz retāk ar izolētām fobijām 
(no kukaiņiem, asinīm, injekcijām u.c.). Sociālu fobiju gadījumā pacientam ir bailes 
atrasties uzmanības centrā vai pievērst sev uzmanību. Atrodoties šādā situācijā 
pacients izjūt izteiktu trauksmi ar spēcīgu veģetatīvu simptomātiku. Fobijas bieži 
kombinējas ar panikas lēkmēm. 

- Depresija ar derealizāciju un depersonalizāciju - depresijas pacientiem 
apkārtne liekas izmainīta (derealizācija) – dīvaina, spocīga, bezkrāsaina, nedzīva. 
Pacientiem ir traucēta apkārtējo priekšmetu un arī cilvēku uztvere, tie šķiet abstrakti, 
bezjūtīgi. Depersonalizācijas gadījumā pacients izjūt sava “es” atsvešināšanos, ir 
traucēta personības pašizpratne. Pacients sūdzas par to, ka paša “es” ir sadalījies, 
izšķīdis apkārtējos cilvēkos, gan tagadnes, gan pagātnes uztvere ir fragmentāra, 
atsvešināta. Pacients nespēj izjust savas emocijas vai somātiskas sajūtas. 

 Pacienti izprot, ka šīs ir subjektīvo sajūtu izmaiņas nevis kāda iedarbība no 
ārienes.  

- Depresija ar obsesīvi-kompulsīviem traucējumiem (oKt) - obsesīvas, 
jeb uzmācīgas domas ir priekšstati, atmiņas un tēli, kuri atkal un atkal nāk prātā 
pacientam, pret pacienta gribu. Pacients tām aktīvi, bet  nesekmīgi cenšas 
pretoties. Kompulsīvas darbības, jeb rituāli ir stereotipa uzvedība, kuru pacients 
veic, lai novērstu iedomātu neveiksmi vai nelaimi. oKt izsauc trauksmi ar spilgtām 
veģetatīvām sūdzībām, kā arī bieži kombinējas ar depresiju. Komorbīda depresija 
un oKt nosacīti labāk padodas terapijai kā izolēti oKt. 

- Depresija ar somatoformiem traucējumiem – skatīt sadaļu „Maskētā 
depresija”.

- Depresija ar anoreksiju - šo traucējumu kombinācija biežāk sastopama 
meitenēm pēc puberitātes vecuma. Klīniskās pazīmes anoreksijai ir svara zudums 
>15%, dīvaina, pacientu izgudrota diēta, vemšanas izsaukšana, caurejas līdzekļu 
lietošana. Pacienti sevi vērtē kā pārmērīgi resnus, neglītus, raksturīgas uzmācīgas 
bailes pieņemties svarā. Rezultātā rodas hormonālas pārmaiņas, vielmaiņas 
traucējumi, iekšējo orgānu disfunkcija. 

- Depresija ar bulīmiju - raksturīgas atkārtotas negausīgas pārēšanas 
epizodes (3 mēnešu periodā), pastāvīga raizēšanās par ēšanu, kompulsīva tieksme 
ēst. tai pat laikā pacientam ir bailes pieņemties svarā, tāpēc tiek lietoti apetīti 
nomācoši līdzekļi, caurejas līdzekļi, tiek izsaukta vemšana.

Depresijas klasifikācija pēc  SSK – 10.

F32 Depresijas epizode. 
F32.0 Viegla epizode (ar/bez somātiska sindroma).
F32.1 Vidēji smaga epizode (ar/bez somātiska sindroma).
F32.2 Smaga epizode bez psihotiskiem simptomiem.
F32.3 Smaga epizode ar garastāvoklim atbilstošiem/neatbilstošiem 
psihotiskiem simptomiem. 
F32.8 Cita depresijas epizode.( Maskēta depresija.)
F33 Rekurenti depresīvi traucējumi.
F33.0 Viegla epizode (ar/bez somātiska sindroma).
F33.1 Vidēji smaga epizode (ar/bez somātiska sindroma).
F33.2 Smaga epizode bez psihotiskiem simptomiem.
F33.3 Smaga epizode ar garastāvoklim atbilstošiem/neatbilstošiem 
psihotiskiem simptomiem. 
F33.4 Remisija.
F33.8 Cita depresijas epizode. (Atkārtota maskētas depresijas epizode).

Hroniski neirotiska līmeņa garastāvokļa traucējumi.
F34.0 Ciklotīmija.
F34.1 Distīmija.
F06.32 organiski afektīvi traucējumi, depresīvs tips.
F0*.*3 Demence ar papildus depresīvu simptomātiku.
F1*.54 Depresīvi traucējumi psihoaktīvu vielu lietošanas dēļ.
F20.4 Postšizofrēniska depresija.

Adaptācijas traucējumi.
F43.20 Īslaicīga depresīva reakcija.
F43.21 Prolongēta depresīva reakcija.
F43.22 jaukta trauksmaini - depresīva reakcija.

F92.0 Depresīvi uzvedības traucējumi, kas sākušies bērnībā un pusaudža 
vecumā.

Diferenciāldiagnoze.

Depresija jāatdiferencē no ģeneralizētas trauksmes, ja pacientam klīniskajā 
ainā dominē ilgstoša mērena trauksme ar trauksmes somātiskajiem simptomiem, 
somatoformiem traucējumiem, ja  pacientam klīniskajā ainā dominē sūdzības par 
fiziskiem simptomiem, kuru saistība ar somātisku saslimšanu nav apstiprinājusies 
klīniskajā apskatē un izmeklējumos, kā arī šizoafektīviem traucējumiem (šAt). 
Lai uzstādītu šizoafektīvo traucējumu diagnozi divu nedēļu periodā novēro gan 
afektīvus traucējumus, gan šizofrēnijai raksturīgus psihotiskus traucējumus. 
Depresija jādiferencē arī no akūtiem psihotiskiem traucējumiem, ja pacients sūdzas 
par halucinācijām, iedarbības sajūtām, izsaka dīvainus, nekoriģējamus, kultūras 
normām neatbilstošus spriedumus (murgu idejas). Psihotiskie pārdzīvojumi var 
būt ar depresīvu, apsūdzošu, izsmejošu saturu. 

Depresijas ārstēšana.

Vispārēji principi.

Depresija ir bieži sastopama saslimšana un ir iespējama efektīva depresijas 
ārstēšana. Depresija nav nespēcība vai slinkums, pacients cenšas tikt ar depresīvo 
stāvokli galā. Depresīvu traucējumu ārstēšanas gaitā jānodrošina gan akūta 
depresīva stāvokļa terapija, gan jānodrošina arī uzturošā un profilaktiskā ārstēšana. 
ja depresija ir vidēji smaga vai smaga, nepieciešama ilgstoša AD terapija, tad 
konsultējoties ar psihiatru pacientam var tikt izrakstīti valsts kompensēti (50% ) 
medikamenti. Antidepresantu terapija nav saistāma ar atkarības risku (NICE, 2009). 
Depresijas gadījumā var tikt novērota „pašārstēšanās” ar alkoholu vai nomierinošiem 
līdzekļiem, šajos gadījumos jākonsultējas ar ārstu. 

Konsultējot pacientu ar depresiju, vajadzētu izjautāt pacientu arī par 
agresīvām domām pret citiem. Pacientam var ieteikt plānot īstermiņa aktivitātes, 
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kas pacientu iepriecinātu vai paceltu pašapziņu. Var mazināt pacienta izteikto 
pesimismu un paškritiskumu, neatbalstīt ar to saistītās idejas (šķirt laulību, 
pamest darbu u.c.) un nefokusēties uz negatīva satura domām, kā arī identificēt 
patreizējās dzīves problēmas un sociālos stresorus. Vēlams fokusēties uz mazākām 
problēmām, ar mērķi mazināt un labāk menedžēt problēmas. Labāk izvairīties 
veikt lielas pārmaiņas dzīvē. ja pacients akcentē fiziskas sūdzības – akcentēt fizisko 
sūdzību saikni ar depresiju. Pēc atveseļošanās vajadzētu izskaidrot pacientam, 
cik ilgi jāturpina balstterapiju (4-6 mēneši pēc atveseļošanās), kā arī, ko darīt, ja 
sūdzības par depresiju atkal atjaunojas.

Depresijas medikamentozās ārstēšanas etapi.

- Kupējošā terapija (akūtajā periodā) – no terapijas uzsākšanas līdz 
depresīvo traucējumu redukcijai (HAMD <7  p.) - remisijai. Kupējošas terapijas 
ilgums 6-12. nedēļas.

- Stabilizējošā (uzturošā) terapija - no klīniskās remisijas perioda līdz 
prognozējamajām depresīvās fāzes beigām. šajā periodā jānodrošina reziduālās 
simptomātikas (agra pamošanās, vainas vai nevajadzīguma sajūta, trauksmainība, 
sociālas adaptācijas grūtības) ārstēšana. Stabilizējošās (uzturošās) terapijas perioda 
ilgums atkarīgs no afektīvo traucējumu veida:

•	 pie unipolāras depresijas norises 5-9 mēneši;
•	 pie depresijas bipolāro traucējumu ietvaros 3-4 mēneši;
•	 pie distīmijas un ciklotīmijas ilgstoši (psihoterapija un medikamenti).

- Profilaktiskā terapija – ilgums vismaz 1 gadu, bet, ja anamnēzē ir vairāk 
kā 2 depresijas epizodes profilaktiskā terapija vismaz 2 gadus. 

Medikamentozas ārstēšanas laikā akūtā depresijas simptomātika vairumā 
gadījumu koriģējas 6-8 nedēļu laikā. tomēr labs ārstēšanas efekts gaidāms tikai 
apmēram 2/3 terapijas nerezistentu depresijas pacientu. turpinot uzturošā 
(stabilizācijas) perioda ārstēšanu ap 1/3 pacientu iespējams atkārtots uzliesmojums, 
no kā ne vienmēr pasargā terapija ar AD vai psihoterapija. jārēķinās arī ar 
medikamentu blaknēm, kas bieži ir iemesls, kāpēc pacients pārtrauc ārstēšanu. 
Vienmēr jāizvērtē līdzestības faktori terapijas procesā.

organizatoriskie faktori.

- psihiatriskajai palīdzībai jābūt pieejamai gan stacionāros, gan 

ambulatorās aprūpes iestādēs (t.sk. ārstu praksēs) pacientam pēc dzīvesvietas.
- Nepieciešams organizēt multidisciplināras komandas gan ambulatorajā, 

gan stacionārās palīdzības etapā (psihiatrs, psihologs vai psihoterapeits, sociālais 
darbinieks, māsa).

- Vidēji smagas/smagas depresijas epizodes pacientiem nepieciešama 
valsts apmaksāta ārstēšanas programma. No 2009. gada 15. aprīļa medikamentu 
kompensācijas RDt un BAt pacientiem 50% apmērā.

- jābūt iespējai novērtēt pacienta somātisko stāvokli (klīniskās analīzes 
un EKG - uzsākot ārstēšanu, kā arī pēc 1, 2 un 6 mēnešiem.  Nepieciešamības 
gadījumā jābūt iespējai noteikt vairogdziedzera hormonu un litija līmeni plazmā, 
veikt EEG un instrumentālos izmeklējumus. ja depresija noris atipiski, pastāv 
šaubas par depresijas nozoloģisko piederību, veidojas rezistence pret terapiju, 
nepieciešama psihologa konsultācija (psihodiagnostika).

Palīdzības sniegšanas līmeņi pacientiem ar depresiju.

- Vispārējās prakses ārsti, internisti, neirologi u.c. somātisko specialitāšu 
ārsti var konsultēt un nozīmēt ārstēšanu pacientiem, kuriem ir:

•	 sēru reakcija (atbalsta, ģimenes u.c. psihoterapija);
•	 viegla depresijas epizode (ja 6 nedēļu periodā pēc antidepersanta 

nozīmēšanas netiek panākta klīniska uzlabošanās, rekomendējama 
psihiatra konsultācija); 

•	 adaptācijas traucējumi ar depresīvu reakciju, izvērtējot pašnāvības 
risku; 

•	 viegli izteikti organiski (simptomātiski) depresīvi traucējumi.
 

!        Akūtā depresijas periodā ieteicamais vizīšu  biežums vismaz 1 reizi nedēļā.

- Psihiatra vai ārsta psihoterapeita konsultācija nepieciešama:
•	 pacientiem, kuri izsaka pašnāvības domas vai draudus;pacientiem 

pēc pašnāvības mēģinājuma;
•	 depresijas epizode bipolāru afektīvu traucējumu ietvaros;
•	 depresija ar panikas lēkmēm, obsesīvi – kompulsīviem 

traucējumiem, ģeneralizētu trauksmi, psihoaktīvu vielu atkarību;
•	 depresijas stāvoklis pacientam ar šizofrēniju.
•	

- Ambulatorā dienesta psihiatrs nepieciešams, ja pacientam ir:

•	 viegla/vidēji smaga depresijas epizode bez psihotiskiem 
simptomiem;

•	 smaga depresijas epizode subakūtā (pēcstacionāra) etapā, 
stabilizācijas un profilaktiskās ārstēšanas periods;

•	 visu veidu depresijas komorbīdie stāvokļi;
•	 organiski un simptomātiski depresīvi traucējumi;
•	 depresijas epizode bipolāru afektīvu traucējumu ietvaros;
•	 postšizofrēniska depresija.

- Dienas stacionāra (depresiju nodaļas) psihiatrs nepieciešams, ja 
pacientam ir:

•	 vidēji smagas depresijas epizode, ja nav pašnāvības riska;
•	 vidēji smaga/smaga depresijas epizode subakūtā periodā, pēc 

izrakstīšanās no stacionāra;
•	 pacienti, kuriem nepieciešama parenterāla medikamentu ievade vai 

kuriem ir nepieciešama antidepresantu titrēšana un augmentācija;
•	 pacienti, kuriem rekomendējama grupas psihoterapija, 

sociālpsiholoģiska palīdzība.

- Stacionārās palīdzības psihiatrs nepieciešams, ja pacientam ir:
•	 vidēji smaga depresijas epizode, terapeitiski rezistenta;
•	 hroniska, terapeitiski rezistenta depresija;
•	 smaga depresijas epizode ar/bez psihotiskiem simptomiem;
•	 izteikti/smagi organiski un simptomātiski depresīvi traucējumi, ja 

somātiskā saslimšana ir kompensētā stāvoklī.

Neatliekama hospitalizācija.
Indicēta jebkuram pacientam, kuram ir:

- depresija ar garastāvoklim atbilstošiem/neatbilstošiem psihotiskiem 
traucējumiem (ļauna, lamājoša, noniecinoša satura dzirdes halucinācijas, 
pašnolieguma u.c murgu idejas);

- neizdevies (pārtraukts) pašnāvības mēģinājums;
- nopietni pašnāvības nodomi, konkrēts pašnāvības plāns, uzmācīgas 

domas par pašnāvību;
- suicidāli izteikumi pacientam ar pašnāvības mēģinājumu (atkārtotiem 

mēģinājumiem anamnēzē);
- depresīvais (melanholiskais) raptuss, depresīvs stupors;

- vidēji smags/ smags depresīvs stāvoklis pacientam ar izteiktu sociālu 
dezadaptāciju, stāvokli pēc tuva cilvēka zaudējuma, kad nevar tikt nodrošināta 
pacienta uzraudzība;

- vientuļš pacients ar vidēji smagu/smagu depresijas stāvokli, īpaši, ja tas 
kombinējas ar somātisku patoloģiju;

- uzstājīga atteikšanās no ēdiena, ja tas apdraud pacienta dzīvību. 

taktika ar suicidālu pacientu.
Konsultējot pacientu ar depresiju nepieciešams viņu izjautāt par pašnāvības 

domām. Nepieciešams:
- izvērtēt suicīda risku (psihiskais stāvoklis, pašnāvības plāna esamība, 

pašnāvības mēģinājums anamnēzē), dokumentēt to;
- izvērtēt somātiskus, psihiskus traucējumus, reibumu, suicīda nolūkā 

lietoto medikamentu ietekmi u.c.;
- izvērtēt nepieciešamību stacionēt (informēt tuviniekus, ja pret to 

kategoriski neiebilst pacients);
- stacionējot - nepārtraukta uzraudzība, apmācīts personāls, droša vide 

(nav asu priekšmetu, nav piekļuves medikamentiem, viegli atverami logi u.c.), 
Izvērtēt sedācijas un simptomātiskas terapijas nepieciešamību, plānot vai uzsākt 
psihoterapiju.

Depresijas bioloģiskās ārstēšanas metodes.

Gaismas terapija.
Gaismas terapija (fototerapija) ir viena no izvēles metodēm, lai ārstētu sezonālo 

(ziemas) depresiju. Gaismas terapiju iespējams kombinēt ar antidepresantu terapiju 
(g.k. SSAI), psihoterapiju vai pielietot atsevišķi. Gaismas terapijas laikā pacients 
skatās uz spilgtu gaismu, ietekme uz smadzenēm notiek caur retinotalamisko 
traktu, nodrošinot diennakts miega – nomoda ritma regulāciju (melatonīna 
sintēzes regulācija) un pakārtotu ietekmi uz serotonīna un dopamīna regulāciju 
CNS.  

Fototerapijai izmanto plaša spektra un spēcīgas intensitātes gaismu ziemas 
periodā. Pārsvarā pielieto dienas gaismas lampas (rekomendē ar iezaļganu gaismas 
spektru). Pamatprincipi:

- nepieciešamais gaismas spilgtums līdz 10 000 LUX, piemērotas 
fluorescentās spuldzes (bez UV spektra), kā arī gaismas emisijas diodes (LED - light-
emitting diodes);

- fototerapija efektīvāka no rīta vai priekšpusdienā;
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- rekomendējamais seansa ilgums >2 stundas dienā;
- gaismas iedarbība notiek caur acīm, nevis ādu;
- seansu skaits 10 – 14 viena kursa laikā.
Biežākās blaknes ir acu asarošana, vieglas galvassāpes, miega traucējumi, 

hipomānija.

Miega deprivācija.
Miega deprivācija (MD) ir neinvazīva depresijas bioloģiskās terapijas metode, 

kura vērsta uz pacienta diennakts nomoda/miega ritma ietekmēšanu. tiek 
rekomendēta miega ilguma ierobežošana vai pilnīgs bezmiegs. MD stacionāra 
apstākļos ieteicama vienīgi kā papildus terapijas metode. MD efektivitāte 
rekurentas depresijas pacientiem biežāk ir īslaicīga, depresīvā  simptomātika 
atjaunojas līdz ar miega režīma normalizēšanos. tikai ap 15% pacientu MD 
efekts ir noturīgs ilgāku laika periodu. Dažkārt miega deprivāciju kombinē 
ar medikamentozu terapiju (litiju vai antidepresantiem) rezistentu depresiju 
gadījumā. Rekomendējamās metodes:

- nedēļas periodā katru nakti miegu ierobežot līdz 3-5 stundām;
- nepārtraukts bezmiegs 48-72 stundas.

Elektrokonvulsīvā terapija. 
EKt ir viena no bioloģiskajā depresijas ārstēšanas metodēm, kura Latvijā 

praktiski netiek izmantota. Pasaulē ir arvien vairāk pozitīvu datu klīniskajos 
pētījumos par EKt efektivitāti depresijas pacientiem. EKt rekomendē, kā atsevišķu 
ārstēšanas metodi (akūtā depresijas periodā), retāk arī kombinācijā ar AD terapiju. 
Indikācijas EKt pielietošanai pie depresijas (Lam RW, Mok H. Depression. oxford 
psychiatry library. oxford university press 2008):

- augsts pašnāvības risks;
- apdraudošs fiziskais stāvoklis (nespēja ēst, dzert);
- psihotiska depresija (depresija ar murgiem);
- agrāka EKt laba efektivitāte pie depresijas;
- antidepresantu neefektivitāte;
- antidepresantu nepanesība;
- grūtniecība;
- pacienta terapijas izvēle.

EKt veicama īslaicīgā vispārējā narkozē, monitorējot EEG un asinsspiedienu. 

EKt šobrīd tiek vērtēta kā saudzīga ārstēšanas metode, nav pārliecinošu objektīvu 
pētījumu datu par EKt rezultātā iegūtu organisku CNS bojājumu. EKt efektu saista 
ar pozitīvu ietekmi uz neiroģenēzi CNS un neiromediātorus regulējošu darbību. 
Rekomendējamās metodes:

- EKt kurss parasti ir 6-12 seansi ar 2 - 3 dienu intervālu, retāki EKt seansi 
ir saistāmi ar zemāku kognitīvo blakņu risku. 

- Biežāk iesaka AD uz EKt laiku atcelt, bet nepieciešamības gadījumā, 
pēc EKt kursa atsākt. (ja pēc EKt kursa neturpina balstterapiju, tad 6 mēnešu laikā 
atkārtotu depresijas uzliesmojumu novēro ap 60-80% pacientu.)

EKt blaknes biežāk saistītas ar īslaicīgo narkozi un krampjiem seansa laikā. 
Biežākās blaknes ir nelabums, galvas sāpes un muskuļu sāpes. Iespējami arī īslaicīgi 
kognitīvi traucējumi – apjukuma stāvoklis un īslaicīga retrogrāda amnēzija.

Citas bioloģiskās ārstēšanas metodes.
- Nervus vagus stimulācija. Ķirurģiska depresijas ārstēšanas metode. 

Kakla kreisajā pusē pie n. vagus  implantē elektrodus, kas savienoti ar krūškurvja 
audos implantētu impulsu devēju. Impulsu devējs rada 30 sekundes ilgus 
impulsus, tad 5 min. pārtraukums. Dotā metode tiek pētīta un pielietota 
pacientiem ar terapeitiski rezistentu depresiju, kā arī pacientiem ar medikamentu 
rezistentu depresiju. Dati par metodes efektivitāti depresijas pacientiem ir 
pretrunīgi. Latvijā n.vagus stimulāciju pagaidām neizmanto.

- transkraniālā magnētiskā stimulācija. Neinvazīva metode, kurā tiek 
izmantota ierīce, kas rada spēcīgu, īslaicīgus magnētisko lauku, lai stimulētu 
kortikālos neironus pieres daivas garozā. tKMS tiek veikta pacientam nomoda 
stāvoklī. Neskatoties uz daudzām pozitīvām publikācijām par tKMS, metodes 
efektivitāte depresijas pacientiem ir diskutabla.

Medikamentozā ārstēšana.

Pirmās izvēles medikamenti depresijas gadījumā ir antidepresanti. Citu 
medikamentu grupu (trankvilizatoru, miega līdzekļu, neiroleptiķu, garastāvokļa 
stabilizatoru) pielietojums depresijas ārstēšanai uzskatāms par simptomātisku, 
tos var pielietot kombinējot ar AD. BDz un miega līdzekļu nozīmēšana 
rekomendējama līdz 3 nedēļām, paralēli AD terapijai.

Kopš 1957 gada, kad depresijas ārstēšanai tika piedāvāts pirmais antidepresants 
(AD) – imipramīns, pasaulē pieejami vairāk kā 30 dažādi  AD, tie atšķiras gan pēc 

klīniskās efektivitātes, gan ar darbības mehānismu, gan ar blakusparādību spektru, 
gan ar cenu. Kopumā tiek uzskatīts, ka  AD mērenas/smagas depresijas epizodes 
gadījumā, var nodrošināt remisiju 50-75% pacientu. 

Antidepresantu izvēles kritēriji:
- efektivitāte uz depresijas simptomiem;
- laba panesība;
- pierādīta profilaktiska efektivitāte;
- iespējami ātrs klīniskā efekta sākums; 
- efektivitāte pie komorbīdiem traucējumiem;
- vienkārša dozēšana;
- laba panesība, ja depresija kombinējas ar somātisku saslimšanu;
- zema mijiedarbība ar citiem medikamentiem;
- drošība pārdozējot;

- pieejama antidepresanta cena.
Vēlams nenozīmēt AD pacientiem ar atsevišķiem depresijas simptomiem, 

stingri izsvērt AD nozīmēšanas nepieciešamību pie vieglas depresijas, jo 
iespējamais blakņu risks var būt lielāks kā iespējamais ieguvums no terapijas. 
Vieglas depresijas pacientam AD nozīmējami, ja anamnēzē ir vidēji smagas vai 
smagas DE, ja atsevišķi depresijas simptomi (subklīniska depresija) ir ilgāki par 
2 gadiem (distīmija), kā arī ja subklīniska vai viegla depresijas simptomātika 
saglabājas pēc cita veida ārstēšanas. 

Medikamenti jālieto katru dienu. AD klīniskais efekts gaidāms pēc 10-14 
terapijas dienas. AD jālieto vismaz 4-6 mēnešus, vai ilgāk pie atkārtotām depresijas 
epizodēm. Antidepresantu terapija nav saistāma ar atkarības risku.

Kopējās rekomendācijas medikamentu izvēlei depresijas ārstēšanai.

 tabula Nr. 28. terapijas izvēles līmenis depresijas gadījumā.

tERAPIjAS IzVēLES LĪMENIS REKoMENDāCIjAS tICAMĪBAS LĪMENIS*

1. izvēle 

SSAI, SNAI, agomelatīns, bupropions un mirtazapīns. 
Augsti remisijas rādītāji uzrādīti pētījumos ar venlafaksīnu, nedaudz mazāki rādītāji escitalopramam.
Atipiskām depresijām - sertralīns, fluoksetīns (iespējams citi SSAI), moklobemīds
Endogēnām (melanholiskām) depresijām – mirtazapīns, venlafaksīns, paroksetīns.

1. līmenis
1. līmenis
2. līmenis
1. līmenis

2. izvēle

tCA (amitriptillīns un klomipramīns) uzrādījuši augstāku efektivitāti depresiju ārstēšanai stacionārā 
(jāizsver blakņu risks).
Atipiskām depresijām - fenelzīns (MAoi – nav Latvijā reģistrēts).
Endogēnām (melanholiskām) depresijām – klomipramīns, duloksetīns, nortriptillīns.

2. līmenis

2. līmenis
1. līmenis

3. izvēle
Citi tCA vai MAoi, bet izvērtējot blakņu risku.
Atipiskām depresijām – imipramīns.
Endogēnām (melanholiskām) depresijām – citaloprams, fluoksetīns, moklobemīds.

2. līmenis
2. līmenis
2. līmenis

*  1. ticamības līmenis – efektivitāte pierādīta vairākos placebo kontrolētos pētījumos vai metaanalīzēs,
2. ticamības līmenis – vismaz viens placebo kontrolēts pētījums vai salīdzinošs pētījums uzrādījis efektivitāti,
3. ticamības līmenis – nerandomizēts klīnisks pētījums ar vismaz 10 pacientiem uzrādījis pozitīvu rezultātu,
4. ticamības līmenis – daži klīnisko gadījumu apraksti.
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tabula Nr. 29. Antidepresantu vidējās dienas devas un biežākās blaknes.

ANtIDEPRESANtS VIDējā DIENAS DEVA BIEŽāKāS BLAKNES

Amitriptilīns (25) 75-150 mg

Neskaidra redze, aizcietējumi, sausa mute, samazināta svīšana, reibonis, ortostātiska hipotensija, 
tahikardija, hipotensija, sedācija, sirds ritma traucējumi, vemšana un nelabums.

Klomipramīns 75-150 mg

Imipramīns (50) 75-150 mg

Nortriptilīns (25) 50-150 mg

Citalopram 20-40 mg

Nelabums, diareja, pazemināta apetīte, svīšana, galvas sāpes, seksuāla disfunkcija, nervozitāte, bezmiegs, 
sedācija, reibonis, tahikardija.

Escitaloprams 10-20 mg

Fluoxetīns 20-40 mg

Fluvoksamīns 50-100 mg

Paroksetīns 20-40 mg

Sertralīns 50-100 mg

Venlafaksīns 75-225 mg Galvas sāpes, nervozitāte, bezmiegs, sedācija, seksuāla disfunkcija, nelabums, diareja, pazemināta apetīte, 
reibonis, svīšana,   pie lielām devām hipertensija.

Duloksetīns 60 mg Nelabums, diareja, pazemināta apetīte, bezmiegs, sedācija, seksuāla disfunkcija, svīšana, hipertensija 
>2mmHg.

Mirtazapīns 15-45 mg Bieži paaugstina svaru (siev.>vīr.), izraisa sedāciju, sausa mute.

tianeptīns 25-37,5 mg Sedācija, miegainība, gremošanas traucējumi.

Agomelatīns 25 mg Nelabums, miegainība, tranzitora ASAt palielināšanās.

Bupropions 150-225 (300) mg Sausa mute, aizcietējumi, pavājināta apetīte, muskuļu sāpes, galvas sāpes, nervozitāte, bezmiegs, 
hipertensija.

Psihoterapija un psihosociālā palīdzība depresijas pacientiem.

Subklīniskas depresijas un vieglas DE pacientiem piemērotas (arī, depresija 
kombinējas ar somātisku saslimšanu) strukturētas fisko nodarbību programmas 
(ārstnieciskās vingrošanas grupas uc.), pašpalīdzības grupas, uz KBt balstītas 
individuāļas pašpalīdzības nodarbības, balstītas uz strukturētiem materiāliem, 
datorprogrammām (nav šobrīd adaptētas Latvijai).

Arvien vairāk zinātniskos pētījumos par depresijas ārstēšanu ir dati par 
to, ka vislabākais terapijas efekts panākams apvienojot bioloģiskās ārstēšanas 
metodes ar psihoterapiju (Pt). Psihoterapija palīdz pacientam izprast depresijas 
psiholoģiskos cēloņus, tikt galā ar ikdienišķiem stresoriem, risināt savstarpējo 
attiecību un  sociālās funkcionēšanas problēmas. 

tā ārstēšana ar psihiskām (verbālām, neverbālām) metodēm. Pēc WHo 
rekomendācijām Pt pēdējos desmit gadus depresijas ārstēšanā ieņem līdzvērtīgu 
vietu psihofarmakoloģiskajai ārstēšanai un uzrāda ekvivalentus ārstēšanas 
rezultātus (ja ārstēšanu izdara psihoterapijā kvalificēts ārsts un depresija ir viegla 
vai vidēji smaga) (WHo, 2001). Latvijā psihoterapijas virzienu un formu izvēle 
galvenokārt atkarīga no ārstu pieejamības.

Pēdējo gadu pētījumi par psihoterapijas ietekmi (Myiazaki et al. 2005, 2006) 
parāda, ka ilgtermiņa psihodinamiskās Pt rezultātā ir konstatējamas pārmaiņas 
gan psihiskajos procesos, gan var novērot arī neiroplasticitātes uzlabošanos galvas 
smadzenēs - starpneironu sinapšu kontaktu atjaunošanās, sinaptisko procesu 
aktivitāšu izmaiņas, neironu dendrītu skaita, kā arī neirofizioloģiskās regulācijas 
nodrošināšana, citokīnu līmeņa u.c. izmaiņas.

Psihoterapijas formas: individuālā, grupu, bērnu un pusaudžu, ģimenes.

Psihoterapijas virzieni: 

- atbalsta; 
- kognitīvi biheiviorālā; 
- interpersonālā;
- īsveida psihodinamiskā psihoterapija un garā veida psihodinamiskā 

psihoterapija.

Par dotajiem Pt virzieniem ir uzkrājušies uz pierādījumiem balstītu efektīvas 
terapijas rezultātu dati. Par garā veida psihodinamiskās Pt efektivitāti notiek 
diskusijas un lai arī uz pierādījumiem balstīti pētījumi par tās efektivitāti ir tikai 
daži, dati par tās efektivitāti balstās uz empīriskiem pierādījumiem.

- Atbalsta psihoterapija. tās mērķis – samazināt trauksmes līmeni un 
pacelt pacienta pašapziņu (Prinsker 1994). Atbalsta psihoterapijas elementi 
ir visu psihoterapijas veidu, un terapijas vispār, pamatā. Atbalsta terapija nav 
„vienkārši laipna sarunāšanās,” tā pielieto tādas tehnikas kā ventilāciju, klarifikāciju, 
mierinājumu, realitātes testēšanu, uzturošas vides veidošanu, kura ietver 
specifiska sarunas stila izstrādāšanu, padomu došanu, u.c., kuru apguve prasa 
ilgstošu treniņu. Atbalsta psihoterapija akcentē rāmja un vispārējās terapeitiskās 
attieksmes elementus: pastāvīgu un regulāru vizīšu nozīmēšanu, emocionāla 
kontakta izveidošanu, terapeitiskas atmosfēras veidošanu, kuru raksturo kā 
pacienta, tā ārsta ieinteresētība pacienta problēmās, uzlabošanās veicināšanu, 
cerību došanu, ka izmaiņas ir iespējamas, pozitīvas transferences pieļaušanu 
(P.Hoaken, H.Golombek,1998). 

Atbalsta psihoterapija nepieciešama visiem pacientiem.

- Kognitīvi - biheiviorālā  terapija.

•	 Kognitīvā terapija. Īsveida terapija (12-16 vizītes), fokusējas uz 
simptomu mazināšanu, uzdod mājas darbus (t.Murphy, S.Llewelyn, 
2007). Pamatojas uz pieņēmumu, ka depresijas afektu uztur traucēta 
sevis un citu uztvere un domas par to. ārsts iedrošina pacientu 
apzināties šīs negatīvās automātiskās domas un pārbaudīt to 
nozīmīgumu. tiek lietota kognitīvā restrukturēšana, Sokrātiskie 
jautājumi. ārsts nekomentē pacientam vai viņa domas ir pareizas vai 
nepareizas, bet jautā, iesaistās dialogā, kura mērķis ir ļaut pacientam 
pašam nonākt pie secinājuma cik viņa negatīvās domas ir vērtīgas. 
Biežāk lietotie jautājumi: kāds šim domām ir pamatojums?  Vai 
ir vēl kāds cits veids kā uz to palūkoties? Varbūt labāk būtu uz to 
palūkoties no cita redzes leņķa?

•	 Biheiviorālā terapija. Pamatojas uz novērojumu, ka depresijas 
pacientiem ārējā vidē ir maz pozitīvo pastiprinājumu. šī terapija 
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īpaši efektīva sociālās izolēšanās un anhedonijas gadījumā. 
Pieejas būtība – paaugstināt pacientu aktivitātes līmeni un 
iesaistīt pacientu tādos pasākumos, kas ļauj viņam justies 
varošam un priecīgam (Dobson et al., 2006). Lieto kopā ar 
kognitīvajām tehnikām.

Kognitīvi biheiviorālā terapija indicēta pacientiem ar operacionālu 
domāšanu un aleksitīmijas iezīmēm, pacientiem ar personības obsesīvi 
kompulsīvām iezīmēm.

- Interpersonālā terapija. Īsveida terapija (12-16 vizītes), 
fokusējas uz simptomu mazināšanu. Fokusējas uz sociālajiem faktoriem 
un patlabanējām interpersonālajām problēmām (P. Ravitz, 2004). 
Pamatojas uz novērojumu, ka depresijas gadījumā ir interpersonālo 
attiecību traucējumi, kuri var būt gan depresijas cēlonis, gan sekas, 
tādejādi izveidojot circulus vitiosus. tiek diagnosticētas galvenās 
attiecību problēmas un meklēti to risinājumi. Pacientus iedrošina, 
veidojot attiecības, izteikt savas jūtas, sevišķi, ja ir runa par sērām vai 
zaudējumu, trenētas sociālās prasmes, kas nepieciešamas, lai samazinātu 
izolāciju, problēmu. Interpersonālā terapija indicēta pacientiem ar 
operacionālu domāšanu un aleksitīmijas iezīmēm.

- Psihodinamiskā psihoterapija. Fokusējas uz traucējumu 
patoģenēzi (z. Segal et al., 2001). Simptomi tiek uzlūkoti kā attīstības 
konfliktu vai deficīta rezultāts. Pamatojas uz neapzināto jūtu un konfliktu 
ienešanu apziņā. Darbs ar apzinātajām un neapzinātajām vainas, savas 
nevērtības, nepilnības un kauna izjūtām. zemapziņas materiālam 
piekļūst caur transferences, kontrtransferences, rezistences reakcijām, 
tās interpretējot (S. Grant, 2007). 

•	 Īsveida psihodinamiskā psihoterapija. Parasti 16-30 vizītes, 
var būt līdz 50 vizītēm. 

•	 Garā veida psihoterapija. Vidējais ilgums 2-3 gadi. 
•	 Psihodinamiskā psihoterapija indicēta pacientiem, kuru 

personības funkcionē neirotiskā vai robežlīnijas līmenī, 
kuriem ir pašrefleksijas spēja.

PSIHotERAPIjAS ALGoRItMS PIE DEPRESIjAS: Ieteikumi RDT ārstēšanā atkarībā no epizodes smaguma.

Ieteicamais vizīšu biežums pie psihiatra pirmo 6-8 nedēļu 
laikā ir 1 reizi 1-2 nedēļās, lai izvērtētu suicīda risku un nozīmēto 
medikamentu blaknes. Katrā vizītē jāizvērtē arī komorbīdo psihisko 
un somātisko traucējumu dinamika. Uzsākot terapiju obligāta vieta 
ir psihoedukatīvam darbam gan ar pacientu, gan (iespēju robežās) ar 
pacienta tuviniekiem.

- RDt. Viegla depresijas epizode. Vieglas depresijas epizode 
sekmīgi var tikt ārstēta ambulatori. Vienlīdz efektīva ir gan antidepresantu 
terapija, gan psihoterapija. Sezonālas depresijas gadījumā jāizvērtē arī 
gaismas terapijas izmantošanas iespēja. 

- RDt. Vidēji smagas (mērenas) depresijas epizode. Pacientam 
ir grūtības darbā, traucēta sociālā funkcionēšana. Pacients ar grūtībām 
tiek galā ir ikdienas pienākumiem. terapijā ir ieteicama ir antidepresantu 
terapijas un psihoterapijas kombinācija. Nepieciešamības gadījumā, 
kā simptomātiski līdzekļi izmantojami benzodiazepīni un miega 
līdzekļi. 

- RDt. Smaga depresijas epizode. Pacients nespēj strādāt, 
nespēj veikt vienkāršus ikdienas darbus. jālemj jautājums par stacionāru 
ārstēšanu. terapijā antidepresanti kombinējot ar benzodiazepīniem un/
vai „mazajiem” un atpiskajiem neiroleptiķiem. Kupējošās terapijas periodā 
tikai atbalsta psihoterapija. Smagas, terapeitiski rezistentas depresijas 
gadījumā vai antidepresantu terapijas kontrindikāciju gadījumā izvērtē 
elektrokonvulsīvās terapijas pielietojuma iespēju.

- RDt. Smaga depresijas epizode ar psihotiskiem simptomiem. 
Psihotiskas depresijas periodā pastāv īpaši augsts autoagresīvas 
uzvedības risks, tāpēc ārstēšanās uzsākama stacionārā. terapiju 
uzsākot nozīmējami neiroleptiķi (biežāk atipiskie), psihotiskajiem 
pārdzīvojumiem koriģējoties pievieno antidepresantus. Psihoterapija 
uzsākama pakāpeniski, sākotnēji kā atbalsta psihoterapija, vēlāk 
izmantojot citas metodes. Psihotiskas, terapeitiski rezistentas depresijas 
gadījumā vai medikamentozas terapijas kontrindikāciju gadījumā 
izvērtē elektrokonvulsīvās terapijas pielietojuma iespēju.

DEPRESIjAS EPIzoDES āRStēšANAS ALGoRItMS.
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! Rekurentas depresijas pacientiem iespējama 50% medikamentu 
kompensācija ambulatorai terapijai, ja medikamentozā terapija 6 mēnešu periodā 
bijusi neefektīva.

Terapeitiski rezistenta depresija (TRD).

Par terapeitiski rezistentu depresiju uzskatāms depresijas kritērijiem atbilstošs 
stāvoklis, kura ārstēšanai ir izmēģināti 3 AD, pietiekami lielā devā un pietiekamu 
laika periodu un nav panākta uzlabošanās. Vismaz vienam no AD jābūt no tCA, 
bet vienam no SSAI grupas.

Lai uzlabotu terapijas efektivitāti iesaka kombinēt AD ar dažādu darbības 
mehānismu, pievienot AD terapijai kādu no garastāvokļa stabilizatoriem vai 
vairogdziedzera hormonus. Dati par klīniskās efektivitātes uzlabošanos, pievienojot 
terapijā atipiskos neiroleptiķus, estrogēnus (sievietēm) vai androgēnus, ir 

nepietiekami. Pietiekami daudz datu par efektivitāti pie rezistentām depresijām 
ir elektrokonvulsīvai terapijai.

Prognostiskās pazīmes, kas liecina, ka rekurentas depresijas epizodes 
ārstēšanas ilgums var ieilgt: 

- smaga depresijas epizode;
- depresija ilgāka par 6 mēnešiem;
- komorbīdi psihiski traucējumi;
- psihotisku simptomu klātbūtne;
- agrīns depresijas sākuma vecums;
- alkohola un citu vielu ārstēšana;
- depresijas epizode ir atkārtota;
- 3 vai vairāk iepriekšējas hospitalizācijas;
- vājš sociālais atbalsts, vāja tuvinieku izpratne par problēmu;
- slikta sociālā funkcionēšana pēdējo 5 gadu laikā.

tabula Nr 30. AD terapijas augmentācijas ieteikumi pacientiem ar tRD..

tERAPIjAS IzVēLES LĪMENIS PIEVIENojAMIE MEDIKAMENtI tICAMĪBAS LĪMENIS

1. izvēle 
Litijs 600-900 mg/d.

olanzapīns 5-15 mg/d.
trijodtironīns (t3) 25-50 μg

1. līmenis
1. līmenis
2. līmenis

2. izvēle
Risperidons 0,5-2 mg/d.
Buspirons 30-60 mg/d.

Stimulatori 

2. līmenis
2. līmenis
2. līmenis

3. izvēle Lamotrigin 100-200 mg/d. 3. līmenis

2007.– 2008. g. pētījumos pozitīvu efektu augmentējot terapeitiski rezistentas 
depresijas terapiju uzrādījuši arī kvetiapīns, ziprasidons un aripiprazols. 

tRD pacientiem ieteicams mēģināt vairāku dažādu grupu AD kombinēšanu 
terapeitiskās devās SSAI + mirtazapīns (2. ticamības līmenis), SSAI/SNAI + 
bupropions (3. ticamības līmenis), SSAI + tCA (2. ticamības līmenis), pēdējā 
kombinācija nozīmējama piesardzīgi, jo var pastiprināties tCA blaknes. jaunākajās 
publikācijās augmentācijai neiesaka pindololu.
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tRAUKSMES VEIDI, KLĪNISKā DAUDzVEIDĪBA. PREttRAUKSMES 
MEDIKAMENtI. REKoMENDāCIjAS DAŽāDU tRAUKSMES VEI-
DU āRStēšANAI, to PRAKtISKāS PIELIEtošANAS ASPEKtI.

trauksme var būt normāla mūsu ikdienas sastāvdaļa (konflikti, stress), bet 
var liecināt par psihisku vai somātisku saslimšanu. Stress bieži izsauc fiziskas 
sūdzības.

Izšķir:

- paroksizmālu trauksmi (agorafobija, sociālās fobijas, 
izolētās fobijas, panika);
- hronisku trauksmi (ģeneralizēta trauksme, trauksme ar depresiju);
- adaptācijas traucējumu, obsesīvi kompulsīvu traucējumu, 
posttraumatiskā stresa sindroma, somatoformu traucējumu izpausme.

Neirotiski un ar stresu saistīti traucējumi, 
kuru izpausme var būt trauksme (F4).

Fobijas (F40).
Sociālā fobija (F40.1) - bailes nokļūt uzmanības centrā vai tikt pazemotam. 

trauksme parādās atrodoties sabiedriskās vietās, ēdot vai negaidīti tiekoties ar 
paziņām tauksmi pavada sarkšana, trīce, bailes no vemšanas, vēlme urinēt vai 
izdarīt defekāciju, pacients izprot, ka trauksme ir pārmērīga un nepamatota

Agorafobija (F40.0) - bailes, ka varētu sākties trauksme sabiedriskā vietā, 
cilvēku pūlī; bailes ceļot vienam. Pacients izvairās no sabiedriskām vietām, lēkme 
var sākties arī tikai domājot par iespējamu nokļūšanu situācijā. Bailes saistītas ar 
sekojošām situācijām: iziešana no mājas, atklāti laukumi, publiska uzstāšanās, 
atrašanās pūlī, plašos laukumos, ceļošana ar autobusu, mašīnu, vilcienu, 
lidmašīnu. 

Izolētās fobijas (F40.2) - pacients izvairās vai ierobežo savas aktivitātes, jo 
viņam ir  izteiktas bailes no noteikta priekšmeta, dzīvnieka, parādības, saslimšanas 
vai nokļūstot noteiktās situācijās. Pacients izprot, ka trauksme ir pārmērīga un 
nepamatota

Fobijas jādiferencē no depresijas (F32) (ja ir nomākts garastāvoklis vai 
skumjas), no somatoformiem traucējumiem (ja prevalē somātiskas, somatoformas 
sūdzības), no panikas (F41.0) (ja pārsvarā ir trauksmes lēkmes). Bieži novērojama 
komorbiditāte. Fobijai līdzīgus simptomus var izsaukt arī medikamentu 

pārdozēšana, blaknes, individuāla nepanesība, psihoaktīvu medikamentu strauja 
atcelšana, abstinences stāvokļi, somātiskas saslimšanas – hipertireoze, diabēts, 
paroksizmālā tahikardija, hipertensija u.c.

Fobiju ārstēšana.
Fobijas var ārstēt. Vēlams konsultēt gan pacientu, gan viņa ģimeni. 

Izvairīšanās no situācijām, ar kurām saistītas bailes, fobijas tikai pastiprina. 
Var ieteikt pacientam praktizēt elpošanas vingrinājumus, lai samazinātu baiļu 
simptomus, jautāt, lai pacients uzskaita visas situācijas, no kurām pacients 
izvairās vai jūt bailes, bet citi nejūt, diskutēt par iespējām pārvarēt bailes (piem.: 
pacients izjutis nelielu diskomfortu atrodoties lielā cilvēku pūlī, tas ilgušas dažas 
minūtes). Var aī plānot sekojošus soļus, lai pacients spētu rīkoties, sastopoties 
ar bailēm: identificēt nelielus pirmos soļus baiļu situācijā (aiziet ciemos, kopā 
ar kādu ģimenes locekli uz īsu laiku katru dienu ne ilgāk kā vienu stundu. ja 
situācija joprojām izsauc trauksmi, pacientam jāpraktizē elpošanas vingrinājumi, 
jāstāsta, ka trauksme nav ilgāka par 30 minūtēm, nav vajadzības pamest situāciju, 
ar kuru saistās trauksme, pirms lēkme trauksme nav beigusies. Pakāpeniski var 
pagarināt laiku, cik ilgi pacients atrodas ārpus mājas. Iesaka izvairīties no alkohola 
un prettrauksmes medikamentu lietošanas vismaz 4 stundas pirms uzvedības 
treniņa. Vēlams identificēt draugus vai ģimenes locekļus, kas var palīdzēt pārvarēt 
bailes un adekvāti rīkoties baiļu situācijā. 

Medikamentozā ārstēšana. Lielai daļai pacientu nav vajadzīgi medikamenti, 
traucējumi mazinās no Pt. ja pacientam novēro depresijas simptomus, piemēroti 
ir antidepresanti terapeitiskās devās. Pacientiem ar retām baiļu lēkmēm, var tikt 
nozīmēti benzodiazepīni epizodiskai lietošanai (piemēram pirms lidošanas ar 
lidmašīnu). Regulāra benzodiazepīnu lietošana ir saistīta ar atkarības risku. 

Benzodiazepīnus vai citus sedatīvus līdzekļus (fenibutu, mebikāru) var 
nozīmēt arī, ja pacientam ir bailes no publiskas uzstāšanās. Benzodiazepīnu grupas 
trankvilizatoriem devas un ierobežojumi kā pie ģeneralizētas trauksmes. 

! Psihiatra konsultācija nepieciešama, ja:
- Fobijas ilgāk par 3 mēnešiem
- Neefektīvs pirmais 12 nedēļu ārstēšanas kurss
- Simptomi nemazinās, traucējoši (piemēram, nevar iziet no mājām)
- Jālemj jautājums par psihoterapijas izvēli (KBT)

Fobiju ārstēšanā lielāks uzsvars liekams uz psihoterapijas metodēm, g.k. 
tiek rekomendēta kognitīvi – biheivoriālā terapija. Iesakāmi pacientiem ir arī 
elpošanas vingrinājumi (iesakot to darīt pie atvērta loga vai ārā, normalizējot 
elpošanas tempu, trenējot t.s. vēdera elpošanu). Ierobežojama ir alkohola vai citu 
psihoaktīvu vielu lietošana situācijās, ka saistītas ar SF. 

Agorafobijas un sociālo fobiju medikamentozā terapijā rekomendējami 
ir īsas darbības BDz (Bromazepāms, Alprazolāms) 2-3 nedēļu kursa veidā vai 
situatīvi, kā arī garas darbības BDz (Klonazepāms) 2-3 nedēļu kursa veidā. Smagi 

izteiktu SF gadījumā, kā arī, ja  SF kombinējas ar depresiju ir  iesakāmi  AD, 
priekšroku dodot SSAI grupas AD.  Pacientiem ar retām fobijām  (baiļu lēkmēm), 
var tikt nozīmēti benzodiazepīni situatīvai vai epizodiskai lietošanai (piemēram 
pirms lidošanas ar lidmašīnu). Benzodiazepīnus vai citus sedatīvus līdzekļus 
(fenibutu, mebikāru) var nozīmēt arī, ja pacientam ir bailes no publiskas 
uzstāšanās. Agorafobijas un sociālo fobiju ārstēšanā var tikt izmantoti arī 
fitoterapijas līdzekļi (asinszāzes vai balderiāna tējas vai ekstrakts tablešu veidā), 
klīnisko pētījumu par šiem līdzekļiem nav, bet klīniskā praksē tos var nozīmēt pie 
viegli izteiktiem traucējumiem.

tabula Nr 31. Medikamenti sociālo fobiju ārstēšanai: 

MEDIKAMENtU 
GRUPAS MEDIKAMENtI DIENAS 

DEVAS
LIEtošANAS 

ILGUMS PIEzĪMES

Medikamentu izvēles rekomendācijas pēc WFSBP Guidelines for the Pharmacological treatment of Anxiety, 2008

AD (SSAI)

Escitaloprāms 10-20 mg

AD terapijas kurss 
3-6 (12) mēneši 
vai ilgāk, ieteicama 
devu titrēšana 
un pakāpeniska 
atcelšana.

1. izvēles medikamenti [4], ar aktivējošu darbību, var pirmajās nedēļās 
pastiprināt trauksmes simptomus un bezmiegu.

Sertralīns 50-100 mg

Fluvoksamīns 100-300 mg 1. izvēles medikaments [4] ar sedatīvu darbību, var izraisīt miegainību.

Paroksetīns 20-50 mg 1. izvēles medikaments [4], sabalansētas darbības, pakāpeniska uzsākšana 
un pārtraukšana.

Citaloprāms 20-40 mg otrās izvēles AD [4], jo nav pietiekamu klīnisko pētījumu datu. Labi 
panesams, piemērots gados veciem pacientiem.

AD (SNAI) Venlafaksīns 75-225 mg 1. izvēles medikaments [4], pie augstām devām jāseko hipertensijas riskam.

AD (NaSSA) Mirtazapīns 15-45 mg Nav pietiekamu klīnisko pētījumu datu, bet varētu būt efektīvs.

AD Agomelatīns 25 mg Nav pietiekamu klīnisko pētījumu datu, bet varētu būt efektīvs.

AD tianeptīns 25-37,5 mg Nav pietiekamu klīnisko pētījumu datu, bet varētu būt efektīvs.
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BDz (biežāk 
lietotie)

Klonazepāms 0,5-8 mg

BDz 2-3 nedēļu 
kursa veidā vai 
situatīvi.

otrās izvēles medikaments [4], pieraduma risks. Klīniskā praksē nav 
ieteicams, kā pirmais nozīmētais BDz. Neiesaka pacientiem ar atkarības 
risku. 

Alprazolāms 0,5-4 mg

Nav pietiekamu klīnisko pētījumu datu, bet tiek lietoti klīniskā praksē. 
Neiesaka pacientiem ar atkarības risku.

Lorazepāms 2,5-5 mg

Bromazepāms 1,5-6 mg

Diazepāms 5-20 mg

oksazepāms 10-30 mg

Fenazepāms 0,5-3 mg

Anksiolītiski 
līdzekļi

Fenibuts 250-750 mg
 Kursa veidā vai 
situatīvi.

Nav atkarības riska. Nav pietiekamu klīnisko pētījumu datu, bet tiek lietoti 
klīniskā praksē.Mebikārs 0,6-1,5 g

Buspirons 20-30 mg Kursa veidā kā AD.
Serotonīnaktīvs līdzeklis. Atklātos pētījumos ir pozitīvi dati par buspirona 
un SSAI kombināciju [4].  Nav atkarības riska. Nav pietiekamu klīnisko 
pētījumu datu, bet tiek lietoti klīniskā praksē. 

Neiroleptiskie 
līdzekļi olanzapīns 5-10 mg 2-4ned. kursa veidā.

Atklātos pētījumos ir pozitīvi dati  pie SF[4]. Pacientiem, kuriem ir 
kontrindicēti AD vai BDz. Klīniskā praksē piemērots bipolāriem un 
šizofrēnijas pacientiem pacientiem ar fobijām.  

Hlorprotiksēns 25-100 mg  Kursa veidā vai 
situatīvi.

Pacientiem, kuriem ir kontrindicēti AD vai BDz. Klīniskā praksē piemērots 
bipolāriem un šizofrēnijas pacientiem pacientiem ar fobijām.  Kvetiapīns 25-200 mg

Beta blokatori Metoprolols 25-50 mg

Situatīvi. Pacientiem, kuriem prevalē tahikardija veģetatīvas lēkmes laikā. Pacientiem, 
kuriem ir kontrindicēti AD vai BDz.Propranolols 20-40 mg

Atenolols 25-50 mg

Panika (F41.0), jeb epizodiska paroksismāla trauksme.

Neprognozējamas trauksmes lēkme vai bailes, kas sākas pēkšņi, attīstās 
strauji un ilgst no vairākām minūtēm līdz pusstundai. Bailes nomirt vai zaudēt 
paškontroli. trauksmes intensitāte var būt dažāda - no vieglas līdz šausmām. 
Apkārtējo pieredze, nomierināšana nepalīdz. Papildus simptomi – sirdsklauves, 
sāpes krūtīs, smakšanas sajūta, smagumu kuņģī, reiboni, nerealitātes sajūtu vai 
bailēm no personiskas katastrofas (kontroles zudums, sajukšana prātā, sirds lēkme, 
pēkšņa nāve). Lēkme bieži ir saistīta ar bailēm no nākamās lēkmes, raksturīgas 
izvairīšanās no vietām, kur biju panikas lēkme. Pacients izvairās no uzdevumiem 
vai aktivitātēm, kā rezultātā varētu novērot panikas lēkmei līdzīgas sūdzības. ja 
pacientam panikas lēkmes atkārtojas, to biežumam neārstēšanās gadījumā ir 
tendence pieaugt. šādos gadījumos runā par Panikas traucējumiem, tie var būt 
ar mēreni smagu (F41.00) un smagu (F41.01) norisi. Smagumu pamatā nosaka 
lēkmju biežums un intensitāte.

Dažādi somātiski traucējumi var būt saistīti ar līdzīgām izpausmēm (aritmijas, 
cerebrāla išēmija, koronārā sirds slimība, tireotoksikoze). Svarīga ir anamnēze 
par somātiskām saslimšanām un pilnvērtīgs fiziskā stāvokļa novērtējums. Panika 
jādiferencē no fobijām, ja baiļu lēkmes saistītas ar kādu situāciju vai priekšmetu, 
depresijas, ja ir nomākts garastāvoklis vai skumjas, akūtiem psihotiskiem 
traucējumiem (F23), ja pacients sūdzas par halucinācijām, iedarbības sajūtām, 
izsaka dīvainus, nekoriģējamus, kultūras normām neatbilstošus spriedumus 
(murgu idejas). Psihotiskos traucējumus var pavadīt masīva trauksme un 
somatoformas sūdzības. 

Rekomendē ieteikt pacientam vairākus soļus, ja novēro panikas lēkmes:

- palikt uz vietas, kamēr lēkmes beigsies;
- koncentrēties uz trauksmes mazināšanu, nevis uz fiziskajiem 
simptomiem;
- uzsākt lēnu, mierīgu un dziļu elpošanu. Strauja un sekla elpošana rada 
hiperventilāciju, kas ir saistīta ar panikas fiziskajiem simptomiem;
- kontrolēt elpošanu līdz beidzas lēkme.
- stāstīt sev, ka trauksmes lēkme un biedējošās domas drīz beigsies;
- sekot līdz pulkstenim, lai ievērotu, kad beidzas lēkme. Lēkme var šķist 
ilga, kaut patiesībā tā ilgst dažās minūtes.

Pacientam var palīdzēt identificēt pārspīlētas bailes, kuras pavada panikas 
lēkmi (bailes no infarkta u.c.), diskutēt par iespējām pārvarēt bailes lēkmes laikā 
(atcerēties, ka lēkmes laikā infarkts nav noticis u.c.), sajūtas pāries dažu minūšu laikā. 
Pašpalīdzības grupas pacientam var palīdzēt pārvarēt panikas simptomus. 

Medikamentozā ārstēšana. Lielai daļai pacientu nav vajadzīgi medikamenti, 
traucējumi mazinās no Pt. ja panikas lēkmes ir biežas un smagi izteiktas vai, ja 
pacients ir izteikti nomākts, ieteicama AD nozīmēšana (fluoksetīns 20 mg, sertralīns 
50 mg, paroksetīns 20 mg, citaloprams 20mg, escitaloprāms 10mg, fluvoksamīns 
50-100 mg, tianeptīns 37,5 mg, venlafaksīns 75 mg, mirtazapīns 30 mg), pirmo 2 
nedēļu laikā ieteicams paralēli AD nozīmēt anksiolītiķus (benzodiazepīnus). 

Pacientiem ar retām panikas lēkmēm (situatīvi, lēkmes laikā) var tikt nozīmēti  
anksiolītiķi (alprazolāms 0,5-3 mg, bromazepāms 3-6 mg, diazepāms 5-20  
mg u.c.). Regulāra anksiolītiķu lietošana ir saistīta ar pierašanu, medikamentu 
pārtraukšanas gadījumā var atjaunoties trauksme. ja panikas lēkmes klīniskajā 
ainā prevalē kardioloģiskas sūdzības var nozīmēt betablokatorus – propranololu 
20-40mg, metoprololu 50-100 mg.

! Izvairīties no nevajadzīgu medikamentu lietošanas.

! Psihiatra  konsultācija nepieciešama, ja:
- Panikas lēkmes ir > 4 mēneša laikā, neskatoties uz terapiju.
- Simptomi nemazinās pēc terapijas pirmā kursa.
- Psihoterapijas  (KBt) un medikamentu kombinācija sniedz 
                     maksimālo rezultātu.

!  Benzodiazepīni (BDZ) nozīmējami iespējami īsu periodu, 
maksimāli līdz 4 nedēļām, regulārai lietošanai. Ilgstoša BDZ lietošana
 var būt saistīta ar atkarības risku, tie ir kontrindicēti, ja pacientam 
ir alkohola vai psihoaktīvu vielu atkarība. Var palēnināt
 psihomotorās reakcijas, ierobežojumi vadot automašīnu. 
Plānveida panikas un fobiju ārstēšanai benzodiazepīni nav ieteicami.
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tabula Nr 32. Medikamenti panikas  un agorafobijas ārstēšanai:

MEDIKAMENtU GRUPAS MEDIKAMENtI DIENAS DEVAS LIEtošANAS ILGUMS PIEzĪMES

Medikamentu izvēles rekomendācijas pēc WFSBP Guidelines for the Pharmacological treatment of Anxiety, 2008

AD (SSAI)

Escitaloprams 10-20 mg

AD terapijas kurss 
3-6 (12)  mēneši 
vai ilgāk, ieteicama 
devu titrēšana 
un pakāpeniska 
atcelšana.

1. izvēles medikamenti [4], ar aktivējošu darbību, var pirmajās 
nedēļās pastiprināt trauksmes simptomus un bezmiegu.Sertralīns 50-150 mg

Fluvoksamīns 100-300 mg 1. izvēles medikaments [4] ar sedatīvu darbību, var izraisīt 
miegainību.

Paroksetīns 20-60 mg 1. izvēles medikaments [4], sabalansētas darbības, ieteicama 
pakāpeniska uzsākšana un pārtraukšana.

Citaloprāms 20-60 mg 1. izvēles medikaments [4], sabalansētas darbības. Labi panesams, 
piemērots gados veciem pacientiem.

Fluoksetīns 20-40 mg 1. izvēles medikamenti [4], ar aktivējošu darbību, var pirmajās 
nedēļās pastiprināt trauksmes simptomus un bezmiegu.

AD (tCA)

Imipramīns 75-250 mg Pierādīti efektīvi, bet 2. izvēles medikamenti [4] augstā blakņu riska 
dēļ, nepieciešama devas titrēšana, strikti jāseko blaknēm.Klomipramīns 75-250 mg

Nortriptilīns 50-200 mg Nav pietiekamu klīnisko pētījumu datu, bet varētu būt efektīvi, 
nepieciešama devas titrēšana, strikti jāseko blaknēm.Amitriptilīns 50-200 mg

AD (SNAI)

Venlafaksīns 75-225 mg 1. izvēles medikaments [4], pie augstām devām jāseko hipertensijas 
riskam.

Milnaciprāns 50-100 mg Atklātos pētījumos ir pozitīvi dati  pie panikas [4]. Pacientiem, 
kuriem ir kontrindicēti citi AD.  

AD (NaSSA) Mirtazapīns 30-60 mg

Nav pietiekamu klīnisko pētījumu datu, bet varētu būt efektīvi.AD Agomelatīns 25 mg

AD tianeptīns 25-37,5 mg

BDz (biežāk lietotie)

Klonazepāms 0,5-8 mg

BDz 2-3 nedēļu kursa 
veidā vai situatīvi.

Pierādīti efektīvi, bet otrās izvēles medikamenti [4], pieraduma 
riska dēļ. Klīniskā praksē klonazepāms nav ieteicams, kā pirmais 
nozīmētais BDz. Neiesaka pacientiem ar atkarības risku. 

Alprazolāms 0,5-4 mg

Lorazepāms 2,5-5 mg

Diazepāms 5-20 mg

Bromazepāms 1,5-6 mg
Nav pietiekamu klīnisko pētījumu datu, bet tiek lietoti klīniskā 
praksē. Neiesaka plānveida terapijai, bet tikai lēkmju kupēšanai. 
Neiesaka pacientiem ar atkarības risku. 

oksazepāms 10-30 mg

Fenazepāms 0,5-3 mg

Anksiolītiski līdzekļi
 

Fenibuts 250-750 mg 2-8 ned.kursa veidā 
vai situatīvi.

Nav atkarības riska. Nav pietiekamu klīnisko pētījumu datu, bet tiek 
lietoti klīniskā praksē

Mebikārs 0,6-1,5 g

Buspirons 20-30 mg Kursa veidā kā AD.
Serotonīnaktīvs līdzeklis. Atklātos pētījumos ir pozitīvi dati par 
buspirona un SSAI kombināciju [4].  Nav atkarības riska. Nav 
pietiekamu klīnisko pētījumu datu, bet tiek lietoti klīniskā praksē 

Neiroleptiskie līdzekļi olanzapīns 5-10 mg 2-4ned. kursa veidā.

terapeitiski rezistentiem panikas traucējumu pacientiem. 
Pacientiem, kuriem ir kontrindicēti AD vai BDz. Klīniskā praksē 
piemērots bipolāriem un šizofrēnijas pacientiem ar paniku un 
agorafobiju.

Hlorprotiksēns 25-100 mg  Kursa veidā vai 
situatīvi. 

Pacientiem, kuriem ir kontrindicēti AD vai BDz. Klīniskā praksē 
piemērots bipolāriem un šizofrēnijas pacientiem ar paniku un 
agorafobiju.  Kvetiapīns 25-200 mg

Beta blokatori Metoprolols 25-50 mg

Situatīvi vai kursa 
veidā.

Pacientiem, kuriem prevalē tahikardija panikas paroksizma laikā. 
Nav pārliecinošu datu klīniskos pētīijumos.

Propranolols 20-40 mg

Atenolols 25-50 mg
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Ģeneralizēta trauksme (F41.1). 

Ģeneralizēta trauksmes (Ģt) pacients ilgstošā laika periodā (vismaz 6 mēnešus) 
sūdzas par traucējošu, vieglu vai mērenu trauksmes sajūtu ikdienišķās situācijās. 
tiek novērota nozīmīga saspringuma sajūta, nemiers, nelaimes priekšnojauta 
ikdienišķās situācijās, ko pavada vismaz viens no pamatsimptomiem - sirdsklauves, 
pastiprināta svīšana, tremors vai sausums mutē. Ģt pamatsimptomus pavada Ģt 
„mazie simptomi”: iekšējs nemiers, nespēja relaksēties, nervozitāte, kairināmība, 
grūtības iemigt trauksmes dēļ, bailes zaudēt kontroli, sajukt prātā, nomirt, 
apgrūtināta koncentrēšanās, reibšanas, ģībšanas sajūta, drudzis, tirpšanas sajūta, 
muskuļu saspringums, kamola sajūta kaklā, grūtības norīt, diskomforts krūšu 
kurvī, nelabuma sajūta, diskomforts vēderā, elpošanas traucējumi, smakšanas 
sajūta. 

Ģt jādiferencē no medikamentu pārdozēšanas, medikamentu blaknēm, 
individuālas nepanesības (t.sk. nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi, orālie 
kontraceptīvi,  neiroleptiķi, reti arī antidepresanti), psihoaktīvu medikamentu 
straujas atcelšanas simptomiem, abstinences stāvokļiem, somātiskām 
saslimšanām – hipertireozes vai hipotireozes, diabēta, koronārās sirds slimības, 
ļaundabīgiem audzējiem, sistēmas saslimšanām, hipertensijas u.c.

Vēlama gan pacienta, gan viņa ģimenes locekļu konsultēšana. Var ieteikt 
pacientam ikdienā izmantot relaksācijas metodes fizisko trauksmes simptomu 
mazināšanai, kā arī atsākt patīkamas aktivitātes un vingrojumus, kas agrāk bijušas 
noderīgas. Ieteicamas regulāras fiziskas aktivitātes ar mērenu slodzi. Pacientu var 
mudināt diskutēt par veidiem, kā izmainīt pārmērīgo satraukumu, kad tas rodas, 
kā arī rekomendēt strukturēt problēmu risināšanas metodes. 

ārstēšana ar medikamentiem ir otrās izvēles metode Ģt ārstēšanā, tomēr 
medikamenti jānozīmē, ja psihoterapija ir neefektīva.

!  Psihiatra konsultācija nepieciešama, ja
- Trauksmes simptomi ilgāk par 3 mēnešiem;
- Simptomi nemazinās pēc terapijas pirmā kursa;
- Nepieciešams izvērtēt psihoterapeitiskas ārstēšanas lietderību.

Stacionēšanas indikācijas:
- Pašnāvības mēģinājums, augsts pašnāvības risks;
- Neefektīva terapija;
- Būtiskas blakusslimības (atkarības, nopietnas fiziskās 
               veselības  problēmas).

tabula Nr. 33. Ģeneralizētas trauksmes ārstēšanā izmantojamie medikamenti:

MEDIKAMENtU GRUPAS MEDIKAMENtI DIENAS DEVAS LIEtošANAS ILGUMS PIEzĪMES

Medikamentu izvēles rekomendācijas pēc WFSBP Guidelines for the Pharmacological treatment of Anxiety, 2008

AD (SSAI)

Escitaloprams 10-20 mg

AD terapijas kurss 
6-12  mēneši vai 
ilgāk, ieteicama 
devu titrēšana 
un pakāpeniska 
atcelšana.

1. izvēles medikamenti [4] pie Ģt, ar aktivējošu darbību, 
var pirmajās nedēļās pastiprināt trauksmes simptomus un 
bezmiegu.Sertralīns 50-150 mg

Paroksetīns 20-50 mg 1. izvēles medikaments [4] pie Ģt, sabalansētas darbības, 
ieteicama pakāpeniska uzsākšana un pārtraukšana.

Fluvoksamīns 100-200 mg Nav pietiekamu klīnisko pētījumu datu, bet varētu būt 
efektīvs, izteikt sedatīvs.

Citaloprāms 20-40 mg

AD terapijas kurss 
6-12  mēneši vai 
ilgāk, ieteicama 
devu titrēšana 
un pakāpeniska 
atcelšana.

Nav pietiekamu klīnisko pētījumu datu, bet varētu būt efektīvi. 
Labi panesams, piemērots gados veciem pacientiem.

AD (tCA)

Imipramīns 75-250 mg
Pierādīti efektīvs, bet 2. izvēles medikaments [4] pie Ģt augstā 
blakņu riska un aktivējošās darbības dēļ, nepieciešama devas 
titrēšana, strikti jāseko blaknēm.

Nortriptilīns 50-200 mg
Nav pietiekamu klīnisko pētījumu datu, bet varētu būt efektīvi, 
nepieciešama devas titrēšana, strikti jāseko blaknēm.Amitriptilīns 50-200 mg

Klomipramīns 75-250 mg

AD (SNAI)
Venlafaksīns 75-225 mg 1. izvēles medikaments [4] pie Ģt, pie augstām devām jāseko 

hipertensijas riskam.

Duloxetine 60-120 mg 1. izvēles medikaments [4] pie Ģt.  

AD (NaSSA) Mirtazapīns 30-60 mg

Nav pietiekamu klīnisko pētījumu datu, bet varētu būt efektīvi.AD Agomelatīns 25 mg

AD tianeptīns 25-37,5 mg

BDz (biežāk lietotie)

Alprazolāms 0,5-4 mg

BDz 2-3 nedēļu 
kursa veidā, nav 
rekomendējama   
ilgstoša lietošana.  

Pierādīti efektīvi, bet 2. izvēles medikamenti [4] pie Ģt, 
pieraduma riska dēļ. Klīniskā praksē klonazepāms nav 
ieteicams, kā pirmais nozīmētais BDz. Neiesaka pacientiem ar 
atkarības risku. 

Lorazepāms 2-8 mg

Bromazepāms 1,5-6 mg

Nav pietiekamu klīnisko pētījumu datu, bet tiek lietoti klīniskā 
praksē. Neiesaka pacientiem ar atkarības risku.

oksazepāms 10-30 mg

Fenazepāms 0,5-3 mg

Diazepāms 5-20 mg

Klonazepāms 0,5-4 mg



117116 MorganFrank MorganFrank

REKOMENDĀCIJAS PSIHIATRISKO PACIENTU TERAPIJĀREKOMENDĀCIJAS PSIHIATRISKO PACIENTU TERAPIJĀ

FF

Anksiolītiski līdzekļi

Fenibuts 250-750 mg terapijas kursa veidā 
4-8 ned.

Nav atkarības riska. Nav pietiekamu klīnisko pētījumu datu, 
bet tiek lietoti klīniskā praksē.Mebikārs 0,6-1,5 g

Buspirons 15-60 mg Kursa veidā kā AD.

Serotonīnaktīvs līdzeklis. Atklātos pētījumos ir pozitīvi dati 
[4] pie Ģt ar zemu pierādījumu līmeni.  Nav atkarības riska. 
Nav pietiekamu klīnisko pētījumu datu, bet tiek lietoti klīniskā 
praksē.

Neiroleptiskie līdzekļi

Kvetiapīns 50-300 mg

4-6 (12) mēnešu kursa 
veidā.

 1. izvēles medikaments [4] pie Ģt ar normotīmiķa.

Hlorprotiksēns 25-100 mg Pacientiem, kuriem ir kontrindicēti AD vai BDz. Klīniskā praksē 
piemērots bipolāriem un šizofrēnijas pacientiem ar paniku un 
agorafobiju.  olanzapīns 5-10 mg

Kalcija kanālu modulātors Pregabalīns 150-600 mg 4-6 (12) mēnešu kursa 
veidā. 1. izvēles medikaments [4] pie Ģt.

Obsesīvi - kompulsīvi traucējumi (oKt).

Raksturojas ar uzmācīgām domām (idejām, priekšstatiem) kuras ir pacientam 
nepatīkamas, atkārtojas atkal un atkal pret paša gribu, pacients ar tām cenšas 
cīnīties, bet nesekmīgi. obsesijas ir pacientam nepieņemamas pēc satura vai 
mokošas, tās izsauc trauksmi. Kompulsīvas (uzmācīgas) darbības ir kustības, 
ģērbšanās, runāšana, skaitīšana u.c. rituālas darbības, ko pacients veic atkal 

un atkal, lai novērstu iedomātu ļaunumu. šis domas pats pacients vērtē kā 
pārspīlētas, nējēdzīgas, traucējošas. 

traucējumi sākas nemanāmi, pakāpeniski puberitātē, klīniskās izpausmes 
spilgtāk sāk novērot ap 20 g.v. oKt simptomātika var būt ar dažādu intensitāti, 
norise ar tendenci hronificēties. oKt būtiski ietekmē ikdienas aktivitātes, darbu, 
atpūtu.

Tabula Nr. 34. Medikamentozā terapija pie OKT: 
MEDIKAMENtU 

GRUPAS MEDIKAMENtI DIENAS 
DEVAS LIEtošANAS ILGUMS PIEzĪMES

Medikamentu izvēles rekomendācijas pēc WFSBP Guidelines for the Pharmacological treatment of Anxiety, 2008.

AD (SSAI)

Escitaloprams 10-20 mg

AD terapijas kurss 6-12  mēneši vai ilgāk, 
ieteicama devu titrēšana un pakāpeniska 
atcelšana.

1. izvēles medikamenti [4] pie oKt, ar aktivējošu 
darbību, var pirmajās nedēļās pastiprināt 
trauksmes simptomus un bezmiegu.

Sertralīns 50-200 mg

Fluoksetīns 40-60 mg

Paroksetīns 20-60 mg
1. izvēles medikaments [4] pie oKt, sabalansētas 
darbības, ieteicama pakāpeniska uzsākšana un 
pārtraukšana.

Fluvoksamīns 100-300 mg

AD terapijas kurss 6-12  mēneši vai ilgāk, 
ieteicama devu titrēšana un pakāpeniska 
atcelšana.

1. izvēles medikaments [4] pie oKt, sedatīvas 
darbības, var izraisīt miegainību.

Citaloprāms 20-60 mg 2. izvēles AD. Labi panesams, piemērots gados 
veciem pacientiem.

AD (tCA)

Klomipramīns 75-300 mg

1. izvēles medikaments [4] pie oKt, vienlīdz 
efektīvs vai pat efektīvāks par SSAI, mēreni 
aktivējošs, nepieciešama devas titrēšana, strikti 
jāseko blaknēm. terapeitiski rezistentos gadījumos 
rekomendē klomipramīnu i/v.

Nortriptilīns 50-200 mg
Nav pietiekamu klīnisko pētījumu datu, bet varētu 
būt efektīvi, nepieciešama devas titrēšana, strikti 
jāseko blaknēm.

Amitriptilīns 50-200 mg

Imipramīns 75-250 mg

AD (SNAI) Venlafaksīns 75-225 mg Nav pietiekamu klīnisko pētījumu datu, bet varētu 
būt efektīvs.

AD (NaSSA) Mirtazapīns 30-60 mg 2. izvēles AD pie oKt [4]. Labi panesams, ar 
anksiolītisku darbību, var izraisīt miegainību.

Neiroleptiskie līdzekļi Aripiprazols, risperidons, olanzapīns, kvetiapīns nozīmējami kombinētā terapijā ar SSAI grupas AD vai klomipramīnu [4], devas 
piemērojamas individuāli.

BDz un citi anksiolītiski 
līdzekļi

Nav pietiekamu klīnisko pētījumu datu, bet tiek lietoti klīniskā praksē, simptomātiskai trauksmes un miega traucējumu ārstēšanai pie 
oKt. Neiesaka pacientiem ar atkarības risku.
Devas kā ģeneralizētas trauksmes.
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terapeitiski rezistentu oKt gadījumā rekomendē kombinēt SSAI ar 
klomipramīnu, SSAI ar reboksetīnu, klomipramīnu  ar litiju, SSAI ar buspironu, 
SSAI ar litiju. terapeitiski rezistentu oKt gadījumā efektivitāti uzrādījusi 
elektrokonvulsīvā terapija.

oKt terapijā var tikt izmantota kognitīvi biheivoriālā psihoterapija, citu 
psihoterapijas metožu efektivitāte ir mazāk pierādīta. 

Akūta stresa reakcija – izraisa fizisks vai medicīnisks stresors (trauma), 
simptomu sākums uzreiz pēc (stundas laikā) pēc notikuma, ko pavada fiziski 

trauksmes simptomi, izvairīšanās no sociāliem kontaktiem, apziņas traucējumi, 
agresīva uzvedība, izmisums, pārmērīga un nekontrolējama bēdu sajūta. 
ja stresors ir novērsts, reakcijai jāmazinās ne vēlāk kā pēc 8 stundām. Akūtas 
stresa reakcijas gadījumā ir nepieciešams pacientu izolēt no psihotraumējošās 
situācijas, ieteicama ir krīzes psiholoģiskā palīdzība, kognitīvā psihoterapija. 
Medikamentu nozīmēšana ieteicama īslaicīgai trauksmes un miega traucējumu 
korekcijai. Izņēmuma situācijās, ja ir izteikti uzvedības traucējumi, ažitācija, 
apdraudoša uzvedība – nozīmējami trankvilizatori un neiroleptiskie līdzekļi 
intramuskulāri.

tabula Nr 35. Medikamenti akūtas stresa reakcijas terapijai.

MEDIKAMENtU GRUPAS MEDIKAMENtI DIENAS DEVAS LIEtošANAS ILGUMS PIEzĪMES

BDz (biežāk lietotie)

Alprazolāms 0,5-4 mg

BDz neatliekamai 
trauksmes kupēšanai.

Reti  iespējamas paradoksālas reakcijas ar 
nemieru, ažitāciju.

Lorazepāms 2-5 mg

Bromazepāms 1,5-6 mg

oksazepāms 10-30 mg

Fenazepāms 0,5-3 mg

Diazepāms
5-20 mg

0,5% 2 ml i/m

Klonazepāms 0,5-4 mg

Anksiolītiski līdzekļi
 

Fenibuts 250-750 mg  BDz neatliekamai 
trauksmes kupēšanai.

Nav atkarības riska. Nav pietiekamu klīnisko 
pētījumu datu, bet tiek lietoti klīniskā praksē.Mebikārs 0,6-1,5 g

Neiroleptiskie līdzekļi
 

Haloperidols 0,5% - 1 ml i/m
1 ml/5 mg 2-3 reizes 

dienā Neatliekamai palīdzībai 
injekciju veidā.

Masīvas ažitācijas, agresijas kupēšanai, jāseko 
EPS izpausmēm, ortostātiskai hipotensijai.olanzapīns 10 mg i/m

s. Cisordinoli Acutard i/m  50-100 mg
Vienreizēja injekcija uz 
48-72 h.

Neiroleptiķu īslaicīga depo injekcija, jāseko 
EPS izpausmēm, ortostātiskai hipotensijai.

Adaptācijas traucējumi. 

Adaptācijas traucējumu simptomātika izpaužas 1 mēneša laikā pēc 
psihosociāla stresora ietekmes uz cilvēku, šis stresors nav katastrofiska vai 
neparasta rakstura. Psihiskie simptomi: nomākts garastāvoklis vai skumjas, 
trauksme, raizēšanās, sajūta, ka nav risinājuma.  Iekšējs sasprindzinājums, 
emocionāla labilitāte, pašapsūdzības domas, suicidāli izteikumi vai rīcība.  Alkohola 
vai psihoaktīvu vielu lietošana, lai „nomierinātos”, „aizmirstos”. Papildus simptomi: 
miega traucējumi, vainas sajūta, pazemināta pašvērtība,   enerģijas trūkums, 
enerģijas vai libido pazeminājums, ažitācija vai kustību vai runas gausums, 
pazemināta apetīte, pašnāvības domas vai rīcība, pazemināta koncentrēšanās 
spēja. Adaptācijas traucējumi ilgst no dažām dienām līdz vairākām nedēļām, reti 
ilgāk.

Adaptācijas traucējumu varianti: 
- īslaicīga depresīva reakcija (1 mēn.);
- prolongēta depresīva reakcija (ilgstoši, līdz 2 gadiem);
- jaukta trauksmaini – depresīva reakcija;
- jaukti emociju un uzvedības traucējumi;
- ar prevalējošiem uzvedības traucējumiem (bieži novēro agresīvu vai 
autoagresīvu uzvedību).

Adaptācijas traucējumi jādiferencē no fobijām, ja baiļu lēkmes saistītas ar 
kādu situāciju vai priekšmetu, depresijas, ja ir nomākts garastāvoklis vai skumjas, 

ģeneralizētas trauksmes, ja ilgstoši ir sūdzības par trauksmi, konversijas – 
disociatīviem traucējumiem, ja somātisko traucējumu sākums ir straujš, bet norise 
dramatiska, somatoformiem traucējumiem, ja pārsvarā ir fiziski simptomi. 

Rekomendē nomierināt pacientu un izskaidrot to, ka ārsts izprot viņa 
problēmu svarīgumu. Vajadzētu jautāt par agresīvām domām pret citiem, kā arī 
izvērtēt pašnāvības risku.

Var iedrošināt pacientu plānot īstermiņa aktivitātes, kas pacientu iepriecinātu 
vai paceltu pašapziņu, pārskatīt un akcentēt pozitīvos risinājumus, identificēt 
soļus, ko pacients var spert, lai modificētu situāciju, taču, ja situācija nav maināma, 
diskutēt par problēmu risināšanas stratēģijām. Vēlams identificēt radiniekus, 
draugus un sabiedriskos resursus, kas palīdzētu sniegt atbalstu. Īslaicīga atpūta 
un „norobežošanās” no stresa var palīdzēt pacientam. Pacientam var ieteikt 
atgriezties ikdienas aktivitātēs dažu nedēļu laikā. 

ja simptomi ilgst vairāk par vienu mēnesi, nepieciešams izvērtēt depresijas 
vai citu diagnozi. šādās situācijās ieteicama speciālista konsultācija. ja pacients 
pauž noturīgas pašnāvības domas, runā par konkrētu pašnāvības plānu ieteicama 
speciālista konsultācija vai jālemj par pacienta stacionēšanu.

Adaptācijas traucējumu ārstēšanā priekšroka dodama krīzes psiholoģiskai 
palīdzībai, kognitīvi biheivoriālai, interpersonālai vai ģimenes psihoterapijai. 
Medikamenti pārsvarā nozīmējami trauksmes, ažitācijas, miega traucējumu 
īslaicīgai ārstēšanai. Prolongētas depresīvas reakcijas gadījumā izvērtējama AD 
nozīmēšana kā pie depresijas epizodes.

tabula Nr. 36. Medikamenti adaptācijas traucējumu ārstēšanai:

MEDIKAMENtU GRUPAS MEDIKAMENtI DIENAS DEVAS LIEtošANAS ILGUMS PIEzĪMES

Bezodiazepīni un anksiolītiskie līdzekļi, kā pie akūtas stresa reakcijas, bet 2-3 nedēļu kursam. 
Prolongētas depresīvas reakcijas gadījumā izvērtējama AD nozīmēšana, AD un to devas kā pie depresijas epizodes.

Neiroleptiskie līdzekļi

Haloperidols 
0,5% - 1 ml i/m

1 ml/5 mg 2-3 
reizes dienā Neatliekamai palīdzībai 

injekciju veidā.
Masīvas ažitācijas, agresijas kupēšanai, jāseko EPS 
izpausmēm, ortostātiskai hipotensijai.

olanzapīns 10 mg i/m

s. Cisordinoli Acutard i/m  50-100 mg Vienreizēja injekcija 
uz 48-72 h.

Neiroleptiķu īslaicīga depo injekcija, jāseko EPS 
izpausmēm, ortostātiskai hipotensijai.
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Miega līdzekļi 

zopiclons  7,5 mg  

Lietojami 1-2 nedēļu 
periodā vai neregulāri 
miegam.

Nebenzodiazepīnu grupas miega līdzekļi, zems 
atkarības risks.zolpidēms  10 mg 

t.triazolam  0,125–0,5 mg

BDz grupas miega līdzekļi, ir iespējama atkarības 
attīstība.t.Midazolam 7,5 mg

t.Nitrazepam  5–10 mg

Posttraumatiskā stresa sindroms - atttīstās cilvēkam pēc stresa situācijas 
vai notikuma (īslaicīga vai ilglaicīga), kam ir izteikti apdraudošs vai katastrofisks 
raksturs. Raksturīgas noturīgas atmiņas vai stresora “atdzīvošanās” uzmācīgās 
reminiscencēs spilgtās atmiņās, atkārtotos sapņos vai atkārtotu bēdu 
pārdzīvošana, saskaroties ar situāciju, kura atgādina vai izraisa asociācijas par 
pārdzīvoto. Pacients novēro, ka faktiski izvairās vai tiecas izvairīties no situācijām, 

kas atgādina vai izraisa asociācijas par pārdzīvoto. 
terapijā rekomendējami antidepresanti, neiroleptiķi un normotīmiķi. 

trankvilizatori un citi sedatīvi līdzekļi lietojami pie PtSS  īslaicīgi, striktāk 
jāseko psiholoģiskas un fiziskas atkarības attīstībai. Pacientiem ir tendence 
lietot medikamentus kopā ar alkoholu, kanabioīdiem vai citām psihoaktīvām 
vielām.

tabula Nr 37. Medikamentozā terapija PtSS pacientiem:

MEDIKAMENtU GRUPAS MEDIKAMENtI DIENAS DEVAS LIEtošANAS ILGUMS PIEzĪMES

Medikamentu izvēles rekomendācijas pēc WFSBP Guidelines for the Pharmacological treatment of Anxiety, 2008.

AD (SSAI)

Fluoksetīns 20-40 mg

AD terapijas kurss 
3-6 (12)  mēneši vai ilgāk, 
ieteicama devu titrēšana 
un pakāpeniska atcelšana.

1. izvēles medikamenti [4] pie PtSS, ar aktivējošu 
darbību, var pirmajās nedēļās pastiprināt 
trauksmes simptomus un bezmiegu.Sertralīns 50-100 mg

Paroksetīns 40-60 mg
1. izvēles medikaments [4] pie PtSS, sabalansētas 
darbības, ieteicama pakāpeniska uzsākšana un 
pārtraukšana.

Escitaloprams 10-20 mg

Nav pietiekamu klīnisko pētījumu datu pie PtSS, 
bet varētu būt efektīvi.

Citaloprāms 20-40 mg

AD (tCA)
Imipramīns 75-200 mg

AD terapijas kurss 3-6 
(12)  mēneši vai ilgāk, 
ieteicama devu titrēšana 
un pakāpeniska atcelšana.

Atklātos pētījumos ir pozitīvi dati  pie PtSS 
ārstēšanas [4], nepieciešama devas titrēšana, 
strikti jāseko blaknēm.Amitriptilīns 75-200 mg

AD (SNAI) Venlafaksīns 75-225 mg 1. izvēles medikaments [4] pie PtSS, pie augstām 
devām jāseko hipertensijas riskam.

AD (NaSSA) Mirtazapīns 30-60 mg 1. izvēles medikaments [4] pie PtSS, sedatīvas 
darbības AD, ieteicams sekot svara pieaugumam.  

AD Agomelatīns 25 mg Nav datu no klīniskajiem pētījumiem. Klīniskā 
praksē var būt efektīvi.

AD tianeptīns 25-37,5 mg

BDz 
un anksiolītiskie līdzekļi

Medikamenti un devas kā pie Ģeneralizētas trauksmes. šīs grupas medikamentu lietošana pie PtSS ir īslaicīga, striktāk jāseko 
psiholoģiskas un fiziskas atkarības attīstībai. 

Neiroleptiskie līdzekļi

olanzapīns 5-10 mg

Kursa veidā  3-4 mēnešu 
periodā.

2. izvēles medikaments, kā papildus medikaments 
sedācijai un garastāvokļa stabilizēšanai, kā arī 
psihotisku simptomu korekcijai. 

Risperidons 0,5-6 mg, tabletēs vai 
p/o šķidruma veidā. 

2. izvēles mediakaments, ir pozitīvi pētījumu dati, 
uzvedības traucējumu korekcijai, garastāvokļa 
stabilizēšanai, ažitācijas koriģēšanai, kā arī 
psihotisku simptomu korekcijai.

Hlorprotiksēns 25-100 mg
Kursa veidā vai situatīvi.

Nav klīnisko pētījuma datu, nozīmējami uzvedības 
un miega traucējumu ārstēšanai, trauksmes 
plānveida ārstēšanai.Kvetiapīns 25-200 mg

Normotīmiķi Lamotrigīns 25-500 mg Kursa veidā.
Pacientiem, kuriem prevalē tahikardija panikas 
paroksizma laikā. Nav pārliecinošu datu klīniskos 
pētīijumos.
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Somatoformie traucējumi.

Somatoformo traucējumu grupā ieskaita somatizāciju, hipohondriju, 
somatoforma veģetatīva disfunkciju, somatoformas sāpes.. Kopējie somatoformo 
traucējumu kritēriji: sūdzības par somātiskiem traucējumiem (fiziskiem 
simptomiem). Prasība pēc atkārtotiem izmeklējumiem un analīzēm. ārsta viedokļa 
noraidīšana, ja tas neapstiprina pacienta aizdomas. Pacienti uzstājīgi nepieņem 
viedokli, ka sūdzību pamatā ir psihiski traucējumi. Pacienta sūdzību intensitāte, 
raizēšanās un trauksme nav atbilstoša pacienta objektīvi esošai saslimšanai. 
traucējumu intensitāte pastiprinās pēc sadzīves problēmām, konfliktiem u.c.

- Somatizācija ir hroniski, recidivējoši traucējumi 2 gadu periodā ar 
polimorfām somātiskām sūdzībām, kas nav apstiprināmas ar objektīvo atradi.
- Somatoformas sāpes – pusgada periodā pacients atzīmē sāpes 
muguras lejas daļā, sāpes kājā, atipiskas sāpes sejā, hroniskas sāpes mazajā iegurnī, 
neiropātiskas sāpes u.c Sāpes ir ilgstošas, mokošas, bez objektīva organiska 
(trauma vai somātiska saslimšana) iemesla.
- Hipohondrija ir pacienta pārmērīga rūpēšanās un bailes par savu 
veselību un pārliecība par smagas somātiskas saslimšanas esamību, pamatojoties 
uz maldīgiem, subjektīviem simptomiem. Hipohondrija ir vieni no biežāk 
sastopamajiem neirotiskajiem traucējumiem „nepsihiatru” praksē. 
- Somatoforma veģetatīva disfunkcija (SVD)   ietver plašu traucējumu 
grupu, kas ir saistīta ar veģetatīvās nervu sistēmas regulācijas traucējumiem. šajā 
grupā ietilpst sihogēna hiperventilācija, krekšķināšana, sirds neiroze, psihogēna 
diareja, meteorisms, psihogēns nemierīgo zarnu sindroms, psihogēna bieža 
urinācija.

Somatoformu traucējumu ārstēšana.

Somatoformu traucējumu ārstēšanā trūkst klīnisko vadlīniju. Hronisku 
traucējumu gadījumā vēlams limitēt medicīnisko vizīšu biežumu, ierobežot 
nevajadzīgu nosūtīšanu pie speciālistiem un izvērtēt, izmeklēt vienīgi somātisko 
traucējumu raksturīgākās objektīvās pazīmes. Vēlams strikti dokumentēt pacienta 
sūdzību dinamiku, objektīvo atradi, nozīmētos izmeklējumus un to rezultātus, 
sastādīt konkrētu izmeklējumu plānu, izskaidrot to nozīmi diagnostikā, izvairīties 
no ārpuskārtas vizītēm. Pacienti ar somatoformiem traucējumiem bieži mēdz 
manipulēt ar ārstu, medicīniskās iestādes administrāciju un saviem tuviniekiem. 

Ieteicamas relaksējošas nodarbības, kas mazina ar sasprindzinājumu saistītās 
sūdzības (galvas sāpes, muguras sāpes). Var rekomendēt fizikālās procedūras, 
ārstniecisko vingrošanu, mudināt uz aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. Pacients būtu 
jāmudina fokusēties uz simptomu mazināšanu, nevis uz to cēloņu noteikšanu. ārsts 
pacientam var paskaidrot, ka pacienta fiziskie simptomi ir reāli, tas nav izdomājums. 
Vizītē var apspriest emocionāla stresa saistību ar fizisko simptomu sākumu. Kā pirmās 
izvēles ārstēšanas metodes iesakāma dažāda veida psihoterapija – psihoedukācija, 
kognitīvi – biheivoriāla psihoterapija, ģimenes, psihodinamiskā u.c. 

Izvēloties medikamentozu terapiju vēlams noteikt konkrētu ārstēšanās shēmu, 
izmantojot medikamentus, kas neizraisa atkarību, izvairīties no polifarmācijas. 
Benzodiazepīni nozīmējami īslaicīgam terapijas kursam, tomēr jārēķinās ar 
pieraduma risku, psihiskas un fiziskas atkarības risku. Pacientiem ar somatoformiem 
traucējumiem ir tendence manipulēt ar tuviniekiem un ārstu, kā arī nodarboties ar 
pašārstēšanos (nosakot medikamentu devas paši). 

terapijas kursu veidā, īpaši, ja SFt kombinējas ar depresiju, nozīmējami 
antidepresanti, priekšroka dodama AD ar mazu blakņu risku (SSAI u.c.), tai pat laikā 
nav izslēgta tCA nozīmēšana. Somatoformo sāpju gadījumā priekšroka dodama 
duālas darbības AD (venlafaksīns, duloksetīns, milnaciprāns) vai tricikliskajiem AD. 
Pie somatoformiem traucējumiem AD būtu ieteicami zemākās devās, piesardzīgā 
titrējot to devas, kā pie depresijas.

!  Psihiatra konsultācija nepieciešama, ja
- Problēmas veikt precīzu diferenciālo diagnostiku;
- 3 mēnešu laikā nav panākta pietiekama simptomu mazināšanās 
               vai ārstēšana izraisa būtiskas blakusparādības;
- Nepieciešams izvērtēt psihoterapeitiskas ārstēšanas lietderību. 

Indikācijas stacionēšanai psihiatriskā stacionārā:
- Pašnāvības mēģinājums, augsts pašnāvības risks;
- Neefektīva terapija (otrais 12 nedēļu kurss neefektīvs);
- Būtiskas blakusslimības (atkarības, nopietnas fiziskās 
               veselības problēmas).

tabula Nr. 38. Somatoformo traucējumu medikamentozā ārstēšana:

MEDIKAMENtU GRUPAS MEDIKAMENtI DIENAS DEVAS LIEtošANAS ILGUMS PIEzĪMES

AD (SSAI)

Escitaloprāms 10-20 mg

AD terapijas kurss 
3-6 (12) mēneši 
vai ilgāk, ieteicama 
devu titrēšana 
un pakāpeniska 
atcelšana.

SSAI ar aktivējošu darbību, var pirmajās terapijas nedēļās var 
pastiprināt trauksmes simptomus un bezmiegu. Piemēroti 
dismorfofobiju ārstēšani [7].

Sertralīns 50-100 mg

Fluoksetīns 20-40 mg

Citaloprāms 20-40 mg
SSAI ar sabalansētu darbību, pacientiem ar somatizāciju, SVD.

Paroksetīns 20-40 mg

Fluvoksamīns 100-150 mg SSAI ar sedatīvu darbību, var izraisīt miegainību.

AD (SNAI)

Venlafaksīns 75-150 mg
SNAI ir klīniskā praksē pielietojami AD pie SFt, īpaši pacientiem 
ar somatoformām sāpēm.Duloksetīns 60-120 mg

Milnaciprāns 50-100 mg

AD (NaSSA) Mirtazapīns 15-30 mg Viegls sedatīvs efekts, uzlabo miegu un apetīti. 

AD  tianeptīns 25-37,5 mg  Viegls sedatīvs efekts, uzlabo miegu, retas blaknes, piemērots 
trauksmainiem pacientiem ar SFt.

AD (tCA) Klomipramīns 50-150 mg
zemās un vidējās devās pie somatoformām sāpēm, SVD, 
dismorfofobijām, kas kombinējas ar depresiju.Amitriptilīns 25-150 mg

Nortriptilīns 25-150 mg

BDz (biežāk lietotie)

Klonazepāms 0,5-4 mg

BDz 2-3 nedēļu kursa 
veidā vai situatīvi.

Ieteicami SFt pacientiem ar trauksmi, veģetatīviem 
paroksizmiem, miega traucējumiem. Neiesaka pacientiem ar 
atkarības risku. Sekot BDz patēriņam.

Alprazolāms 0,5-3 mg

Lorazepāms 2,5-5 mg

Bromazepāms 1,5-6 mg

Diazepāms 5-20 mg

oksazepāms 10-30 mg

tofizopāms 25-100 mg
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Anksiolītiski līdzekļi
Fenibuts 250-750 mg  Kursa veidā 

vai situatīvi.
Nav atkarības riska. Pacientiem ar trauksmi un SVD, īslaicīga 
kursa veidā veidā vai pie veģetatīviem paroksizmiem.Mebikārs 0,6-1,5 g

Neiroleptiskie līdzekļi

Sulpirīds 50-200 mg 2-4 mēn. kursa veidā, 
vai ilgāk.

Efektīvs klīniskā praksē pie somatizācijas, SVD, somatoformām 
sāpēm, adinamiskiem stāvokļiem. Pacientiem, kuriem ir 
kontrindicēti AD vai BDz.  Sekot prolaktīna līmenim (sulpirīds).  Flupentiksols 1-4 mg

Haloperodols 1-3 mg 
p.o. pilienu veidā Viegls anksiolītisks līdzeklis, mazina veģetīvas sūdzības.

Hlorprotiksēns 25-100 mg Kursa veidā 
vai situatīvi.

Atipiskie 
neiroleptiskie līdzekļi

Amisulpŗīds 50-300 mg
Kursa veidā 
vai situatīvi. 

Adinamiskas un somatizētas depresijas, somatoformas sāpes.

Risperidons 1-4 mg 
p.o. šķīduma veidā Pacientiem, kuriem ir kontrindicēti AD vai BDz. Nav klīnisko 

pētījumu datu.  Kvetiapīns 25-200 mg

Beta blokatori

Metoprolols 25-50 mg
Situatīvi 
vai kursa veidā.

Pacientiem, kuriem prevalē tahikardija veģetatīvu paroksizmu 
laikā, pacientiem ar SVD ar prevalējošu kardioloģisku 
simptomātiku.

Propranolols 20-40 mg

Atenolols 25-50 mg

MIEGA tRAUCējUMI, KLĪNISKāS PAzĪMES, āRStēšANA.

(Adaptēts pēc Miega traucējumi, to ārstēšanas iespējas, LPA, 2012).

Miegs ir viens no cilvēkam obligāti nepieciešamiem fizioloģiskiem procesiem. 
Cilvēks miegā pavada trešdaļu dzīves – diennaktī ap 7-8 h (4-10 h). Miegs ir daļa 
no nomoda – miega cikla, kas atkārtojas katras 24 stundas, tas ir nepieciešams 
dažādu psihisko procesu nodrošināšanai, īpaši kognitīvajiem procesiem – atmiņai, 
koncentrēšanās spējai, darba spējām, arī endokrīnās sistēmas regulācijai u.c. 
Miega traucējumi var liecināt par dažādu psihisku un somātisku traucējumu 
sākšanos. Miega traucējumi, kuru dēļ būtu nepieciešama medikamentoza terapija, 
dzīves laikā ir 10-20% cilvēku, biežāk miega traucējumus novēro sievietēm. Miega 
traucējumu biežums pieaug līdz ar vecumu.

Normāla miega fizioloģija. Laiku no brīža, kad cilvēks apguļas, lai iemigtu - 
līdz brīdim, kad iemieg, sauc par miega latento periodu. Naktsmiega laikā parasti 
ir 4-5 cikli, kurā lēno viļņu miega fāze (nonREM) mijas ar ātro acu kustību miega 
fāzi (REM- rapid eye movement), šo fāzi mēdz arī saukt par paradoksālo miega 
fāzi. NREM miegs ilgst 70 – 90 minūtes. NREM miegu nomaina REM (rapid eye 
movement) miegs, šīs fāzes ilgums ir apmēram 5 līdz 30 minūtes. REM miega laikā 
raksturīgi sapņi, muskuļu hipotonija, neregulāra sirdsdarbība un elpošana, ātras, 
neregulāras muskuļu kustības, ātras acābolu kustības, ekstremitāšu kustības un 
zobu griešanu, ievērojami pieaug galvas smadzeņu asinsplūsma. 

Miega traucējumu iedalījums:

1.   Primāri miega traucējumi (insomnijas)
•	 īslaicīgi miega traucējumi (biežāk saistīti ar stresa faktoriem), 

psihofizioloģiska insomnija, idiopātiska insomnija, miega higiēnas 
neievērošana, paradoksāla insomnija

2.   Sekundāri miega traucējumi (insomnijas)
•	 Saistībā ar fizioloģiskiem stāvokļiem (grūtniecība, pēcdzemdību 

periods, menopauze), sekundāri miega traucējumi saistībā ar 
psihiskām saslimšanām (depresija, bipolāri afektīvie traucējumi, 
panikas lēkmes naktī, šizofrēnija, demence), saistībā psihoaktīvu 
vielu lietošanu (amfetamīnu, kokaīna lietošana, opiātu abstinence 
u.c.), sekundāri miega traucējumi saistībā ar somātiskām 

saslimšanām (sāpes, hipertireoze, hroniska sirds mazspēja u.c.)
3.   Miegainība dienas laikā (hipersomnijas)

•	 idiopātiska hipersomnija, premenstruāla hipersomnija, sekundāras 
hipersomnijas (narkolepsija, medikamentu blaknes (neirolptiķi, 
antidepresanti, antihistamīna līdzekļi u.c.)), rekurenta hipersomnija 
(Kleine – Levin s.). Nosacīti aŗī hipersomnijas cirkādisko ritmu 
traucējumu dēļ.

4.   Miega apnojas
•	 centrālā miega apnoja, obstruktīvā miega apnoja 

5.   Cirkadisko ritmu miega traucējumi
•	 Miega fāzes nokavēšanas sindroms , jet lag jeb laika zonu šķērsošanas 

sindroms, nakts vai maiņu darba izraisīti miega traucējumi, periodiskas 
ekstremitāšu kustības un nemierīgo kāju sindroms

6.   Miega un kustību traucējumi. Periodiskas ekstremitāšu kustības, nemierīgo 
kāju sindroms

7.   Parasomnijas
•	  Nakts šausmas, somnambulisms, bruksisms miegā, runāšana miegā, 

nakts murgi

Miega traucējumu diagnozes precizēšanai jānoskaidro:
- miega traucējumu sākums, ilgums, gaita, raksturs, uzvedība miega laikā
- gulētiešanas ieradumi
-  mošanās veids (mostas pats, mostas ar modinātāju, gulšņā no rītiem)
- funkcionēšana dienas laikā, miegainība, diendusas ilgums
- miega traucējumus provocējošie faktori (stress, alkohola 
             un psihoaktīvu vielu lietošana, fiziskas nodarbes pirms miega u.c.)
- iespējamie komorbīdie somātiskie un psihiatriskie traucējumi, 
             kas varētu būt bezmiega cēlonis

Miega dienasgrāmata (fiksēt dienas notikumus, fiziskās aktivitātes, 
medikamentu vai alkohola u.c. vielu lietošanu, miega kvalitāte un ilgums).  

Polisomnogrāfija ļauj objektīvi izvērtēt, kā organisms funkcionē miega 
laikā. tā ir vairāku fizioloģisku raksturlielumu reģistrācija miega laikā visas nakts 
garumā. Polismomnogrāfijas laikā nepārtraukti pieraksta encefalogrammu 
(EEG), elektrookulogrammu (EoG), elektromiogrammu (EMG) jeb zoda apvidus 
muskuļu biopotencialu reģistrāciju, gaismas plūsmas un elpošanas kustību 
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reģistrāciju. Polisomnogrāfijas laikā ar pulsoksimetrijas metodi neinvazīvi tiek 
noteikts skābekļa daudzums arteriālajās asinīs, pierakstīta elektrokardiogramma 
(EKG) un veikts videoieraksts, kas palīdz noteikt ķermeņa stāvokli krākšanas 
gadījumā, kustības, runāšanu miegā u.c. Pēc videoieraksta vieglāk spriest par 
ekstremitāšu kustībām, kā arī tam ir būtiska nozīme mēnessērdzības gadījumā. 
Polisomnogrāfiju veic miega laboratorijā. 

Miega traucējumu ārstēšana. jānovērš faktori un jāārstē saslimšanas, kas 
izraisījušas vai paasinājušas pacientam bezmiegu. jāskatās, vai pacients pareizi 
lieto medikamentus (stimulējoši medikamenti dienas pirmajā pusē, sedējošie 
– pēcpusdienā). jāizvēŗtē, vai pacienta vēlmes novērst miega traucējumus 
ir reālistiskas (piemēram, vecāka gadagājuma pacientu fizioloģiskās miega 
struktūrās izmaiņas).

Miega līdzekļu izrakstīšanas priekšnoteikumi:
- lietot viszemāko efektīvo devu,
- kad, iespējams dozēt intermitējoši 
            (katru otro nakti vai pēc nepieciešamības).
- nozīmēt īslaicīgai lietošanai (līdz 4 nedēļām),
- pārtraukt lietošanu pakāpeniski,
- paturēt prātā „atsitiena fenomena” un atcelšanas
            sindroma iespējamību,
- informēt pacientus par hipnotiķu mijiedarbību ar alkoholu 
             un citiem sedējošiem medikamentiem,
- izvairīties no hipnotiķu nozīmēšanas pacientiem ar elpošanas 
            orgānu slimībām un aknu pataloģiju, kā arī pacientiem 
            ar atkarības risku.

MIEGA tRAUCējUMU VEIDS
IESPējAMā PALĪDzĪBA.

(Rekomendācijās ietverti arī medikamenti, kuri tiek praksē pielietoti miega 
traucējumu ārstēšanā ārpus reģistrētajām indikācijām)

1.

Primāri miega traucējumi (insomnijas).
traucējumi ilgāki par 1 mēn., tie nav saistīti ar citu saslimšanu. Sūdzības: grūtības iemigt, izgulēties, subjektīva neizgulēšanās sajūta. Miega traucējumi izsauc 
funkcionēšanas traucējumus dienas laikā. Anamnēzē var būt virspusējs, viegli iztraucējams miegs, pārlieka raizēšanās par savu veselības stāvokli, atsevišķi 
depresijas vai neirotisko traucējumu simptomi, kas nav pietiekami, lai uzstādītu garastāvokļa traucējumu vai citu psihiatrisku diagnozi. Miega traucējumi 
nav saistīti ar kādu medikamentu vai psihoaktīvu vielu lietošanu. Hroniskas insomnijas gadījumā miega traucējumi ir ilgāki par 6 mēn.

•	 Īslaicīgi miega traucējumi (insomnijas).
Biežāk saistīti ar sadzīves stresu, sēru reakciju, adaptācijas 
traucējumiem. traucējumi var būt saistīti ar miegam 
nepiemērotiem apstākļiem (troksnis, gaisma u.c.). Pacientam 
miega traucējumi var būt saistīti ar bailēm no rīta nedzirdēt 
modinātāju, nokavēt darbu u.c., kā arī ar bažām par ģimenes 
locekļu veselību (saslimšanas maziem bērniem, dzīvību apdraudoši 
veselības traucējumi ģimenes locekļiem) 

th.: Kognitīvi-biheiviorālā psihoterapija (KBt), fitoterapijas līdzekļi ar sedatīvu 
efektu vai prolongētas darbības melatonīns (2 mg).
Epizodiski – Ne-BDz miega līdzekļi: t. zopicloni 7,5 mg (iemigšanai), t. 
zolpidemi 10 mg (iemigšanai).
BDz - t. triazolami 0.125-0.5 mg (iemigšanai), t. Alprazolami 0,25-1 mg 
(prettrauksmes), t. Bromazepami 1,5-3 mg (prettrauksmes), t. Phenazepami 
0,5-1 mg (prettrauksmes), t. Diazepami 5-10 mg (prettrauksmes), t. Phenibuti 
250 mg (prettrauksmes), t. Nitrazepami 5-10 mg (miega līdzeklis)

•	 Psihofizioloģiska insomnija - pacientam rodas trauksmes 
sajūta, uzmācīgas domas par neiemigšanu, bailes, ka pēc 
neizgulēšanās nevarēs strādāt u.c. jo vairāk šie pacienti 
satraucas, par to, ka nevar iemigt, jo grūtāk viņiem ir ieslīgt 
miegā. ārpus mājas guļ labāk.

th.: iesakāma KBt, fitoterapijas līdzekļi ar sedatīvu efektu vai prolongētas 
darbības melatonīns. „Caura miega” vai bieži pārtraukta miega gadījumā 
ieteicams sākumā ierobežot (4-5 stundas), bet vairāku nedēļu periodā 
pakāpeniski palielināt gulēšanas laiku pa 15-30 min.
Epizodiski ne-BDz miega līdzekļi:
t. zopicloni 7,5 mg, t. zolpidemi 10mg
Prettrauksmes līdzekļi  (BDz) pirms miega 2-3 ned. kursa veidā: t. Alprazolami 
0,25-1 mg, t. Bromazepami 1,5-3 mg, t. Lorazepami 2,5-5 mg, t. Phenazepami 
0,5-1 mg, t. Diazepami 5-10 mg. t. Phenibuti 250 mg.

•	 Idiopātiska insomnija - sākas jau bērnībā vai pusaudža gados 
un ilgst visu mūžu. Pacientiem ir traucēts miega homeostāzes 
mehānisms, kas regulē nepieciešamību gulēt pēc nomoda 
perioda.

th: ilgstoša: BDz 2-3 mēn. kursu veidā, t. Nitrazepami 5-10 mg vak., t. 
Phenazepami 0,5-2 mg vak., t. Clonazepami 1-2 mg vak., t. Diazepami 5-10 
mg vak., barbiturāti (t. Phenobarbitali 0,05-0,1), t. Reladormi 10 mg/100 mg, 
antidepresanti (t. Amitriptylini 25-50 mg vak., t. Noritriptylini 25-50mg vak.; 
t. Paroxetin 20 mg, t. Citaloprami 20 mg vak., t. Fluvoksamini 50-100 mg dn., 
t. tianeptini 25-37,5 mg dn., t. Mirtazapini 30 mg vak., t. Agomelatini 25 mg 
vak.), mazie neiroleptiķi (t. Melperoni 25 mg vak., t. Chlorprotixeni 25-50 mg 
vak.), atipiskie neiroleptiķi (t. Quetiapini 25-100 mg vak., t. olanzapini 5-10 mg 
vak.)

•	 Atsevišķos gadījumos par primāru insomniju uzskatāma arī 
miega higiēnas neievērošana – darbs vēlu vakarā, biežas 
snaudas dienas laikā, pārēšanās pirms miega, neregulārs 
naktsmiegs, u.c.).

th.: izglītot par miega higiēnu:
Izvairīties no kofeīnu saturošu dzērienu, alkohola un intensīvas smēķēšans 
pirms miega.
Izvairīties no aktīvas fiziskas slodzes 3 – 6 stundas pirms nakts miega, 
rekomendē nodarboties ar sportu rītos vai agrā pēcpusdienā
Nepārēsties pirms došanās gulēt.
Iet gulēt un mosties vienā un tajā pašā laikā ik dienu, arī brīvdienās.
Izvairīties no intensīva garīga darba pirms naktsmiera, nestrādāt gultā.
Nodrošināt vēsu, tumšu, klusu guļamtelpu, kā arī ērtu matraci un spilvenu
Izvairīties no gulēšanas vai snaudas dienas laikā.
Medikamenti: NeBDz: t. zopicloni 7,5 mg; t. zolpidemi 10 mg 

•	 Paradoksāla insomnija. Pacientam ir sajūta, ka viņš nav gulējis, 
kaut gan elektrofizioloģiski var konstatēt normālu miegu. 
šādus traucējumus mēdz arī saukt par miega agnoziju. 
Paradoksāla insomnija bieži raksturīga šizofrēnijas pacientiem, 
arī pacientiem ar organiskiem psihiskiem traucējumiem 
vai depresiju, tos var novērot arī pacientiem bez jebkādas 
psihopatoloģijas (3). 

Izglītot par miega higiēnu (skat. iepriekš), skaidrot traucējumus, iespējami 
izvairīties no papildus medikamentu izrakstīšanas.

tabula Nr. 39. Miega traucējumu veidi, terapijas iespējas.
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2.

Sekundāras insomnijas.

traucējumi ilgāki par 1 mēn., miega traucējumi pievienojas kādai somātiskai vai psihiskai patoloģijai. Miega traucējumi pasliktina pamatsaslimšanas 
norisi un dzīves kvalitāti. Sūdzības: grūtības iemigt, izgulēties, subjektīva neizgulēšanās sajūta, vai agra mošanās. Miega traucējumi var būt saistīti ar kādu 
medikamentu lietošanu. Hroniskas insomnijas gadījumā miega traucējumi ir ilgāki par 6 mēn.

Sekundāri miega traucējumi saistībā ar fizioloģiskiem stāvokļiem.
Miega traucējumi sievietēm var būt saistīti ar premenstruālo periodu 
(gan insomnija, gan miegainība), ar grūtniecību, pēcdzemdību periodu 
(pēcdzemdību skumjas, depresija). Ar hormonālās sfēras pārmaiņām bieži 
saista miega traucējumus menopauzes periodā. 

Grūtniecības laikā un krūts barošanas laikā kontrindicēti benzodiazepīni un 
ne-benzodiazepīni, rekomendējami miega higiēnas pasākumi, kognitīvi-
biheiviorālā terapija, fitoterapijas līdzekļi.  
Menopauzes periodā insomnijas terapijā iesakāmi BDz  ar veģetatīvi 
stabilizējošu darbību - t. Bromazepami 3 mg vak., t. tofizopami  50 mg vak., 
t. Clonazepami 1-2 mg vak., Ne-BDz miega līdzekļi: t. zopicloni 7,5 mg, t. 
zolpidemi 10 mg. Ieilgušu miega traucējumu gadījumā sabalansētas un 
sedatīvas darbības AD (t. Amitriptylini 25-50 mg vak., t. Noritriptylini 25-50 
mg vak.; t. Paroxetin 20 mg, t. Citaloprami 20 mg vak., t. Fluvoksamini 50-100 
mg dn., t. Venlafaxini 75 mg dn., t. tianeptini 25-37,5 mg dn., t. Mirtazapini 30 
mg vak., t. Agomelatini 25 mg vak. u.c.)
Pārrunāt ar ginekologu  estrogēnu terapijas (0,3-0,6 mg/d) iespējas.  

Sekundāri miega traucējumi saistībā ar somātiskām saslimšanām.
Hroniskas sāpes.
Hipertireoze.
Dekompensētas kardiālas saslimšanas.
Saslimšanas ar elpošanas mazspēju.
Urogenitālas saslimšanas.

Pamatslimības ārstēšana. Fitoterpijas līdzekļi. Insomnijas terapija pacientiem 
ar somātisku patoloģiju ir jārēķinās ar medikamentu mijiedarbību. 
Benzodiazepīni: Ne-BDz miega līdzekļi: t. zopicloni 7,5 mg, t. zolpidemi 
10mg. BDz - t. Nitrazepami 5-10mg vak., t. Phenazepami 0,5-2 mg vak., t. 
Clonazepami 1-2 mg vak., t.Diazepami 5-10mg vak., t.Clonazepami 1-2mg 
vak., Ieilgušu miega traucējumu gadījumā sabalansētas un sedatīvas darbības 
AD (t. Amitriptylini 25-50 mg vak., t. Noritriptylini 25-50 mg vak.; t. Paroxetin 20 
mg, t. Citaloprami 20 mg vak., t. Fluvoksamini 50-100 mg dn., t. Venlafaxini 75 
mg dn., t. tianeptini 25-37,5 mg dn., t. Mirtazapini 30 mg vak., t. Agomelatini 
25 mg vak. u.c.).

Sekundāri miega traucējumi saistībā ar psihiskām saslimšanām.

Pacientiem ar panikas traucējumiem (t.sk. nakts panikas lēkmēm), 
ģeneralizētu trauksmi, posttraumatiskā stresa sindromu miega 
traucējumi ir bieži novērojami un pasliktina trauksmes norisi un pacienta 
funkcionēšanu dienas laikā.

BDz 1-2 mēn. kursu veidā:  t. Nitrazepami 5-10 mg vak., t. Phenazepami 0,5-2 
mg vak., t. Clonazepami 1-2 mg vak., t. Diazepami 5-10 mg vak., 
Sedatīvi AD (t. Amitriptylini 25-50 mg vak., t. Noritriptylini 25-50 mg vak.; t. 
Paroxetin 20 mg, t. Citaloprami 20 mg vak., t. Fluvoksamini 50-100 mg dn., t. 
tianeptini 25-37,5 mg dn., t. Mirtazapini 30 mg vak., t. Valdoxani 25 mg vak.). 
Sezonālas depresijas pacientiem izvēles AD ir t. Agomelatini 25 mg vak.)
Mazie neiroleptiķi (t. Melperoni 25 mg vak., t. Chlorprotixeni 25-50 mg vak.)
Bipolāro traucējumu pacientiem iesakāmi arī sedatīvie atipiskie neiroleptiķi 
ar nomotīmiķu īpašībām (t. olanzapini 5-10 mg, t. Quetiapini 50-200 mg, t. 
Risperidoni 2-4 mg).

Lielai daļai depresijas pacientu ir sūdzības par bezmiegu. Savukārt ilgstošs 
bezmiegs pasliktina depresijas norisi, kā arī saistīts ar paaugstinātu 
pašnāvības risku. 
Sezonālas (ziemas) depresijas pacientiem biežāk ir raksturīga 
hipersomnija.

Bipolāri afektīvo traucējumu pacientiem, mānijas vai hipomānijas laikā 
ir samazināta nepieciešamība pēc miega. Pacienti var negulēt vairākas 
naktis pēc kārtas. Savukārt bipolāras (atipiskas) depresijas pacientiem 
bieži ir pastiprināta miegainība, apātija, šļauganums.   

Insomnijas raksturīgas arī psihotisko traucējumu gadījumos (akūtas 
psihozes, šizoafektivie traucējumi, šizofrēnijas uzliesmojumi, organiskas 
psihozes), miega traucējumi var būt saistīti ar psihotisko traucējumu 
saturu, ar ažitāciju u.c. Dažkārt miega traucējumi ir vērtējami kā 
medikamentu blaknes.

Benzodiazepīni., mazie neiroleptiķi (skat. iepriekš). Neiroleptiķi: t. Haloperidoli 
5 mg vak., t. zuclopenthixoli 10-20 mg vak., Atipiskie neiroleptiķi g.k. 
šizofrēniskā spektra traucējumiem: t. Quetiapini 25-200 mg vak., t. olanzapini 
5-10 mg vak., t. Risperidoni 2-4 mg vak. Smagu terapeitiski rezistentu miega 
traucējumu gadījumā šizofrēnijas pacientiem t. Clozapini 25-100 mg vak.

Miega traucējumi saistībā ar dažādu psihoaktīvu vielu lietošanu
Alkohola un miega līdzekļu lietošana sākotnēji uzlabo iemigšanu, 
pateicoties savai sedatīvajai iedarbībai. taču miegs, neskatoties uz ilgumu 
ir nepilnvērtīgs. Alkohola atkarības pacientiem bieži ir nepieciešamas 
lielākas devas miega līdzekļu, ko nereti lieto kombinācijā ar alkoholu. 
Miega traucējumi kļūst smagāki abstinences sindroma gadījumā (3; 
15). Miega traucējumi raksturīgi stimulatoru (amfetamīnu, kokaīna), 
halucinogēnu u.c. narkotisku vielu lietotājiem.
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3.

Hipersomnijas.
Hipersomnijas raksturojas ar pārmērīgu miegainību dienas laikā vai iemigšanas lēkmēm (narkolepsijas gadījumā). Hipersomnijas var būt primāras un 
sekundāras. Hipersomnija bieži tiek novērota pacientiem ar miega apnoju, narkolepsiju, bet ir iespējama arī idiopātiska hipersomnija, kuras cēloņi nav 
pilnībā skaidri, šo traucējumu sākums ir līdz 30 gadu vecumam.

Idiopātiskai hipersomnijai ir raksturīga miegainība dienas laikā >3 mēn. 
periodā, iemigšana uz vairāk kā 8-10 min. dienas laikā, bez izgulēšanās 
sajūtas, nepilnvērtīgs naktsmiegs, migrenozas galvassāpes, ģīboņi, 
ortostāze, Reino s. izpausmes. 
Rekurenta hipersomnija (Kleine – Levin s.), reta saslimšana, iespējama 
saistība ar kādu pārslimotu infekciju vai autoimūnu mehānismu, sūdzības 
par izteiktu miegainību dienas laikā, kas traucē ikdienas aktivitātēm.

terapijā stimulējoši medikamenti (metilfenidāti). Pozitīvi pētījumu dati par 
litiju un karbamazepīnu. 

Prementruāla hipersomnija raksturojas ar ciklisku miegainību nedēļu 
pirms mensēm, tad tā pāriet. 

Iespējams uzlabojums nozīmējot aktivējošus AD (t. Melipramini 50-100 mg, t. 
Sertralini 50 mg, t. Fluoxetini 20 mg, t. Escitaloprami 10 mg, t. Milnaciprani 50-
100 mg t. Bupropioni 0,15-0,3 u.c.). Nootropi līdzekļi kursu veidā (t. Pyracetami 
0,8-1,2, t. Pramiracetami 0,6 u.c.). Izvairīties no pastiprinātas alkohola un 
kofeīna lietošanas.

Narkolepsija raksturojas ar izteiktu miegainību dienā un nepārvaramu 
tieksmi iemigt vai iemigšanas „lēkmes” vairākas reizes dienā pat 
visnepiemērotākajās situācijās (vadot automašīnu, sociālos pasākumos). 
Katapleksiju – bilaterāls muskuļu tonusa pēkšņs zudums, kas parasti ilgst 
dažas sekundes līdz dažas minūtes. Katapleksiju var veicināt spēcīgas 
emocijas (smiekli, dusmas, pārsteigums). Naktī pacientiem ir virspusējs, 
nepietiekams miegs. Iespējamas hipnogogas vai hipnopompas 
halucinācijas.

th.: izmanto KBt elementus, psihoedukāciju. Rekomendē mazināt 
snauduļošanu dienā, normalizēt naktsmiegu. Dienā ieteicama stipra kafija, 
tēja, stimulējoši medikamenti (metilfenidāti). Skat.iepriekš.   

Hipersomnija var būt saistīta ar miega cirkādisko ritmu traucējumiem: 
diennakts maiņu darbu, ceļošanu (lidošana) pāri vairākām laika zonām, kā 
arī t.s. miega fāzes nokavēšanas sindroma gadījumā. 

Miega higiēnas uzlabošana. Stipra kafija, tēja vai t. Coffeini-natrii benzoati 0,1 g 
īslaicīgu kursu veidā
Nootropi: t. Pyracetami 0,4-1,2 g dn., t. Pramiracetami 0,6 dn. 

Sekundāra hipersomnija saistīta ar somātiskiem (hipotireoze), psihiskiem 
(depresija) traucējumiem vai medikamentu blaknēm (antidepresanti, 
antipsihotiķi)

Vērtēt pamatslimības ārstēšanas iespējas, pielietoto medikamentu blaknes. 
Rekomendējami aktivējošas vai sabalansētas darbības AD (t. Sertralin 50 
mg, t. Fluoxetini 20 mg, t. Escitaloprami 10 mg, t. Venlafaxini 75 mg dn., t. 
Milnaciprani 50-100 mg t. Bupropioni 0,15-0,3, t. Duloxetini 60 mg u.c.). 
Nootropi: t. Pyracetami 0,4-1,2 g dn., t. Pramiracetami 0,6 dn.

4.

Miega apnojas..
Miega apnojām raksturīga atkārtota, īslaicīga elpošanas apstāšanās miegā (>10 sek.). Apnojas iedala centrālās un obstruktīvās. Biežākās sūdzības šiem 
pacientiem ir izteikts nogurums un miegainība dienas laikā. Retāk pacienti sūdzas par bezmiegu, biežu mošanos naktīs, neizgulēšanās sajūtu miegā, 
murgainiem sapņiem, elpošanas grūtībām atguļoties. Pacientu līdzās gulētāji visbiežāk sūdzas par skaļu krākšanu. 

Centrālas miega apnojas (MA) gadījumā nav elpceļu obstrukcijas, taču 
pacienti neizdara elpošanas kustības, jo ir traucēta motoro elpošanas 
neironu aktivācija diafragmas un ribu muskulatūrā. 

•	 Idiopātisko MA (neskaidras etioloģijas vai pārmantota);
•	 MA, atrodoties kalnos virs 5000 m, retinātā gaisā;
•	 MA, kas saistīta ar somātiskām saslimšanām vai opiātu 

lietošanu;
•	 MA, ko biežāk novēro agonāliem pacientiem Cheyne – 

Stokes s. – „zāģējošu” elpošanu.

Novērst MA cēloņus, pamatslimības ārstēšana.

obstruktīvā miega apnoja, kam raksturīga daļēja vai pilnīga elpceļu 
nobloķēšanās faringeālajā līmenī, saglabājoties elpošanas kustībām 
(redzamas diafragmas kustības). obstrukcijas cēloņi ir sabiezināta rīkles 
gļotāda, palielināta uvula un mīkstās aukslējas, tauku infiltrācija mēles 
pamatnē, rīkles sienas funkcionāla nepietiekamība. to biežāk novēro 
adipoziem pacientiem. Pacientiem ir skābekļa nepietiekamība asinīs, un 
šie pacienti pastiprināti cenšas izdarīt ieelpu (skaļa krākšana un tveršana 
pēc elpas mijas ar pilnīga klusuma brīžiem, kas ilgst 20 – 30 sekundes). 
tas savukārt izraisa īslaicīgu atmošanos un tai sekojošu iemigšanu. Pašiem 
gulētājiem subjektīvi netraucē ne skaļā krākšana, ne atkārtotās atmošanās 
epizodes. Nepieciešama diagnozes precizēšana ar polisomnogrāfiju.

Adipozitātes - gadījumā mazināt ķermeņa svaru. Regulārs naktsmiegs. 
Ieteicams gulēt gultā ar paceltu galvgalu. Nelietot alkoholu, kofeīnu saturošus 
dzērienus, mazināt smēķēšanu. Uzlabot deguna caurlaidību rinīta gadījumā. 
Nazāla vai nazo-orāla maska un fiksēta gaisa spiediena terapijas aparāta 
pielietošana elpināšanai apnojas periodos. Ķirurģiska mīksto akslēju u.c. 
augšējo elpošanas ceļu caurlaidības traucējumu korekcija.

5. Cirkādisko ritmu miega traucējumi. Diennakts nomoda-miega cikla traucējumi ir vieni no biežāk sastopamajiem miega traucējumiem. tie var būt saistīti 
gan ar bioloģiskiem faktoriem, gan ar dzīvesveidu un darba apstākļiem. 
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Miega fāzes nokavēšanas sindroms. Cirkadiskā miega-nomoda 
regulēšanas sistēma kļūdaini nosaka iemigšanu un mošanos vēlāk kā 
vidēji populācijā ierasts (iemieg vairākas stundas pēc pusnakts, mostas 
pēc pusdienlaika). šī hronotipa pārstāvjus sabiedrībā mēdz dēvēt par 
„pūcēm”. Bieži šie traucējumi raksturīgi gados jauniem cilvēkiem, tie cieš 
no miega trūkuma, jo darba dēļ spiesti mosties agrāk nekā to nosaka 
viņu iekšējais miega-nomoda ritms, bet vakarā šie cilvēki spēj iemigt 
vēlu. šis miega traucējumu veids bieži ir komorbīdi uzmanības deficīta 
sindromam, obsesīvi-kompulsīvu traucējumiem un depresijai.  

Izvairīties no gulēšanas dienas laikā. Vakaros nedzert alkoholu, kofeīnu 
saturošus dzērienus, nespēlēt datorspēles. ja ir ilgstoša gulēšana no rītiem – 
plānot katras 2-3 dienas celšanos par stundu agrāk. No rītiem celties 8:00, izkāpt 
no gultas, atvērt aizkarus, logu, iet ārā pastaigā vai sportot. Rekomendējama 
gaismas terapija no rītiem. „Pūcēm” neiesaka diennakts maiņu darbu. Pozitīvi 
dati par melatonīna (0,5-5mg) efektu. Gaismas terapija 2 stundas no rītiem (2 
500-10 000lux). 

Miega fāzes apsteigšanas sindroms biežāk raksturīgs gados veciem 
cilvēkiem. šie traucējumi raksturojas ar agru iešanu gulēt vakaros, 
pazeminātas darba spējas vakaros, snauduļošanu vakaros notiekošos 
sanāksmēs un pasākumos, kā arī mošanos agri no rīta (ap 5:00).

Nav specifisku pētījumu. Rekomendējami miega līdzekļi (BDz) ar vidēji garu 
darbību. Gaismas terapija vakaros pirms miega (2 500-10 000 lux) 2 stundas 
pirms plānotā iemigšanas laika. 

Nakts vai maiņu darba izraisīti miega traucējumi. Maiņu darba grafiks 
pieprasa citu miega-nomoda cikla struktūru. Cilvēkiem ir sūdzības 
par bezmiegu vai miegainību neatbilstošos laikos, kā arī gremošanas 
traucējumus, kardiovaskulārus traucējumus, pārmērīgu alkohola 
lietošanu, traucētu sociālo funkcionēšanu. Grūtības sagādā brīvajā laikā 
atgrieties „normālā” nomoda miega ritmā.  

Rekomendācijas: Pirms nakts maiņas pagulēt 2-3 stundas, lai mazinātu miega 
deficītu. Izvairīties no alkohola vai pārmērīgas kofeīna lietošanas pirms nakts 
maiņas. Nakts maiņas laikā rast iespēju pagulēt 30-45 min., vai vairākas 
īslaicīgas snaudas. Pēc nakts darba no rīta iziet pastaigā ārā, dienas gaismā. 
Nepieciešamības gadījumā pēc nakts darba pagulēt 3-4 stundas, turpmākās 
dienas atgriezties normālā diennakts nomoda- miega režīmā. Fiziskas 
aktivitātes plānot no rīta vai pēcpusdienā.
Daži pozitīvi pētījumi par melatonīna (2-3mg) efektivitāti.

Miega traucējumi ceļojot pāri vairākām laika joslām (jet lag). Novēro 
iemigšanas grūtības vai miegainību, grūtības koncentrēties, atmiņas 
traucējumus, nogurumu, galvassāpes, nomāktību, pastiprinātu 
uzbudināmību, gremošanas traucējumus. Novēroti, ja tiek šķērsotas >8 
laika zonas 24 stundās. jet lag iespaido arī ceļojuma stress, kafijas un 
alkohola lietošana, kā arī ilgstoša atrašanās kondicionētā gaisā.  

Pirmo dienu laikā censties iekļauties jaunās laika zonas diennakts režīmā. 
Intensīvu traucējumu rezultātā nozīmējami medikamenti 3-4 dienas pēc 
ierašanās.  Pozitīvi pētījumi par melatonīna (0,5-5 mg) efektivitāti vai NeBDz: t. 
zopicloni 7,5 mg; t. zolpidemi 10mg. 

6. Miega un kustību traucējumi. šīs grupas traucējumi klīniskā praksē tiek novēroti gan izolēti, gan sekundāri citiem psihiskiem vai somātiskiem traucējumiem. 
Miega un kustību traucējumus var novērot arī kā blaknes no medikamentiem (piem. Neiroleptiķiem vai antidepresantiem). 

Periodiskas ekstremitāšu kustības un nemierīgo kāju sindroms (NKS)
Atkārtotas, īsas, stereotipas ekstremitāšu kustības miegā, parasti ik pēc 
20 – 40 sekundēm, kustības traucē miegu. Nemierīgo kāju sindromam 
raksturīga tirpoņa, diskomforts kājās dienas laikā, kā arī naktī izteikta 
vēlēšanās kustināt kājas, lai nepatīkamās sajūtas kājās mazinātu. Pacienti 
bieži nevar mierīgi gulēt, kāpj ārā no gultas un staigā. tas bieži saistīts ar 
dzelzs deficīta anēmiju un dažādām perifērām neiropātijām. 

jāizvērtē vai NKS neizraisa kāds medikaments (t.sk. antidepresanti, neiroleptiķi), 
ja saistība ar kādu no medikamentiem iespējama, medikamentu nepieciešams 
pakāpensiski atcelt. Koriģēt dzelzs deficīta anēmiju. Atsevišķi pozitīvi ziņojumi 
par melatonīna (2-3 mg) efektivitāti. Rekomendējami t. Gabapentini 0,9-1,8 
g, pretparkinsisma līdzekļi (tiprējot devas t. Pramipexoli 0,75-1,5 mg dn., t. 
Ropiniroli 2 mg dn. ), šie medikamenti var saasināt psihotiskus traucējumus. 
Rekamendējami arī BDz ar vidēju darbības ilgumu nelielās devās.

7. Parasomnijas. šīs grupas miega traucējumi saistīti ar uzvedības traucējumiem, neparasta (biežāk apdraudoša, briesmīga) satura sapņiem vai automātiskām 
darbībām. Parasamnijas bieži ir sekundāras citiem psihiskiem traucējumiem.

Nakts šausmas. Epizode ar kliedzienu, psihomotoru uzbudinājumu, 
trauksmes veģetatīvām izpausmēm traucējumus biežāk novēro 1-2 
stundas pēc iemigšanas lēno viļņu miega fāzē. Diagnozes precizēšanai 
ieteicams veikt polisomnogrāfiju, kā arī pacienta uzvedības videoierakstu. 
Pacients nespēj koriģēt uzvedību traucējumu laikā. Grūti pamodināt, 
apjukums un amnēzija pēc traucējumiem. Iespējama apdraudoša 
uzvedība. Pacienti pauž raizes, vainas sajūtu, ka traucējuši tuviniekiem 
gulēt. Kombinējas ar posttraumatiskā stresa sindromu.

Ierobežot alkohola lietošanu, īpaši pirms miega. ja šādi traucējumi atkārtojas 
nodrošināt drošus apstākļus, lai pacients nevarētu piem.: izlēkt pa logu vai 
izskriet pa durvīm. Iesaka gulēt mājās, pazīstamā vidē. 
Vidējas un garas darbības BDz (t. Diazepami 5-10 mg, t. Clonazepami 2 mg 
vak., t. Phenazepami 1 mg vak., t. Nitrazepami 5 mg vak.) Pozitīvi ziņojumi ir arī 
par SSAI grupas antidepresantu pielietojumu (paroksetīns).

Somnambulisms biežāk novēro miega pirmajās stundās, automatizētas 
darbības, piecelšanās, ģērbšanās, staigāšana. Darbības bieži tiek veiktas 
atvērtām acīm. Grūtības pamodināt, apjukums pēc epizodes, sekojoša 
amnēzija. Rekomendējama EEG un polisomnogrāfija.

Gulēšana drošā vidē, aizvērti logi, durvis, nakšņošana mājas pirmajā stāvā. 
Relaksācijas tehnikas vakaros. Izvairīties no negulētām naktīm. Miega higiēnas 
uzlabošana.
Vidējas un garas darbības BDz (t. Diazepami 5-10 mg, t. Clonazepami 2 
mg vak., t. Phenazepami 1 mg vak., t. Nitrazepami 5 mg vak.). Sedatīvi 
antidepresanti kursu veidā.

Bruksisms miegā. traucējumi pieaugušajiem biežāki pēc stresa, kā arī pēc 
alkohola lietošanas. No rīta neizgulēšanās sajūta, galvas sāpes, gļotādas 
asiņošana mutes dobumā, zobu virsmu nodilšana. 

Rekomendē zobu ielikas (kapes) uz augšžokļa zobiem. Pirms miega nelietot 
kofeīnu saturošus produktus, alkoholu. Mazināt lietošanu vai nelietot 
košļājamās gumijas. 

Runāšana miegā. Biežāk novēro veseliem cilvēkiem, raksturīgs trausls 
miegs, runāšana biežāk novērojama nakts pirmajā pusē, reizēm ir 
sūdzības par krišanas sajūtu miegā. 

Nav specifiskas terapijas. traucē gulēt citiem.

Nakts murgi. Īslaicīga pamošanās pēc briesmīga, apdraudoša satura 
sapņiem. Nav izteikta apjukuma un dezorientācijas pēc pamošanās. 
traucējumi biežāk no rīta, pēc epizodes iemieg.traucējumi novērojami 
REM miega fāzes laikā. Bieži nakts murgi ir simptomātika posttraumatiskā 
stresa sindroma (pat vairākus gadus pēc traumējoša notikuma) un 
depresijas ietvaros. 

Var būt apdraudoša, bīstama uzvedība blakus esošai personai, kas sniedz 
palīdzību. Nav specifisku medikamentu. Miega higiēnas uzlabošana, 
relaksācijas tehnikas. PtSS un depresijas psihoterapija un farmakoterapija.
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MEDIKAMENtU GRUPAS MEDIKAMENtI, to DEVAS VAKARā PIRMS MIEGA

 Bezrecepšu medikamenti Fitoterapijas līdzekļi
t. Melatonini 2 mg

Ne-benzodiazepīnu miega līdzekļi 
(uzlabo iemigšanu, sakārto miega fāzes)

t. zopicloni 7,5 mg  
t. zolpidemi 10 mg 
t. Eszopicloni 1-3 mg
t. zaleploni 5-10 mg

Dienas trankvilizatori - benzodiazepīni 
(samazina trauksmi, var sekmēt iemigšanu) 

t. Alprazolami 0,25–1 mg 
t. Bromazepami 1,5–3 mg 
t. Lorazepami 2,5 – 5 mg
t. Diazepami 5–20 mg 
t. Phenazepami 0,5–2 mg
t. Clonazepami 1-2 mg

Benzodiazepīni – miega līdzekļi.
t. triazolami 0,125–0,5 mg .
t. Midazolami 7,5 mg.
t. Nitrazepami 5–10 mg.

Dienas sedatīvi līdzekļi (samazina trauksmi, var sekmēt iemigšanu). t. Phenibuti 250 - 500 mg.
t. Mebicari 300 mg.

Barbiturātu grupas miega līdzekļi. t. Phenobarbitali o,1.
t. Reladorm (Diazepamum 0,01 g + Cyclobarbitalum 0,1 g).

Antidepresanti ar sabalansētu un sedatīvu darbību 
(mazina depresijas simptomus, mazina trauksmi, uzlabo miegu).

t. Amitriptylini 100-150 mg/diennaktī  vai 25–50 mg pirms miega. 
t. Noritriptylini 100-150 mg/diennaktī vai 25–50 mg pirms miega.
t. Paroxetini 20 mg vakarā.
t. Citaloprami 20 mg vakarā  t. Fluvoksamini 100-150 mg/diennaktī  vai 50–100 mg vakarā. 
t. Venlafaxini 75-150 mg diennaktī.
t. tianeptini 25–37,5 mg diennaktī t. Mirtazapini 30 mg vakarā.
t. Agomelatini 25 mg vakarā.

Neiroleptiskie līdzekļi (sedatīva darbība, antipsihotisks efekts, 
uzlabo iemigšanu un miega ilgumu).

tipiskie neiroleptiķi:  
t. Melperoni 25 – 50 mg vakarā, t. Chlorprothixeni 25–50 mg vakarā.
t. thioridazini 10-20 mg.
t. zuclopentixoli 10-20 mg vakarā.
t. Haloperidoli 5 mg vakarā.

Atipiskie neiroleptiķi:
t. Risperidoni 2-4 mg.
t. Quetiapini 25–100 mg vakarā.
t. olanzapini 5–10 mg vakarā.
t. Clozapini 25-100 mg.

Bezmiega ārstēšanā efektīvas ir arī biheviorālas terapijas metodes:

- relaksācijas iemaņu apgūšana – muskuļu relaksācija, joga, meditācija, 
elpošanas vingrinājumi var samazināt spriedzi un atvieglot iemigšanu;
- stimulu kontroles terapija – nodrošināt gulēšanai miegu veicinošu vidi 
un izstrādāt paradumus, kas veicina miegu. Piemēram, pacientiem tiek ieteikts 
nepalikt gultā, ja nespēj iemigt 15 minūtes, bet tā vietā aiziet uz citu istabu. šī 
terapijas metode arī iesaka izveidot regulāru gulētiešanas un celšanās rituālu;
- kognitīva terapija – pozitīvu domu attīstīšana. Pacientiem tiek iemācīts 
atpazīt disfunkcionālu domāšanu, piemēram, uzmācīgas domas par to, kādas būs 
sajūtas un sekas nākamajā dienā, ja pacients nespēs tūdaļ iemigt. Pacientiem arī 
palīdz atpazīt nereālistiskas gaidas saistībā ar savu miegu („Man katru nakti jāguļ 8 
stundas”);
- miega ierobežošana – tiek limitēts gultā pavadītais laiks. Piemēram, 
ja pacients apgalvo, ka guļ tikai 6 stundas no 8 gultā pavadītām stundām, tad 
pacients terapijas sākumā gultā pavada tikai 6 stundas. Gultā pavadīto laiku 
pakāpeniski palielina pa 15 – 20 minūtēm nedēļā. šī metode uzlabo bezmiegu 

gan uz miega deprivācijas rēķina, gan tādēļ, ka samazina trauksmi, kas saistīta
ar nespēju  iemigt. 

Piesardzība lietojot benzodiazepīnus:
Medikamenti efektīvāki lietojot tukšā dūšā.
Benzodiazepīni kontrindicēti grūtniecēm un zīdīšanas laikā.
Benzodiazepīni nozīmējami ar īpašu piesardzību pacientiem ar alkohola un 

psihoaktīvu vielu ļaunprātīgi kaitējošu lietošanu un atkarību. 
Piesardzība nozīmējot pacientiem ar elpošanas sistēmas slimībām, saistībā ar 

paaugstinātu elpošanas centra nomākšanas risku. 
Piesadzība gados veciem pacientiem, īpaši nozīmējot ilgas darbības 

benzodiazepīnus, to kumulācijas riska dēļ.
Piesardzība benzodiazepīnu nozīmēšanā bērniem, jo nav pietiekamu klīnisko 

pētījumu datu.
Piesardzība kombinējot vairākus psihotropus medikamentus.
Strauja benzodiazepīnu atcelšana saistīta ar atsitiena fenomenu, miega 

traucējumu atjaunošanos. 

tabula Nr 40. Medikamenti, to devas miega traucējumu ārstēšanai.

Vēres:
1. Wilson S., Nutt D. Sleep Disorders. oxford University press, 2008.
2. Sadock B.j., Sadock V.A., Ruiz P. Kaplan & Sadock’s Comprehensive 

textbook of Psychiatry, 9th edition. 2009.
3. Aivars j. I. Diennakts fizioloģiskie ritmi. DoCtUS, 2005.; 9, 44 – 46.
4. tērauds E., Andrēziņa R., zārde I., Līce D. Miega traucējumi. Latvijas ārsts, 

2011.
5. the ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders. Diagnostic 

criteria for research. WHo. 1993.
6. Stahl SM., Essenial Psychopharmacology. the Prescribrer’s Guide. 

Cambridge University Press, 2006.
7. Kryger M. H. Management of sleep problems in women. Sleep medicine 

alert. National sleep foundation. 2005.

8. Black j., Chen W. Chronic insomnia secondary to medical Disorders. Sleep 
medicine alert. National sleep foundation, 2005

9.  Morin C. M. Behavioral treatment for insomnia in primary care. Sleep 
medicine alert. National sleep foundation. 2004.

10.  Ancoli-Israel S. Diagnosing and treating insomnia in the older adult. 
Sleep medicine alert. National sleep foundation. 2005.

11.  taylor D., Paton C., Kapur S. Maudsley Prescribing Guidelines.10th edition. 
2009 

12.  Bazire s. Psychotropic drug directory 2009. Healthcomm, UK 2009.
13.  Semple D, Smyth R, et al oxford Handbook of Psychiatry, 2nd edition. 

oxford University Press, 2009.
14. Erman MK. the Black Book of Insomnia 1st edition. MBL Communications, 

NY, 2009.
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PSIHotRoPo MEDIKAMENtU LIEtošANA GRŪtNIECĪBAS 
UN zĪDĪšANAS LAIKā.

Sievietēm reproduktīvā vecumā vienmēr jāievāc anamnēzes dati par 
mentruālo ciklu, kā arī par ģimenes plānošanu. Plānojot grūtniecību vēlams 
atcelt visus psihotropos līdzekļus vai mazināt to devas. Iespēju robežās jāizvairās 
no polifarmācijas. Nav vēlami psihotropie medikamenti grūtniecības 17-60 
dienā (2-9 nedēļā), šajā periodā ir augstākais teratogēnais risks. ja ir neplānota 
grūtniecība, kuru nosaka līdz 17 dienai, rekomendē pārtraukt vai strauji mazināt 
psihotropo medikamentu devas. ja informāciju par grūtniecību paciente ziņo pēc 
60 dienas, nav nepieciešams strauji pārtraukt medikamentu lietošanu – ir jāizvērtē 
tās nepieciešamība. terapijai rekomendē pievienot folskābi (vitamīns B9), kas 
nepieciešama augļa CNS attīstībai. ja tiek lietoti medikamenti grūtniecības laikā 2 
un 3. trimestrī, tad ir paaugstināts risks uz dzemdību norises traucējumiem, bērnam 
iespējami atcelšanas sindromam līdzīga klīniskā aina pirmajā dzīves nedēļā, kā arī 
uzvedības pārmaiņas (raudulība, miegainība, krūts barošanas problēmas u.c.).

Nav nepieciešama grūtniecības pārtraukšana, ja paciente  pirms grūtniecības 
un pirmajās grūtniecības pirmajās nedēļās lietojusi antidepresantus.  Nosacīti 
drošākie AD grūtniecības periodā ir SSAI (izņemot paroksetīnu) un tri- un 
tetracikliskie AD.

Kopējie principi:

1. Nozīmējot psihotropos medikamentus sievietei reproduktīvā 
vecumā vienmēr jāizvērtē riski attiecībā uz reproduktīvo funkciju. 
Grūtniecības laikā jāvērtē riski attiecībā uz augļa attīstības 
traucējumiem un malformācijām, perinatālā perioda patoloģiju 
t.sk. dzemdību norises traucējumiem, kā arī par bērna agrīno 
neiropsihisko attīstību. 

2. Psihotropo medikamentu lietošana grūtniecības un krūts 
barošanas laikā ir nozīmējama:

a. ja ir izsmeltas nemedikamentozās ārstēšanas iespējas;
b. ja iespējamais klīniskais ieguvums ir pārāks par 

iespējamiem blakņu riskiem;
c. ja ir augstāks psihiskas saslimšanas uzliesmojuma risks 

mātei, kā iespējamais teratogēnais risks auglim;
d. pie vitālām indikācijām.

3. ja sievietei, kura lieto psihotropos līdzekļus iestājas grūtniecība, ieteicams 
medikamentus pakāpeniski atcelt, devu  2-3 nedēļu laikā pakāpeniski 
samazinot. ja tas neizdodas, lietot medikamenta zemāko efektīvo devu. 
Izvairīties no polifarmācijas.

4. Rekomendē papildus neiroleptiķu terapijai lietot folskābi (B9 vitamīnu).

5. Pirms nozīmēt psihotropos līdzekļus  grūtniecības  un krūts barošanas laikā, 
par iespējamiem ieguvumiem un riskiem jāinformē grūtniece. Ieteicams 
pirms medikamentu nozīmēšanas piedāvāt pacientei – grūtniecei parakstīt 
informētu piekrišanu.

6. ja māte lieto psihotropus medikamentus, tad visā grūtniecības laikā ir 
pastiprināti jāseko augļa attiecībai, nepieciešams informēt dzemdniecības 
speciālistu par medikamentu lietošanu, jaundzimušais pastiprināti jānovēro 
pirmās 5-7 dienas pēc dzimšanas, lai laicīgi novērstu katram medikamentam 
raksturīgās blaknes.

7. Kontrindicēti grūtniecības un krūts barošanas laikā ir benzodiazepīni (D riska 
kategorija klonazepāmam, alprazolāmam, diazepāmam, oksazepāmam, 
lorazepmāmam) un normotīmiķi (D riska kategorija), kā arī daļa neiroleptiķu. 
Antidepresanti ir relatīvi droši šajā periodā (skatīt aprakstus).

8. Daļai  psihotropo līdzekļu trūkst pietiekamu datu par riskiem  grūtniecības  
un krūts barošanas laikā, tāpēc to lietošana ir relatīvi kontrindicēta.

tabula: Medikamentu drošības izvērtējums grūtniecības laikā pēc Food and 
drug administration (FDA) datiem .

A kategorija
Kontrolētos pētījumos nav pierādīts risks auglim, 
lietojot medikamentu ne pirmajā ne otrajā, ne trešajā 
trimestrī. Kaitējuma iespēja auglim neliela. 

B kategorija

Pētījumos ar dzīvniekiem nav pierādīts risks 
auglim. Kontrolēti pētījumi ar grūtniecēm nav 
veikti. Dzīvnieku reprodukcijas pētījumos pierādīti 
negatīvi blakusefekti uz augli (izņemot fertilitātes 
samazināšanos), kas nav apstiprinājušies pētījumos 
ar grūtniecēm pirmajā trimestrī (nav pierādījumu par 
kaitējumu, lietojot medikamentu otrajā un trešajā 
trimestrī). 

C kategorija

Pētījumos ar dzīvniekiem atklāti negatīvi blakusefekti 
uz augli, taču kontrolēti pētījumi ar sievietēm nav 
veikti vai nav pieejami. Medikamenti lietojami tikai 
gadījumos, kad iespējamais ieguvums, lietojot 
medikamentu, neskatoties uz iespējamiem riskiem.

D kategorija

Ir pierādījumi par risku auglim, bet ieguvumi, 
lietojot medikamentu grūtniecības laikā var atsvērt 
iespējamo risku auglim (piemēram, ja medikaments 
tiek lietots dzīvību apdraudošās situācijās, vai smagu 
slimību gadījumos, kur drošāku medikamentu 
lietošana ir neiespējama vai neefektīva).

X kategorija

Pētījumi ar dzīvniekiem un cilvēkiem pierādījuši 
augļa pataloģiju vai augļa apdraudējumu. Risks 
auglim lietojot medikamentu pārliecinoši prevalē pār 
ieguvumu. Lietojot šo medikamentu. Medikaments 
ir kontrindicēts grūtniecēm vai sievietēm, kurām nav 
izslēdzama grūtniecības iestāšanās. 

tabula Nr. 41. Dati par medikamentu lietošanas riskiem no zāļu aprakstiem, FDA datiem un citiem literatūras avotiem:

MEDIKAMENtS FERtILItātE, GRŪtNIECĪBA RISKA 
KAtEGoRIjA* zĪDĪšANAS PERIoDS

Antipsihotiskie līdzekļi. Lietošana grūtniecēm nav ieteicama, ja vien domājamais labums pacientei ir augstāks par iespējamo risku auglim !!!

Sulpiridum

Lietošanas drošība grūtniecības un laktācijas periodā nav 
pierādīta, tādēļ tā lietošana grūtniecības laikā ir kontrindicēta.

Ir dati par sulpirīda nozīmēšanu grūtniecēm pret vemšanu, nav 
bijuši novērotas būtiskas blaknes vai teratogēni efekti [Bazire]

Informācija 
nav 

pieejama.

Sulpirīds nokļūst mātes pienā, tādēļ tā lietošana 
zīdīšanas periodā ir kontrindicēta.

Haloperidolum

Iedzimtu patoloģiju sastopamība nav ievērojami palielināta, 
taču ir aprakstīti iedzimti defekti jaundzimušajiem, kas pakļauti 
haloperidola, bet galvenokārt citu vienlaikus lietotu zāļu iedarbībai 
augļa vecumā.  Cauri placentai iet ap 66% haloperidola.

C

Haloperidols izdalās ar mātes pienu.

Drīkst lietot tikai galējas nepieciešamības 
gadījumā pēc rūpīgas iespējamā guvuma

un riska apsvēršanas.
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Melperonum

Klīniskā pieredze par lietošanu grūtniecēm ir nepietiekama. 
Pētījumi ar dzīvniekiem neliecināja par paaugstinātu 

augļa bojājumu iespējamību vai cita veida kaitīgu ietekmi uz 
reproduktīvajiem procesiem. 

Informācija 
nav 

pieejama.

Nav zināms, vai melperons izdalās mātes pienā, 
tādēļ jāievēro piesardzība. 

  Zuclopenthixolum
Pētījumos ar zuklopentiksola iedarbību uz dzīvnieku 

reproduktivitāti, nav novērota augļa bojājumu biežumu palielināšanās, 
vai citi kaitīgi efekti uz reproduktīvajiem procesiem.

Informācija 
nav 

pieejama.

zemās koncentrācijās izdalās mātes pienā, 
tomēr, ja zāles ir lietotas ieteicamajās devās, ir maz 
ticams, ka tas ietekmēs zīdaini. 

zīdaiņa uzņemtā zāļu deva ir mazāka nekā 1% 
no devas (mg/kg), ko lietojusi māte.

Ilgstošas zuklopentiksola terapijas laikā, ja tiek 
uzskatīts par klīniski svarīgu, varētu rekomendēt 
zīdīt bērnu, tikai bērns jānovēro, īpaši pirmās četras 
nedēļas pēc dzimšanas.

Flupentixolum

Pētot flupentiksola iedarbību uz dzīvnieku reproduktīvo funkciju, 
nav pierādījumu par augļa bojājumu biežumu palielināšanos, vai 
citiem kaitīgiem efektiem uz reprodukcijas procesiem.

Caur placientai iet ap ¼ daļa no nozīmētiem tioksantēniem. 

Informācija 
nav 

pieejama.

tā kā flupentiksols zemās koncentrācijās ir 
mātes pienā ir maz ticams, ka lietojot terapeitiskās 
devas, tas varētu ietekmēt jaundzimušo.

zīdaiņa uzņemtā zāļu deva ir mazāka nekā 
0,5% no devas (mg/kg), ko lietojusi māte. 

Flupentiksola terapijas laikā, ja tiek uzskatīts 
par klīniski svarīgu, varētu rekomendēt barot bērnu 
ar krūti, tikai bērns jānovēro, īpaši pirmās četras 
nedēļas pēc dzimšanas.

 Chlorprothixenum Klīniskā pieredze par zāļu lietošanu grūtniecēm ir ierobežota. 
Informācija 

nav 
pieejama.

tā kā hlorprotiksēns zemās koncentrācijās ir 
mātes pienā ir maz ticams, ka lietojot terapeitiskās 
devas, tas varētu ietekmēt jaundzimušo.

zīdaiņa uzņemtā zāļu deva ir mazāka nekā 2% 
no devas (mg/kg), ko lietojusi māte. 

Hlorprotiksēna terapijas laikā, ja tiek uzskatīts 
par klīniski svarīgu, varētu rekomendēt barot bērnu 
ar krūti, tikai bērns jānovēro, īpaši pirmās četras 
nedēļas pēc dzimšanas

MEDIKAMENtS FERtILItātE, GRŪtNIECĪBA RISKA 
KAtEGoRIjA* zĪDĪšANAS PERIoDS

Clozapinum

Pieejamie klīniskie dati par klozapīna ietekmi uz grūtniecību ir 
ierobežoti. 

Pētījumi ar dzīvniekiem neliecina par nepastarpinātu vai 
pastarpinātu kaitīgumu grūtniecībai, embrija vai augļa attīstībai, 
dzemdībām vai attīstību pēcdzemdību.

Viens no relatīvi drošākajiem antipsihotiķiem.  

B

Pētījumi ar dzīvniekiem apliecina, ka klozapīns 
izdalās mātes pienā un ietekmē zīdaini; tāpēc 
sievietēm, kuras saņem klozapīnu nevajadzētu 
barot bērnu ar krūti.

Amisulpridum

Lietojot amisulprīdu dzīvniekiem, nekonstatēja tiešu toksisku 
ietekmi uz vairošanos. Novēroja auglības mazināšanos zāļu 
farmakoloģiskās iedarbības dēļ (prolaktīna mediēta iedarbība). 
Amisulprīdam nekonstatēja teratogēnu iedarbību. 

Pieejama ļoti ierobežota klīniskā informācija par ietekmi 
uz grūtniecību. tāpēc amisulprīda lietošanas drošība cilvēkam 
grūtniecības laikā nav pierādīta.  

Informācija 
nav 

pieejama. 

Nav zināms, vai amisulprīds izdalās mātes 
pienā, tādēļ zīdīšana ir kontrindicēta.

Risperidonum
Paliperidonum

Nav pietiekamu datu par risperidona un paliperidona lietošanu 
grūtniecēm.

Nevajadzētu lietot grūtniecības laikā, ja vien tas nav noteikti 
nepieciešams. ja grūtniecības laikā lietošana ir jāpārtrauc, to nedrīkst 
darīt pēkšņi. Vairākas publikācijas par normālu grūtniecības norisi 
lietojot risperidonu.  

C

Pētījumos dzīvniekiem risperidons un 
9-hidroksi-risperidons izdalās pienā. Pierādīts, ka 
risperidons un 9-hidroksi-risperidons izdalās arī 
mātes pienā nelielā daudzumā. 

Nav pieejami dati par nevēlamām reakcijām 
zīdaiņiem, ko baro ar mātes pienu. tāpēc zīdīšanas 
priekšrocības jānovērtē, salīdzinot ar iespējamo 
risku bērnam.

Ziprasidoum

Reproduktīvās toksicitātes pētījumos nevēlama ietekme uz 
reproduktīvo procesu konstatēta devās, kas ir toksiskas un/vai 
sedatīvas mātes organismam. teratogenitāte netika pierādīta.

tā kā datu par ietekmi cilvēkam ir maz, grūtniecības laikā lietot 
ziprasidonu nav ieteicams, izņemot gadījumus, kad sagaidāmais 
ieguvums mātei ir lielāks par iespējamo risku auglim.

C

Nav zināms vai ziprasidons izdalās mātes 
pienā. Pacientes, kas lieto ziprazidonu, nedrīkst 
zīdīt bērnu. ja ārstēšana ir nepieciešama, zīdīšana 
ir jāpārtrauc.
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Sertindolum

Sertindola lietošanas drošība grūtniecības laikā nav pierādīta.
Dzīvnieku vairošanās pētījumos sertindols nebija teratogēns. Peri- 

un postnatālos pētījumos ar žurkām konstatēts, ka sertindols cilvēkam 
domāto terapeitisko devu robežās uzrāda auglības samazināšanos 
pēcnācējiem. tādēļ sertindolu nevajadzētu lietot grūtniecības 
laikā.

Informācija 
nav 

pieejama.

Pētījumi ar sievietēm zīdīšanas laikā nav 
veikti, tomēr uzskata, ka sertindols izdalās mātes 
pienā. 

ja nepieciešama terapija ar sertindolu, krūts 
barošana jāpārtrauc.

Olanzapinum

Nav atbilstošu un labi kontrolētu pētījumu grūtniecēm. Pacientes 
jābrīdina, ka, olanzapīna terapijas laikā iestājoties grūtniecībai vai 
plānojot to, tas jāpaziņo ārstam. Lietošanas pieredze cilvēkiem ir 
ierobežota.

Cauri placentai iet ap 72% olanzapīna, kas ir augstākais rādītājs 
ANL grupā.

C

Pētījumā veselām sievietēm zīdīšanas periodā 
olanzapīns izdalījās mātes pienā. Aprēķināts, ka 
zīdainis vidēji (mg/kg) saņēma 1,8% no mātei 
ievadītās olanzapīna devas (mg/kg) zāļu līdzsvara 
koncentrācijas stāvoklī. 

Pacientēm olanzapīna lietošanas laikā jāiesaka 
pārtraukt zīdīšanu.

Quetiapinum

Kvetiapīna lietošanas drošums un efektivitāte grūtniecības laikā 
cilvēkam nav noskaidrota. Līdz šim nav bijuši pierādījumi par 
kaitīgumu dzīvnieku testos, tomēr iespējamā ietekme uz augļa acīm 
nav pārbaudīta.   

jaundzimušajiem novēroti pēkšņas terapijas pārtraukšanas simptomi, 
ja māte lietojusi kvetiapīnu grūtniecības laikā. Cauri placentai iet ap 
24% kvetiapīna, kas ir zemākais rādītājs no ANL.

C

Nav zināms, kādā apjomā kvetiapīns izdalās 
mātes pienā. tāpēc sievietēm, kuras baro ar krūti, 
kvetiapīna apvalkoto tablešu lietošanas laikā 
jāiesaka izvairīties no bērna barošanas ar krūti.

Aripiprazolum Nedrīkst lietot grūtniecības laikā, izņemot gadījumu, ja gaidāmais 
guvums skaidri atsver varbūtējo risku auglim. C

Aripiprazols izdalījās mātes pienā žurkām, kas 
to bija saņēmušas laktācijas periodā. Nav zināms, 
vai aripiprazols izdalās mātes pienā cilvēkiem. 
Pacientēm jāiesaka nezīdīt bērnu, ja viņas lieto 
aripiprazolu.

MEDIKAMENtS FERtILItātE, GRŪtNIECĪBA RISKA 
KAtEGoRIjA* zĪDĪšANAS PERIoDS

Antidepresanti

Amitriptylinum Kontrindicēts. C Kontrindicēts.

Clomipraminum

Dati par klomipramīna  lietošanu grūtniecības laikā, kas liecinātu 
par iespējamu nelabvēlīgu ietekmi uz augli vai iedzimtām anomālijām, 
ir ierobežoti.

Klomipramīnu drīkst lietot grūtniecības laikā vienīgi tādā 
gadījumā, ja sagaidāmais ieguvums pārsniedz iespējamo risku 
auglim. 

jaundzimušiem, kuru mātes pirms dzemdībām lietojušas 
tricikliskos antidepresantus, pirmajās stundās vai dienās pēc 
piedzimšanas novēroti zāļu lietošanas pārtraukšanas simptomi, 
piemēram, elpas trūkums, letarģija, kolikas, uzbudināmība, 
hipotensija vai hipertensija, trīce/spazmas/krampji. Lai izvairītos no 
šiem simptomiem, ja iespējams, klomipramīna  lietošana pakāpeniski 
jāpārtrauc vismaz 7 nedēļas pirms paredzamā dzemdību laika.

C
tā kā aktīvā viela izdalās mātes pienā, laktācijas 

periodā vai nu pakāpeniski jāpārtrauc klomipramīna 
lietošana, vai arī jāpārtrauc barošana ar krūti.

Imipraminum Kontrindicēts D Kontrindicēts

Nortriptylinum Nortriptilīnu nedrīkst lietot grūtniecības laikā, ja vien gaidāmais 
terapijas guvums pacientei nepārsniedz teorētisko risku auglim. D

tā kā nortriptilīns mātes pienā nokļūst nelielā 
koncentrācijā, maz ticams, ka jaundzimušo var 
ietekmēt terapeitiskas devas lietošana. Deva, ko 
saņem zīdainis, ir apmēram 2% no mātes dienas 
devas, kas aprēķināta uz ķermeņa masu (mg/
kg). 

zīdīšanu nortriptilīna terapijas laikā var turpināt, 
ja tas tiek uzskatīts par klīniski nepieciešamu, taču 
ieteicama jaundzimušā novērošana, īpaši pirmās 4 
nedēļas pēc dzemdībām.
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Citalopramum

Nelabvēlīga feto/neonatālā toksicitāte pētījumos nav atklāta. 

Epidemioloģiskie dati liecina, ka SSAI lietošana grūtniecības 
laikā, it īpaši vēlīnā grūtniecības stadijā, var palielināt ilgstošas 
plaušu hipertensijas risku jaundzimušajiem (IPHj). Novērotais risks ir 
apmēram 5 gadījumi uz 1000 grūtniecēm. Vispārējā populācijā, šis 
risks ir 1 līdz 2 IPHj gadījumi uz 1000 grūtniecēm.

Pēc SSAI lietošanas grūtniecības laikā, jaundzimušajiem ir ziņots 
par zāļu lietošanas atcelšanas simptomiem.

C

Citaloprāms izdalās mātes pienā. tiek uzskatīts, 
ka ar krūti barotais bērns saņems apmēram 5% no 
mātes devas, kas aprēķināta pēc ķermeņa masas 
(mg/kg). Nav novēroti vai arī novērotie gadījumi 
bijuši nenozīmīgi ar krūti barotajiem bērniem. 
tomēr, pieejamā informācija nav pilnīga, lai izvērtētu 
risku bērnam. Ieteicams ievērot piesardzību. 
jāapsver zīdīšanas priekšrocības salīdzinājumā ar 
iespējamajām blakusparādībām bērnam.

Escitalopramum
Nedrīkst lietot grūtniecības laikā, ja vien nav skaidri pamatotas 

vajadzības. Arī šai gadījumā jāveic rūpīga riska/ieguvumu 
apsvēršana.

C Uzskata, ka escitaloprāms izdalās mātes pienā. 
tādēļ terapijas laikā barot ar krūti nav ieteicams.

Fluoxetinum
Atsevišķi epidemioloģiski pētījumi liecina par paaugstinātu 

kardiovaskulāru defektu risku saistībā ar fluoksetīna lietošanu pirmajā 
grūtniecības trimestrī. Saistības mehānisms nav zināms.

C

Fluoksetīns un tā metabolīts norfluoksetīns 
izdalās pienā. Novērotas blakusparādības ar krūti 
barotiem zīdaiņiem. ja tiek apsvērta ārstēšana 
ar fluoksetīnu, jāapsver arī krūts barošanas 
pārtraukšana. ja, tomēr krūts barošanas netiek 
pārtraukta, jānozīmē zemākā efektīvā fluoksetīna 
deva.

Fluvoxaminum Nedrīkst lietot, ja vien sievietes klīniskam stāvoklim ir 
nepieciešama ārstēšana ar fluvoksamīnu. C

Nelielos daudzumos izdalās ar mātes pienu. 
tāpēc mātēm, kuras baro ar krūti, to lietot nav 
vēlams.

MEDIKAMENtS FERtILItātE, GRŪtNIECĪBA RISKA 
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Paroksetinum

Dažos klīniskajos pētījumos iegūtā informācija liecina, ka SSAI 
(tai skaitā paroksetīna) lietošana var ietekmēt spermas kvalitāti. šī 
iedarbība ir atgriezeniska pēc terapijas pārtraukšanas. šajos pētījumos 
nav pētīta ietekme uz auglību, tomēr izmaiņas spermas kvalitātē var 
ietekmēt auglību dažiem vīriešiem.

 Neliels iedzimtu kardiovaskulāru pataloģiju rašanās risks (piem., 
kambaru un priekškambaru starpsienas defektu) kas saistīta ar 
paroksetīna lietošanu pirmā grūtniecības trimestra laikā.  

Paroksetīnu grūtniecības laikā drīkst lietot tikai tad, ja tas ir 
absolūti nepieciešams. ja sievietei ir iestājusies grūtniecība vai tā tiek 
plānota, ārstējošajam ārstam ir jāizvērtē alternatīvas  terapijas iespējas. 
jāizvairās no pēkšņas terapijas pārtraukšanas grūtniecības laikā.

D

Neliels paroksetīna daudzums izdalās mātes 
pienā. Publicētajos pētījumos zāļu koncentrācija 
ar krūti barotu zīdaiņu serumā nebija nosakāma 
(< 2 ng/ml) vai bija ļoti maza (< 4 ng/ml) un 
šiem zīdaiņiem netika novērotas zāļu iedarbības 
pazīmes. tā kā nav sagaidāma nevēlama iedarbība, 
var apsvērt bērna barošanu ar krūti.

Sertralinum

Nav veikti labi kontrolēti pētījumi grūtniecēm. tomēr būtisks 
daudzums pieejamo datu neliecina par sertralīna terapijas ietekmi uz 
iedzimtu kroplību veidošanos. Pētījumi ar dzīvniekiem uzrādīja ietekmi 
uz reprodukciju, iespējams sakarā ar mātes toksicitāti, ko izraisa vielas 
farmakodinamiskā iedarbība un/vai tiešā vielas farmakodinamiskā 
iedarbība uz augli.

Ir saņemti ziņojumi, ka sertralīna lietošana grūtniecības laikā 
dažiem jaundzimušajiem, kuru mātes lietoja sertralīnu, var izraisīt 
simptomus, kas līdzīgi atcelšanas simptomiem.

C

Sertralīns un tā metabolīts N-desmetilsertralīns 
mātes pienā izdalās nelielos daudzumos.

Nav ieteicams lietot mātēm, kuras baro bērnu 
ar krūti, ja vien pēc ārsta izvērtējuma ieguvums 
atsver iespējamo risku.

Venlafaxinum

Nav pietiekamas informācijas par venlafaksīna lietošanu 
grūtniecēm.

Pētījumos ar dzīvniekiem ir konstatēta reproduktīva toksicitāte.  
Iespējamais risks cilvēkiem nav zināms. 

Venlafaksīnu grūtniecības laikā drīkst lietot vienīgi tad, ja 
paredzamais ieguvums atsver iespējamo risku.

ja venlafaksīns ir lietots līdz dzemdībām, jāņem vērā abstinences 
simptomu sākšanās jaundzimušajam. ja venlafaksīns ir lietots 
grūtniecības trešajā trimestrī, jaundzimušajam var parādīties 
komplikācijas, kad nepieciešama barošana caur zondi, mākslīgā 
elpināšana un ilgstoša hospitalizācija. šīs komplikācijas var parādīties 
uzreiz pēc dzemdībām.

C

Venlafaksīns un tā aktīvais metabolīts 
o-desmetilvenlafaksīns izdalās mātes pienā. Ir 
pēcreģistrācijas ziņojumi par zīdaiņiem, kuriem 
novērota raudulība, nervozitāte un miega 
traucējumi. šie simptomi pazuduši, pātraucot zīdīt 
bērnu. Nevar izslēgt risku zīdainim, kurš saņem 
mātes pienu. tādēļ jāpieņem lēmums par bērna 
zīdīšanas turpināšanu vai pārtraukšanu vai par 
venlafaksīna terapijas turpināšanu vai pārtraukšanu, 
ņemot vērā zīdīšanas pozitīvo ietekmi uz bērnu un 
venlafaksīna terapijas radīto ieguvumu mātei.
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Duloksetinum

Nav atbilstošu datu par duloksetīna lietošanu grūtniecēm. 
Pētījumi dzīvniekiem liecina par reproduktīvu toksicitāti, ja duloksetīna 
sistēmiskais līmenis (AUC) ir mazāks nekā maksimālā klīniskā iedarbība. 
Iespējamais risks cilvēkiem nav zināms.

Grūtniecības laikā drīkst lietot tikai tad, ja iespējamais guvums 
attaisno iespējamo risku auglim.

C

Duloksetīns ļoti vāji izdalās mātes pienā 
cilvēkam (balstoties uz pētījumu ar 6 pacientēm 
laktācijas periodā, kuras nebaroja bērnu ar krūti). 
Aprēķinātā dienas deva zīdaiņiem mg/kg veidā 
ir aptuveni 0,14% no mātes devas. Duloksetīna 
drošība zīdaiņiem nav zināma, tādēļ tā lietošana 
zīdīšanas periodā nav ieteicama.

Mirtazapinum

Ierobežoti dati par mirtazapīna lietošanu grūtniecēm neuzrāda 
iedzimtu defektu pieauguma risku. Pētījumi ar dzīvniekiem nepierāda 
klīniski nozīmīgu teratogēnu iedarbību, taču novēroja toksicitātes 
paaugstināšanos.

Lietojot sievietēm grūtniecības laikā, jāievēro piesardzība. 
ja mirtazapīns ir lietots līdz dzemdībām vai neilgi pirms tām, tad 
ieteicams novērot jaundzimušo, nemot vērā iespējamos atcelšanas 
simptomus.

C

Pētījumos ar dzīvniekiem noskaidrots, un 
ierobežots datu daudzums par cilvēkiem liecina, 
ka mirtazapīns mātes pienā izdalās tikai ļoti mazā 
daudzumā. Lēmums par zīdīšanas turpināšanu/
pārtraukšanu vai mirtazapīna terapijas turpināšanu/
pārtraukšanu jāpieņem, ņemot vērā labumu 
bērnam, ko dod barošana ar krūti, un labumu 
sievietei, ko dod mirtazapīna terapija.

Tianeptinum

Labāk nelietot tianeptīnu jebkurā grūtniecības posmā. ja 
ārstēšanas ar tianeptīnu sākšana vai turpināšana grūtniecības laikā 
ir absolūti nepieciešama, jāņem vērā zāļu farmakoloģiskās īpašības, 
uzraugot jaundzimušo.

Informācija 
nav 

pieejama.

tricikliskie antidepresanti izdalās mātes pienā 
un tādēļ bērna barošana ar krūti ārstēšanas laikā 
nav ieteicama.

Agomelatinum

Reprodukcijas pētījumos ar žurkām un trušiem agomelatīna 
ietekme uz fertilitāti, embrija/augļa attīstību un pre- un postnatālo 
attīstību nav pierādīta.

Klīniskie dati par agomelatīna lietošanu grūtniecības laikā 
nav pieejami. Pētījumi ar dzīvniekiem tiešu vai netiešu kaitīgu 
ietekmi uz grūtniecību, embrionālo/augļa attīstību, dzemdībām vai 
pēcdzemdību attīstību neuzrāda. Lietojot sievietēm grūtniecības 
laikā, jāievēro piesardzība.

Informācija 
nav 

pieejama.

Nav zināms, vai agomelatīns izdalās mātes 
pienā. Agomelatīns un tā metabolīti izdalās žurku 
mātītes pienā. Iespējamā agomelatīna ietekme uz 
ar krūti barotu zīdaini nav noteikta. ja terapija ar 
agomelatīnu tiek atzīta par nepieciešamu, barošana 
ar krūti ir jāpārtrauc.

MEDIKAMENtS FERtILItātE, GRŪtNIECĪBA RISKA 
KAtEGoRIjA* zĪDĪšANAS PERIoDS

Bupropionum

Lietošanas drošība grūtniecības laikā cilvēkiem nav noteikta. 

Retrospektīvā pētījumā iedzimto patoloģiju vai kardiovaskulāro 
patoloģiju īpatsvars saistībā ar vairāk nekā tūkstoš bupropiona 
ekspozīcijas gadījumiem pirmajā trimestrī nebija lielāks, salīdzinot 
ar citu antidepresantu lietošanu. Eksperimentālu pētījumu ar 
dzīvniekiem izvērtēšana nenorāda uz tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi 
uz embrija vai augļa attīstību, grūtniecības norisi, kā arī perinatālo vai 
postnatālo attīstību. Ekspozīcija dzīvniekiem bija līdzīga kā sistēmiskā 
ekspozīcija cilvēkiem, lietojot maksimālo ieteicamo devu. Potenciālais 
risks cilvēkiem nav zināms. 

Bupropiona lietošana grūtniecības laikā var tikt apsvērta tikai 
gadījumos, kad paredzamais ieguvums ir lielāks par iespējamo 
risku. 

B
tā kā bupropions un tā metabolīti cilvēkiem 

izdalās mātes pienā, mātēm bupropiona lietošanas 
laikā jāiesaka nebarot bērnu ar krūti.

Garastāvokļa stabilizatori.

Lithii carbonas
Ir palielināts iedzimtu anomāliju risks. Lietošana grūtniecības laikā 

var tikt apsvērta tikai gadījumos, kad paredzamais ieguvums ir lielāks 
par iespējamo risku.

D
Litijs izdalās mātes pienā. Litija lietošanas laikā 
barošana ar krūti jāpārtrauc. 

Carbamazepinum

Dzīvnieku pētījumos karbamazepīns uzrādīja salīdzinoši zemu 
teratogēnisku potenciālu.

Vajadzētu lietot iespējami mazas, efektīvas preparāta devas, 
iesaka regulāri kontrolēt preparāta saturu plazmā (zāļu uzraudzība) 
(terapeitiskās robežas 3 -12 mg/l = 13 – 50 μmol/l).

ziņojumi par attīstības traucējumiem un malformāciju, ieskaitot 
spina bifida un arī citas iedzimtas anomālijas, piem., kraniofaciālus 
defektus, kardiovaskulāras malformācijas, hipospādijas un dažādu 
organisma sistēmu anomālijas.  

D

Viela izdalās augļa asinīs un mātes pienā. 
Lai sasniegtu lēnu karbamazepīna atcelšanu 
jaundzimušajam, zīdīšanu jāpārtrauc pakāpeniski. 
Karbamazepīns, kas izdalās pienā, var izraisīt 
jaundzimušajam zīšanas grūtības, jo tam ir sedatīva 
ietekme uz CNS.
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Acidum 
valproicum

Valproātus neiesaka lietot sievietes reproduktīvā vecumā un 
grūtniecības laikā, ja vien nav absolūtas nepieciešamības (t.i., situācijās, 
kad cita ārstēšana ir neefektīva vai nepanesama). 

jaundzimušajiem, izņēmuma gadījumos ziņots par hemorāģisko 
sindromu, kas saistīts ar hipofibrinogenēmiju un afibrinogenēmiju, kas 
var būt letāla. jaundzimušajiem jānosaka trombocītu skaits, fibrinogēna 
līmenis plazmā, jāveic asinsreces testi un jānosaka asinsreces faktori. 
ziņots par hipoglikēmijas gadījumiem jaundzimušajiem, kuru mātes 
lietojušas valproātu grūtniecības 3. trimestrī.

D

Mātes pienā valproāts izdalās maz, 
koncentrācija ir 1-10% no līmeņa mātes serumā. 
Balstoties uz literatūras datiem un klīnisko 
pieredzi, bērna zīdīšana ir apsverama, ievērojot 
valprojskābes drošības profilu, īpaši hematoloģiskos 
traucējumus.

Lamotriginum

Nevar izslēgt palielinātu iedzimtu defektu risku. Pētījumos ar 
dzīvniekiem pierādīta toksicitātes attīstība. 

ja terapija ar lamotrigīnu grūtniecības laikā tiek uzskatīta par 
nepieciešamu, ieteicams lietot mazāko iespējamo terapeitisko 
devu.

C

Dati liecina, ka lamotrigīns nokļūst mātes pienā. 
Dažiem ar krūti barotiem bērniem lamotrigīna 
koncentrācija serumā sasniedza līmeni, kad 
iespējama farmakoloģiska iedarbība.

Iespējamais pozitīvais krūts barošanas efekts 
jāizsver attiecībā pret potenciālo nevēlamo 
blakusparādību risku bērnam. ja sieviete izlemj par 
labu bērna barošanai ar krūti lamotrigīna terapijas 
laikā, zīdainis jānovēro, lai konstatētu, vai viņam 
nerodas nevēlamas blakusparādības.

Vēres:
1. zāļu valsts aģentūra. Latvijas Republikas zāļu reģistrs. 2012, Rīga. http://

www.zva.gov.lv/?id=377&sa=377&top=112
2. EMEA Eiropas Savienībā centralizēti reģistrēto zāļu datu bāze. http://

www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/home/Home_Page.
jsp&jsenabled=true

3. Content and Format of Labeling for Human Prescription Drug and 
Biological Products; Requirements for Pregnancy and Lactation 
Labeling.  FDA, Department of Health and Human Services. http://
edocket.access.gpo.gov/2008/pdf/E8-11806.pdf 

4. Andrēziņa R., tērauds E. Klīniskā psihofarmakoterapija. Latvijas Psihiatru 
asociācija, Rīga, 2009.

5. taylor D., Paton C., Kapur S. Maudsley Prescribing Guidelines.11th ed. 
Wiley-Blackwell, UK, 2012. 

6. Bazire S. Psychotropic drug directory 2012. Lloyd-Reinhold 
Communications, UK, 2012.

7. Semple D. et al. oxford Handbook of Psychiatry, 2nd edition. oxford 
University press, 2009.

8. Stahl SM., Essenial Psychopharmacology. the Prescribrer’s Guide. 
Cambridge University Press, 2006. 

9. Stahl SM. Stahl’s Neuroscience and Mental Health Pocketbook Series: 
Antipsychotics. Neuroscience Education Institute. USA, 2008.  

10. Stahl SM. the Prescribers Guide. Antidepressants. Cambridge University 
Press. USA, 2011. 
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Ražotājs Zāļu ATC 
kods Nosaukums Aktīvā viela Iepako-

jums
Kompen-

sācija
Papildus 

nosacījumi
Lietošana mg

 un reizes
DDD mg

GL Pharma N05BA08 Bromazepam LANNACHER tab. 3mg N20 Bromazepamum N20 1.5-3x3 10

GL Pharma N05BA08 Bromazepam LANNACHER tab. 3mg N30 Bromazepamum N30 1.5-3x3 10

GL Pharma N05BA08 Bromazepam LANNACHER tab. 6mg N20 Bromazepamum N20 1.5-3x3 10

GL Pharma N06AB03 Fluoxetine LANNACHER caps 20mg N20 Fluoxetinum N20 20-60x1 20

GL Pharma N06AB04 Pram 10mg tab. N28 Citalopramum N28 20-40x1 20

GL Pharma N06AB04 Pram 20mg tab. N28 Citalopramum N28 20-40x1 20

GL Pharma N06AB04 Pram 40mg tab. N28 Citalopramum N28 20-40x1 20

GL Pharma N03AG01 Convulex ret tab. 300mg N100 Natrii valproas N100 KzS
Individuāla 
dozēšana

1500

GL Pharma N03AG01 Convulex ret tab. 500mg N50 Natrii valproas N50 KzS
Individuāla 
dozēšana

1500

GL Pharma N03AG01 Convulex syr 50mg/ml 100ml Natrii valproas
100ml 
pudele

KzS
Individuāla 
dozēšana

1500

GL Pharma N03AG01 Convulex caps 150mg N100
Acidum 
valproicum

N100 Reference
Individuāla 
dozēšana

1500

GL Pharma N03AG01 Convulex caps 300mg N100
Acidum 
valproicum

N100 Reference
Individuāla 
dozēšana

1500

GL Pharma N03AG01 Convulex caps 500mg N100
Acidum 
valproicum

N100 Reference
Individuāla 
dozēšana

1500

Ražotājs Zāļu ATC 
kods Nosaukums Aktīvā viela Iepako-

jums
Kompen-

sācija
Papildus 

nosacījumi
Lietošana mg

 un reizes
DDD mg

GL Pharma N03AG01 Convulex amp 100mg/ml N5 Natrii valproas N5
Individuāla 
dozēšana

1500

GL Pharma N03AF01 Carbalex tab. 200mg N50 Carbamazepinum N50 Reference
Individuāla 
dozēšana

1000

GL Pharma N03AF01 Carbalex tab. 400mg N50 Carbamazepinum N50
Individuāla 
dozēšana

1000

GL Pharma N03AF01 Carbalex ret tab. 300mg N50 Carbamazepinum N50 Reference
Individuāla 
dozēšana

1000

GL Pharma N03AF01 Carbalex ret tab. 600mg N50 Carbamazepinum N50 Reference
Individuāla 
dozēšana

1000

GL Pharma N05AH04 Hedonin 100mg N60 Quetiapinum N60 KzS 150-800x1-2 400

GL Pharma N05AH04 Hedonin 200mg N60 Quetiapinum N60 KzS 150-800x1-2 400

GL Pharma No6AX16 Lanvexin 37.50mg ret caps N30 Venlafaxinum N30 37,5-225x1 100

GL Pharma No6AX16 Lanvexin 75mg ret caps N30 Venlafaxinum N30 75-225x1 100

GL Pharma No6AX16 Lanvexin 150mg ret caps N30 Venlafaxinum N30 75-225x1 100

GL Pharma N06AB06 Sertraline LANNACHER tab. 50mg N30 Sertralinum N30 KzS 50-200x1 50

GL Pharma N06AB06 Sertraline LANNACHER tab. 100mg N30 Sertralinum N30 50-200x1 50

www.gl-pharma.at www.gl-pharma.at

N N Nervu sistēmaNervu sistēma
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PSIHotRoPo MEDIKAMENtU NozĪMēšANA 
ĪPAšāM PACIENtU GRUPāM.

Psihotropo medikamentu nozīmēšana bērniem parasti nav pirmās izvēles 
terapijas metode, pirms nozīmēt medikamentus vienmēr jāizvērtē iespēja 
nozīmēt kādu no psihoterapijas veidiem. Bērnu vecumam ir raksturīgi dažādi 
attīstības traucējumi (mācību, kustību runas u.c.), dažādas autisma formas, 
uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms, dažādi uzvedības traucējumi. 
Vienmēr nepieciešama iespējami precīza šo traucējumu diagnostika, lai varētu 
mērķtiecīgi no zīmēt kādu no terapijas veidiem. Diemžēl bērnu, bet īpaši 
pusaudžu vecumā sākas arī pieaugušo vecumam raksturīgās psihiskās slimības – 
šizofrēnija, bipolāri afektīvie traucējumi, depresija – šo saslimšanu simptomātika 
ir atipiska, bērnu vecumam raksturīgām īpatnībām un gaitu. Izvērtējot, kādus 
medikamentus nozīmēt bērnam jāņem vērā virkne faktoru:

•	 Medikamentozā ārstēšana vienmēr ir daļa kompleksas terapijas. 
•	 Medikamentu nozīmēšana bērniem biežāk ir mērķēta uz kādu simptomu 

vai sindromu korekciju, nevis uz diagnozi (slimību).
•	 Nozīmēšanai bērnu vecumā reģistrēta tikai neliela daļa psihotropo 

līdzekļu, tie ir medikamenti, par kuriem ir veikti klīniskie pētījumi bērniem 
un pierādīta to efektivitāte un drošums. Bieži reģistrēto indikāciju nav 
jaunākās paaudzes psihotropajiem medikamentiem, kuri iespējams ir 
drošāki un saudzīgāki – tādos gadījumos vienmēr ir jāapsver iespējamie 
ieguvumi un blakusparādību riski, jāvadās no klīniskās pieredzes un 
publikācijām medicīniskajā literatūrā. Nereģistrēto medikamentu 
nozīmēšana jāsaskaņo ar bērna vecākiem vai aizbildni, saņemot informētu 
piekrišanu.

•	 Bērniem psihotropie medikamenti vienmēr ir nozīmējami zemākajā 
efektīvajā devā, ja iespējams, tad īsu kursu veidā.

•	 Nozīmējot medikamentus bērniem iespēju robežās ir jāizvairās no 
polifarmācijas.

•	 Nozīmējot bērniem antidepresantus, pirmās izvēles antidepresanti ir 
selektīvie serotonīna atpakaļsaistes inhibitori. Uzsākot ārstēšanu strikti 
jāseko klīnisko simptomu dinamikai, suicīda riskam un nevēlamaām 
blaknēm.

•	 Nozīmējot neiroleptiskos līdzekļus jānozīmē zemākā efektīvā deva, 
jāseko gan klīnisko simptomu dinamikai, gan nevēlamām blaknēm – 

ekstrapiramidālajam sindromam, metabolām un endokrīnām blaknēm, 
kardioloģiskām blaknēm.

•	 Benzodiazepīnu nozīmēšana psihiatrijā bērniem ieteicama tikai akūtu 
trauksmes simptomu un uzvedības traucējumu korekcijai, bet tie nav 
nozīmējami plānveidā trauksmes u.c. simptomu ārstēšanā.

Psihotropo medikamentu nozīmēšana gados veciem pacientiem bieži 
problemātiska dažādu sakarā ar komorbīdām somātiskām saslimšanām un 
tām nepieciešamajiem medikamentiem (bieži nepieciešama polifarmācija), 
kā arī saistība ar izmaiņām nierēs, aknās, kardiovaskulārajā sistēmā, kas ir 
saistītas ar medikamentu farmakokinētikas (traucēta uzsūkšanās kuņģa – zarnu 
traktā, metabolisma pārmaiņas, medikamentu izvadīšanās traucējumi) un 
farmakodinamikas pārmaiņām (piem.: receptoru jūtīguma un skaita izmaiņas 
CNS) . Gados veciem pacientiem ir  jāseko striktāk somātiskā stāvokļa pārmaiņām, 
lietojot psihotropos līdzekļus (piem.: glikozes līmeņa kontrole pacientiem ar 
diabēta risku, EKG kontrole pacientiem, kas saņem tCA vai atipiskos neiroleptiķus 
u.c.). Gados veciem pacientiem terapeitisko efektu bieži var sasniegt ar mazām 
medikamentu devām (gados vecie pacienti ir jūtīgāki pret psihotropiem 
līdzekļiem), ir paaugstināts nevēlamo blakņu risks. 

•	 Gados veciem pacientiem psihotropie medikamenti nozīmējami, ja nav 
citas palīdzības iespējas

•	 Ieteicamas vienkārši saprotamas medikamentozās terapijas shēmas, jo 
gados veciem pacientiem var būt traucēta spriestspēja un atmiņa

•	 jānozīmē mazākā efektīvā psihotropo medikamentu deva, lēni devu 
titrējot, nepieciešamības gadījumā, arī medikamentu atcelšanai jānotiek 
pakāpeniski

•	 jārēķinās, ka gados veciem pacientiem var būt slikta līdzesība terapijai 
sociālu faktoru dēļ, kā arī depresīviem pacientiem augsts pašnāvības risks

•	 jāievēro monoterapijas princips, ja tas ir iespējams; t.sk. nav vēlams 
kombinēt vairākus medikamentus, lai koriģētu iepriekš nozīmēto 
medikamentu blaknes

•	 Izvairīties no medikamentiem, kam ir antiholinerģiska darbība (kognitīvi 
traucējumi, urīna retence, aizcietējumi u.c.) un alfa-1 adrenoreceptoru 
blokāde (hipotonija), kā arī medikamentiem ar prolongētu darbību 
(benzodiazepīni ar garu pusizvades pariodu (klonazepāms), depo 
neiroleptiķi u.c.)

•	 tipisko neiroleptiķu lietošana var būt saistīta ar paaugstinātu mirstības 
risku, atipiskajiem neiroleptiķiem risks ir mazāks. Sedatīvu līdzekļu un 
benzodiazepīnu lietošana gados veciem pacientiem saistīta ar līdzsvara 
traucējumiem, hipotoniju, krišanas gadījumā pacients var gūt traumas. 
Blaknes pastiprinās, ja pacients benzodiazepīnus lieto kopā ar alkoholu.

Pacientiem ar nieru bojājumu jārēķinās ar palēninātu medikamentu un to 
metabolītu izvadīšanos caur nierēm. Nozīmējot psihotropos medikamentus 
pacientiem ar nieru bojājumu, jāņem vērā glomerulu filrācijas spēja un kreatinīna 
klīrenss. Ieteicams izvairīties no nefrotoksisku medikamentu nozīmēšanas (piem. 
litijs), kā arī no medikamentu nozīmēšanas, kuriem ir antiholinerģiska darbība (tCA 
u.c.). Nozīmējot psihotropus medikamentus ieteicams uzsākt terapiju ar zemāko 
devu un titrēšanu veikt lēni. Nav ieteicams nozīmēt ilgas darbības medikamentus, 
piemēram depo neiroleptiķu injekcijas. jāizvairās no polifarmācijas un strikti 
jāseko iespējamām blaknēm, t.sk. kardioloģiskām (Qt intervāla pagarināšanās 
pacientam saņemot neiroleptiķus u.c.). Pirmās izvēles neiroleptiķi pacientiem ar 
nieru funkcijas traucējumiem ir no tNL - haloperidols (2-6mg) , no ANL olanzapīns 

(sākot ar 5 mg); pirmās izvēles AD ir citaloprams un sertralīns, kā pirmās izvēles 
sedatīvos un miega līdzekļus iesaka lorazepāmu un zopiklonu [Maudsley]. 
Piesardzīgi nozīmējami gabapentīns, litijs, sulpirīds un amisulprīds, kas pārsvarā 
metabolizējas caur nierēm. 

Pacientiem ar aknu bojājumu jāņem vērā, ka aknu patoloģija ilgstoši var 
noritēt asimptomātiski, tāpēc vienmēr rekomendē pārbaudīt aknu fermentus. 
jāizvairās no polifarmācijas un strikti jāseko iespējamām blaknēm. Lielākā 
daļa psihotropo medikamentu metabolizējas caur aknām, tāpēc jānozīmē 
zemākās efektīvās devas, jāņem vērā medikamentu metabolizēšanos piedaloties 
citohroma 450 (CYP450) enzīmiem.  Pacientiem ar aknu bojājumu jāizvairās no 
medikamentu nozīmēšanas, kas izraisa aizcietējumus. Pirmās izvēles neiroleptiķi 
pacientiem ar aknu funkcijas traucējumiem ir no tNL – haloperidols un 
sulpirīds zemās devās, no ANL - amisulprīds; pirmās izvēles AD ir citaloprams un 
paroksetīns, kā pirmās izvēles sedatīvos un miega līdzekļus iesaka oksazepāmu, 
lorazepāmu [Maudsley].

Tabula Nr 42. Neiroleptisko līdzekļu, antidepresantu un garastāvokļa stabilizatoru lietošana bērniem, gados veciem pacientiem, 
pacientiem ar aknu un nieru mazspēju. 

ANtIPSIHotISKAIS 
LĪDzEKLIS

LIEtošANA ĪPAšāS PACIENtU GRUPāS

BēRNI UN PUSAUDŽI GADoS VECāKI CILVēKI PACIENtI AR AKNU 
NEPIEtIEKAMĪBU PACIENtI AR NIERU MAzSPējU

Sulpiridum Indicēts no 14 gadu vecuma
terapija jāsāk ar mazākām 
devām un deva jāpalielina 
pakāpeniski

zāļu deva jāpielāgo 
atkarībā no pacienta 
individuālās atbildes 
reakcijas.

Ilgstošas terapijas gadījumā mazina sulpirīda 
dienas devu atbilstoši kreatinīna klīrensa 
lielumam: 
30-60 ml/min – 70% no parastās devas
10 – 30 ml/min – 50% no parastās devas
< 10 ml/min – 34% no parastās devas

Haloperidolum

Indicēts no 3 gadu vecuma.
Deva: 0,1 mg/4 kg ķermeņa masas 
2 – 3 reizes dienā.
3 - 5 gadu vecumā apmēram 0,3 - 
1,5 mg dienā, 6 - 15 gadu vecumā  
0,8 - 2,5 mg dienā, 15 -18 gadu 
vecumā deva jāpiemēro individuāli.

Dozēšana piesardzīga. Puse 
no pieaugušo parastās devas, 
sākumdevu dalot 2 lietošanas 
reizēm.
Devu pakāpeniski palielināt 
līdz optimālai atbildes 
reakcijai. 

Deva jāsamazina. 
Medikaments jālieto 
piesardzīgi.

Medikaments jālieto piesardzīgi.

Melperonum Informācija par melperona 
lietošanu bērniem ir ierobežota.

Devu piemēro, līdz tiek 
sasniegta optimālā 
terapeitiskā iedarbība.

Pacientiem ar smagām 
aknu slimībām 
jāordinē piesardzīgi.

Pacientiem ar smagām nieru slimībām 
jāordinē piesardzīgi.
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zuclopenthixolum
Klīniskas pieredzes trūkuma 
dēļ,  lietošana nav piemērota 
bērniem.

jānozīmē zemākās 
efektīvās devas 
lietošana.

jālieto mazākā ieteicamā deva un, ja 
iespējams, ieteicams kontrolēt zāļu 
līmeni serumā.

Pacientiem ar samazinātu nieru 
funkciju zuklopeniksola lietošanu 
var nozīmēt parastās devās.

Flupentixolum
Nepietiekamas klīniskās 
pieredzes dēļ, flupentiksola 
lietošana nav ieteicama.

ordinē pusi no parastās 
devas.

Nepieciešams veikt rūpīgu devas 
pielāgošanu un, ja iespējams, ieteicams 
veikt seruma līmeņa noteikšanu.

Var nozīmēt parasto flupentiksola 
devu lietošanu.

Chlorprotixenum
Lietošana nav ieteicama, 
jo nav veikti pietiekami 
kontrolēti pētījumi.

jāpiemēro katram 
pacientam individuāli, 
robežās no 15-90 mg/
dienā.

Devas ieteicams rūpīgi piemērot un, ja 
iespējams, noteikt zāļu līmeni asinīs.

Devas ieteicams rūpīgi piemērot 
un, ja iespējams, noteikt zāļu līmeni 
asinīs.

Clozapinum

Drošība un efektivitāte, 
lietojot bērniem vecumā līdz 
16 gadiem, nav pierādīta. 
Nedrīkst lietot šajā vecuma 
grupā, iekams nav iegūti 
sīkāki dati.

Izvērtējot iespējamos 
ieguvumus un blakņu riskus 
var tikt nozīmēts kā 3 izvēles 
medikaments psihotisku 
traucējumu ārstēšanā 
bērniem [Maudsley]. 

Pacientiem vecākiem 
par 60 gadiem -  
ārstēšanu uzsākt ar īpaši 
mazu devu (12,5 mg 
vienu reizi dienā pirmajā 
dienā), ar sekojošu
devas pakāpenisku 
palielināšanu līdz 25 mg 
dienā.

Kontrindicēts, ja ir aktīva aknu slimība, 
kas saistīta ar sliktu dūšu, anoreksiju vai 
dzelti; progresējoša aknu slimība, aknu 
mazspēja.

Pacienti ar stabiliem aknu traucējumiem 
anamnēzē var lietot klozapīnu, bet viņiem 
regulāri jāveic aknu funkcionālo testu 
pārbaudi. ja rādītāju paaugstināšanās 
ir klīniski nozīmīga (vairāk nekā 3 reizes 
pārsniedz ANR) vai parādās dzeltes 
simptomi, ārstēšana ar klozapīnu 
jāpārtrauc.

Kontrindicēts, ja ir smaga neiru 
slimība. 

Amisulpiridum

Lietošana no pubertātes 
līdz 18 gadu vecumam nav 
ieteicama, bet bērniem līdz 
pubertātei amisulprīds ir 
kontrindicēts.

jālieto īpaši piesardzīgi, 
jo ir hipotensijas un 
pārmērīgas sedācijas 
risks.

tā kā šīs zāles vāji metabolizējas, devas 
samazināšana nav nepieciešama.

Amisulprīds izdalās caur nierēm. 
Nieru mazspējas gadījumā 
pacientiem ar kreatinīna klīrensu 30 
- 60 ml/min, deva jāsamazina uz pusi 
un pacientiem ar kreatinīna klīrensu 
10 -30 ml/min, - līdz vienai trešdaļai. 
tā kā nav pieredzes par zāļu 
lietošanu pacientiem ar smagu 
nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss 
< 10 ml/min), šiem pacientiem zāles 
ieteicams lietot ļoti uzmanīgi.
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Risperidonum

Indicēts uzvedības traucējumu ar pastāvīgu agresiju īslaicīgai 
simptomātiskai ārstēšanai (līdz 6 nedēļām) bērniem no 5 gadu 
vecuma un pusaudžiem, kam intelektuālas spējas ir vājākas par 
vidējo vai ir psihiska aizture un diagnoze uzstādīta pēc DSM-IV 
kritērijiem un kam agresīvas vai cita veida destruktīvas izturēšanās 
ārstēšanai nepieciešama farmakoloģiska terapija. 

Medikamentozajai ārstēšanai jābūt plašākas ārstēšanas programmas 
daļai, kas ietver arī psihosociālo un izglītojošo korekciju. Risperidonu 
ieteicams parakstīt bērnu neiroloģijas un bērnu un pusaudžu 
psihiatrijas speciālistam vai ārstam, kas labi pārzina uzvedības 
traucējumu ārstēšanu bērniem un pusaudžiem.

šizofrēnijas un bipolāras mānijas gadījumā lietošana līdz 18 gadu 
vecumam nav ieteicama efektivitātes datu trūkuma dēļ.

optimālā deva sākot no 0,25 – 0,5 mg, atkarībā no svara.
Klīniskos pētījumos ir pozitīvi dati mānijas ārstēšanā akūtā periodā, 
0,5 – 2.5 mg devas līdzvērtīgi efektīvas ar 3-6 mg devu, bet zemāks 
EPS risks. Biežākās blaknes miegainība un nogurums [Maudsley].
Viens no pirmās izvēles neiroleptiķiem pie psihotiskiem 
traucējumiem (līdz 3 mg) pediatriskiem pacientiem [Maudsley].

Indicēts pastāvīgas 
agresivitātes īslaicīgai 
ārstēšanai (līdz 6 
nedēļām) pacientiem ar 
vidēji smagu
vai smagu Alcheimera 
demenci, kam nav 
atbildes reakcijas pret 
nemedikamentozu 
ārstēšanu, un, ja 
pastāv sevis vai citu 
apdraudēšanas risks.

Ieteicamā sākumdeva 
ir 0.5 mg divas reizes 
dienā. šo devu var 
individuāli pielāgot, 
palielinot pa 0.5 mg 
divas reizes dienā līdz 
1 - 2 mg divas reizes 
dienā.

Pacientiem ar 
traucētu aknu 
darbību ir 
paaugstināta brīvās 
risperidona
Frakcijas 
koncentrācija 
plazmā.

Sākumdeva un 
turpmākās devas ir
jāsamazina uz 
pusi un devas 
palielināšana jāveic 
lēnāk.

Pacientiem ar 
nieru darbības 
traucējumiem 
ir mazāka spēja 
izvadīt aktīvo 
antipsihotisko 
frakciju nekā
pieaugušajiem 
ar normālu nieru 
darbību.

Sākumdeva 
un turpmākās 
devas ir
jāsamazina uz 
pusi un devas 
palielināšana 
jāveic lēnāk.

ziprasidonum

Ieteicamā deva akūtai bipolārās mānijas ārstēšanai pediatriskiem 
pacientiem (10 – 17 gadus veciem) ir viena 20 mg deva 1. dienā, 
lietojot to maltītes laikā. ziprasidonu pēc tam lieto ēšanas laikā divās 
dalītās dienas devās, titrējot 1 – 2 nedēļu laikā līdz mērķa devai 120 
– 160 mg/dienā robežās pacientiem, kuru ķermeņa masa ir < 45 
kg, vai līdz mērķa devai 60 – 80 mg/dienā robežās pacientiem, kuru 
ķermeņa masa ir < 45 kg. Pēc tam deva jāpielāgo atbilstoši pacienta 
klīniskajam stāvoklim 80 – 160 mg/dienā robežās pacientiem, kuru 
ķermeņa masa ir ≥45 kg, vai 40 – 80 mg/dienā pacientiem, kuru 
ķermeņa masa ir <45 kg.  

Parasti nav jālieto 
mazāka sākumdeva, 
bet tās lietošana 
jāapsver par 65 gadus 
veciem un vecākiem 
pacientiem, ja to prasa 
klīniski faktori.

Nav pieredzes par 
ziprazidona lietošanu 
pacientiem ar smagu 
aknu mazspēju, 
tāpēc 
šai pacientu grupai 
ziprazidonu jālieto 
piesardzīgi.

Pacientiem ar 
traucētu nieru 
darbību devas 
pielāgošana nav 
nepieciešama.
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Sertindolum

Ņemot vērā to, ka nav ziņu par 
lietošanas drošumu un efektivitāti, 
sertindola  lietošana bērniem nav 
ieteicama.

Pacientiem, kas vecāki par 
65 gadiem, ārstēšanu drīkst sākt 
tikai pēc pilnīgas kardiovaskulāras 
izmeklēšanas. Vecākiem 
cilvēkiem titrēšanas gaitai jābūt 
lēnākai un balstdevai mazākai.

Pacientiem ar viegliem/vidēji 
smagiem aknu darbības traucējumiem 
nepieciešama lēnāka titrēšana un 
mazāka balstdeva.

Pacientiem ar 
pavājinātu nieru 
darbību var ordinēt 
sertindolu parastajā 
devā. Hemodialīze 
neietekmē sertindola 
farmakokinētiku.

olanzapinum

olanzapīns nav ieteicams bērniem 
un pusaudžiem līdz 18 gadu 
vecumam, jo nav informācijas par 
drošību un efektivitāti.
Ir pozitīvi pētījumi par nozīmēšanu 
bērniem akūtas mānijas ārstēšani 
5 – 20 mg devā, bet terapijas laikā 
novērots svara pieaugums, glikozes 
metabolisma traucējumi, aknu 
fermentu paaugstināšanās.
Viens no pirmās izvēles 
neiroleptiķiem pie psihotiskiem 
traucējumiem (līdz 10 mg) 
pediatriskiem pacientiem.

Parasti nav indicēta mazākas 
sākumdevas (5 mg dienā) 
lietošana, taču tas jāapsver 
pacientiem 65 gadu vecumā un 
vecākiem, ja to attaisno klīniskie 
faktori.

jāapsver mazākas sākumdevas (5 mg) 
lietošana.

Vidēji smagas aknu mazspējas gadījumā 
(A vai B pakāpes ciroze pēc Child-Pugh 
klasifikācijas) sākumdevai jābūt 5 mg un 
tā jāpalielina piesardzīgi.

jāapsver mazākas 
sākumdevas (5 mg) 
lietošana.

Quetiapinum

Efektivitāte un drošība bērniem un 
pusaudžiem nav noteikta.
Ir pozitīvi pētījumu dati bērniem 
ar BAt gan monoterapijā gan 
kombinācijā ar valproātiem.

jālieto uzmanīgi, īpaši ārstēšanas 
sākumposmā. Deva var būt jātitrē 
lēnāk nekā gados jaunākiem 
pacientiem, un var būt jāizvēlas 
mazāka dienas terapeitiskā deva. 

Gados vecākiem pacientiem 
vidējais kvetiapīna plazmas 
klīrenss bija par 30 – 50 % 
mazāks salīdzinājumā ar gados 
jaunākiem pacientiem.

tāpēc kvetiapīns uzmanīgi lietojams 
pacientiem ar iepriekš zināmiem aknu 
darbības traucējumiem, īpaši ārstēšanas 
sākumposmā. 

Pacientiem ar iepriekš zināmiem aknu 
darbības traucējumiem lietošana jāsāk 
ar 25 mg dienā. Katram pacientam 
atkarībā no klīniskās atbildes reakcijas 
un panesamības, deva jāpalielina katru 
dienu ar pieaugumu 25 – 50 mg dienā, 
sasniedzot efektīvo devu.

Pacientiem ar 
nieru darbības 
traucējumiem devas 
pielāgošana nav 
nepieciešama.

Aripiprazolum

šizofrēnija pusaudžiem, vecākiem 
par 15 gadiem: ieteicamā deva ir 
10 mg/dienā reizi dienā, neatkarīgi 
no ēdienreizēm. ja nepieciešams, 
tālāka devas palielināšana jāveic ik 
pa 5 mg, nepārsniedzot dienas devu 
30 mg.
Pozitīvi pētījumu dati nozīmējot 
pediatriskiem pacientiem ar akūtu 
māniju 10 – 30 mg devā. Viens no 
pirmās izvēles neiroleptiķiem pie 
psihotiskiem traucējumiem 
(līdz 10 mg) pediatriskiem 
pacientiem.

Pacientiem vecākiem par 
65 gadiem jādomā par mazāku 
sākotnējo devu.

Nav nepieciešama devas pielāgošana 
pacientiem ar viegliem vai mēreniem 
aknu funkcijas traucējumiem. 

Nav pietiekošu datu, lai sniegtu 
rekomendācijas par devām 
slimniekiem ar smagiem aknu funkcijas 
traucējumiem. Viņiem devas jānosaka 
īpaši piesardzīgi. Slimniekiem ar 
smagiem aknu funkcijas traucējumiem 
maksimālā dienas deva 30 mg
jālieto piesardzīgi.

Nav nepieciešama 
devas pielāgošana.

Antidepresanti

Amitriptylinum Indicēts sākot no 16 gadu vecuma.

Pacientiem, kas vecāki par 
65 gadiem, ārstēšana jāsāk ar 
devu 25 – 75 mg dienā. tā kā šai 
gadījumā pastāv paaugstināts 
nevēlamo blakusparādību risks, 
deva jāpalielina piesardzīgi, 
stingrā ārsta uzraudzībā. šai 
vecuma grupā terapeitisko 
efektu var sasniegt ar uz pusi 
zemākām zāļu devām nekā 
jaunāku pacientu grupā.

Pacientiem ar aknu mazspēju 
amitriptilīns jālieto  piesardzīgi, 
jo iespējama zāļu akumulācija un 
pārdozēšanas simptomi.

jālieto piesardzīgi. 
zāles tiek izvadītas 
galvenokārt caur 
nierēm.

Clomipraminum

Indicēts sākot no 5 gadu vecuma.

Pusaudži kopumā spēcīgāk reaģē 
uz klomipramīnu nekā vidēja 
vecuma cilvēki. Klomipramīns jālieto 
piesardzīgi pusaudžiem un deva 
jāpalielina piesardzīgi.

jālieto piesardzīgi gados 
vecākiem pacientiem un deva 
jāpalielina piesardzīgi. 

ārstēšanu sāk ar 10 mg dienā. 
Deva pakāpeniski, aptuveni 
10 dienu laikā, jāpaaugstina līdz 
optimālajam līmenim 
30 – 50 mg dienā un pēc tam 
tāda deva jāuztur līdz ārstēšanas 
beigām.

Pacientiem ar aknu darbības 
traucējumiem jāievēro piesardzība.

Pacientiem ar 
nieru darbības 
traucējumiem 
jāievēro piesardzība.
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Imipraminum

Indicēts bērniem no 6 
gadu vecuma īslaicīgai 
papildterapijai nakts 
enurēzes gadījumā, 
ja nav diagnosticēta 
organiska pataloģija. 

ārstējot bērnus 
jāuzmanās, lai 
nepārsniegtu devu 
2,5 mg/kg ķermeņa 
masas dienā.

ārstēšana jāuzsāk ar mazāko 
iespējamo devu. Sākumdevu 
pakāpeniski var palielināt līdz 
50 -70 mg dienā.

jānozīmē piesardzīgi. Smagu aknu 
darbības traucējumu gadījumā ir 
kontrindicēts. 

jānozīmē piesardzīgi. Smagu 
nieru darbības traucējumu 
gadījumā ir kontrindicēts.

Nortriptylinum
Nav ieteicams drošības 
un efektivitātes datu 
trūkuma dēļ. 

 Pacienti pēc 60 g. v.: sākumā lieto 
25 mg reizi dienā, ko pakāpeniski 
palielina, ja nepieciešams, līdz 150 
mg ik pārdienas. Papildus devas 
galvenokārt lieto no rīta.

Ieteicama uzmanīga devas pielāgošana 
un, ja iespējams, vēlams noteikt zāļu 
koncentrāciju serumā.

Var lietot parastās devas.  

Citalopramum Nav ieteicams.

Gados vecākiem pacientiem 
deva ir jāsamazina uz pusi 
no ieteicamās devas, t.i., līdz 
10 – 20 mg dienā. Maksimālā 
ieteicamā deva –gados vecākiem 
pacientiem ir 20 mg dienā.

Pacientiem ar viegliem līdz vidēji smagiem 
aknu darbības traucējumiem pirmo divu 
terapijas nedēļu laikā ieteicamā sākuma 
deva ir 10 mg dienā. Atkarībā no pacienta 
individuālas atbildes reakcijas, devu var 
palielināt maksimāli līdz 20 mg dienā. 

Pacientiem ar smagiem aknu darbības 
traucējumiem jāievēro piesardzība un 
deva jāpalielina, ievērojot īpašu 
piesardzību.

Devas pielāgošana pacientiem 
ar viegliem vai mēreniem 
nieru darbības traucējumiem 
nav nepieciešama.

Nav pieejama informācija 
par pacientu ar smagiem 
nieru darbības traucējumiem 
ārstēšanu (kreatinīna klīrenss 
mazāks par 20 ml/min).
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Escitalopramum
Nedrīkst lietot bērnu un 
pusaudžu līdz 18 gadu 
vecumam ārstēšanai.

Sākuma deva ir 5 mg vienu reizi 
dienā. Atkarībā no pacienta 
individuālās atbildes reakcijas 
devu var palielināt līdz 10 mg 
dienā.

Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem 
aknu darbības traucējumiem pirmajām 
divām ārstēšanās nedēļām ieteicams 
izmantot 5 mg sākuma devu. Atkarībā no 
individuālās pacienta atbildes reakcijas, 
devu var palielināt līdz 10 mg. Smagu aknu 
darbības traucējumu gadījumā jāievēro 
piesardzība.

Pacientiem ar viegliem vai 
vidēji smagiem nieru darbības 
traucējumiem deva nav 
jāmaina. Piesardzību ieteicams 
ievērot pacientiem ar stipri 
pavājinātu nieru darbību 
(CLCR mazāks par 30 ml/min).

Fluoxetinum

Bērniem no 8 gadu 
vecuma mērenas un 
smagas derpesijas 
gadījumā kopā ar 
psihoterapiju.

jāievēro piesardzība, ja deva tiek 
palielināta, un parasti dienas 
deva nedrīkst pārsniegt 40 mg. 
Maksimālā ieteicamā deva ir 
60 mg dienā.

Var apsvērt lietot mazāku vai retāk lietotu 
devu (piemēram, 20 mg katru otro dienu) 
pacientiem ar aknu bojājumiem.

zāles izdalās caur nierēm. 

Dializējamiem pacientiem 
ar smagu nieru mazspēju 
(GFā < 10 ml/min), nosakot 
fluoksetīna vai norfluoksetīna 
līmeni asinīs pēc divus 
mēnešus ilgas lietošanas pa 
20 mg/dienā, nebija atšķirības 
salīdzinot ar normālas nieru 
funkcijas kontroles pacientiem.

Fluvoxaminum

Bērniem no 8 gadu 
vecuma pie obsesīvi 
kompulsīviem 
traucējumiem.

Dati par gados vecākiem 
pacientiem neliecina, ka devu 
atšķirība, salīdzinot ar jaunākiem
pacientiem, ir klīniski nozīmīga. 
tomēr gados vecākiem 
pacientiem devas jāpaaugstina 
lēnāk un jānozīmē piesardzīgāk.

Pacientiem ar aknu mazspēju terapija 
jāuzsāk ar zemām devām, tie rūpīgi 
jānovēro.

Retos gadījumos fluvoksamīna terapija 
ir saistīta ar aknu enzīmu sekrēcijas 
pieaugumu, kam vairumā gadījumu 
pievienojas klīniskas izpausmes. šajā 
gadījumā terapiju vēlams pārtraukt.

Pacientiem ar nieru mazspēju 
terapija jāuzsāk ar zemām 
devām, tie rūpīgi jānovēro.
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Paroxetinum
Nedrīkst lietot bērnu un 
pusaudžu līdz 18 gadu 
vecumam ārstēšanai.

Novēro paaugstinātu paroksetīna 
koncentrāciju plazmā, bet
koncentrācijas diapazons sakrīt ar 
diapazonu, kas novērojams gados 
jaunākiem pacientiem.

terapiju uzsāk ar pieaugušo 
sākuma devu. Dažiem pacientiem 
ir lietderīgi palielināt devu, bet
maksimālā deva nedrīkst 
pārsniegt 40 mg dienā.

Pacientiem aknu mazspēju paaugstinās 
paroksetīna koncentrācija plazmā. tādēļ 
jālieto devu diapazona mazākā deva.

Pacientiem ar smagu nieru 
mazspēju (kreatinīna klīrenss 
< 30 ml/min) paaugstinās 
paroksetīna koncentrācija 
plazmā. tādēļ jālieto devu 
diapazona mazākā deva.

Sertralinum

Bērniem no 6 gadu 
vecuma pie obsesīvi 
kompulsīviem 
traucējumiem.

Nav pierādīta efektivitāte 
bērniem ar depresijas 
epizodēm.

Gados vecākiem pacientiem deva 
jāizvēlas ar piesardzību, jo var būt 
palielināts hiponatriēmijas risks.

jālieto piesardzīgi. Pacientiem ar aknu 
darbības traucējumiem -  jāizvēlas mazākas 
devas vai devas jālieto retāk.

tā kā nav pieejami klīniskie dati par 
sertralīna lietošanu pacientiem ar smagiem 
aknu darbības traucējumiem, šiem 
pacientiem sertralīnu nedrīkst lietot.

Devas pielāgošana nav 
nepieciešama.

Venlafaxinum Neiesaka lietot bērniem 
un pusaudžiem.

Nav nepieciešams izvēlēties 
specifisku venlafaksīna devu 
tikai pamatojoties uz pacienta 
vecumu.
tomēr ir jāievēro, piesardzība 
ārstējot vecākus pacientus 
(piem., iespējamu nieru darbības 
traucējumu dēļ var mainīties 
pret neiromediatoru jutība un to 
afinitāte).

Vienmēr jālieto iespējami mazākā 
efektīvā deva un jāpievērš īpaša 
uzmanība devas palielināšanai.

Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem 
aknu darbības traucējumiem parasti iesaka 
samazināt devu par 50%. tomēr, ņemot 
vērā klīrensa atšķirības starp indivīdiem, var 
būt vēlama devas individuāla pielāgošana.

Ir ierobežoti dati par pacientiem ar izteikti 
pavājinātu aknu darbību. tādēļ jāievēro 
piesardzība un
jāapsver iespēja samazināt devu par 
vairāk nekā 50 %. ārstējot pacientus ar 
izteikti pavājinātu aknu darbību, jāizvērtē 
iespējamā ieguvuma un riska attiecība.

Lai gan pacientiem ar 
pavājinātu nieru darbību, 
kuriem glomerulārās filtrācijas 
ātrums (GFā) ir 30– 70 ml/
min, nav nepieciešams mainīt 
devu, ir jāievēro piesardzība. 
Pacientiem, kuriem veic 
hemodialīzi un kuriem ir smagi 
nieru darbības traucējumi 
(GFā < 30 ml/min), kopējā 
deva jāsamazina uz pusi. 
tomēr ņemot vērā klīrensa 
atšķirības starp indivīdiem, var 
būt vēlama devas individuāla 
pielāgošana.
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Duloxetinum Neiesaka lietot bērniem 
un pusaudžiem.

Ņemot vērā tikai vecumu, gados 
vecākiem pacientiem deva nav 
jāpielāgo. tomēr, tāpat kā ar 
jebkurām zālēm, ārstējot gados 
vecākus pacientus, ir jāievēro 
piesardzība.

Nedrīkst lietot pacientiem ar aknu slimību, 
kas izraisījusi aknu darbības traucējumus.

Pacientiem ar viegliem vai 
vidēji smagiem nieru darbības 
traucējumiem (kreatinīna 
klīrenss 30 –  80 ml/min) deva 
nav jāpielāgo. 

Duloksetīnu nedrīkst lietot 
pacienti ar smagiem nieru 
darbības  traucējumiem 
(kreatinīna klīrenss < 30 ml/
min.

Mirtazapinum Nedrīkst lietot bērniem 
un pusaudžiem.

Ieteicamā deva ir tāda pati 
kā pieaugušiem pacientiem. 
Vecākiem cilvēkiem devas 
paaugstināšana jāveic ciešā 
ārsta uzraudzībā, lai nodrošinātu 
pietiekamu preparāta efektu un 
drošību.

Mirtazapīna klīrenss var būt samazināts 
pacientiem ar aknu darbības 
traucējumiem. tas jāņem vērā, parakstot 
mirtazapinum šai pacientu grupai, 
īpaši smagu aknu darbības traucējumu 
gadījumos, jo nav veikti pētījumi par 
pacientiem ar smagiem aknu darbības 
traucējumiem.

Mirtazapīna klīrenss var būt 
samazināts pacientiem ar 
vidējiem vai smagiem nieru 
darbības traucējumiem 
(kreatinīna klīrenss < 40 ml/
min). tas jāņem vērā, parakstot 
mirtazapīnu šai pacientu 
grupai.

tianeptinum Neiesaka lietot bērniem 
un pusaudžiem.

Pēc 70 gadu vecuma ieteicama 
devas samazināšana līdz 2 
tabletēm dienā.

Devas samazināšana nav
nepieciešama.

Ieteicama devas samazināšana 
līdz 2 tabletēm dienā.

Agomelatinum

Lietošanas drošība un 
efektivitāte bērniem līdz 
18 gadu vecumam nav 
noteikta.

Gados vecākiem pacientiem (≥ 
65 g.v.) efektivitāte nav skaidri 
pierādīta. Ir maz klīnisko datu par 
agomelatīna lietošanu pacientiem 
ar depresijas epizodēm vecumā 
≥ 65 gadiem. tāpēc, parakstot 
agomelatīnu šiem pacientiem, 
jāievēro piesardzība.

Kontrindicēts.

Pacientiem ar smagiem 
nieru darbības traucējumiem 
agomelatīna farmakokinētikas 
raksturlielumu nozīmīgas 
izmaiņas netika novērotas. 
tomēr par agomelatīna 
lietošanu depresijas 
slimniekiem ar smagiem 
vai vidēji smagiem nieru 
darbības traucējumiem ir maz 
klīnisko datu. tāpēc, parakstot 
agomelatīnu šiem pacientiem, 
ir jāievēro piesardzība.
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Bupropionun

Nav paredzētas 
lietošanai bērniem un 
pusaudžiem, kas jaunāki 
par 18 gadiem.

Vecāka gadagājuma pacientiem 
iespējama pavājināta nieru 
funkcija, tādēļ var būt 
nepieciešams samazināt 
lietošanas biežumu.

Pacientiem ar aknu darbības traucējumiem 
bupropions lietojams piesardzīgi. Sakarā 
ar paaugstinātu variabilitāti preparāta 
farmakokinētikā pacientiem ar vieglu vai 
vidēji smagu aknu cirozi ieteicamā deva ir 
150 mg vienu reizi dienā.

Pacientiem ar nieru darbības 
traucējumiem ieteicamā 
deva ir 150 mg vienu reizi 
dienā, jo šādiem pacientiem 
bupropions un tā aktīvie 
metabolīti var akumulēties 
lielākā mērā nekā parasti.

Garastāvokļa stabilizatori

Lithii carbonas

Lietojams bērniem no 
12 gadu vecuma taču 
piesardzīgi. Bērniem 
biežāk kā pieaugušiem 
novēro blakusparādības. 
Ierobežota litija 
nozīmēšana pusaudžiem 
ar māniju, jo pusaudži 
bieži ir nelīdzestīgi 
terapijai.

Nepieciešamas zemākas devas. 
Lielāks blakusparādību risks. Devu pielāgošana nav nepieciešama. 

Neiesaka lietot pacientiem 
ar smagiem nieru darbības 
traucējumiem.

Carbamazepinum Lietojams bērniem no 
15 gadu vecuma.

Gados vecākiem pacientiem 
terapiju ieteicams sākt ar devu 
100 mg 2 reizes dienā.

Kontrindicēts pie smagas aknu mazspējas. 
Pirms terapijas jāveic aknu funkcionālie 
testi.

Aknu darbības traucējumu vai aktīvas aknu 
slimības pazīmju vai simptomu attīstība 
nekavējoties jāizvērtē un ārstēšanas ar 
karbamazepīnu atlikšana ir atkarīga no 
izvērtēšanas rezultātiem.

Izdalās pārsvarā caur nierēm. 
jādozē uzmanīgi.
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Acidum 
valproicum

Nerekomendē 
kā garastāvokļa 
stabilizatoru bērniem 
līdz 10 gadu vecumam. 
jāizvairās nozīmēt 
pusaudzēm, sakarā 
ar risku attīstīties 
neauglībai un 
policistiskām olnīcām. 

terapiju ieteicams sākt ar 
mazākām devām. Devu 
pakāpeniski palielināt. 

terapeitiskā deva parasti mazāka 
nekā jaunāka gadagājuma 
pacientiem. 

Kontrindicēts. Var būt jāsamazina deva. 

Lamotriginum

Nav piemērots kā 
garastāvokļa stabilizators 
bērniem un pusaudžiem 
līdz 18 gadu vecumam.

Populāciju farmakokinētikas 
pētījumos, kuros iesaistīti gan 
gados vecāki, gan jauni epilepsijas 
pacienti vienos un tajos pašos 
klīniskajos pētījumos, tika 
pierādīts, ka lamotrigīna klīrensa 
izmaiņas nesasniedz klīniski 
nozīmīgu pakāpi.

Pacientiem ar vidēji smagiem vai 
smagiem aknu darbības traucējumiem 
parasti jāsamazina sākuma deva, devas 
kāpināšanā izmantotās devas un balstdeva. 

šajā pacientu grupā 
lamotrigīna sākuma devai 
jābūt balstītai uz pacienta 
vienlaicīgi lietotajām zālēm; 
pacientiem ar izteikti smagiem 
nieru darbības traucējumiem 
var būt efektīvas samazinātas 
balstdevas.

1. zāļu valsts aģentūra. Latvijas Republikas zāļu reģistrs. 2012, Rīga. http://
www.zva.gov.lv/?id=377&sa=377&top=112

2. EMEA Eiropas Savienībā centralizēti reģistrēto zāļu datu bāze. http://
www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/home/Home_Page.
jsp&jsenabled=true

3. Andrēziņa R., tērauds E. Klīniskā psihofarmakoterapija. Latvijas Psihiatru 
asociācija, Rīga, 2009.

4. taylor D., Paton C., Kapur S. Maudsley Prescribing Guidelines.11th ed. 
Wiley-Blackwell, UK, 2012. 

5. Bazire S. Psychotropic drug directory 2012. Lloyd-Reinhold 
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• Mitrina maksts gļotādu, darbojas antiseptiski, iznīcina sēnīti un baktērijas;
•	Atbilst	maksts	fizioloģiskajam	pH	4,0	-	4,5	līmenim;
•	Lietojams	grūtniecības	un	zīdīšanas	periodā;
•	Lietojams	menopauzes	laikā,	ja	ir	kontrindikācijas	lietot	hormonu	preparātus;
•	Mazina	diskomfortu	dzimumakta	laikā,	samazina	sāpes	pēc	dzimumakta;
•	Bez	hormoniem,	tādēļ	piemērots	ilglaicīgai	lietošanai;
•	Ar	alfa-bisabololu	(sastāvā	kumelīšu	ēteriskā	eļļa),	pienskābi,	polikarbofilu.

Lietošana: 1 vai 2 reizes nedēļā makstī, ņemot vērā simptomu smaguma pakāpi.
Vai katru dienu uztriept (iemasēt) želeju maksts apvidū. Pirms lietošanas izlasīt instrukciju.

•	Maiga un ērta putu forma, kurai ir intīmajai higiēnai optimāls pH līmenis;
•	Piemērota	jutīgai,	sausai	ādai,	kas	viegli	pakļaujas	kairinājumam	un	ir	uzņēmīga			
   pret sēnīti vai ādas infekcijas slimībām;
•	Uztur	dabisko	gļotādas	un	ādas	aizsardzību	no	mikroorganismiem;
•	Lieliski	mitrina,	attīra,	dezinficē,	veic	dezodoranta	funkcijas;
•	Piemērota	maigai	ādas	depilācijai;
•	Bez	parabēniem,	sārmiem,	pienskābes;
•	Sastāvā:	glicerīns,	rīcineļļa,	lipīdi,	jojoba	eļļa,	antibakteriālās	vielas.

Mazgāšanas laikā āda ir jāpaberž, lai rastos putas, pie kurām pieliptu netīrumi un āda 
tiktu attīrīta. Lietojot intīmas higiēnas putas LADEE® FoAM, tā darīt nav nepieciešams, 
tādēļ jau sakairināta gļotāda vai āda tiek aizsargāta īpaši maigi.

•	Maiga	mazgāšanās	želeja,	kurai	ir	intīmajai	higiēnai	optimāls	pH	līmenis;
•	Piemērota	jutīgai,	sausai	ādai,	kas	viegli	pakļaujas	kairinājumam	un	ir	uzņēmīga	
   pret sēnīti vai ādas infekcijas slimībām;
•	Uztur	dabisko	gļotādas	un	ādas	aizsardzību	no	mikroorganismiem;
•	Lieliski	attīra,	mitrina,	veic	dezodoranta	funkcijas;
•	Bez	parabēniem,	sārmiem,	pienskābes;
•	Sastāvā:	glicerīns,	lipīdi,	žožobas	eļļa,	antibakteriālās	vielas;
•	Var	mazgāt	visu	ķermeni.

Ražots: Beļģijā. Izplatītājs: Ladee Pharma Baltics..www.ladeepharma.lv

Vitamīnu komplekss ar mikroelementiem
sievietēm, kuras plāno grūtniecību,
grūtniecēm, sievietēm zīdīšanas periodā.

Uztura bagātinātājs.
30 kapsulas.

Katra paciņa satur 2g inozīta un 200 µg folskābes.
Inofolic  iesaka lietot, lai palīdzētu regulēt menstruālo ciklu 
un uzlabotu ovolāciju.

Ražotājs: Pharcoterm s.r.l., Via Abele Merli 1, Milanino, Itālija. Izplatītājs: Ladee Pharma Baltics. 

Uztura bagātinātājs. 
Iepakojumā 20 paciņas. 

jauna iespēja palīdzēt  policistisku 
olnīcu sindroma gadījumā.

www.ladeepharma.lv



Ar krūti barojošu māmiņu krūšu galu intensīvai kopšanai.
Produkta sastāva pamatā ir no augiem iegūts 2QR-complex, kas ir unikāls ar tā spēju neitralizēt kaitīgās 
baktērijas drošā un dabiskā veidā.
•	 Neitralizē kaitīgos mikroorganismus drošā un dabiskā veidā.
•	 Novērš infekciju (mastītu) veidošanos.
•	 Sekmē dabisku dzīšanas procesu.
•	 Remdē sāpīgus krūšu galus.
•	 Sniedz ātru komforta un remdējošu efektu ar krūti barojošām māmiņām.
•	 Gēls ir dabisks un nekaitīgs norijot, nesatur konservantus.

Multi-Mam® kompreses

Ārstē un noverš maksts sēnītes problēmas.
Prebiotiska laktobaktēriju stimulēšana.
Mazina niezi, kairinājumu, smaku un izdalījumus.
Multi-Gyn® FloraPlus uztur vaginālās mikrofloras līdzsvaru iznīcinot kaitīgu mikroorganismus un uzturot 
Lactobaktērijas.
Sastāva pamatā ir patentētais 2QR-complex. Multi-Gyn® FloraPlus ir ļoti efektīvs vaginālajām problēmām, 
mazina diskomforta sajūtu – izdalījumus, niezi, iekaisums, apsārtumu, jūtīgumu.
Prebiotiķi stimulē labo laktobaktērju augšanu. FloraPlus optimizē maksts floru un Ph līmeni.

Multi-Gyn® FloraPlus

Vagināla sausuma profilaksei un ārstēšanai.
Multi-Gyn® LiquiGel novērš maksts sausumu. tas rada labvēlīgus apstākļus maksts gļotādas audiem, stimulē 
dabiskā mitruma uzturēšanu.
Sastāva pamatā ir patentētais 2QR-complex, kas neitralizē kaitīgās baktērijas dabiskā un drošā veidā.
tādēļ tas veicina arī dabīgus audu dzīšanas procesus (piemēram, pēc dzemdībām).
Gēls lieliski novērš maksts sausumu, ko var izsaukt dažādi faktori, piemēram, dzimumsakari, hormonālas 
izmaiņas, medikamenti, stress, tamponu lietošana. 
tas ir lielisks lubrikants ar spēcīgu remdējošu efektu.

Multi-Gyn® LiquiGel

www.bioclin.nl

Vagināla diskomforta profilaksei un ārstēšanai.
Multi-Gyn® ActiGel – efectīvs līdzeklis bakteriālās vaginozes un ar to saistītā diskomforta profilaksei un 
ārstēšanai.
Patentēts 2QR kompleks bloķē kaitīgās baktērijas drošā un dabīgā veidā. tas optimizē apstākļus maksts floras 
un audu veselībai.
Multi-Gyn® ActiGel tieši mazina vaginālo diskomfortu:
•	 mazina izdalījumus un nepatīkamu aromātu;
•	 mazina niezēšanu un kairinājumu;
•	 ātri sniedz atvieglojumu vagināla diskomforta gadījumā;
•	 optimizē apstākļus maksts floras un audu veselībai;
•	 dabisks un drošs lietošanai.

Multi-Gyn® ActiGel

Ziepes nesaturoša emulsija ārīgai lietošanai intīmajām ķermeņa zonām.
•	 Īpaši maiga, droša, nerada kairinājumu.
•	 Nesatur smaržvielas, konservantus.
•	 Sastāvā patentētais 2QR-complex.

Multi-Gyn® FemiWash mazgā un atsvaidzina intīmo zonu.
tas ir īpaši maigs, drošs un nekairina pat visjutīgākos audus.
FemiWash ir ideāls līdzeklis ikdienas intīmajai higiēnai.
tas ir ziepju nesaturošs un pH neitrāls, kas saudzē dabisko floru.

Multi-Gyn® FemiWash

www.bioclin.nl
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Grūtniecības testi

Hometest grūtniecības testi mājas apstākļos jebkurā diennakts laikā sniegs ātru un precīzu 
atbildi jau septītajā dienā pēc apaugļošanas.

Hometest ekspresstesti agrīnu grūtniecību nosaka ar precizitāti, kura augstāka par 99,5%. 
Augstā jūtība 10mlU/ml ļauj noteikt grūtniecības iestāšanos jau 7-10 dienā pēc apaugļošanas.

Pieejami:
Hometest 1 testa strēmelīte;
Hometest 2 testa strēmelītes;
Hometest strūklas tests.

Grūtniecības testi Ls 0.48 - 2.15

ovulācijas perioda diagnostikas eksprestesti Hometest palīdzēs noteikt apaugļošanai 
vislabvēlīgākās dienas.

Hometest 7 testa strēmelītes – papildus 2 strēmelītes, ja jums ir grūti noteikt testēšanas sākuma 
dienu.

Ovulācijas noteikšanas testi Ls 6.00 - 7.15

HomeTest produkciju ražo kompānija Atlas Link, Inc. Kompānija dibināta 1996. gadā un pašreiz ir viena no vadošajiem diagnostikas testu ražotājiem ASV. 
Ražotnei ir piešķirts kvalitātes sertifikāts ISO 13485, produkcijai eirosertifikāts CE.

Vega NutritioNals
- IzšķIroša Izvēle

Acidophilus bifidus complex

Veselīga, sabalansēta zarnu trakta mikroflora ir viens 
no visa organisma veselības priekšnoteikumiem. 
Draudzīgās, probiotiskās baktērijas nepieciešamas 
gremošanas procesā, barības vielu absorbcijā, 
dažu vitamīnu sintēzē, tās stiprina organisma 
imunitāti, veicina zarnu trakta darbību un 
patogēno mikroorganismu izvadīšanu.

Mikroflora var mainīties lietojot 
antibiotikas, kontraceptīvos līdzekļus 

vai ceļojot pa ekzotiskām zemēm.

www.vegavitamins.co.uk



Vega nutritionals

Vega produkti nesatur mākslīgās piedevas, krāsvielas, ģenētiski modificētas sastāvdaļas un 
konservantus. Pie tam, maksimālai drošībai produktos netiek izmantoti želatīns, kukurūza, 
glutēns, kvieši, sāls, cukurs, ciete, soja, raugs, piena olbaltums.
Ražotājs: Vega Nutritionals Ltd., Lielbritānija.

ACIDoPHILUS BIFIDUS CoMPLEX

Veselīga, sabalansēta zarnu trakta mikroflora ir viens no visa organisma veselības 
priekšnoteikumiem. Draudzīgās, probiotiskās baktērijas nepieciešamas gremošanas 
procesā, barības vielu absorbcijā, dažu vitamīnu sintēzē, tās stiprina 
organisma imunitāti, veicina zarnu trakta darbību un patogēno 
mikroorganismu izvadīšanu.

Mikroflora var mainīties lietojot antibiotikas, kontraceptīvos 
līdzekļus vai ceļojot pa ekzotiskām zemēm.

MENoPAUSE FoRMULA

Sievietei dzīves “pārvērtībās” nepieciešams atbalsts. šī formula satur sojas izoflavonu koncetrātu, 
kas mazina menopauzei raksturīgās nepatīkamās sajūtas – karstuma viļnus, svīšanu, kā arī 
saspringumu, aizkaitināmību. Gurķenes eļla nodrošina ar omega-3 taukskābēm. Formula satur 
arī zaļās tējas ekstraktu, A vitamīnu, alfa-liposkābi, priežu mizas ekstraktu, selēnu – spēcīgus 
antioksidantus (menopauzes laikā ir paaugstināts brīvo radikāļu daudzums); minerālvielas 
magniju, cinku, dzelzi, mangānu, varu un vitamīnus C, E, B kompleksu, kas piedalās 
nozīmīgās bioķīmiskās reakcijās vielmaiņas procesos.

oPtICARE 20-20 FoRMULA

Vega opticare Formula satur plašu dabas vielu klāstu kombinācijā ar specifiskiem antioksidantiem, kas palīdz cīnīties 
ar redzes pasliktināšanās problēmām.

Mellene mazina acs nogurumu. Ginks un vīnogu sēklas stiprina acs asinsvadu audus, veicina asinsrtiti. Luteīns un 
likopēns ir antioksidanti, kas var pasargāt tīkleni no potenciāli bīstamās gaismas. Minerālvielas (cinks, dzelzs, selēns) 
un vitamīni (beta karotīns, vitamīns E) palīdz cīnīties pret redzes pasliktināšanos un veicina redzi tumša.

PRoStAtE FoRMULA

80% vīriešu pēc 50 gadiem sajūt izmaiņas, ko raksturo palielinātas 
prostatas disfunkcija. Praksē ir pierādījies, ka sabalpalma uzlabo prostatas 
funkciju un ierobežo tās palielināšanos. ši formula satur ķirbja sēklu eļļu, 
kurā ir augsts fitosterolu līmenis, pētersīļu pulveri, kas izraisa diurētisku un 
atslābinošu efektu, kā arī cinku, kas ir nepieciešams spermatoģenēzē un uzlabo 
dzimumfunkciju. Formula satur arī vīriešiem svarīgākos vitamīnus (B grupas 
vitamīni, A vitamīns) un minerālvielas (mangāns, hroms, selēns).

HAIR-SKIN-NAILS FoRMULA

Satur metilsulfonilmetānu – svarīgu bioloģiski aktīva sēra avotu, kas nepieciešams 
kolagēna sintēzē matu, nagu un ādas ātri augošo šūnu atjaunošanai. tā kā 
formula satur arī nozīmīgākās minerālvielas (magnijs, silīcijs, dzelzs, cinks, jods, 
selēns) un vitamīnus (C, E, D2 vitamīns, B grupas vitamīni), tad, lietojot šo formulu, 
iespējams nodrošināt organismu ar tieši tām barības vielām, kas nepieciešamas šo 
šunu vairošanās un augšanas procesam.

Rezultāts? Skaisti mati, stipri nagi un vesela āda.
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Ražotājs AtC kods Nosaukums Aktīvā viela Iepakojums Lietošana mg un reizes

Biologische 
Heilmittel 
Heel GmbH, 
Vācija

V03AX

Cerebrum 
compositum 
NM šķīdums 
injekcijām

Cerebrum suis, Embryo totalis suis, Hepar suis, Placenta totalis suis, 
Kalium phosphoricum, Selenium, thuja occidentalis, Strychnos 
ignatii, Acidum phosphoricum, Cinchona pubescens, Sulfur, Kalium 
bichromicum, Gelsemium sempervirens, Ruta graveolens, Arnica 
montana, Aesculus hippocastanum, Manganum phosphoricum, 
Magnesium phosphoricum, Semecarpus anacardium, Conium 
maculatum, Hyoscyamus niger, Aconitum napellus, Anamirta cocculus, 
Ambra grisea

10 vai 100 
ampulas 
pa 2,2 ml.

Recepšu 
zāles

(i.m.), (s.c.), intradermāli vai 
(i.v.) 1 ampulu 1-3 x nedēļā.

Biologische 
Heilmittel 
Heel GmbH, 
Vācija

V03AX

Coenzyme 
compositum 
šķīdums 
injekcijām

Coenzymum A, Acidum ascorbicum, thiaminum hydrochloricum, 
Natrium riboflavinum phosphoricum, Pyridoxinum hydrochloricum, 
Nicotinamidum, Acidum cis-aconiticum, Acidum citricum, Acidum 
fumaricum, Acidum alpha-ketoglutaricum, Acidum malicum, Acidum 
succinicum, Barium oxalsuccinicum, Natrium diethyloxalaceticum, 
Natrium pyruvicum, Cysteinum, Pulsatilla pratensis, Hepar sulfuris, Sulfur, 
Adenosinum triphosphoricum, Nadidum, Manganum phosphoricum, 
Magnesium oroticum dihydricum, Cerium oxalicum, Acidum DL alpha-
liponicum, Beta vulgaris rubra

10 vai 100 
ampulas 
pa 2,2 ml.

Recepšu 
zāles

 intradermāli,(i.m.) vai  (s.c.) 
1 ampulu 1-3 x nedēļā.

Biologische 
Heilmittel 
Heel GmbH, 
Vācija

V03AX

Cutis 
compositum 
N šķīdums 
injekcijām

Cutis suis, Hepar suis, Splen suis, Placenta suis, Glandula suprarenalis 
suis, Funiculus umbilicalis suis, thuja occidentalis, Galium aparine, 
Selenium, thallium sulfuricum, Strychnos ignatii, Sulfur, Cortisonum 
aceticum, Urtica urens, Phosphoricum acidum, Calcium fluoratum, 
Mercurius solubilis Hahnemanni, Aesculus hippocastanum, Ichthyolum, 
Ledum palustre, Arctium lappa, Acidum formicicum, Acidum alfa-
ketoglutaricum, Acidum fumaricum, Natrium diethyloxalaceticum

10 vai 100 
ampulas 
pa 2,2 ml.

Recepšu 
zāles

(i.m.), (s.c.), (i.c.), (i.v.)Akūtu 
slimību gadījumā katru 
dienu, hronisku slimību 
gadījumā pa 1 ampulai 
1 – 3 x nedēļā

www.heel.lv

HOMEOPĀTISKAS ZĀLES

Ražotājs AtC kods Nosaukums Aktīvā viela Iepakojums Lietošana mg un reizes

Biologische 
Heilmittel 
Heel GmbH, 
Vācija

V03AX

Discus 
compositum 
šķīdums 
injekcijām

Discus intervertebralis suis, Acidum ascorbicum, thiaminum 
hydrochloricum, Natrium riboflavinum phosphoricum, Pyridoxinum 
hydrochloricum, Nicotinamidum, Funiculus umbilicalis suis, Cartilago 
suis, Medulla ossis suis, Embryo totalis suis, Glandula suprarenalis 
suis, Pulsatilla pratensis, Hydrargyrum oxydatum rubrum, Sulfur, 
Cimicifuga racemosa, Ledum palustre, Pseudognaphalium obtusifolium, 
Citrullus colocynthis, Secale cornutum, Argentum metallicum, 
zincum metallicum, Cuprum aceticum, Aesculus hippocastanum, 
Medorrhinum-Nosode, Ranunculus bulbosus, Ammonium chloratum, 
Kalium carbonicum, Cinchona pubescens, Sepia officinalis, Acidum 
picrinicum, Berberis vulgaris, Acidum silicicum, Calcium phosphoricum, 
Acidum DL alpha-liponicum, Natrium diethyloxalaceticum, Nadidum, 
Coenzymum A

10 vai 100 
ampulas
pa 2,2 ml.

Recepšu 
zāles

(i.m.), subkutānai (s.c.) vai 
intradermāli 1 ampulu 1-3x 
nedēļā.

Biologische 
Heilmittel 
Heel GmbH, 
Vācija

V03AX

Hepar 
compositum 
N šķīdums 
injekcijām

Hepar suis, Cyanocobalaminum, Duodenum suis, thymus suis, Colon 
suis, Vesica fellea suis, Pankreas suis, taraxacum officinale, Lycopodium 
clavatum, Chelidonium majus, Acidum oroticum monohydricum, 
Cinchona pubescens, Silybum marianum, Histaminum, Sulfur, Avena 
sativa, Natrium diethyloxalaceticum, Acidum alpha-ketoglutaricum, 
Acidum malicum, Acidum fumaricum, Calcium carbonicum 
Hahnemanni, Acidum DL alpha-liponicum, Cynara scolymus, Veratrum 
album

10 vai 100 
ampulas 
pa 2,2 ml.

Recepšu 
zāles

(i.m), subkutānai (s.c) vai (i.v.) 
l 1 ampulu 1-3 x nedēļā.

Biologische 
Heilmittel 
Heel GmbH, 
Vācija

V03AX

Mucosa 
compositum 
šķīdums 
injekcijām

Mucosa nasalis suis, Mucosa oris suis, Mucosa pulmonis suis, Mucosa 
oculi suis, Mucosa vesicae felleae suis, Mucosa vesicae urinariae suis, 
Mucosa pylori suis, Mucosa duodeni suis, Mucosa oesophagi suis, 
Mucosa jejuni suis, Mucosa ilei suis, Mucosa coli suis, Mucosa recti 
suis, Mucosa ductus choledochi suis, Ventriculus suis, Pankreas suis, 
Argentum nitricum, Atropa belladonna, oxalis acetosella, Semecarpus 
anacardium, Phosphorus, Lachesis mutus, Cephaelis ipecacuanha, 
Strychnos nux-vomica, Veratrum album, Pulsatilla pratensis, Kreosotum, 
Sulfur, Natrium diethyloxalaceticum, Bacterium Coli-Nosode, Marsdenia 
condurango, Kalium bichromicum, Hydrastis canadensis, Mandragora ex 
radice siccato, Momordica balsamina, Ceanothus americanus

10 vai 100 
ampulas 
pa 2,2 ml.

Recepšu 
zāles

i/m, s/c,  i/v /Akūtu 
traucējumu gadījumā lieto 
katru dienu, citos gadījumos 
3-1 reizi nedēļā pa 1 ampulai
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Ražotājs AtC kods Nosaukums Aktīvā viela Iepakojums Lietošana mg un reizes

Biologische 
Heilmittel 
Heel GmbH, 
Vācija

V03AX

Neralgo-
Rhem-Injeel 
šķīdums 
injekcijām

Causticum Hahnemanni, Colchicum autumnale, Citrullus colocynthis, 
Ferrum metallicum, Lithium benzoicum, Gnaphalium polycephalum, 
Rhus toxicodendron, Filipendula ulmaria

10 vai 100 
ampulas 
pa 1,1 ml.

Recepšu 
zāles

(s.c.), (i.m.) vai ( i.v.) 
1 ampulu  1-3 x nedēļā. 
Akūtu traucējumu gadījumā 
lieto pa 
1 ampulai katru dienu.

Biologische 
Heilmittel 
Heel GmbH, 
Vācija

V03AX

Ovarium 
compositum 
šķīdums 
injekcijām

ovarium suis, Placenta totalis suis, Uterus suis, tuba uterina suis, 
Hypophysis suis, Cypripedium calceolus var. pubescens, Lilium 
lancifolium, Pulsatilla pratensis, Aquilegia vulgaris, Sepia officinalis, 
Lachesis mutus, Apisinum, Kreosotum, Calvatia gigantea, Psychotria 
ipecacuanha, Mercurius solubilis Hahnemanni, Hydrastis canadensis, 
Acidum cis-aconiticum, Magnesium phosphoricum

10 vai 100 
ampulas

 pa 2,2 ml.

Recepšu 
zāles

i/m, s/c, i/d,  i/v /Akūtu 
traucējumu gadījumā lieto 
katru dienu, citos gadījumos 
3-1 reizi nedēļā pa 1 ampulai

Biologische 
Heilmittel 
Heel GmbH, 
Vācija

V03AX

Placenta 
compositum 
šķīdums 
injekcijām

Placenta suis, Embryo suis, Vena suis, Arteria suis, Funiculus umbilicalis 
suis, Hypophysis suis, Secale cornutum, Acidum sarcolacticum, tabacum, 
Strophanthus gratus, Aesculus hippocastanum, Melilotus officinalis, 
Cuprum sulfuricum, Natrium pyruvicum, Barium carbonicum, Plumbum 
jodatum, Vipera berus, Solanum nigrum

10 vai 100 
ampulas 
pa 2,2 ml.

Recepšu 
zāles

i/m, s/c, i/d, ja  i/v /Akūtu 
traucējumu gadījumā lieto 
katru dienu, citos gadījumos 
3-1 reizi nedēļā pa 1 ampulai

Biologische 
Heilmittel 
Heel GmbH, 
Vācija

V03AX
Traumeel S 
šķīdums 
injekcijām

Arnica montana, Calendula officinalis, Chamomilla recutita, Symphytum 
officinale, Achillea millefolium, Atropa belladonna, Aconitum napellus, 
Bellis perennis, Hypericum perforatum, Echinacea angustifolium, 
Echinacea purpurea, Hamamelis virginiana, Mercurius solubilis 
Hahnemanni, Hepar sulfuris

10 vai 100 
ampulas 
pa 2,2 ml.

Recepšu 
zāles

i/m, s/c, i/d, i.v., intra-, 
periartikulāri /Akūtu 
traucējumu gadījumā lieto 
katru dienu, citos gadījumos 
pa 1-2 ampulām 3-1x nedēļā

Biologische 
Heilmittel 
Heel GmbH, 
Vācija

V03AX

Ubichinon 
compositum 
šķīdums 
injekcijām

Ubidecarenonum, Acidum ascorbicum, thiaminum hydrochloricum, 
Natrium riboflavinum phosphoricum, Pyridoxinum hydrochloricum, 
Nicotinamidum, Colchicum autumnale, Podophyllum peltatum, 
Conium maculatum, Hydrastis canadensis, Acidum L(+) lacticum, 
Hydrochinonum, Acidum DL alpha-liponicum, Sulfur, Manganum 
phosphoricum, Natrium diethyloxalaceticum, trichinoylum, 
Naphthochinonum, Para-Benzochinonum, Adenosinum 
triphosphoricum, Coenzymum A, Galium aparine, Acidum 
acetylsalicylicum, Histaminum, Nadidum, Magnesium gluconicum, 
Anthrachinonum, Vaccinium Myrtillus

10 vai 100 
ampulas 
pa 2,2 ml.

Recepšu 
zāles

i.m, s.c. vai intradermāli / 
1 ampulu  1-3 x nedēļā

Biologische 
Heilmittel 
Heel GmbH, 
Vācija

V03AX
Zeel T 
šķīdums 
injekcijām

Cartilago suis, Funiculus umbilicalis suis, Embryo suis, Placenta 
suis, toxicodendron quercifolium, Arnica montana, Solanum 
dulcamara, Symphytum officinale, Sanguinaria canadensis, Sulfur, 
Nadidum, Coenzymum A, Acidum DL alpha-liponicum, Natrium 
diethyloxalaceticum

10 vai 100 
ampulas 
pa 2,0 ml.

Recepšu 
zāles

s.c, intradermāli, 
periartikulāri, i.m., 
intraartikulāri, (paravertebrāli) 
1 ampulu 
2 x nedēļā

HOMEOPĀTISKAS ZĀLES
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Jauna pieeja rinosinusītu 
simpromātiskai ārstēšanai

Dabīgs liofilizēts Cyclamen 
europaeum L. ekstrakts

Daba – Tehnoloģija - Veselība

Ātra simptomu mazinašana jau no pirmās devas
Atbrīvo deguna blakusdobumus (sīnusus) un 
deguna dobumus no uzkrātā sekrēta un attīra tos
Mazina gļotādas tūsku
Lietot tikai vienu reizi dienā, 7 - 10 dienas
Pieaugušajiem un bērniem no 5 gadu vecuma
Klīniski pierādīta efektivitāte

www.nasodren.com
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