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Santrauka
Antipsichotinių ir kitų psichotropinių vaistų šalutinis 
poveikis yra žinomas jau seniai. Mažėjanti psichiatrijos 
stigma reiškia didesnį diagnozių ir skiriamų psichotro-
pinių vaistų kiekį. Didesnis antipsichotikų vartojimas 
siejamas su didesniu šalutinių reiškinių kiekiu. 
Tikslas − apžvelgti prieinamą literatūrą ir aptarti vieną 
iš galimų šalutinių reiškinių – traukulius. 
Medžiaga ir metodai. Naudota Pubmed duomenų bazė, 
pasirinkus paieškos žodžių derinį antipsichotikai ir trau-
kuliai (angl. antipsychotics and seizures). 
Rezultatai. Nustatyta didesnė traukulių rizika vartojant 
tiek pirmos, tiek antros kartos antipsichotinius vaistus. 
Didžiausias literatūros kiekis aptinkamas apie antros 
kartos antipsichotiką  klozapiną, kuris išskirtinai didina 
traukulių dažnį.  
Išvados. Detalus neurologinės anamnezės surinkimas 
yra svarbus bandant nustatyti padidėjusią traukulių ri-
ziką, nes skiriant antipsichotikus, tam tikri šios grupės 
vaistai reikšmingai mažina traukulių slenkstį. Pasirinkus 
vaistą, smarkiai didinantį traukulių dažnį, asmenims, 
turintiems mažesnį traukulių slenkstį, galima išprovo-
kuoti traukulius.

Įvadas
Antipsichoziniai vaistai vartojami gydyti psichozinį ir 

bipolinį afektinį sutrikimą [1]. Jie skiriami esant didžia-
jai depresijai, nerimo sutrikimams, bandant susidoroti su 
kliedesio, demencijos sukelto sutrikimo simptomais [2,3]. 
Antipsichoziniai vaistai skirstomi į dvi grupes: pirmosios 
ir antrosios kartos antipsichozinius vaistus [4]. Pagrindi-
nis neuroleptikų veikimo mechanizmas yra dopamino D2 
receptorių blokavimas. Blokuodami D2 receptorius, antip-
sichoziniai vaistai mažina dopaminerginį aktyvumą smege-
nyse, o kartu  ir psichozės simptomus [5]. Pirmosios kartos 
antipsichoziniai vaistai veikia beveik vien dopaminerginius 
receptorius. Antrosios kartos vaistai veikia platesnį recepto-
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rių spektrą, dažniausiai serotonerginius receptorius [4]. Šie 
vaistai neturi farmakologinio specifiškumo ir gali sukelti 
sisteminius nepageidaujamus reiškinius, apimančius auto-
nominius, anticholinerginius, širdies, metabolinius, centrinės 
nervų sistemos pokyčius [6,7]. Vyresnio amžiaus žmonėms 
jų šalutinis poveikis susijęs su griuvimu, padidėjusia šir-
dies ir kraujagyslių ligų, mirties rizika [8,9]. Buvo pranešta 
apie antipsichozinių vaistų poveikį centrinei nervų sistemai, 
elektroencefalogramoje (EEG) užfiksuotus pokyčius  ir su 
jais susijusius traukulius [6]. Svarbu stebėti EEG anomali-
jas vartojant antipsichozinius vaistus, nes epileptiforminės 
išskyros (EI) EEG gali rodyti epilepsiją, antipsichozinius 
sutrikimus ar atsitiktinius įvykius [10]. 

Tyrimo tikslas – apžvelgti turimą literatūrą ir aprašyti 
antipsichozinių vaistų įtaką priepuolių atsiradimui. 

Tyrimo medžiaga ir metodai 
Literatūros paieška atlikta Pubmed duomenų bazėje, pa-

sirinkus paieškos žodžių derinį antipsichotikai ir traukuliai 
(angl. antipsychotics and seizures). Apžvalgai atrinkti tik tie 
straipsniai, kuriuose aprašomi klinikiniai tyrimai su žmonė-
mis ir šių tyrimų apžvalgos.

Tyrimo rezultatai
Traukulių sukėlimo mechanizmai. Buvo svarstoma 

įvairių galimų  procesų sąveika, galinti sukelti traukulius 
asmenims, vartojantiems antipsichozinius vaistus. Dažniau-
siai įvardijamas GABA neurotransmisijos mažinimas. Kiti: 
antagonizmas D2 receptoriams, H1 antagonizmas, alfa-1 
antagonizmas. Kadangi nė vienu iš šių mononeurotransmi-
terių negalima paaiškinti skirtingo protraukulinio psicho-
tropinių vaistų poveikio, buvo iškelta dvigubo neurotrans-
miterių ir receptorių disbalanso hipotezė. Vaistai, turintys 
didesnį dopamino ir acetilcholino disbalansą, serotonino ir 
acetilcholino disbalansą, D1 ir D2 antagonizmą, alfa 1 ir alfa 
2 antagonizmą, bei alfa 1 ir D2 receptorių afinitetą, siejami 
su didesniu priepuolių dažniu. Įrodyta, kad vaistai, turin-
tys didesnį afinitetą dopamino receptoriams žievėje, didina 
priepuolių riziką, palyginti su subkortikinėmis (hipokampo 
ir (ar) nigrostriatine) sritimis. Neurosteroidai, progesteronas, 
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alopregnanolonas ir dehidroepiandrostenedionas apsaugo nuo 
traukulių, moduliuodami GABA-A, NMDA ir acetilcholino 
receptorius. Pavyzdžiui, olanzapinas dažnai keičia jų sekre-
ciją ir metabolizmą, sukelia uždegimą. Gali būti paveiktas 
testosteronas, adrenokortikotropinis hormonas ir deoksikor-
tikosteronas, todėl gali padidėti traukulių rizika. Estradio-
lis, kortizolis ir skydliaukės hormonai patys yra vaistai nuo 
traukulių, kurių kiekio padidėjimas gydymo antipsichoziniais 
vaistais metu gali sukelti traukulius. Vaistai gali būti panašios 
struktūros, tačiau skiriasi receptorių  afinitetu ir traukulių 
mažinamojo poveikio stiprumu. Klozapino ir olanzapino 
panaši struktūra, tačiau olanzapinas turi didesnį afinitetą 
D1, D2 ir D4 receptoriams, palyginti su klozapinu, kuris 
turi didesnį prokonvulsinį poveikį. Vartojant olanzapiną, 
buvo pastebėtas padidėjęs neurosteroidų kiekis, stipresnis 
serotoninerginis 5HT6 poveikis ir silpnesnis muskarininis 
anticholinerginis poveikis. Dėl to manoma, kad olanzapino 
poveikis traukulių slenksčiui mažinti yra silpnesnis [11].

Antipsichotikai ir traukulių slenkstis. K. Alper ir kt. 
pranešė, kad traukulių rizika, asocijuota su epilepsija neser-
gančių asmenų antipsichotikų vartojimu, varijuoja tarp  0,3 
ir 3,5 procento. Nustatyta, kad visa antipsichotinių vaistų 
klasė susijusi su reikšmingai padidėjusiu priepuolių dažniu 
(SIR = 2,05; 95% PI: 1,74–2,4). Šis radinys išliko reikšmin-
gas pašalinus klozapiną (SIR = 1,35; 95% PI: 1,09–1,66), 
bet ne pašalinus klozapiną ir olanzapiną (SIR = 1,18; 95% 
PI: 0,92–1,49), o tai rodo, kad padidėjimą daugiausia lėmė 
klozapinas ir olanzapinas [12]. 

Pirmos kartos antipsichotikai. Chlorpromazinas yra 
susijęs su didesne rizika išprovokuoti epileptinius trauku-
lius. J. Logothetis aprašė 4 metus trukusį stebėjimo tyrimą, 
kuriame visi neepilepsiniai pacientai, gydyti pirmos kar-
tos antipsichotiniais vaistais, buvo stebimi dėl spontaninių 
traukulių. Iš  fenotiazidiniais vaistais gydytų 859 pacientų 
1,2 proc. patyrė traukulius.  669 pacientų grupėje, kurioje 
buvo naudojami netiazidiniai vaistai, traukuliai nepasireiškė. 
Buvo nustatyti du veiksniai,  padidinę traukulių pasireiš-
kimo tikimybę: didesnės dozės skyrimas, laiko tarpas nuo 
fenotiazino dozės inicijavimo ar eskalavimo. Traukuliai 
pasireiškė pacientams, gydytiems  didelėmis (1000 mg/d 
chlorpromazino ekvivalento) pirmos kartos antipsichotikų 
dozėmis (9 %), gydytiems vidutine doze (0,7 %), gydytiems 
maža (200 mg/d chlorpromazino ekvivalento)  doze (0,3 
%) [13]. Piperazino fenotiazinai (acetofenazinas, flufena-
zinas, perfenazinas, prochlorperazinas ir trifluoperazinas) 
rodo mažesnį epileptogeninį potencialą, tačiau mažiausią 
epiletogeninį poveikį parodė piperidino fenotiazinai (pvz., 
tioridazinas) ir butirofenonai (pvz., haloperidolis) [14,15]. 
Haloperidolis mažina traukulių slenkstį nereikšmingai, todėl 
jis yra puikus pasirinkimas esant ūmioms arba lėtininėms 

psichozinėms būklėms pacientams, kurie traukulių slenkstis 
yra sumažėjęs [15–18]. Didelis haloperidolio afinitetas D2 
dopaminerginiams receptoriams sukelia didelį antipsichotinį 
poveikį esant mažoms šio vaisto dozėms, o tai sumažina 
traukulių riziką [14].

Antros kartos antipsichotikai. Daugelio antros kartos 
antipsichotinių vaistų rizika sukelti traukulius sudaro 0,3–0,9 
procento [14]. Vertinant nagrinėjamų preparatų  potencialą 
padidinti traukulių riziką, risperidonas, olanzapinas, kve-
tiapinas atrodo saugesni, lyginant juos su chlorpromazinu. 
Vaistai, selektyviai veikiantys mezolimbinio tako dopaminer-
ginius receptorius, pvz.: klozapinas, olanzapinas, kvetiapinas 
rodo didesnį konvulsijų mažinamąjį efektą, negu vaistai, 
kurie turi mažą afinitetą D2 receptoriams, kaip, pavyzdžiui, 
risperidonas [19,20]. Olanzapinas ir kvetiapinas   parodė  
0,9 proc. traukulių dažnumą vartojantiems šiuos vaistus, 
o risperidonas  0,3 procento [12,21]. 15 žmonių tyrimas 
neparodė jokio rizikos padidėjimo risperidoną vartojančių 
žmonių grupėje net ir tada, kai buvo stebimas perdozavimas 
[22]. Kituose tyrimuose olanzapiną gaunančiųjų grupėje 
traukulių pasireiškimo dažnis buvo 0,24 proc., o tyrime su 
kvetiapinu nepastebėta statistiškai reikšmingo traukulių daž-
nio padidėjimo: 0,4 proc. kvetiapino grupėje ir 0,5 proc. 
placebo grupėje [23,24]. Aripiprazolo (dalinio dopamino 
receptorių agonisto) vartojimas buvo susijęs su 0,1 proc. 
priepuolių dažniu pacientams, gydytiems trumpalaikių, pla-
cebu kontroliuojamų tyrimų metu [15,25]. M. Bloechliger ir 
kt.  tyrime aripiprazolis ir risperidonas buvo vieni mažiausiai 
padidėjusią traukulių riziką keliančių antros kartos antip-
sichotinių vaistų [26]. Vartojantiems klozapiną, traukulių 
pasireiškimo tikimybė yra 3,5 procento [18,27]. Klozapino 
vartojimas yra apribotas tik sunkios, refrakteriškos psichozės 
atvejais. Labai greitas titravimas ir didelių klozapino dozių 
vartojimas sukelia priepuolius, kurie didėja 0,7 proc. kas 
100 mg vaisto. Iki 300 mg per parą priepuolių rizika yra 
panaši į kitų antipsichotinių vaistų. Nuo 600 iki 900 mg per 
parą ši rizika siekia 5 proc. [28]. EEG pakitimai pastebimi: 
vartojantiems 300 mg klozapino per parą −1 proc., 300-600 
mg per parą − 2,7 proc.,  600-900 mg per parą − 4,4 procento 
[29]. Kitas tyrimas, kuriame dalyvavo 5000 klozapiną var-
tojančių asmenų, atskleidė 1,3 proc. traukulių pasireiškimo 
tikimybę, nesant sąsajos su vaisto doze [30]. Y. Kikuchi ir 
kt. tyrime  įtraukti 26 pacientai, sergantys gydymui atsparia 
šizofrenija. Pranešta, kad šešiems pacientams, kuriems buvo 
paskirta klozapino, pasireiškė traukuliai (vidutinė klozapino 
dozė pirmą kartą pasireiškus priepuoliui buvo 383 mg/d.) 
[31]. JAV maisto ir vaistų administracijos (FDA) tyrimų duo-
menys irgi atskleidžia, kad traukulių paplitimas klozapino ir 
olanzapino grupėse reikšmingai didesnis [32]. Nustatytas ir 
kai kurių iš šių vaistų priepuolių dažnį mažinantis poveikis. 
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Pavyzdžiui, buvo pranešta, kad aripiprazolo, melperono ir 
tioridazino vartojimas terapinėmis dozėmis sumažina ser-
gančiųjų epilepsija priepuolių dažnumą [16,33,34].

Rezultatų aptarimas
Nustatyta, kad visa antipsichotinių vaistų klasė yra susi-

jusi su reikšmingai padidėjusiu traukulių priepuolių dažniu. 
Iš pirmos kartos antipsichotikų: chlorpromazinas yra susijęs 
su didesne rizika išprovokuoti epileptinius traukulius; pipe-
ridino fenotiazinai ir butirofenonai rodo mažiausią epilep-
togeninį potencialą, haloperidolis mažina traukulių slenkstį 
nereikšmingai. Daugelio antros kartos antipsichotinių vaistų 
rizika sukelti traukulius yra 0,3–0,9 procento; vaistai, se-
lektyviai veikiantys mezolimbinio tako dopaminerginius 
receptorius, pvz.: klozapinas, olanzapinas, kvetiapinas rodo 
didesnį prokonvulsinį efektą, negu vaistai, kurie turi mažą 
afinitetą D2 receptoriams, kaip, pavyzdžiui, risperidonas; 
olanzapinas ir kvetiapinas  parodė  0,9 proc. traukulių daž-
numą vartojantiems šiuos vaistus, o risperidonas  0,3 proc.; 
aripiprazolis ir risperidonas siejami su itin maža traukulių 
rizika, o klozapinas − didžiausia. 

Antipsichotikų klasės vaistai turi ekstensyvių tyrimų, ku-
rie padeda geriau suprasti šiuos vaistus. Nemažai tyrimų at-
likta su žmonėmis, bandant išsiaiškinti antipsichotinių vaistų 
įtaką traukulių pasireiškimui. Nors yra statistiškai reikšmingų 
duomenų apie antipsichotikų poveikį traukulių dažnio didini-
mui, tačiau didžioji dalis tyrimų nagrinėja specifinius vaistus 
(daugiausia klozapiną ir olanzapiną). Nemažai tyrimų neturi 
kontrolinės grupės, stebima tik psichiatrinių sutrikimų turinti 
grupė. Trūksta tyrimų, atskleidžiančių palyginamosios kon-
trolinės grupės rezultatus, skirtingų antipsichotikų poveikio 
nagrinėjimo, nes tyrėjai dažniausiai renkasi keletą tų pačių 
vaistų, iš kurių dažniausias − klozapinas. 

Išvados 
1. Tyrimai, atlikti bandant išsiaiškinti, ar antipsichoti-

niai vaistai didina traukulių dažnį, patvirtina, kad egzistuoja 
antipsichotikų vartojimo ir traukulių dažnio ryšys. Šį dažnį 
didina tiek pirmos, tiek antros antipsichotikų kartos vaistai. 

2. Skiriant antipsichotinius vaistus, svarbu surinkti iš-
plėstinę anamnezę, bandant nustatyti galimą traukulių riziką. 
Nustačius padidėjusią traukulių riziką, svarbu koreguoti ski-
riamus vaistus. 
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ANTIPSYCHOTICS AND THEIR EFFECT 
ON SEIZURE THRESHOLD

P. Varnas
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Summary
Background and Objectives: The side effects of antipsychotics 

and other psychotropic drugs have been known for a long time. De-
creasing psychiatric stigma means more diagnoses and prescrip-
tions of psychotropic drugs. Increased use of antipsychotics will be 
associated with a higher number of antipsychotic side effects. The 
purpose of this article is to review the available literature and dis-
cuss one of the possible side effects - convulsions. Materials and 
Methods: The Pubmed database was used in this article by selec-
ting the search term „antipsychotics and seizures.” Results: Iden-
tifies an increased risk of seizures with both first- and second-ge-
neration antipsychotics. The largest amount of literature is found 
on the second-generation antipsychotic clozapine, which increa-
ses seizure frequency most markedly. Conclusions: Detailed col-
lection of neurological history is important in the determination of 
an increased risk of seizures, as certain drugs in this group signifi-
cantly reduce the seizure threshold when prescribing antipsycho-
tics. Choosing a drug that greatly increases the frequency of seizu-
res can provoke seizures in people with a lower seizure threshold.
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