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Santrauka
Tardyvinė diskinezija yra vienas pavojingiausių bei 
sudėtingiausių antipsichotinių vaistų sukeltų sutrikimų. 
Tikslūs šio sutrikimo patogeneziniai mechanizmai nėra 
aiškūs, todėl šios temos tyrinėjimas yra itin reikšmingas. 
Atsižvelgiant į sparčiai pasaulyje augantį sergamumą 
psichiatrinėmis ligomis, vis daugiau pacientų vartoja 
dopamino receptorius blokuojančius vaistus, todėl didėja 
tardyvinės diskinezijos atpažinimo bei gydymo būtinybė. 
Tyrimo tikslas − išanalizuoti ir pateikti naujausią 
informaciją apie tardyvinę diskineziją, jos etiologiją, 
kliniką, diagnostikos ypatumus bei naujausiais duome-
nimis patvirtintą galimą sutrikimo gydymą.

Įvadas
Tardyvinė diskinezija yra medikamentų sukeltas, vėlyvos 

pradžios ir įvairios klinikos hiperkinetinis judesių sutrikimas, 
pasireiškiantis nevalingais raumenų judesiais, kurie gali vari-
juoti nuo lengvo raumenų tremoro, iki nekontroliuojamo viso 
kūno judėjimo [1-2]. Šis sutrikimas gali atsirasti po trumpa-
laikio ar ilgalaikio medikamentų vartojimo, jų nutraukimo 
ar dozės sumažinimo metu [3]. Situacijos problemiškumas 
kyla tuomet, kai pacientas negali nutraukti medikamentų, 
sukėlusių tardyvinę diskineziją, vartojimo, nes gydymo 
nutraukimas gali būti pavojingas ir sukelti papildomų svei-
katos komplikacijų. Manoma, jog šio sutrikimo paplitimas 
tarp šizofrenijos pacientų, aktyviai gydomų dopamino re-
ceptorius blokuojančiais vaistais, sudaro apie 30 procentų 
[4]. Svarbu suprasti, jog tai nėra vien tik nepageidaujamas 
vartojamų vaistų reiškinys. Tardyvinė diskinezija gali būti 
klasifikuojama kaip atskiras sutrikimas, atsirandantis gydymo 
antipsichotiniais vaistais metu. Daugumai pacientų šis sutri-
kimas pasireiškia persistuojančiu bei negrįžtamu motoriniu 
raumenų sutrikdymu, kuris siejamas su pablogėjusia pacientų 
gyvenimo kokybe, padidėjusiu mirštamumu bei socialine 
stigmatizacija [3,5].

Tyrimo tikslas − remiantis naujausių bei aktualiausių 
mokslinių publikacijų analize, supažindinti su tardyvinės 
diskinezijos etiologija, patogeneze, klinikiniu pasireiškimu, 
diagnostikos svarba, galimais sutrikimo gydymo metodais 
bei prevencijos galimybėmis.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Atlikta išsami aktualiausių mokslinių publikacijų lite-

ratūros apžvalga. Mokslinių straipsnių paieška buvo atlikta 
naudojantis PubMed, UpToDate ir Google Scholar duomenų 
bazėmis. Į analizę įtrauktos kuo naujesnės mokslinės publi-
kacijos anglų kalba.

Tyrimo rezultatai
Etiopatogenezė. Tardyvinė diskinezija (TD) atsiranda 

lėtinio dopamino receptorius blokuojančių vaistų, dažniausiai 
antipsichotinių, fone. Nustatyta, jog pirmos kartos (tipinių) 
antipsichotinių vaistų vartojimas turi didesnę TD išsivystymo 
riziką, nei antrosios ar trečiosios kartos (atipinių) antipsi-
chotinių vaistų vartojimas, tačiau, kiek retesniais atvejais, 
tardyvinės diskinezijos atsiradimo mechanizmas gali būti 
susijęs ir su kitų vaistų vartojimu [1,6]. 

Įvairūs moksliniai šaltiniai tvirtina, jog tiksli tardyvinės 
diskinezijos patogenezė nėra visiškai aiški. Populiariausia 
teorija, aiškinanti šio judesių sutrikimo patogenetinius me-
chanizmus, remiasi atsiradusiu posinapsinių dopamino recep-
torių hiperjautrumu dopaminui, kuris išsivysto kaip ilgalaikio 
dopamino receptorių blokuojančių vaistų vartojimo pasekmė 
[7]. Yra ir kitų įdomių hipotezių, kurios leidžia nagrinėti TD 
atsiradimo priežastis. Spėjama, jog tardyvinės diskinezijos 
judesių sutrikimai gali išsivystyti ir dėl sutrikdyto balanso 
tarp organizmo dopaminerginių bei cholinerginių sistemų, 
noradrenerginės disfunkcijos atsiradimo, gama aminosviesto 
rūgšties (GASR) neuronų disfukcijos bei oksidacinio neu-
ronų streso, sukeliančio svarbių neuronų, dalyvaujančių 
judesio genezėje, nykimą [8].

Klinikinis pasireiškimas. Kliniškai tardyvinė diskinezija 
pasireiškia pasikartojančiais, nevalingais raumenų judesiais, 
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kuriuos galima suklasifikuoti į judesių sutrikimų sindromus 
ar jų derinius. Į tardyvinio sindromo spektrą įeina stereo-
tipijos, distonija, tikai, mioklonijos, akatisija, tremoras ar 
chorėja, kurie gali pasireikšti kombinacijoje ar kaip vienas 
manifestuojantis simptomas [6]. Vienas iš dažniausių TD 
pasireiškimų yra klasikinė tardyvinė diskinezija, kuriai bū-
dingi nevalingi judesiai burnos, žandų bei liežuvio srityje 
(orobukolingvalinėje zonoje). Dažniausiai stebimas lūpų 
trynimas, čepsėjimas, nevalingas kramtymas, keistos veido 
grimasos, vaipymasis, nevalingi liežuvio judesiai burnoje ar 
protarpinis liežuvio iškišimas. 

Literatūroje aprašoma atvejų, kai tardyvinė diskinezija 
apima viršutinių kvėpavimo takų, krūtinės ar diafragmos 
raumenis. Dėl šių raumenų diskinezijų pacientams pasireiškia 
stridoras, sutrinka sklandi kalba, gali atsirasti paradoksinis 
kvėpavimas ar net dispnėja [6]. Rečiau tardyvinė diskinezija 
pasireiškia distonija, apimančia veido bei kaklo raumenis, 
galūnių judesius. Pats rečiausias tardyvinės diskinezijos ti-
pas – chorėjinis, pasireiškiantis  netvarkingais, ritmiškais, 
didelės amplitudės judesiais. Chorėjinis TD tipas dažniausiai 
pasitaiko vaikams dėl staigaus dopamino receptorių blokuo-
jančių medikamentų nutraukimo [9]. Dažniausiai pirmasis 
tardyvinės diskinezijos pasireiškimas įvyksta po 1-2 metų 
lėtinio ir nenutraukiamo dopamino receptorius blokuojančių 
vaistų vartojimo [3]. TD sunkumas gali varijuoti nuo vidu-
tinio nevalingų raumenų judėjimo iki sunkiausios stadijos, 
sudarančios sąlygas neįgalumui išsivystyti. Tardyvinės dis-
kinezijos  klastinga eiga: šis sutrikimas išsivysto staiga, per 
keletą dienų ar savaičių pasiekia judesių sutrikdymo piką, o 
simptomams nustojus progresuoti, įgauna lėtinės ir prastai 
gydymui pasiduodančios ligos vaizdą. Tardyvinė diskinezija 
yra ilgai trunkanti liga – jos trukmė skaičiuojama metais 
ar netgi dešimtmečiais, nes daugumai pacientų išlieka net 
nutraukus diskineziją sukėlusio vaisto vartojimą [6].

Diagnostika. Įvairių mokslinių tyrimų duomenimis, 
tardyvinės diskinezijos diagnostika yra sudėtinga ir vis dar 
ieškoma efektyvių metodų jai diagnozuoti. Dėl sutrikimo 
sunkumo ir potencialaus negrįžtamumo, labai svarbu laiku 
nustatyti bei pradėti gydyti tardyvinę diskineziją. Literatūroje 
aprašomi keli metodai, taikomi diagnozuoti šį sutrikimą. Vie-
nas jų yra DSM-5 (angl. Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders, Fifth Edition) kriterijai, nurodantys, 
kad diagnozės patvirtinimui būtina viena sąlyga – nevalingi 
judesiai trunka ne mažiau nei pora savaičių kartu su bent 
kelių mėnesių trukmės neuroleptikų vartojimo anamneze.

Daug plačiau klinikinėje praktikoje taikoma Schooler-
Kane diagnostinė metodika, susidedanti iš trijų kriterijų: 1) 
pacientas bent 3 mėnesius vartoja antipsichotinius vaistus, 
neatsižvelgiant į jų vartojimo tęstinumą; 2) pacientas patiria 
nenormalius, nevalingus, vidutinio sunkumo ar sunkius jude-

sius vienoje ar daugiau kūno sričių, arba vidutinio sunkumo 
judesius dviejose ar daugiau kūno sričių; 3) diagnozuojant 
tardyvinę diskineziją, būtina atmesti kitus sutrikimus, kurie 
galėtų sukelti nenormalius, nevalingus judesius. 

Jeigu paciento būklė atitinka visus tris kriterijus, jam gali 
būti įtariama tardyvinė diskinezija [10]. Šios diagnostikos 
skalės yra tik gairės, padedančios įtarti tardyvinę diskine-
ziją, tačiau galutinė diagnozė turi būti priimta atsižvelgus į 
išsamią paciento anamnezę bei klinikinį vaizdą.

 Gydymas. Tardyvinė diskinezija neturi vieno aiškaus 
etiologinio gydymo, todėl daugelyje literatūros šaltinių siū-
lomi gydymo metodai, patvirtinti mokslinių tyrimų analizė-
mis. Pirminis šio sutrikimo gydymo žingsnis yra diskinezijos 
reiškinius sukėlusio vaisto nutraukimas, kuris turėtų būti 
įgyvendinamas laipsniškai, siekiant išvengti nutraukimo 
sindromo [9]. Gydant TD, reikėtų vengti kitų antipsicho-
tikų skyrimo ar jų dozės didinimo. Toks metodas, siekiant 
sumažinti klinikinį TD pasireiškimą, yra neefektyvus, nes tai 
tik trumpalaikis simptomų maskavimas, kuris ilgesnio gy-
dymo perspektyvoje pablogina TD eigą [11]. Pagal Amerikos 
neurologijos akademijos (AAN) gaires, vieninteliai medi-
kamentai, turintys mokslinių įrodymų ir galintys pagerinti 
tardyvinės diskinezijos eigą, yra klonazepinas, amantadinas, 
tetrabenazinas bei ginkmedžio ekstraktas [4]. Literatūroje 
pažymima bendroji nuomonė, jog geriausias tardyvinės dis-
kinezijos gydymo metodas yra pirminė prevencija, užkertanti 
kelią sutrikimo atsiradimui [12].

Prevencija. Efektyvios sutrikimo prevencijos pasiekiama 
vadovaujantis saugaus antipsichotinių vaistų skyrimo prak-
tika. Gydytojai antipsichotinius vaistus turėtų skirti tik pagal 
jų indikacijas, pradedant nuo mažiausios veiksmingos dozės. 
Esant galimybei, rekomenduojama rinktis antros kartos antip-
sichotinius vaistus, nes šių mažesnė tardyvinės diskinezijos 
sukėlimo rizika. Skiriant gydymą antipsichotiniais ar kitais 
vaistais, galinčiais sukelti tardyvinius judesio sutrikimus, 
svarbu atsakingai ir nuosekliai stebėti paciento būklę [4].

Išvados 
1. Įvairių sričių gydytojai turėtų susipažinti ir atkreipti 

dėmesį į šį sudėtingą jatrogeninį judėjimo sutrikimą, nes 
anksti diagnozavus tardyvinę diskineziją, galima užkirsti 
kelią jos progresavimui. 

2. Tardyvinės diskinezijos efektyviausias gydymo meto-
das yra prevencija, todėl antipsichotiniai vaistai turėtų būti 
skiriami tik tada, kai jų vartojimas yra neišvengiamas ir nėra 
alternatyvių paciento gydymo metodų.  

3. Tardyvinės diskinezijos diagnostika sudėtinga, todėl  
diagnozuojant privalu remtis ne tik nurodytomis gairėmis, 
bet ir paciento klinikinio vaizdo, išsamios vartojamų vaistų 
anamnezės bei gretutinių susirgimų vertinimu.
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Summary
Tardive dyskinesia is a very serious and complicated move-

ment disorder, caused by chronic antipsychotic drug use. Accor-
ding to literature, true pathogenesis of tardive dyskinesia remains 
unclear. Due to an increase of psychiatric illness morbidity around 
the world, a growing number of patients are consuming antipsycho-
tic drugs, which directly correlates with an increasing need to iden-
tify and treat tardive dyskinesia. Therefore, the aim of this review 
is to analyze recent publications concerning tardive dyskinesia and 
to summarize the etiology, assessment strategies and approved tre-
atment for this disorder.
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