
A megújuló klinikai
neuropszichofarmakológiáról

Korunk életmódja – a rohanás, a stresszel való küzdelem, paradox

módon az egyre nagyobb izolálódás, a sivárosodó környezet, az

örömtelenség, a pénzhajhászás és még hosszan sorolhatnám – ug-

rásszerûen megnövelte a mentális megbetegedések relatív és ab-

szolút számát.

Szomorú divat lett lelki panaszokkal orvoshoz járni; de a súlyos

pszichiátriai betegek száma is jelentõsen növekedett, így a szki-

zofrének, az affektív pszichotikusok, az addiktívak, a pánikbete-

gek stb. aránya is kisebb-nagyobb mértékben szaporodott.

Az orvostársadalom úgy tartja, hogy az ötvenes évek elején

olyan neuropszichofarmakológiai robbanás történt – elsõsorban az

antipszichotikumok, az antidepresszívumok, a modern szorongás-

oldók, a profilaktikus szerek, az antiparkinzonikumok, a neuro-

protektív gyógyszerek –, mely a pszichiátria és neurológia újabb

forradalmát jelentette. Lehetõvé vált a major depresszió, a mánia,

a szkizofrénia, a különbözõ eredetû szorongás, a parkinzonizmus

teljes vagy csaknem teljes tünetmentessé tétele (akár évtizedekre

is!), látványosan csökkent az öngyilkosok száma is. Mivel mindez

elsõsorban az új gyógyszereknek volt köszönhetõ, a gyógyszer-

gyártás nagy üzletté vált, ennek elõnyös és hátrányos oldalával

együtt. Elõnyös, mert a profitból hihetetlen gyógyszerfejlesztések

történnek, melyek következtében ma már csodaszámba menõ gyó-

gyítások lehetségesek; és jut más területekre is az orvostudományi

kutatásokban. Hátrányos, mert egyre drágábbak az új, nagyhatású

és szelektív, a központi idegrendszerre ható gyógyszerek. A kemi-

káliákkal szemben sokszor mesterségesen is szított és támasztott

ellenérzés egyre nagyobb társadalmunkban, pedig a genetikai ku-

tatások hihetetlen perspektívát vázolnak fel: az egyes betegek szá-

mára betegségük biztos gyógyítására alkalmas szelektív, tehát

mellékhatás- és szövõdménymentes készítmények állnak majd

rendelkezésre. (Feltételezzük azt is, hogy a születéskor elvégzett

genetikai vizsgálat az élet során jelentkezõ különbözõ betegsége-

ket és azok sikeres terápiáját is prognosztizáhatja.) Mindez ma

még utópiának tûnik, de a jelenleg használatos neuropszicho-

farmakonok szelektivitása miatt kellõ hozzáértéssel hatásosan al-

kalmazhatók és a mellékhatások, szövõdmények csaknem telje-

sen elkerülhetõk. Jól felkészült pszichiáterek és neurológusok

számára ma igen kedvezõ és hatásos neuropszichofarmakonok áll-

nak rendelkezésre, melyekkel – pszicho- és szocioterápiával kom-

binálva – teljes siker érhetõ el.
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Konkurenciát jelent és a lehetõségek nem teljes

kihasználását eredményezheti két irányzat: a ter-

mészetgyógyászati szerek örvendetes, de sokszor

nem megfelelõen alkalmazott megszaporodása;

illetve a korábbi és már elavult terápiák reneszán-

sza.

A természetgyógyászat évezredes pozitív ha-

gyományra épülõ népi gyógyítás, mely a maga te-

rületén példátlanul sikeres. A természetgyógyá-

szati szerek és módszereknek a gyógyszerekkel

történõ szembeállítása azonban súlyosan elhibá-

zott lépés: bizonyos területen szükségesek, vagy

elsõsorban ezek szükségesek, de másutt – szkizo-

frénia, major depresszió, parkinzonizmus stb. – a

modern neuropszichofarmakonok semmilyen

módon nem mellõzhetõk. Mindezt felismerve

egyre több orvos, ezen belül neuropszichiáter kap

természetgyógyász képzést, szerez szakvizsgát

ezen a területen is, és ez nagyon hasznos a betegek

gyógyításában: a természetgyógyászati ismere-

tekkel újabb lendületet kap a mentális betegségek

gyógyítása is.

Más a helyzet a pszichiátriában korábban hatá-

sosnak tartott, de ma már elavult módszerek, így

az inzulin-coma, az atropin-coma, az elektrosokk

kezelés stb. alkalmazásánál. Ezen módszerek ha-

tásosságát megkérdõjelezzük és a mellékhatások

és szövõdmények miatt nem ajánljuk. A relaxá-

cióban végzett elektrosokk kezelés azonban még

ma sem vethetõ el teljesen: bizonyos terápia-re-

zisztens esetekben (elsõsorban minden más

gyógyszeres kezelésre nem reagáló major de-

presszióban) adható. Adható, de nem feltétlenül

adjuk: az OPNI II. Pszichiátriai Osztályán évente

100-150 major depressziós beteg gyógykezelése

folyik, relaxációs elektrosokk kezelésre mégis

csak 3–5 évente egy-egy alkalommal kerül sor; a

legtöbb beteg a kombinált pszichofarmako-pszi-

choterápiás-szocioterápiás kezeléssel tünetmen-

tessé tehetõ, az öngyilkossági kísérletek aránya is

igen alacsonnyá vált. A szakirodalom is úgy tartja

számon az ECT kezelést, mint ami fokozatosan

kiszorul a gyógyításból. Büszkék vagyunk Medu-

na úttörõ munkáira, de a tudomány túlhaladta a

múltat, ami az õ érdemeit semmit nem csökkenti.

Mindezek alapján a mai modern, fõleg szelek-

tív klinikai neuropszichofarmakonok alkalmazá-

sát elengedhetetlenül szükségesnek tartjuk, fontos

azonban a kellõ hozzáértéssel történõ alkalmazá-

suk, illetve a hatás fokozása érdekében kombiná-

ciójuk pszichoterápiával és szocioterápiával.
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