
126

Žurnalo tinklalapis: https://sm-hs.eu                                                     Adresas susirašinėti: Giedrius Tamaliūnas, el. p. giedrius.tamaliunas@gmail.com

Raktažodžiai: šizofrenija, etiologija, patogenezė, gy-
dymas.

Santrauka
Šizofrenija − lėtinė progresuojanti psichikos liga. Ja 
serga apie 1 proc. pasaulio gyventojų. Liga pažeidžia 
sergančiojo valią, mąstymą bei emocijas. Dėl ankstyvo 
simptomų pasireiškimo, lėtinės eigos, didelių psichikos 
sveikatos priežiūros išlaidų ir prarasto pacientų funkci-
onalumo – tai didelių  kaštų reikalaujanti liga. Etiologija 
iki galo nėra aiški, o gydymas gali būti skiramas trumpo 
ir ilgo veikimo antipsichotikais. Labai svarbu gydymą 
skirti kuo anksčiau, nes po kiekvieno epizodo paciento 
produktyvumas mažėja ir nebegrižta į buvusįjį.

Įvadas 
Terminas „šizofrenija“ kilęs iš dviejų graikiškų dėmenų: 

„šizo“ (skilimas) ir „fren“ (mintis). Šį terminą pirmą kartą 
pavartojo Eugen Bleuler 1908 metais [1]. Šizofrenija yra 
funkcinis psichozinis sutrikimas, kuriam būdingi mąstymo, 
suvokimo, elgesio sutrikimai bei kliedesiai ir haliucinacijos. 
Simptomai dažniausiai yra skirstomi į dvi kategorijas: tei-
giami ir neigiami. Teigiami simptomai haliucinacijos, klie-
desiai, mąstymo sutrikimai. Neigiami − anhedonija, kalbos 
skurdumas, motyvacijos trūkumas. Nors ši liga nagrinėjama 
jau daugiau nei šimtmetį, tiksli šizofrenijos priežastis nėra 
žinoma [2]. Manoma, jog įvairūs ligos fenotipai atsiranda 
dėl įvairių priežasčių, tokių kaip genetinis jautrumas bei 
aplinkos veiksniai. Klinikiniai tyrimai rodo, kad šizofrenija 
sergantiems pacientams vaikystėje pasireiškia nedideli elge-
sio sutrikimai dar prieš prasidedant ligai [3]. Nors šizofrenija 
nėra pats dažniausias psichikos sutrikimas, JAV paplitimas 
yra nuo 0,6  iki 1,9 procento. Ligos pasireiškimas vyrams 
ir moterims yra panašus, bet vyrai savo pirmąjį šizofrenijos 
epizodą patiria būdami 20 metų, o moterys paprastai pirmą 
kartą išgyvena 20 metų pabaigoje arba 30 metų pradžioje [2].

Tyrimo tikslas − išanalizuoti ir aptarti įrodymais pagrįstą 
informaciją apie šizofrenijos etiopatogenezę ir gydymą.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Pasirinkta taikyti mokslinės literatūros apžvalgą ir ana-

lizę. Informacijos buvo ieškoma PubMed, UpToDate duo-
menų bazėse. Visateksčiai straipsniai atrinkti, jei jų pavadi-
nimas, santrauka ar reikšminiai žodžiai nurodė, kad tyrimas 
yra tinkamas šiai apžvalgai. Paieškoje naudoti raktažodžiai: 
šizofrenija, etiologija, patogenezė, gydymas.

Tyrimo rezultatai
Etiopatogenzė. Šizofrenijos paplitimas apima apie 1 

procentą (0,3–0,7 %) pasaulio gyventojų. Dažnis − apie 
1,5 atvejo 10 000 asmenų. Vyrų ir moterų santykis 1,4:1. 
Tyrėjus domino padidėjusi vyrų rizika susirgti šia liga. Kai 
kurie teigė, kad tai gali atsirasti dėl vyrų didesnio narkotikų 
vartojimo. Kitur skelbiama, jog moterys rečiau serga dėl ap-
sauginio kontraceptikų poveikio. Remiantis dideliu genomo 
masto tyrimu, šizofrenijos genetinis pagrindas vyrų ir moterų 
yra panašus. Moterims dažnai diagnozuojama vėliau nei 
vyrams, o vyrų rezultatai paprastai būna prastesni [4]. Apie 
20 proc. šizofrenija sergančių pacientų bando nusižudyti. 
Sėkmingai įvykdytų savižudybių paplitimas yra 5–6 proc., 
todėl tai gyvybei pavojingas sutrikimas. Dauguma šizofre-
nija sergančių asmenų miršta dėl natūralių priežasčių, o jų 
mirtingumas yra 2 ar 3 kartus didesnis, nei kitų gyventojų. 
Liga dažnai užklumpa jauno amžiaus pacientus. Suaugusiųjų 
sergamumo kreivė didėja, kol pasiekia aukščiausią tašką 20 
metų viduryje, tada mažėja. Antrasis, daug mažesnis pa-
didėjusio šizofrenijos dažnio pikas pastebimas 40 metais, 
dažniau moterims. Šizofrenijos patogenezė suprantama tik 
iš dalies: gyvūnų modeliai iki šiol gali būti naudojami tik 
tam tikriems ligos aspektams tirti, todėl iš šių modelių gautas 
šizofrenijos neurobiologinis pagrindas turėtų būti aiškinamas 
atsargiai [5]. Sutrikęs neuromediatorių perdavimas galvos 
smegenyse dabar yra viena iš pagrindinių jėgų, kuri paaiškina 
šizofrenijos atsiradimą. Dauguma teorijų aiškina, kad yra 
dopamino, seratonino, glutamato perteklius arba trūkumas. 
Kitos teorijos teigia, jog aspartatas, glicinas, GABA yra neu-
rocheminio šizofrenijos disbalanso dalis [2]. Nenormalus 
dopamino receptorių aktyvumas, manoma, yra susijęs su 
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daugybe šizofrenijos simptomų. Seratonino hipotezė kilo, 
kai buvo atrasta LSD (lizerginės rūgšties dietilamidas), ku-
ris stiprino seratonino aktyvumą smegenyse, todėl vėlesni 
tyrimai leido sukurti vaistų junginius, kurie blokuoja dopa-
mino ir seratonino receptorius, priešingai nei senesni vaistai, 
kurie paveikdavo tik dopamino receptorius. Nustatyta, kad 
naujesni vaistai, kurie veikia abiejų neuromediatorių recep-
torius, veiksmingai mažina tiek teigiamus, tiek neigiamus 
šizofrenijos simptomus. Kita šizofrenijos simptomų teorija 
susijusi su glutamato, pagrindinio sužadinimo neuromedia-
toriaus smegenyse, veikla. Ši teorija atsirado kaip atsakas į 
išvadą, kad fenilciklidinas ir ketaminas, du nekonkurencingi 
NMDA/glutamato antagonistai, sukelia į šizofreniją panašius 
simptomus. Tai leido manyti, kad NMDA receptoriai yra ne-
aktyvūs, normaliai reguliuojant mezokortikalinius dopamino 
neuronus. Tai nurodė, kodėl šizofrenija sergantiems pacien-
tams pasireiškia neigiami, emociniai ir pažinimo simptomai.

Gydymas. Kalbant apie šizofrenijos gydymą, reikia 
suprasti, kad ši liga nėra visiškai išgydoma. Gydymas ne 
etiologinis, o simptominis. Šizofreniją galima reikšmingai 
pristabdyti laikantis gydymo plano. Simptomai, kuriuos 
jaučia pacientas, ar galima įžvelgti, yra sutrikęs mąstymas, 
haliucinacijos bei suvokimas. Maždaug 20 proc. asmenų gali 
patirti reikšmingą pagerėjimą, kai kuriais atvejais − visišką 
pasveikimą, tačiau dauguma yra linkę patirti tam tikrų socia-
linių ir profesinių sunkumų, kai kuriems reikalinga kasdienė 
parama. Be to, naujesni tyrimai ir praktika buvo sutelkti į 
ankstyvą intervenciją pirmojo psichozės epizodo metu, tai 
reikšmingai pagerina rezultatus ir sumažina ilgalaikį neįga-
lumą, sukeltą daugybės epizodų [6]. Antipsichoziniai vaistai 
ir nefarmakologinis gydymas paprastai naudojami kartu, 
gydant šizofrenija sergančius asmenis. Tiek farmakologinis, 
tiek nefarmakologinis šizofrenijos gydymas gali reikšmingai 
pagerinti gyvenimo kokybę. Pirmos kartos antipsichotikai, 
tokie kaip haloperidolis, yra veiksmingi, tačiau jų šalutinis 
poveikis pasireiškia dažniau. Antros kartos antipsichotikai, 
kaip klozapinas, daug rečiau sukelia neigiamus simptomus, 
bet yra potenciali rizika sukelti rimtą neigiamą poveikį en-
dokrininei ar širdies kraujagyslių sistemoms [6].

Išvados
1. Šizofrenijos priežastis nėra visiškai aiški, tačiau di-

delis dėmesys kreipiamas į neuromediatorių veiklą galvos 
smegenyse.

2. Gydymui gali būti vartojami tiek pirmos, tiek antros 
kartos antipsichotikai, stebima, kurie vaistai geriau sumažina 
ligos simptomus.

3. Svarbu kuo anksčiau pradėti gydymą, nes kiekvienas 
epizodas reikšmingai sumažina žmogaus funkcionalumą.
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Summary. Schizophrenia is a chronic progressive mental ill-

ness. It affects about 1% of the world‘s population. The disease 
affects the patient‘s will, thinking and emotions. Due to the early 
onset of symptoms, the chronic course, the high cost of mental 
health care, and the loss of patient functionality, this is a costly 
disease. The etiology is not fully understood. Treatment can be 
given with short- and long-acting antipsychotics. It is very impor-
tant to start treatment as early as possible, because after each epi-
sode, the patient‘s productivity decreases and does not return to 
the previous one.
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