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Santrauka
Studijų, tiriančių šizofrenija sergančių pacientų seksua-
linės sveikatos ypatumus, labai trūksta, o dėmėsys, ski-
riamas sveikatos priežiūros specialistų, yra per mažas. 
Tyrimo tikslas − apžvelgti literatūrą, susijusią su ser-
gančiųjų šizofrenija seksualinio gyvenimo ypatumais. 
Metodai. Atrinktos visavertės publikacijos PubMed ir 
Google Scholar duomenų bazėse. 
Išvados. Lyginant su bendra populiacija, sergančiųjų ši-
zofrenija seksualinio gyvenimo kokybė yra prastesnė dėl 
dažniau patiriamos seksualinės disfunkcijos, asmeninių 
santykių sunkumų, rizikos, susijusios su seksualine vei-
kla ir smurtu; įvairios seksualinės sveikatos būklės gali 
egzistuoti savarankiškai ir būti nepriklausomos nuo pa-
ciento psichopatologijos; prieš skiriant gydymą, reko-
menduojama su pacientu aptarti šalutines reakcijas, nes 
medikamentai gali turėti įtakos seksualinei funkcijai ir 
skatinti nesilaikyti gydymo režimo.

Įvadas
Pasaulio sveikatos organizacija žmogaus seksualinę 

sveikatą apibrėžia kaip fizinės, psichologinės ir socialinės 
gerovės visumą, susijusią  su asmens seksualumu. Žinoma, 
kad yra ryšys tarp pasitenkinimo savo seksualiniu gyvenimu 
ir aukštesnės bendros gyvenimo kokybės, todėl medicinoje 
įgyvendinant biopsichosocialinį modelį, į lytinę sveikatą 
skatinama žiūrėti pozityviai ir suteikti visas reikalingas 
paslaugas pacientams, jų nediskriminuojant [1]. Studijos 
rodo, kad į psichikos sutrikimų turinčių pacientų seksualinę 
sveikatą kreipiamas mažesnis dėmesys. Lėtiniai psichoziniai 
sutrikimai, tokie kaip šizofrenija, diagnozuojami apytiksliai 
1 proc. populiacijos, tačiau studijų, tiriančių šių pacientų 
seksualinės sveikatos ypatumus, labai trūksta [2-4]. Isto-
riškai psichozinių sutrikimų turinčių pacientų populiacijos 
lytinė sveikata buvo nuvertinama ir apipinama mitais [2]. 
Nepaisant pasikeitusio požiūrio, medikai vis dar per mažai 
domisi psichozinius sutrikimus turinčių pacientų seksualine 

sveikata: retas specialistas inicijuoja pokalbį apie paciento 
seksualinį gyvenimą, teiraujasi apie funkcijos sutrikimus, 
retai derina medikamentinį gydymą su paciento seksuali-
niais poreikiais, nors yra žinoma, kad gydymas turi įtakos 
seksualinei funkcijai [2,3,7].

Tyrimo tikslas - apžvelgti literatūrą, susijusią su sergan-
čiųjų šizofrenija seksualinio gyvenimo ypatumais.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Atlikta mokslinių publikacijų analizė. Straipsniai atrinkti 

naudojantis PubMed ir Google Scholar duomenų bazėmis. 
Atrinkti visaverčiai straipsniai, kurių pavadinimas, santrauka 
ar raktažodžiai nurodė, kad tyrimas tinkamas įtraukti į šią 
apžvalgą. Pasirinktos tik anglų kalba skelbtos publikacijos. 
Naudoti raktažodžiai ir jų deriniai: šizofrenija, psichikos 
sutrikimai, seksualinė sveikata, seksualinė disfunkcija (angl. 
schizophrenia and sexual health, schizophrenia and sexual 
dysfunction, psychotic disorders and sexual health).

Tyrimo rezultatai
Seksualinio gyvenimo kokybė. Yra tyrimų, teigiančių, 

kad šizofrenija sergančių moterų libido yra mažesnis, nei 
bendros populiacijos [2-4], nors šiuo metu vyrauja požiūris, 
kad pacientai, sergantys šizofrenija, turi tokį pat lytinį po-
traukį, lyginant su šia liga nesergančiais asmenimis (19-73% 
su 12-68%) [2,8]. Seksualinio pasitenkinimo duomenys ski-
riasi labiau. Pacientai, turintys psichozinių sutrikimų, vertina 
savo seksualinius santykius kaip mažai juos tenkinančius 
(lytiniai santykiai tenkina tik 28% apklaustųjų, lyginant su 
kontrole -70%).  Ypač didelis skirtumas stebimas moterų 
populiacijoje. Būdinga žemas emocinis pasitenkinimas mas-
turbacija [2,4,9].

Seksualinė funkcija yra svarbi pasitenkinimo lytiniu gy-
venimu sąlyga [2-5]. Asmenys, sergantys šizofrenija, daug 
dažniau patiria seksualinę disfunkciją, nei šia liga neser-
gantys. Susijaudinimo sunkumai, lubrikacijos (erekcijos) 
sutrikimas, skausmas lytiniuose takuose, orgazmo sutrikimai 
būdingi didžiajai daliai pacientų [2-4,8]. Žinoma, kad su 
didesne lytine disfunkcija susiję šie sociodemografiniai ir 
klinikiniai veiksniai: vyresnis amžius, negatyviųjų šizofre-
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nijos simptomų intensyvumas ir vartojami antipsichotiniai 
medikamentai, kai tuo tarpu lytis, santuoka, išsilavinimas, 
amžius ligos pradžioje, KMI ir pozityvieji šizofrenijos simp-
tomai turi mažiau įtakos. Kai kurios studijos sieja išryškėju-
sią seksualinę disfunkciją su psichozinio epizodo prodromu ir 
rekomenduoja į tai atkreipti dėmesį kartu su kitais prodromui 
būdingais simptomais [2,9].

Be potraukio ir funkcijos sutrikimų, šizofrenija turi nei-
giamos įtakos intymiems bei romantiniams santykiams [2-5]. 
Pacientai, turintys šizofrenijos spektro sutrikimų, ženkliai 
rečiau sukuria ilgalaikius santykius,  nei bendroje populia-
cijoje, kas gali turėti įtakos retesniems, mažiau seksualinio 
pasitenkinimo teikiantiems patyrimams. Santuokos sudary-
mas yra retesnis reiškinys tarp šizofrenija sergančių žmonių, 
tačiau pastebimas ir reikšmingas skirtumas tarp lyties – vyrai, 
sergantys šizofrenija, rečiau sudaro santuoką ar partnerystę, 
nei ta pačia liga sergančios moterys [2]. Abiem atvejais sky-
rybų dažnis didesnis, nei bendroje populiacijoje [2,3].

Rizika, susijusi  su seksualinio gyvenimo ypatumais. 
Pacientai, turintys šizofrenijos spektro sutrikimų, labiau linkę 
į didelės rizikos seksualinę veiklą. Būdinga mažesnis kontra-
cepcijos nenaudojimo paplitimas, dažnesnė partnerių kaita, 
didesnė tikimybė įsitraukti į seksualinio pobūdžio paslaugas, 
tapti prekybos žmonėmis ir seksualinio smurto aukomis bei 
reikšmingai didesnis nei bendroje populiacijoje psichoakty-
viųjų medžiagų vartojimas. Tai galimai lemia, kad hepatito 
C ir ŽIV paplitimas tarp šizofrenijos spektro sutrikimus tu-
rinčių žmonių yra didesnis, nei bendroje populiacijoje [2,6]. 
Kita nesaugaus lytinio gyvenimo pasekmė – neplanuotas 
nėštumas. Vaisingo amžiaus moterys, turinčius psichozinių 
sutrikimų, turi didesnę neplanuoto nėštumo riziką, be to, 
joms būdingas didesnis nėštumų skaičius. Su tuo susiję ir 
tai, kad indukuotų abortų skaičius šioje populiacijoje yra net 
18-33 proc. didesnis, nei tarp šių sutrikimų neturinčių moterų 
[2,3,6]. Iš visų su lytiniu gyvenimu susijusių pasekmių, dažna 
yra patiriamas smurtas. Išprievartavimo atvejai, skirtingų 
tyrimų duomenimis, nustatomi 28-48 proc. reprodukcinio 
amžiaus moterų, sergančių šizofrenija. Kas dešimtai pirmoji 
seksualinė patirtis buvo be sutikimo. Šia liga sergančių vyrų 
išprievartavimo atvejų procentas yra gerokai mažesnis. Da-
ryti bendras išvadas dėl seksualinės prievartos prieš psicho-
zinių sutrikimų turinčius asmenis sunku, nes duomenų apie 
seksualinį smurtą iš intymaus partnerio trūksta, o būtent tai 
sudaro didžiausią smurto atvejų dalį [2].

Psichopatologijos ryšys su seksualine sveikata. Tiek 
negatyvieji, tiek pozityvieji šizofrenijos simptomai gali tu-
rėti įtakos seksualumui ir lytiniams santykiams [2,4]. Kas 
penktas pacientas po psichozės epizodo jaučia gėdą dėl savo 
veiksmų, todėl vėliau sąmoningai riboja savo seksualinį gy-
venimą. Dalis jų renkasi atsisakyti romantinių santykių, siek-

dami išlaikyti kuo stabilesnę emocinę būseną ir kontroliuoti 
nepageidaujamą seksualinį elgesį. Negatyvūs simptomai, o 
ypač amotyvacija, emocijų blankumas ir anhedonija, dažnai 
lemia atsiribojimą nuo seksualinių poreikių, sudarant sun-
kumų išlaikyti romantinius santykius. Dopamino apykaitos 
sutrikimas esant psichoziniams periodams fundamentaliai 
trikdo lytinio akto psichofiziologinį mechanizmą – tinkamai 
neveikiant atpildo sistemai, nėra pakankamo „stimulo“ ir 
„atlygio“ iš seksualinės veiklos [2,3,7]. 

Pozityvūs simptomai manifestuoja kaip seksualizuoto 
turinio kliedesiai (20-24%) ir haliucinacijos (30-36%), hi-
pochondriniai skundai, dismorfofobija, susijusi su genitalijo-
mis ir fiziologinėmis reakcijomis, kompulsyvi masturbacija 
ir parafilinis elgesys. Haliucinacijose dažniausiai vyrauja 
lytinių aktų, genitalijų vaizdiniai, įvairūs kūno pojūčiai ir 
imperatyvūs balsai lytinių santykių tema. Intensyvūs sek-
sualizuoti kliedesiai (erotiniai, pavydo, neištikimybės) ir iš 
to – neadekvatus santykis su partneriu, galintis provokuoti ir 
nepageidaujamą parafilinį elgesį, agresiją bei smurtą [3-5]. 

Antipsichotiniai medikamentai, veikdami pozityvius ši-
zofrenijos simptomus, gerina seksualinį gyvenimą, kontro-
liuojant kliedesius ir haliucinacijas, tačiau gilina neigiamos 
simptomatikos fone pasireiškiančią seksualinę disfunkciją 
− libido, erekcijos (lubrikacijos), susijaudinimo ir orgazmo 
patyrimo sutrikimus. Prieš skiriant gydymą, rekomenduo-
jama išsiaiškinti paciento asmeninius poreikius, susijusius 
su seksualine funkcija, nes naujai išsivysčiusi disfunkcija 
medikamentų fone gali paskatinti pacientą nesilaikyti gy-
dymo režimo, mažinti pasitikėjimą gydytoju ir yra susijusi 
su ligos atkryčiu [3,7,8].

Noras keisti lytį būdingas 27 proc. šizofrenija sergančių 
vyrų ir 25 proc. moterų. Dažniausiai pradėjus medikamentinį 
gydymą antipsichotikais, lyties disforija regresuoja [3-5], 
tačiau ne visada. Lyties neatitikimą ir disforiją šizofrenija 
sergantys pacientai gali išgyventi nepriklausomai nuo savo 
ligos. Bendroje populiacijoje  lyties neatitikimo paplitimas 
yra mažesnis, nei tarp sergančiųjų šizofrenija, tačiau tyrimų, 
paaiškinančių šį skirtumą, trūksta. Viena iš teorijų teigia, 
kad nepasitenkinimas gimimo metu priskirta lytimi yra po-
tencialiai keliantis distresą veiksnys,  galintis būti vienu iš 
postūmių išsivystyti ligai, šiuo atveju, šizofrenijai, kuriai ir 
taip asmuo turi predispoziciją [3].

Išvados 
1. Su seksualinės sveikatos problemomis susiduria dau-

guma šizofrenija sergančių pacientų. 
2. Negatyvieji ir pozityvieji ligos simptomai tiesiogiai ir 

netiesiogiai veikia lytinį pasitenkinimą ir potraukį, santykius 
su intymiu partneriu, dažnai sukelia seksualinę disfunkciją 
ir didina lytinio gyvenimo riziką. 
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3. Psichikos ligos psichopatologija susijusi su žmogaus 
seksualumu, išreiškiamu seksualizuoto turinio kliedesiais ir 
haliucinacijomis. 

4. Medikamentinis gydymas gali turėti įtakos paciento 
seksualinei funkcijai, todėl prieš jį skiriant rekomenduojama 
aptarti šalutines reakcijas su pacientu, ir, jei reikia, gydymą 
keisti. 

5. Šizofrenija sergantys pacientai gali turėti su seksualine 
sveikata susijusių sutrikimų, kaip ir žmonės, neturintys jokių 
psichikos sutrikimų. Įvairios seksualinės sveikatos būklės 
gali egzistuoti savarankiškai,  nepriklausomai nuo paciento 
psichopatologijos.
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Summary 
There is a lack of studies exploring sexual health characteris-

tics of patients with schizophrenia, and the focus on this topic in 
daily clinical practice is low. The aim of this study was to review 
the literature related to the features of the sexual life of patients 
with schizophrenia. Methods: selected full-article publications in 
PubMed and Google Scholar databases. Conclusions: patients with 
schizophrenia have a lower quality of sexual life compared to the 
general population due to more frequent sexual dysfunction, diffi-
culties in personal relationships, risks associated with sexual acti-
vity and violence; various sexual health conditions can exist inde-
pendently of the patient‘s psychopathology; it is recommended that 
side effects of medicines be discussed with a patient before star-
ting the treatment, as medication may affect the patient‘s sexual 
function and encourage a non-adherence to the treatment regimen. 
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