
152

Žurnalo tinklalapis: https://sm-hs.eu                                                                          Adresas susirašinėti: Beatričė Vileišytė, el.p. b.vileisyte@gmail.com 

Raktažodžiai: atopinis dermatitas, egzema, psichikos 
sveikata.

Santrauka
Publikacijos tikslas – apžvelgti mokslinę literatūrą apie 
atopinio dermatito bei psichikos sveikatos sutrikimų ryšį. 
Remiantis atliktais tyrimais, stebimas atopinio dermatito 
ir depresijos, nerimo sutrikimų bei suicidinių minčių ry-
šys. Manoma, kad tam daugiausia įtakos turi lėtinė reci-
dyvuojanti ligos eiga, varginantys simptomai, gyvenimo 
būdo pokyčiai bei kiti veiksniai. Nauji medikamentai 
turi potencialo reikšmingai pagerinti pacientų gyvenimo 
kokybę.  

Įvadas
Atopinis dermatitas yra lėtinė uždegiminė odos liga, ti-

piškai prasidedanti ankstyvoje kūdikystėje ar vaikystėje, 
bet pasitaikanti ir suaugusiesiems [1]. Manoma, kad iki 20 
proc. vaikų ir net iki 10 proc.  suaugusiųjų serga atopiniu 
dermatitu [1,2]. Nors atopinis dermatitas asocijuotas su di-
desne odos infekcijų rizika bei kitomis alerginėmis ligomis, 
moksliniuose tyrimuose vis labiau atkreipiamas dėmesys į 
neigiamą ligos poveikį gyvenimo kokybei bei naštą psichikos 
sveikatai [1-3]. 

Tyrimo tikslas – apžvelgti mokslinę literatūrą apie ato-
pinio dermatito bei psichikos sveikatos sutrikimų ryšį. 

Tyrimo medžiaga ir metodai
Atlikta literatūros apžvalga PubMed duomenų bazėje. 

Pasirinktos tik anglų kalba skelbtos viso teksto publikacijos. 
Naudoti raktažodžiai: atopinis dermatitas, egzema, psichi-
kos sveikata (angl. atopic dermatitis, eczema, mental health 
disorders). 

Diskusija
Atopinio dermatito neigiamas poveikis gyvenimo koky-

bei yra žymus [4]. Remiantis su sveikata susijusios gyvenimo 
kokybės indeksu (anglų k. Health-Related Quality Of Life, 
HRQoL), lėtinės ligos, kaip ir atopinis dermatitas, neigiamai 

veikia paciento fizinę, psichologinę bei psichosocialinę bū-
klę, įskaitant darbingumą [4]. Jungtinėse Amerikos Valstijose 
(JAV) atliktos suaugusiųjų, sergančių atopiniu dermatitu, 
apklausos rezultatai parodė, kad  ši būklė dažnai riboja pa-
cientų gyvenimo būdą, socialinę veiklą ir daro neigiamą 
įtaką kasdienei veiklai [3]. Yra daug priežasčių, sukeliančių 
tokį stiprų poveikį. Atopinio dermatito simptomai dažnai 
pacientams sukelia miego sutrikimus (sunku užmigti, dažnai 
pabundama naktį dėl niežulio) [1-2]. Niežulio ir kasymosi 
pasekmė yra odos bėrimai (ekskoriacijos, lichenifikacija, 
pleiskanojimas), pasireiškiantys gerai matomose vietose (ant 
rankų, kaklo, veido) - tai gali sukelti diskomfortą, socialinę 
atskirtį ar net patyčias dėl odos ligų stigmos visuomenėje 
[2, 4-5]. Nors dauguma vaikų atopinį dermatitą „išauga“, 
būtent suaugusiems, net ir tobulėjant gydymui, liga kol kas 
yra laikoma neišgydoma [2, 4, 6]. 

Suaugusiems pacientams atliktų tyrimų rezultatai parodė, 
kad atopinis dermatitas susijęs su depresijos ir nerimo sutriki-
mais bei suicidinėmis mintimis [5]. Nors atopinio dermatito 
ir psichikos sveikatos sutrikimų ryšio priežastis nėra žinoma, 
manoma, kad svarbiausia yra minėtų simptomų (niežulio, 
kasymosi, ypač − sutrikusio miego), lėtinės ligos prognozės, 
socialinės atskirties bei didesnių gydymo finansinių kaštų 
neigiamas poveikis psichikos sveikatai [5,7]. 

JAV atliktos apklausos duomenimis, trečdalis sergančiųjų  
įvardino jaučiantys bent vieną depresijos simptomą (dažniau-
siai liūdesio ar beviltiškumo jausmą, nuovargį, per mažą arba 
per didelį apetitą, beveik kasdienę žemą savivertę, socialinę 
atskirtį, gyvenimo prasmės stoką) [7]. Vokietijoje atliktas 
vienmomentinis skerspjūvio tyrimas akcentavo asociaciją 
tarp sunkaus atopinio dermatito ir sunkesnės depresijos (p 
< 0.0001) [5]. Manoma, kad sergantieji atopiniu dermatitu 
labiau linkę sirgti vidutinio sunkumo ir sunkia depresija, nei 
bendroji populiacija.

Nerimo sutrikimai, asocijuoti su atopiniu dermatitu, daž-
niausiai mokslinėje literatūroje tiriami kartu su depresijos 
sutrikimais, pacientus vertinant pagal HADS skalę (anglų 
k. Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS) [8]. JAV 
atliktame pacientų tyrime atopiniu dermatitu sergantys as-
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menys turėjo statistiškai reikšmingai didesnius HADS-A 
(nerimo sutrikimų) bei HADS-D (depresijos sutrikimų) verti-
nimo balus (jautė didesnį nerimą ir depresijos simptomus, nei 
„sveika“ kontrolinė populiacija) [8]. Tyrime akcentuota, kad 
pacientai, sergantys atopiniu dermatitu, dažniau gydytojams 
išreiškė jaučiantys nerimą dėl savo odos ligos [8]. 

Atopinio dermatito ir suicidinių minčių ryšys kol kas 
nėra pakankamai gerai išnagrinėtas [7]. Daugiau nei prieš 
dvidešimt metų atliktame įvairių odos būklių ir suicidinio 
polinkio tyrime stebėti lengvos ar vidutinio sunkumo ato-
pinio dermatito formos pacientai, iš kurių suicidines mintis 
išreiškė 2,1 proc., tačiau šio tyrimo rezultatų nauda buvo 
ribota, nes trūko palyginimo su „sveika“ kontroline grupe 
[7]. Kitas prieš beveik du dešimtmečius atliktas tyrimas at-
sižvelgė į pacientų amžių, lytį bei šalį ir objektyviau nustatė, 
kad atopiniu dermatitu sergantys pacientai turi statistiškai 
reikšmingą polinkį į suicidines mintis (18,9%), lyginant su 
kontroline grupe (6,8%) [7]. 

Tobulėjant farmakoterapijai, yra potencialo pagerinti net 
sunkiausiai sergančių pacientų gyvenimo kokybę ir psichi-
kos sveikatą. 2017 m. Europos vaistų agentūra patvirtino 
monokloninių antikūnų preparatą dupilumabą vidutinio ir 
sunkaus atopinio dermatito gydymui suaugusiems ir vaikams 
nuo 12 metų [9]. Šis vaistas ne vien reikšmingai pagerino 
pacientų odos būklę, tačiau dar klinikinių tyrimų etape buvo 
pastebėta, kad dupilumabu gydomų pacientų depresijos ir ne-
rimo klinika per 16 savaičių reikšmingai sumažėjo, lyginant 
su placebo grupe [5,6]. Šis suaugusiųjų atopinio dermatito 
gydymui skirtas preparatas pasiekiamas ir Lietuvoje [10].

Išvados 
1. Ryšys tarp atopinio dermatito ir depresijos, nerimo 

sutrikimų bei suicidinių minčių yra statistiškai reikšmingas. 
2. Kritiškai svarbi sergančiųjų atopiniu dermatitu ir juos 

gydančių specialistų edukacija apie depresijos ir nerimo su-
trikimų bei suicidinių minčių dažnį ir pavojų. 

3. Svarbu užtikrinti gerą emocinę paramą pacientams 
ir, pagal galimybes, suteikti naujausias gydymo priemo-
nes, siekiant geresnės gyvenimo kokybės ir geros psichikos 
sveikatos.  
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Summary 
The goal of this publication was to peform a literature review 

on the topic of a link between atopic dermatitis and various men-
tal health disorders. According to research, there is a connection 
between atopic dermatitis and depression, anxiety disorders and su-
icidal tendencies. It is believed that some of the factors that contri-
bute to this are the chronic, recurrent course of the illness, bother-
some symptoms, lifestyle changes and other elements. Luckily, 
new pharmaceuticals created for atopic dermatitis patients can si-
gnificantly improve patients’ quality of life.

Correspondence to: b.vileisyte@gmail.com

Gauta 2022-03-18


