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Santrauka
Panikos sutrikimo paplitimas yra apie 1,8 procento nuo 
bendrosios populiacijos. Panikos  sutrikimas  vidutiniš-
kai  prasideda  apie 24 gyvenimo metus ir yra dvigubai 
dažnesnis moterims. Panikos sutrikimu sergantiems pa-
cientams būdingas komorbidiškumas kitomis psichiatri-
nėmis ligomis, iš kurių dažniausia  - depresija. Panikos 
sutrikimo patogenezė nusakoma streso-diatezės modeliu: 
egzistuoja panikos sutrikimo predispozicija,  kurią gali iš-
provokuoti stresogeninis veiksnys. Manoma, kad panikos 
sutrikimo  patogenezėje yra ir genetinis komponentas. 
Dažniausias klinikinis simptomas – pasikartojantys, iki 
valandos trukmės panikos priepuoliai.  Taip pat būdingi 
įvairūs autonominiai bei somatiniai simptomai, dėl kurių 
tiksli diagnozė ne visada nustatoma iš karto. 

Įvadas
Panikos sutrikimas yra nerimo sutrikimas, kai asmenį 

reguliariai ištinka panikos arba baimės priepuoliai. Visi 
žmonės kartais jaučia paniką arba baimę ir tai yra normalus 
organizmo atsakas į įtemptas ar pavojingas situacijas. Pa-
nikos sutrikimas skiriasi nuo normalaus atsako į stresą tuo, 
kad panikos priepuoliai ištinka reguliariai, bet kuriuo paros 
metu ir be jokios numanomos priežasties [1]. Pirmą kartą 
buvo pradėtas tirti apie 1830 metus, kai buvo pastebėta, kad 
kareiviams, dalyvavusiems Prancūzijos revoliucijoje, Krymo 
kare, Indijos kare ir Amerikos civiliniame kare, pasireikš-
davo panikos priepuoliai su kartu esančiais kardiologiniais 
simptomais [1]. 

Tyrimo tikslas − išanalizuoti bei aptarti įrodymais 
pagrįstą informaciją apie panikos sutrikimo epidemiologiją, 
patofiziologiją bei klinikinius simptomus.

Tyrimo medžiaga ir metodai
 Taikyta sisteminė mokslinės literatūros apžvalga ir 

analizė. Duomenų buvo ieškoma PubMed, Google Scho-

lar, UpToDate bei Cochrane duomenų bazėse. Visateksčiai 
straipsniai atrinkti, jei jų pavadinimas, santrauka ar reikš-
miniai žodžiai nurodė, kad tyrimas tinkamas šiai apžvalgai. 
Naudoti raktažodžiai: panic disorder, epidemiology, preva-
lence,  pathophysiology, symptoms.

Tyrimo rezultatai
Europoje  atliktų 13 skirtingų studijų  apžvalga atskleidė, 

kad 12 mėnesių laikotarpiu panikos sutrikimo paplitimas yra 
apie 1,8 procento nuo bendrosios populiacijos [2].  Papliti-
mas tarp pirminės sveikatos priežiūros pacientų yra nuo 4 
iki 8 procentų. Panikos atakos, kurias sukelia kiti sutrikimai, 
yra gerokai dažnesnės, nei panikos sutrikimas ir per gyve-
nimą gali pasireikšti net iki trečdalio visos populiacijos [3]. 
Sutrikimas vidutiniškai prasideda apie 24 gyvenimo metus ir 
yra apytiksliai dvigubai dažnesnis moterims (5%), palyginus 
su vyrais (2%) [4].

Jungtinėse Amerikos Valstijose apie 37 procentai pa-
cientų, patiriančių panikos sutrikimą, anamnezėje nurodo 
sirgimą depresija. Kartu su panikos sutrikimu, dažniau nei 
įprastai, pasireiškia socialinio nerimo sutrikimas, generali-
zuotas nerimo sutrikimas ir potrauminis streso sutrikimas. 
Pacientai, kenčiantys nuo bipolinio sutrikimo ir piktnau-
džiavimo alkoholiu,  dažniau serga panikos sutrikimu [5]. 

Panikos sutrikimo patogenezė aiškinama streso-diate-
zės modeliu (kombinacija esančios predispozicijos panikos 
priepuoliams ir kokio  nors stresogeninio veiksnio pasireiš-
kimo). Dažniausios predispozicijos priežastys yra genetiniai 
faktoriai, nelaimės vaikystėje ir įvairūs asmenybės bruožai, 
tokie kaip jautrumas ir neuroticizmas. Kurio nors iš paminėtų 
veiksnių buvimas ir esami stresogeniniai veiksniai gyvenime 
dažnai paspartina panikos priepuolių atsiradimą arba net 
panikos sutrikimo išsivystymą [6]. 

Moksliniai tyrimai rodo, kad panikos sutrikimas gali 
turėti ir genetinį komponentą. Panikos sutrikimas dažniau 
pasireiškia pacientams, kurių pirmos eilės giminaičiai serga 
panikos sutrikimu, nei tiems, kurių pirmos eilės giminaičiai 
serga depresija.  Asmenys su nerimastingu temperamentu, 
neurotiški ir jautrūs stresui, yra linkę į ankstesnį panikos 
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sutrikimo pasireiškimą. Studijos rodo, kad psichologinės 
traumos vaikystėje, pavyzdžiui smurtas arba seksualinis 
priekabiavimas, didina panikos sutrikimo riziką suaugus. 
Rūkymas jauname amžiuje ir sergamumas astma taip pat 
galimai padidina  panikos sutrikimo  riziką [7].

Panikos atakos dažniausiai prasideda kaip spontaninis 
stiprios baimės epizodas, paprastai trunka nuo kelių minu-
čių iki valandos. Pacientai, kuriems yra panikos sutrikimas, 
patyrę pasikartojančius panikos atakų epizodus, kurių dalis 
būna netikėti ir nesukelti tam tikro dirgiklio, bent mėnesį po 
to bijo, kad toks epizodas pasikartos. Tokiais atvejais gali 
atsirasti neigiamų elgesio pokyčių,  pacientai pradeda vengti 
situacijų, iš kurių jie negalėtų ištrūkti, jei tuo metu prasidėtų 
panikos priepuolis. Būdingi ir autonominiai simptomai, tokie 
kaip dusulys ir krūtinės skausmas. Ligos diagnozę gali sun-
kinti taip vadinamos ne baimės panikos atakos, kai pacientas 
panikuoja, tačiau nejaučia baimės ir nerimo [8].

Panikos priepuolio metu dažnai juntami ir somatiniai 
simptomai, dažniausiai kardiorespiraciniai, gastrointestini-
niai ir neurologiniai. Dėl to šie pacientai dažnai kreipiasi ne 
į psichiatrinio pobūdžio ligonines, o į ligoninių skubiosios 
pagalbos skyrius. Dažnai pacientai negauna tinkamos me-
dicininės pagalbos ir dėl to padaugėja pakartotinių vizitų į 
ligoninę, išrašoma nereikalingų vaistų, atliekami brangūs ir 
šiuo atveju neinformatyvūs tyrimai. Šie veiksniai gali prail-
ginti panikos sutrikimo diagnozę net iki 10 metų [8].

Išvados 
1. Panikos sutrikimas prasideda jauname amžiuje, yra 

dvigubai labiau paplitęs moterims, būdingas komorbidišku-
mas su kitomis psichiatrinėmis ligomis.

2. Panikos sutrikimo patogenezė nusakoma streso-di-
atezės modeliu: susirgimą išprovokuoja stresinis veiksnys, 
esant predispozicijai sirgti šia liga.

3. Dažniausias klinikinis simptomas – pasikartojantys, 
iki valandos trukmės panikos priepuoliai, būdingi įvairūs 
autonominiai bei somatiniai simptomai, dėl kurių tiksli di-
agnozė ne visada nustatoma iš karto. 
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Summary
 Prevalence of panic disorder is about 1,8% of the general po-

pulation. Panic disorder most commonly manifests at around 24 
years of age and is twice as prevalent in women as in men. Other 
psychiatric comorbidities are common, the most common being de-
pression. The stress – diathesis model is used to describe the pat-
hophysiology of panic disorder: a stressor may provoke the onset 
of panic disorder in predisposed individuals. It is also thought that 
there is a genetic component in the pathophysiology of panic di-
sorder. Repeating panic attacks that last up to an hour is the most 
common clinical symptom; however, various autonomic and so-
matic symptoms are also known to occur, which can delay the cor-
rect diagnosis. 

Conclusions. 1. Panic disorder most frequently begins in young 
adulthood and is twice as common in women; other psychiatric co-
morbidities are common. 2. The onset of panic disorder may be 
triggered by a stressor in predisposed individuals. 3. Panic disor-
der usually manifests in repeating panic attacks but various other 
somatic and autonomous symptoms can occur. 
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