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Santrauka
Šio tyrimo tikslas buvo atlikti literatūros analizę ir pri-
statyti šizoidinio tipo asmenybės sutrikimą. Individas 
laikomas turintis asmenybės sutrikimą, jeigu jo mąsty-
sena, emocijų raiška, impulsyvumas bei bendravimas su 
kitais asmenimis yra ženkliai nukrypę nuo nusistovėju-
sių visuomenės normų. Šizoidinis asmuo apibrėžiamas 
kaip atsiribojęs nuo emocijų, socialinių ar kitų kontaktų, 
teikiantis pirmenybę fantazijai, mėgstantis veiklą, kuria 
gali užsiimti vienas ir yra linkęs į introspekciją. Pacien-
tai nėra linkę kreiptis į specialistus, nes mano, jog ligos 
gydymas atneš daug netrokštamo dėmesio, juos sunku 
motyvuoti gydytis. Dėl diagnostikos sunkumų, šizoidinis 
asmenybės sutrikimas yra vienas mažiausiai ištyrinėtų iš 
visų asmenybės sutrikimų ir jam nėra jokio medikamen-
tinio gydymo ar kitų alternatyvų, išskyrus psichoterapiją.

Įvadas
Žmogaus asmenybė apibrėžiama kaip individo savitu-

mas, reikšmingų pastovių savybių visuma, nusakanti jo vietą 
kurioje nors bendrijoje. Tai kiekvienam būdinga mąstysena, 
jausena, veiksena [1]. Tam tikromis aplinkybėmis gali išsi-
vystyti asmenybės sutrikimas - tai visuma stabilių asmenybės 
bruožų, kurie trikdo žmogaus prisitaikymą prie aplinkos, 
sukeldami socialinės, darbinės veiksenos sutrikimus arba su-
bjektyvų distresą [1]. Individas laikomas turintis asmenybės 
sutrikimą, jeigu jo mąstysena, emocijų raiška, impulsyvumas 
bei bendravimas su kitais asmenimis yra ženkliai nukrypęs 
nuo nusistovėjusių visuomenės normų [2]. Asmenybės su-
trikimai paprastai išryškėja gana anksti – paauglystėje ar 
pereinant iš jos į ankstyvąjį suaugusiojo amžių [3]. Tai vieni 
anksčiausiai pastebimų žmogaus psichikos sutrikimų.

Tyrimo tikslas − atlikti literatūros analizę ir pristatyti 
šizoidinio tipo asmenybės sutrikimą.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Atlikta mokslinės literatūros analizė, duomenys rinkti 

Google Scholar, UpToDate, PubMed duomenų bazėse. At-
rinkti visaverčiai apžvalginiai tekstai. Daugiausia remtasi 
publikacijomis anglų kalba. Naudoti raktažodžiai: asmenybės 
sutrikimas, šizoidinio tipo sutrikimas, šizotipinis asmenybės 
sutrikimas.

Tyrimo rezultatai 
Žiūrint iš istorinės perspektyvos, pirmosios asmenybės 

klasifikacijos apraiškos randamos dar Hipokrato laikais [4]. 
Tuomet buvo populiari humoralinė teorija, teigusi, jog žmo-
gaus kūnas sudarytas iš keturių skysčių – kraujo, gleivių, 
geltonosios bei juodosios tulžies. Teorijos tvirtinimu, juodo-
sios tulžies daug turi melancholikai, geltonosios – cholerikai, 
kraujo – optimistai, o gleivių – apatiški asmenys [5]. Moks-
lui darant pažangą, šių terminų buvo laipsniškai atsisakyta 
ir sukurtas psichinių sutrikimų diagnostikos ir statistikos 
žinynas (angl. Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, DSM), kuris reguliariai atnaujinamas ir šiuo metu 
naudojamasi penktuoju DSM V leidimu [6]. Vis dėlto tiek 
pačios asmenybės, tiek jos sutrikimų susiformavimo genezė 
nėra visiškai aiški. Manoma, kad veikia daugybė veiksnių, 
įskaitant   biologinius, genetinius bei aplinkos. Biologinė 
teorija teigia, jog asmenybės elgesį, būdo bruožus nulemia 
įvairūs medžiagų apykaitos sutrikimai, pavydžiui, neuro-
mediatorių (serotoninas, dopaminas) disbalansas gali keisti 
aktyvumo lygį, skatinti nerimastingumą, impulsyvumą ar 
agresiją. Biologinei teorijai artima atšaka yra genetinė teorija, 
teigianti, jog polinkis į psichikos sutrikimus yra paveldimas, 
todėl vaikų, kurių tėvai turi psichinės sveikatos problemų, 
didesnė rizika gyvenimo eigoje susirgti psichine liga [1]. 
Atliktų dvynių studijų rezultatai rodo, jog tokių vaikų psicho-
loginių sutrikimų  išsivystymo tikimybė yra apie 30 procentų 
[7].  Dar kita, psichologinė teorija, pabrėžia vaiko raidos bei 
santykio su tėvais svarbą – ypač pirmaisias gyvenimo metais, 
kai formuojasi vaiko psichika. Anot S. Freud, vaiko raida 
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aprėpia kelis etapus ir fiksa-
vimasis tam tikrame iš šių 
etapų vėlesniame gyvenime 
gali lemti aštresnius asme-
nybės bruožus. Jeigu anks-
tyvajame amžiuje vaikas iš 
tėvų nesulaukia rūpesčio, 
dėmesio, meilės ar patiria 
įvairių formų smurtą, tai la-
bai ženkliai prisideda prie 
didesnės rizikos vėlesniame 
amžiuje sirgti psichikos li-
gomis [1,3].

Skaičiuojama, kad ben-
droje populiacijoje asme-
nybės sutrikimų paplitimas 
sudaro apie 11 procentų. 
Dažniau sergantieji yra vy-
rai bei nedirbantys ir pras-
tesnio išsilavinimo asme-
nys. Asmenybės sutrikimai 
neretai pasireiškia komorbi-
diškai su kita psichologine 
patologija, kuri nesusijusi 
su asmenybe. Dažniausiai 
pasireiškiantys sutrikimai: 
vengimo, anakastinis (angl. 
obsessive-compulsive) bei 
ribinis, o šizoidinio asme-
nybės sutrikimo paplitimas 
yra apie 1 procentą [2,6]. 
Ši būklė tarp lyčių pasi-
reiškia tolygiai, tačiau dėl 
jos ypatumų sudėtinga ap-
skaičiuoti tikslų paplitimą – 
šizoidiniai asmenys linkę į 
introspekciją, stengiasi kuo 
labiau sumažinti socialinius 
kontaktus, nesikreipia į spe-
cialistus [6].

1 lentelėje vaizduo-
jama DSM V asmenybės 
sutrikimų klasifikacija. 
Visi sutrikimai pagal jie 
ms būdingų bruožų pana-
šumus skirstomi į 3 grupes, 
vadinamuosius  klasterius. 
Klasteris A apima sutri-
kimus, kuriems būdingas 

keistumas (angl. odd), ekscentriškumas, įtarumas: tai paranojinis, šizotipinis bei šizoidinis 
sutrikimai. Klasteriui B priklauso sutrikimai, kuriems būdinga emocionalumas, nepastovumas 
bei permainingumas: antisocialus, ribinis, histrioninis bei narcisistinis sutrikimai. Trečiajam 
C klasteriui priskiriami sutrikimai, kurių skiriamasis bruožas – nerimavimas, baiminimasis: 
tai vengiantis, priklausomas ir anakastinis asmenybės sutrikimai. Svarbu turėti omenyje, jog 
dažnai pacientai neturi tik vienam sutrikimui būdingų bruožų, neretai sutrikimai susipina ir 
nebūna vieno labai ryškiai išreikšto. Neretai asmenybės sutrikimai diagnozuojami atsitiktinai, 
pacientui atvykus dėl ūmios psichozės ar kitos patologijos [3].

A klasteryje minimi šizoidinis bei šizotipinis sutrikimai iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti 
panašūs, tačiau yra vienas esminis skirtumas – asmens noras bendrauti ir formuoti socialinius 
ryšius su kitais. Šizotipinės asmenybės šį norą išreiškia ir bando jį įgyvendinti, tačiau dažnai 
nesėkmingai, nes jiems būdingos ganėtinai neįprastos pažiūros (tiki raganavimu, telepatija, 
ateiviais), dažnai įsižeidžia dėl paprasčiausių dalykų, bendravimas jiems yra nelengvas už-
davinys. Šizoidinės asmenybės neturi jokio noro bendrauti ir laiką mėgsta leisti vienatvėje.  
Šiuos du asmenybių sutrikimus skiria ir kitas bruožas – tai šizofrenijai būdingų simptomų 
spektro skirtinga raiška. Šizotipinėms asmenybėms gali pasireikšti tokie simptomai, kaip 
paranoja, haliucinacijos, liguistas tikėjimas antgamtiniais reiškiniais, o šizoidinėms atvirkščiai, 
gali būti tokių šizofrenijos simptomų, kaip sumažėjęs afektas, emocijų nebuvimas, šaltas 
bendravimas. Būtent tai, jog šizoidinėms asmenybėms pasireiškia tik vienos spektro pusės 
simptomai,  lemia, jog sutrikimas pavadintas „panašiu į šizofreniją“ [3). 

Šizoidinis asmuo apibrėžiamas kaip atsiribojęs nuo emocijų, socialinių ar kitų kontaktų, 
teikiantis pirmenybę fantazijai, mėgstantis veiklą, kuria gali užsiimti vienas ir yra linkęs į 
introspekciją [1]. Išskiriami devyni TLK-10-AM kriterijai, kuriais vadovaujantis diagno-
zuojama ši būklė (2 lentelė).

Turintieji šį sutrikimą asmenys dažnai būna užaugę šeimose, kuriose nebuvo viešai rodomi 
jausmai ar suformuotas tvirtas emocinis ryšys. Šizoidinės asmenybės neturi daug draugų, 

Klasteris Asmenybės 
sutrikimas

Klinikiniai bruožai

A (keistumas, 
ekscentrišku-
mas, įtarumas)

Paranojinis Įtarumas, perdėtas dirglumas,misinterpretacijos 
Šizoidinis Atitrūkimas, intravertiškumas, nuslopęs afektas
Šizotipinis Atitrūkimas, ekscentriškas elgesys; jutiminiai ir kognityviniai iš-

kraipymai
B (emocionalu-
mas, nepastovu-
mas, permainin-
gumas)

Antisocialus Manipuliacija; savanaudiškumas; empatijos trūkumas; labai inten-
syvūs pykčio proveržiai; problemos su teisėsauga nuo jaunystės 

Ribinis Priklausomas ir reikalaujantis iš kitų; nestabilūs santykiai su kitais 
žmonėmis, sutrikęs savęs suvokimas ir afektas; impulsyvumas

Histrioninis Dramatiškumas; dėmėsio siekimas ir emocionalumas; paviršuti-
niškumas

Narcisistinis Savęs pervertinimas; arogantiškumas, didybės manija; perdėtas sie-
kis būti žavėjimosi objektu; empatijos trūkumas, pykčio proveržiai

C (nerimavimas, 
baiminimasis)

Vengiantis Hipersensityvumas neigiamam įvertinimui, baimė būti atstumtam
Priklausomas Hipersensityvumas neigiamam įvertinimui, reikalauja nuolatinio 

dėmesio, itin prieraišus, linkęs  aukotis net ir tuomet, kai elgiamasi 
neteisingai, siekant išsaugoti žmogų prie savęs; negalėjimas priimti 
sprendimų savarankiškai

Anakastinis Perdėtas taisyklių laikymasis, tvakos siekis; perfekcionizmas, noras 
viską aplink save kontroliuoti

1 lentelė. Asmenybės sutrikimų DSM V klasifikacija. 
(Pagal American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition. 2013) 



75

paprastai 1, rečiau – 2, nejaučia susidomėjimo seksualiniu 
gyvenimu, todėl retai ieško antrosios pusės ar kuria šeimas. 
Tokie asmenys šalti kitų jausmams, neturi empatijos, vie-
nodai abejingi kritikai ir pagyrimui. Geriausais darbas toks, 
kuriame galima dirbti vieniems, kur nereikia daug bendrauti. 
Šizoidiniai asmenys labai introspetyvūs, dažnai turi itin tur-
tingą vidinį pasaulį, tačiau visąlaik jame būna vieni [1].

Šizoidinį asmenybės sutrikimą reikėtų diferencijuoti nuo 
keleto kitų asmenybės sutrikimų (3 lentelė).

Šizoidinio asmenybės sutrikimo gydymas susiduria su 
nemažai problemų. Pirmiausia, pacientai nėra linkę kreiptis 
į specialistus, nes mano, jog ligos gydymas atneš daug ne-
trokštamo dėmesio, teks bendrauti su kitais asmenimis. Dėl 
šios priežasties nemažai ligos atvejų nustatoma pacientui 
atvykus dėl kitos patologijos arba dėl susirūpinusių artimųjų. 
Antra, pacientai bendrauja labai formaliai ir yra itin šaltos 
asmenybės, juos sunku motyvuoti gydytis, todėl diskusijos 
dėl terapijos poreikio nėra lengva užduotis, gydantis gydyto-
jas gali jaustis neįvertintas. Trečia, šis sutrikimas prasideda 
vaikystėje ir tęsiasi visą paciento gyvenimą, susiformuoja 

būdingo elgesio modeliai, kuriuos terapijoje modifikuoti ar 
suformuoti naujus yra itin sunku. Ketvirta, dėl diagnostikos 
sunkumų, šizoidinis asmenybės sutrikimas yra vienas ma-
žiausiai ištyrinėtų iš visų asmenybės sutrikimų ir jam nėra 
jokio medikamentinio gydymo ar kitų alternatyvų, išskyrus 
psichoterapiją. Galiausiai, net jei pacientas ir nuspręstų daly-
vauti psichoterapijoje ir pavyktų sumažinti jo vienatvės laiką 
ir dažnį, yra nemaža tikimybė, jog bendravimas ir buvimas 
su kitais didžiulio džiaugsmo neteiks [1,3,6].

Išvados
1. Šizoidinis asmuo apibrėžiamas kaip atsiribojęs nuo 

emocijų, socialinių ar kitų kontaktų, teikiantis pirmenybę 
fantazijai, mėgstantis veiklą, kuria gali užsiimti vienas ir 
yra linkęs į introspekciją.

2. Šizoidinį ir šizotipinį asmenybių sutrikimus skiria vie-
nas esminis skirtumas – asmens noras bendrauti ir formuoti 
socialinius ryšius su kitais.

3. Pacientai nėra linkę kreiptis į specialistus, nes mano, 
jog ligos gydymas atneš daug netrokštamo dėmesio, juos 
sunku motyvuoti gydytis.

4. Dėl diagnostikos sunkumų, šizoidinis asmenybės su-
trikimas yra vienas mažiausiai ištyrinėtų iš visų asmenybės 
sutrikimų ir jam nėra jokio medikamentinio gydymo ar kitų 
alternatyvų, išskyrus psichoterapiją.
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Ypač retas pasitenkinimas savo veikla
Emocinis šaltumas, susvetimėjimas
Ribotas gebėjimas išreikšti šiltesnius jausmus
Abejingumas kitų nuomonei
Abejingumas seksualiniams ryšiams
Vienišumas veikloje
Pasinėrimas į fantazijas ir savistabą
Artimų ryšių stoka
Abejingumas socialinėms normoms

Šizotipinis asmenybės 
sutrikimas

Būdingas noras bendrauti,  teigiami 
šizofrenijos simptomai (paranojos 
jausmas, tikėjimas raganavimu, kos-
moso energija ir pan.)

Paranoidinis asmenybės 
sutrikimas

Jaučiama nuolatinė paranoja, baimė, 
jog kažkas persekioja ir nori susido-
roti, stresinėse būklėse būdingas rea-
gavimas pykčio proveržiu, psichoze

Vengiantis asmenybės 
sutrikimas

Panašiai į šizoidines asmenybes at-
siskiria nuo kitų individų, tačiau jų 
motyvas kitoks: atsiskiria dėl baimės 
būti atstumtam, įskaudintam

Anakastinis asmenybės 
sutrikimas (obsessive- 
compulsive)

Jaučiamas liguistas noras kontroliuoti 
viską savo gyvenime, didelis perfekci-
onizmas; gyvenime turi  būti taisyklės, 
kurių privaloma laikytis; moraliniai ir 
etiniai standartai labai svarbu, būtina 
laikytis

2 lentelė. Šizoidinei asmenybei būdingi bruožai. 

3 lentelė. Asmenybės sutrikimų diferenciacija. 



76
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Summary 
The aim of this study was to analyse available literature and 

to present schizoid personality disorder. An individual is conside-
red with a personality disorder if their thought process, expression 
of emotions, impulsive behaviour and interactions with other in-
dividuals are remarkably different from the average person in the 
society. People with schizoid personality disorder are described 
as cold, withdrawn, they do not seek or enjoy close relationships 

with family or friends and prefer solitary activities. Patients are not 
keen on seeking help from therapists because of their dislike for 
communication, the patients are hard to motivate. Schizoid perso-
nality disorder is one of the most understudied personality disor-
ders and it has no other alternative treatment but psychotherapy. 
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