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Santrauka
Serotonino sindromas yra serotoninerginių preparatų 
sukeliama potencialiai gyvybei pavojinga būklė, 
pasireiškianti padidėjusia serotoninergine aktyvacija 
centrinėje bei periferinėje nervų sistemoje. Tyrimo tikslas 
− išanalizuoti naujausią mokslinę literatūrą, aprašančią 
serotonino sindromą, sindromo epidemiologiją, 
patogenezę, klinikos ypatumus, diagnostiką ir gydymą. 
Remiantis moksline literatūra, serotonino sindromo tik-
slus paplitimas vis dar nėra žinomas, nes dažnai lieka 
nediagnozuotas, painiojamas su kitomis būklėmis ar dėl 
specifinių diagnostinių tyrimų stokos. Serotonino sindro-
mas nustatomas atsižvelgiant į jo klinikinę eigą ir nau-
dojant Hunter serotonino toksiškumo kriterijus. Gydy-
mas simptominis, šalinant sindromą sukėlusią priežastį. 
Sunkiais atvejais serotonino sindromas gali sukelti komą 
ar mirtį.  

Įvadas
Serotoninas (5-hidroksitriptaminas) yra neurotrans-

miteris, žinomas kaip neatsiejama centrinės nervų siste-
mos (CNS) fiziologijos dalis [1]. Nors didesnė dalis viso 
organizmo serotonino randama ne CNS, yra žinoma, jog 
ši medžiaga dalyvauja įvairiose su CNS susijusiose svar-
biose organizmo funkcijose, tokiose kaip dėmesio, elge-
sio bei termoreguliacijos moduliavimas [2,3]. Serotoninas 
svarbus ir kitoms organizmo sistemoms − plaučių bronchų 
konstrikcijos, vazokonstrikcijos reguliavimui, gimdos 
raumenų susitraukimui, gastrointestiniam motilumui, 
trombocitų agregacijai  [2,4]. Žmogaus organizme egzis-
tuoja 14 serotonino receptorių subtipų (5HT-1A - 5HT-7), 
kurie dalyvauja įvairių psichikos (depresija, šizofrenija, 
obsesinis-kompulsinis sutrikimas ir kt.) bei kitų sistemų 
(kardiovaskulinėje, virškinimo, hematologinėje, medžiagų 
apykaitos) sutrikimų ir ligų patogenezėje ir yra vaistų bei 

psichoaktyviųjų medžiagų taikiniai [4-6].
Serotonino sindromas (dar žinomas kaip serotonino 

toksiškumas) yra potencialiai letali būklė, susijusi su 
padidėjusia serotoninergine aktyvacija centrinėje bei 
periferinėje nervų sistemose. Pirmą kartą istorijoje šis sin-
dromas pastebėtas 1960 metais, kai pacientams buvo skirta 
triptofano su monoaminooksidazės (MAO) inhibitoriumi 
[4]. Šis sindromas atsiranda  stimuliuojant postsinaptinius 
5-HT1A ir 5-HT2 receptorius viena ar keliomis serotonino 
sistemą veikiančiomis medžiagomis [1].

Tyrimo tikslas − išanalizuoti naujausią mokslinę 
literatūrą, aprašančią serotonino sindromą ir pateikti 
epidemiologiją, patogenezę, klinikos ypatumus, diagnostiką 
ir gydymą.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Literatūros apžvalga atlikta UpToDate, PubMed, Science 

Direct duomenų bazėse bei Google Scholar paieškos siste-
moje. Paieška vykdyta naudojant raktažodžius: serotoninas, 
serotonino sindromas, serotonino toksiškumas.

Tyrimo rezultatai
Epidemiologija. Serotonino sindromas gali būti stebi-

mas visose amžiaus grupėse, nuo naujagimių iki vyresnio 
amžiaus žmonių. Nors manoma, jog šio sutrikimo pap-
litimas didėja, dėl vis dažniau  skiriamų serotoninerginių  
medikamentų  tikslus jo paplitimas nežinomas [8]. Tai sie-
jama su keliomis priežastimis. Lengvos eigos sindromas 
dažnai lieka neatpažintas arba būna klaidingai įvertinamas, 
kaip paciento reakcija į medikamentų pakeitimą [4]. Sin-
dromo diagnostiką sunkina ir tai, jog nėra tikslių tyrimų ar 
specifinių laboratorinių radinių, kurie padėtų jį diagnozuoti 
[8].  S. Prakash ir kt. (2020) atlikto tyrimo rezultatai parodė, 
jog tik mažesnė dalis apklaustų gydytojų gali teisingai iden-
tifikuoti šio sindromo diagnostikos kriterijus bei tikslius jo 
požymius [9]. 

Patogenezė.  Tyrimų duomenimis, nėra vieno receptori-
aus, atsakingo už šio sindromo patogenezę, tačiau pastebima, 
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jog vyrauja postsinaptiniai 5-HT1A ir 5-HT2A receptoriai, 
vartojant vieną ar kelis serotoninerginius preparatus [10]. Yra 
duomenų, jog sunkesni, labiau gyvybei pavojingi simptomai, 
tokie kaip hipertermija bei raumenų hipertoniškumas, susiję 
su 5HT2A receptorių aktyvacija, vykstančia esant didesnei 
serotonino koncentracijai, o lengvesni simptomai, tokie kaip 
nerimas, hiperaktyvumas,  siejami su 5HT1A receptoriais, 
kurių aktyvacija galima esant mažesnėms ekstraląstelinio 
serotonino koncentracijoms [4]. 

Pagrindinės preparatų grupės, siejamos su serotonino sin-
dromu, gali būti skirstomos pagal jų mechanizmą (1 lentelė).

Kitas mechanizmas, siejamas su serotonino sindromo 
išsivystymu, yra citochromo 450 (CYP450) sistemos, 
dalyvaujančios kai kurių serotoninerginių vaistų metabo-
lizme, inhibicija. Viena iš vaistų grupių, gebančių inhibuoti 
šios sistemos fermentus, yra SSRI (ypač CYP2D6, CYP3A4). 
CYP450 sistemos slopinimas lemia jos metabolizuojamų 
serotoninerginių medikamentų (tokių  kaip venlafaksinas, 
tramadolis, risperidonas, kt.) koncentracijos serume didėjimą, 
galintį išprovokuoti  serotonino sindromą [4,11].

Sunkiausius šio sindromo atvejus sukelia  dviejų ar 
daugiau serotoninerginių medikamentų kombinacija (2 
lentelė), ypač kai kombinuojama  su MAO inhibitoriais 
(potencialiai letali baigtis) [4,12].

Klinika. Serotoninio sindromo klinikai būdinga 
klasikinė simptomų triada: pakitusi psichinė būklė, padidėjęs  
autonominės nervų sistemos aktyvumas ir neuroraumeninis 
hiperaktyvumas (3 lentelė) [8,11,12]. Simptomų stiprumas 
skirstomas į lengvą, vidutinį ir sunkų [4,11]. Lengviems atve-

jams būdinga hipertenzija, tachikardija, midriazė, diaforezė, 
drebulys, tremoras, mioklonusas ir hiperrefleksija. Tokie 
pacientai dažniausiai būna afebrilūs. Vidutinio sunkumo 
atvejams būdingi minėti simptomai ir hipertermija (>40 0C), 
akių klonusas, sujaudinimas, pagreitėjusi kalba, padidėjęs 
budrumas (angl. hypervigilance). Sunkiais atvejais būna 
minėti simptomai ir karščiavimas >41,1 0C, svyruojantis 
pulsas, arterinė hipertenzija, delyras ir raumenų rigidiškumas. 
Sunkūs atvejai gali komplikuotis traukuliais, rabdomiolize, 
mioglobinurija, metaboline acidoze, ūmine inkstų liga, 
ūminiu respiracinio distreso sindromu (ŪRDS), kvėpavimo 
nepakankamumu, diseminuota intravaskuline koaguliacija, 
koma ar mirtimi.  Dažniausiai simptomų pradžia atsiranda 
per pirmas 24 valandas nuo jį sukėlusio medikamento 
(medikamentų) pavartojimo [4,8]. 

Neuroraumeniniai simptomai, tokie kaip hiperrefleksija, 
rigiškumas, klonusas labiau būdingi apatinėms galūnėms 
[11].

Diagnostika.  Sindromas diagnozuojamas remian-
tis klinikiniais požymiais. Serotonino sindromo diagno-
zei nustatyti rekomenduojama naudoti Hunter serotonino 
toksiškumo kriterijus: serotoninerginio preparato suvartoji-
mas ir papildomai bent vienas iš šių: spontaninis klonusas, 
sukeltinas klonusas su sujaudinimu arba diaforeze; akių 

Mechanizmas Vaistai
Skatinantys se-
rotonino sintezę

L-triptofanas

Skatinantys se-
rotonino išsky-
rimą 

Levodopa, dekstrometorfanas, mirtazapinas, 
tramadolis, fenterminas, metilendioksimetam-
fetaminas (MDMA), kokainas

Serotonino rea-
bsorbcijos iš si-
napsinio plyšio 
inhibitoriai

Selektyvūs serotonino reabsorbcijos inhibitoriai 
(SSRI), serotonino ir norepinefrino reabsorbci-
jos inhibitoriai (SNRI), tricikliai antidepresantai 
(TCA), dekstrometorfanas, kokainas, MDMA, 
paprastoji jonažolė, ondansetronas, bupropionas

Serotonino me-
tabolizmo inhi-
bitoriai

Triptanai, buspironas, paprastoji jonažolė, 
MAO inhibitoriai

Tiesioginiai se-
rotonino recep-
torių agonistai 

Ličio preparatai, lizergo rūgšties dietilamidas, 
metoklopramidas, fentanilis, triptanai, dihidro-
ergotaminai, mirtazapinas 

Serotonino re-
ceptorių anta-
gonistai

Antros kartos antipsichotikai: kvetiapinas, 
risperidonas, olanzapinas, klozapinas, aripi-
prazolis

1 lentelė. Preparatai, asocijuojami su serotonino sindromu. 

2 lentelė. Medikamentų kombinacijos, turinčios didžiausią 
potencialą sukelti serotonino sindromą.

Simptomų klasteris Simptomai
Pakitusi psichinė būklė Sujaudinimas

Nerimas
Dezorientacija
Nenustygimas vietoje 

Neuroraumeninis hiperakty-
vumas

Tremoras
Klonusas
Hiperrefleksija
Raumenų rigidiškumas
Akatizija
Bilateralinis Babinskio refleksas

Padidintas autonominės nervų 
sistemos aktyvumas 

Hipertenzija
Tachikardija
Tachipnėja
Hipertermija
Midriazė
Diaforezė
Išsausėjusios gleivinės
Hiperemiška oda
Drebulys
Vėmimas
Diarėja
Suaktyvėjusi žarnyno peristal-
tika
Aritmijos
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klonusas su sujaudinimu arba diaforeze; tremoras ir hiper-
refleksija; raumenų hipertonija; karščiavimas >38 0C su akių 
ar sukeltinu klonusu [8,9].

Galimi nespecifiniai laboratoriniai rodmenys, kaip 
leukocitozė, žema bikarbonatų koncentracija, padidėjusi 
kreatinkinazės koncentracija, padidėjusios kepenų 
transaminazės[4]. Serotonino sindromas diferencijuojamas 
nuo piktybinio neurolepsinio sindromo, anticholinerginio 
toksiškumo ir piktybinės hipertermijos, simpatomimetinio 
toksiškumo, meningito, encefalito [8,11].

Gydymas. Lengvo sindromo pasireiškimo atvejais  
dažniausiai užtenka identifikuoti ir nutraukti būklę sukėlusio 
serotoninerginio preparato vartojimą. Pacientus gali pri-
reikti seduoti. Tokiais atvejais pirmo pasirinkimo medika-
mentai yra benzodiazepinai. Kai reikia, gali būti taikomas 
palaikomasis gydymas, siekiant stabilizuoti gyvybines 
funkcijas. Nerekomenduojama skirti antipiretikų, ypač ac-
etaminofeno, nes hipertermijos etiologinis veiksnys šiuo 
atveju yra padidėjęs  raumenų aktyvumas. Sunkios hiperter-
mijos atveju gali prireikti sukelti dirbtinį raumenų paralyžių 
bei pacientą intubuoti, ruošiant mechaninei ventiliacijai. 
Jei reikia, galima skirti serotonino receptorių antagonisto 
(ciproheptadino). Rekomenduojama vengti antipsichotikų 
dėl jų anticholinerginių savybių, galinčių sutrikdyti kūno 

termoreguliacinius procesus  −  prakaitavimą ir temperatūros 
sumažėjimą. Simptomams išnykus, įvertinti sukėlusių būklę 
serotoninerginių preparatų skyrimo būtinybę. Esant sunkiai 
būklei, rekomenduojama hospitalizuoti intensyviosios tera-
pijos skyriuje [4,8].

Pacientų būklė turėtų stabilizuotis po 24 valandų nuo pre-
parato vartojimo nutraukimo, tačiau dėl kai kurių medžiagų 
ilgesnio pusinio gyvavimo periodo, tai gali užtrukti [2].

Išvados
1. Serotonino sindromas yra potencialiai letali būklė. 

Nepaisant plataus serotoninerginių medikamentų skyrimo, 
tikslus serotonino sindromo paplitimas išlieka nežinomas 
dėl gydytojų negebėjimo įtarti bei teisingai diagnozuoti ar 
dėl sindromo diagnozės patvirtinimui specifinių diagnostinių 
testų, žymenų nebuvimo.

2. Serotonino sindromą gali sukelti vienas ar keli, tar-
pusavyje sąveikaujantys serotoninerginiai preparatai arba 
preparatai,  inhibuojantys tokių medikamentų metabolizmą 
ir skatinantys toksinės serotoninerginio preparato koncen-
tracijos kraujo serume akumuliaciją.

3. Serotonino sindromui būdinga simptomų triada: paki-
tusi psichinė būklė, padidintas autonominės nervų sistemos 
aktyvumas ir neuroraumeninis hiperaktyvumas. Diagnozė 
pagrįsta klinika. Sindromui diagnozuoti rekomenduojama 
naudoti Hunter serotonino toksiškumo skalę. 

4. Pagrindiniai gydymo komponentai yra būklę sukėlusio 
preparato vartojimo nutraukimas bei simptominis gydymas. 
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Summary
Serotonin syndrome is a potentially life-threatening condition, 

occuring when there is an increased serotonergic activation in cen-
tral as well as peripheral nervous systems, caused by administra-
tion of serotonergic agents. The aim of this research is to analyze 
the latest scientific literature which explores serotonin syndrome, 
and to summarize the epidemiology, pathogenesis, clinical features, 
diagnosis and treatment. Based on the latest literature, the true inci-
dence of this syndrome remains unknown due to it being overloo-
ked or misdiagnosed.The diagnostic procedure is also difficult due 
to lack of specific tests. Serotonin syndrome is diagnosed based on 
the clinical features and it is recommended to use the Hunter sero-
tonin toxicity criteria. Treatment of this condition is based on the 
withdrawal of the causative agent and treatment of the symptoms. 
Severe cases of serotonin syndrome could lead to coma and death.
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