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Santrauka 
Depresija ir nerimas yra vieni dažniausių sergančiųjų 
sistemine raudonąja vilklige neuropsichiatrinių skundų. 
Su padidėjusia rizika susirgti depresija ir nerimo sutri-
kimais siejami keli veiksniai: tam tikrų autoantikūnų 
buvimas, neurologinis pažeidimas, bėrimai ir citokinų 
koncentracija. Psichikos sutrikimų komorbidiškumas 
su sistemine raudonąja vilklige reikšmingai pablogina 
sergančiųjų gyvenimo kokybę, apsunkina somatinių li-
gos manifestacijų gydymą ir blogina ligos baigtį, todėl 
ankstyvas neuropsichiatrinių simptomų identifikavimas 
ir gydymas yra labai svarbūs. Tyrimo tikslas − įvertinti, 
susisteminti ir išanalizuoti mokslinėje literatūroje pa-
teikiamus duomenis apie depresijos ir nerimo atsiradimo 
rizikos veiksnius, sergant sistemine raudonąja vilklige.

Įvadas
Komorbidiškumas yra vienas svarbiausių kiekvienos 

lėtinės ligos aspektų. Sisteminė raudonoji  vilkligė, aprėpianti 
daugelį somatinių sveikatos problemų, autoimuninių 
procesų, depresiją, lėtinį skausmą ir nuovargį, yra bene 
viena geriausių šiuolaikinių lėtinių ligų paradigmų  [1]. 
Sergantiesiems sistemine raudonąja vilklige depresijos ir 
nerimo sutrikimų išsivystymo rizika labai didelė [2]. Depre-
sija ir nerimas sergančiųjų įvardijami kaip vieni dažniausių 
neuropsichiatrinių skundų [3]. Apie 25 proc. sergančiųjų 
sistemine raudonąja vilklige diagnozuojama depresija ir 
net 37 proc. − generalizuotas nerimo sutrikimas. Nors nėra 
visiškai aišku, kokie veiksniai ir priežastys daliai pacientų 
sukelia psichiatrinių ligų manifestaciją, su padidėjusia rizika 
siejami keli veiksniai: tam tikrų autoantikūnų buvimas, neu-
rologinis pažeidimas, bėrimai ir citokinų koncentracija [4]. 
Iškreiptas imuninis atsakas, sergant sistemine raudonąja 
vilklige, lemia negrįžtamus judamojo atramos aparato, 
odos, inkstų, centrinės nervų sistemos ir virškinamojo trakto 
pažeidimus. Situaciją blogina tai, kad daugiasisteminis ir 

neretai greitai progresuojantis pažeidimas verčia gydytojus 
daugiausia dėmesio skirti somatinėms ligos manifestacijoms, 
o psichinė sveikata lieka antrame plane [1]. Naujausių tyrimų 
duomenimis, ligos, kuriomis sergant  prarandama daugiausia 
sveiko gyvenimo metų, yra būtent psichikos sutrikimai [5], 
todėl tik suvokus lėtinės ligos kompleksiškumą, kai fizinė 
sveikata vertinama neatsiejamai nuo psichinės sveikatos, 
galima užtikrinti tinkamą lėtine liga sergančio paciento 
priežiūrą, ankstyvą psichikos sutrikimų diagnostiką ir pa-
gerinti ligos baigtį [1].

Tyrimo tikslas − išanalizuoti bei aptarti įrodymais 
pagrįstą informaciją apie depresijos ir nerimo atsiradimo 
rizikos veiksnius, sergant sistemine raudonąja vilklige.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Taikyta sisteminė mokslinės literatūros bei dokumentų 

apžvalga ir analizė. Duomenų buvo ieškoma Google Scholar, 
UpToDate, Cochrane bei Medline (PubMed) duomenų 
bazėse. Atrinktos publikacijos, kurių prieinamas visas tek-
stas,  jeigu pavadinimas, santrauka ar reikšminiai žodžiai 
parodė, kad tyrimas tinkamas įtraukti į šią apžvalgą. Pa-
sirinktos tik anglų kalba skelbtos publikacijos. Vartoti nu-
rodyti raktažodžiai. Atrinkti, išanalizuoti ir apibendrinti 7 
straipsniai.

Tyrimo rezultatai
Depresijos ir nerimo sutrikimai, sergant sistemine 

raudonąja vilklige, gali atsirasti tiek dėl autoimuninių 
procesų sąlygotų pokyčių nerviniame audinyje, tiek dėl 
lėtinio skausminio sindromo ir bendros negalios [4]. Minėti 
veiksniai nėra specifiniai, dauguma pacientų, sergančių 
vilklige, kenčia nuo lėtinio skausmo, tačiau ne visiems mani-
festuoja neuropsichiatriniai sutrikimai. Būtent ši mintis ska-
tino mokslininkus ieškoti specifiškesnio ryšio tarp psichikos 
sutrikimų ir sisteminės raudonosios vilkligės. Specifinių 
biožymenų, lemiančių depresijos ir nerimo sutrikimų 
atsiradimą, kol kas neatrasta. Buvo pastebėta, kad citokinų 
koncentracijos pokyčiai turi tam tikros įtakos psichikos 
sutrikimų atsiradimui. Lyginant vilklige sergančių pacientų 
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grupes su psichikos sutrikimais ir be jų, didesnės IL-10 kon-
centracijos stebėtos tarp sergančiųjų depresija. Autoantikūnų 
vaidmuo depresijos ir nerimo sutrikimų patogenezėje nėra 
iki galo ištirtas, anti-RNR antikūnai stebėti kaip potenci-
aliai susiję su neuropsichiatrinių ligų patogeneze, sergant 
vilklige. Tiriant antifosfolipidinių ir antineuroninių antikūnų 
ryšį su depresija, gauti prieštaringi duomenys, reikalaujantys 
tolimesnių tyrimų [6]. Socioekonominė padėtis ir su tuo 
susiję veiksniai apibūdinami  kaip turintys įtakos depresijai 
atsirasti. Psichikos sutrikimų komorbidiškumas su sistemine 
raudonąja vilklige reikšmingai blogina sergančiųjų gyvenimo 
kokybę, sunkina somatinių ligos manifestacijų gydymą ir 
blogina ligos baigtį. Tyrimai parodė, kad asmenys, kuriems 
pasireiškė sunkūs depresijos ir nerimo simptomai, būdavo 
linkę apleisti gydymosi planą, todėl buvo prarandama ad-
ekvati simptomų kontrolė. Ankstyvas neuropsichiatrinių 
simptomų identifikavimas ir gydymas yra sergančiųjų 
vilklige priežiūros pagrindas [7]. Šie pacientai gydomi ne 
psichiatrinio profilio specialistų, todėl pirmieji psichikos 
ligų požymiai yra neretai pražiūrimi. Patvirtintų gairių ir 
rekomendacijų, kaip turi būti vykdoma ankstyvoji psichikos 
sutrikimų stebėsena ir identifikavimas, nėra, trūksta ir tyrimų, 
vertinančių šiuo metu taikomų priemonių pagrįstumą ir 
patikimumą. Literatūros šaltinių duomenimis, įvairių autorių 
siūlomi metodai: gyvenimo kokybės skalės ir klausimynai, 
depresijos ir nerimo (HAD) skalės vertinimas, Beko depre-
sijos skalė, nuovargio skalė [3,4].

Išvados
1. Sisteminės raudonosios vilkligės neuropsichiatrinis 

pasireiškimas apima platų spektrą sutrikimų, tačiau vieni 
dažniausių yra depresija ir generalizuotas nerimo sutrikimas.

2. Sisteminės raudonosios vilkligės komorbidiškumas su 
psichikos sutrikimais sunkina somatinių ligos manifestacijų 
gydymą, simptomų kontrolę.

3. Stebėsena ir ankstyvoji psichikos sutrikimų diagnos-
tika apsiriboja klausimynų ir skalių vertinimu.
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Summary
Depression and anxiety are the most common neuropsychia-

tric complaints in patients with systemic lupus erythematosus. Se-
veral factors are associated with an increased risk of depression 
and anxiety disorders: the presence of certain autoantibodies, ne-
urological damage, rash, and cytokine levels. The comorbidity of 
mental disorders with systemic lupus erythematosus significantly 
adversely affects the quality of life in patients, complicates the tre-
atment of somatic manifestations of the disease, and generally wor-
sens the outcome of the disease, therefore early identification and 
treatment of neuropsychiatric symptoms is essential. The aim of 
this study was to evaluate, systematize, and analyze data from the 
scientific literature on the risk factors for depression and anxiety 
in systemic lupus erythematosus.

Conclusions: 1. There is a wide range of neuropsychiatric ma-
nifestations of systemic lupus erythematosus, but the most com-
mon are depression and generalized anxiety disorder. 2. Systemic 
lupus erythematosus comorbidity with mental disorders complica-
tes the treatment of somatic manifestations and worsens control of 
symptoms. 3. Monitoring and early diagnosis of mental disorders 
is limited to the evaluation of questionnaires and scores.
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