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Santrauka
Šizofrenija -  lėtinis psichiatrinis sutrikimas, 
pasireiškiantis lėtine ar pasikartojančia psichoze, kuriam 
progresuojant ryškėja negatyvi simptomatika. Nors far-
makologinis gydymas laikomas pamatiniu ir  daugumai 
pacientų sukelia teigiamą efektą, jo nepakanka pasiekti 
visišką  remisiją ir išvengti šalutinių reiškinių. Pasta-
ruoju metu populiarėja kognityvinės elgesio terapijos 
(KET) taikymas kartu su medikamentiniu gydymu. Ty-
rimo tikslas − atlikti literatūros apžvalgą ir apibendrinti 
aprašomos kognityvinės elgesio terapijos poveikį poz-
ityviems šizofrenijos simptomams ir jų lydimiesiems 
reiškiniams (nemigai, nerimui). Apžvelgti duome-
nys rodo, kad kognityvinė elgesio terapija pozityvių 
šizofrenijos simptomų negydo, tačiau padeda pacien-
tui adaptuotis prie šios simptomatikos, lengvindama ly-
dimuosius kliedesių ar haliucinacijų reiškinius.

Įvadas
Šiai psichopatologijai diagnozuoti reikia bent dviejų iš 

išvardytųjų simptomų, iš kurių bent vienas yra tarp pirmų 
trijų:

• kliedesiai,
• haliucinacijos,
• dezorganizuota kalba,
• dezorganizuotas ar katatoniškas elgesys,
• negatyvūs simptomai (afekto sutrikimai, anhedonija, 

alogija ir kt.).
Minėti simptomai turi kelti socialinius, profesinius ar as-

meninius sunkumus ir trukti 6 ar daugiau mėnesių [1], Pozi-
tyviems simptomams priskiriamos haliucinacijos (klausos, 
regos, skonio, lytėjimo, uoslės, senestezinės ir kt.), kliedesiai 
bei mąstymo nenuoseklumas. 

Šizofrenija dažniausiai pasireiškia jauname amžiuje, 
vyrams paprastai iki 25, moterims - iki 35 metų. Li-

gos etiologija iki šiol nėra galutinai aiški,  nėra vieno  
pripažinto etiologijos mechanizmo. Dėl dažno pacientų 
atsisakymo bendradarbiauti ir neretai pasitaikančių gy-
dymui atsparių šizofrenijos formų, liga kelia nemažai 
socialinių ir ekonominių problemų (pacientų nedarbingumas, 
savižudybės, alkoholizmas ir kt.). Iš sergančių šizofrenija 
pacientų nusižudo 4-13 proc., bando nusižudyti 18-55 pro-
centai [2]. Apie 50 proc. psichiatrinėse ligoninėse gydomų 
pacientų diagnozuota šizofrenija.  Iš 24 milijonų šizofrenija 
sergančių žmonių pasaulyje tik 31,3 proc. yra gydomi [3].  

Šizofrenijos gydymas yra kompleksinis: kombinuoja-
mas medikamentinis gydymas tipiniais ir atipiniais antip-
sichotiniais vaistais; elektros impulsų terapija; taikomos 
psichosocialinės intervencijos. Pirmo pasirinkimo vaistai yra  
trumpo veikimo antipsichotiniai vaistai ūmiems psichozės 
epizodams kontroliuoti bei antros kartos ir ilgo veikimo 
antipsichotiniai vaistai tolesniam gydymui.  Neretai kartu 
skiriama SSRI dėl depresijos ar nerimo. Nors farmakologi-
nis gydymas daugumai pacientų sukelia teigiamą efektą, jis 
sukelia nemažai nepageidaujamų reiškinių, o visiška remisija 
nėra pasiekiama. 

Kognityvinė elgesio terapija (KET) yra psichoterapijos 
kryptis, kurios esminė idėja yra ta, jog individo mąstymo 
klaidos skatina emocinio distreso ir dezadaptyvaus elgesio 
atsiradimą  [4]. 

Nuo pat kognityvinės elgesio terapijos taikymo 
pradžios, daugelio studijų rezultatuose galima pastebėti,  
jog būtent ši terapijos kryptis yra efektyvi, gydant daugelį 
psichiatrinių sutrikimų, tokių kaip depresija, nerimo, val-
gymo, asmenybės sutrikimai, piktnaudžiavimas psichoak-
tyviosiomis medžiagomis. 

Pagrindinis gydymo šiuo metodu tikslas yra simptomų 
sumažėjimas, individo funkcionalumo gerinimas ir sutrikimo 
remisija. Kad šis tikslas būtų pasiektas, pacientas turi tapti 
aktyviu problemos sprendimo proceso, pagrįsto bendradar-
biavimu, dalyviu, siekiant modifikuoti netinkamus elgesio 
modelius [4].

Šizofrenija sergantiems pacientams kognityvinė elgesio 
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terapija  pirmą kartą buvo taikyta 1952 metais, o iki 2018 
metų  atlikta daugiau  nei 60 atsitiktinių imčių tyrimų, verti-
nant KET poveikį psichozės gydymo efektyvumui [5]. 

Naujausiose Amerikos psichiatrų asociacijos išleistose 
šizofrenijos gydymo gairėse rekomenduojama kartu su far-
makoterapija  taikyti psichosocialines intervencijas, tarp 
kurių ir kognityvinę elgesio terapiją [6]. Šiame straipsnyje 
apžvelgėme naujausią literatūrą,  nagrinėjančią šios psi-
choterapijos krypties taikymo gydyti šizofreniją galimybes.

Tyrimo tikslas − atlikti mokslinės literatūros apžvalgą ir 
apibendrinti aprašomą kognityvinės elgesio terapijos poveikį 
pozityviems šizofrenijos simptomams ir jų lydimiesiems 
reiškiniams.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Publikacijų paieška atlikta elektroninėse  MEDLINE 

(PubMed), NCBI, Elsevier, ClinicalKey duomenų bazėse bei 
paieškos sistemoje Google Scholar, naudojant raktažodžius  
šizofrenija, kognityvinė elgesio terapija,  pozityvūs simp-
tomai, kliedesiai, haliucinacijos (angl. schizophrenia AND 
cognitive behavioral therapy , cognitive behavioral therapy 
AND hallucinations,  cognitive behavioral therapy AND 
positive symptoms, delusions AND cognitive behavioral 
therapy) ir jų  kombinacijas. 

Įtraukimo kriterijai: suaugusieji, sergantys šizofrenija; 
atvira prieiga prie straipsnio; moksliniai straipsniai anglų 
kalba. 

Atmetimo kriterijai: moksliniai straipsniai ne anglų kalba; 
mokslinis straipsnis neaprėpia suaugusių pacientų, sergančių 
šizofrenija; nėra atviros prieigos prie straipsnio.

Tyrimo rezultatai
Literatūroje  pateikiama įvairi KET taikymo metodika 

gydyti pozityvius simptomus ir jų lydimuoius reiškinius. 
Pacientui patiriant haliucinacijas, KET yra efektyvi lengvinti 
ne patį simptomą, bet neigiamas reakcijas į jį. Tyrimų, 
aprašančių KET naudą regos haliucinacijoms, duomenys 
parodė, kad intervencijos metu dauguma pacientų tapo labiau 
kritiški savo simptomatikai (t.y. haliucinacijoms), pagerėjo jų 
afekto rodikliai, sumažėjo nepageidaujamo elgesio, sukelto 
pozityvių simptomų, apraiškos [7,8].  Analizuoti tyrimai 
rodo, jog šizofrenijos atveju svarbu ne tik siekti panaikinti 
simptomą (haliucinacijas), bet ir mokyti pacientą adekvačiai 
į jį reaguoti.

Tyrimai, atlikti apie KET poveikį kliedesiams, rodo, kad 
kognityvinė elgesio terapija gali efektyviai veikti jų lydimuo-
sius reiškinius. Nagrinėtuose tyrimuose aprašomas terapi-
jos veiksmingumas gydant tokius reiškinius kaip nemiga, 
nerimas, košmarai ir neigiamas savęs suvokimas [9-12].  

Didesnei daliai pacientų buvo nustatytas lydimųjų  reiškinių 
išnykimas ar palengvėjimas. 

Ne visuose nagrinėtuose tyrimuose galima matyti rezulta-
tus, rodančius terapijos veiksmingumą. 2018 metais atliktos 
metaanalizės ir sisteminės apžvalgos metu  buvo pastebėta, 
jog nemažoje dalyje tyrimų, rodančių terapijos efektyvumą 
šizofrenijos simptomams, yra daug metodikos bei statistinių 
klaidų, iškreipiančių galutinius rezultatus;  šiuo atveju 
nebuvo įtraukti tyrimai, aprašantys KET poveikį šizofrenijos 
simptomų sukeltiems lydimiesiems  reiškiniams (pvz., depre-
sijai, nerimui ir kt.) [13]. Lyginant su kitais psichosocialinės 
intervencijos metodais, nėra pagrįstų duomenų, jog KET 
galėtų išsiskirti savo pranašumu, tačiau ir šiuo atveju tokio 
pobūdžio išvados yra grindžiamos tuo, kad paprasčiausiai 
trūksta geresnės kokybės tyrimų [14]. 

Psichofarmakologinis gydymas išlieka svarbiausia 
šizofrenijos simptomų valdymo priemone, bet vis dažniau 
aprašoma ir kognityvinės elgesio terapijos nauda. Tyrimų 
duomenimis, kognityvinės elgesio terapijos nauda, gydant 
šizofreniją, reikšmingai didesnė ją taikant kartu su medika-
mentiniu gydymu, nei taikant tik kognityvinę elgesio terapiją 
[15,16].

Išvados
1. KET  padeda pacientui adaptuotis prie pozityvių 

simptomų, lengvindama lydimuosius kliedesių ar 
haliucinacijų reiškinius (pvz., nerimas, nemiga, distresas).

2. Kombinuotas kognityvinės elgesio terapijos taikymas  
su medikamentiniu šizofrenijos gydymu yra veiksmingesnis, 
nei tik medikamentinis gydymas.

3. Dėl nepakankamo studijų, apžvelgiančių KET poveikį 
šizofrenijos simptomatikai, kiekio, trūksta įrodymų, kad 
kognityvinė elgesio terapija malšina pozityvius šizofrenijos 
simptomus, todėl tikslingi papildomi bei išsamesni tyrimai 
šia tema.
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Summary
Schizophrenia is a chronic psychiatric disorder, which presents 

itself with chronic or recurrent psychosis. As it progresses, nega-
tive symptoms become more apparent, causing a heavy toll on so-
ciety. Although pharmacological treatment remains the fundamen-
tal part of the treatment and leads to positive outcomes for a large 
part of the patients, it does not lead to total remission and can in-
duce numerous unwanted side effects. In recent years cognitive 
behavioral therapy (CBT) has also been included as a viable addi-
tion to medication. The aim of this reasearch is to conduct a lite-
rature review and to summarize the impact of CBT on the positive 
symptoms of schizophrenia and their concomitant effects. The re-
viewed data shows that CBT has no effect on the positive symp-
toms themselves, however it enables the patient to adapt, while 
aleviating the associated effects.
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