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Abstract
Suicide is an important public health problem. The most common mental illnesses associated with suicide
or major suicide attempt are mood and psychotic disorders. Patients with schizophrenia experience personal
distress, social and vocational dysfunction, also, the life expectancy of this group is shorter compared to
the total population. Suicide is the leading, rapidly occurring early cause of death among individuals with
schizophrenia and other psychotic spectrum disorders. Various studies have identified risk factors for
suicide in patients with schizophrenia, and the benefits of such work are enormous in predicting and
preventing the manifestation of suicidal behavior.
Aim: to select and analyze expert conclusions on suicide rates and risk factors among patients with
schizophrenia.
Methods: the review of the literature was performed using the PubMed database, using previously
generated keywords (schizophrenia, suicide in schizophrenia, suicide risk factors, schizophrenia
epidemiology), and selecting publications investigating the burden of this topic.
Conclusions: after the analysis of the literature, the main causes of suicide in people with schizophrenia,
risk factors, suicide frequency among these patients are presented.
Keywords: suicide, schizophrenia, epidemiology, risk factors.
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Savižudybės rizika ir dažnis tarp sergančiųjų šizofrenija
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Santrauka
Savižudybė yra svarbi visuomenės sveikatos problema. Dažniausios psichinės ligos, susijusios su
savižudybe ar sunkiu bandymu nusižudyti - nuotaikos ir psichoziniai sutrikimai. Šizofrenija sergantys
pacientai patiria asmeninį distresą, socialinę ir profesinę disfunkciją, taip pat šios grupės gyvenimo trukmė
trumpesnė lyginant su bendrąja populiacija. Savižudybė yra pagrindinė, dažniausiai pasitaikanti ankstyvos
mirties priežastis tarp asmenų, sergančių šizofrenija ir kitais psichozinio spektro sutrikimais. Įvairiuose
tyrimuose buvo nustatyti šizofrenija sergančių pacientų savižudybės rizikos veiksniai, tokių darbų nauda
milžiniška norint prognozuoti ir užkirsti kelią savižudiško elgesio manifestacijai.
Tikslas: atrinkti ir išanalizuoti ekspertų pateiktas išvadas apie savižudybių dažnį ir rizikos veiksnius tarp
šizofrenija sergančių pacientų.
Metodai: atlikta literatūros apžvalga pasitelkus „PubMed“ duomenų bazę, naudojant prieš tai
sugeneruotus raktažodžius (schizophrenia, suicide in schizophrenia, suicide risk factors, schizophrenia
epidemiology) tokiu būdu atrenkant ir nagrinėjant straipsnius šia tema.
Išvados: atlikus literatūros analizę pateiktos pagrindinės šizofrenija sergančių asmenų savižudybės
priežastys, rizikos veiksniai bei savižudybių dažnis tarp šios grupės pacientų.
Raktiniai žodžiai: savižudybė, šizofrenija, epidemologija, rizikos veiksniai.

Įžanga
Paciento mirtis visada yra objektyvus rezultatas,
vis dėlto mirtingumo tyrimai, išskyrus jų

simptomus, kuriuos sukelia genetinių, aplinkos ir

statistinę vertę, naudojami psichiatrijos ir

psichosocialinių stresorių derinys [4]. Liga

somatinės sveikatos priežiūros kokybei stebėti

susijusi su didesne savižudybės rizika ir

[1]. Pasaulio sveikatos organizacija Psichikos

gretutinių fizinių sveikatos sutrikimų paplitimo

sveikatos

padidėjimu [5]. Savižudiško elgesio mažinimas

2013–2020

m.

veiksmų

plane

mirtingumo rodiklių duomenų rinkimą, be kita

šioje

pacientų

ko, nurodė kaip labai svarbią informaciją

uždavinys [6].

grupėje

ypatingai

svarbus

psichinės sveikatos sistemoms [2]. Vidutinė
gyvenimo trukmė tarp šizofrenija sergančių yra

Problemos aktualumas

žymiai

Savižudybė – aktuali, opi ir svarbi visuomenės

trumpesnė,

palyginti

su

bendrąja

populiacija [3]. Šizofrenija- tai lėtinis psichikos

sveikatos

problema.

sveikatos sutrikimas, apimantis kognityvinius,

organizacijos

suvokimo, mąstymo, teigiamus bei neigiamus

pasaulyje nusižudo apie vieną milijoną žmonių

(PSO)

Pasaulio
duomenimis,

sveikatos
kasmet

[7]. Tai reiškia, kad pasaulyje kas 40 sekundžių
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dėl savižudybės miršta žmogus ir dar daugiau

paauglystėje ar ankstyvoje jaunystėje [15].

įvykdo bandymus nusižudyti, kurie nesibaigia

Vidutinis sutrikimo paplitimas per gyvenimą yra

letaliai. Neseniai atliktas tyrimas parodė, kad

apie 1%, vienodai dažnai pasitaikantis tarp

nemirtini bandymai nusižudyti yra reikšmingai

moteriškos ir vyriškos lyties, tačiau reikšmingos

susiję su trumpesne gyvenimo trukme [8].

įtakos

Daugybė

Sergančiųjų

mirčių

dėl

savižudybės

dažnai

turi

regioniniai

skirtumai

[16].

gyvenimo

kokybė

bei

neteisingai įvardijamos kaip „nenatūralios“ ar

funkcionavimas

„nenustatytos“, tikrasis skaičius gali būti 10–

sutrikdomi paveikti klinikinių, psichologinių,

50% didesnis nei pranešta [9].

socialinių

ir

Tyrimai, atlikti JAV, rodo, kad daugiau nei 90%

Nepaisant

nuolatinių

savižudybių aukų turėjo psichikos sutrikimų

nagrinėjančių ligos ypatybes ir tobulinančių

[10]. Sunkios psichinės ligos glaudžiai susijusios

gydymo strategijas, geriausi rezultatai praktikoje

su savižudybe, o nuo jų kenčiantys – priklauso

dažnai būna neoptimalūs. Sisteminė apžvalga,

didžiausios rizikos grupei, rodikliai svyruoja nuo

apžvelgusi 50 tyrimų, nustatė, jog tarp šizofrenija

43% iki 79%, priklausomai nuo ligos [11].

sergančių žmonių, atitikusių klinikinius ir

Dažniausios

socialinius pasveikimo kriterijus, vidutiniškai

psichiatrinio

spektro

ligos,

susijusios su savižudybe ar bandymu nusižudyti,

visuomenėje
ekonominių

smarkiai

sunkumų

tyrimų

ir

[17].
studijų,

buvo tik 13,5% [18].

yra nuotaikos ir psichoziniai sutrikimai [10].
Bandymų

nusižudyti

rodikliai

pacientams,

Rizikos veiksniai

kenčiantiems nuo šizofrenijos, svyruoja tarp 10%

Šizofrenijos klinikinį konstruktą sudaro šios

ir 50%, o įvykdytų savižudybių - nuo 5% iki 15%

išraiškos: mąstymo ir/ar suvokimo pokyčiai,

[12]. Nustatyta, kad savižudybė yra pagrindinė

bukas

sutrumpėjusios gyvenimo trukmės priežastis

funkcionalumo sumažėjimas. Ligos ankstyvųjų

sergant šizofrenija [13]. Pasaulio sveikatos

stadijų metu kognityvinė funkcija paprastai

organizacija (PSO) atliko 5 metų trukmės tyrimą,

išlieka nepakitusi [19]. Kuo sunkesni šizofrenijos

kuriame dalyvavo 1065 pacientai, turintys

simptomai, tuo didesnė tikimybė nusižudyti.

psichozinių

kad

Savižudybė ir savižudiškas elgesys pasireiškė

savižudybės rizika sergant šizofrenija yra tokia

visose šizofrenijos fazėse, tačiau dažniausiai

pati, galimai net didesnė, nei tarp pacientų su

manifestuoja ankstyvose, daugiausia pirmaisiais

afektiniais sutrikimais [14].

metais, ir netgi prodrominiu periodu, kuris gali

sutrikimų,

ir

parodė,

ir

nepriimtinas

afektas,

socialinio

sukelti 40–50% visų bandymų nusižudyti
Šizofrenijos epidemologija

pacientams, sergantiems šizofrenija [20].

Dauguma gydytojų klinikinės praktikos metu

Savižudybės rizikos veiksnių atpažinimas yra

reguliariai susiduria su šizofrenija – dažna,

gyvybiškai

sunkia, multifaktorinės etiologijos psichikos liga.

gydymo ir požiūrio aktualizacijos į savižudybių

Tai

dažnio mažinimą šizofrenija sergančių pacientų

kombinuotas

psichozinių

simptomų

svarbus

[13].

siekiant

Atliktuose

pažangesnio

(haliucinacijos, kliedesiai ir neorganizuotumas)

grupėje

tyrimuose

buvo

ir motyvacinių bei kognityvinių disfunkcijų

nagrinėjamas galimas veiksnių, susijusių su

derinys, dažniausiai pasireiškiantis vėlyvoje

pacientu, liga, gretutinėmis būklėmis ir gydymu,
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ryšys

su

šizofrenija

sergančių

asmenų

ir antipsichotikų derinimas gali reikšmingai

savižudišku elgesiu. Šiuos rizikos veiksnius

sumažinti

galima klasifikuoti pagal tai, ar jie yra

sergančių asmenų tarpe [27]. Įrodyta, kad riziką

modifikuojami, ar nemodifikuojami; tie, kurie

mažinantį

yra susiję su padidėjusia savižudybės rizika

psichoterapiniai

apskritai arba ypač su šizofrenija; ir susijusius su

kognityvinė, dialektinė elgesio terapija) taikomi

sociodemografiniu

pacientams, sergantiems šizofrenija ir turintiems

pobūdžiu,

sutrikimo

ypatumais, susijusiomis ligomis, gydymu ir

savižudybės
poveikį

riziką

turi

gydymo

šizofrenija

ir

kai

kurie

metodai

(pvz.:

gerą įžvalgą [28].

kitais veiksniais [21]. Kalbant apie kategorinius
rizikos veiksnius, 2017 atliktoje metaanalizėje

Išvados

pabrėžiama, jog prastas gydymo laikymasis,

1.

bandymas

nusižudyti

anamnezėje,

Šizofreniją ir savižudybes sieja sudėtingi,
kliniškai

reikšmingi

ryšiai.

Turimoje

menkavertiškumas, beviltiškumas, vyriška lytis,

literatūroje pateikiamos svarbios įžvalgos

buvimas

ir

apie galimus šios asociacijos aspektus.

stimuliantų)

Akademiniai pasiekimai, atlikti tyrimai,

baltaodžiu,

narkotinių

medžiagų

tabako,

alkoholio

(ypač

vartojimas, buvo statistiškai reikšmingai susiję

sisteminės

su

sirgusiais

leidžia geriau suprasti ir vertinti įvairius

populiacijoje

rizikos veiksnius, susijusius su padidėjusia

nusižudžiusiais

pacientais.

Taip

pat,

šizofrenija
šioje

apžvalgos

savižudybės buvo dažnesnės tarp trumpiau

savižudybės

sergančių, aukštesnį IQ turėjusių ir jaunesnių

diagnozuota šizofrenija.

asmenų [22]. Įrodyta, kad psichikos sutrikimų

2.

rizika

bei

metaanalizės

asmenims,

kuriems

Rizikos veiksnių nustatymas, didelės rizikos

turinčių asmenų savižudybės riziką labiausiai

pacientų identifikavimas – būtinas siekiant

skatina nuotaikos sutrikimai, o monopolinės

pagerinti klinikinį ligos valdymą, parengti ir

depresijos atveju savižudybės rizika yra 20 kartų

kurti prevencines programas ir intervencijas

didesnė už bendros populiacijos [23]. Depresijos

siekiant sumažinti savižudybių skaičių šioje

ryšys su šizofrenija nustatytas, o depresijos

populiacijoje.

simptomai pripažįstami kaip svarbi ir ryški
šizofrenijos simptomų sritis [24]. Psichiatrinė
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