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Abstract
The aim- to find out how adverse childhood experiences are related to psychological problems in adulthood.
Research method- systematic literature review was conducted. Articles, describing assocations of adverse
childhood experiences with psychological problems in adulthood, were selected. The review was done
using the electronic database Pub-Med (Medline). Results- individuals who experienced sexual abuse
before the age of 12 were at higher risk of developing depression, and those who experienced it from the
age of 12 developed severe symptoms of post-traumatic stress disorder. The risk of suicide among young
people was found to be 3,7 times higher for those who had experienced emotional neglect in childhood
compared to those who had not. Patients with a higher negative experience were associated with at least
four types of harmful behaviors (e.g., use of laxatives or diuretics, self-induced vomiting) per month.
Difficulties experienced at a young age have also been shown to be associated with the mood disorders.
Conclusions- the environment and conditions in which a child grew up shape his / her behavior and
character traits, which help to adapt to the difficulties of life in adulthood. Early negative life experiences
are increasingly recognized as health determinants in later life. Childhood psychological and physical
violence increases the risk of depression, eating disorders and other psychological illnesses in adulthood.
It can be said that a safe environment for a child is a foundation that helps maintain a healthy mental state
in the future.
Keywords: adverse experiences, childhood, psychological problems
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Santrauka
Tyrimo tikslas- išsiaiškinti, kaip neigiamos vaikystės patirtys siejasi su psichologinės sveikatos
problemomis suaugus. Tyrimo metodai- sisteminė literatūros apžvalga, kurios metu atrinkti straipsniai,
aprašantys neigiamas vaikystės patirtys ir jų sasajas su psichologinėmis problemomis suaugus. Apžvalga
atlikta naudojantis elektronine duomenų baze Pub-Med (Medline). Rezultatai- asmenys, kurie patyrė
seksualinę prievartą iki 12 metų amžiaus, turėjo didesnę riziką susirgti depresija, o tie, kurie tai patyrė nuo
12 metų, pasireikšdavo stiprūs potrauminio streso sindromo simptomai. Nustatyta, kad jaunuolių
savižudybės rizika yra 3,7 karto didesnė tiems, kurie buvo susidūrę su emocine nepriežiūra vaikystėje,
lyginant su tais, kurie tokios patirties nepatyrė. Pacientai, turintys didesnę neigiamą patirtį, buvo susiję su
mažiausiai keturiais žalingo elgesio būdais (pavyzdžiui: laisvinamųjų ar diuretikų vartojimas, pačių
sukeltas vėmimas) per mėnesį. Taip pat įrodyta, kad sunkumai patirti jauname amžiuje yra siejami su
nuotaikos sutrikimų patogeneze, eiga bei gydymu. Išvados- Aplinka ir sąlygos, kuriomis vaikas užaugo,
formuoja jo elgesį ir charakterio savybes, padedančias prisitaikyti prie gyvenimo sunkumų suaugus.
Ankstyvosios neigiamos gyvenimo patirtys vis labiau pripažįstamos kaip darančiais įtaką sveikatai
veiksniais vėlesniame gyvenimo periode. Vaikystėje patirtas psichologinis ir fizinis smurtas didina
depresijos, mitybos sutrikimų bei kitų psichologinių ligų riziką suaugus. Galima teigti, kad vaikui saugi
aplinka yra pamatas, padedantis ateityje išsaugoti sveiką psichinę būklę.
Raktiniai žodžiai: neigiamos patirtys, vaikystė, psichologinės problemos.
Įvadas
Neigiama vaikystės patirtis (toliau –
NVP) yra susijusi su trumpalaikėmis ir
ilgalaikėmis neigiamomis vaikų ir suaugusiųjų
fizinėmis ir psichinėmis sveikatos pasekmėmis
(1). NVP daro įtaką įvairiems veiksniams,
įskaitant mirtingumą. Tyrimais įrodyta, kad
asmenų, kurie turėjo rimtų neigiamų patirčių
vaikystėje, mirtingumas sulaukus ≤75 metų yra
1,7 karto didesnis nei tų, kurie šių patirčių
neturėjo (2).
NVP dažniausiai asocijuojamos su
nepritekliumi ir nelygybe (3,4). Yra išskiriamos
10 dažniausiai pasitaikančių NVP: smurtas
(emocinis, fizinis, seksualinis), nepriežiūra
(psichologinė, fizinė), bloga aplinka namuose
(smurtas
šeimoje,
piktnaudžiavimas
narkotinėmis
medžiagomis,
artimųjų
psichologinės psichiatrinės ligos, kriminalinė
veikla, tėvų netekimas). Kitos neigiamos patirtys
yra skurdas, patyčios, smurtas mokykloje (1).
Ilgalaikis stresas dėl neigiamos aplinkos
gali sukelti nervinės, endokrininės ir imuninės
sistemos problemas, skatina alkoholizmą,
depresiją, valgymo sutrikimus, širdies problemas
ir kitas lėtines ligas (5,6). Visgi, pačios pasekmės

priklauso nuo jų sunkumo, patirčių pasikartojimo
ir vaiko amžiaus (7).
Nepaisant to, kad neigiamos ankstyvojo
gyvenimo patirtys yra prioritetas daugelyje PSO
narių šalių, nedaug kas skyrė pakankamai
išteklių ir dėmesio šios opios problemos
prevencijai.
Traumuojantys
išgyvenimai
vaikystėje yra socialinių, kultūrinių, ekonominių
ir biologinių veiksnių rezultatas, egzistuojantis
visose bendruomenėse (8). Todėl yra svarbu
išsiaiškinti, kaip neigiamos vaikystės patirtys
siejasi su psichologinės sveikatos problemomis
suaugus.
Tyrimo tikslas
Išsiaiškinti, kaip neigiamos vaikystės patirtys
siejasi su psichologinės sveikatos problemomis
suaugus.
Tyrimo medžiaga ir metodai.
Atlikta
sisteminė
literatūros
apžvalga, kurios metu atrinkti straipsniai,
aprašantys neigiamų vaikystės patirčių sąsajas su
psichologinėmis
problemomis
suaugus.
Literatūros apžvalga atlikta remiantis „PubMed“
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moksline duomenų baze, atrenkant publikacijas
anglų bei lietuvių kalba, naudojant raktažodžius:
psichologinės problemos, neigiamos vaikystės
patirtys, savižudybė, depresija, valgymo
sutrikimai. Atlikta nuosekli 90 straipsnių
peržiūra ir pašalinti besidubliuojantys, pagal
pavadinimą ir santrauką temos neatitinkantys
straipsniai. Išnagrinėti šių publikacijų pilni
tekstai arba santraukos ir iš jų atrinkta 49
straipsniai. Nepaisant to, kad stengtasi
koncentruotis į paskutinių 5 metų publikacijas,
citavimo laikotarpis nebuvo ribojamas.
DISKUSIJA
Jau anksčiau atlikti tyrimai parodė,
kad palanki aplinka šeimoje, geri auklėjimo
modeliai teigiamai veikia psichologinę ir fizinę
vaiko sveikatą. Deja, buvo apskaičiuota, jog
mažiausiai 18 milijonų vaikų vien tik Europoje
patiria netinkamą elgesį vaikystėje (8).
Balkanuose atliktų tyrimų metu buvo
išsiaiškinta, jog bent vieną NVP patiria 65-83%
vaikų (9).Visgi pirmiausia, norint suprasti kaip
pasireiškia ilgalaikės NVP pasekmės, svarbu
pripažinti, kad visi šie išgyvenimai vienaip ar
kitaip yra kenksmingi psichologinei būklei (8).
NVP IR DEPRESIJA
Depresija yra dažnas psichikos
sutrikimas, paveikiantis daugiau nei 264
milijonus žmonių visame pasaulyje. Jam
būdingas nuolatinis liūdesys ir sumažėjęs
susidomėjimas ar malonumas anksčiau naudinga
ar malonia veikla (10). 2017 metais depresija
pasaulyje sirgo 322 mln. (4,4 proc.) žmonių (11),
o 2020 metais Lietuvoje buvo užregistruoti
41734 asmenys sergantys šia liga (12). Saudo
Arabijoje atliktame tyrime buvo pastebėta, kad
net viena NVP žymiai padidina riziką susirgti
depresija lyginant su asmenimis, neturėjusiais nė
vienos NVP (13). Tyrimais įrodyta, jog
specifiniai NVP tipai yra susiję su didesne
tikimybe įgyti tam tikrą psichopatologinį
sutrikimą. Pavyzdžiui, asmenys, vaikystėje
patyrę emocinį smurtą turi didesnį šansą susirgti
depresija lyginant su asmenimis, patyrusiais
fizinį smurtą (14). Yra tyrimų įrodančių sąsają
tarp amžiaus, kai buvo patirtos NVP, ir psichikos
sutrikimų tipo. Tie asmenys, kurie patyrė
seksualinę prievartą iki 12 metų amžiaus, turėjo
didesnę riziką susirgti depresija, o tie, kurie tai
patyrė nuo 12 metų, pasireikšdavo stiprūs
potrauminio streso sindromo simptomai (15).
Taip pat buvo pastebėta, jog tiriamiesiems su
panašiais NVP modeliais vaikystėje dažniausiai
pasireikšdavo visiškai skirtingi sutrikimai
suaugus. Taip gali nutikti dėl aplinkos ir paties
asmens psichologinių faktorių (pasitikėjimo
savimi, bendravimo įgūdžių), tačiau didelę

reikšmę turi ir genetiniai skirtumai bei
epigenetiniai mechanizmai. Įrodyta, jog vaiko
genotipas iš dalies gali lemti didesnę riziką
patyrus NVP susirgti psichikos sutrikimu, tame
tarpe ir depresija (16).
NVP IR NERIMAS
Didesnis patirtų sunkumų vaikystėje
skaičius yra susijęs su didesniais asmenybės
sutrikimų ir šiek tiek didesniais nerimo sutrikimų
skaičiais (17). Buvo pastebėta, jog nerimo
sutrikimai susiję su 4 ar daugiau patirtų NVP
(18–21). Tokių patirčių pasekmės pradedamos
jausti pakankamai ankstyvame amžiuje.
Atliekant tyrimus išsiaiškinta, jog asmenys su 4
ar daugiau NVP turi didesnę riziką patirti
patologinį nerimą būdami jauno amžiaus (8-17
metų) (18). Taip pat buvo iškelta hipotezė, jog
moterų NVP gali padidinti riziką įgyti psichinės
sveikatos sutrikimus nėštumo bei pogimdyminiu
laikotarpiu. Atlikus įvairių tyrimų metaanalizę
rastas statistiškai reikšmingas skirtumas tarp
moterų NVP ir nerimo išsivystymo nėštumo
metu (22). Tačiau NVP paveikia ne tik jas
patyrusį
asmenį,
pasekmės
gali
būti
perduodamos ir kitoms kartoms. Vaikai, kurių
tėvai buvo paveikti 4 ar daugiau NVP, turėjo tris
kartus didesnę tikimybę patirti nerimą nei vaikai,
kurių tėvai nebuvo susidūrę su šiomis patirtimis
(19). Hye YeonLee bei kitų atliktame tyrime
visos NVP buvo suskirstytos į 4 klases:
daugybinės didelės rizikos NVP (angl. „Multiple
High-Risk“), daugybinės mažos rizikos NVP
(angl. „Multiple Low-Risk“), sugedusios šeimos
NVP (angl. „Broken Family“) bei pajamų
sunkumų NVP (angl. „Income Hardship“).
Pastebėta, jog didžiausia rizika patirti nerimą
suaugus buvo tiems vaikams, kurie susidūrė su
daugybinėmis didelės rizikos NVP, o mažiausia
tikimybė buvo vaikams, išgyvenusiems pajamų
sunkumo NVP (23).
NVP
IR
SAVĘS
ŽALOJIMAS/SAVIŽUDYBĖ
Neigiama
patirtis
asmeniui
ankstyvajame gyvenimo periode turi įtakos
ateityje kuriant santykius ir sveiką prieraišumą
(24,25).
Saugus
prieraišumas
vystosi
palaikančioje aplinkoje, kur tėvai ar artimieji
suteikia „saugų prieglobstį“ vaikui pažinti
pasaulį.
Augdamas
motyvuojančioje
ir
mylinčioje aplinkoje, vaikas ugdo gebėjimą
valdyti savo emocijas ir nuraminti save ištikus
gyvenimiškai
situacijai(26).
Smurtas
ir
nepriežiūra vaikystėje siejami su netinkamu
prieraišumu su kitais žmonėmis suaugus, kas
dažnai lemia netinkamą emocinį elgesį, įskaitant
savęs žalojimą (27). Atliktuose tyrimuose su
paaugliais, patyrusiais neigiamą patirtį, buvo
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įrodyta, kad savęs žalojimas yra priemonė,
padedanti reguliuoti emocijas (28). Žvelgiant iš
neurofiziologinės pusės, neigiamos patirtys yra
susijusios su smegenų struktūros ir funkcijos
pokyčiais bei į stresą reaguojančiomis
neurologinėmis sistemomis, o tai lemia įvairias
psichines sveikatos problemas, savižudiškus
jausmus, savęs žalojimą ir didina savižudybės
riziką
(29).Išsiaiškinta,
jog
jaunuolių
savižudybės rizika yra 3,7 karto didesnė tiems,
kurie buvo susidūrę su emocine nepriežiūra
vaikystėje, lyginant su tais, kurie tokios patirties
nepatyrė (30). Skandinavijoje atliktame tyrime
vaikai, kurių tėvai mirė jiems dar nebūnant
suaugusiais, dukart dažniau nusižudė, lyginant su
vaikais, kurie buvo tokio paties amžiaus ir lyties,
tačiau vaikystėje tėvų neprarado (31). Švedijos
nacionaliniai duomenys parodė, kad tėvų netektis
vaikystėje buvo susijusi su padidėjusia patekimo
į ligoninę rizika dėl bandymo nusižudyti jauname
amžiuje (32).
NVP IR VALGYMO SUTRIKIMAI
Kita opi problema – mitybos sutrikimai,
dėl kurių mirštamumas yra didžiausias iš
psichinių ligų. Vien nervinės anoreksijos
mirštamumo koeficientas yra 5,86 (33). Valgymo
sutrikimų atsiradimo priežastys gali būti įvairios,
tačiau didžiausią įtaką darantis veiksnys yra
neigiami išgyvenimai ankstyvajame gyvenimo
periode. Maždaug 50% žmonių, kuriems
diagnozuoti valgymo sutrikimai, teigė, kad
susidūrė su neigiamomis vaikystės patirtimis
(34,35). Lietuvoje daug tyrimų atlikta nėra, bet
mokyklose
nustatyta,
jog
mokiniams,
patiriantiems patyčias, psichologinį smurtą ar
krizes šeimoje, pasireiškia potrauminio streso
sutrikimo simptomai, turintys sąsajas su valgymo
sutrikimais, pasižyminčiais neracionaliu maisto
ar alkoholio vartojimu (36). Užsienyje atlikta
nemažai tyrimų, kuriuose ieškomas ryšys tarp
vaikystės traumuojančių patirčių ir valgymo
sutrikimų vėlesniame laikotarpyje. Daugiau nei
du trečdaliai dalyvių, turinčių valgymo
sutrikimus, teigė, kad yra patyrę NVP, įskaitant
nesantaiką tarp tėvų (30,4%), artimojo draugo ar
giminaičio mirtį (21,4%), yra sirgęs ar sužeistas
(18,8%), patyręs seksualinę prievartą (16,1%) ar
smurtą (4,5%). Rezultatai parodė, kad pacientai,
turintys didesnę neigiamą patirtį, buvo susiję su
mažiausiai keturiais žalingo elgesio būdais
(pavyzdžiui:
laisvinamųjų
ar
diuretikų
vartojimas, pačių sukeltas vėmimas) per mėnesį
(37). Taip pat būtent vyrams yra nustatyta didesnė
sąsaja tarp valgymo sutrikimų ir vaikystėje
patirtos seksualinės prievartos bei tėvų aplaidumo
vaikui, o moterų- seksualinės ir emocinės
prievartos (38). Prancūzijoje atliktame tyrime

buvo nustatyta, kad 71,9% vyrų, sergančių
persivalgymo sutrikimu, patyrė emocinę
nepriežiūra ar prievartą, 20,2% - fizinę prievartą,
o 23,6% buvo smurto šeimoje liudininkais (39).
Seksualinė prievarta vaikystėje yra susijusi su
vėliau atsirandančiu prastu požiūriu į savo kūną ir
su pagrindiniais nervinės bulimijos simptomais:
persivalgymo priepuoliais lydimais vėmimu,
badavimu, laisvinamųjų vartojimu ir impulsyviu
elgesiu (40).
NVP IR NEMIGA
Tiek teigiamos, tiek neigiamos
vaikystės patirtys gali daryti įtaką miegui. Buvo
pastebėta, jog asmenys patyrę NVP statistiškai
reikšmingai dažniau susiduria su nemiga (41).
Asmenys, patyrę bent vieną NVP turi didesnę
riziką nemigai, lyginant su asmenimis,
neturėjusiais nė vienos iš šių patirčių. Ši rizika
priklauso tiek nuo amžiaus, kada buvo patirta
pirma NVP, tiek nuo NVP tipo. Lyginant šiuos
tipus tarpusavyje, stipriausias ryšys buvo rastas
tarp vienišumo jausmo vaikystėje ir nemigos
(42). Taip pat svarbu pabrėžti, kad kuo daugiau
NVP turėjo asmuo, tuo didesnė tikimybė patirti
miego sutrikimus (43). Atlikus tyrimus buvo
pastebėta, jog yra sąsaja tarp NVP skaičiaus ir
miego laiko. Tiriamieji, su didesniu NVP
skaičiumi dažniausiai miegodavo mažiau
valandų lyginant su tiriamaisiais, patyrusiais
mažiau sunkumų vaikystėje, t. y. didėjant NVP
skaičiui, trumpėja miego laikas (44). Vis dėlto
buvo pastebėta, jog nors ir NVP kiekis prisideda
prie nemigos ar kitų miego sutrikimų bei miego
kokybės ir jo laiko, tačiau nėra sąsajų su
nuovargiu (42).
NVP IR NUOTAIKOS SUTRIKIMAI
Lietuvoje
2020
metais
buvo
užregistruota 43048 asmenys, sergantys
nuotaikos (afektiniais) sutrikimais (12). Įrodyta,
jog susidūrimas su viena ar keliomis NVP didina
riziką suaugus patirti nuotaikų kaitas (45).
Atlikus tyrimus pastebėta, kad asmenys, turintys
nuotaikų sutrikimus, vaikystėje dažniausiai
patirdavo fizinį smurtą bei smurtą artimoje
aplinkoje (46). Sunkumai patirti jauname amžiuje
yra siejami su nuotaikos sutrikimų patogeneze,
eiga bei gydymu. NVP įtaka centrinei nervų
sistemai gali sukelti struktūrinių ir funkcinių
smegenų pokyčių, pavyzdžiui, Amonio rago arba
migdolinių kūnų, ir sąlygoti nuotaikų sutrikimus,
tokius kaip bipolinis sutrikimas (toliau – BS). BS
patogenezei yra svarbūs serotonino transporterio
ir FKBP5 genai, kurių sąveikai įtaką gali daryti
NVP (47). Tyrimais buvo įrodyta, kad pacientai
turėję NVP statistiškai reikšmingai anksčiau
pajausdavo pirmuosius bipolinio sutrikimo
požymius nei pacientai neturėję NVP (48). Taip
pat asmenys patyrę NVP turėjo sunkesnius
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bipolinio sindromo simptomus. Vis dėlto manijos
ir depresijos epizodų skaičius per metus nesiskyrė
lyginant pacientus su ir be NVP (49).
IŠVADOS
Aplinka ir sąlygos, kuriomis vaikas
užaugo, formuoja jo elgesį ir charakterio savybes,
padedančias prisitaikyti prie gyvenimo sunkumų
suaugus. Ankstyvosios neigiamos gyvenimo
patirtys vis labiau pripažįstamos kaip darančiais
įtaką sveikatai veiksniais vėlesniame gyvenimo
periode. Vaikystėje patirtas psichologinis ir
fizinis smurtas didina depresijos, mitybos
sutrikimų bei kitų psichologinių ligų riziką
suaugus. Galima teigti, kad vaikui saugi aplinka
yra pamatas, padedantis ateityje išsaugoti sveiką
psichinę būklę.
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