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Abstract 

Background. Capgras syndrome is a monothematic delusional misidentification syndrome that leads to the 

delusional conviction that an acquaintance or a relative of a patient has been replaced by a double. This 

syndrome is associated with positive and negative double symptoms. In the clinical psychiatric practice such 

symptoms appear in the structure of acute fantasy delusion with a confusion affect, also in acute paraphrenia.  

Aim. To review the latest - literature about Capgras syndrome epidemioly, aetiolgy, psychopathology and 

treatment.  

Materials and methods. The literature search was conducted in the international database PubMed. 

Keywords ,,Capgras syndrome’’, ,,delusional misidentification syndrome’’, ,,delusion of doubles’’ were 

used. 122 articles were rejected according to their title and abstract non-compliance to our subject. 52 articles, 

published in English language in the period of 1976-2022 were included to this literature review. 

Results. Capgras syndrome’s prevalence is the highest among the delusional misidentification syndromes 

reaching 0,12% in the general population. Its origin can be divided into organic, functional, mixed and 

unspecified. Any pathology that affects the right parietal-occipital and temporal lobes can be of influence for 

the development of this disorder. Capgras syndrome is often to be differentiated from the delusion of 

subjective doubles and prosopagnosia. 

Conclusions. Capgras syndrome is a complex psychopathological phenomenon occuring with a wide 

spectrum of psychiatric, neurologic and other organic diseases. Subject to the aetiology the clinical 

appearance varies. Determining and treating the adjacent psychiatric and organic disorders is the basis of 

Capgras syndrome management. 
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Santrauka 

Įvadas. Kapgraso sindromas yra monotematinis kliedesinis sutrikusios identifikacijos (angl. delusional 

misidentification) sindromas, kai pacientas mano, kad jam žinomas/pažįstamas asmuo nėra tas asmuo, o jo 

antrininkas. Kapgraso sindromas asocijuojasi su teigiamo ir neigiamo dvynio simptomais. Psichiatrijos 

klinikinėje praktikoje trumpalaikių šių simptomų būna ūmaus vaizduotės kliedesio struktūroje su pasimetimo 

afektu, ūmios parafrenijos klinikiniame vaizde.  

Tikslas. Apžvelgti ir pateikti naujausią informaciją apie Kapgraso sindromo epidemiologiją, etiologiją, 

psichopatologinę charakteristiką bei gydymą. 

Metodai. Literatūros paieška atlikta tarptautinėje duomenų bazėje PubMed. Naudoti raktiniai žodžiai 

,,Capgras syndrome’’, ,,delusional misidentification syndrome’’, ,,delusion of doubles’’. Pagal pavadinimą 

ir santrauką atmesti 122 straispniai, neatitikę paieškos temos, į literatūros apžvalgą įtraukti 52 straipsniai 

anglų kalba, publikuoti 1976-2022 metais. 

Rezultatai. Kapgraso sindromo paplitimas yra didžiausias iš kliedesinių sutrikusios identifikacijos sindromų 

grupės, siekiantis 0,12% bendroje populiacijoje. Jo kilmė skirstoma į organinę, funkcinę, mišrią ir 

nepatikslintą. Šio sindromo išsivystymą gali lemti bet kokia patologija, paveikianti dešiniąją momeninę – 

pakaušinę ir smilkininę galvos smegenų žievės sritis. Kapgraso sindromą tenka diferencijuoti nuo 

subjektyvaus dvynio kliedesio bei prozopagnozijos.  

Išvados. Kapgraso sindromas yra sudėtingas psichopatologinis fenomenas pasireiškiantis kartu su 

psichiatrinių, neurologinių ir kitų organinių ligų spektru. Priklausomai nuo etiologijos, varijuoja jo klinikinė 

išraiška. Sindromo valdymo pagrindas yra gretutinių psichikos ir organinių sutrikimų nustatymas ir gydymas. 

 

Raktažodžiai: Capgraso sindromas, kliedesinis sutrikusios identifikacijos sindromas, psichopatologinė 

charakteristika. 
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Įvadas 

Kapgraso sindromo (KS) metu pacientas būna 

įsitikinęs, kad vienas ar keli jam artimi žmonės 

yra pakeisti antrininkais, beveik ar visiškai 

identiškais tikrajam asmeniui [1]. Antrininkai 

laikomi apsimetėliais, neturinčiais tikrosios 

tapatybės ar vardo [2]. Šis klaidingas įsitikinimas 

gali būti laikinas, periodiškai kartotis arba reikštis 

nuolatos [3]. KS yra vienas iš 4 pagrindinių 

kliedesinių sutrikusios identifikacijos sindromų. 

Šiai sindromų grupei taip pat priklauso Fregoli, 

intermetamorfozės ir subjektyvaus dvynio 

kliedesio (angl. subjective doubles) sindromai [4]. 

KS pavadintas pirmą kartą 1923 metais šį 

sutrikimą aprašiusio prancūzų psichiatro Joseph‘o 

Capgras‘o vardu [5]. Autorius teigia, kad 

pacientui svarbus žmogus, pavyzdžiui, 

sutuoktinis, sutuoktinė yra pakeisti apsišaukėliais 

ir turi kokią tai slaptą prasmę. Aprašomas ponios 

De Rio Branco patirtas logaritmiškai daugėjančių 

antrininkų atvejis [5]. Pacientė buvo įsitikinusi, 

kad po vaikų mirties, jos vienintelė likusi gyva 

dukra buvo pagrobta ir pakeista antrininke, kuri 

vėliau pakeista dar kita apsimetėle. Per 4 metų 

periodą ponia De Rio Branco iš viso susidūrė su 

daugiau nei 2000 dukros antrininkių. Negana to, 

pacientė tikėjo, jog gyvena su sutuoktinio 

antrininku, o tikrasis buvo nužudytas. 

Antrininkais pakeisti ir gydytojai bei visos 

policijos pajėgos. Moteris taip pat tikėjo, kad 

egzistuoja ir jos pačios antrininkė. Autoriai šį 

sindromą apibūdino kaip ,,l‘illusion des sosies‘‘, 

kas išvertus į lietuvių kalbą reiškia ,,antrininkų 

iliuzija‘‘. 

Ilgą laiką manyta, kad šis sutrikimas gana panašus 

į šizofreninius kliedesius, taip pat buvo siejamas 

ir su isterija, kadangi tuo laiku stebėtas 

dažniausiai moterims [6]. Kaip rašė R. Bersonas, 

KS nėra suvokimo sutrikimas (nei haliucinacija, 

nei iliuzija), kadangi pacientai teisingai 

identifikuoja žmones, tačiau atkakliai tvirtina, kad 

egzistuoja antrininkai [7]. Tai nėra ir sutrikusio 

atpažinimo sindromas, nes pacientai tiksliai 

atpažįsta kitus žmones. Problema - ne sutrikęs 

atpažinimas, o veikiau aiškiai atpažinto žmogaus 

tapatybės autentiškumo kliedesinis neigimas. 

Paprasčiau tariant, asmens atpažinimas 

nesutrikęs, nes pacientai sako ,,Tu atrodai visiškai 

kaip mano žmona‘‘ ir prideda ,,Bet aš žinau, kad 

tu nesi mano žmona, tu antrininkė‘‘.  

Sukelto potencialo P300 registravimo tyrimai 

rodo, kad kliedesiniai sutrikusios identifikacijos 

sindromai gali būti susiję su darbinės atminties 

disfunkcija [8], tačiau tikslus jų mechanizmas vis 

dar nėra aiškus. Daugybė aiškinamųjų modelių 

buvo suformuluoti pasitelkiant mitus, 

psichoanalitines ir psichologines hipotezes, taip 

pat ir neurobiologinius aiškinimus [9]. Net jei 

šiuolaikiniuose diagnostikos vadovuose Kapgraso 

sindromas ir nesulaukia daug dėmesio, jis vis tiek 

išlieka intriguojančiu fenomenu, kurio supratimas 

reikalauja dar daug tyrimų.  

Šiuo metu manoma, jog tai yra neuropsichiatrinis 

sutrikimas, susijęs su organine centrinės nervų 

sistemos neurodegeneracija [7]. 

Tyrimo medžiaga ir metodai 

Literatūros paieška atlikta tarptautinėje duomenų 

bazėje PubMed. Naudoti raktiniai žodžiai 

,,Capgras syndrome’’, ,,delusional 

misidentification syndrome’’, ,,delusion of 

doubles’’. Pagal pavadinimą ir santrauką atmesti 

122 straispniai, neatitikę paieškos temos, į 

literatūros apžvalgą įtraukti 52 straipsniai anglų 

kalba, publikuoti 1976-2022 metais. 
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Rezultatai 

Epidemiologija 

Kapgraso sindromas yra retas sutrikimas, tačiau 

labiausiai paplitęs iš kliedesinių klaidingos 

identifikacijos sindromų [2], dažnai 

pasireiškiantis kartu su kitomis psichiatrinėmis, 

somatinėmis ligomis, esant organiniam smegenų 

pažeidimui [10]. 

Nustatyta, kad Kapgraso sindromo dažnis 

bendroje populiacijoje sudaro 0,12%, o 

psichiatrinių pacientų populiacijoje siekia 1,3% 

[11, 12]. Tai retas sutrikimas, bet dėmesį atkreipia 

atliktas prospektyvinis tyrimas, kuris parodė, kad 

KS diagnozuojamas 14% pacientų, hospitalizuotų 

dėl pirmojo psichozinio epizodo (73/517) [13]. 

Didžiausias KS pasireiškimas nustatytas 

pacientams su šizotipiniu sutrikimu (50%), 

trumpalaikiu  psichoziniu epizodu (35%) bei 

nepatikslinta psichoze (24%). KS rečiau 

aptinkamas esant didžiosios depresijos epizodui 

(15%), šizofrenijai (11%) ar kliedesiniams 

sutrikimams (11%). 

Klaidingos identifikacijos sindromai dažnai 

pasitaiko sergant neurodegeneracinėmis ligomis. 

KS dažnis sergant Lewy kūnelių demencija siekia 

25% [14], 6-10% - sergant Alzheimerio ligos 

sukelta demencija [15, 16]. Pavieniai atvejai 

aptinkami ir pacientams, sergantiems Parkinsono 

liga [17]. 

Etiologija 

Kapgraso sindromo etiologija gali būti suskirstyta 

į organinę (43%), funkcinę (56%), mišrią (<1%) 

ir nepatikslintą (<1%) [10]. 

Nemaža dalis KS atvejų pasitaiko esant organinei 

smegenų ar sisteminei patologijai. Aprašytuose 

klinikiniuose atvejuose pažeidimas dažniausiai 

aptinkamas dešiniajame smegenų psurutulyje [18, 

19]. 

H. Ellis teigia, kad KS išsivysto dėl nutrūkusio 

ryšio tarp ventralinio ir dorsalinio vizualinio 

atpažinimo takų, einančių tarp dešiniosios 

momeninės - pakaušinės srities ir dešiniosios 

smilkininės srities žievės [19]. Tai lemia 

disociaciją tarp asmens atpažinimo ir emocinio 

artumo jausmo, ką patvirtino ir kiti tyrimai [20]. 

Dėl to galima padaryti išvadą, kad KS išsivystymą 

gali lemti minėtas žievės sritis paveikianti bet kuri 

patologija, pavyzdžiui, židininiai dešinio 

pusrutulio pažeidimai, užpakalinės žievinės 

demencijos, pavyzdžiui, Alzheimerio liga (bet ne 

frontotemporalinė demencija [21]), taip pat platus 

spektras jatrogeninių ir sisteminių procesų, 

paveikiančių visą smegenų žievę, tokių kaip 

hipotiroidizmas, lemiantis sulėtėjusį smegenų 

metabolizmą [22]. 

Literatūroje aprašytas atvejis, kai neurocitoma dėl 

masės efekto sukėlė paranoidinį sindromą [23]. 

Pacientams, hospitalizuotiems dėl pirmojo 

psichozinio epizodo tenka diferencijuoti 

priežastis iš labai plataus spektro sutrikimų, tarp 

jų ir Kapgraso bei kitų kliedesinių sutrikusios 

identifikacijos sindromų. Pagrindiniai simptomai, 

leidžiantys įtarti, jog psichozę sukėlė pirminis 

neurologinis susirgimas yra vėlyva psichozės 

pradžia, teigiamo gydymo efekto nebuvimas, 

anoreksija be dismorfofobinių simptomų, galvos 

skausmai susiję su psichoziniais simptomais, 

pykinimas ir vėmimas, buvę traukulių epizodai 

bei židininė neurologinė simptomatika [24]. Esant 

pirmajam psichoziniam epizodui, gydytojui tenka 

priimti sudėtingus klinikinius sprendimus, 

pavyzdžiui, diagnostinių testų apimtį. Ne 

visuomet esant psichozei yra indikacijų atlikti 
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neurovizualinius tyrimus [23], tuo labiau dėl 

palyginti mažo rimtų anomalijų, kurioms 

reikalingas ne psichiatrinis gydymas, paplitimo 

(0-1%) [25, 26].   

Literatūroje aprašomi ir tokie atvejai, kai KS 

pasireiškia pacientams, sergantiems 

pseudohipoparatiroidizmu [27], skydliaukės 

karcinoma [28], esant homocistinurijai [29].  

Pažymėtina, kad priklausomai nuo etiologijos, 

skiriasi ir šio sindromo klinikinis pasireiškimas. 

Prieš 3 metus atliktame tyrime nustatyta, kad 

funkcinės kilmės Kapgraso sindromui labiau 

būdinga didesnė apsimetėlių įvairovė, keli 

apsimetėliai su kartu pasireiškiančiomis klausos 

haliucinacijomis bei papildomais kliedesiais [10]. 

Tuo tarpu Kapgraso sindromui, išsivysčiusiam dėl 

organinių priežasčių, būdingas vyresnis paciento 

amžius, kliedesys susijęs su negyvais objektais, 

atminties bei erdvinio matymo sutrikimais, 

dešinio smegenų pusrutulio disfunkcija bei regos 

haliucinacijomis. 

Psichopatologinė klinikinė charakteristika 

Klinikinėje praktikoje apibūdinant KS 

psichopatologiją, vartojami teigiamo ir neigiamo 

dvynio simptomai [30]. Neigiamo dvynio 

simptomas, kai ligonis artimuosius laiko 

svetimais, kurie norėdami jį suklaidinti ir atrodyti 

savais, persirengia ir nusigrimuoja. Pagrįsdami 

savo aiškinimus, pacientai remiasi smulkiausiais 

artimo žmogaus elgesio, aprangos ar išvaizdos 

pokyčiais [30]. 

Kitas sindromas, taip pat priskiriamas kliedesinių 

sutrikusios identifikacijos sindromų grupei ir kurį 

tenka diferencijuoti su Kapgraso sindromu yra 

subjektyvaus dvynio kliedesys [31]. Jo metu 

pacientas yra įsitikinęs, kad egzistuoja jo paties 

dvynys/antrininkas, kuris turi skirtingą charakterį 

ir gyvena atskirą gyvenimą, t.y. žmogus, fiziškai 

atrodantis kaip pacientas, tačiau psichologiškai 

netapatus [32]. Pacientas tvirtina, kad yra matęs 

savo antrininką [31].  Reikia atskirti subjektyvaus 

dvynio kliedesį nuo autoskopinės haliucinacijos, 

kurios metu žiūrėdamas į aplinką pacientas mato 

pats save (savo antrininką) [33]. Pacientas 

įsitikinęs, kad tai, ką mato yra tikra, net 

suprasdamas tokios situacijos negalimumą. 

Lyginant KS su subjektyvaus dvynio kliedesiu - 

šie du fenomenai yra labai panašūs. Dauguma 

autorių kaip skirtumą išskiria tik kliedesio apimtį 

[31, 34]. Iš aprašytų atvejų pastebima, kad 

antrininkais pakeisti ir kiti žmonės, kartais 

gyvūnai, miestai ar net visas pasaulis. Tokios 

apimties kliedesį autoriai priskiria Kapgraso 

sindromui [5]. Tuo tarpu subjektyvaus dvynio 

kliedesio atveju - apimtis mažesnė, apima tik 

vieną asmenį – pacientą [31, 34]. 

Vertinant KS, jį taip pat tenka diferencijuoti su 

prozopagnozija – negalėjimu atpažinti anksčiau 

pažinotų veidų po smegenų pažeidimo 

pakaušinėje - smilkininėje srityje [35]. Vis dėlto, 

daugumos prozopagnostikų autonominė nervų 

sistema sureaguoja į pažįstamus veidus, nors 

pacientas ir negali sąmoningai identifikuoti 

asmens [36]. Manoma, kad šis emocinis 

(autonominės nervų sistemos) veido atpažinimas 

kyla iš normaliai veikiančios sistemos, atsakingos 

už signalų apie emocinę veido svarbą apdorojimą. 

Taigi, tegiama, kad yra dvi veido atpažinimo 

sistemos: intelektinė/išorinė (neveikianti esant 

prozopagnozijai) ir emocinė/vidinė (išsaugota 

esant prozopagnozijai) – reiškia yra ir du skirtingi 

neuronų tinklai. 

Iškelta hipotezė, kad KS yra neurologinis 

veidrodinis prozopagnozijos atspindys, nulemtas 
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reliatyviai išsaugoto intelektinio atpažinimo 

(pacientas žino, kad šitas veidas yra jo žmonos) ir 

sutrikusio emocinio atpažinimo (nėra afektinio 

atsako) [37]. 

Kapgraso sindromas apima ne tik sutrikusį 

žmonių identifikavimą, bet gali apimti ir gyvūnus 

ar negyvus daiktus [30]. Dažniausiai antrininkais 

pakeičiamas sutuoktinis (jei pacientas vedęs ar 

išsiskyręs) arba brolis ar sesuo (jei pacientas 

vienišas). Dažniausiai antrininkas turi blogų 

intencijų. 

Smurtas Kapgraso sindromo atveju 

Kapgraso sindromas neretai siejamas su agresija 

ir net žmogžudyste [20, 38–40]. Žmogžudystė 

buvo pranešta 6% funkcininės kilmės KS  atvejų, 

o tai gali reikšti, kad šis kliedesinis sutrikimas yra 

rizikingesnis, nei manyta iš pradžių [10]. 

Nepaisant to, kad buvo nustatytas ryšys tarp 

agresijos ir funkcinės (38%), o ne organinės 

etiologijos, pastarojoje tai taip pat buvo dažnas 

pasireiškimas (23%) [13]. 1983 m. įvertinus 4200 

pacientų, 6 buvo diagnozuotas Kapgraso 

sindromas, iš kurių daugumoje atvejų buvo 

nustatyta, kad pacientai grasino pažįstamam 

žmogui arba smurtavo prieš jį [41]. Daugelis 

pacientų taip pat turėjo neurologinių ligų. 

Teigiama, kad smurtas atsiranda dėl 

psichologinės regresijos [42]. 

Gydymo principai 

Nėra jokių gairių, nurodančių kaip reikėtų gydyti 

pacientus su KS [2], tačiau visuotinai priimta 

tokiems ligoniams skirti neuroleptikus [43]. 

Atipiniai neuroleptikai yra dažniausiai vartojama 

vaistų grupė dėl jų toleravimo savybių, tačiau nėra 

jokių įrodymų, kad jie yra efektyvesni nei senesni 

vaistai. Moksliniuose šaltiniuose galima rasti 

sėkmingų KS sindromo gydymo atvejų ir 

senesnės grupės vaistais, pavyzdžiui, pimozidu 

[44]. Tam tikrais atvejais gydymas ir kitomis 

medikamentų grupėmis, pavyzdžiui, 

antidepresantu mirtazapinu, gali duoti teigiamų 

rezultatų [45]. Kitas galimas pasirinkimas – 

elektrokonvulsinė terapija, naudojama ypatingai 

rezistentiškais medikamentiniam gydymui KS  

atvejais [46]. Su medikamentiniu gydymu 

derinama psichoterapija gali pagerinti paciento 

santykius su šeima [47]. Naudinga intervencijos 

forma tokiais atvejais yra kognityvinė elgesio 

terapija, kadangi naudojamos technikos apima 

mąstymo remodeliavimą bei realybės įvertinimą, 

kas gali padėti pacientui įveikti kliedesinį 

įsitikinimą, kad antrininkai yra tikri [48, 49]. Vis 

dėlto, Kapgraso sindromo valdymo pagrindas yra 

gretutinių psichikos ir organinių sutrikimų 

nustatymas ir gydymas [45, 50]. 

Prognozė ir komplikacijos 

Kapgraso sindromas gali prasidėti kartu arba 

vėliau, nei prasideda gretutinė psichozė [34]. 

Tyrime, kuriame dalyvavo 20 KS pacientų, 

nustatyta, kad Kapgraso sindromo simptomai 

išnyko po depresinio sutrikimo remisijos [51]. 

Šizofrenija sergantiems pacientams, kuriems 

buvo psichozė, KS simptomai buvo ryškesni. Jei 

Kapgraso pradžia sutampa su psichoze, 

psichozinės būklės pasikartojimas gali grąžinti jo 

simptomus. 

KS simptomai gali lemti tarpasmeninius 

konfliktus, taip pat prastus socialinius santykius 

[50]. Asmuo, turintis tokio pobūdžio sutrikimų, 

yra linkęs į savęs žalojimą ir smurtą. Tai taip pat 

turi įtakos paciento šeimai, nes globėjo patiriamas 

stresas ir su stigma susiję stresoriai gali dar labiau 

apsunkinti problemą. Socialinės ir ekonominės 

pasekmės apima paciento nesugebėjimą išlaikyti 
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darbo, o tai dar labiau paveikia namų ūkio narius, 

įskaitant globėjus [52]. KS kelia įtampą sveikatos 

priežiūros sistemai ir visuomenei. 

Išvados 

Kapgraso sindromas – sudėtingas ir vaizdingas 

psichopatologinis fenomenas, pasireiškiantis 

kartu su plačiu psichiatrinių, neurologinių ir kitų 

organinių ligų spektru. Tai retas, bet dažniausias 

sutrikimas iš kliedesinių sutrikusios 

identifikacijos sindromų grupės. Priklausomai 

nuo etiologijos, varijuoja KS klinikinė išraiška. 

Manoma, kad Kapgraso sindromas išsivysto dėl 

nutrūkusio ryšio tarp dešiniųjų momeninės – 

pakaušinės ir smilkininės skilčių. Šio ryšio 

nutrūkimą gali lemti bet kuri šias sritis paveikianti 

patologija, tiek difuziniai, tiek lokalūs procesai. 

Pacientai su KS dažniausiai gydomi atipiniais 

neuroleptikais, tačiau šio sutrikimo valdymo 

pagrindas yra gretutinių psichikos ir organinių 

sutrikimų gydymas. 
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