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Abstract 

Introduction. Panic disorder is a common mental disorder with a prevalence of ~ 2–5% in the general

population. In the treatment of panic disorder cognitive behavioral therapy has been shown to have the

longest  duration of action between different  types of psychotherapy.  most recommended is cognitive

behavioral psychotherapy (CBT).

Aim: to present the effectiveness of CBT in the treatment of panic disorder and to compare it with other

types of psychotherapy.

Methodology. The literature review was based on the scientific databases of PubMed and the Cochrane

Library, selecting publications from 2012 to 2022 in English using the keywords in the original language:

"panic disorder," "psychotherapy," and "cognitive behavioral therapy." More than 20 publications related

to the treatment of panic disorder have been reviewed.

Results. CBT significantly reduces panic symptoms and related variables during therapy, and this effect

persists  for  three  months.  Group  CBT  is  an  effective  treatment  for  panic  disorder  and  may  be  an

alternative to individual CBT. The benefits of alternative types of CBT - short CBT or online CBT for the

treatment of panic attacks - are also identified. According to research, CBT is the most effective form of

psychotherapy for panic disorder.

Conclusions. CBT is an integral part of the treatment of panic disorder. This therapy can directly reduce

the symptoms experienced during panic disorder. Also CBT is more effective compared to other types of

psychotherapy. Moreover, easily accessible as it can be applied individually, in groups or even online.
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Santrauka 

Įvadas. Panikos sutrikimas yra dažnas psichikos sutrikimas, kurio paplitimas bendroje populiacijoje ~ 2–

5%. Gydant šį sutrikimą yra įrodyta,  kad psichoterapijos poveikio trukmė yra ilgiausia, o tarp įvairių

psichoterapijos rūšių, labiausiai rekomenduojama taikyti kognityvinę elgesio terapiją (KET).

Tikslas: pristatyti KET veiksmingumą gydant panikos sutrikimą ir palyginti jį su kitomis psichoterapijos

rūšimis.

Metodika. Literatūros apžvalga atlikta remiantis „PubMed“ ir „Cochrane Library“ mokslinėmis duomenų

bazėmis, atrenkant publikacijas nuo 2012 iki 2022 metų anglų kalba, naudojant raktažodžius originalo

kalba: ,,panikos sutrikimas“, ,,psichoterapija“, ,,kognityvinė elgesio terapija“. Išnagrinėta daugiau kaip 20

publikacijų, susijusių su panikos sutrikimo gydymu.

Rezultatai: KET reikšmingai sumažina panikos simptomus ir su jais susijusius kintamuosius terapijos

metu,  o  šis  poveikis  stebint  išlieka  tris  mėnesius.  Grupinė KET  yra  veiksmingas panikos  sutrikimo

gydymas, todėl gali būti alternatyva individualiai KET. Nustatoma ir alternatyvių KET rūšių -  trumpos

KET  ar  internetinės  KET  nauda  panikos  atakų  gydymui.  Remiantis  tyrimais,  veiksmingiausia

psichoterapijos rūšis gydant panikos sutrikimą – KET. 

Išvados.  KET yra  neatsiejama  panikos  sutrikimo  gydymo dalis.  Ši  terapija  tiesiogiai  gali  sumažinti

panikos sutrikimo metu jaučiamus simptomus ir yra veiksmingesnė lyginant su kitomis psichoterapijos

rūšimis. Negana to, KET pasižymi lengvu prieinamumu, kadangi ją galima taikyti individuliai, grupėse ar

net internetu.

Raktažodžiai: panikos sutrikimas, psichoterapija, kognityvinė elgesio terapija.
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1. Įvadas 

Panikos  sutrikimas  yra  apibūdinamas  kaip

pasikartojančių,  netikėtų  panikos  priepuolių

buvimas  [1], kai intensyvi baimė, lydima kūno

ir (arba) kognityvinių simptomų, staiga vystosi

be  akivaizdžios  išorinės  priežasties  [2].  Tai

dažnas  psichikos  sutrikimas  [3]. Dabartiniai

skaičiavimai  rodo,  kad  maždaug  7–10%

gyventojų  patiria  atsitiktinius  panikos

priepuolius,  o  panikos  sutrikimo  paplitimas

bendroje populiacijoje yra ~ 2–5% [4]. 

Panikos  sutrikimų turintiems  asmenims gydyti

rekomenduojamos  trijų  rūšių  intervencijos.

Ilgiausio  poveikio  trukmė  yra  įrodyta  taikant

psichoterapiją,   po  jos  seka  farmakologinė

terapija ir savipagalba. Iš įvairių psichoterapijos

rūšių,  gairėse  rekomenduojama  taikyti

kognityvinę elgesio  psichoterapiją  (KET)  [2],

kuri  yra  labiausiai  tyrinėjama  [5].  Šios

literatūros  analizės  tikslas  yra išsiaiškinti  KET

veiksmingumą panikos sutrikimo gydymui.

2. Metodika

Literatūros apžvalga atlikta remiantis „PubMed“

ir  „Cochrane  Library“  mokslinėmis  duomenų

bazėmis,  atrenkant  publikacijas  nuo  2012 iki

2022 metų anglų kalba, naudojant raktažodžius

originalo  kalba:  ,,panikos

sutrikimas“,  ,,psichoterapija“,  ,,kognityvinė

elgesio  terapija“.  Išnagrinėta  daugiau  kaip  20

publikacijų,  susijusių  su  panikos  sutrikimo

gydymu. 

3. Rezultatai

3.1. Panikos sutrikimas

Panikos sutrikimui būdingi epizodiniai, netikėti

panikos  priepuoliai,  kurie  įvyksta  be  aiškaus

dirgiklio.  Panikos  priepuolis  apibūdinamas

greitu  stiprios  baimės  ar  kančios  jausmo

atsiradimu  (paprastai  intensyvumo  viršūnę

pasiekia  per  10  minučių),  lydimu  fiziologinių

simptomų,  tokių  kaip  sustiprėjęs  širdies

plakimas,  tachikardija,  drebulys,  užspringimo

jausmas,  krūtinės  skausmas  ar  diskomfortas,

pykinimas ar pilvo skausmas, galvos svaigimas,

alpimas,  šalčio  ar  karščio  jutimai,

prakaitavimas, parestezijos, derealizacija, baimė

prarasti kontrolę, išprotėti ar mirti [4,6]. Bent po

vieno panikos priepuolio turi sekti mažiausiai 1

mėnesį  trunkantis  nuolatinis  susirūpinimas  dėl

priepuolių  ištikimo,  nerimas  dėl  priepuolių

pasekmių  ar  netinkamas  elgesys  (pvz.:

vengimas  darbo  ar  mokyklos),  susijęs  su

panikos priepuoliais [7].

Panikos  sutrikimo  etiologija  nėra  aiški.

Neuroanatominė hipotezė rodo, kad greičiausiai

atsakinga  yra  genetinių  ir  aplinkos  veiksnių

sąveika [6].

Panikos  sutrikimų  dažnis  paauglystėje

palaipsniui didėja, sutampa su lytinių hormonų

antplūdžiais ir lytiniu brendimu. Svarbu tai, kad

panikos sutrikimu moterys, palyginus su vyrais,

suserga  anksčiau ir turi  dvigubai  didesnę

tikimybę susirgti juo [4].

3.2. Kognityvinė elgesio terapija

KET  yra  aktyvus,  orientuotas  į  problemas,

jautrus laikui požiūris į gydymą, kurio tikslas -

sumažinti  emocinius  pacientų,  turinčių

psichikos  ar  prisitaikymo  problemų,

išgyvenimus.  Šioje  psichoterapijos  rūšyje

pirmiausiai  terapeutas  padeda  pacientui

nustatyti  neracionalius  kognityvinius modelius,

pradedant  nuo  iškreipto  mąstymo.  Antrame

psichoterapijos  etape  nustatomos  su

neracionaliu  mąstymu  susijusios  emocijos,

terapeutas  ir  pacientas  dirba  su  minčių

pertvarkymu  ir  galiausiai  terapeutas  padeda
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pacientui  įgyti  įgūdžių,  padedančių  pakeisti

iškreiptą  mąstymą.  Tai  netiesiogiai  lemia

teigiamus emocijų pokyčius [8].

KET  gali  būti  naudojama  kaip  trumpalaikis

gydymas, padedantis žmonėms išmokti sutelkti

dėmesį į esamas mintis ir įsitikinimus [9]. Be to,

ši  psichoterapijos  rūšis  yra  rekomenduojama

kaip  pirmojo  pasirinkimo  gydymas  daugumai

vaikų  ir  paauglių  psichologinių  sutrikimų,

įskaitant agresiją ir elgesio sutrikimus [10]. 

3.3.  Kognityvinės  elgesio  terapijos

pritaikymas panikos sutrikimo gydymui

KET  yra  laikoma  „auksiniu  standartu“  tarp

nerimo sutrikimų gydymo būdų, ypač dėl savo

išsamios mokslinių įrodymų bazės ir pranašumo

prieš  alternatyvius  gydymo būdus,  tokius  kaip

psichodinaminė  terapija  [11–13].  Nors  esamų

įrodymų  apie  daugelį  kitų  psichoterapinių

intervencijų  veiksmingumą  trūksta,  dėl  KET

intervencijos  sutariama  vieningai  -  tai

veiksmingas  būdas  gydyti  panikos  sutrikimą

pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje  [14]. Be

to,  KET siejama su  mažiausiomis  visuomenės

išlaidomis [15].

Vertinant  KET  veiksmingumą,  dažniausiai

nerimo simptomų sumažėjimą galima išmatuoti

naudojant  psichometriškai  patikimus  nerimo

simptomų  matavimus,  kurie  duoda  simptomų

balus nuolatinėse skalėse. Rezultatas vertinamas

pagal pokytį tarp įvertinimo prieš gydymą ir po

gydymo [16].

KET  reikšmingai  sumažina  panikos  sutrikimo

sukeliamus  simptomus  ir  su  jais  susijusius

kintamuosius  terapijos  metu,  o  šis  poveikis

išlieka  stebint  tris  mėnesius  [17]. Taip  pat  ir

įvairūs atsitiktinių imčių kontroliniai tyrimai bei

metaanalizės  patvirtina  teigiamą  ilgalaikį  šios

terapijos poveikį  [12].  Be to, nepastebėta jokio

skirtumo tarp pacientų, kurie gavo tik KET ir tų,

kurie  gydėsi  KET  kartu  su  farmakoterapija.

Kalbant  apie  gydymo  atsako  prognozę,  tik

pradiniai  panikos  simptomai  reikšmingai

prognozuoja  gydymo  atsaką  pabaigoje

(įsisenėjęs panikos  sutrikimas  buvo  susijęs  su

blogesniu atsaku į KET)  [17]. Svarbu paminėti

ir tai, kad KET, pacientams, vyresniems nei 60

metų  amžiaus,  yra  įmanoma,  o  gydymo

veiksmingumo rezultatai  yra panašūs ir kartais

netgi  pranašesni  už  gydomų  jaunų  pacientų

rezultatus [18].

2020 m. atlikto tyrimo duomenimis po grupinės

KET  panikos  sutrikimo  sunkumo  vertinimas

50%  sumažėjo   82%  pacientų  gydymo

pabaigoje, 98% pacientų po 24 metų  stebėjimo.

Laikui  bėgant  taip  pat  visi  antriniai  rezultatai

pagerėjo.  Net  93%  pacientų  buvo  patenkinti

rezultatais.  Taigi,  šis  tyrimas  atskleidė

džiuginančius  rezultatus,  įrodančius,  kad  KET

taikymas grupėse yra įmanomas ir, kad terapinis

veiksmingumas trunka  labai  ilgą  laiką  [19].

Grupinė  KET palyginus  su  įprastiniu  gydymu

(vaistai  ir  palaikomasis  panikos  sutrikimo

gydymas,  suteikiant  pacientui  bazinį  mokymą

apie  panikos  sutrikimą),  sumažina  panikos

simptomų  sunkumą  [20].  Be  to,   ši  terapijos

rūšis  ne  tik  sumažina  nerimo  simptomus,  bet

pagerina ir kitus susijusius kintamuosius, tokius

kaip subjektyvi gerovė. Rekomenduojama, kad

dėl  geresnio  pacientų  ir  terapeuto  santykio,

grupinė  KET  turėtų  būti  laikoma  alternatyva

individualiai KET, atliekant įprastinę sveikatos

priežiūrą viešose įstaigose [21].

Taip pat vis daugiau dėmesio skiriama trumpai

KET  intervencijai,  atsižvelgiant  į  veiksmingą

intensyvų  gydymą.  Pastebėta,  kad  elgesio

aspektai, ypač širdies ir kraujagyslių simptomų

baimės valdymas, turėtų būti įtraukti į  trumpą,
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intensyvią  KET,  siekiant  pagerinti  terapinį

veiksmingumą.  Be  to,  tokio  tipo  trumpa

intervencija  gali būti  ypač veiksminga panikos

sutrikimo pacientams, kenčiantiems nuo širdies

ir kraujagyslių sistemos simptomų [13].

COVID-19 pandemijos metu, KET dažnai buvo

taikoma  internetu.  2020  m.  Australijos

mokslininkų atliktoje metaanalizėje buvo ištirtas

internetinės  kognityvinės  elgesio  terapijos

(iKET)  veiksmingumas  siekiant  sumažinti

panikos  sutrikimų  ir  agorafobijos  simptomus.

Metaanalizėje  apibendrinti  dvidešimt  septyni

tyrimai.  Devynių  atsitiktinių  imčių

kontroliuojamų  tyrimų  rezultatai  parodė,  kad

iKET sumažino terapinio gydymo laukiančiųjų

sąrašą  ir  parodė  geresnį  rezultatą  panikos  ir

agorafobijos simptomų mažinimui, tačiau KET

kokybė buvo įvairi ir nevienoda. Trijų  tyrimų

rezultatai  parodė, kad iKET gali turėti panašių

rezultatų kaip tiesioginė KET, mažinant panikos

sutrikimo  ir  agorafobijos  simptomus.  Ši

metaanalizė pateikia įrodymų, kad iKET, gydant

panikos sutrikimą, yra ne tik veiksminga, bet ir

nenusileidžia  gyvai atliekamos  KET

veiksmingumui.  Taigi,  iKET  yra  tinkama

naudoti  panikos  sutrikimo  gydymui  [22].

Matsumoto  K.  ir  kt.  autoriai  praneša,  kad  su

vaizdo kamera atliekama KET, pacientams per

12 mėnesių veiksmingai pagerino simptomus ir

buvo ekonomiškiausias metodas Japonijoje [23].

Kiti  tyrimai  rodo,  kad  nuotoliu  teikiama KET

suteikia  geresnius  rezultatus  nei  visiškas  šios

terapijos  atsisakymas,  tačiau  lyginant  su

tiesiogine  KET  didesniu  veiksmingumu

nepasižymi [24].

Kolek A ir kt. autorių 2019 m. atliktas tyrimas

parodė,  kad  hospitalizuotų  pacientų,  sergančių

vaistams  atspariu  panikos  sutrikimu,  po  6

savaičių intensyvios KET programos, sutrikimo

sunkumas  reikšmingai  sumažėjo  [25].  Tačiau

gydymui atspariam panikos sutrikimo gydymui

turėtų  būti  svarstomas  KET  ir  medikamentų

derinys.  Vertinant  gydymo  veiksmingumą

atskirai  antidepresantų,  atskirai  KET,

antidepresantų ir KET kartu, geriausi rezultatai

po  9  mėn.  gydymo  -  taikant  kombinuotą

gydymą [26].

3.4. Kitos psichoterapijos rūšys

Lyginant  KET  ir  į  paniką  orientuotą

psichodinaminę  psichoterapiją,  mažesnis

atkryčio dažnis - taikant KET. Tačiau svarbu tai,

kad paciento veiksniai gali turėti įtakos ir tam,

ar pacientai baigs gydymą, ir ar jie tęs tam tikrą

į paniką orientuotą gydymą [27]. 

KET  poveikis  yra  geresnis  gydant  panikos

sutrikimą  su  agorafobija  nei  tarpasmeninė

psichoterapija.  Protokolo  analizės  pabrėžė

gydymo  skirtumus  ir  atskleidė didesnius

poveikio  dydžius  KET.  Abiejų  gydymo  būdų

antrinių  rezultatų  sumažėjimas  buvo vienodas,

išskyrus  agorafobinius  skundus  ir  elgesį  bei

neigiamų  kūno  pojūčių  interpretacijų

patikimumo  įvertinimus,  kurie  visi  labiau

sumažėjo atliekant KET [28].

Literatūroje  pateikiami  priėmimu  pagrįsti

metodai gydyti panikos sutrikimą. Nors yra tam

tikrų panašumų tarp priėmimo požiūrio ir KET

metodo,  priėmimas  nėra  susijęs  su  jokia

kognityvinio  pertvarkymo  forma  (t.y.

identifikavimu,  terapinių  tikslų  išsikėlimu,

neigiamo mąstymo korekcija bei realistiškesnio

mąstymo sudarymu). 

Atsitiktinių  imčių  klinikiniame  tyrime  nebuvo

pastebėtas skirtumas tarp dėmesingumu pagrįsto

streso  mažinimo  metodo ir  KET,  vertinant

pacientus,  sergančius  mišriais  nerimo
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sutrikimais,  iš  kurių  vyrauja  panikos

sutrikimas [29].

Atrodo, kad trumpa strateginė psichoterapija yra

veiksminga,  nes  pagerina  pacientų,  sergančių

panikos  sutrikimu,  gyvenimo  kokybę  nuo  pat

pirmųjų seansų [30]. Tačiau tyrimų nėra daug ir

išvis  nėra  tokių,  kuriuose  būtų  lyginama  ši

psichoterapijos rūšis su KET.

Rasta  įrodymų,  patvirtinančių  galimą

nespecifinės  palaikomosios  psichoterapijos

veiksmingumą gydant panikos sutrikimą; tačiau

rezultatus,  susijusius  su  šia  terapija,  reikėtų

interpretuoti atsargiai, nes įrodymų, susijusių su

šiuo gydymu, yra nedaug [31].

4. Apibendrinimas

Kognityvinė  elgesio  terapija  yra  aktyvus,

orientuotas į problemas, jautrus laikui požiūris į

gydymą,  kurio  tikslas  -  sumažinti  emocinius

pacientų,  turinčių  psichikos  ar  prisitaikymo

problemų,  išgyvenimus.  KET  reikšmingai

sumažina  panikos  simptomus  ir  su  jais

susijusius  kintamuosius  terapijos  metu,  o  šis

poveikis stebint išlieka tris mėnesius.

Grupinė  KET  yra  veiksmingas  panikos

sutrikimo gydymas,  todėl  gali  būti  alternatyva

individualiai KET. 

Nustatoma ir alternatyvių KET rūšių - trumpos

KET ar internetinės KET nauda panikos atakų

gydymui.  Remiantis  tyrimais,  veiksmingiausia

psichoterapijos rūšis gydant panikos sutrikimą –

KET. 

5. Išvados

KET yra neatsiejama panikos sutrikimo gydymo

dalis.  Nustatyta,  kad  KET  tiesiogiai  gali

sumažinti  panikos  sutrikimo  metu  jaučiamus

simptomus ir  yra  veiksmingesnė  lyginant  su

kitomis  psichoterapijos  rūšimis.  Negana  to,

KET pasižymi lengvu prieinamumu, kadangi ją

galima  taikyti  individuliai,  grupėse  ar  net

internetu.  Lyginant  su  kitomis  psichoterapijos

rūšimis,  didžiausias  įrodymų  kiekis  KET

pritaikymo veiksmingumui.
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