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1. SANTRAUKA 

 

 
Milda Šarkinaitė 

Bandžiusių nusižudyti pacientų, stacionarizuotų 2017-2018 metais LSMUL KK Psichiatrijos 

klinikoje, galvos smegenų volumetriniai matavimai. 

Tikslas: Naudojantis magnetinio rezonanso tyrimu, įvertinti bandžiusių nusižudyti pacientų galvos 

smegenų volumetrinius parametrus ir juos palyginti su kontroline grupe. 

Uždaviniai: Nustatyti ir įvertinti tiriamosios grupės sociodemografinius parametrus, gumburo, 

migdolinio kūno, smilkininės žievės volumetrinius parametrus ir juos palyginti su kontroline grupe, 

nustatyti ryšį tarp tiriamosios grupės bandymo nusižudyti kartų ir amžiaus, gumburo, migdolinio kūno 

tūrio, smilkininės žievės storio, įvertinti tiriamosios grupės ilgalaikio alkoholio vartojimo sąsają su 

hipokampo volumetriniais pakitimais lyginant rezultatus su kontroline grupe. 

Metodika: Atliktas prospektyvinis 50 bandžiusių nusižudyti pacientų tyrimas, kurie po mėginimo 

žudytis buvo stacionarizuoti 2017-2018 metais į LSMUL KK, tiriamajai ir kontrolinei grupei buvo 

atliktas MR tyrimas bei gauti duomenys analizuoti Freesurfer v6.0 programoje. Tirtos smegenų sritys 

buvo gumburas, migdolinis kūnas, smilkininė žievė ir hipokampas. Statistiškai reikšmingais skirtumai 

tarp grupių buvo laikyti, kai p<0,05. 

Rezultatai: Dešinio (p=0,113) ir kairio (p=0,167) gumburo, dešinio (p=0,214) ir kairio (p=0,127) 

migdolinio kūno volumetriniai pakitimai nebuvo reikšmingi. Statistiškai reikšmingi pokyčiai buvo 

nustatyti smilkininės žievės dalyse: dešinės uoslės žievės ir dešinio šoninio pakaušinio smilkininio 

vingio (p=0,028; p=0,001); kairės uoslės žievės, kairio smilkininio poliaus bei kairio šoninio pakaušinio 

smilkinio vingio (p= 0,004; p=0,001; p=0,001); dešinės ir kairės pusės viršutinio, vidurinio, apatinio 

smilkininio vingio ir abipusių viršutinės smilkininės vagos kraštų (p=0,004 ir p=0,001; p=0,001 ir 

p=0,001; p=0,003 ir p=0,01; p=0,012 ir p=0,023). Tiriant ryšį tarp bandymo žudytis kartų ir amžiaus, 

koreliacijos nėra (p=0.592, r =0.78), bet rasta neigiama silpna koreliacija tarp bandymo nusižudyti kartų 

ir dešiniojo gumburo tūrio (p=0,037, r=-0,297). Nustatyta hipokampo ir jo dalių atrofija asmenims, 

priklausomiems nuo alkoholio: kairės ir dešinės pusės CA1, CA3, GC-DG, ML, visame hipokampe, 

kairioje CA4 ir HATA (p<0,05). 

Išvados: Gumburo ir migdolinio kūno volumetriniai parametrai nesiskyrė, bet skyrėsi smilkininės 

žievės. Stebėta neigiama koreliacija tarp bandymo žudytis kartų ir dešinio gumburo tūrio. Nuo alkoholio 

priklausomiems asmenims nustatyta hipokampo ir jo dalių atrofija.
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2. SUMMARY 

 

 
Milda Sarkinaite 

 

Volumetric MRI brain analysis of suicide patients treated in Hospital of Lithuanian 

University of Health Sciences Kaunas Clinics department of Psychiatry during 2017-2018.  

Objective: To determine volumetric brain changes of suicide attempters and to compare results with control 

group. 

Research tasks: To assess sociodemographic characteristics, volumetric parameters of thalamus, amygdala 

and temporal cortex and compare results with control group, to asses correlation with repeated suicide 

attempts and age, thalamus, amygdala, temporal cortex, to determine the influence of alcohol use disorder 

and hippocampus volume. 

Methods: In this prospective study we analysed brain volumetric parameters of 50 suicide attempters. 

Patients were treated in LSMUL KK during 2017-2018 years. Patients and control group underwent MRI 

and data was analysed using Freesurfer v6.0 image analysis suite. Regions of interest were: thalamus, 

amygdala, temporal cortex and hippocampus. Statistically significant differences were estimated if p<0,05. 

Results: Volume of right (p=0,113) and left (p=0,167) thalamus, right (p=0,214) and left (p=0,127) 

amygdala showed no significant difference. Parts of temporal lobe were thinner than in control group: right 

entorhinal cortex, right fusiform gyrus (p=0,028; p=0,001); left entorhinal cortex, left temporal pole, left 

fusiform gyrus (p= 0,004; p=0,001; p=0,001); both right and left superior, middle, inferior temporal gyri 

and banks of the superior temporal sulcus (p=0,004 and p=0,001; p=0,001 and p=0,001; p=0,003 and 

p=0,01; p=0,012 and p=0,023). There was no correlation between repeated suicide attempts and age 

(p=0.592, r=0.78), but there was a negative correlation between repeated suicide attempts and volume of 

right thalamus (p=0,037, r=-0,297). Suicide patients with alcohol dependence had lower volume of 

hippocampus and it’s subfields: both right and left hippocampi, CA1, CA3, GC-DG, ML, left CA4 and 

HATA (p<0,05). 

Conclusions: There was no significant difference between volume of thalamus and amygdala, but temporal 

cortex was thinner in suicide patients, negative correlation was observed between repeated suicide attempts 

and volume of right thalamus. Patients with alcohol dependence had reduced hippocampal volume. 
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6. SANTRUMPOS 

 

 
LSMUL KK –   Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos 

MR –   magnetinis rezonansas 

PSO –   Pasaulio sveikatos organizacija 

ES –   Europos Sąjunga 

vMRT –  volumetrinė magnetinio rezonanso tomografija  

TLK-10-AM –             tarptautinė statistinė ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacija, dešimtasis pataisytas ir 

papildytas leidimas Australijos modifikacija 

vmPFC –                    ventromedialinė prefrontalinė žievė   

OFC – orbitofrontalinė žievė 

dmPFC – dorsomedialinė prefrontalinė žievė 

MRT – magnetinio rezonanso tomografija 

T – tesla 

T1W – magnetinio rezonanso tyrimo režimas (angl. T1-weighted) 

T2W – magnetinio rezonanso tyrimo režimas (angl. T2-weighted) 

FLAIR – magnetinio rezonanso tyrimo režimas (angl. Fluid-Attenuated Inversion Recovery) 

ACC –                        priekinė juostinė smegenų žievė 

dlPFC –                      dorsolateralinė prefrontalinė žievė 

vlPFC                         ventrolaterinė prefrontalinė žievė 

TG –                           tiriamoji grupė  

KG –                           kontrolinė grupė 

DICOM –                   radiologinių vaizdų archyvavimo formatas (angl. Digital Imaging and 

Communications in Medicine) 

CA1–   amono rago I sritis  

CA3 –   amono rago III sritis  

CA4 –   amono rago IV sritis  

ML –   amono rago molekulinis sluoksnis  

GC-DG –  dantytojo vingio grūdėtasis sluoksnis  

HATA –  hipokampo-migdolinio kūno pereinamoji, tarpinė sritis  
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7. SĄVOKOS 

 

 

Magnetinio rezonanso tomografija – medicininis vaizdinis radiologinis diagnostikos metodas, skirtas 

nustatyti anatominius bei fiziologinius pasikeitimus organizme. 

Pamato branduoliai – pilkosios medžiagos telkiniai, susitelkę pusrutulių baltojoje medžiagoje prie tarpinių 

smegenų gumburo (uodeguotasis ir lęšinis branduolys). 

Tesla – tarptautinės vienetų sistemos magnetinės indukcijos vienetas. 

Volumetrija – tūrio skaičiavimas. 

FreeSurfer – magnetinio rezonanso tomografijos vaizdų tūrio matavimo programa. 
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8. ĮVADAS 

 

Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, kasmet apie 780 000 žmonių 

miršta dėl savižudybės (10,7/100 000 gyventojų), o dar du - tris kartus daugiau mėgina žudytis [1]. 

Savižudybių rodikliai sparčiai išaugo apie 60% nuo 1960 m. iki 2012 m., ypač besivystančiose šalyse [2]. 

Lietuva daugiau nei 20 metų yra tarp pirmaujančių šalių pasaulyje pagal savižudybių skaičių [3]. 

Naujausiais duomenimis, Lietuva Europos Sąjungoje (ES) pagal savižudybių skaičių – pirmoje vietoje, 

savižudybių atvejų skaičius yra 31,9/100 00 gyventojų. Jis yra 3 kartus didesnis nei pasaulyje ir du kartus - 

nei ES (15,4/100 000 gyventojų) [1]. Tuo tarpu, alkoholio vartojimas sukelia 3,3 milijonus mirčių kasmet 

ir yra vienas iš penkių faktorių, lemiančių ankstyvą mirtį [4]. Be to, žalingas alkoholio vartojimas padidina 

7% - 15% riziką nusižudyti ir yra vienas dažniausiai nustatomų psichikos sutrikimų bandžiusiems nusižudyti 

asmenims [5]. Alkoholio vartojimas Lietuvoje – opi problema. PSO paskelbė, jog Lietuvoje vienam žmogui 

tenkančio gryno alkoholio kiekis per metus yra 18,2 litrų, tai yra 14,9 litrų daugiau nei prieš dešimtmetį [6]. 

Šis kiekis atitinka 910 didelių alaus bokalų (500 ml) arba vidutinio dydžio vyno taurių (152 ml), suvartojant 

po 2,5 vienetų per dieną.  

Nors savižudybei galima užkirsti kelią, tačiau nuspėti savižudiškus ketinimus yra sudėtinga. Šiomis 

dienomis savižudybės rizika yra nustatoma remiantis socialiniais, demografiniais ir klinikiniais faktoriais, 

kurie būdami didelio jautrumo, stokoja specifiškumo [7]. Visgi naudojama keletas savižudybės riziką 

nustatančių klausimynų, kurie išdiferencijuoja skirtingo laipsnio savižudybės ketinimus [8]. Verta paminėti, 

jog kartais būna sunku iš pacientų išgauti patikimą informaciją, kadangi jie nenoriai dalinasi savo jausmais 

ir išgyvenimais su gydytojais. Be žalingo alkoholio vartojimo, vienas iš labiausiai žinomų ir svarbių rizikos 

veiksnių – depresija, kuri taip pat yra dažniausiai nustatomas psichikos sutrikimas [9]. 15 % sergančiųjų 

depresija nusižudo, 25 % iš jų bent kartą gyvenime mėgino žudytis [10]. Suprantama, kad lytis – svarbus 

savižudiško elgesio sociodemografinis rodiklis. Lyčių skirtumai pasižymi tuo, jog moterys dažniau mėgina 

nusižudyti, tačiau jų ketinimai nesibaigia mirtimi, o vyrai pasirenka letališkesnius savižudybės būdus, todėl 

ketinimai dažniau baigiasi mirtimi [11].  

Kadangi nėra patikimų savižudybės riziką apsprendžiančių faktorių, diagnostika pradeda remtis 

esminiais savižudiško elgesio neuropsichologiniais bei neurobiologiniais mechanizmais. Juos padeda 

nustatyti volumetrinė magnetinio rezonanso tomografija (vMRT), kuri suteikia galimybę neinvaziniu būdu 

ištirti bandžiusių nusižudyti asmenų smegenų struktūrų pakitimus ir ryšius in vivo. Supratimas apie 

savižudiško elgesio neurobiologiją skatina savižudybės prevencijos priemonių atsiradimą [12]. 
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9. DARBO TIKSLAS IR DARBO UŽDAVINIAI 

 
Darbo tikslas: 

Naudojantis magnetinio rezonanso tyrimu, įvertinti bandžiusių nusižudyti pacientų galvos 

smegenų volumetrinius parametrus ir juos palyginti su kontroline grupe. 

 

Darbo uždaviniai: 

1. Nustatyti ir įvertinti tiriamosios grupės sociodemografinius rodiklius. 

2. Nustatyti ir įvertinti tiriamosios grupės gumburo, migdolinio kūno tūrį ir smilkininės žievės storį ir 

palyginti rezultatus su kontroline grupe. 

3. Nustatyti ryšį tarp tiriamosios grupės bandymų nusižudyti kartų ir amžiaus, gumburo, migdolinio 

kūno tūrio bei smilkininės žievės storio.  

4. Įvertinti tiriamosios grupės ilgalaikio alkoholio vartojimo sąsają su hipokampo volumetriniais 

pakitimais lyginant rezultatus su kontroline grupe. 
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10. LITERATŪROS APŽVALGA 

 

10.1. Savižudybės, savižudiško elgesio ir mėginimo žudytis apibrėžimas 

Savižudybės ir savižudiško elgesio sąvokos skirtingos. Savižudybė, arba suicidas (iš lot. sui – 

savęs, caedere – žudyti), yra tikslinis, tyčinis nusižudymas arba susinaikinimas [13]. Šis valingas savo 

gyvybės atėmimas tarptautinje statistinėje ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijoje (TLK-10-AM) 

priskiriamas kategorijai „Tyčiniai susižalojimai bei apsinuodijimai“ [14]. Savižudiškas elgesys – tai ne 

konkreti veikla, o sąmoningas savęs žalojimo procesas ir mėginimai žudytis, kuriuos skatina vidiniai 

konfliktai [15]. Mėginimas žudytis – savo noru atliekami sveikatos žalojimo veiksmai, nepasibaigę mirtimi 

[16]. Dažnai pastarasis veiksmas yra ne užtikrintas siekis pasitraukti iš gyvenimo, o pagalbos šauksmas. 

Aptartos būklės yra žmogaus elgesio išraiška, o ne atskiros ligos ar patologiniai sutrikimai.  

 

10.2. Savižudiško elgesio ypatumai 

Savižudiškas elgesys pirmiausiai prasideda nuo savižudybės idėjos, kuri susideda iš minčių ir planų 

bei gali progresuoti iki bandymo nusižudyti [17]. Visgi nors daug žmonių galvoja apie savižudybę, tik 

nedidelė dalis iš jų ryžtasi šiam poelgiui [18]. Tad labai svarbu atskirti pacientus, kurie tik svarsto apie 

mėginimą žudytis nuo konkrečius ketinimus turinčiųjų. Šiai diferenciacijai padeda atliekami funkciniai bei 

struktūriniai smegenų tyrimai, kurie atskleidžia neurobiologinius skirtumus, rodančius padidėjusią 

savižudybės riziką [3]. Žinoma, savižudybės būdas suteikia svarbios klinikinės informacijos [19]. 

Pavyzdžiui, jei pasirenkamas letališkesnis žudymosi būdas, didesnė tikimybė, jog yra stipresni ketinimai 

žudytis bei kartu sergama ir psichine liga [19]. Savižudiškas elgesys nėra tiesioginis individo atsakas į 

nepalankias aplinkybes, bet tai nurodo genetiškai nulemtą pažeidžiamumą ir neatsparumą problemoms [20]. 

 

10.3. Savižudiško elgesio etiologija 

Savižudiško elgesio etiologija yra sudėtinga, be to, nedaug žinoma apie šią elgseną lemiančius 

neurobiologinius mechanizmus [21].  Šių dienų savižudiškas elgesys grindžiamas genetiniu polinkiu ir 

streso - pažeidžiamumo modeliu, kuris teigia, jog stresinės situacijos, tokios kaip tarpasmeniniai konfliktai, 
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netektis, darbo netekimas, gali išprovokuoti mėginimą žudytis [22]. Nustatyta, jog tam tikri smegenų 

pakitimai bei neurokognityvinė disfunkcija yra vieni iš šį elgesį lemiančių veiksnių [22]. Savižudiškas 

elgesys, įskaitant mintis ir planus, yra paveldimas 30-50% atvejų, o rimti ketinimai - net 55% atvejų [23]. 

Narkotikų vartojimas – dar vienas gerai žinomas rizikos veiksnys [24]. Vis tik buvę savęs žalojimai, 

bandymai žudytis bei psichikos susirgimai daro didžiausią įtaką savižudiškam elgesiui atsirasti ar atsikartoti 

[25, 26]. Iš tiesų daugiau nei 90% mėginusiųjų nusižudyti serga dažniausiai negydytomis psichikos ligomis, 

iš kurių 50-70% sudaro depresija [26, 27]. Paprastai sergantys šia psichikos liga skundžiasi beviltiškumo 

jausmu, blankiomis emocijomis ir vis kylančiomis mintimis apie mirtį, savęs žalojimą bei savižudybę [28]. 

Genetiniai tyrimai patvirtino, jog kylančios savižudiškos mintys turi skirtingą etiologiją ir nebūtinai 

susijusios su depresija, pasirodo, jog polinkis savižudybei yra perduodamas iš kartos į kartą nepriklausomai 

nuo psichikos susirgimų [29]. Remiantis šiais duomenimis, siūloma išskirti depresija sergančių pacientų 

grupę, kurie mėgino nusižudyti, kaip atskirą, nepriklausančią nuo diagnozės [30]. Kadangi savižudiškas 

elgesys yra kompleksinis, manoma, kad ir genetiniai faktoriai pasižymi specifiniais fenotipais, kurie 

priklauso nuo tam tikrų mediatorių veikimo tarp genų ir savižudiško elgesio [31].  

 

10.3.1. Savižudiško elgesio neurobiologinis pagrindas 

Tyrimai patvirtina, jog impulsyvus - agresyvus asmenybės bruožas yra vienas iš minėtųjų fenotipų, 

skatinančių savižudišką elgesį, o pasižymintys dideliu impulsyvumu asmenys yra priskiriami didelei rizikos 

grupei mėginant nusižudyti [26, 32]. Impulsyvumas – asmenybės savybė, kurios pagrindą sudaro 

slopinamosios organizmo funkcijos kontrolė [33]. Be to, susilpnėjusi elgesio bei pažinimo funkcijų kontrolė 

skatina impulsyvią elgseną, o to pasekmė -  mėginimai žudytis [33]. Tai priklauso nuo frontostriatinio tinklo 

skaidulų pažeidimo. Šių skaidulų tinklas atsakingas už atpildo reakcijas ir elgesio kontrolę [34]. Impulsyvi 

elgsena nurodo sutrikusį savęs valdymą, tokį kaip: prastas veiklos planavimas, greitas sprendimų priėmimas 

neapgalvojus, neįprastų ir naujų pojūčių siekimas, rizikinga veikla [35]. Be kita ko, nesugebėjimą 

kontroliuoti savo elgesio lemia sutrikusi emocijų reguliacija, darbinės atminties saugojimas bei kitų 

aukštesnių kongnityvinių funkcijų, kurios atsakingos už iš anksto suplanuotą bei tikslingą veiklą, 

dezorganizacija [36].  

Apskritai, žmogaus elgesys priklauso ne tik nuo aplinkos veiksnių, bet ir nuo neuronų ryšių bei 

išsiskiriančių mediatorių kiekio. Serotoninerginė sistema glaudžiai susijusi savižudišku elgesiu [37]. 

Sumažėjęs serotonino kiekis centrinėje nervų sistemoje yra genetiškai determinuotas ir yra vienas iš 
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svarbiausių genetinių faktorių, skatinančių mėginimą žudytis [37]. Sumažėjęs serotonino kiekis skatina 

impulsyvų elgesį, kurio dažniausia išraiška yra agresyvūs veiksmai, galimai nukreipti ir prieš save [38]. 

Agresyvumas suprantamas kaip pykčio jutimas dažniau, ilgesnį laiko tarpą ir lengvas pasidavimas 

provokacijai, į ją sureaguojant agresyviu veiksmu [38].  

 

 

10.3.2. Neurocheminiai smegenų pakitimai 

 

Kaip minėta anksčiau, vienas svarbiausių genetinių faktorių, darančių įtaką savižudiškam elgesiui, 

yra sumažėjusi serotonino sintezė smegenų kamieno branduoliuose [39]. Todėl tarp bandžiusių nusižudyti 

asmenų dažniausiai aptinkami serotoninerginės sistemos pakitimai: centrinėje nervų sistemoje sulėtėjusi 

serotonino, bet nepakitusi dopamino bei norepinefrino apykaita [39]. Serotonino sintezė vyksta tik smegenų 

kamiene esančiuose siūlės branduoliuose, iš kurių kylančios serotoninerginės skaidulos pasiekia gumburą 

bei kitas smegenų sritis [40]. Taip pat gausiai inervuota yra prefrontalinė žievė. Jos dalys: ventromedialinė 

prefrontalinė (vmPFC), orbitofrontalinė (OFC) ir dorsomedialinė prefrontalinė (dmPFC) žievės, dalyvauja 

asmenybės savybių formavimesi, sprendimų priėmime, emocijų kontrolėje, atpildo reakcijose [41]. 

Sumažėjusi serotonino apykaita šiose srityse gali pasireikšti sutrikusia emocijų reguliacija, susilpnėjusia 

elgesio kontrole. Įvykus šiai disreguliacijai, žmogus gali pasiduoti stiprioms emocijoms, kaip savižudiškos 

mintys ir agresyvūs veiksmai, kurie priveda prie savižudybės [41] . 

 

 

10.4. Alkoholio vartojimo įtaka savižudiškam elgesiui 

 

Alkoholio vartojimas (tiek ūmi intoksikacija, tiek ilgalaikis vartojimas) yra neabejotinas 

savižudybės rizikos veiksnys nepriklausomai nuo kitų psichikos sutrikimų [42].  Vartojant alkoholį 

prarandama elgesio kontrolė, sustiprėja impulsyvumas ir psichologinis distresas, tuo tarpu slopinamos 

kognityvines funkcijos bei problemų sprendimų centrai [43, 44]. Alkoholio vartojimas sukelia ilgą laiką 

besitęsiančias savižudiškas mintis, net ir nutraukus jo vartojimą. Xiang Zhang su bendraautoriais nustatė, 

jog pastaruosius metus vartoję alkoholį pilnamečiai moksleiviai priklauso didesnei rizikos grupei 

savižudiškų minčių ir planų išsivystymui tais pačiais metais lyginant su nevarojusiais [44]. Ne tik ilgalaikis 

vartojimas, bet ir ūmi alkoholio intoksikacija skatina galvoti apie savižudybę. Pavartojus alkoholio kitą 

valandą kyla savižudiškos mintys ir padidėja šansai nusižudyti tą pačią dieną  [43, 45]. Todėl manoma, jog 
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alkoholio vartojimas naujai sukelia arba sustiprina jau esančias mintis apie savižudybę ir paskatina 

mėginimą žudytis [43]. Be to, alkoholio vartojimas apskritai aktyvina žmogaus elgesį, todėl padidėja rizika 

imtis savęs žalojimosi veiksmų [46]. Įrodyta, kad pavartojus 1 alkoholio vienetą (palyginus su nuliu), 2,6 

karto padidėja rizika bandymui žudytis ir 1,6 karto – išsivystyti savižudiškoms mintims. Pavartojus 2 

alkoholio vienetus reikšmingai padidėja šansai tiek galvoti apie savižudybę, tiek ir ją įvykdyti [47]. PSO 

paskelbė, jog išgėrus ≥60g gryno alkoholio vienu kartu bent kartą per mėnesį sutrikdomas bendravimas su 

šeima ir draugais, pablogėja socialinė integracija, sukeliamas vienišumas ir depresija [48]. Žalingas 

vartojimas taip pat gali sukelti agresyvų elgesį prieš šeimos narius ir paskatinti savižudiškam elgesiui. 

Asmenys, turintys priklausomybę alkoholiui, pasižymi didesniu savižudiškų bandymų letališkumu 

palyginus su bendra populiacija [49]. Verta paminėti, jog politiniai sprendimai, tokie kaip griežti alkoholio 

draudimai, sumažina nepilnamečių alkoholio vartojimą. Taip pat tai netiesiogiai mažina paauglių 

savižudybių skaičių bendroje populiacijoje [50]. 

 

10.5. Bandžiusiųjų nusižudyti struktūrinis neuro - vaizdavimas 

Stuktūrinio neuro-vaizdavimo technikos naudojamos norint atskirti pacientų neuroanatominius 

smegenų struktūrų skirtumus nuo sveikos populiacijos. Šie tyrimo metodai taip pat išskiria smegenų 

pakitimus, kurie sukelia neuropsichinius sutrikimus, tarp jų ir savižudišką elgesį bei sutrikusį problemų 

sprendimą [21]. Struktūriniai smegenų pakitimai yra vienas iš neurobiologinių faktorių, darančių įtaką 

savižudiškam elgesiui. Jie yra paprastai nustomi atliekant magnetinio rezonanso tomografiją.  

 

10.5.1. Volumetrinė magnetinio rezonanso tomografia  

Volumetrinė magnetinio rezonanso tomografija (vMRT) – neinvazinis galvos smegenų tyrimas, 

susidedantis iš kelių etapų: iš pradžių atliekamas magnetinio rezonanso tomografijos (MRT) tyrimas, o 

vėliau gauti vaizdai analizuojami specialių volumetrinių programų pagalba, tokių kaip: Freesurfer 

(http://surfer.nmr.mgh.harvard.edu), FSL-VBM (http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/FSLVBM) [51]. MR 

tyrimas ,,nuskaito“ smegenis, o volumetrinės programos išmatuoja pasirinktų smegenų dalių tūrį ar storį. 

Dažniausiai naudojami 1,5 Teslos (T) arba 3T magnetinio rezonanso tomografai, kurie vienodai gerai 

atvaizduoja visų smegenų ir jų dalių struktūras. 3T tomografai yra geresnės skiriamosios gebos, nes geba 

geriau vizualizuoti ribas tarp pilkosios, baltosios smegenų medžiagos ir smegenų skysčio [51]. Vis dėlto 
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1,5T tomografo tyrimu tiksliau išmatuojamos realiatyviai mažos smegenų struktūros, kaip hipokampas, 

migdolinis kūnas ir pamato branduoliai [51]. Norint tiksliai išmatuoti pasirinktą galvos smegenų struktūros 

tūrį, daug svarbiau pasirinkti tinkamą magnetinio rezonanso seką. Šiems tyrimams galima naudoti kelias 

sekas: T1W, T2W ir FLAIR [52]. Minėtosios sekos skiriasi skirtinga geba atpalaiduoti vandenilio 

branduolius įvairiuose audinių tipuose [51].  Priklausomai nuo kiekvienos sekos parametrų gali būti 

atliekamas 3D arba daug rečiau 2D tyrimas [51]. T1W 3D seka yra dažniausiai naudojama tiek 

klinikiniuose, tiek moksliniuose tyrimuose, nes tiksliausiai atriboja pilkąją, baltąją smegenų medžiagą ir 

smegenų skystį [51, 53]. T2W seka geriau išmatuoja intrakranijinį tūrį, nes suteikia smegenų skysčiui 

didesnį signalo intensyvumą ir įgalina kiekybiškai išmatuoti smegenų skystį kartu su parenchima [51]. Kita 

vertus, 3D FLAIR smegenų sekos ne tik suteikia galimybę ištirti įprastą anatomiją, tačiau ir nustatyti 

baltosios medžiagos anomalijas, susijusias su daugybe neuropatologinių būklių [52, 53]. Nors šiomis 

dienomis struktūriniai neuro – vizualiniai tyrimai pagrinde atliekami naudojant T1W 3D sekas, vis dėlto 

automatinė smegenų segmentacija, pagrįsta 3D FLAIR režimu, gali pakeisti T1W sekas suteikdama daugiau 

informacijos [54]. Yra dvi pagrindinės technikos, leidžiančios ištirti volumetrinius smegenų parametrus 

naudojantis MRT vaizdais: manualinis ir automatinis. Manualiniu būdu tyrėjas pažymi neuroanatominių 

struktūrų ribas, o automatiniu būdu kompiuteris geometrinio pavyzdžio principu nustato smegenų dydį ir 

struktūros parametrus [55].  

 

10.5.2. Galvos smegenų struktūrų volumetrinių pakitimų ryšys su savižudišku elgesiu  

Platus spektras galvos smegenų struktūrų neuroanatominių pakitimų, tokių kaip tūrio pokyčiai, 

nustatomi pacientams, sergantiems psichinėmis ligomis, ir yra susiję su savižudybe [56]. Mažesnis  

pilkosios ir baltosios smegenų žievės tūris aptinkamas prefrontalinėje, orbitofrontalinėje žievėje, kairiame 

kampiniame vingyje, dešinėje smegenėlių pusėje, siūlės branduolyje, lęšiniame branduolyje, saloje, 

hipokampe, tiesiajame vingyje, viršutiniame smilkininiame vingyje, uodeguotame branduolyje ir didžiojoje 

smegenų jungtyje [57, 58, 59-62]. Šių dalių atrofija sukelia elgesio diskordinaciją ir skatina neigiamų 

provokuojančių veiksnių iššauktus poelgius [63]. Be to, dešinio lęšinio branduolio, abipusio blyškiojo 

branduolio, priekinės juostinės smegenų žievės (ACC) ir kairio juostinio vingio tūrio sumažėjimas taip pat 

nustatomas bandžiusiems nusižudyti asmenims [64-67].  

        Prefrontalinės žievės dorsolateralinės (dlPFC), ventrolaterinės (vlPFC) sritys ir ACC reguliuoja elgesį 

ir emocijas [56]. Šių žievės dalių atrofija randama bandžiusiems nusižudyti ir sergantiems depresija ar 

šizofrenija pacientams [65, 69]. Šie pakitimai sąlygoja susilpnėjusią slopinamąją elgesio kontrolę ir 
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impulsyvų elgesį. Nors labiausiai tyrinėjami mėginusių nusižudyti pacientų struktūriniai smegenų pakitimai 

nuotaikos sutrikimų spektre, tačiau verta paminėti ir kitas psichines ligas. Esant šiems psichikos 

sutrikimams morfologiniai smegenų pakitimai randami srityse, atsakingose už slopinamąsias reakcijas, 

impulsyvumą ir emocijas, visceralinius jutimus, regos ir klausos apdorojimą [56]. Pilkosios medžiagos 

atrofija randama kairiame viršutiniame smilkininiame vingyje, kairėje OFC, kairėje viršutinėje momeninėje 

žievėje, gumbure, dešinėje saloje ir keliuose frontaliniuose regionuose [69-72]. Priešingai, padidėjęs dešinio 

migdolinio kūno ir abipusės apatinės frontalinės baltosios medžiagos tūris taip pat nustatomas bandžiusiems 

nusižudyti asmenims [69-72]. 

               Smilkininė žievė turi sąsajas su limbinėmis struktūromis bei prefrontaline žieve. Šios sąsajos 

svarbios atpažįstant nuotaiką ir emocijas bei jas kontroliuojant [56]. Viršutinis smilkininis vingis yra susijęs 

su emociniu intelektu, sugebėjimu vadovaujantis savo ir kitų emocijomis priimant sprendimus bei atliekant 

veiksmus [56]. Viršutinis smilkininis vingis ir vaga yra veidų atpažinimo sistemos komponentai [73]. Šis 

vingis aktyvuojasi pamačius išsigandusius veidus [74]. Viršutinė smilkininė vaga, sąveikaudama su sala ir 

migdoliniu kūnu, analizuoja kitų kūno judesius, suteikdama informaciją apie pastarųjų ketinimus [75]. Be 

to, šios struktūros reguliuoja staigų, refleksinį atsaką į negatyvius regimuosius stimulus [76]. 

                    Skirtingai nuo kitų smegenų struktūrų, ACC ir dryžuotasis kūnas, kaip dalis frontostriatinio 

tinklo, pasižymi išskirtine reikšme savižudiško elgesio etiologijoje [56]. ACC yra tarsi tiltas, jungiantis 

limbinę sistemą su prefrontaline žieve. Jis apjungia kognityvines funkcijas ir emocinius patyrimus [77]. 

Pakitimai frontalinėje-ACC-juostinio vingio srityje sutrikdo adekvatų sprendimų priėmimą ir emocijų 

reguliaciją [78]. Spėjama, jog struktūriniai pakitimai frontolimbinėje sistemoje, kaip antai, 

frontostriatiniame tinkle, nulemia savižudiško bandymo sunkumą ir letalumą [79]. Taigi tūrio pakitimai 

frontostriatinėje trajektorijoje pasireiškia sutrikusia elgesio ir emocijų kontrole, kuri pasireiškia savižudišku 

elgesiu. Taip pat ACC atsakingas už impulsyvų elgesį, o kiautas dalyvauja dopaminerginėje atpildo 

sistemoje [80]. Pastarasis taip pat susijęs su impulsyvumu ir motorinėmis funkcijomis [56]. Buvo nustatyta, 

jog depresija sergantys ir bandę nusižudyti pacientai turi mažesnį kiauto tūrį palyginus su depresija 

sergančiais pacientais, nebandžiusiais nusižudyti, ir sveika kontroline grupe [68]. Kiauto atrofija skatina 

staigiai ir neapgalvotai daryti sprendimus ir tokiu būdu išprovokuoja impulsyvius suicidinius bandymus 

sergantiesiems depresija [81].  

        Be kita ko, fronto-striatiniai-gumburiniai ir limbiniai-gumburiniai-frontaliniai neuronų ryšiai svarbūs 

depresijos patogenezėje [82]. Jei įvyksta pažeidimas skaidulose, einančiose iš gumburo į smegenų žievę ar 

atvirkščiai, įvyksta neuronų funkcinė disintegracija, kuri daro įtaką savižudiško elgesio išsivystymui 

sergantiesiems depresija. Tai įvyksta todėl, kad pakinta neuronų ryšiai, atsakingi už atitinkamą elgesio 



16 
 

 

kontrolę [83,84]. Didelis kiekis dopaminerginių skaidulų pasiekia gumburą ir moduliuoja neuronų ryšius, 

atsakingus už nuotaikos kontrolę [85]. Įrodyta, jog histologiniai ir funkciniai gumburo pakitimai susiję tiek 

su depresija, tiek su savižudišku elgesiu [86]. 

       Gerai žinoma, jog emocijų vertinimo, atpažinimo, saugojimo ir atsako į jas centras smegenyse yra 

migdolinis kūnas [87]. Minėtoji struktūra, gaudama sensorinę informaciją ir dalyvaudama baimės 

reakcijose, suteikia galimybę atitinkamai sureaguoti į pavojų [88]. Kadangi migdolinis kūnas turi sąsajų su 

frontaline skiltimi, jis atsakingas už emocinio stimulo apdorojimą žievėje [89]. Įdomu yra tai, jog atlikus 

bilateralinę amigdalektomiją prieš tai buvę agresyvūs gyvūnai nebepasižymėjo šiuo elgesiu [90]. Be kita 

ko, individai, turintys migdolinio kūno pažaidas, negeba atitinkamai reaguoti į grasinančias situacijas, todėl 

manoma, jog šis elgesio pakitimas padidina savęs žalojimosi riziką [88]. Šizofrenija sergantiems pacientams 

pakitimai migdoliniame kūne sukelia emocijų ir elgesio kontrolės disreguliaciją ir pasireiškia nuotaikos 

sutrikimais, kurie yra vienas didžiausių savižudybės rizikos veiksnių [91]. Be to, migdolinio kūno 

hipertrofija daro įtaką išsivystyti ,,emocinėms psichozėms“, bipoliniam sutrikimui, depresijai, epilepsijai su 

distimija bei nerimo sutrikimams [92-94].  

          Iš tikrųjų, pagrindinė hipokampo funkcija yra atminties apdorojimas. Šios kognityvinės 

funkcijos pakitimas susijęs su savižudišku elgesiu: mažesnis hipokampo tūris nustatomas mėginusiems 

žudytis asmenims [95]. Kitų funkcijų, tokių kaip vykdomoji funkcija, pokyčiai siejami su prefrontaline 

žieve, kuri būtent ir yra reguliuojama hipokampo [96]. Be to, hipokampas moduliuoja pogumburio – 

posmegininės liaukos – antinksčių ašies veikimą, kuris yra sutrikęs bandžiusiesiems nusižudyti [97].  

 

10.5.3. Ilgalaikio alkoholio vartojimo ryšys su smegenų volumetriniais pakitimais 

Ūmi intoksikacija ir ilgalaikis alkoholio vartojimas sukelia smegenų pakitimus, pasireiškiančius 

kognityvinių funkcijų susilpnėjimu ir elgesio problemomis [98]. Smegenų struktūros pokyčiai apima ne tik 

žievės atrofiją, bet ir tūrio pakitimus migdoliniame kūne, gumbure, smegenėlėse, hipokampe, uodeguotame 

branduolyje, kiaute ir prigludusiame branduolyje [99, 100]. Be to, priklausomiems nuo alkoholio žmonėms 

nustatyta suplonėjusi frontalinė, momeninė, smilkininė, pakaušinė žievė ir sala [100]. Požievinių struktūrų, 

tokių kaip: gumburas, kiautas, hipokampas, migdolinis kūnas ir prigludęs branduolys, tūrio sumažėjimas 

nestebimas alkoholikams, esantiems ilgą laiką abstinencijoje (vidurkis=6,3 metai). Tai įrodo, jog minėtųjų 

struktūrų tūris gali atsistatyti esant abstinencijai, kai nesergema psichine liga [101]. Visgi vyrauja skirtingų 

nuomonių, svarstančių, ar šie struktūriniai pakitimai yra alkoholio vartojimo pasekmė, ar endofenotipo rūšis 

apsprendžia padidėjusią riziką žalingam alkoholio vartojimui [102]. 
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11. TYRIMO METODIKA 

 
Atliktas prospektyvinis 50 bandžiusių nusižudyti pacientų, kurie po mėginimo žudytis buvo 

stacionarizuoti 2017-2018 metų laikotarpiu į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės (LSMUL) 

Kauno klinikų (KK) Psichiatrijos kliniką ir tirti Radiologijos klinikoje, tyrimas. Nagrinėtos pacientų 

medicininės ligos istorijos registruojant šiuos sociodemografinius rodiklius: amžius, gyvenamoji vieta, 

šeiminė padėtis, išsilavinimas, finansinė padėtis, ilgalaikis alkoholio vartojimas, taip pat galvos smegenų 

magnetinio rezonanso tyrimo vaizdų duomenys, volumetriniai smegenų struktūros pakitimai. Tyrimo 

dalyviai buvo supažindinti su tyrimo tikslais, konfidencialumo ir anonimiškumo principais. Tyrimo 

protokolas buvo patvirtintas LSMU bioetikos centro komiteto posėdyje ir gautas komiteto leidimas atlikti 

tyrimą (Nr. BEC-LSMUCR-67). 

Darbas buvo suskirstytas į kelis etapus. Prieš pradedant tyrimą buvo analizuojama mokslinė 

literatūra bandžiusių nusižudyti pacientų galvos smegenų struktūrų volumetrinių pokyčių tematika. Paieška 

buvo vykdoma elektroninėse duomenų bazėse: Medline (PubMed) 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed), Wiley Online Library (https://onlinelibrary.wiley.com), Science 

Direct (https://www.sciencedirect.com). Minėtose duomenų bazėse paieška vykdyta naudojantis reikšminių 

žodžių grupėmis: smegenų volumetriniai matavimai Freesurfer programa, volumetriniai smegenų pakitimai 

po mėginimo žudytis, požievinių smegenų struktūrų volumetriniai pakitimai po mėginimo žudytis, 

bandžiusių nusižudyti smegenų žievės volumetriniai pokyčiai (brain volumetric measurement Freesurfer, 

volumetric brain changes after suicide attempt, volumetric subcortical changes after suicide attempt, 

volumetric cortex changes after suicide attempt). Taip pat buvo nagrinėjama Freesurfer v6.0 programos 

naudojimosi metodika oficialiame programos tinkalapyje (http://surfer.nmr.mgh.harvard.edu). 

Tyrimo pradžioje suformuluota problema, parengtas planas – iškeltas tyrimo tikslas, uždaviniai ir 

parinkti tyrimo metodai. Planuojant mokslinį darbą, pasirinktas prospektyvinis tyrimo būdas. Tyrimas 

atliktas 2017.10- 2018.10 laikotarpiu. Tyrime dalyvavo išgyvenę po mėginimo žudytis pacientai, kurie po 

šio poelgio buvo hospitalizuoti į LSMUL KK Psichiatrijos kliniką. Mėginimas žudytis apibrėžtas kaip savo 

noru pasirinktas veiksmas, kurį, nebūdamas tikras dėl mirtinos baigties, atliko asmuo, siekdamas susižaloti 

arba pasitraukti iš gyvenimo, ir kuris nesibaigė mirtimi [103, 104]. Ilgalaikis alkoholio vartojimo faktorius 

buvo patvirtintas gydytojų psichiatrų ir šiems pacientams nustatytas priklausomybės sindromas, atitinkantis 

TLK-10-AM klasifikacijoje būklių kategoriją ,,F10.2 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl alkoholio 

vartojimo, priklausomybės sindromas“. Priklausomybės sindromas apibūdinamas kaip grupė elgesio, 

pažinimo ir psichologinių reiškinių atsiradusių reguliariai vartojant medžiagą, susiformavęs stiprus 
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potraukis ją vartoti, vartojimas tęsiamas nepaisant žalingų pasekmių, padidėjusi tolerancija medžiagai ir 

kartais fizinės abstinencijos būklė [105]. Tiriamoji grupė (TR) sudaryta remiantis tiksline atranka. Tirti 50 

suaugusių pacientų, kuriems buvo nustatyti įtraukimo kriterijai: 

1. Pacientai po mėginimo žudytis buvo stacionarizuoti į LSMUL KK Psichiatrijos kliniką. 

2. Pacientai vyresni nei 18 metų. 

3. Pacientai pasirašė bioetikos komiteto patvirtintą informuotą asmens sutikimo formą.  

4. Visi MR tyrimai buvo atlikti LSMUL KK Radiologijos klinikoje, Siemens Aera 1.5T MR 

tomografu. 

5. Pacientams MR tyrimas buvo atliktas T1W 1mm režimu ir radiologinių vaizdų archyvavimo 

duomenų bazėje rasti DICOM failai. 

6. MR atliktose skirtinguose režimuose nebuvo rasti smegenų anatomiją iškreipiantys pokyčiai. 

 

Kontrolinė grupė (KG) taip pat sudaryta remiantis tiksline atranka. Tirta 50 suaugusių savanorių, 

kurie atitiko žemiau įvardintus įtraukimo kriterijus:  

1. Vyresni nei 18 metų asmenys. 

2. Asmenys pasirašė bioetikos komiteto patvirtintą informuotą asmens sutikimo formą. 

3. Anamnezėje nėra buvę galvos smegenų traumos bei kitų organinių smegenų pakitimų. 

4. Anamnezėje nėra buvusių mėginimų žudytis bei psichikos sutrikimų. 

5. Neturi žalingų alkoholio vartojimo įpročių. 

 

Tiriamajai ir kontrolinei grupėms buvo atlikti galvos smegenų MRT tyrimai 1,5T galingumo 

magnetinio rezonanso tomografu Siemens Avanto. Vadovaujant gydytojai radiologei, buvo sudarytas 

tyrimo protokolas tiriamųjų grupėms: 

1. T2W/FLAIR aksialinis (TR 9000ms, TE 89ms, TI 2500ms) - siekiant užfiksuoti židininius 

smegenų pakitimus. 

2. DW/ADC aksialinis (TR 3000ms, TE 89ms) – siekiant užfiksuoti ūmią patologiją (išeminį 

insultą, uždegiminius pokyčius). 

2. T2W/fl2d/hemo aksialinis (TR 800ms, TE 26ms) - siekiant užfiksuoti galimą pakraujavimą 

(hemosiderino depozitai). 

3. T1W/mpr/p2/iso aksialinis (TR 1900ms, TE 3.35ms, TI 1100ms) – volumetriniams smegenų 

matavimams. 
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Visi MRT vaizdai buvo peržiūrėti kartu su gydytoju radiologu, kad būtų paneigta patologija, 

galinti iškreipianti normalią smegenų anatomiją. Tiriamajai ir kontrolinei grupėms atlikus MR tyrimą 

nebuvo rasta minėtųjų pakitimų. Atlikus MRT tyrimą iš LSMUL KK radiologinių vaizdų archyvavimo 

sistemos iškelti T1Wmpr/p2/iso sekos aksialinės plokštumos DICOM failai ir konvertuoti į .mgz formatą. 

Volumetriniai smegenų matavimai atlikti Freesurfer v6.0 vaizdų analizės rinkiniu 

(http://surfer.nmr.mgh.harvard.edu). Informacija apie šią programą bei techniniai naudojimosi ypatumai 

aprašyti oficialiame interneto tinklapyje 

(http://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/fswiki/FreeSurferWiki#References). Ši programa apskaičiuoja 

pasirinktų galvos smegenų struktūrų tūrį bei storį atlikdama judesio korekciją, smegenų audinio ekstrakciją 

naudodama vandens - paviršiaus sąlyčio atskyrimą, automatinę Talairach transformaciją, požievinių 

baltosios ir pilkosios medžiagos struktūrų volumetrinę segmentaciją, intensyvumo normalizaciją, mozaikinį 

pilkosios - baltosios smegenų medžiagos ribos atskyrimą, automatinę topologinę korekciją, pilkosios - 

baltosios medžiagos ir pilkosios medžiagos – smegenų skysčio tinkamą ribų atskyrimą remiantis 

intensyvumo grandientu  [106-114]. Sukūrus žievės maketą, atliekamos kitos procedūros tolimesniam 

informacijos apdorojimui ir analizei, įskaitant smegenų struktūrų modeliavimą sferiniame smegenų atlase, 

kuris panaudoja individualių žievės klosčių išsidėstymą žievinei geometrijai atitikti tarp tiriamųjų, smegenų 

žievės suskirstymą į vingius ir vagas bei kitų požievinių struktūrų išskyrimą [115-117]. Visi galvos 

smegenų struktūrų vaizdai Freesurfer v6.0 programoje buvo peržiūrėti 2 gydytojų (patyrusio 

neuroradiologo ir radiologo rezidento) tam, kad minėtoji programa tiksliai apibrėžtų galvos smegenų 

struktūrų ribas. 

 

Iš Freesurfer v6.0 programos sukurto smegenų žemėlapio buvo išskirtos šios domėjimosi sritys: 

1. Migdolinis kūnas 

2. Gumburas 

3. Hipokampas. Freesurfer programa išskyrė šias hipokampo dalis, pavaizduotas 1 paveiksle: 

1. Visas hipokampas    

2. Amono rago I sritis (CA1)  

3. Amono rago III sritis (CA3)  

4. Amono rago IV sritis (CA4)  

5. Amono rago molekulinis sluoksnis (ML) 

6. Dantytojo vingio grūdėtasis sluoksnis (GC-DG) 

7. Hipokampo vaga  
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8. Ramstis 

9. Priešramstis 

10. Prieramstis 

11. Hipokampo spurgas  

12. Hipokampo uodega 

13. Hipokampo-migdolinio kūno  pereinamoji, tarpinė sritis (HATA) 

 

Pav 1. Freesurfer programos išskirtos hipokampo dalys [118] 

Paaiškinimai: hipokampas pavaizduotas aksialinėje (axial), koronarinėje (coronal) ir sagitalinėje (sagital) 

projekcijose. Lentelėje dešinėje sužymėti hipokampo regionai: Parasubiculum – prieramstis;  A1 - amono rago I 

sritis; Presubiculum – priešramstis; Subiculum – ramstis; ML - amono rago molekulinis sluoksnis; CA3 - amono 

rago III sritis; CA4 - amono rago IV sritis; GC-DG - dantytojo vingio grūdėtasis sluoksnis; HATA - hipokampo-

migdolinio kūno  pereinamoji, tarpinė sritis; Fimbria – hipokampo spurgas; Hippocampal fissure – hipokampo 

vaga; Hippocampal tail – hipokampo uodega. 

 

4. Smilkininė žievė. Jos išsidėstymas smegenų paviršiuje pavaizduotas 2 paveiksle. Smilkininė žievė 

buvo suskirstyta į regionus:  

1. Smilkininės žievės medialinės dalys: 

A. Uoslės žievė  

B. Parahipokampo vingis 

C. Smilkininis polius 
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D. Šoninis pakaušinis smilkinio vingis 

2. Smilkininės žievės lateralinės dalys:  

A. Viršutininis smilkininis vingis 

B. Vidurinis smilkininis vingis 

C. Apatinis smilkininis vingis 

D. Skersinis smilkininis vingis 

E. Viršutinės smilkininės vagos kraštai 

 

 

 

Pav 2. Freesurfer programos išskirtos smilkininės žievės medialinės ir lateralinės dalys [119] 

Paaiškinimai: smilkininės žievės lateralinės dalies ribos apibrauktos raudonai pavyzdyje a. Smilkininės žievės 

medialinės dalies ribos pažymėtos pavyzdyje b. Superior Temporal - viršutinis smilkininis vingis; Middle 

Temporal - vidurinis smilkininis vingis; Inferior Temporal - apatinis smilkininis vingis; Banks of Superior 

Temporal - viršutinės smilkininės vagos kraštai; Transverse Temporal - skersinis smilkininis vingis; Temporal 

Pole - smilkininis polius; Entorhinal - uoslės žievė; Parahippocampal - parahipokampo vingis; Fusiform - šoninis 

pakaušinis smilkinio vingis. 
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Pabaigus duomenų rinkimą, toliau buvo vykdomas teorinis ir statistinis gautos medžiagos 

apdorojimas ir interpretavimas. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojantis programų paketu „IBM 

SPSS statistics 23“ bei „Microsoft Excel 2010“ programa. Shapiro - Wilk kriterijus naudotas siekiant 

patikrinti, ar duomenys tenkina normaliojo skirsnio sąlygas. Apskaičiuoti požymių dažniai, tolydžiųjų 

dydžių vidurkiai su standartiniu nuokrypiu, kiekybiniai dydžiai palyginti vertinant dviejų nepriklausomų 

imčių Stjudento t kriterijų. Spirmeno koreliacijas koeficientas taikytas norint įvertinti ryšio tarp dviejų 

kiekybinių požymių, netenkinančių normalinio skirstinio sąlygų, stiprumą. Stebėti skirtumai tarp požymių 

buvo laikyti statistiškai reikšmingais, kai apskaičiuotas reikšmingumo lygmuo (p-reikšmė) buvo mažesnis 

nei pasirinktasis reikšmingumo lygmuo (α = 0.05). 
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12. REZULTATAI 

 
Tiriamąją grupę sudarė 50 suaugusiųjų: 20 vyrų ir 30 moterų. Lyginant amžių pastebėta, jog vyrai 

šiam polegiui pasiryžta jaunesniame amžiuje nei moterys. Didžioji dalis vyrų (45%) bandė nusižudyti 

būdami 18-34 metų amžiaus. Priešingai, dauguma moterų (50%) - vyresnės nei 50 metų amžiaus. Apskritai, 

abiejų lyčių asmenys mėgino nusižudyti būdami jauno 18-34 metų (42%) ar vyresnio ≥50 metų amžiaus 

(38%) ir tik nedidelė dalis vidutinio 35-49 metų amžiaus (20%). Daugumos tiriamosios grupės asmenų 

gyvenamoji vieta - miestas (78%). Ši demografinė charakteristika nesiskiria tarp lyčių (90% vyrų ir 70% 

moterų). Vertinant šeiminę padėtį, vieniši vyrai mėgino nusižudyti dažniau (60%) nei vedę (25%) ar 

išsiskyrę, našliai (20%). Vienodai dažnai vienišos (40%) ir ištekėjusios (40%) moterys bandė nutraukti savo 

gyvybę, o išsiskyrusios ir našlės – rečiau (20%). Lyginant abiejų lyčių šeiminę padėtį, stebėta panaši 

tendencija – daugumą sudarė vedę/ištekėjusios (30%) ir vieniši(-os) (28%), o išsiskyrusių ir našlių buvo 

nedidelė dalis (16%). Dar viena svarbi charakteristika, apibūdinanti tiriamąją grupę, yra ta, jog tiek vyrai 

(75%), tiek moterys (70%) turėjo žemesnį išsilavinimą – pradinį/pagrindinį/vidurį, o ne aukštesnį – 

aukštesnįjį/aukštajį (atitinkamai 25%, 30%, 28%). Vidutiniškos finansinės padėties asmenys sudarė didžiąją 

dalį tiriamųjų (65% vyrų, 80% moterų, 54% bendrai). Sunki ir gera finansinė padėtis pasiskirstė tolygiai 

tarp vyrų ir moterų (atitinkamai 20% ir 15%, 10% ir 10%), nors, lyginant bendrai abiejų lyčių finansinę 

padėtį, turinčių gerą finansinę padėtį buvo daugiau (32%) nei sunkią (14%). Be to, dauguma vyrų (70%) ir 

tik penktadalis (20%) moterų buvo priklausomos nuo alkoholio. Bendrai mažiau negu pusė (40%) 

tiriamosios grupės turėjo alkoholio priklausomybę. Imties charakteristikos apibendrinimas pateiktas 1 

lentelėje. 

 

1 lentelė. Tiriamosios grupės sociodemografinės charakteristikos 

Socialinės-demografinės charakteristikos  Vyrai  

  n=20 

Moterys 

n=30 

 Iš viso 

  n=50 

  n (%) n (%) n (%) 

Amžius 

(metai) 

18–34  9 (45) 12 (40) 21 (42) 

35–49  7 (35) 3 (10) 10 (20) 

≥50 4 (20) 15 (50) 19 (38) 

Gyvenamoji 

vieta 

Miestas 18 (90) 21 (70) 39 (78) 

Kaimas 2 (10) 9 (30) 11 (22) 

Šeimyninė 

padėtis 

Vienišas(-a) 12 (60) 12 (40) 24 (28) 

Vedęs/ištekėjusi 5 (25) 12 (40) 15 (30) 
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Išsiskyręs(-usi), našlys(-ė) 2 (20) 6 (20) 8 (16) 

Išsilavinimas Pradinis/pagrindinis/vidurinis 15 (75) 21 (70) 36 (72) 

Aukštesnysis/aukštasis 5 (25) 9 (30) 14 (28) 

Finansinė 

padėtis 

Sunki 4 (20) 3 (10) 7 (14) 

Vidutiniška 13 (65) 24 (80) 27 (54) 

Gera 3 (15) 3 (10) 16 (32) 

Priklausomybė alkoholiui 14 (70) 6 (20) 20 (40) 

 

 

Tiriamosios grupės dešinio ir kairio gumburo tūris mažesnis nei kontrolinės. Kairys gumburas tiek 

tiriamosios, tiek kontrolinės grupės yra didesnis. Tiriamosios grupės dešinio gumburo tūrio vidurkis - 

7072,798 mm3 (s=1002,58), kontrolinės grupės - 7369,07 mm3 (s=884,53), p=0,113 (>0,05) – statistiškai 

reikšmingo skirtumo tarp grupių nėra. Tiriamosios grupės kairio gumburo tūrio vidurkis - 7266,934 mm3 

(s=1024,71), kontrolinės grupės - 7523,116 mm3 (s=803,74), p=0,167 (>0,05) – statistiškai reikšmingo 

skirtumo tarp grupių taip pat nėra. Duomenys pateikti 3 paveiksle.  

 
 

 
Pav. 3. Gumburo tūrio palyginimas tarp tiriamosios (n=50) ir kontrolinės (n=50) grupių 
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Tiriamosios grupės dešinio migdolinio kūno tūrio vidurkis - 1614,056 mm3 (s=213,37), o 

kontrolinės grupės - 1668,196 mm3 (s=219,68); p=0,214 (>0,05) - statistiškai reikšmingo skirtumo tarp 

grupių nėra. Tiriamosios grupės kairio migdolinio kūno vidurkis - 1404,22 mm3 (s=188,57), kontrolinės 

grupės - 1461,466 mm3 (s=183,37); p=0,127 (>0,05) - statistiškai reikšmingo skirtumo tarp šių grupių taip 

pat nėra. Dešinio migdolinio kūno tūris didesnis tiek tiriamojoje, tiek kontrolinėje grupėje. Duomenys 

pateikti 4 paveiksle. 

 

 

 

Pav. 4. Migdolinio kūno tūrio palyginimas tarp tiriamosios (n=50) ir kontrolinės (n=50) grupių 

 

 

Smilkininės žievės medialinės dalies palyginimas 

 

Lyginant dešinės smilkininės žievės medialines dalis, nustatoma, jog tiriamosios grupės 

pastarosios smegenų sritys yra plonesnės nei kontrolinės. Dešinės uoslės žievės ir dešinio šoninio 

pakaušinio smilkininio vingio storis yra statistiškai reikšmingai plonesnis nei kontrolinės grupės 

(atitinkamai p=0,028; p=0,001). Tiriamosios grupės uoslės žievės storio vidurkis - 3,440 mm (s=0,301), o 

kontrolinės - 3,567 mm (s=0,269). Tiriamosios grupės dešinio šoninio pakaušinio smilkininio vingio storio 

vidurkis - 2,698 mm (s=0,176), kontrolės - 2,813 mm (s=0,114). Visgi lyginant dešinį parahipokampo vingį 
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ir dešinį smilkininį polių statistiškai reikšmingų skirtumų nenustatoma (p=0,155; p=0,054). Tiriamosios 

grupės parahipokampo storio vidurkis - 2,779 mm (s=0,259), kontrolinės grupės - 2,850 mm (s=0,238). 

Apibendrinti duomenys pateikti 5 paveiksle. 

 

 

 

Pav. 5. Dešinės smilkininės žievės medialinės dalies storio palyginimas tarp tiriamosios (n=50) ir 

kontrolinės (n=50) grupių 
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pakaušinio smilkinio vingio storio vidurkis - 2,684 mm (s=0,186), kontrolinės grupės - 2,809 mm (s=0,132). 
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Vis dėlto kairio parahipokampo vingio storis nėra statistiškai reikšmingai plonesnis nei kontrolinės grupės 

(p=0,395). Tiriamosios grupės kairio hipokampo vingio storio vidurkis - 2,852 mm (s=0,314), o kontrolinės 

- 2,904 mm (s=0,293). Duomenys pateikti 6 paveiksle. 

 

 

 

Pav. 6. Kairės smilkininės žievės medialinės dalies storio palyginimas tarp tiriamosios (n=50) ir 

kontrolinės (n=50) grupių 
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viršutinio smilkininio vingio storio vidurkis - 2,911 mm (s=0,170), vidurinio - 2,999 mm (s=0,136), apatinio 

- 2,998 mm (s=0,122), viršutinės smilkininės vagos kraštų - 2,673 (s=0,169). Tiriamosios grupės dešinio 

skersinio smilkininio vingio storio vidurkis - 2,389 mm (s=0,278), o kontrolinės - 2,447 mm (s=0,257), 

p=0,282 (>0,05) – statistiškai reikšmingo skirtumo tarp šių grupių nėra. Apibendrinti duomenys pateikti 7 

paveiksle. 

 

 

 
 

Pav. 7. Dešinės smilkininės žievės lateralinės dalies storio palyginimas tarp tiriamosios (n=50) ir 

kontrolinės (n=50) grupių 
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mm (s=0,147). Kairio skersinio smilkininio vingio tiriamosios grupės žievės storis - 2,320 mm (s=0,293), 

kontrolės - 2,404 mm (s=0,249); p=0,129 (>0,05) – statistiškai reikšmingo skirtumo tarp grupių nėra. 

Duomenys pateikti 8 paveiksle. 

 

 

Pav. 8. Kairės smilkininės žievės lateralinės dalies storio palyginimas tarp tiriamosios (n=50) ir 

kontrolinės (n=50) grupių 

 

 

Lyginant tiriamosios ir kontrolinės grupės gumburą, migdolinį kūną ir smilkininė žievę naudotas 

Shapiro-Wilk kriterijus, nes imčių tūriai ne didesni nei 50 (n1=50, n2=50). Kadangi p>0,05, tad šių struktūrų 

dydžiai tiek tiriamojoje, tiek kontrolinėje grupėje pasiskirstę pagal Gauso dėsnį. Abiejose grupėse imčių 

tūriai yra >30 ir dydžiai juose pasiskirstę pagal Gauso dėsnį, jiems palyginti naudotas Stjudento t kriterijus 

– dviejų nepriklausomų imčių vidurkių lyginimas. 

 

 

 
 

Didžiausia dalis tiriamosios grupės bandė nusižudyti pirmą kartą (38%), šiek tiek mažiau – antrą 

kartą (34%). Mėginimas nusižudyti buvo trečias kartas ir daugiau mažiausiai (14%) grupei asmenų. 

Duomenys pateikti 3 lentelėje. 
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3 lentelė. Tiriamosios grupės charakteristikos 

Bandymas nusižudyti n (%) 

Pirmas 19 (38) 

Antras 17 (34) 

Trečias ir daugiau 14 (28) 

 

 

Tiriant ryšį tarp bandymo žudytis kartų ir amžiaus, koreliacijos tarp šių rodiklių nėra (p=0.592, 

r=0.78). Visgi nustatant ryšį tarp bandymo žudytis kartų ir tirtų galvos smegenų struktūrų volumetrinių 

parametrų, rasta neigiama silpna koreliacija tarp bandymo nusižudyti kartų ir dešiniojo gumburo tūrio, t.y. 

didėjant bandymų nusižudyti skaičiui, mažėja dešiniojo gumburo tūris (p=0,037, r=-0,297). Duomenų 

apibendrinimas pateiktas 4 lentelėje. Tirti dydžiai nepasiskirstė pagal Gauso dėsnį, todėl koreliacijai 

įvertinti naudotas Spirmano koreliacijos koeficientas. 

 

4 lentelė. Ryšys tarp bandymo žudytis kartų ir galvos smegenų struktūrų tūrio 

Galvos smegenų struktūros p reikšmė r reikšmė 

Kairysis gumburas 0,073 -0,256 

Dešinysis gumburas 0,037 -0,297 

Kairysis migdolinis kūnas 0,756 -0,045 

Dešinysis migdolinis kūnas 0,694 -0,057 

Smilkininės žievės lateralinės dalies palyginimas 

Kairiosios smilkininės žievės lateralinės dalys 

Viršutinis smilkininis vingis 0,941 -0,011 

Vidurinis smilkininis vingis 0,777 0,041 

Apatinis smilkininis vingis 0,593 -0,074 

Skersinis smilkininis vingis 0,319 -0,144 

Viršutinės smilkininės vagos krašta 0,605 0,075 

Dešiniosios smilkininės žievės lateralinės dalys 

Viršutinis smilkininis vingis 0,539 -0,089 

Vidurinis smilkininis vingis 0,737 0,049 
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Apatinis smilkininis vingis 0,942 -0,021 

Skersinis smilkininis vingis 0,416 -0,118 

Viršutinės smilkininės vagos kraštai 0,802 0,036 

Smilkininės žievės medialinės dalies palyginimas 

Kairiosios smilkininės žievės medialinės dalys 

Uoslės žievė 0,553 -0,086 

Parahipokampo vingis 0,254 0,164 

Smilkininis polius 0,593 -0,077 

Šoninis pakaušinis smilkinio vingis 0,922 -0,014 

Dešiniosios smilkininės žievės medialinės dalys 

Uoslės žievė 0,790 -0,039 

Parahipokampo vingis 0,173 0,196 

Smilkininis polius 0,781 0,040 

Šoninis pakaušinis smilkinio vingis 0,592 -0,078 

 

 

20 tiriamosios grupės asmenų turėjo priklausomybę alkoholiui. Palyginus šios grupės hipokampo 

ir jo dalių struktūras, nustatyta, jog priklausomų alkoholiui asmenų hipokampas plonesnis nei kontrolinės 

grupės. Statistiškai reikšmingas skirtumas nustatytas šiose stuktūrose:  

 dešinys ir kairys visas hipokampas. Atitinkamai dešinė pusė: TR - 3826,7 (s=305,5) mm3; KG - 4091,5 

(s=610,9) mm3; kairė pusė: TR - 3706,4 (s=315,8) mm3; KG - 3960,5 (s=556,4 mm3;  

 dešinė ir kairė CA1. Atitinkamai dešinė pusė: TR - 594,6 (s=55) mm3; KG - 640,2 (s=108,4) mm3; kairė 

pusė: TR - 573,6 (s=50,5) mm3; KG - 617,9 (s=94,5) mm3; 

 dešinė ir kairė CA3. Atitinkamai dešinė pusė: TR - 203,7 (s=19,8) mm3; KG - 216,3 (s=38,6 mm3); kairė 

pusė: TR - 181,4 (s=23,7) mm3; KG - 195,8 (s=31,0) mm3; 

 dešinys ir kairys ML. Atitinkamai dešinė pusė: TR - 537,9 (s=46,2) mm3; KG - 574,3 (s=93,6) mm3); 

kairė pusė: (TR - 521,9 (s=43,1) mm3; KG - 564,3 (s=85,5) mm3; 
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 dešinys ir kairys GC-DG. Atitinkamai dešinė pusė: TR - 287,1 (s=24,1) mm3; KG - 303,1 (s=49,3) mm3; 

kairė pusė: TR - 267,7 (s=25,5) mm3; KG - 292,5 (s=45,1) mm3; 

 kairė HATA. TR - 52,5 (s=7,4) mm3; KG - 58,3 (s=10,2) mm3; 

 kairė CA4. TR - 231,6 (s=22,8) mm3; KG - 250,5 (s=38,6) mm3. 

 Kitos sritys: dešinė HATA (TR - 57,3 (s=8,1) mm3; KG - 61 (s=12,1) mm3), dešinė CA4 (TR - 

248,2 (s=20) mm3; KG - 260,5 (s=42,2) mm3), dešinys (TR - 61,8 (s=18,2) mm3; KG - 67,4 (s=19,7) mm3) 

ir kairys (TR - 69,4 (s=16,7) mm3; KG - 72,6 (s=19,7) mm3) hipokampo spurgas, dešinys (TR - 290,6 

(s=38,2) mm3; KG - 300,5 (s=54,4) mm3) ir kairys (TR - 303,5 (s=45,7) mm3; KG - 319 (s=58,6) mm3) 

prieramstis, dešinys (TR - 58,2 (s=13,4) mm3; KG - 58,5 (s=12,5) mm3) ir kairys (TR - 59 (s=12,4) mm3; 

KG - 59,5 (s=13,8) mm3) priešramstis, dešinys (TR - 407,6 (s=42,2) mm3; KG - 428,2 (s=76,9) mm3) ir 

kairys (TR - 409,7 (s=42,2) mm3; KG - 428,2 (s=74,4) mm3) ramstis, dešinė (TR - 158,5 (s=25,8) mm3; KG 

150,8 (s=32,9) mm3) ir kairė (TR - 150 (s=32) mm3; KG - 141,3 (s=30,3) mm3) hipokampo vaga, dešinė 

(TR - 546,2 (s=76,1) mm3; KG - 572,1 (s=94,9) mm3)  ir kairė (TR - 499,7 (s=66,1) mm3; KG - 536,8 (s=87) 

mm3) hipokampo uodega statistiškai reikšmingai savo tūriu nesiskyrė. Apibendrinti duomenys pateikti 9 

paveiksle. 
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Pav. 9. Viso hipokampo ir jo dalių palyginimas tarp priklausomybę alkoholiui turinčių tiriamosios 

grupės asmenų (n=20) ir kontrolinės grupės (n=50) 
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13. REZULTATŲ APTARIMAS 

 

 
Lietuvoje nėra dar publikuotų tyrimų, su kuriais galima palyginti gautus rezultatus, tačiau užsienyje 

jau atlikta nemažai studijų šia tema. Lyginant mėginusių nusižudyti asmenų sociodemografines 

charakteristikas, Fontecilla ir kiti [120] nustatė, kad, kaip ir mūsų atliktame tyrime, daugiau moterų nei vyrų 

bandė nusižudyti. Tai galima paaiškinti tuo, kad moterys labiau linkusios galvoti apie savižudybę (1,4 karto) 

bei mėginti nutraukti savo gyvybę (2,2 kartus) nei vyrai [121].  Vieniši vyrai ir moterys sudarė didžiąją dalį 

tiriamųjų, vedę – šiek tiek mažiau, našliai – tik kelis procentus. Rezultatai panašūs su mūsų atliktu tyrimu, 

tačiau dabartiniame tyrime vienodai daug vienišų ir ištekėjusių moterų mėgino žudytis, o palyginus bendrai 

abiejų lyčių asmenis – didžiąją dalį sudarė vedę/ištekėjusios. Kaip ir mūsų atliktame tyrime, 

pradinis/pagrindinis/vidurinis išsilavinimas dominavo: didžiosios dalies moterų išsilavinimas buvo 

vidurinis, o vyrų – pagrindinis. Lyginant tiriamųjų finansinę padėtį, nustatyta, jog vyravo vidutiniška 

finansinė padėtis, šiek tiek mažiau – sunki, o mažiausiai – gera. Šie rezultatai atitiko mūsų tyrimą. Ayehu 

su bendraautoriais [122] gavo panašius rezultatus. Daugiau nei pusė tyrime dalyvavusių asmenų buvo 

moterys. Tris ketvirtadalius tiriamųjų sudarė jauni 14-24 metų asmenys, o mūsų atliktą tyrimą sudarė beveik 

vienodai daug 18-34 metų (42%) ir ≥50 metų (38%) asmenys. Panašiai kaip ir mūsų atliktame tyrime, 

maždaug 80% tiriamųjų gyveno mieste. Vedę asmenys sudarė tik 15% tiriamųjų, likusią – vieniši. Tuo 

tarpu, dabartiniame tyrime vedę asmenys sudarė 30%. 90% tiriamųjų buvo pradinio/pagrindinio/vidurinio 

išsilavinimo, o mūsų tyrime – 72%. 

Gumburas yra susijęs su savižudišku elgesiu, o šios smegenų struktūros tūrio sumažėjimą 

patvirtino neuro-vizualiniai tyrimai. Benedetti ir kiti [123] nustatė, kad bipolinį sutrikimą turintys ir mėginę 

nusižudyti pacientai pasižymi mažesniu gumburu, o Giaukoumatos su bendraautoriais [124] patvirtino, kad 

gumburo atrofija randama ir bandžiusiems žudytis pacientams su psichozėmis. Mūsų atliktas tyrimas 

neaptiko gumburo ryšio su savižudišku elgesiu. Tai gali būti todėl, kad neišskyrėme pacientų pagal 

psichikos susirgimų diagnozes. Spoletini [71] su kolegomis taip pat nerado asociacijos, o Lopez-Larson ir 

kiti [125] pranešė apie mėginusių nusižudyti pacientų padidėjusį gumburo tūrį palyginus su depresija 

sergančiais karo veteranais. Jia ir kiti [126] ištyrė 63 sergančius depresija pacientus, iš kurių 23 anamnezėje 

turėjo savižudiškų mėginimų. Kaip ir mūsų tyrime, daugiau moterų (62,5%) nei vyrų yra bandę žudytis. 

Palyginus sergančių depresija pacientų gumburo tūrį su kontroline grupe, nustatyta, kad tiek tie, kurie yra 

turėję anamnezėje savižudiškų mėginimų, tiek tie, kurie neturėję, pasižymi mažesniu gumburo tūriu. Visgi 

ryškesni gumburo pakitimai stebėti grupėje su savižudišku elgesiu. Dombrovski su bendraautoriais [127] 



35 
 

 

nustatė sumažėjusį gumburo tūrį 13 vyresnio amžiaus mėginusių nusižudyti pacientų palyginus su 20 

depresija sergančiųjų. Tai įrodo, kad bandžiusių nusižudyti asmenų gumburo pakitimai nepriklauso nuo 

diagnozės. Dombrovski ir kiti naudojo 3T MR, užtikrinantį geresnę vaizdo rezoliuciją. Tai gali paaiškinti, 

kodėl pastarojo tyrimo rezultatai skyrėsi nuo mūsų. 

Spoletini su bendraautoriais [71] ištyrė ryšį tarp šizofrenija sergančių pacientų požievinių smegenų 

struktūrų tūrio ir buvusių mėginimų žudytis. Svarbiausias rezultatas buvo tas, kad pacientai, bent vieną kartą 

bandę žudytis, pasižymėjo padidėjusiu dešinio migdolinio kūno tūriu palyginus su tais, kuriems nebuvo 

būdingas savižudiškas elgesys, ir kontroline grupe. Be to, padidėjęs šios struktūros tūris turėjo teigiamą ryšį 

su prieš save nukreiptų agresijos veiksmų sunkumu. Tokius pačius rezultatus gavo Monkul su su kolegomis 

[128], tačiau šio tyrimo imtis buvo labai maža - tik 7 depresija sergančios moterys. Priešingai, Soloff ir kiti 

[74] nerado reikšmingų migdolinio kūno pokyčių ištyrę mėginusiuosius žudytis. Taip pat ir mes neradome 

statistiškai patikimo migdolinio kūno tūrio pakitimo tarp bandžiusių nusižudyti asmenų ir kontrolinės 

grupės. 

Giakoumatos ir kiti [124] palygino 489 mėginusių žudytis pacientų galvos smegenų struktūrų 

volumetrinius parametrus su 262 kontroline grupe. Buvo nustatyta, kad bandžiusieji nusižudyti turėjo 

statistiškai reikšmingai plonesnį abipusį viršutinį ir apatinį smilkininį vingį ir gumburą. Vis dėlto keli kiti 

bandžiusių nusižudyti populiacijos tyrimai neužfiksavo smilkininės žievės volumetrinių pakitimų [70, 129]. 

Pan ir kiti [130] taip pat nustatė, kad mėginusieji žudytis turi plonesnį viršutinį smilkininį vingį bei mano, 

jog sumažėjęs pilkosios smegenų medžiagos kiekis gali būti socialinių-emocionalių sutrikimų žymuo 

bandžiusiems nusižudyti asmenims. Mintys apie savižudybę bei suplonėjęs viršutinis smilkininis vingis 

nustatomas daugelyje psichikos sutrikimų [58]. Mūsų atliktame tyrime tiek dešinės, tiek kairės pusės 

smilkininė žievė buvo plonesnė nei kontrolinės grupės. Tad galima teigti, kad smilkininės žievės storis – 

dar vienas savižudiško elgesio žymuo. 

Nors nėra atliktų tyrimų, nustatančių hipokampo atrofiją nuo alkoholio priklausomiems asmenims, 

kurie bandė žudytis, tačiau nemažai studijų tyrinėjo ilgalaikio alkoholio vartojimo žalą hipokampo tūriui. 

Sellers ir kiti [45] patvirtino, kad alkoholio vartojimas yra svarbus savižudiško elgesio prediktorius. Agartz 

su kolegomis [06] ištyrė 52 nuo alkoholio priklausomus pacientus ir palygino jų hipokampo tūrį su 36 

kontrolinės grupės asmenimis. Šis tyrimas atskleidė, kad tiriamosios grupės abiejų lyčių asmenys turėjo 

mažesnį dešinio hipokampo tūrį, o moterys – ir kairio. Apskritai, visi tyrime dalyvavę asmenys turėjo 

didesnį dešinį hipokampą. Mūsų tyrime nustatyta, kad tiek visas dešinys, tiek visas kairys hipokampas yra 

mažesnis tiriamojoje grupėje nei kontrolinėje. Pagal lytį hipokampo parametrai nebuvo diferencijuojami, 

tačiau taip pat visi tyrime dalyvavę asmenys turėjo didesnį dešinį hipokampą. Panašūs duomenys gauti Lee 
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su bendraautoriais [63] atliktame tyrime. Buvo nustatyta, kad nuo alkoholio priklausomi asmenys turi 

mažesnį kairio, dešinio ir viso hipokampo tūrį palyginus su kontroline grupe. Be to, reikšmingi skirtumai 

rasti ir hipokampo regionuose: kairiame prieramstyje, kairiame hipokampo spurge, kairiame ir dešiniame 

ramstyje. Durazzo su bendraautoriais [132] taip pat nustatė sumažėjusį dešinį ir kairį hipokampą alkoholiui 

priklausomiems asmenims. 
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14. IŠVADOS 

 
1. Tiriamosios imties didžiąją dalį sudarė moterys, vienodai daug jaunesnio ir vyresnio amžiaus asmenų, 

kurie pagrinde gyvena mieste ir yra vedę arba vieniši, turintys žemesnį išsilavinimą ir vidutinišką 

finansinę padėtį, o trys ketvirtadaliai vyrų - ir priklausomybę alkoholiui. 

2. Tiriamosios grupės asmenų gumburo ir migdolinio kūno tūrio pokyčiai nesiskyrė nuo kontrolinės 

grupės, tačiau smilkininės žievės skyrėsi: dešinės ir kairės pusės uoslės žievė ir šoninis pakaušinis 

smilkininis vingis, kairys smilkininis polius, dešinės ir kairės pusės viršutinis, vidurinis, apatinis 

smilkininis vingis ir abipusiai viršutinės smilkininės vagos kraštai buvo plonesni. 

3. Tiriant ryšį tarp tiriamosios grupės bandymo žudytis kartų ir amžiaus, koreliacijos nenustatyta, bet rasta 

neigiama silpna koreliacija tarp bandymo nusižudyti kartų ir dešiniojo gumburo tūrio.  

4. Nustatyta hipokampo ir jo dalių atrofija tiriamosios grupės asmenims, priklausomiems nuo alkoholio: 

kairės ir dešinės pusės visame hipokampe, CA1, CA3, GC-DG, ML, kairėje CA4 ir HATA. 
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