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santraUka
Šioje literatūros apžvalgoje pateikiami naujausi duomenys apie 

antinksčių nepakankamumo priežastis ir pasekmes skirtingiems 
ligoniams. Hipotalamo-hipofizės-antinksčio ašies (HHA) aktyvavimas 
yra vienas svarbiausių atsakų į stresą ir kritines būkles. HPA ašies 
funkcija svarbi homeostazės palaikymui, atkūrimui, be to, izoliacijoje 
ji nefunkcionuoja. HPA ašis moduliuoja ir reaguoja į endokrininės, 
nervų, ir imuninės sistemų signalus. Kortizolis yra pagrindinis 
gliukokortikoidas, išskiriamas žmogaus antinksčių žievėje ir jo poveikis 
didelia dalimi priklauso nuo gliukokortikoidų receptorių. Kortizolis 
yra būtinas bendrajai adaptacijai, lemia širdies ir kraujagyslių, 
medžiagų apykaitos ir imunologinės homeostazės reguliaciją. 
Veikiant kritinėms būklėms, besitęsianti HHA ašies aktyvacija gali 
būti hipokortizolemijos priežastimi, be to gali būti žalinga organizmo 
būklei normalizuoti. Mažas kortizolio kiekis nustaytas pacientams, 
turintiems sutrikimų, susijusių su stresu, tokių kaip, potrauminis streso 
sutrikimas, lėtinis nuovargio sindromas ir fibromialgija. Duomenys 
rodo, kad šiems sutrikimams būdingi tokie simptomai: padidėjęs 
jautrumas stresui, skausmas ir nuovargis. Hipokortizolizmas gali 
pasireikšti po HHA ašies užsitęsusio hiperaktyvumo laikotarpio, 
pereinančio į lėtinį stresą. Antinksčių disfunkcijos diagnozavimas 
yra sudėtingas todėl, kad patikimi tyrimai sunkiai pasiekiami, o 
laboratorinių tyrimų rodmenis sudėtinga interpretuoti. Kortikosteroidų 
nepakankamumas galimas dėl antinksčių nepakankamumo kartu 
su audiniu pasipriešinimu jiems. Papildomi tyrimų duomenys rodo, 
kad, nepaisant tokių simptomų, kaip skausmas, nuovargis ir didelis 
jautrumas stresui, hipokortizolizmas gali turėti ir naudingą poveikį 
organizmui. Pagrindinių studijų duomenimis, hipokortizolizmas 
pasireiškia kaip apsauginis procesas. Tokiems pacientams HHA ašies 
nepakankamumo diagnostikos klausimas lieka atviras.
raktažodžiai: stresas, kortizolis, hipotalamo-hipofizės-antinksčio 
ašis, hipokortizolizmas, potrauminis streso sutrikimas, lėtinis 
nuovargio sindromas.
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sUmmarY
The review summarizes our current understanding of the 

causes and consequences of adrenal function in critically ill patients. 
Activation of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis (HPA) 
represents one of several important responses to stressful events 
and critical illnesses. HPA axis function is crucial to maintain and 
restore homeostasis and does not function in isolation. Rather, the 
HPA axis modulates and reacts to signals from endocrine, neural, 
and immune systems. Cortisol is the major glucocorticoid secreted 
by the human adrenal cortex and its actions are largely mediated by 
the glucocorticoid receptor. Cortisol is essential for general adaptation 
to stress and plays a crucial role in cardiovascular, metabolic, and 
immunologic homeostasis. During critical illness, prolonged 
activation of the HPA axis can result in hypocortisolemia and can be 
detrimental to recovery from critical illness.

Low cortisol levels have been observed in patients with different 
stress-related disorders such as post-traumatic stress disorder, chronic 
fatigue syndrome, and fibromyalgia. Data suggest that these disorders 
are characterized by a symptom: of enhanced stress sensitivity, pain, 
and fatigue. Phenomenon of hypocortisolism may occur after a 
prolonged period of hyperactivity of the HPA due to chronic stress. 
Recognition of adrenal dysfunction in critically ill patients is difficult 
because a reliable history is not available and laboratory results are 
difficult to interpret. The review in this article will illustrate how 
adrenal dysfunction presents in critically ill patients. Critical illness-
related corticosteroid insufficiency is caused by adrenal insufficiency 
together with tissue corticosteroid resistance. Further evidence 
suggests that despite symptoms such as pain, fatigue and high stress 
sensitivity, hypocortisolism may also have beneficial effects on 
the organism. This assumption will be underlined by some studies 
suggesting protective effects of hypocortisolism for the individual. 
Diagnosing HPA axis insufficiency in the critically ill patient remains 
challenging.
key words: stress, cortisol, hypothalamic-pituitary-adrenal axis, 
hypocortisolism, post-traumatic stress disorder, chronic fatigue 
syndrome.

Psichosomatinė medicina, prisilaikydama sisteminės 
koncepcijos, apibrėžiama kaip mokslas, kuris išryškina 
ryšius tarp sielos ir kūno, protinio darbo ir atskirų organizmo 
sistemų reakcijų, bendrųjų ir individualių dėsningumų, 
aplinkos veiksnių ir organizmo, amžiaus ir reproduktyvaus 
elgesio, psichoterapijos ir organizmo pokyčių. Manoma, 
kad šioms problemoms labai artima psichoendokrinologija, 
kuri daugiau nei kitos mokslo sritys vykdo tarpinę funkciją 
tarp psichologinės veiklos ir kūno atsako į ją. Ryškiausia 
reakcija yra stresas, kai organizmas panaudoja filogenetiškai 
susiklosčiusius šablonus ir per patirtį įgytomis reagavimo 
schemomis maksimaliai sutelkia visas savo reakcijas. Savaime 
aišku, kad šioje reakcijoje dalyvauja visos organizmo sistemos, 

iš kurių prioritetinės yra endokrininė, autonominė, širdies ir 
kraujagyslių, kvėpavimo, gastrointestinalinė ir kitos. Tuo metu 
nukenčia silpniausia, nebūtinai turinti genetinių sutrikimų 
grandis. Sparčiai tobulėjant genetiniam mokslui, jų vaidmuo 
pastaraisiais metais labai išaugo.

strEsas ir hipotalamo-hipofiZės-
antinksčio ašis
Stresas yra susijęs (Selye, 1936) su hipotalamo-hipofizės-

antinksčio (HHA ašies aktivacija), dėl to vyksta kortizolio 
sekrecijos padidėjimas. Kortizolio fiziologinis poveikis padeda 
organizmui įvairiomis sąlygomis palaikyti homeostazę. Ryšys 
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tarp streso ir kortizolio sekrecijos padidėjimo tapo sinonimu 
mokslinėje literatūroje ir jo hipersekrecija buvo kaip įrodymas 
apibrėžiant stresą.

Pagrindinė tarpinė grandis tarp nervinio ir endokrininio 
streso komponenčių yra hipotalaminės srities branduolys 
n. paraventricularis (nPV). Streso metu jo ląstelėse, (ir ne 
tik jose) sintezuojasi kortikotropiną išlaisvinantis hormonas 
(KIH). Tai peptidas susidedantis iš 41 aminorūgščių sekos. 
Jis ir yra visų hormonalinių pokyčių pradžia, kuriuos sukelia  
nervinės HHA ašies aktyvacija. Patekęs per hipofizės portalinę 
kraujotakos sistemą į priekinį hipofizės dalį, jis jungiasi su KIH 
receptoriais ir per keletą biocheminių etapų ląstelėje padidina 
arp streso ir kortizolio sekrecijos padidėjimo tapo sinonimu 
mokslinėje literatūroje ir jo hipersekrecija buvo kaip įrodymas 
apibrėžiant stresą.

Pagrindinė tarpinė grandis tarp nervinio ir endokrininio 
streso komponenčių yra hipotalaminės srities branduolys 
n. paraventricularis (nPV). Streso metu jo ląstelėse, (ir ne 
tik jose) sintezuojasi kortikotropiną išlaisvinantis hormonas 
(KIH). Tai peptidas susidedantis iš 41 aminorūgščių sekos. 
Jis ir yra visų hormonalinių pokyčių pradžia, kuriuos sukelia  
nervinės HHA ašies aktyvacija. Patekęs per hipofizės portalinę 
kraujotakos sistemą į priekinį hipofizės dalį, jis jungiasi su KIH 
receptoriais ir per keletą biocheminių etapų ląstelėje padidina 
proopiomelanokortino geno ekspresiją (1 pav.). Atsiradęs 

apžvalgos

1 pav. propiomelanokortinas ir jo skilimo produktai, kurie veikia per melanokortino (mc1r - mc5r) ir opioidinius 
receptorius, keisdami organizmo funkcijas

polipeptidas (267 aminorūgštys) skaidosi į 11 peptidų, 
kurie, veikdami per savo receptorius, organizme sukelia 
daugybę atsakų. Šis poveikis rodo, kad stresas savo reakcijų 
sudėtingumu iš prigimties yra vientisas procesas. Dėl šio 
proceso sintezuojasi adrenokortikotropinis hormonas (AKTH), 
β-endorfinas ir kiti peptidai, dalyvaujantys endokrininėje streso 
reguliacijoje.

KIH gaminančių neuronų rasta ir kitose galvos smegenų 
srityse: žievėje, amygdala, n. raphe, locus coeruleus (LC) ir 
kitur. KIH turi didelę reikšmę koordinuojant ir integruojant 
centrinės nervų (CNS), endokrininės, autonominės nervų 
(ANS) ir imuninės sistemų reakcijas į fiziologinius, 
psichologinius, imunologinius stimulus ir stresą. KIH gali 
abipusiškai moduliuoti per jo paties receptorius smegenyse ir 
hipofizėje [1].

KIH dalyvauja apetito ir medžiagų apykaitos spartinime 
[2], kasos endokrininės funkcijos veikloje, todėl kontroliuojama 
gliukagono, insulino ir gliukozės apykaita [3], slopinama 
skrandžio rūgšties sekrecija [4], per AKTH turi grįžtamąjį ryšį 
leptino sekrecijai [5].

Nustatytos dvi skirtingos KIH receptorių rūšys, KIH1 ir 
KIH2 jautrūs guaninio nukleotidams ir turintys pozityvų ryšį 
su adeninciklazių kompleksu. KIH1 receptorių didžiausias 
tankis randamas priekinėje hipofizėje, bulbus olfactorius, 
amygdala, smegenėlėse ir smegenų žievėje. KIH2 receptoriai 
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2 pav. pagrindinės hha ašies komponenčių tiesioginis stimuliuojamasis ir grįžtamasis slopinamasis poveikis streso metu

daugiau išplitę periferijoje (blužnyje), taip pat jų yra septum, n 
raphe dorsalis ir hipotalame.

Įdomiausia tai, kad depresijos ir nerimo atvejais KIH 
kiekis padidėja centriniuose amygdalos branduoliuose, kurie 
streso metu dalyvauja endokrininėje, autonominėje ir elgesio 
reguliacijoje [6]. Iš jų išeinantys KIH takai konverguojasi n. 
parabrachialis srityje, kur streso metu taip pat sintezuojasi 
KIH (2 pav.). 

Pateikti duomenys rodo, kad KIH visuose centrinės nervų 
sistemos (CNS) lygmenyje sukelia analgeziją. Tai nesusiję su 
β-endorfino išskyrimu, nes šis poveikis yra specifiškai ilgesnis 
ir esant uždegimui veikia lokaliai. Tuo remiantis, galima 
teigti, kad lėtinis skausmo sindromas, per KIH yra susijęs su 
HHA ašies defektiniais pažeidimais, kad KIH gali būti naujas 
analgetikų klasės atstovas [7].

KIH per centrinę nervų sistemą moduliuoja simpatinę ir 
parasimpatinę sistemas, veikia širdies ir kraujagyslių sistemą, 
endokrininę kasos funkcijas ir bikarbonatų metabolizmą 
žarnyne. Galima teigti, kad šis peptidas dalyvauja atsake į 
streso stimulus, integruodamas neuroendokrininę, autonominę, 
širdies ir kraujagyslių sistemą ir metabolinę funkcijas. Šį teiginį 
patvirtina studijos, kuriuose buvo vartojami gliukokortikoidų 
arba KIH receptorių antagonistai [8, 9].

Elgesio moduliacija
Nustatyta, kad KIH turi pakankamą aktyvumą n raphe 

ir locus coeruleus srityse, kur yra pagrindinės smegenų 
serotoninerginės ir noradrenerginės aktyvacijos ištakos. 
Klinikinių studijų metu pastebėta, kad, esant depresijai 
ir nerimui KIH hipersekrecija yra hipotalaminėje ir 
ekstrahipotalaminėse srityse.Tyrimai rodo, kad šių sistemų 
aktyvacija turi įtakos elgesio reguliacijai.

Nerimo sutrikimai, KIH sukeliami per noradrenerginę LC 
sistemą, didinant jos aktyvumą. Atliekant tyrimus su gyvūnais 
ir žmonėmis nerimo metu, pastebėti noradrenalino (NAdr) 
aktyvacijos požymiai [10]. Tiesiogiai taikant KIH, LC srityje 

pastebėtas NAdr aktyvumo padidėjimas, sąlygojęs nerimo 
sustiprėjimą. Eksperimentų serijose kliniškai pasitvirtino, kad 
anksiolitikas alprazolamas mažina KIH kiekį LC srityje ir šis 
poveikis toliau išlieka taikant palaikomąjį gydymą. Atliekant 
tyrimus, nustatyta, kad benzodiazepinai sumažina KIH kiekį 
LC srityje. Silpna AKTH reakcija į KIH rodo, kad yra HHA 
ašies disfunkcija, nors KIH kiekis smegenų skystyje nebuvo 
padidėjęs. Daugelis klinikinių tyrimų patvirtina, kad nerimo 
sutrikimo metu didesnę reikšmę turi centrinė KIH nervų 
sistema. Remiantis šiais duomenimis, streso ir nerimo metu 
dominuoja centrinė noradrenerginė sistema ir KIH sukeltas 
LC funkcijos pokytis turi didelę patofiziologinę įtaką nerimui 
pasireikšti. Tai nebūdinga depresijai.

Tai, kad centrinė KIH sistema yra nerimo priežastis, trumpai 
nusako: a) centrinis KIH skyrimas gyvūnams sukelia nerimą; 
b) streso sukeltas nerimas yra blokuojamas KIH receptorių 
antagonistų arba KIH gamybos mažinimu; c) KIH didina 
LC noradrenerginės sistemos aktyvumą, kuri yra priskiriama 
žmogaus nerimo patofiziologijai; d) KIH kiekis padidėja LC 
sistemoje gyvūnams streso metu; e) benzodiazepinai mažina 
KIH kiekį LC; f) KIH kiekis padidėja smegenų skystyje nerimo 
metu ir po alkoholio pasišalinimo.

Daugelyje tyrimų depresijos metu užfiksuotas HHA 
ašies hiperaktyvumas ir padidėjęs kortizolio kiekis. Be to, 
deksametazonas silpniau slopino AKTH, β-endorfino ir 
kortizolio kiekį plazmoje nei sveikiems tiriamiesiems. Suleidus 
KIH į plazmą, ligoniam, sergantiems depresija, nustatytas 
žemas AKTH atsakas ir normalus kortizolio kiekis palyginti su 
sveikais asmenimis. Po gydymo reakcija normalizavosi.

Kodėl sumažėja AKTH reakcija į KIH, paaiškina 
hipofizės KIH receptorių reguliacija vidun. Hipotalamo KIH 
hipersekrecija nustatyta ligoniams, sergantiems depresija 
su polinkiu į savižudybę. Be to, rastas KIH kiekio smegenų 
skystyje padidėjimas, nors ne visi galėjo pakartotinai atlikti 
šiuos tyrimus. KIH kiekis smegenų skystyje normalizuojasi 
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po depresijos gydymo fluoksetinu [11], nors po atkryčio vėl 
padidėjo. Nustatyta, kad KIH kiekis smegenų skystyje daugiau 
rodo ekstrahipotalaminę nei hipotalaminę KIH funkciją [12].

Kompiuterinis tomografinis tyrimas patvirtino, kad 
depresija daugiau susijusi su hipotalaminės kilmės KIH 
sekrecijos padidėjimu. Ligoniams, turintiems suicidalinių 
ketinimų, nustatyttas ryškus KIH receptorių surišimo 
sumažėjimas priefrontalinėse srityse [13]. Pacientų, mėginusių 
žudytis, plazmoje rastas padidėjęs kortizolio ir KIH kiekis ir 
sumažėjęs neuropeptidas Y (NPY) (p<0,001). Pakartotinai 
bandžiusiems žudytis NPY kiekis rastas dar mažesnis. Esant 
depresijai, pastebėta koreliacija tarp kortizolio ir NPY, kai tuo 
tarpu sergantiesiems didžiąja depresija su kortizoliu koreliavo 
β-endorfinas. Deksametazonas ligoniams nepakeitė NPY 
kiekio, nors sveikiesiems jis sumažėjo. Šie rezultatai rodo, kad 
pacientams, linkusiems į savižudybę, yra rasta patologija HHA 
ašies sistemoje.

Apibendrinus galima teigti, kad centrinis KIH turi įtakos 
depresijos pasireiškimui. Tai rodo: a) padidėjęs KIH kiekis 
smegenų skystyje; b) jos normalizavimasis po antidepresinio 
gydymo; c) sumažėjes KIH receptorių surišimas jungtyse 
prefrontalinėse srityse; d) HHA ašies hiperaktyvumas; e) 
padidėjęs KIH kiekis n. paraventricularis.

Aptiktas KIH padidėjimas n raphe srityse turi didelę įtaką 
plačiai paplitusiai priekinėse smegenų srityse serotoninerginei 
inervacijai. Jos pažeidimas yra vienas pagrindinių 
depresijos patogenezės veiksnių ir turi didelę įtaką gydymui 
antidepresantais [14].

Neuroendokrininio aktyvumo nustatymas yra svarbus 
metodinis aspektas įvertinant informacijos apdorojimą 
ir toleranciją stresui įvairiose žmogaus veiklos srityse. 
Dažniausiai tam atliekamas AKTH, β-endorfino, kortizolio, 
prolaktino, Adr ir Nadr matavimas plazmoje. Lakūnams rasta, 
kad prieš skrydį padidėdavo AKTH, kortizolio, β-endorfino 
kiekis, o po skrydžio padidėdavo AKTH, kortizolio, prolaktino, 
Nadr ir Adr. Didelis AKTH, kortizolio, prolaktino ir Adr kiekis 
koreliavo su blogai atliktu uždaviniu. Stipri neuroendokrininė 
reakcija, vykdant informacinį krūvį, interpretuojama kaip 
sumažėjusi tolerancija stresui [15].

Nustatytas ryšys tarp streso ir alkoholinių gėrimų 
vartojimo. Įrodyta, kad KIH moduliuoja ilgalaikio alkoholio 
vartojimo kontrolę. Tai lemia pokyčiai KIH receptoriaus gene, 
todėl galima manyti, kad rastas genetinis alkoholio vartojimo 
ir alkoholizmo rizikos veiksnys [16]. 

Kitas idomus faktas, kad centrinė amygdala atlieka didelį 
vaidmenį tarp streso, KIH ir alkoholio vartojimo. Alkoholis 
šiame branduolyje didina GABA aktyvumą, kuris suaktyvina 
KIH recetorius. Šie rezultatai rodo, kad alkoholis tarpininkauja 
per GABA receptorius, paveikdamas KIH ir taip gali moduliuoti 
atitinkamą elgesį ir motyvaciją [17].

autonominės sistemos moduliacija
Didelis KIH tankis rastas stria terminalis, kuri rišasi su 

kamieno vagusiniu kompleksu ir gali turėti įtakos autonominei 
reguliacijai [18]. Tai streso metu moduliuojanti autonominės 
sistemos atsako grandis. Eksperimente KIH infuzija į 
amygdalą, sukėlė širdies ritmo padažnėjimą be adrenalino 
(Adr) ir NAdr pokyčių plazmoje [19]. Šis veikimas buvo 
nutrauktas KIH receptorių blokatoriais. Išvada: poveikis vyko 
per parasimpatinę nervų sistemą (PNS). Ilgalaikis AKTH 

vartojmas reikšmingai sumažino substancijos P kiekį n. vagus 
sensoriniuose ganglijuose, taip moduliuodamas autonominės 
sistemos reflektorinę reguliaciją [20]. Streso metu AKTH 
padidino simpatinį raumenų kraujagyslių aktyvumą [21]. 
N. paraventricularis aktyvacija su glutamatu sukėlė AKTH, 
vazopresino ir oksitocino kiekio padidėjimą plazmoje ir 
bradikardiją [22].

Tiriant AKTH derivatais, nustatyta, kad jie turi presorinį, 
širdies veiklą skatinantį ir natriodiuretinį poveikį [23]. Skiriant 
alfaadrenerginių ir betaadrenerginių blokatorių, nustatyta 
kad šis AKTH fragmentų poveikis širdies ir kraujagyslių 
sistemai reguliuojamas per katecholaminų gamybą. Gama 
melanocito stimuliuojamasis hormonas (gMSH) sukelia 100 
kartų stipresnį širdies ir kraujagyslių sistemos aktyvumą ir 
1000 kartų natriodiuretinį palyginti su AKTH. Vyraujant 
psichologiniam stresui plazmoje padidėja šių peptidų kiekis. 
Intracerebroskilvelinis gMSH vartojimas sukeldavo ilgesnį 
kraujo spaudimo padidėjimą. Jis taip pat gali pretenduoti į 
tarpininko vaidmenį reguliuojant, tiriant svarbią humoralinę ir 
neurogeninę centrinę širdies ir kraujagyslių sistemos kontrolę.

Aritmetinis testas (>15 min.) padidindavo sistolinį ir 
diastolinį kraujo spaudimą, širdies dažnį ir adrenalino kiekį 
(nuo 11 iki 152 proc. plazmoje). Kortizolio ir NAdr kiekis 
nekito, tačiau vėliau jų kiekis padidėjo – atitinkamai 23 ir 19 
proc.. Tai rodo, kad ANS dalyvavo šioje bendrojoje reakcijoje 
[24].

Tarp kitų paprastų testų, sukėlusių kortizolio pokyčius, 
buvo tiriama kūno padėties įtaka. D. S. Goldstein [25] paskelbė, 
kad atsistojus padidėja Nadr kiekis. Daugelis tyrimų rodo, kad 
atsistojus atsiranda CNS aktyvacijos požymių, širdies dažnio, 
diastolinio ir vidutinio kraujo spaudimo pokyčių, padidėja 
Nadr kiekis.

Ortostatinis mėginys buvo naudojamas diagnostiniais 
tikslais atrinkti ligonius, sergančius nerimu [26]. Nustatyti 
individualių skirtumų, rodančių skirtingą simpatinę 
disreguliaciją tarp ligonių, sergančių nerimu Be to, Nadr kiekis 
labiau padidėjo vyresnio amžiaus žmonių grupėje (64 metų), 
palyginti su jaunesniais. (24 metų). Po 45 min. stovėjimo 
pakilo kraujo spaudimas kartu su argininu-vazopresinu 
[27]. Ortostatinio mėginio metu padidėdavo hematokrito, 
hemoglobino ir bendrojo baltymo kiekis kraujuje [28]. 
Centrinė hipovolemija buvo pasiekta padidinus HHA ašies 
aktyvumą, dėl to pakilo AKTH, β-endorfino, prolaktino, 
augimo hormono ir kortizolio kiekiai. Po 40 min. stovėjimo 
kortizolio kiekis padidėdavo daugiau kaip 30 proc. [29]. Tai 
paaiškinama kaip kraujo tūrio persiskirstymo dėl trumpalaikės 
hipotenzijos pasėkmė.

Tiriant 24 jaunus studentus, kurie  40 min. gulėjo, 
nustatytas kortizolio kiekio seilėse sumažėjimas, o atsistojus 
– padidėjimas. Šis sumažėjimas ir padidėjimas turėjo stiprią 
koreliaciją (r=0,549 ir r=0,624) atitinkamai su sistolinio kraujo 
spaudimo sumažėjimo laipsniu ir silpną koreliaciją su širdies 
ritmo padažnėjimu (r=0,217). Širdies ritmo pokytis daugiau 
koreliavo su diastolinio kraujo spaudimo padidėjimu (r=0,429) 
[30].

Tyrimai rodo, kad endokrininė sekrecija labai priklauso 
nuo endokrininių liaukų inervacijos. Steroidogeninės 
antinksčių žievės atsakuose į AKTH, vazointestinalinį peptidą 
(VIP), kalcitonino geno peptidą (CGRP) ir Ach realizuojasi 

apžvalgos

12 BIOLOGINĖ PSICHIATRIJA IR PSICHOFARMAKOLOGIJA T. 11, Nr. 1, 2009 rugpjūtis



albinas stankUs, anžela slUšniEnė
kortizolis ir streso pasekmės

per muskarino receptorius. Periferinė n. splanchnicus dx. 
stimuliacija žymiai sustiprina šį atsaką į AKTH ir rodo, kad 
inervacija turi didelę įtaką kortizolio sekrecijai [31].

Simpatinė antinksčių žievės inervacija turi didelę įtaką 
gliukokortikoidų išeigai sensitizuojant ląstelių atsaką į AKTH, 
galimai per VIP išskyrimą nervo galūnėse. Rezultatai patvirtina, 
kad antinksčių medulinės funkcijos slenkstis į stresą yra žymiai 
aukštesnis nei kitų SNS komponenčių. Elektrinė stimuliacija 
parodė skirtingus greičio kelius, sukeliant katecholaminų, 
enkefalinų, KIH ir AKTH sekreciją [32].

Pastebėta, kad leptino kiekio sumažėjimas sąlygoja NPY 
išsiskyrimą iš neuronų. Šis yra plačiai paplitęs smegenyse ir 
dalyvauja per Y2 receptorius svorio bei širdies kraujagyslių 
sistemos reguliavime. Jų inaktyvacija sąlygoja kūno svorio 
prieaugį, širdies ritmo pakitimą, bet neveikia kraujo spaudimo 
regulavimas [33].

Priklausomai nuo kiekio, leptinas slopina AKTH sukeltą 
aldosterono, kortizolio ir dehydroepiandrosterono sekreciją ir 
neveikia katecholaminų išlaisvinimo iš chromafilinių žmogaus 
antinksčių ląstelių [34]. Leptinas mažina kortizolio sintezę, 
sukeldamas antinksčių žievės ląstelių reguliaciją vidun.

Pats kortizolis mažina leptino kiekį serume ir didina NPY 
išskyrimą iš neuronų. Streso metu, kai yra padidėjęs HHA ašies 
aktyvumas, didėjant kortizolio kiekiui plazmoje, leptino kiekis 
turėtų mažėti. Čia gali būti inversiškas ryšys tarp kortizolio 
ir leptino. Tiriant ligonius, sergančius depresija, miego metu, 
tarp kortizolio ir leptino pastebėta neigiama koreliacija 
[35]. Gauti priešingi rezultatai [36]. Leptino sekrecija turi 
pulsuojamąjį pobūdį. Labiausiai pakyla rytą tarp 4.00–12.00 
val. Esant depresijai, šis pakilimas būna mažesnis. Pulsuojanti 
sekrecija sukelia metodinius sunkumus, todėl patvirtinti rastus 
dėsningumus bus galima atlikus daugiau tyrimų. Leptino ir 
kortizolio cirkadinis ritmas yra inversiškas ir reguliuojasi 
grįžtamuoju ryšiu. Tyrimai rodo, kad yra abipusis ryšys tarp 
HHA ašies ir adipozinių ląstelių funkcijų. Galima manyti, kad 
reakcija į stresą priklauso nuo nutukimo fenotipo.

Leptinas mažina nerimą ir gali keisti depresijos simptomus. 
Padididėjęs jo kiekis stimuliuoja somatotropino ašį, kurią 
depresijos metu slopina KIH hipersekrecija. Dauguma tyrėjų 
teigia, kad leptino sekrecija depresijos metu yra pakitusi. 
Leptinas slopina KIH išskyrimą hipotalame. Nepakankamas 
arba padidėjo kiekis keičia HHA ašies atsaką į stresą, nes 
KIH yra principinis jos reguliatorius ir ANS moduliatorius. 
Yra įrodymų, jog hipotalamo melanokortino sistema yra 
pagrindinė reguliuojant įsotinimą ir simpatinę leptino 
aktyvaciją. Tireoidiną stimuliuojamasis hormonas arba TTH 
mažina leptino gamybą ir stimuliuoja lipolizę.

Jautrumas insulinui atsiranda nuolat dirginant HHA 
ašį psichoneuroendokrininiu keliu. Pastebėta, kad grupėje 
asmenų, kuriems nustatyta rigidiška dienos kortizolio kreivė 
ir blogas grįžtamasis ryšys, buvo nenormali kortizolio reakcija 
į stresą; prislopinta lytinių ir augimo hormonų sekrecija; 
padidėjęs jautrumas insulinui, padidėjęs leptino kiekis; 
hiperglikemija; dislipidemija, hipertenzija ir dažnas širdies 
ritmas. Kraujagysliniai sutrikimai gali būti sukelti centrinės 
SNS aktyvacijos, kuri aktyvuoja HHA ašį.

Endokrininiai nukrypimai, matyt, sukelia antropometrinius 
ir metabolinius sutrikimus. Visi streso veiksniai, kurie yra 
identifikuoti, skatina hipotalamo centrų aktyvaciją. Kitapus, 
periferiniai mechanizmai, pavyzdžiui, gliukokortikoidų 

receptorių genų poliformizmas su 13,7 proc. homozigotų 
tarp Švedijos tautybės vyrų gali būti susiję su jautrumu 
insulinui, centrinės kilmės nutukimu ir hipertenzija. Todėl 
šiems asmenims HHA ašies dirginimas, įtraukiant SNS, gali 
būti disfunkcijų ir genetinių sutrikimų jautriems asmenims 
priežastimi [37]. 

Galima daryti išvadą, kad somatinė sveikata priklauso 
nuo aplinkos dirgiklių, psichoneuroendokrininių procesų ir 
genetinės populiacijos, kuriai priklauso tas ar kitas individas.

kortizolis ir apsauginės funkcijos
Kortizolio sekrecija streso metu vykdo organizmo 

apsauginę funkciją. Kortizolis dalyvauja gliukoneogenezėje, 
mobilizuoja laisvąsias riebalines rūgštis, mažina aminorūgščių 
sunaudojimą proteinų sintezei, taip padidindamas energijos 
šaltinius [38].

Gliukokortikoidai slopina imunitetą, limfocitų funkciją, 
makrofagų aktyvumą, T-ląstelių proliferaciją, mažina ląstelių-
žudikių aktyvumą, slopina citokininų sekreciją, tokių kaip 
interleukino ir interferono, tumoro nekrozės faktoriaus [39]. 
Jie yra svarbus uždegimo mediatorius ir dalyvauja ląstelių 
imunitete [40].

Kiti mediatoriai yra leukotrienai (leukotrienas ir 
prostaglandinai), reguliuojantys uždegiminį procesą, 
anafilaksinę reakciją ir skausmo percepciją. Prostaglandinai 
didina nociceptorių jautrumą žalingiems veiksniams [41]. Jie 
ir leukotrenai yra arachidoninės rūgšties pirmtakai, kuriuos 
išlaisvina fosfolipazė, pvz., aspirinas slopina šios rūgšties 
metabolizmą ir mažina HHA ašies reakcija į vazopresiną [42].

Gliukokortikoidai slopina arachidoninės rūgšties 
išlaisvinimą antifosfolipazės proteino – likortino pagalba. 
Nustatyta, kad nežymūs fiziologiniai antinksčių aktyvumo 
pokyčiai gali stipriai veikti arachidoninės rūgšties metabolizmą 
[43].

Asmenims, patyrusiems traumą, arba nuolat veikiamiems 
streso, permanentinio protektyvinio kortizolio stygius gali 
sukelti imuninės sistemos disfunkciją, dėl to sumažėja 
organizmo atsparumas autoimuniniams susirgimams, 
uždegimams, lėtiniams skausmo sindromams, alergijoms 
ir astmai. Gliukokortikoidai keičia ląstelių imuniteto 
savybes. Sumažėjęs atsparumas streso metu galimas esant ir 
normaliai antinksčių funkcijai, bet kitų biologiškai aktyvių 
kortizolio frakcijų kiekis būna sumažėjęs dėl padididėjusio 
kortikosteroidus surišančio globulino (KSG) kiekio, pvz., dėl 
genetinio KSG padidėjimo padidėja citokininų aktyvumas, 
todėl pasireiškia spontaninis autoimuninis tiroiditas.

hipokortiZoliZmas – strEso 
pasEkmė
Pastaraisiais metais pasirodė nauųų darbų apie streso 

poveikį organizmui. Santykinai didėja įrodymų, kad 
kortizolio sekrecijos sumažėjimas turi didesnę reikšmę 
psichosomatiniams sutrikimams nei jo padidėjimas. Šis 
neuroendokrininis poveikis streso koncepcijoje tampa 
dominuojančiu [44]. Mažas kortizolio kiekis rastas ligoniams, 
sergantiems lėtiniu nuovargiu, fibromialgija ir potraumatiniu 
sindomu. Tyrėjai, atlikę duomenų apžvalga, nurodo tris 
hipokortizolimui būdingus simptomus: padidėjęs jautrumas 
stresui, skausmas ir nuovargis, kurie gali turėti apsauginę 
funkciją organizmui.
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Yehuda ir jo bendraautoriai aprašė hipokortizolizmo 
sindromą ligoniams, patyrusiems traumą, kuriems po 
to pasireiškė trauminis stresas. Šios studijos ištyrė 
hipokortizolizmo pasireiškimą sveikiems žmonėm, 
veikiantiems streso. Hipokortizolizmas nustatytas ligoniams, 
turintiems įvairių organizmo pažeidimų bei sutrikimų, pvz., 
nudegimai, lėtinis silpnumas, fibromialgijos, lėtiniai skausmai, 
astma ir kiti. Taigi, galima daryti išvadą, kad hipokortizolizmas 
yra nespecifinis šalutinis sindromas, pasireiškiantis su daugeliu 
susirgimų, taip pat su potrauminiu streso sindromu (PTSS).

Kitų tyrimų duomenimis, stiprūs pergyvenimai, didelis 
seksualinis ir fizinis piktnaudžiavimas yra susijęs su 
fibromialgijomis arba lėtiniais skausmais. Panašus ryšys 
pastebėtas ligoniams, sergantiems reumatoidiniu artritu ir 
astma. Tai rodo, kad šie sutrikimai priskiriami atskirai streso 
sukeltai sutrikimų šeimai, kurios pagrindas yra pirminis 
psichologinis ir antrinis endokrininis hipokortizolizmo 
požymis. Aiškinant hipokortizolizmo mechanizmą, galimi 
netikslumai. Kiekvienas HHA pokytis ašies lygmenyje gali 
sukelti hipokortizolizmą, tuo labiau, kad tam reikšmės turi 
genetiniai, amžiaus ir kiti veiksniai, besikeičiantys skirtingose 
ligonių populiacijose.

Hipokortizolizmas yra fenomenas, kuris rodo ankstyvą 
streso pasireiškimą ir optimalų atsaką į jį, dalyvaujant 
specifiniam neuroendokrininiam paternui. Jis apibūdinamas 
tokiais veiksniais: a) sumažėjusiu antinksčio baziniu aktyvumu; 
b) padidėjusiu atskirų autonominiu HHA ašies komponentų 
reagavimu; c) susilpnėjusiu visos HHA ašies atsaku į stresą; 
d) greitu šių reakcijų nutraukimu [45]. Optimaliai pritaikant 
organizmo fizinę būklę streso sąlygomis, šis paternas 
fiziologiškai didina streso toleravimą.

Fiziologinės sistemos skirtingai prisitaiko prie pakitusių 
sąlygų. Stabilumo ir apsaugos siekiama adaptuojantis. B. 
S. McEwen [46] hipokortizolizmą apibūdina kaip bendrą 
hipoaktyvios sistemos normalaus atsako stygių. Tai randama 
esant fibromialgijoms, lėtiniams silpnumo sindromui ir 
atopiniams sutrikimams. Jis nurodo, kad sumažėjusi HHA 
ašies reakcija yra dėl kitų sistemų, pvz., imuninės sistemos 
padidėjusio aktyvumo. Hipokortizolizmą gali sukelti trauma 
ar užsitęsęs netrauminis stresas arba gali būti kaip lėtinio 
psichosocialinio streso pasekmė [47]. Tai apibūdinama kaip 
ilgesnė hipotalaminės srities KIH sekrecijos aktyvacija, esant 
pradiniam hipofizės-antinksčio hiperaktyvumui ir hipofizės 
KIH receptorių reguliacijai vidun. Dėl to sumažėja AKTH 
sekrecija, po to kortizolio. Wang ir kt. [48], atlikę ilgalaikį 
klinikinės eigos stebėjimą, matavo kortizolio išskyrimą ir 
išskyrė PTSS atskiras funkcionavimo stadijas, kurios buvo 
susijusios su skirtinga neuroendokrinine aktyvacija.

Remiantis gautais duomenimis, galima teigti, kad 
hipokortizolizmas yra svarbus patogenezės veiksnys organizmo 
sutrikimams atsirasti. Trūkstant kortizolio, gali pasireikšti tokie 
organizmo sutrikimai, kaip autoimuniniai uždegimai, lėtiniai 
skausmai, astma, alergija ir kiti psichosomatiniai susirgimai. 
Hipokortizolizmas – tai kortizolio stygius, kuris atsiranda dėl: a) 
sumažėjusios antinksčių sekrecijos; b) sumažėjusio antinksčių 
reaktyvumo; c) padidėjusio neigiamo grįžtamojo ryšio 
poveikio HHA ašiai. Esant normaliam arba net padididėjusiam 
kortizolio kiekiui, sumažėjęs jo poveikis ląstelėms gali būti dėl 
padidėjusio jo pašalinimo arba susijungimo su KSG, taip pat 
dėl sumažėjusio ląstelių jautrumo kortizoliui.

Hipokortizolizmo koncepcija dar nepkankamai išvystyta. 
Tolesnės diskusijos leis geriau suprasti jo fenomeną ir iškels 
medicinines hipotezes tolesniems tyrinėjimams.

hha ašis ir potraUminis strEso 
sinDromas
Dažnai PTSS pasireiškia kartu su sunkia depresija. 

Išsamesnės studijos, atliktos tiriant kortizolio kiekį plazmoje 
ir seilėse, parodė, kad mažas kortizolio kiekis šiems ligoniams 
yra dažnesnis nei didelis. Nustatyta, kad ligoniams, esant PTSS, 
rastas padidėjęs gliukokortikoidų receptorių (GR) skaičius 
limfocituose lyginant su sveikais asmenimis [49]. Kadangi GR 
skaičius limfocituose gali būti smegenų receptorių pokyčių 
rodiklis, buvo iškelta hipotezė, kad PTSS susijęs su padidėjusiu 
HHA ašies jautrumu į neigiamą grįžtamojo ryšio slopinimą. 
Tai patvirtina deksametazono mėginys ligoniams, kuriems 
nustatytas PTSS ir rastas padidėjęs kortizolio slopinimas. 
Kartu nustatytas žymiai sumažėjęs surišimas su GR. Jį rodo 
aktyvuotų GR padidėjusi translokaciją nuo citoplazmos 
ląstelės iki branduolio, kur genų transkripciją veikia hormono-
receptorinis kompleksas.

Naujausių studijų duomenimis cirkuliuojančio kortizolio 
padidėjęs grįžtamojo ryšio poveikis HHA ašiai ligoniams, 
kuriems nustatytas PTSS, buvo patvirtintas AKTH perdėtu 
atsaku į b-hidroksilasės inhibitorį – metiraponą, kuris sukelia 
farmakologinę adrenalektomiją. Vėlesni tyrimai parodė, kad 
šiems pacientams yra padidėjęs centrinis KIH aktyvumas, 
nepaisant esamo hipokortizolizmo. Be to, rastas padidėjęs 
KIH imunoreaktyvumas smegenų skystyje. Galima teigti, 
kad neuroendokrininiai PTSS koreliatai yra; a) silpna bazinė 
kortizolio sekrecija; b) GR surišimas padidėjęs limfocituose; 
c) kortizolio nuslopinimas deksametazonu; d) perdėtas AKTH 
atsakas į metiraponą; e) žemas AKTH atsakas į KIH; f) 
padidėjęs KIH kiekis smegenų skystyje.

Šie duomenys gali būti interpretuojami kaip 
hipokortizolizmas ir padidėjęs grįžtamojo ryšio HHA ašies 
slopinimas hipofizės-antinksčio lygmenyje, o KIH sistema yra 
pakankamai hiperaktyvuota. Hipokortizolizmas ir padidėjęs 
grįžtamojo ryšio jautrumas yra priešingybė tyrimams, kurie 
buvo atlikti su ligoniais, sergančiais didžiąja depresija, o 
pastarajai labiau būdinga hiperkortizolemija, sumažėjęs 
GR surišimas limfocituose ir kortizolio neslopinimas 
deksametazonu.

Trauminiai arba lėtiniai stresai gali aktyvuoti specifinę 
HHA ašies disfunkciją, sąlygodami antinksčių aktyvumo 
sumažėjimą. Skirtingi mechanizmai gali būti įtraukti 
įvairiuose ašies lygmenyse, dėl to sumažėja arba padidėja 
KIH sekrecija. Manoma, kad dėl HHA ašies disfunkcijos gali 
paūmėti streso sukeltas organizmo sutrikimas, ypač jau esant 
psichosomatiniam susirgimui.

Gyvūnams suleidus KIH į smegenis, atsirado elgesio ir 
fiziologinių pokyčių, tokių kaip, širdies ritmo padažnėjimas, 
vidutinio kraujo spaudimo padidėjimas, miego sutrikimai, 
sumažėjo apetitas, HHG sistemos slopinimas, sumažėjo 
reproduktyvus elgesys, pakito skrandžio ir žarnyno motorika 
[50]. KIH aktyvumo padidėjimas centrinėje grandyje 
traumuotiems ir stresą patyrusiems asmenims gali sukelti širdies 
ir kraujagyslių sistemos ligas, miego ir valgymo sutrikimus, 
seksualinę disfunkciją, nevaisingumą ir skausmingą žarnyno 
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sindromą. Sąveikos su centrine noradrenaline sistema KIH gali 
reguliuoti budrumą ir sujaudinimą. Sumažėjęs centrinis KIH 
aktyvumas ligoniams, sergantiems lėtiniu silpnumo sindromu, 
gali sukelti nuovargį ir išsekimą. Tyrimai su gyvūnais patvirtino 
hipokortizolizmo ir padidėjusio polinkio sirgti įvairiomis 
ligomis ryšį [51].

kortiZolis ir lėtinis nUoVargis 
bEi skaUsmas
Hipokortizolizmo fenomenas pastebėtas ligoniams, 

turintiems įvairių somatinių sutrikimų ir patyrusiems 
pergyvenimus. Pradžioje bazinis kortizolio kiekis seilėse rytais 
buvo santykinai didelis lyginant su kiekiu po pietų ir vakarais 
grupėse slaugomų ligonių, sergančių įvairiomis ligomis. Tiriant 
lėtinio nuovargio sindromą, nustatytas mažas kortizolio kiekis 
organizme pacientų, kurie gyvenime dažnai patyrė stresą. M. 
A  Demitrack ir kt. [52] duomenimis, 24 val. buvo sumažėjęs 
kortizolio išskyrimas, mažas jo kiekis plazmoje, sumažėjusi 
AKTH reakcija į KIH stimuliaciją. Antinksčio žievės atsakas į 
AKTH1–24 (250 mg) ligoniams, sergantiems lėtiniu nuovargio 
sindromu, taip pat buvo sumažėjęs. Tiriant juos, rastas 
sumažėjęs kortizolio atsakas į mažą 1mg AKTH1–24 dozę. 
Priešingai, padidėjęs jautrumas  minimaliai AKTH1–24 dozei 
(0,01 mg/kg) buvo antinksčio žievės, matyt, dėl antinksčio 
AKTH receptorių reguliacijos viršun į hipofizės hipoaktyvumą 
arba pokytį aukštesniame HHA ašies lygmenyje.

Panašūs rezultatai nustatyti ligoniams, sergantiems 
fibromialgijomis ir kitais lėtiniais skausmo sindromais. Keletas 
šios studijos atvejų rodė padidėjusį kortizolio kiekį plazmoje. 
Taigi, galima daryti išvadą, kad gali būti sutrikęs kortizolio 
cirkadinis ritmas. Keletas tyrimų parodė sumažėjusį kortizolio 
kiekį rytais ligoniams, sergantiesiems idiopatiniais, skirtingos 
lokalizacijos skausmais, o vaikams su besikartojančiais pilvo 
skausmais. Nustatytas sumažėjęs bazinis kortizolio kiekis 
serume ir smegenų skystyje ligoniams, varginamiems lėtinių 
galvos skausmų [53]. Įrodyta, kad moterims, kurioms nustaytas 
lėtinis pilvo skausmas be organinių sutrikimų, kortizolio kiekis 
seilėse buvo sumažėjęs.

Ištyrus 63 moteris, kuriems diagnozuota pirminė 
fibromialgija, rastas reikšmingas kortizolio sumažėjimas 
lyginant su kontroline grupe. Reikšmingas jo sumažėjimas 
nustatytas moterims, kurioms diagnozuota išreikšta depresija, 
nuovargis ir miego sutrikimai [54].

Skiriant KIH, buvo užfiksuotas normalus AKTH kiekis 
plazmoje ir sumažėjęs kortizolio kiekis seilėse. Davus mažą 
deksametazono kiekį (0,5 mg) kortizolio slopinimas seilėse 
buvo padidėjęs mokytojams, patiriantiems pastovų stresą. I. 
C. Chikanza ir kiti [55] rado subnormalų kortizolio dienos 
kiekį plazmoje ligonių, sergančių reumatoidiniu artritu, ypač 
jo paūmėjimo metu. Ligonių, sergančių reumatoidiniu artritu, 
buvo sumažėjęs adrenokortikalinis atsakas į KIH stimuliacijos 
testą. Aišku ir tai, kad ligoniai buvo gydomi kortikosteroidais, 
o šie vaistai mažina adrenalinį aktyvumą. Šiuo atveju 
sumažėjęs kortizolio kiekis rastas tiems ligoniams, kurie 
negydyti kortikosteroidais. Ligoniams, sergantiems astma, 
nustaytas bazinis antinksčių aktyvumas ir maža reakcija į KIH 
ir į psichologinį streso testą. Hipokortizolizmą patvirtina ir 
ligonių, sergančių atopiniu dermatitu, padidėjęs GR surišimas.

Šie duomenys patvirtina, kad sumažėjęs antinksčių 

aktyvumas randamas ligoniams, kenčiantiems nuo organizmo 
sutrikimų, patririantiems stresą arba traumą. Daugelis 
simptomų tarpusavyje persidengia. Iš to galima daryti išvadą, 
kad daug ligų turi panašią koreliaciją su neuroendokrininiais 
sutrikimais [56].

strEsoriŲ charaktEristika
Tyrimais su gyvūnais nustatyta, kad HHA ašies adaptacija 

priklauso nuo streso veiksnių prigimties, dažnio, intensyvumo, 
nepastovumo ir prognozavimo [57, 58, 59]. Klinikinių tyrimų 
duomenimis, PTSS pasireiškimas priklauso nuo traumos 
sunkumo ir didelio skaičiaus streso veiksnių  prieš, ligos metu 
ir po traumos [60].

Lėtiniais atvejais tokiais rizikos veiksniais gali būti: a) 
gaunamos informacijos kiekis (per didelis arba per mažas); b) 
informacijos modalumas arba sensorinis kanalas, per kurį ji 
gaunama; c) motyvacijos stiprumas; d) laiko ir vietos stygius 
priimant sprendimus; e) situacijos, kurioje reikia priimti 
sprendimą, neapibrėžtumas. Sunku pasakyti, kurie iš šių 
veiksnių ar jų deriniai yra svarbiausi.

Dauguma emocinio streso įtakos neuroendokrininei 
funkcijai laboratorinėmis sąlygomis susiduria su streso veiksnių 
standartizacija ir optimalia jų kontrole.Tam naudojama: mintinė 
aritmetika, kalbos uždaviniai, Stroop testas, vaizdo žaidimai, 
filmai ir interviu. Laboratorijų duomenis sunku apibendrinti.

Kita tyrimų strategija yra studijos, ieškančios 
neuroendokrininių reakcijų į realaus gyvenimo streso 
veiksnius, tokius kaip netektis arba jos laukimas, akademiniai 
egzaminai, kasdienis darbas, šuolis su parašiutu ir kt. Skirtingų 
streso veiksnių poveikis įvairiomis sistemos ašimis priklauso 
nuo amžiaus, lyties, asmenybės bruožų, susivaldymo būdo, 
socialinio palaikymo, biologinių ir nebiologinių intervencijų. 
Subjektyvus situacijos suvokimas, galbūt, yra pagrindinis 
psichoendokrininių atsakų determinantas. Dažnai nustatomas 
ryškus individualių reakcijų variabilumas. Aišku, kad 
objektyviai įvertinti šiuos įvykius yra sudėtinga. Manoma, 
kad palaipsniui bus įveikta ši nelanksti dichotomija tarp 
psichologinių ir biologinių procesų prisilaikant sisteminių 
metodų [61].

Nepaisant streso prigimties, reakcijų kokybė gali daryti 
skirtingą įtaką hipokortizolizmo pasireškimui. Nustatyta, 
kad pasyvi pozicija, atsisakymas kovoti su stresu ar jo 
vidinis malšinimas gali turėti įtakos hipokortizolizmui, pvz., 
moterims, kurios darbe pasižymėjo kuklumu, atliekant biopsiją 
dėl krūties vėžio, kortizolio kiekis rastas mažesnis [62]. Yra 
duomenų, kad aktyvi savitvarda taip pat mažina antinksčių 
aktyvumą. Dėl to, kad tokių tyrimų atlikta nedaug, negalima 
psichometriniu būdu įvertinti savitvardos įtakos.

Taip pat parodyta, kad adaptyvi savitvarda turėjo ryšį su 
mažu paros kortizolio kiekiu. Daroma išvada, kad, palaikant 
neuroendokrininę funkciją, galimas teigiamas ryšys tarp 
savitvardos ir sveikatos [63]. Pacientai, turintys stuburo 
juosmens diskų sutrikimų ir kuriems  nustatytas mažas dieninio 
kortisolio variabilumas, daugiau buvo linkę į katastrofišką 
ligos eigą palyginti su turinčiais didelį dieninį kortizolio 
variabilumą [64].

Ištirta, kad identiškiems dvyniams yra didesnis atitikimas 
nustatant bazinį kortizolio kiekį nei  skirtingiems dvyniams. 
Todėl galima manyti, kad HHA ašies funkcijai įtakos 
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turi genetiniai veiksniai. Tiesioginių, genetinių tyrimų, 
patvirtinančių hipokortizolizmo pasireiškimą žmonėm, nėra. 
Taip pat įrodyta, kad egzistuoja šeiminis gliukokortikoidų 
nepakankamumas, kurį sąlygoja adrenokortikotropino 
receptoriaus geno mutacijos VIII chromosomoje [65].

De Kloet ER, Derijk R. [66] teigia, kad smegenyse 
kortikosteroidų hormonai yra susiję su dviem skirtingais 
receptorių tipais – MR ir GR. Atsižvelgiant į tai, kad MR palaiko 
neuronų homeostazę ir riboja streso sukeltus padarinius, GR 
padeda atsigauti po streso ir kaupti patirtį siekiant susidoroti 
su būsimaisiais dirgikliais. MR/GR pusiausvyros sutrikimas 
iškreipia homeostatinius procesus neuronuose, kurie, kaip 
manoma, sukelia iškreiptą elgesį ir HHA ašies disregulaciją. 
MR/GR balansas priklauso nuo kortikosteroidų funkcionalumo, 
prieinamumo prie receptorių, stechiometrijos pagalbinių 
medžiagų ir kitų baltymų, kurie yra genetinės kilmės. Šių 
GR nukleotidų polimorfizmas yra pakankamai ištirtas ir 
dokumentuotas. Stresas gali iškreipti receptorių signalinius 
kelius, keisdamas „gerus“ kortikosteroidų veiksmus į „blogus“.

Atlikti tyrimai parodė, kad MR ir GR genų polimorfizmas 
gali sukelti skirtingus organizmo reagavimo į stresą gebėjimus 
ir jo pažeidžiamumą. Šie receptoriai yra potencialūs vaistų 
taikiniai normalizuojant homeostazę ir sveikatą [67, 68].

Reikėtų atkreipti dėmesį į veiksnius, kurie dalyvauja 
kortizolio sintezės ir skilimo kelyje. Kortizolio biosintezėje 
dalyvauja keturi skirtingi citochromai CYP450, fermentai 
ir kitos molekulės, kurių sintezę reguliuoja atitinkami genai. 
Įrodyta, kad CYP17, kuris reguliuoja steroidų konversijas, gali 
sukelti hipokortizolizmą [69].

Vis daugiau įrodymų, kad asmenybinės aleksitimijos 
būdingas bruožas yra hipokortizolizmas. J. P., Henry, M. 
G. Haviland ir kt., [70] stebėjo noradrenalino padidėjimą 
ir kortizolio kiekio sumažėjimą vyrams. Pacientai, kuriems 
nustatyta aleksitimija, skundėsi dauginiais organizmo 
sutrikimais, maža tolerancija skausmui [71]. Tai rodo, 
kad yra ryšys tarp streso, aleksitimijos, hipokortizolizmo 
ir PTSS ir organizmo sutrikimų. Papildomai nustatyta, 
kad hipokortizolizmas ir fiziniai sutrikimai susiję su žema 
savigarba, aukšta išorinės kontrole ir intraversija [72].

Apibendrinę galime teigti, kad daugybė mechanizmų ir 
priežasčių dalyvauja hipokortizolizmo pasireiškime ir dėl to 
gali būti daug netikslumų. Vaizdas gali būti dar klaidingesnis 
dėl to, kad skirtingi mechanizmai ir determinantai abipusiškai 
sąveikauja. Dauguma duomenų yra koreliatyvūs ir pasidaro 
neaišku, kurie pokyčiai yra pirminiai, o kurie yra streso arba 
patologijos padariniai. Pagrindiniai tarpusavio ryšiai gali 
būti sąlygoti kito požymio, pvz., ryšys tarp aleksitimijos ir 
hipokortizolizmo yra dėl smegenų nenormalios lateralizacijos. 
Esant hipokortizolizmui, mechanizmai gali kisti laike, 
pvz., pradinis mažas kortizolio kiekis dėl padidėjusio HHA 
ašies slopinimo per ilgą laiką gali sukelti adrenokortikalinį 
nepakankamumą ir atrofiją Mechanizmai ir determinantai 
grupėse gali būti nevienodi ir tarp grupinių pacientų, sergančių 
hipokortizolizmu. Greičiausiai reikia pripažinti heterogeninį 
šio mechanizmo kompleksą [73].

Atlikta nepakankamai tyrimų su žmonėmis, patiriančiais 
pastovų stresą, kurio metu būtų rastas sumažėjęs 
adrenokortikalinis aktyvumas arba reaktyvumas. S.B. Friedman 
ir kt. [74] keletą mėnesių matavo kortizolio metabolitą šlapime, 
17-hidroksikortikosteroną (17-HOKS) tėvų, turinčių sunkiai 

sergančių vaikų. Tyrimo duomenys parodė sumažėjusį jo 
išskyrimą. Panašūs duomenys kareivių, kovojančių Vietname, 
ypač laukiant priešo atakos. Bosnijos belaisvių plazmoje 
kortizolio kiekis taip pat buvo sumažėjęs. Hipokortizolizmas 
buvo nustatytas kasdien dirbantiems stresinėse situacijose [75]. 
Taikant lėtinio streso modelį, pastebėtas laipsniškas gyvūnų 
bazinio antinksčio aktyvumo mažėjimas [58], o jo latentinis 
laikotarpis buvo skirtingas (3–5 savaitės). Streso metu rastas 
padidėjęs 17-HOKS išskyrimas. Tarp tėvų, turinčių vaiką su 
negalia, rasti individualūs skirtumai, vaikų stresas.

W. Saltzman, BK. Hogan, DH. Abbott. [76] skyrę 
metiraponą ir KIH moterimis, patvirtino ankstesnį mažą 
kortizolio kiekį ir sumažėjusias antinksčių atsakas, nors 
joms buvo rasta padidėjusi hipotalamo įtaką hipofizei. Taigi, 
kortizolio ir AKTH santykis rastas mažesnis.

Tikrinant immobilizacinio streso įtaką HHA ašies funkcijai, 
nustatyta, kad po padidėjusios AKTH ir kortizolio sekrecijos 
prasideda jos mažėjimas ir jis nepriklauso nuo grįžtamojo 
ryšio, tai patvirtina antinksčių pašalinimas [77]. Vis daugiau 
atliekama tyrimų, kurių metu įrodomas sumažėjęs adrenalinis 
aktyvumas ir hormonų gamyba žmonėms, patiriantiems 
nuolatinį stresą.

hipokortiZoliZmo pasirEiškimo 
mEchaniZmai
Pagrindiniai hipokortizolizmo pasireiškimo mechanizmai 

yra: a) sumažėjimas įvairiuose HHA ašies lygiose (KIH, 
AKTH, kortizolis hormonų biosintezė arba sunaudojimas); 
b) KIH hipersekrecija ir adaptacinė hipofizės KIH receptorių 
reguliacija vidun; c) padidėjęs HHA ašies jautrumas 
grįžtamąjam ryšiui; d) morfologiniai pokyčiai [73].

Be šių pagrindinių mechanizmų yra papildomi veiksniai, 
tokie kaip, stresorių prigimtis, susivaldymo būdas ir polinkis, 
kurie gali sąlygoti hipokortizolizmo pasireiškimą.

sumažėjusi biosintezė
Vienas iš mechanizmų, kuriuo galima paaiškinti 

hipokortizolizmo fenomeną, gali būti sumažėjusi 
hormonų KIH, AKTH, kortizolio sintezė įvairiuose HHA 
ašies lygiuose. Sumažėjęs kortizolio kiekis gali būti dėl 
sutrikusios biosintezės arba liaukų išsekimo. Esant įvairiems 
streso sukeltiems sutrikimams, užfiksuoti reliatyvūs 
adrenakortikalinio reaktyvumo svyravimai, patvirtinantys 
antinksčių nepakankamumą. Šis pirminis arba antrinis 
nepakankamumas gali atsirasti dėl pokyčių aukštesniame 
HHA ašies lygyje. Pirminį nepakankamumą patvirtina mažas 
bazinis kortizolio kiekis esant padidėjusiam AKTH kiekiui 
pacientams, sergantiems lėtiniu nuovargio sindromu net 
stimuliuojant didelėmis AKTH ir KIH dozėmis [78]. Normalus 
arba padidėjęs kortizolio atsakas į minimalią AKTH dozę 
ligoniams, sergntiems fibromialgijomis arba lėtiniu nuovargiu, 
dažniausiai yra dėl antinksčių AKTH receptorių reguliacijos 
viršun ir gali būti antriniu dėl mažos AKTH sekrecijos [52].

Kadangi KIH dalyvauja reguliuojant budrumą ir 
sujaudinimą, todėl nežymus jo stygius gali sukelti silpnumo 
ir išsekimo sutrikimus. Tačiau vienoje studijoje ligoniams, 
sergantims nuovargio sindromu, rastas normalus KIH kiekis 
smegenų skystyje. Nors tai galėjo būti neadekvati hipotalamo 
arba atskirų smegenų sričių, įtrauktų į sujaudinimo reguliaciją, 
reakcija [52]. Seksualiai pažeistiems ir didelės traumos 
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rizikos vaikams rastas padidėjęs AKTH kiekis ir normalus 
kortizolio atsakas į KIH testą. Tai rodo, kad yra sumažėjęs 
adrenokortikalinis reaktyvumas [79].

kih hipersekrecija ir hipofizės kih receptorių 
reguliacija vidun
Hipokortizolizmą gali sąlygoti KIH hipersekrecija iš 

hipotalaminės srities ir hipofizės KIH receptorių adaptyvi 
reguliacija vidun. Jei antinksčiai nėra hiperreaktyvūs, kaip 
būna sergant didžiąja depresija, KIH receptorių reguliacija 
vidun sumažina AKTH, atitinkamai ir kortizolio sekrecijos 
kiekį. Įvairių gyvūnų tyrimai parodė, kad lėtinio streso 
sąlygomis atsiranda KIH hipersekrecija ir hipofizės KIH 
receptorių reguliacija vidun [80]. Žmonėms įvertinti KIH 
sekreciją ir nustatyti hipofizės receptorių būklę sudėtinga. Tarp 
ligonių, sergančių PTSS, nustatytas KIH kiekio padidėjimas 
smegenų skystyje ir elgesio pokyčių požymiai, o tai gali būti 
dėl padidėjusio centrinio KIH aktyvumo [81]. Reikalingi nauji 
metodai, kuriais būtų galima įvertinti KIH kiekį hipotalame ir 
hipofizės KIH receptorių būklę.

padidėjęs grįžtamojo ryšio jautrumas
Sumažėjęs HHA ašies reaktyvumas lėtinio streso ir 

depresijos metu dažnai per grįžtamąjį ryšį gali didinti 
kortikosteroidų kiekį kraujyje [82]. Padidėjęs šios 
ašies jautrumas per neigiamą grįžtamąjį ryšį gali būti 
hipokortizolizmo priežastimi. Nuolat veikiant beždžiones streso 
dirgikliais, pastebėta, kad hipokortizolizmas pasireiškia ne dėl 
antinksčių išsekimo, bet greičiau rodo slopinimo mechanizmo 
įsitraukimą į procesą [83]. Tai patvirtino padidėjęs AKTH 
atsakas į metiraponą. Padidėjęs GR surišimas limfocituose 
tarp PTSS taip pat rodo padidėjusį grįžtamojo ryšio jautrumą 
[73, 84]. Tiriant sąveiką tarp HHA ašies mineralokortikoidų 
receptorių (MR ir GR), galima gauti papildomų duomenų 
apie hipokortizolizmą. Tiriant žiurkes, kurių hipokampe 
išbalansuotas MR/GR, būna mažas bazinis kortikosterono 
kiekis ir sumažėjęs HHA ašies reaktyvumas [85]. Patvirtinta, 
kad padidėjęs HHA ašies grįžtamojo ryšio jautrumas yra 
vienas iš hipokortizolizmo pasireiškimo mechanizmų. Ištyrus 
194 18-30 metų moteris, sergančias netipiška depresija, rasta, 
kad dažnas kortizolio sekrecijos padidėjimas sukėlė ilgalaikį 
apsauginį jo sumažėjimą. Autoriai pabrėžia, kad šie rezultatai 
turi ypatingą reikšmę psichinės sveikatos problemų sprendimui 
[86].

morfologiniai pokyčiai
Hipokortizolizmui pasireikšti įtakos gali turėti 

morfologiniai pokyčiai įvairiose HHA ašies lygiuose. Kol kas 
neatlikta studijų, patvirtinančių antinksčių dydžio sumažėjimą 
ligoniams, sergantiems hipokortizolizmu. Atvirkščiai, 
ligoniams, sergantiems depresija, ir hiperkortizolemija, buvo 
padidėjėję antinksčiai [87]. Nepaisant įvairių kontraversiškų 
atvejų klinikinėse studijose, tyrimai su gyvūnais rodo, kad, esant 
pastoviam dirgikliui, antinksčių tūris padidėja, o HHA ašies 
hipoaktyvumo atveju sumažėja [51].Pranašumas pastebėtas ir 
aukštesniame HHA ašies lygyje. Yra įrodymų, kad ligoniams, 
sergantiems PTSS, randamas hipokampo dydžio sumažėjimas, 
kuris dominuojančiai susijęs su slopinančia HHA ašies 
reguliacija [81, 88]. Šiems pacientams nustatytas sumažėjęs 
kortizolio bazinis kiekis. Bet Sapolsky ir kt. [89] nustatė, kad 
streso sukeltas gliukokortikoidų kiekio padidėjimas turi toksinį 
poveikį hipokampo neuronams, kurie nuo to žūva. Jis daro 

prielaidą, kad tai gali atpalaiduoti HHA ašį ir taip padidinti 
gliukokortikoidų sekreciją. Galima teigti, kad pas PTSS, esant 
hipokampo atrofijai, gali būti individualus pažeidžiamumas, 
padidėjęs kortizolio kiekis, HHA ašies reakcija į kasdienius 
streso veiksnius, be to, esant padidėjusiam hipokampo GR 
jautrumui, padidėja mažo kortizolio kiekio sukeltas poveikis 
[90, 91].

Tačiau hipokampo atrofija netolygi jo neuronų žūčiai. 
Gliukokortikoidai dalyvauja reguliuojant gyrus dentatus 
neurogenezę, kuri, kaip žinoma, gali būti grįžtamosios 
hipokampo CA3 regiono atrofijos priežastimi. Adaptacinė 
reakcija į stresą, apsaugant hipokampo neuronus nuo didesnės 
žalos, gali būti apibūdinama kaip grįžtamoji dendritų atrofija 
[46]. Paaiškinti hipokampo atrofiją tarp PTSS sunku, nes 
neaišku, ar tai adaptacinė reakcija, ar negrįžtamosios žūties 
rezultatas. Nuo šio atsakymo labai priklauso gydymo taktika.

ląstEliŲ gliUkokortikoiDŲ 
rEcEptoriai ir hipokortiZoliZmo 
poVEikis
Gliukokortikoidai citoplazmoje konformuojasi, pakinta. 

Pasiekę ląstelės branduolį, dalyvauja genų transkripcijoje. 
Nustatyta, kad padidėjęs ląstelėse GR kiekis ligoniams, 
sergantiesiems PTSS, gali būti interpretuojamas kaip 
kompensatorinė receptorių reguliacija viršun, taip 
sureaguodama į mažą kortizolio kiekį [91].

Protektyvinio kortizolio poveikio stoka, esant 
lėtiniam stresui, yra dalinė. Jeigu mažas kortizolio kiekis 
kompensatoriškai neatsveriamas receptorių reguliacijos viršun, 
tai gali būti dėl sumažėjusio šių receptorių skaičiaus. Daugelio 
studijų duomenimis, ligoniams, turintiems įvairių streso sukeltų 
organizmo sutrikimų, kurie susiję su hipokortizolizmu, yra 
normalus arba sumažėjęs GR skaičius ir jų funkcija. Ligoniams, 
varginamiems lėtinių pilvo skausmų, nustatytas normalus arba 
sumaėjęs GR skaičius limfocituose [92], sumažėjęs GR skaičius 
ir jų panašumas ligoniams, sergantiems reumatoidiniu artritu 
ir astma [93, 94]. Pacientams, sergantiems lėtine astma, buvo 
susilpnėjęs T-ląstelių proliferacijos slopinimas gliukortikoidais 
[95]. Alergenai sumažino GR surišimo panašumą.

Visi šie susirgimai nustatyti ligoniams, kuriems sumažėjusi 
adrenaline funkcija. Hipokortizolizmas didina streso keliamų 
organizmo sutrikimų riziką. Remiantis šia prielaida, buvo 
stebimi ligoniai, kuriems nustatytas genetiškai determinuotas 
jautrumas gliukokortikoidams, lėtinio nuovargio sindromas ir 
fibromialgijos [96].

Lokalus GR jautrumas gali determinuoti įvairius 
organizmo susirgimo pasireiškimus [96]. Tai paaiškinama kaip 
disociacija tarp padidėjusio HHA ašies grįžtamojo ryšio ir 
sumažėjusio GR skaičiaus [92]. Kyla klausimas, kodėl, esant 
mažam kortizolio kiekiui, sumažėja GR skaičius, panašumas 
arba funkcija. Daugėja studijų įrodymų, kad gydymas 
citokininais sukelia GR skaičiaus mažėjimą, jų panašumą arba 
funkciją skirtingose kūno ląstelėse ir audiniuose [97]. Taip pat 
patvirtintas perdėtas imuninės sistemos aktyvacijos atsakas į 
traumą arba į lėtinį stresą. Tai gali turėti įtakos GR jautrumui 
atsirasti, nepaisant greito adrenalino aktyvumo sumažėjimo, 
dėl kurio gali atsirasti organizmo sutrikimų.

Žmogaus organizme rasti trys skirtingi GR izomorfai: 
GRa, GRb ir GRg, GRa daugiau turi įtakos gliukokortikoidų 
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genų ekspresijai, GRb veikia negatyvų GRa funkcijos 
slopinimą. Patvirtinama, kad patologiškai maža GRa ir didelė 
GRb ekspresija dalyvauja GR jautrumo atsiradimo procese 
ir sąlygoja autoimuninius sutrikimus [98]. Tokiais atvejais 
gydymas gliukokortikoidais gali būti neveiksmingas [99].

E. Charmandari ir kt. [100] apžvelgė pirminio 
generalizuoto jautrumo glukokortikoidams klinikinius aspektus 
ir molekulinius mechanizmus. Jie nustatė, kad glukokortikoidų 
receptorių mutacijos susilpnina glukokortikoidų signalų 
perdavimą ir sumažina audinių jautrumą jiems. Dėl to padidėja 
HHA ašies kompensacinė funkcija, sąlygojanti AKTH 
hipersekreciją. Ši studija įrodė, kad funkcinis mutuotų GR 
defektas išryškina svarbius molekulinių signalų ir ląstelių 
mechanizmus palaikant homeostazę ir normalią fiziologiją 
[100].

Tyrimais nustatytas antidepresantų moduliuojamasis 
poveikis GR funkcijai ir ekspresijai [101]. Taip pat nustatyta, 
kad motinos streso reakcijos gali paveikti epigenetinę GR geno 
(Nr3c1) reguliaciją. Naujagimių geno NR3C1 methiliacijos 
grandis yra jautri priešgimdyminei motinos nuotaikai ir gali 
pakeisti kūdikio HHA ašies reaktyvumą [102].

išVaDos ir būsimosios krYptYs
KIH dalyvauja integruoja neuroendokrininę, autonominę, 

širdies ir kraujagyslių bei metabolinę funkcijas formuojant 
atsaką į stresą. Tai tarpinė grandis realizuojant nervines 
ir humoralines streso pasekmes, apimančias beveik visas 
organizmo sistemas.

Suprantama, gali atsirasti padidėjusi ir sumažėjusi HHA 
ašies reakcija. Hiperkortizolizmas, kaip sindromas, pasireiškia 
esant didžiajai depresijai, pradinei streso būklei ir antinksčių 
hipertrofijai.

Hipokortizolizmo fenomenas sudomino daugelį tyrėjų. 
Tačiau dauguma jo aspektų lieka neaiškūs. Galima daryti 
tokias išvadas: hipokortizolizmas yra nespecifinis potrauminio 
streso sindromo koreliatas ir jis gali pasireikšti sveikiems, 
patiriantiems nuolatinį stresą ir pacientams, turintiems streso 
sukeltų organizmo sutrikimų, tokių kaip, lėtinio silpnumo 
sindromas, fibromialgija, lėtiniai skausmo sindromai, 
reumatoidinis artritas, astma, alergijos ir kitos psichosomatinės 
ligos.

• Hipokortizolizmo pasireiškimo mechanizmas yra 
kompleksinis ir heterogeninis,

• Jo ir su stresu susijusių ligų pasireiškimui turi įtakos 
genetiniai ir raidos veiksniai.

• Hormonų protektyvinių savybių stoka, esant 
hipokortizolimui gali būti streso sukeltų ligų priežastimi.

Hipokortizolizmo fenomeno tolesni tyrimai galimi 
integruojant metodologines, pagrindines ir klinikines studijas. 
Metodologinis šios problemos uždavinys – bazinio kortizolio 
kiekio įvairiuose kūno skysčiuose nustatymas. Taikant įvairius 
testus ir įvertinant jo pokyčius, reikia standartizuoti šios 
diagnozės kriterijus. Suprantama, kad cirkadiniai šių sutrikimų 
lygiai bei profiliai gali būti įvairūs. Ligoniams, turintiems 
streso sukeltų organizmo sutrikimų, nustatytas mažas 
kortizolio kiekis rytą [103, 104]. Iš to galima daryti išvadą, 
kad cirkadiniai kortizolio hiposekrecijos ir hipersekrecijos 
svyravimai trukdo tiksliau nustatyti jo bazinį kiekį.

Svarbu ištirti hipokortizolizmo pasireiškimo mechanizmus 
įvairiose klinikinėse populiacijose. Tai padėtų suprasti HHA 
ašies funkciją visuose lygmenyse, jos sąveiką su kitomis 
hormonų sistemomis ir pakyčiais centrinėje nervų sistemoje.

Hipokortizolizmo pasireiškimo procese dalyvaujančios 
sistemos yra susijusios su elgesio moduliacija. Vis daugėja 
įrodymų, kad gliukokortikoidai veikia KIH reguliacijoje 
dalyvaujančius hipotalamo ir amygdalos sritis [105]. Jos per 
KIH moduliuoja noradrenerginius locus coeruleus neuronus 
[106, 107] ir tarpininkauja formuojant elgesį, tokį kaip nuotaiką 
ir pažino funkcijas net genų lygmenyje [108, 109]. Mažas 
kortizolio kiekis centriniame lygyje didina jame reakciją į 
stresą, blogina mąstymą. Koreguojant kortizolio kiekį arba 
GR funkciją, galima padidinti arba sumažinti fizinius ligos 
simptomus arba keisti skausmo slenkstį.

Kitos studijos turėtu pateikti daugiau įrodymų ir 
patvirtinančių faktų, kad hipokortizolizmas yra patofiziologiškai 
susisijęs su streso sukeltais organizmo sutrikimais. Tolesni 
tyrimai padės daugiau suprasti klasikinių psichosomatinių 
ligų patogenezę ir tiksliau numatyti gydymo strategiją. Jei 
hipokortizolizmas patvirtins savo, kaip tarpininko vaidmenį 
tarp streso ir dėl jo atsirandančių organizmo sutrikimų, tai šis 
patofiziologinis modelis gali tapti nauju psichosomatinių ligų 
diagnostikos, gydymo ir profilaktikos pagrindu.
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