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Sunkumai diagnozuojant smegenų naviką: schizoafektinio 
sutrikimo ir astrocitomos klinikinis atvejis

SuMMaRy
Patients with brain tumors in neurologically silent brain areas 

might present only with psychiatric symptoms, such as schizophrenia, 
depression, anxiety disorders or others. We present a clinical 
case of 38 years old female patient who for five years was treated 
for schizoaffective disorder, including three hospitalizations in 
psychiatric departments. She had feelings that she was persecuted 
and had complaints of insomnia. Three months before reference 
to neurosurgeon she started to have difficulty to speak and a week 
later she developed inconsistent headaches in the left temporal 
side. Psychiatrist suspected organic brain lesion and the patient was 
referred to neurosurgeon. Neurological evaluation revealed partial 
sensomotoric aphasia and positive Babinski reflex on the right side. 
A contrast enhanced MRI scans of the brain revealed glial tumor in 
the left temporal lobe. Tumor was extirpated and histopathological 
evaluation revealed anaplastic astrocytoma. This case illustrates 
that brain tumors can be neurologically silent for a sufficient 
period of time and can manifest as psychiatric disorders. Therefore 
neuroimaging studies are needed when atypical changes in mental 
status or neurological symptoms and signs develop.
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ĮVaDaS
Jau seniai pastebėta, kad pacientams, sergantiems 

galvos smegenų navikais, dažnai pasireiškia psichikos 
sutrikimų ir ligos, įskaitant depresiją, nerimo sutrikimus, 
asmenybės pokyčius, maniją, psichozę, pažinimo funkcijų 
blogėjimą, nervinę anoreksiją ir kt. [1–6]. Vienas iš 1000 
hospitalizuotų psichikos sutrikimų turinčių pacientų serga 
galvos smegenų navikais ir šis dažnis yra maždaug 20 kartų 
didesnis nei bendrojoje populiacijoje [7]. Neseniai atliktoje 
retrospektyviojoje studijoje, kurios tikslas buvo išaiškinti 
nediagnozuotų ligų dažnį tarp 337 nervų ir psichikos ligomis 
sergančių pacientų, dviem diagnozuotas galvos smegenų 
navikas, todėl jiems buvo taikytas neurochirurginis gydymas 
[9]. Kitoje retrospektyviojoje studijoje nustatyta, kad 21 proc. 
pacientų, sergančių gerybinėmis meningiomis, pasireiškia 
psichikos ligų simptomų nesant neurologinių simptomų [3]. Tai 
rodo, kad galvos smegenų navikai yra dažni tarp sergančiųjų 
psichikos ligomis ir kartais gali pasireikšti be neurologinių 
simptomų, todėl jų diagnostika tampa ypač sudėtinga. Be to, 

nenustatyta ryšio tarp galvos smegenų naviko lokalizacijos, 
histologinio tipo ir nervų ir psichikos ligų simptomų [8]. Todėl 
šiuo metu rekomenduojama atlikti galvos smegenų vaizdinius 
tyrimus, tokius kaip, kompiuterinė tomografija (KT) ir (ar) 
branduolių magnetinis rezonansas (BMR) visiems pacientams, 
kuriems psichikos ligų simptomai, tokie kaip, psichozė arba 
asmenybės pokyčiai, pasireiškia po 50 metų amžiaus arba 
pakinta paciento psichikos simptomai arba pacientui pasireiškia 
neurologinių simptomų [6, 9]. 

Mes pristatome klinikinį atvejį: pacientė penkerius metus 
buvo gydoma nuo schizoafektinio sutrikimo, tačiau, pasireiškus 
neurologiniams simptomams, buvo atlikti galvos smegenų 
vaizdiniai tyrimai ir diagnozuota anaplastinė astrocitoma, 
kuriai gydyti buvo taikytas neurochirurginis gydymas.

KLiniKiniS atVEJiS
38 metų moteris prieš penkerius metus, prieš dvejus metus 

ir prieš tris savaites buvo gydyta psichiatrijos ligoninėse nuo 
Schizoafektinio sutrikimo (kodas F25, pagal TLK-10 [10]). 
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SantRauKa
Kartais pacientai, sergantys galvos smegenų navikais neurologiškai 

tyliose smegenų zonose, ilgą laiką gali būti gydomi nuo nervų ir 
psichikos ligų, įskaitant depresiją, nerimą, schizofreniją, anoreksiją 
arba pažinimo funkcijų sutrikimus. Pristatome klinikinį atvejį: 38 
metų pacientė, kuri penkerius metus buvo gydoma nuo schizoafektinio 
sutrikimo. Jai atrodė, kad yra persekiojama ir skundėsi nemiga. Šie 
simptomai palengvėdavo po stacionarinio gydymo. Tris mėnesius 
prieš siunčiant konsultuoti neurochirurgui, pacientė pradėjo sunkiau 
kalbėti, o po savaitės pradėjo jausti nepastovius skausmus kairiojo 
smilkinio srityje. Psichiatras, įtaręs organinį smegenų pažeidimą, 
siuntė pacientę konsultuoti neurochirurgui. Neurologinio tyrimo metu 
nustatyta sensomotorinė afazija ir Babinskio refleksas dešinėje pusėje. 
Atlikus galvos smegenų branduolių magnetinio rezonanso tyrimą, 
įtartas glialinis navikas kairėje smilkininėje srityje. Atlikta naviko 
ekstirpacija. Histopatologinio tyrimo metu nustatyta anaplastinė 
astrocitoma. Šis atvejis rodo, jog kartais pacientai, sergantys galvos 
smegenų naviku neurologiškai tylioje smegenų zonoje, ilgą laiką 
gali būti gydomi nuo nervų ir psichikos ligų. Todėl vaizdiniai galvos 
smegenų tyrimai būtini tais atvejais, kai pasireiškia atipiniai protinės 
būklės pokyčiai arba atsiranda neurologinių simptomų.
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Ligonę vargino mintys, kad ją nuolat seka žmonės. Ją taip 
pat kamavo nemiga, ji buvo nedarbinga. Po stacionarinio 
gydymo šie simptomai praeidavo, ir pacientė vėl tapdavo 
darbinga. Prieš du mėnesius pacientė pastebėjo, kad negali 
rasti žodžių išsakyti savo mintis, prieš tris savaites jos vyras 
pastebėjo, kad pacientė blogiau kalba, prieš dvi savaites 
atsirado nepastovūs kairiojo smilkinio srities galvos skausmai. 
Gydantis psichiatras įtarė organinę galvos smegenų ligą ir 
siuntė pacientę konsultuoti neurochirurgui. Neurologinio 
tyrimo metu nustatyta, kad pacientė klausimus suvokia, tačiau 
į juos atsako nepilnais sakiniais, painioja žodžius, linksnius, 
galūnes (dalinė sensomotorinė afazija). Buvo matomi lygūs 
sausgysliniai refleksai kairėje ir dešinėje pusėje, tačiau buvo 
nepastovus Babinskio simptomas dešinėje pusėje. Taigi, esant 
šiems neurologiniams simptomams, nuspręsta atlikti galvos 
smegenų vaizdinius tyrimus.

Galvos smegenų KT tyrimo metu buvo matomas mažesnio 
tankio darinys su padidėjusio tankio išorine riba ir aplinkinių 
audinių edema kairėje temporalinėje srityje. Diagnozei 
patikslinti buvo atliktas galvos smegenų BMR tyrimas (pav.). 
Kairėje temporalinėje skiltyje matomas 4,7×5,3×4,9 cm 
dydžio, apvalios formos navikas su stora izointencine pilkajai 
medžiagai siena bei masyvia cistine centrine dalimi. Buvo 
matomas žiedo formos kontrasto kaupimas naviko periferinėje 
dalyje, aplink naviką buvo matoma ryški perifokalinė edema, 
kairiojo šoninio skilvelio kompresinė deformacija, vidurio 
linijos struktūrų nežymi dislokacija į dešinę ir išsilyginę 
subarachnoidiniai tarpai kairėje konveksitalinėje srityje. 
Įtartas glialinis navikas ir nuspręsta atlikti naviko ekstirpacijos 
operaciją. Operacijos metu rastas glialinis navikas be aiškių 
ribų su trombuotomus kraujagyslėmis ir nekroze. Navikas 
pašalintas perifokalinės edemos ribose. Histopatologinio 
tyrimo metu nustatyta anaplastinė astrocitoma.

DiSKuSiJa
Šis klinikinis atvejis rodo, kad pacientams, sergantiems 

galvos smegenų navikais, ilgą laiką gali pasireikšti tik psichikos 
sutrikimų simptomų, be ryškių neurologinių simptomų. Minėtai 
pacientei vaizdiniai galvos smegenų tyrimai atlikti pasireiškus 
neurologiniams simptomams, toliau prireikė neurochirurginės 
intervencijos. 

Dažniausiai sergantiesiems galvos smegenų navikais 
pasireiškia vietinių ir/(ar) bendrųjų neurologinių simptomų 
[11]. Vietiniai neurologiniai simptomai, tokie kaip, hemiparezė, 
hemianopsija, afazija ir kiti priklauso nuo naviko lokalizacijos. 

Šie simptomai pasireiškia daugumai sergančiųjų pirminiais 
ar metastaziniais intrakranijiniais navikais ir dažniausiai turi 
poūmę ir progresuojančią eigą. Generalizuotų neurologinių 
simptomų pasireiškia padidėjus intrakranijiniam spaudimui, 
kurį sąlygoja auglio masė ir sutrikęs kraujo ir smegenų barjeras, 
dėl to prasideda vandens, elektrolitų ir baltymų difuzija į 
smegenų audinį [12]. Dažniausiai pasireiškiantis generalizuotas 
neurologinis simptomas yra galvos skausmas, juo skundžiasi pusė 
sergančiųjų gliomomis ir trečdalis sergančiųjų meningiomomis 
[11]. Kiti dažni generalizuoti simptomai yra pykinimas, 
vėmimas ir protinės būklės pokyčiai [11]. Tačiau kartais galvos 
smegenų navikai auga neurologiškai tyliose smegenų zonose ir 
pacientams gali pasireikšti tik psichikos sutrikimų simptomai. 
Todėl psichiatras, įtaręs organinį galvos smegenų pažeidimą, 
privalo atlikti neurologinį paciento ištyrimą, vaizdinius galvos 
smegenų tyrimus, o prireikus siųsti pacientą neurologui arba 
neurochirurgui konsultuoti. Mūsų minėtai pacientei organinis 
smegenų pažeidimas buvo įtartas ir jai nutarta atlikti vaizdinius 
galvos smegenų tyrimus atsiradus vietiniams (sensomotorinė 
afazija) ir generalizuotiems (galvos skausmas) neurologiniams 
simptomams. Skundai dėl afazijos prasidėjo prieš paskutinį jos 
hospitalizavimą į psichiatrijos ligoninę, tačiau tuo metu organinio 
galvos smegenų pažeidimo neįtarta. Galvos smegenų KT ir BMR 
tyrimai buvo atlikti prasidėjus galvos skausmams. Nustatytas 
glialinis navikas kairėje temporalinėje srityje. Literatūroje 
yra duomenų, rodančių, kad sumažėjęs pilkosios smegenų 
medžiagos tūris kairiojoje temporalinėje skiltyje yra specifiškas 
schizofrenijai [13, 14]. Be to, pilkosios smegenų medžiagos tūris 
kairiajame viršutiniame temporaliniame smegenų vingyje nuolat 
mažėja sergantiesiems schizofrenija [15]. Todėl psichiatras turi 
turėti įvertinti tai, kad schizofrenijos sutrikimai gali būti susiję su 
struktūriais pokyčiais kairėje temporalinėje skiltyje ir turi ieškoti 
vietinių neurologinių simptomų, atsirandančių dėl organinių 
pažeidimų kairėje smegenų pusėje. Dažniausia paradigma 
diagnozuojant organinius smegenų pažeidimus psichikos ligomis 
sergantiems pacientams yra tokia: psichikos ligų simptomai–
vietiniai arba generalizuoti neurologiniai simptomai–galvos 
smegenų vaizdiniai tyrimai–organinis smegenų pažeidimas. 
Tačiau kartais toks diagnozės nustatymo kelias gali būti per ilgas 
pacientams, sergantiems galvos smegenų navikais, nes ankstyva 
diagnostika turi tiesioginę įtaką gydymo galimybių pasirinkimui 
ir tokių pacientų gyvenimo kokybei. 

Mes neturime duomenų apie minėtos pacientės ligos eigą 
po neurochirurginio gydymo, todėl negalime nustatyti, ar 
psichikos ligų simptomų atsirado dėl galvos smegenų naviko, 

Pav. galvos smegenų magnetinio rezonanso tyrimas: matomas glialinis navikas kairėje temporalinėje skiltyje su perifokalinės 
edemos požymiais
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ar pacientė sirgo dviem skirtingomis ligomis. Taip pat mes 
negalėjome patys apklausti pacientės ir patikrinti diagnozės, 
kuri buvo parašyta ligos istorijoje, tačiau diagnozė ligos 
istorijoje buvo užkoduota kaip TLK-10, kodas F. Kita vertus, 
šiuo atvejo aprašymu mes norėjome parodyti diagnostinius 
sunkumus, su kuriais susiduria psichiatras, diagnozuodamas 
organinį smegenų pažeidimą. 

Šis klinikinis atvejis rodo, kad psichiatras turėtų visada 
įtarti organinį smegenų pažeidimą. Vietinių ir židininių 
neurologinių simptomų, taip pat atipinių nervų ir psichikos ligų 
simptomų įvertinimas turi būti įprastas psichiatro praktikoje, 
taip pat laiku atliekamos diagnostinės intervencijos, tokios 
kaip, KT arba BMR tyrimai ir/(ar) siuntimas konsultuoti 
neurologui ar neurochirurgui – visa tai turi būti atlikta kaip 
įmanoma greičiau. 
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SuMMaRy
Recently, the prevalence of Posttraumatic Stress Disorder 

(PTSD) in adolescence is higher than the prevalence of PTSD in 
adult populations. PTSD has been found to affect many areas in the 
neuroendicrine system, enhance negative feedback control of the 
hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis, and cause neurochemical 
changes such as altering noradrenergic and seratonergic activity. 
Notable physical alterations commonly found in adults with PTSD 
include reduced hippocampal volume, exaggerated amygdala 
responses and impaired prefrontal cortical function. Decreased 
immunity has also been consistently found in individuals with 
PTSD, particularly in response to continuous trauma. Core biological 
changes contributing to PTSD affect emotion, arousal, perception 
of the self and the world, irritability, impulsivity, anger, aggression, 

depression, and health. PTSD and suicidality are often found in 
populations of adolescents presenting with other emotional disorders 
(particularly mood disorders), alcohol and other drug (AOD) use, 
exposure to violence, childhood abuse, and/or a family or peer history 
of suicide. There is evidence that the aforementioned factors may act 
to moderate the biological and psycho-social influences of stressful 
life events and lead to eventual suicidality. The most promising 
preventions and treatments for this cohort include suicide risk 
screenings, suicide education, Cognitive Behavioral Therapy (CBT), 
Dialectical Behavioral Therapy (DBT), addressing associated coping 
mechanisms, behavioral plans, and prescribing anti-depressant and 
anti-anxiety medications. However, when prescribing medications, 
physicians need to be careful to consider the weaknesses and strengths 
of each of the pharmacological options (specifically SSRI’s) as they 
apply to adolescents presenting with PTSD and suicidality.
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EtioPathogEnESiS of PtSD in aDoLESCEntS

A recent literature review found the lifetime prevalence 
of PTSD in adolescents ranging from 6.3-8.1% [1]. Further, 
PTSD symptomology has been found at higher levels among 
adolescent populations compared to adult populations [2], which 
is particularly disconcerting given the fact that PTSD initiated 

earlier in life is more likely to disrupt adolescent’s psychosocial 
abilities to function later in life [1, 3]. PTSD is characterized 
by a traumatic event resulting in intense fear, helplessness, or 
horror and presented through re-experiencing the trauma in a 
myriad of ways such as flashbacks or nightmares [4]. Further, 
distinctions have been made between PTSD as a result of 
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