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Vestos Steiblienės daktaro disertacija „Skydliaukės ašies funkcija ūminės 
psichozės epizodo metu“

Vesta Steiblienė 1990m. baigė Kauno Medicinos Akademiją, įgijo gydytojo profesinę kvalifikaciją. 1990-1992m.  
Kauno Medicinos Akademijos Psichiatrijos klinikoje  studijavo psichiatrijos rezidentūroje, įgijo gydytojo 
psichiatro profesinę kvalifikaciją. Nuo 1995 iki 2009m. dirbo Žiegždrių Psichiatrijos ligoninėje gydytoja 
psichiatre, nuo 2000m. - Ūminių psichozių skyriaus vedėja. Dirbdama Žiegždrių PL V. Steiblienė pradėjo rinkti 
medžiagą savo moksliniam darbui, kurį tęsė  2008 m. įstojusi į LSMU doktorantūros studijas bei dirbdama 
LSMU Psichofizioloijos ir reabilitacijos instituto jaunesniąja moksline darbuotoja. Mokslinio darbo rezultatai 
sėkmingai buvo pristatyti ne tik Lietuvoje bet ir tarptautiniuose kongresuose Prahoje, Barselonoje, Miunchene, 
Paryžiuje. Daktaro disertacija buvo sėkmingai apginta 2012 metų rugpjūčio 31 dieną Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto Medicinos akademijos Elgesio medicinos institute. Šiuo metu V. Steiblienė dirba LSMU MA 
Psichiatrijos klinikoje, kur psicho-endokrinologija ir toliau išlieka jos klinikinio ir mokslinio domėjimosi sritimi. 

ĮVADAS
Šizofreninių sutrikimų, pasireiškiančių ūminėmis 

psichozėmis, paplitimas siekia 2–3 proc., jiems progresuojant, 
blogėja pacientų socialinės funkcijos ir gyvenimo kokybė. 
Gilesnis psichozių etiologijos ir patofiziologijos supratimas 
suteikė galimybes tobulinti prevencines strategijas bei kurti 
veiksmingesnius gydymo metodus. 

Skydliaukės disfunkcija dažnai susijusi su psichikos 
sutrikimais, ji gali turėti įtakos psichiatrinių sutrikimų 
pasireiškimui ir sąlygoti atsaką į gydymą. Patys psichikos 
sutrikimai gali paveikti skydliaukės ašį. Yra duomenų 
apie padidėjusią bendrojo tiroksino (T4) koncentraciją 
sergant ūminėmis psichozėmis ir tai vadinama tranzitine 
hipertiroksinemija. Bet nepakanka duomenų apie jos dažnį 
ir įtakojančius veiksnius. Nėra duomenų apie ūminėmis 
psichozėmis sergančių pacientų jautraus skydliaukės aktyvumo 
žymens - lytinius hormonus surišančio globulino (SHBG) 
koncentraciją. 

Antros kartos antipsichoziniai vaistai ūminių psichozių 
gydyme nepasirodė ne tokie veiksmingi kaip tikėtasi, 
esama duomenų apie jų  poveikius skydliaukės hormonų 
koncentracijai. Geresnis antipsichozinių vaistų veikimo 
mechanizmų supratimas atveria galimybes gydyti, išvengiant 
nepageidaujamų reiškinių. 

Skydliaukės hormonų klinikinė reikšmė patvirtinta 
depresijų gydymui bei psichologinės savijautos gerinimui. 
Skirtingai nuo įrodymų gausos, kur trijodotironinas (T3) 
vartotas kaip priedas gydant depresijas, atlikta tik keletas 
tyrimų, kurių metu gydant šizofreniją tipiniais antipsichotikais, 
papildomai buvo skiriama T3. Nėra duomenų apie T3 poveikį 
šizofreniją gydant antros kartos atipiniais antipsichoziniais 
vaistais.

DARBO TIKSLAS 
Įvertinti ūmine psichoze sergančių pacientų skydliaukės 

ašies funkciją.

DARBO UŽDAVINIAI
1. Įvertinti ūmine psichoze sergančių pacientų 

skydliaukės ašies hormonų koncentraciją, palyginant su 
kraujo donorų kontroline grupe, nustatyti sąsajas su psichozės 
simptomų sunkumu ir vartotais psichotropiniais vaistais.

2. Įvertinti skydliaukės ašies hormonų koncentracijos 
pokyčius gydant ūminės psichozės epizodą antipsichoziniais 

vaistais, sąsajas su pradine hormonų koncentracija ir su ūminės 
psichozės epizodo klinikinėmis charakteristikomis.

3. Įvertinti lytinius hormonus surišančio globulino 
(SHBG) koncentracijos pokyčius gydant ūminės psichozės 
epizodą antipsichoziniais vaistais, sąsajas su pradine hormono 
koncentracija ir su ūminės psichozės epizodo klinikinėmis 
charakteristikomis.

4. Įvertinti pagalbinio gydymo L–trijodotironinu 
(T3) veiksmingumą ir saugumą, gydant ūminę šizofreniją 
risperidonu.

IŠVADOS
1. Ūmine psichoze sergantys pacientai, lyginant su 

kontroline grupe pasižymėjo didesne FT4 koncentracija 
bei didesniu hipertiroksinemijos dažniu. Ūmine psichoze 
sergančių pacientų skydliaukės funkcijos pokyčiai gali paveikti 
kitų audinių, tokių kaip, kepenys, funkciją – tai įrodė didesnė 
vyriškosios lyties pacientų SHBG koncentracija. Skydliaukės 
ašies hormonų koncentracija buvo susijusi su ūminės psichozės 
epizodo afektinių simptomų sunkumu bei iki hospitalizavimo 
vartotais antipsichoziniais vaistais. 

2. Ūminės psichozės epizodo gydymas antipsichoziniais 
vaistais mažino skydliaukės hormonų koncentraciją ir didino 
TSH koncentraciją. Skydliaukės hormonų koncentracijos 
pokyčiai po gydymo priklausė nuo pradinės hormonų 
koncentracijos, o gydymas antipsichoziniais vaistais slopino 
didesnę ir didino mažesnę hormonų koncentraciją: stabilizavo 
skydliaukės ašies funkciją nauju metaboliniu lygmeniu. 
Ūminės psichozės epizodo klinikinių charakteristikų sąsajos 
su skydliaukės ašies hormonų koncentracijos pokyčiais po 
gydymo antipsichoziniais vaistais buvo mažiau akivaizdžios.

3. Ūminės psichozės epizodo gydymas antipsichoziniais 
vaistais mažino SHBG koncentraciją. SHBG koncentracijos 
pokytis po gydymo priklausė nuo pradinės SHBG 
koncentracijos ir lyties, nes pokyčiai nustatyti tik moterims 
su didesne SHBG koncentracija. Moterys buvo jautresnės 
šiam antipsichozinių vaistų poveikiui, ypač gydant tipiniu 
antipsichoziniu vaistu haloperidoliu. 

4. Papildomas T3 skyrimas, gydant ūmine šizofrenija 
sergančius pacientus risperidonu, lyginant su placebu buvo 
saugus ir veiksmingas; pagreitino ir sustiprino risperidono 
antipsichozinį poveikį. T3 skyrimas slopino TSH ir stimuliavo 
SHBG sekreciją ir tai siejosi su ūminės šizofrenijos simptomų 
gerėjimu. Dėl mažos tiriamųjų imties duomenys traktuojami 
tik kaip preliminarūs.
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