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Didžiojo penketo asmenybės savybių ryšys su rizikingu 
alkoholio vartojimu ir priklausomybės nuo alkoholio 

sindromu 

SUMMARY
Introduction. The influence of personality on the risk of alcohol use 
and addiction is well known. Several personality traits have been 
established to be linked with higher risk of addictive substance use, 
and addiction. However, there is a lack of such studies in Lithuania 
despite that the rates of alcohol use in Lithuania are the highest among 
the European Union countries.
Aim. To evaluate the associations of personality traits with harmful 
alcohol use and dependence in Lithuanian population and to compare 
the associations in groups stratified on gender.
Methods. Study sample included 728 people: 634 healthy volunteers, 
and 94 patients diagnosed with alcohol dependence. Harmful use 
of alcohol was evaluated by Alcohol Use Disorder Identification 
Test (AUDIT). The Ten Item Personality Measure scale was 
used to measure the Big-Five personality domains: Extroversion, 
Agreeableness, Conscientiousness, Emotional Stability and Openness 
to Experiences. Participants were divided into three groups according 
to the pattern of alcohol use: control group (no alcohol dependence, 
AUDIT score < 8 points); harmful alcohol use group (AUDIT score ≥8 
points, no diagnosis of alcohol dependence); and alcohol dependence 
group F10.2, F10.3 diagnosis by the International Classification of 
Diseases -10)).
Results. The group of harmful alcohol users scored lower on 
Agreeableness and Conscientiousness than control group. Patients 
with alcohol dependence scored lower on the Conscientiousness, 
Emotional Stability and Openness to Experiences than control group. 
Alcohol dependent males, but not females, scored lower on the 
Openness to Experience, and females, but not males, scored higher on 
the Agreeableness. There were no differences between groups of male 
harmful alcohol users and control. Female harmful users of alcohol 
scored higher on the Extroversion and lower on Conscientiousness 
and Agreeableness than control group.
Conclusions. Both males and females who had alcohol dependence 
differed by their personality from control group. However, only 
females, but not males, who were harmful alcohol users differed from 
control by their personality. The TIPI scale could be useful for selecting 
the targeted prevention groups and for invidualised interventions. The 
results suggest a possible need for divergent interventions for alcohol 
use in males and in females.
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SANTRAUKA
Įvadas. Asmenybės reikšmė alkoholio vartojimui ir vartojimo 
sutrikimų rizikai yra gerai žinoma: nemažai asmenybės bruožų yra 
sieti su didesne priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo ir 
vartojimo sutrikimų rizika. Tačiau, Lietuvoje, nepaisant to, kad čia 
alkoholio vartojimo rodikliai yra vieni didžiausių Europos Sąjungoje, 
vis dar trūksta tyrimų, apimančių alkoholio vartojimą ir sutrikimus 
lemiančių priežastis.
Tikslas. nustatyti ryšius tarp asmenybės  bruožų ir rizikingo alkoholio 
vartojimo bei priklausomybės Lietuvoje ir palyginti šių ryšių reikšmę 
grupėse, išskirtose pagal lytį.
Metodai. Tyrime dalyvavo 728 tiriamieji: 634 sveiki savanoriai 
ir 94 pacientai, turintys priklausomybės nuo alkoholio sindromą. 
Rizikingas alkoholio vartojimas vertintas Sutrikimų, atsiradusių 
dėl alkoholio vartojimo testu (AUDIT). Dešimties klausimų 
asmenybės inventoriumi (TIPI) vertinta Didžiojo penketo asmenybės 
savybės: ekstroversija, sutikimas su kitais, sąmoningumas, 
emocinis stabilumas, atvirumas patirtims. Tiriamieji išskirti į tris 
grupes, remiantis jų alkholio vartojimo pobūdžiu: kontrolinė grupė 
(neturintys priklausomybės nuo alkoholio diagnozės, AUDIT balų 
suma <8), rizikingai vartojantys alkoholį (neturintys priklausomybės 
nuo alkoholio diagnozės, AUDIT balų suma ≥8) ir asmenys, turintys 
priklausomybės nuo alkoholio sindromą (diagnozės  F10.2, F10.3, 
remiantis Tarptautinės statistinės ligų ir susijusių sveikatos problemų 
klasifikacijos, dešimtuoju leidimu (TLK-10)).
Rezultatai. Rizikingai alkoholį vartojantys asmenys surinko 
žemesnius balus vertinant sutikimą su kitais ir sąmoningumą nei 
kontrolinė grupė. Pacientai, turintys priklausomybę nuo alkoholio 
surinko žemesnius balus vertinant sąmoningumą, emocinį stabilumą, 
atvirumą patirtims nei kontrolinė grupė. Nuo alkoholio priklausomi 
vyrai, bet ne moterys, surinko žemesnius balus vertinant atvirumą 
patirtims, o moterys, bet ne vyrai  – aukštesnius balus vertinant 
sutikimą su kitais. Skirtumų tarp rizikingai alkoholį vartojančių 
vyrų ir kontrolinės grupės vertinant TIPI skale nerasta. Rizikingai 
alkoholį vartojančios moterys surinko aukštesnius balus vertinant 
ekstroversiją ir žemesnius vertinant sąmoningumą ir sutikimą su 
kitais, nei kontrolinė grupė.
Išvados. Priklausomi nuo alkoholio asmenys, tiek vyrai, tiek moterys, 
skyrėsi asmenybės savybėmis nuo kontrolinės grupės. Tarp rizikingai 
alkoholį vartojančių asmenų nuo kontrolinės grupės pagal asmenybės 
savybes nuo kontrolinės grupės skyrėsi tik moterys, bet ne vyrai. TIPI 
skalė galėtų būti naudinga atrenkant tikslines prevencijos grupes, ar 
individualizuotos intervencijos priemones, be to, vyrams ir moterims 
gali reikėti skirtingų intervencijos ar prevencijos priemonių.
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ĮVADAS

Priklausomybė – tai grupė elgesio, psichologinių ir 
kognityvinių fenomenų, pasireiškiančių stipriu potraukiu 
vartoti priklausomybę sukeliančią medžiagą [1]. Vystantis 
priklausomybės sindromui vartojimas siekiant apsvaigti 
palaipsniui tampa nebekontroliuojamu [1, 2], kinta motyvacijos 
šaltinis, t.y. vartojama siekiant išvengti abstinencijos [3] 
vartojimas tampa vyraujančiu gyvenime siekiu [1–3]. 
Priklausomybė, kaip sindromas, vystosi palaipsniui [3], o riba 
tarp rizikingo ar žalingo priklausomybę sukeliančios medžiagos 
vartojimo ir  priklausomybės yra sunkiai atskiriama [3, 4]. 
Tačiau svarbu, jog ir dar nesant klinikinio priklausomybės 
sindromo,  priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimas yra 
žalingas fizinei ir psichinei sveikatai, o rizikingas ir žalingas 
vartojimas yra tarpinis etapas iki priklausomybės išsivystymo 
[4]. Taigi, svarbu identifikuoti bei tirti ne tik priklausomybės 
sindromo priežastis ir eigą, bet ir kitus alkoholio vartojimo 
sutrikimus, pvz., žalingą ar rizikingą vartojimą.  

Viena iš labiausiai vakarų pasaulyje paplitusių 
priklausomybę sukeliančių medžiagų yra alkoholis. Europoje 
asmuo virš 15 m. amžiaus vidutiniškai suvartoja 9,8 l gryno 
alkoholio per metus [5]. Nors Lietuvoje pastaruoju metu 
alkoholio suvartojimas ir mažėja: 2019m preliminariais 
duomenimis vidutiniškai gyventojui virš 15m 2019 m teko 11,1 
l gryno alkoholio ekvivalento [6] (plg.: 2016m 15,0 l [7]), tačiau 
šis rodiklis vis dar išlieka aukštesnis nei Europos vidurkis.    

Visame pasaulyje alkoholio vartojimas ir vartojimo 
sutrikimai yra labiau paplitę tarp vyrų, o Lietuvoje atotrūkis 
tarp vyrų ir moterų alkoholio vartojimo ypač ryškus. Pagal 
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) Lietuvoje alkoholį 
vartojantiems (atmetus asmenis, kurie metų bėgyje visiškai 
nevartojo alkoholio) vyrams virš 15 m. teko 27,9 l gryno 
alkoholio asmeniui, o alkoholį vartojančioms moterims – 
9,7 l [5]. Taip pat Lietuvoje panašus atotrūkis ir tarp turinčių 
alkoholio vartojimo sutrikimus asmenų: jei tarp moterų 
alkoholio vartojimo sutrikimai paplitę panašiai kaip Europoje: 
3,6 proc., (Europos vidurkis 3,5 proc.), tačiau tarp vyrų 
alkoholio vartojimo sutrikimų dažnis gerokai viršija Europos 
vidurkį ir siekia 19,9 proc. (Europos vidurkis 8,6 proc.) [5, 8].

Nors Lietuva išsiskiria alkoholio suvartojimo rodikliais, 
tačiau trūksta tyrimų apie tai sąlygojančias priežastis. Be 
to nepaisant vykdomų prevencinių programų, alkoholio 
suvartojimo ir alkoholio vartojimo sutrikimų rodikliai vis dar 
auga visame pasaulyje [5], o pakankamai efektyvių gydymo 
priemonių kol kas nėra. Taigi, tyrimai, kuriais patikslinamos 
alkoholio vartojimo sutrikimų priežastys padėtų kuriant ir 
taikant tikslesnes ir efektyvesnes prevencijos bei intervencijos 
priemones [9, 10] ir tikslesnius, individualizuotus gydymo 
metodus [11, 12].

Vienas iš rizikos veiksnių, siejamas su didesne alkoholio 
vartojimo sutrikimų rizika, yra asmenybė: tam tikras 
asmenybės savybes turintys asmenys yra labiau linkę vartoti 
priklausomybę sukeliančias medžiagas, jiems dažniau išsivysto 
priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo sutrikimai [13–
15]. Asmenybės savybės, kurias lemia tiek biologiniai faktoriai, 
tiek aplinka [16],  lemdamos asmens reakcijas į aplinką, 
lūkesčius, vyraujančius susidorojimo su problemomis būdus, 

gali paskatinti pažeidžiamumą įvairioms priklausomybėms 
[17]. Ilgalaikis vartojimas pats iš savęs keičia asmens reakcijas, 
vartojimas tampa vienu iš susidorojimo su problemomis ar 
emocinėmis būsenomis būdų, sustiprina presdisponavusių 
faktorių veikimą, be to vyksta ir neurobiologiniai pokyčiai, 
dėl kurių tampa dar sunkiau sukontroliuoti vartojimą, taigi, 
užsiveda „užburtas ratas“ [3, 17].  

Su alkoholio vartojimu ir vartojimo sutrikimais dažnai 
siejama labiau išreikšti ekstraversija ir neurotiškumas, žemesni 
sutariamumas su kitais ir sąmoningumas [15]. Skirtingos 
asmenybės savybės, lėmusios pažeidžiamumą, siejamos tiek 
su skirtingais biologiniais mechanizmais [11, 13], tiek su 
motyvacijos šaltiniais ir priežastimis, lemiančiais rizikingą 
vartojimą ir priklausomybę [11, 13,14,18]. Pagal asmens 
psichologines savybes ir vartojimo motyvacijos šaltinį 
parinktas gydymas [9,19] ir prevencijos [9] priemonės duoda 
sėkmingesnių rezultatų. Be to, pagal asmenybės bruožus 
galima prognozuoti ir alkoholio vartojimo pasekmes, rizikingo, 
žalingo alkoholio vartojimo riziką, gydymo efektyvumą ir 
vartojimo išeitis [15,20].

Šiuo tyrimu buvo siekta nustatyti asmenybės savybes, 
paplitusias tarp asmenų, rizikingai vartojančių alkoholį ar 
priklausomų nuo alkoholio, bei ryšių tarp asmenybės ir 
alkoholio vartojimo sutrikimų skirtumus tarp lyčių.

METODAI

Tyrimas atliktas remiantis bioetikos leidimu (BE-2-
25), išduotu Kauno regioninio biomedicininių tyrimų etikos 
komiteto. Visiems tyrime dalyvaujantiems asmenims buvo 
suteiktas iš raidžių ir skaičių sudarytas kodas, neturintis nieko 
bendro su tiriamojo tapatybe. Duomenys buvo renkami ir 
saugomi žymint tik tiriamajam suteiktu kodu, siekiant apsaugoti 
tiriamųjų konfidencialumą.

Vykdant tyrimą apklausta 731 tiriamųjų, iš jų 312 vyrų, 
419 moterų. Kadangi 3 tiriamieji nepilnai užpildė skales, 
jų duomenys nebuvo įtraukti į analizę. Tyrime dalyvavo: 
savanoriai, į tyrimą kviesti per skelbimus socialinėse medijose 
ir sniego gniūžtės principu ir asmenys gydomi Respublikiniame 
priklausomybės ligų centre, Kauno filiale.

Į tyrimą įtraukti asmenys išreiškę norą dalyvauti tyrime 
ir pasirašę informuoto sutikimo formą, laisvai suprantantys 
lietuvių kalbą, galintys suprasti tyrimo tikslą, procedūras; 
taikytas amžiaus kriterijus:  20–65 metai. Atmesti asmenys, 
turintys sunkias psichikos ligas ar protinę negalią, dėl kurių 
tiriamasis negalėtų įvertinti savo veiksmų, tyrimo tikslų ir 
procedūrų; nėščios moterys. Priklausomybė nuo kelių medžiagų 
vienu metu nebuvo laikoma atmetimo kriterijumi, į tyrimą buvo 
įtraukti ir asmenys, besigydantys dėl kelių priklausomybių, tarp 
kurių buvo ir alkoholio priklausomybė (n = 8).

Tiriamieji skirstyti į tris grupes pagal alkoholio vartojimą 
ir galimus alkoholio vartojimo sutrikimus, remiantis klinikine 
diagnoze arba AUDIT testo rezultatu: kontrolinė grupė (AUDIT 
balų suma <8), rizikingai alkoholį vartojantys asmenys 
(AUDIT balų suma ≥8, bet nėra priklausomybės nuo alkoholio 
diagnozės) ir priklausomi nuo alkoholio asmenys (diagnozės 
pagal TLK-10: F10.2 (Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl 
alkoholio vartojimo, priklausomybės sindromas) ir F10.3 
(Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl alkoholio vartojimo, 
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abstinencijos būklė).
Instrumentai
Sutrikimų, atsiradusių dėl alkoholio vartojimo testas
AUDIT skalė yra skirta vertinti požymius, susijusius 

su rizikingu ir žalingu alkoholio vartojimu ir galima 
priklausomybės sindromo rizika [21]. Skalė sudaryta iš 10 
klausimų, apimančių požymius, būdingus alkoholio vartojimo 
sutrikimams. Vertinama: alkoholio vartojimo dažnis ir kiekis 
(1–3 klausimai), fiziniai priklausomybės požymiai (4–6 
klausimai), alkoholio vartojimo sukeliamos žalos požymiai 
(7–10 klausimai) [21, 22]. AUDIT testas pasižymi dideliu 
jautrumu ir specifiškumu identifikuojant alkoholio vartojimo 
sutrikimu [21]. 8 ir daugiau balų identifikuoja rizikingą 
alkoholio vartojimą ir galimą alkoholio priklausomybės riziką, 
mažesnė nei 8 balų suma nurodo, kad tokios rizikos labai 
tikėtina, kad nėra [21, 22]. Lietuvoje AUDIT skalę išvertė, 
adaptavo ir metodines skalės taikymo gaires parengė Lietuvos 
higienos institutas [23], Lietuvoje ši skalė yra anksčiau taikyta 
moksliniuose tyrimuose [24].

Dešimties klausimų asmenybės inventorius
Viena iš labiausiai paplitusių asmenybės vertimo sistemų 

remiasi Didžiojo penketo asmenybės savybėmis. Didysis 
penketas apima ekstroversiją, emocinį stabilumą, sutikimą su 
kitais, organizuotumą ir atvirumą patirtims [25]. Šios savybės 
atspindi pakankamai stabilų asmenybės konstruktą, nežymiai 
besikeičianti su laiku [26]. 

Dešimties klausimų asmenybės inventorius (angl. Ten 
Item Personality Inventory, TIPI) remiasi Didžiojo penketo 
(angl. Big-5) asmenybės dimensijų klasifikacija [27].  Tai ypač 
trumpas, sudarytas iš 10 teiginių, klausimynas. Skalę pildo 
pats respondentas, vertindamas balais nuo 1 iki 7, kaip labai jo 
manymu teiginys jį atitinka (1 – visiškai nesutinku, 7 – visiškai 
sutinku). Nepaisant savo trumpumo, TIPI pasižymi geru 
jautrumu ir patikimumu vertinant Didžiojo penketo asmenybės 
dimensijas [27–29]. Skalės tyrimuose pademonstruoti 
pakankamai aukšti kovergencinis ir diskriminantinis validumas, 
stabilumas, išorinis validumas [27–29]. Ši skalė yra anksčiau 
adaptuota Lietuvos kultūrai, naudota Lietuvoje moksliniuose 
tyrimuose ir pademonstravusi gerus validumo rodiklius [30, 
31].

Statistinė analizė
Duomenų statistinė analizė atlikta SPSS statistinės 

analizės paketu (IBM SPSS Statistics 20, Chicago, IL). 
Sociodemografiniai skirtumai tarp grupių, išskirtų pagal 
alkoholio vartojimo sutrikimus vertinti naudojant Pearson‘o 
χ2. Siekiant nustatyti asmenybės savybių ryšį su rizikingu 
alkoholio vartojimu ir priklausomybės rizika, lygintos naudotų 
skalių sumos tarp grupių. Taikyti neparametriniai kriterijai 
(Kruskalo-Voleso (angl. Kruskal-Wallis one-way analysis of 
variance) ranginė analizė), nes AUDIT testo ir TIPI skalės balų 
skirstiniai nebuvo normalieji.

REzULTATAI

Tyrime dalyvavo 731 tiriamasis, 3 tiriamieji nepilnai 
užpildė TIPI skalę ir jų duomenys nebuvo įtraukti į analizę. Tarp 
įtrauktų tiriamųjų 94 asmenys buvo pacientai,  besigydantys 
Respublikiniame priklausomybės ligų centre, Kauno filiale ir 
turintys alkoholio priklausomybės sindromą ir 634 savanoriai. 
Iš tyrime dalyvavusių savanorių pagal AUDIT testo balus 441 
pateko į kontrolinę, o 193 – į rizikingai alkoholį vartojančių 
grupę. Sociodemografiniai tiriamųjų duomenys ir skirtumai 
tarp grupių, išskirtų pagal alkoholio vartojimo sutrikimus, 
pateikti lentelėje 1. Vyrų ir moterų, dalyvavusių tyrime, 
skaičius ženkliai nesiskyrė: vyrai sudarė 42,3 proc., o moterys 
– 57,7 proc. respondentų. Tarp rizikingai alkoholį vartojančių 
ir turinčių priklausomybę asmenų buvo daugiau vyrų, vienišų 
asmenų ir asmenų turinčių vidurinį arba žemesnį nei vidurinis 
išsilavinimą nei kontrolinėje grupėje. 

TIPI skale matuotų Didžiojo penketo asmenybės savybių 
įverčiai (vidurkiai, medianos ir interkvartiliniai rangai) ir 
įverčių skirtumai tarp lyčių yra pateikti 2 lentelėje. Moterys 
buvo linkusios surinkti aukštesnius balus nei vyrai vertinant 
ektroversiją, sutariamumą su kitais, sąmoningumą, atvirumą 
patirtims ir žemesnius balus nei vyrai vertinant emocinį 
stabilumą.

Didžiojo penketo asmenybės savybių ryšys su alkoholio 
vartojimo sutrikimais

TIPI balų sumos ir jų skirtumai tarp grupių išskirtų pagal 
alkoholio vartojimą yra pateikiami 3 lentelėje. Lyginant Didžiojo 
penketo asmenybės savybes tarp grupių, išskirtų pagal alkoholio 

1 lentelė. Sociodemografiniai tiriamųjų duomenys bei jų skirtumai tarp grupių, išskirtų pagal alkoholio vartojimo sutrikimus
 
 Visi tiriamieji Kontrolinė 

grupė
Rizikingai vartojantys 
alkoholį asmenys

Pacientai su alkoholio 
priklausomybės sindromu

Statistika (df) p

Tiriamųjų skaičius, n (proc.) 728 441 (60,6) 193 (26,5) 94 (12,9)   
Lytis       
Vyrai, n(proc.) 308 (42,3) 116 (26,3) 121 (62,7) 71 (75,5) 121,65 (df=2) <0,001
Moterys, n (proc.) 420 (57,7) 325 (73,7) 72 (37,3) 23 (24,5)   
Amžius, vidurkis (SN) 34,81 (11,64) 34,15 (11,57) 32,51 (10,71) 42,64 (10,73) 27,59 (df=2) <0,001
Vienišas/-a, n (proc.)  223 (30,6) 117 (26,5) 78 (40,4) 28 (29,7) 17,62 (df=2) 0,001
Santykiuose, n (proc.)  490 (67,3) 316 (71,7) 112 (58,0) 62 (66,0)   
Kita/nenurodė, (proc.) 15 (2,1) 8 (1,8) 3 (1,6) 4 (4,3)   
Išsilavinimas       
Vidurinis ar žemesnis, n (proc.) 336 (46,2) 158 (35,8) 107 (55,4) 71 (75,5) 57,58 (df=2) <0,001
Aukštasis, n(proc.) 388 (53,3) 280 (63,5) 85  (44,1) 23 (24,5)   
Kita/nenurodė, n (proc.) 4 (0,5) 3 (0,7) 1 (0,5)  0 (0,0)
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vartojimo sutrikimus, žemesniu sąmoningumu pasižymėjo tiek 
rizikingai alkoholį vartojantys, tiek nuo alkoholio priklausomi 
asmenys. Priklausomi nuo alkoholio asmenys buvo mažiau 
emociškai stabilūs ir atviri naujovėms nei kontrolinė grupė, o 
rizikingai vartojantys alkoholį asmenys šiomis savybėmis nuo 
kontrolinės grupės nesiskyrė. Rizikingai vartojantys alkoholį 
asmenys surinko mažiau balų matuojant sutariamumą su kitais 
nei kontrolinė ir  nei priklausomų asmenų grupė. Statistiškai 
patikimų skirtumų, lyginant trijų grupių ekstraversijos balus, 
nerasta.

TIPI balų sumos ir jų skirtumai vyrams ir moterims tarp 
grupių išskirtų pagal alkoholio vartojimą yra pateikiami 4 
(vyrai) ir 5 (moterys) lentelėse. Išskyrus grupes pagal lytį 
pastebėta, jog tiek vyrai, tiek moterys, turintys alkoholio 
priklausomybės sindromą pasižymėjo žemesniu sąmoningumu 
ir emociniu stabilumu. Tačiau priklausomiems nuo alkoholio 
vyrams buvo būdingas žemesnis atvirumas patirtims, o 
moterims – aukštesnis sutariamumas su kitais, lyginant su 
kontroline grupe.  Rizikingai alkoholį vartojantys vyrai pagal 
TIPI vertintas asmenybės savybes nesiskyrė nuo kontrolinės 
grupės, o rizikingai alkoholį vartojančios moterys pasižymėjo 
žemesniu sąmoningumu, sutariamumu su kitais ir aukštesne 
ektraversija nei kontrolinė grupė.

DISKUSIJA

Šiuo tyrimu siekta nustatyti galimus asmenybės faktorius, 
susijusius su rizikingu alkoholio vartojimu ir priklausomybe 
nuo alkoholio Lietuvoje.

Priklausomi nuo alkoholio asmenys pasižymėjo žemesniu 
sąmoningumu, emociniu stabilumu ir atvirumu patirtims. 
Mažesni emocinis stabilumas ir sąmoningumas tarp asmenų, 
turinčių priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo 
sutrikimus,  irgi yra dažnai sutinkami kituose tyrimuose [15, 
18, 32, 33]. Mūsų tyrime žemesni sąmoningumas ir emocinis 
stabilumas buvo būdingas tiek vyrams, tiek moterims. Mažesnis 
sąmoningumas gali sąlygoti didesnę priklausomybės nuo 
alkoholio riziką dėl prastesnių planavimo gebėjimų, prastesnės 
asmens savikontrolės, o mažesnis emocinis stabilumas – 
gali lemti alkoholio vartojimą siekiant užslopinti neigiamas 
emocijas [18, 34].  

Iš kitos pusės – ilgalaikis alkoholio vartojimas irgi yra 
siejamas su asmenybės pokyčiais ir gali pats paskatinti 
sąmonigumo, emocinio stabilumo mažėjimą ir kt. [33]. Dėl 
ilgalaikio alkoholio vartojimo sąlygotų neurobiologinių pokyčių 
silpnėja elgesio kontrolė [35], be to chroniškai vartojamas 
alkoholis  aktyvina pogumburio – hipofizės – antinkščių ašį, 
kas yra siejama su padidėjusiu jautrumu neigiamam afektui [3] 

2 lentelė. Dešimties klausimų asmenybės skalės ir subskalių 
vidutiniai įverčiai bei skirtumai tarp lyčių

Skalė Vidurkis Mediana 
[Q1–Q3]

Mano-Vitnio 
U kriterijus

p

TIPI
Ekstraversija
Visi tiriamieji 4,65 4,5 [3,5–6] 0,002
Vyrai 4,45 4,5 [3,5–5,5] 73018,0
Moterys 4,80 5,0 [4,0–6,0]
Sutariamumas su kitais
Visi tiriamieji 4,83 4,5 [4,0–5,5]
Vyrai 4,65 4,5 [4,0–5,5] 74710,5 <0,001
Moterys 4,97 5,0 [4,0–6,0]
Sąmoningumas
Visi tiriamieji 5,61 6,0 [5,0–6,5]
Vyrai 5,35 5,5 [4,5–6,5] 78843,5 <0,001
Moterys 5,81 6,0 [5,0-7,0]
Emocinis stabilumas
Visi tiriamieji 4,49 4,5 [3,5–5,0]
Vyrai 4,66 4,5 [4,0–5,5] 56182,0 0,002
Moterys 4,37 4,5 [3,5–5,5]
Atvirumas patirtims
Visi tiriamieji 5,24 5,5 [4,5–6]
Vyrai 4,80 5,0 [4,0–6] 71379,5 0,014
Moterys 5,35 5,5 [4,5–6,5]

Q1 – 1-as kvartilis; Q3 – 3-ias kvartilis

3 lentelė. Asmenybės savybių ryšys su rizikingu alkoholio vartojimu ir alkoholio priklausomybe
  

Kontrolinė grupė Rizikingai alkoholį vartojantys 
asmenys

Pacientai su alkoholio 
priklausomybės sindromu

Statistika

 Vidurkis Mediana [Q1–Q3] Vidurkis Mediana [Q1–Q3] Vidurkis Mediana [Q1–Q3] H, (df=2)
Ekstraversija 4,63 4,5 [3,5–6,0] 4,83 4,5 [4,0–6,0] 4,34 4,5 [3,0–5,5] 6,17
Sutariamumas su kitais 4,89 5,0 [4,0–5,5] 4,56 4,5 [4,0-5,5]** 5,06 5,0 [3,0–5,5] 15,97
Sąmoningumas 5,83 6,0 [5,0–7,0] 5,49 5,5 [4,75–6,5]** 4,88 5,0 [4,0–6,5]** 36,37
Emocinis stabilumas 4,60 4,5 [3,5–5,5] 4,49 4,5 [3,5–5,5] 4,02 4,0 [3,0–5,0]** 15,02
Atvirumas patirtims 5,29 5,5 [4,0–6,0] 5,39 5,5 [4,5–6,5] 4,73 4,5** [4,0–6,0] 17,40

* – p reikšmė <0,05, lyginant su kontroline grupe; ** – koreguota p reikšmė <0,05, lyginant su kontroline grupe; Q1 – 1-as kvartilis; Q3 – 3-ias 
kvartilis; df – laisvės laipsniai (angl. degrees of freedom).

4 lentelė. Vyrų asmenybės savybių ryšys su rizikingu alkoholio vartojimu ir alkoholio priklausomybe
  

Kontrolinė grupė Rizikingai alkoholį vartojantys 
asmenys

Pacientai su alkoholio 
priklausomybės sindromu

Statistika

 Vidurkis Mediana [Q1–Q3] Vidurkis Mediana [Q1–Q3] Vidurkis Mediana [Q1–Q3] H, (df=2)
Ekstraversija 4,36 4,5 [3,13–5,5] 4,64 4,5 [4,0–6,0] 4,25 4,5 [3,0–5,5] 3,16
Sutariamumas su kitais 4,59 4,5 [4,0–5,0] 4,56 4,5 [4,0–5,5] 4,90 5,0 [4,0–6,0] 4,90
Sąmoningumas 5,56 6,0 [5,0–6,5] 5,45 5,5 [5,0–6,5] 4,82 5,0 [3,5–6,5]** 11,01
Emocinis stabilumas 4,91 5,0 [4,0–5,88] 4,69 5,0 [4,0–5,5] 4,18 4,0 [3,5–5,0]** 14,66
Atvirumas patirtims 5,14 5,0 [4,5–6,0] 5,33 5,5 [4,5–6,5] 4,63 4,5 [4,0–5,5]** 11,99
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Research reports

ir vyraujančius neigiamo vartojimo paskatinimo mechanizmus 
[3, 14].

Asmenybės bruožai, būdingi asmeniui, priklausomam 
nuo alkoholio, gali turėti ir prognostinę vertę: 6 longitudinius 
tyrimus apėmusi metanalizė parodė, jog perėjimas į nerizikingą 
vartojimą buvo susijęs su mažėjančia ekstroversija ir didėjančiai 
sutikimu su kitais bei sąmoningumu [33]. Skirtingos priežastys, 
nulėmusios alkoholio vartojimą lemia ir skirtingus motyvus, bei 
atitinkamai galimą skirtingų intervencijos priemonių poreikį 
[18]. Be to, su priklausomybės rizika susijusių asmenybės 
savybių nustatymas galėtų būti naudingas ir parenkant 
medikamentinį gydymą. Asmenybės savybės, yra susijusios 
su skirtingomis biologinėmis priežastimis, lėmusiomis didesnę 
alkoholio vartojimo sutrikimų riziką [13], taigi, atitinkamai gali 
reikėti ir skirtingo medikamentinių priemonių parinkimo.

Rizikingai alkoholį vartojantys asmenys pasižymėjo 
žemesniu sąmoningumu ir sutariamumu su kitais. Šie rezultatai 
irgi sutapo su dažnai kituose tyrimuose sutinkamomis 
rizikingai alkoholį vartojantiems būdingomis asmenybės 
savybėmis. Aukštesnis sąmoningumas yra siejamas tiek su 
apskritai mažesniu alkoholio vartojimu, tiek ir su mažesniu 
gausiu vartojimu [15]. Mažesnis sutariamumas su kitais tarp 
vartojančių alkoholį ar turinčių alkoholio vartojimo sutrikimus 
taip pat dažnai sutinkamas kituose tyrimuose [36, 37].  Asmenys, 
kurie pasižymi mažesniu sutariamumu su kitais dažnai yra 
mažiau jautrūs socialinėms normoms, linkę jas laužyti, kas 
gali paskatinti ir tokių asmenų gausesnį alkoholio vartojimą 
[36,37]. Dažnai tyrimuose randama, jog alkoholio vartojimas 
ar jo sutrikimai yra susiję su aukštesne ekstroversija [37]. 
Ekstrovertiški asmenys dažnai vartoja socializacijos tikslais, 
be to, tiek ekstovertiški, tiek atviresni naujovėms žmonės 
dažniau patenka į situacijas ar aplinką, kuriose vartojamas 
alkoholis [18,37]. Mūsų tyrime šis ryšys neatsikartojo, 
aukštesnė ekstroversija buvo stebima tik tarp rizikingai alkoholį 
vartojančių moterų. Įvairiose kultūrose ir populiacijose skiriasi 
alkoholio vartojimo priežastys bei vidiniai motyvai [18,36], 
kuriems įtakos turi ir žmogaus asmenybė.

Asmenybės savybių, susijusių su priklausomybę 
sukeliančių medžiagų vartojimu ir jo sutrikimais įvertinimas 
gali turėti prognostinę vertę. TIPI rezultatai tarp priklausomų 
asmenų galėtų padėti prognozuojant galimą ligos gydymo eigą, 
o TIPI rezultatai tarp rizikingai alkoholį vartojančių asmenų 
galėtų padėti atrenkant aukštesnėje rizikos grupėje susirgti 
priklausomybe esančius asmenis. Aukštesnė ektraversija, 
žemesnis sąmoningumas yra susiję su didesne rizika pereiti nuo 
saikingo iki gausaus alkoholio vartojimo [15], o perėjimas nuo 

vidutinio (saikingo) vartojimo į abstinenciją arba abstinencijos 
laikymasis buvo susiję su žemesne ekstraversija, aukštesniu 
sutinkamumu su kitais, žemesniu atvirumu patirtimis [15].

Išskyrus tiriamuosius pagal lytį taip pat paaiškėjo, jog 
mažesnis atvirumas patirtims buvo stebimas tik tarp vyrų, o 
nuo alkoholio priklausomos moterys pasižymėjo aukštesniu 
sutariamumu su kitais.  

Ankstesniais tyrimais yra parodyta, kad priežastys, 
įskaitant ir asmenybę, lėmusios polinkį į priklausomybę 
sukeliančių medžiagų vartojimo sutrikimus dažnai skiriasi 
tarp moterų ir vyrų [18, 38], be to vyrai apskritai linkę vartoti 
alkoholį dažniau, didesniais kiekiais ir dažnai yra labiau linkę 
į rizikingą vartojimą [7,39]. Šis skirtumas tarp lyčių siejamas 
tiek su sociokultūriniais ypatumais, kultūriniu požiūriu į vyrų 
ir moterų alkoholio vartojimą [39–41], tiek su vyrų ir moterų 
neurobiologinėmis ypatybėmis [11, 39, 42] Šie skirtumai tiek 
gali apibrėžti skirtingus fenotipus [11, 18], taigi ir skirtingų 
individualizuotų prevencijos ir gydymo priemonių poreikį [9, 
18].

Tiriant skirtumus tarp rizikingai alkoholį vartojančių 
asmenų ir kontrolinės grupės, išskyrus tiriamuosius pagal lytį 
išryškėjo dar akivaizdesnis skirtumas: asmenybės ryšiai su 
rizikingu alkoholio vartojimu buvo tik moterų, bet ne vyrų 
grupėje. Lietuvoje apskritai yra tiek labai aukšti alkoholio 
suvartojimo rodikliai, tiek nemažas atotrūkis tarp vyrų ir moterų 
alkoholio suvartojimo [5]. Atitinkamai būtų galima teigti, jog 
rizikingas alkoholio vartojimas Lietuvoje vyrų tarpe yra stipriai 
nulemtas kultūrinių veiksnių, kurie nusveria asmenybinių 
rizikos faktorių reikšmę.

IšVADOS

Asmenys, rizikingai vartojantys alkoholį ir priklausomi 
nuo alkoholio skyrėsi nuo kontrolinės grupės pagal TIPI skale 
matuotas Didžiojo penketo asmenybės savybes. Išskyrus 
tiriamuosius pagal lyti, paaiškėjo, kad tiek vyrai, tiek moterys, 
priklausomi nuo alkoholio, skyrėsi pagal TIPI skale matuotas 
Didžiojo penketo asmenybės savybes, tačiau tarp asmenų 
rizikingai vartojančių alkoholį nuo kontrolinės grupės 
skyrėsi tik moterys, bet ne vyrai. Remiantis žiniomis apie 
priklausomybės sindromo eigą ir galimą individualizuotą 
intervenciją, TIPI skalė galėtų padėti atrenkant prevencines 
grupes, bei parenkant ankstyvų intervencijų metodus. Skalės 
galėtų būti naudingos ir parenkant personalizuotos medicinos 
priemones. Be to, parenkant intervencijų ir gydymo metodus 
svarbu atsižvelgti į lyčių skirtumus ir galimas skirtingas 
alkoholio vartojimo priežastis tarp vyrų ir moterų.

* – p reikšmė <0,05, lyginant su kontroline grupe; ** – koreguota p reikšmė <0,05, lyginant su kontroline grupe; Q1 – 1-as kvartilis; Q3 – 3-ias 
kvartilis; df – laisvės laipsniai (angl. degrees of freedom).

5 lentelė. Moterų asmenybės savybių ryšys su rizikingu alkoholio vartojimu ir alkoholio priklausomybe

  
Kontrolinė grupė Rizikingai alkoholį vartojantys 

asmenys 
Pacientai su alkoholio 
priklausomybės sindromu

Statistika

 Vidurkis Mediana [Q1–Q3] Vidurkis Mediana [Q1–Q3] Vidurkis Mediana [Q1–Q3] H, (df=2)
Ekstraversija 4,73 4,5 [4,0–6,0] 5,15 5,5 [4,5–6,5]** 4,63 4,5 [4,0–5,5] 6,19
Sutariamumas su kitais 5,01 5,0 [4,0–6,0] 4,60 4,5 [4,0–5,0]** 5,57 5,5 [4,5–6,5]* 14,63
Sąmoningumas 5,93 6,5 [5,0–7,0] 5,55 6,0 [4,5–6,5]* 5,04 5,0 [4,0–6,5]** 11,29
Emocinis stabilumas 4,48 4,5 [3,5–5,5] 4,16 4,5 [3,13–5,0] 3,52 3,5 [3,0–4,0]** 13,14
Atvirumas patirtims 5,34 5,5 [4,5–6,5] 5,52 5,5 [5,0–6,5] 5,07 5,0 [4,0–6,0] 3,54
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