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Įvadas
Fiziškai aktyvi gyvensena, sportavimas laisvalaikiu yra 

žinomi kaip fizinį pajėgumą, savijautą gerinantys ir sveikatą 
stiprinantys veiksniai [1]. yra įrodymų, kad laisvalaikio fizinė 
veikla yra susijusi su gerėjančia sveikata, bet tik retas renkasi 
tokią veiklą [2–6]. �ai kurios gyventojų grupės yra ypač ma
žai fiziškai aktyvios – tai moterys, senyvo amžiaus, neįgalūs, 
nutukę, žemesnio išsilavinimo arba mažesnes pajamas turintys 
žmonės [3, 7, 8]. Mažas fizinis aktyvumas yra siejamas su šir
dies ir kraujagyslių ligomis, nutukimu [9], nuotaikos sutriki
mais ir bloga bendra savijauta [10]. Sėdimą darbą dirbantiems 
žmonėms intensyvi fizinė veikla gerina tiek emocinę būklę, 
tiek širdies ir kraujagyslių sistemos darbą, medžiagų apykaitą 
ir bendrą sveikatos būklę [6]. Epidemiologiniai tyrimai patvir
tina ryšį tarp neaktyvaus gyvenimo būdo ir psichikos sutrikimų 
ir parodo, kad tie asmenys, kurie reguliariai mankštinasi, jau

čiasi daug geriau ir yra daug energingesni [11]. Apskritai stre
so, nerimo ar depresijos varginami žmonės yra ne tokie fiziškai 
aktyvūs ir labiau sutrikusios sveikatos negu tie, kuriems šių 
sutrikimų nėra [12]. nustatytas neabejotinas ryšys tarp fizinio 
aktyvumo ir pagerėjusios sergančiųjų depresija nuotaikos [13]. 
ir vis dėlto nedaug yra gerai kontroliuotų tyrimų, patvirtinan
čių dozės–atsako ryšį tarp fizinio aktyvumo ir depresijos.

tyrimo tikslas – įvertinti įvairių kasdienio gyvenimo fizi
nio aktyvumo formų ryšį su depresijos simptomų pasireiškimu 
dirbantiems žmonėms.

tyrimo oBjektas ir metodai
šis tyrimas yra platesnio tyrimo „nusiskundimai miegu, 

jų ryšiai su išemine širdies liga, arterine hipertenzija, depre
sine nuotaika ir su sveikata susijusia gyvenimo kokybe“ dalis 
[14]. tyrimo tikslas buvo ištirti miego sutrikimų pasireiškimo 
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sanTrauka 
Įvadas. Straipsnyje nagrinėjama dirbančiųjų depresijos simptomų pa
sireiškimo sąsajos su kasdieniu bei laisvalaikio fiziniu aktyvumu. �e
liama hipotezė, kad dirbančiųjų depresijos simptomų pasireiškimas 
tiesiogiai priklauso nuo kasdienės mankštos dažnio, nuo kasdienio 
fizinio aktyvumo ir laisvalaikio fizinės veiklos. 
metodika. iš viso tyrime dalyvavo 136 Palangos miesto dirbantys gy
ventojai, tarp jų 35 proc. (n=48) vyrų ir 65 proc. (n=88) moterų, nuo 35 
iki 58 metų amžiaus. Buvo atlikta retrospektyvioji anketinė apklausa. 
Depresinei nuotaikai įvertinti pasirinktas PSO geros savijautos indeksas 
(angl. WHO Wellbeing Index). Apklausos metu tiriamųjų buvo klausia
ma, kaip dažnai savo laisvalaikio metu užsiima fizine sportine veikla 
(važinėja dviračiu, lanko aerobiką, treniruoklių salę, bėgioja, plaukioja 
baseine, žaidžia krepšinį, tinklinį, jodinėja ir kt.), mankštinasi mažiau
siai 30 min. ir kiek laiko kasdien eina pėsčiomis iki darbo ir atgal.
rezultatai. tyrimo metu buvo nustatytas ryšys tarp depresijos 
simptomų pasireiškimo ir įvairių formų kasdienio fizinio aktyvu
mo – mankštos (p<0,01), ėjimo į darbą pėsčiomis (p<0,01), fizinės 
sportinės veiklos laisvalaikiu (p<0,05). taip pat nustatyta, kad de
presijos simptomai dažniau pasireiškia gaunantiesiems mažas paja
mas (p<0,05). tiriamųjų šeiminė padėtis, išsimokslinimas depresijos 
simptomų pasireiškimui buvo neinformatyvūs požymiai.
išvada. �asdienis fizinis aktyvumas, nepaisant formos, mažina dir
bančiųjų depresijos simptomų pasireiškimą.
raktažodžiai: fizinė veikla, depresijos simptomai.

summary
Background. An association of symptoms of depression with routine 
and leisure physical activities was evaluated in working population. 
methods. 136 inhabitants of Palanga having a permanent job, 48 men 
(35%) and 88 women (65%), ranging from 35 to 58 years of age, 
participated in the study. WHO Wellbeing index was used to assess 
depressive mood. Participants filled in forms with information on 
their leisure physical and sport activities (raiding a bike, attending 
aerobics, attending gym, running, swimming, playing basketball or 
volleyball, riding a horse etc.), exercising at least 30 min. a day, and 
how long it takes walking to the job and back home.
results. An association between symptoms of depression and differ
ent forms of routine physical activities, such as exercise (p<0,01); 
walking to the job (p<0,01); or sport activities in leisure time (p<0,05) 
was found. Symptoms of depression were more prevalent among 
those with lower incomes (p<0,05). Marital status and education had 
no impact on the presence of symptoms of depression. 
conclusion. Routine physical activities independently from their 
form are related with the lower presence of symptoms of depression 
in working population. 
key words: physical activities, symptoms of depression.
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dažnį tarp 35–74 m. Palangos miesto gyventojų ir nustatyti jų 
sąsajas su išemine širdies liga, arterine hipertenzija, šių ligų 
rizikos veiksniais, depresine nuotaika bei su sveikata susijusia 
gyvenimo kokybe. tyrime dalyvavo atsitiktinai atrinkti 1602 
asmenys, gyvenantys Palangos mieste. Atsitiktinę stratifikuotą 
atranką atliko Gyventojų registro tarnyba prie LR vidaus rei
kalų ministerijos. tyrimui atlikti buvo gautas Lietuvos bioeti
kos komiteto leidimas (2002 m., leidimo nr. 90).

iš minėto tyrimo kontingento atsitiktinės atrankos būdu 
buvo atrinkti dirbantys Palangos miesto gyventojai, nuo 35 m. 
iki 60 m. amžiaus. 320 tiriamųjų į pašto dėžutes 2006 m. sausio 
6–20 d. buvo įmesti vokai su klausimynais, kvietimu dalyvauti 
tyrime, informaciniu laišku bei vokais su atgaliniu adresu ir 
pašto ženklu. Pirmosios apklausos metu anketas užpildė ir grą
žino 105 asmenys. vasario 10–15 d. buvo pakartotinai išsiųsti 
laiškai–priminimai neatsakiusiems asmenims ir gauta dar 40 
užpildytų anketų. iš viso sugrįžo 145 anketos. 136 anketos 
buvo užpildytos teisingai ir pripažintos tinkamomis. 

iš 136 Palangos miesto dirbančių gyventojų 35 proc. 
(n=48) buvo vyrai ir 65 proc. (n=88) moterys, nuo 35 iki 58 
metų amžiaus. Respondentų amžiaus vidurkis – 45,4±5,0 m. 
(atitinkamai vyrų – 47,3±5,6 m. (35–58 m.), moterų – 44,3±4,3 
m. (37–53 m.).

Buvo atlikta retrospektyvinė anketinė apklausa. Depresinei 
nuotaikai įvertinti pasirinktas PSO geros savijautos indeksas 
(angl. WHO Wellbeing Index). PSO geros savijautos indek
sas – tai penkių klausimų anketa, kurios klausimai atspindi 
asmens savijautą per dvi paskutiniąsias savaites. Atsakymų 
įvertis svyruoja nuo 0 iki 100 balų. Ataskaitos taškas yra 50 
balų. tiriamieji, kurie surenka 50 ir daugiau balų, vertinami 

kaip nepatiriantys depresijos simptomų, tiriamieji, kurie suren
ka mažiau nei 50 balų, vertinami kaip patiriantys depresijos 
simptomus [15] ir priskiriami didesnės depresijos rizikos gru
pei. Analizuojant šis požymis buvo suskirstytas į dvi kategori
jas: (1) patyrę depresijos simptomus ir (2) nepatyrę depresijos 
simptomų. 

informacijai apie tiriamųjų amžių, lytį, išsimokslinimą, pa
jamas, šeiminę padėtį ir fizinį aktyvumą surinkti buvo sudaryta 
anketa. Anketinės apklausos metu tiriamųjų buvo klausiama, 
kaip dažnai savo laisvalaikio metu užsiima fizine sportine veik
la (važinėja dviračiu, lanko aerobiką, treniruoklių salę, bėgio
ja, plaukioja baseine, žaidžia krepšinį, tinklinį, jodinėja ir kt.), 
mankštinasi mažiausiai 30 min. ir kiek laiko kasdien eina pės
čiomis iki darbo ir atgal. 

statistinė analizė. Logistinė regresija buvo taikoma veiks
niams, susijusiems su depresijos simptomų pasireiškimu, ana
lizuoti. vieno nepriklausomo kintamojo logistinė regresija tai
kyta siekiant nustatyti veiksnius, kurie turėjo reikšmingą ryšį 
su depresijos simptomų pasireiškimu. Buvo analizuojamos 
tiriamųjų socialiniųdemografinių (amžius, lytis, išsilavini
mas, šeiminė padėtis, pajamos) duomenų ir fizinio aktyvumo 
sąsajos su depresijos simptomų pasireiškimu (priklausomas 
kintamasis). Sudarytas daugiaveiksnės logistinės regresijos 
modelis, įtraukiant kintamuosius į modelį, remiantis reikšmin
gumo lygmeniu 0,1 (taikant Backward:Wald atrankos algorit
mą). Lentelėse pateikiami vienmačiai ir koreguoti (įvertinant 
amžiaus bei lyties įtaką) šansų santykiai (šS), nagelkerke 
determinacijos koeficientas. Buvo analizuojami: parametrų 
aritmetinis vidurkis, standartinis nuokrypis (Sn), Spearman‘o 
ranginė koreliacija. šansų santykis statistiškai reikšmingas, kai 

1 lentelė. tiriamosios grupės charakteristika 

požymis Bendras vyrai moterys χ2 pa
n (proc.) n (proc.) n (proc.)

Amžius, m. (vidurkis ± Sn) 45,4±5,0 47,3±5,6 44,3±4,3 0,01
išsilavinimas: 6,7 0,034

nebaigtas vid. 3 (2,2) 3 (6,3) 0 (0)
vidurinis/spec. vidurinis 81 (59,6) 29 (60,4) 52 (59,1)
Aukštasis 52 (38,2) 16 (33,3) 36 (40,9)

Pajamos Lt 1 asmeniui/mėn.: 0,95 0,620
≤330 35 (25,7) 10 (21,7) 25 (28,4)
330–500 69 (50,7) 24 (52,2) 45 (51,1)
>500 30 (22,1) 12 (26,1) 18 (20,5)

šeiminė padėtis: 8,1 0,044
vedęs (ištekėjusi) 98 (72,1) 41 (85,4) 57 (64,8)
nevedęs (netekėjusi) 14 (10,3) 3 (6,3) 11 (12,5)
išsiskyręs (usi) 17 (12,5) 2 (4,2) 15 (17,0)
našlys (ė) 7 (5,1) 2 (4,2) 5 (5,7)

Fizinė sportinė veikla 0,29 0,378
<3 k./sav. 107 (78,7) 39 (81,3) 68 (77,30
≥3 k./sav. 29 (21,3) 9 (18,8) 20 (22,7)

Mankšta (30 min.) 0,172 0,422
≤1 k./sav. 102 (75,0) 37 (77,1) 65 (73,9)
>1 k./sav. 34 (25,0) 11 (22,9) 23 (26,1)

ėjimas į darbą pėsčiomis kasdien 5,02 0,025
<15 min. 33 (24,3) 17 (35,4) 16 (18,2)
≥15–30 min. 103 (75,7) 31 (64,6) 72 (81,8)

PSO geros savijautos indeksas <50 30 (22,1) 14 (29,2) 16 (18,2) 2,2 0,145
a p – lyginant tarp vyrų ir moterų.

mokslo darbai
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1 neįėjo į jo 95 proc. pasikliautinąjį intervalą (Pi). Statistinis 
reikšmingumas vertintas p<0,05 lygmeniu, o 0,05<p≤0,1 lai
komas mažiau reikšmingu, p>0,1 statistiškai nereikšmingas. 
naudotas statistinis paketas SPSS 11.5. 

rezulTaTai 
tiriamosios grupės charakteristika pateikta 1 lentelėje. 

Didžioji dalis tiriamųjų gyveno šeimoje (72,1 proc.), turėjo 
ne mažesnį kaip vidurinį arba specialųjį vidurinį išsilavinimą 
(59,6 proc.) ir trys ketvirtadaliai tiriamųjų turėjo mažesnes nei 
500 Lt vienam šeimos nariui per mėnesį pajamas. 

Daugiau negu tris kartus per savaitę fizine sportine veikla 
užsiima 21,3 proc. tiriamųjų, ketvirtadalis tiriamųjų (25 proc.) 
mankštinasi daugiau nei kartą per savaitę ir 75,7 proc. tiriamų
jų kasdien į darbą ir atgal eina pėsčiomis 15–30 min. ir ilgiau. 
Palyginus pagal lytį, statistiškai reikšmingų skirtumų tarp fizi
nės sportinės veiklos ir mankštinimosi nenustatyta, tačiau sta
tistiškai reikšmingai daugiau moterų nei vyrų kasdien į darbą 
ir iš darbo eina pėsčiomis ilgiau nei 15 min. (atitinkamai 81,8 
proc. ir 64,6 proc., p<0,05).

depresijos simptomų pasireiškimo analizė
Depresijos simptomai nustatyti 22,1 proc. tyrime dalyva

vusių dirbančių Palangos miesto gyventojų. Depresijos simp
tomus patyrė 29,2 proc. vyrų ir šiek tiek mažiau (18,2 proc.) 
moterų (šS=1,8; 95 proc. Pi 0,8–4,2; p>0,05). Depresijos 

simptomai nustatyti 23,8 proc. asmenų su viduriniu ir specia
liuoju viduriniu išsilavinimu ir 19,2 proc. asmenų su aukštuoju 
išsilavinimu (šS=1,3; 0,5–3,4; p>0,05), tačiau šie skirtumai 
nebuvo statistiškai reikšmingi. Depresijos simptomų pasireiš
kimo sąsaja su šeimine padėtimi taip pat nebuvo statistiškai 
reikšminga (2 lentelė).

Depresijos simptomų pasireiškimas turėjo ryšį (r=0,18, 
p<0,05) su tiriamųjų gaunamomis pajamomis: didesnės paja
mos – mažesnė depresijos simptomų tikimybė. Apie trečdalis 
(31,4 proc.) gaunančių mažas pajamas (≤330 Lt) tiriamųjų pa
tyrė depresijos simptomus, ketvirtadalis tokių buvo tarp gau
nančių 330–500 Lt vienam šeimos nariui. iš penktadalio tiria
mųjų (22,1 proc.), kurių pajamos viršijo 500 Lt vienam šeimos 
nariui per mėnesį, patyrusių depresijos simptomus buvo 12,7 
proc. tarp mažas pajamas (≤330 Lt) gaunančių nustatyta 4,1 
karto daugiau patiriančių depresijos simptomus, palyginti su 
gaunančiais daugiau nei 500 Lt vienam šeimos nariui per mė
nesį (šS=4,1; 1,1–16,6; p<0,05). 

nustatyta, kad ketvirtadalis asmenų (24,8 proc.), nepati
riančių depresijos simptomų, laisvalaikio metu užsiima fizine 
sportine veikla dažniau nei 3 kartus per savaitę. tarp patirian
čių depresijos simptomus tokių buvo tik 10 proc. (1 pav.). taigi 
tarp užsiimančių sportine veikla rečiau nei 3 kartus per savaitę 
nustatyta apie 3 kartus didesnė tikimybė depresijos simpto
mams pasireikšti (šS=2,9; 1,8–10,4; p<0,05) (2 lentelė).

2 lentelė. depresinės nuotaikos simptomų pasireiškimo sąsajos su socialiniais demografiniais ir fizinio aktyvumo požymiais

požymis vienmatė analizė kontroliuojant amžių ir lytį
šs (95 proc. pi)a p šs (95 proc. pi)a p

Lytis 
vyrai 1,8 (0,8–4,2) 0,143
Moterys# 1

Amžius (vieneri metai) 0,98 (0,89–0,1,1) 0,723
Amžius

≤50 m. 1,2 (0,4–3,4) 0,748
>50 m.# 1

Pajamos ptrendui=0,130 ptrendui=0,108
≤330 Lt 4,1 (1,1–16,6) 0,046 4,5 (1,1–18,5) 0,037
330–500 Lt 2,5 (0,7–9,4) 0,175 2,6 (0,6–9,9) 0,158
>500 Lt# 1 1

šeiminė padėtis ptrendui=0,837 ptrendui=0,878
vedę# 1 1
išsiskyrę 0,9 (0,3–3,4) 0,996 1,5 (0,3–6,3) 0,611
nevedę 0,5 (0,1–5,9) 0,616 1,1 (0,1–15,4) 0,930
našliai 0,5 (0,1–3,5) 0,520 1,3 (0,2–11,3) 0,792

išsimokslinimas
Aukštasis# 1 1
vidurinis, spec. vid. 1,3 (0,6–3,1) 0,532 1,3 (0,5–3,4) 0,628

Fizinė sportinė veikla
<3 k./sav. 2,9 (1,8–10,4) 0,048 2,8 (0,8–10,0) 0,098
>3 k./sav. 1 1

Mankšta (30 min.)
≤1 k./sav. 3,5 (1,4–8,8) 0,008 3,6 (1,4–9,1) 0,009
>1 k./sav. 1 1

ėjimas į darbą pėsčiomis kasdien
<15 min. 4,8 (1,8–12,8) 0,002 4,6 (1,7–12,2) 0,002
≥15–30 min. 1 1

Priklausomas kintamasis PSO geros savijautos indeksas: 0 – >50 balų; 1 – ≤50 balų (yra depresijos simptomai);  
 a šS, šansų santykis, Pi, pasikliautinasis intervalas; # referentinė kategorija.
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vienmatė logistinės regresijos analizė parodė, kad trum
pesnis nei 15 min. ėjimas pėsčiomis, palyginti su ilgiau vaikš
čiojančiais, 4,8 karto (p<0,01), o kasdienė mankšta rečiau nei 1 
kartą per savaitę, palyginti su besimankštinančiais dažniau, 3,5 
karto (p<0,01) padidina depresijos simptomams pasireiškimo 
tikimybę (2 lentelė).

Įvertinus lyties ir amžiaus įtaką (2 lentelė), tarp gaunan
čių mažiausias pajamas buvo nustatyta 4,5 karto daugiau pati
riančių depresijos simptomus nei tarp gaunančių >500 Lt vie
nam šeimos nariui per mėnesį (šS=4,5; 95 proc. Pi 1,1–18,5). 
Mankštos ir ėjimo pėsčiomis į darbą poveikis depresijos simp
tomų pasireiškimui išliko statistiškai reikšmingas. Mažiau in
formatyviu požymiu depresijos simptomų pasireiškimui tapo 
laisvalaikio fizinė sportinė veikla (0,05<p<0,1). tiriamųjų šei
minė padėtis, išsimokslinimas depresijos simptomų pasireiški
mui buvo neinformatyvūs požymiai (p>0,1).

daugiaveiksnės logistinės regresijos analizė
tarp ėjimo į darbą ir atgal pėsčiomis kasdien ir mankštos 

buvo nustatytas stiprus tarpusavio ryšys (Spearman‘o r=–0,6; 
p<0,05), todėl buvo sudaryti du logistinės regresijos modeliai, 
į kiekvieną atskirai įtraukiant vieną iš minėtų požymių.

Daugiaveiksnė analizė (Backward:Wald atranka), įvertinus 
įtrauktų į modelį požymių (amžius, lytis, pajamos, fizinė sporti
nė veikla ir mankšta ar ėjimas pėsčiomis) iškraipantįjį poveikį, 
parodė, kad, nepaisant lyties, amžiaus, šeiminės padėties, išsi
mokslinimo: 1) kasdienė mankšta rečiau nei kartą per savaitę 
ir mažiausios pajamos (≤330 Lt) nusako 17,8 proc. depresijos 
simptomų pasireiškimo kitimo; 2) ėjimas pėsčiomis į darbą ir at
gal mažiau nei 15 min. ir mažos šeimos pajamos paaiškino 16,5 
proc. depresijos simptomų pasireiškimo kitimo ir modelyje pali
kus mažiau informatyvų, tačiau svarbų fizinės sportinės veiklos 
kintamąjį (0,05<p<0,1), modelis paaiškino 20,8 proc. depresijos 
simptomų pasireiškimo kitimo (3 lentelė). šiuose modeliuose 
ėjimas pėsčiomis į darbą ir atgal mažiau nei 15 min. (šS 4,9, 95 
proc. Pi 1,8–13,4) ir kasdienė mankšta rečiau nei kartą per sa
vaitę (šS 3,9, 95 proc. Pi 1,5–10,2) išliko reikšmingi veiksniai, 
didinantys depresijos simptomų pasireiškimo tikimybę.

diskusija
Mūsų tyrimas atskleidė, kad įvairios fizinio aktyvumo for

mos teigiamai veikė dirbančiųjų nuotaiką ir mažino depresijos 
simptomų buvimą. teigiamas poveikis mažinant depresijos 
simptomų pasireiškimą gali būti pasiektas pasirinkus įvairias 
fizinio aktyvumo formas – kasdienė mankšta, kasdienis ėjimas 
į (iš) darbą pėsčiomis bent 15–30 min. ar fizinė sportinė veikla 
laisvalaikiu.

Daugelio pastarųjų metų klinikinių stebėjimų, epidemio
loginių tyrimų ir perspektyviųjų tyrimų duomenys rodo, kad 
fizinis aktyvumas gali sumažinti depresijos išsivystymo riziką 
ir palengvinti depresijos simptomus asmenims, sergantiems 
lengva ar vidutinio sunkumo depresija [16]. �linikinių ir po
puliacijos tyrimų metaanalizė atskleidė teigiamą fizinio akty
vumo poveikį ir sveikiems žmonėms, ir ligoniams, taip pat ir 
pacientams, kuriems pasireiškia emociniai sutrikimai. 

Mūsų tyrimo metu buvo nustatytas ryšys tarp dirbančių 
asmenų depresijos simptomų pasireiškimo ir modifikuojamų 
nuotaikai darančių įtaką veiksnių, tokių kaip fizinis aktyvumas. 
�asdienis fizinis aktyvumas, mankšta ar ėjimas į darbą pėsčio
mis daro teigiamą įtaką nuotaikai. Fiziškai aktyviems asme

3 lentelė. daugiaveiksnės logistinės regresijos analizė 

požymis i modelisb ii modelisc

šs (95 proc. pi)a p šs (95 proc. pi)a p p
Pajamos ptrendui=0,115 ptrendui=0,114

≤330 Lt 6,2 (1,4–28,2) 0,019 4,3 (1,0–18,7) 0,048
330–500 Lt 3,3 (0,8–13,6) 0,092 2,1 (0,5–8,3) 0,291
>500 Lt# 1

Mankšta
<1 k/sav. 3,9 (1,5–10,2) 0,005
>1 k/sav.# 1

ėjimas į darbą pėsčiomis kasdien
<15 min. 4,9 (1,8–13,4) 0,002
≥15–30 min.# 1

Fizinė sportinė veikla
<3 k./sav. 3,2 (0,9–11,9) 0,083
>3 k./sav.# 1

Modelio nagelkerke R2 17,8 proc. 20,8 proc.
Priklausomas kintamasis PSO geros savijautos indeksas: 0 – >50 balų; 1 – ≤50 balų (yra depresijos simptomai)
a šS, šansų santykis, Pi, pasikliautinasis intervalas; # referentinė kategorija; b – nepriklausomi kintamieji – lytis, amžius, pajamos, fizinė 
 sportinė veikla, mankšta; c – nepriklausomi kintamieji – lytis, amžius, pajamos, fizinė sportinė veikla, ėjimas į darbą pėsčiomis kasdien. 

1 pav. ryšys tarp laisvalaikio fizinės sportinės veiklos ir 
depresijos simptomų pasireiškimo 

100 %

75%

50 %

25 %

0 %
yra depresijos 

simptomai
nėra depresijos 

simptomų

10

90
75,2

24,8

χ2=4,1, p<0,05

<3 kartai/sav.
>3 kartai/sav.

mokslo darbai
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nims rečiau nustatomi depresijos simptomai. tyrimo metu taip 
pat nustatyta, kad depresijos simptomai dažniau pasireiškia 
mažas pajamas gaunantiems asmenims. Mūsų gauti rezultatai 
patvirtino teychenne ir kolegų rezultatus, kad fizinė veikla yra 
teigiamai susijusi su geresne psichikos sveikata [17].

teigiama, kad laisvalaikio fizinė veikla yra susijusi su ge
rėjančia sveikata, bet tik retas kuris renkasi tokią veiklą [2–6]. 
Mūsų tyrimo fizinio aktyvumo rezultatai parodė, kad fizine 
sportine veikla laisvalaikiu daugiau nei tris kartus per savaitę 
užsiima penktadalis tiriamųjų, mankštinasi dažniau nei vieną 
kartą per savaitę – ketvirtadalis tiriamųjų. Didžiosios dalies 
tiriamųjų fizinis aktyvumas apsiriboja kasdieniu ėjimu pėsčio
mis į darbą ir atgal. ir nors vyrai kiek daugiau nei moterys 
užsiima fizine sportine veikla laisvalaikiu, o moterys daugiau 
nei vyrai vaikšto į darbą pėsčiomis, apibendrinus galima daryti 
išvadą, kad tirtieji Palangos miesto gyventojai yra mažai fiziš
kai aktyvūs, kas būdinga ne tik visiems Lietuvos, bet ir bendrai 
Europos Sąjungos gyventojams. 1994 m. atliekant tarptautinius 
suaugusių žmonių gyvensenos tyrimus [18] ir nagrinėjant svei
katos būklę Lietuvoje [19], nustatyta, kad Lietuvos gyventojų 
fizinis aktyvumas yra nepakankamas. ispanijos mokslininkai 
atliko fizinės veiklos laisvalaikiu Europos Sąjungoje tyrimą 
ir nustatė, kad, nors gyventojų fizinis aktyvumas skiriasi tarp 
valstybių, bet apskritai jis yra per mažas [20].

Mūsų tyrimo rezultatai parodė, kad tarp asmenų, kurie lais
valaikiu užsiėmė fizine sportine veikla dažniau nei 3 kartus per 
savaitę, buvo didesnis skaičius asmenų, nepatiriančių depresi
jos simptomų, nei tarp užsiimančių šia veikla rečiau. šie rezul
tatai sutampa su kitų autorių teiginiais, kad žmonės, patiriantys 
depresiją, yra linkę būti mažiau fiziškai aktyvūs [12, 21]. 

Mūsų tyrimo rezultatai parodė, kad fizinio aktyvumo truk
mė ir dažnis taip pat turi įtakos depresijos simptomų pasireiški
mui – tiriamiesiems, kurie pėsčiomis kasdien vaikščiojo trum
piau, ir tiriamiesiems, kurie mankštinosi rečiau, buvo didesnė 
depresijos simptomų tikimybė, palyginti su tiriamaisiais, kurie 
pėsčiomis vaikščiojo ilgiau ar mankštinosi dažniau nei vieną 
kartą per savaitę. Osei–tutu ir campagna ištisinio (30 min. per 
dieną) ir pertraukiamo (3 kartus po 10 min. per dieną su 2 val. 
pertraukomis) fizinio aktyvumo lyginimo tyrimai parodė, kad 
ištisiniai vidutinio intensyvumo pratimai veiksmingiau pageri

na nuotaiką negu pertraukiami pratimai [22].
Mūsų tyrimo metu įvertinus lyties ir amžiaus įtaką, laisva

laikio fizinės sportinės veiklos poveikis depresijos simptomų 
pasireiškimui neteko statistinio reikšmingumo. Bet mankštos 
(nors ir vieną kartą per savaitę ar rečiau) ir kasdienio ėjimo į 
darbą ir atgal pėsčiomis poveikis depresijos simptomų pasi
reiškimui išliko statistiškai reikšmingas. Galima daryti išvadą, 
kad depresijos simptomų pasireiškimui įtakos turi ir nedidelis 
fizinis aktyvumas. tai patvirtina ir kitų autorių darbai. Moks
liniais tyrimais įrodyta, kad tiek trumpesnės, tiek ilgesnės truk
mės fizinė veikla, taip pat tiek mažo, tiek ir didelio intensyvu
mo fizinė veikla yra efektyvi depresijos simptomams mažinti 
[17]. Martinsen grupė aerobinius pratimus lygino su jėgos ir 
lankstumo pratimais gydant nerimo sukeltus sutrikimus [23]. 
tyrime dalyvavo 79 įvairius nerimo sukeltus negalavimo kri
terijus atitinkantys vyrai ir moteris, atsitiktine tvarka įtraukti į 
8 savaites trunkančią vaikščiojimo, lėto bėgiojimo arba jėgos ir 
lankstumo programą. tyrimo rezultatai parodė, kad vaikščio
jimo, lėto bėgiojimo dalyviams labai pagerėjo širdies ir krau
jagyslių sistemos būklė, palyginti su pradine būkle, taip pat 
su jėgos ir lankstumo grupe, tačiau abiejose grupėse nerimas 
sumažėjo beveik vienodai.

Pastarųjų metų moksliniai tyrinėjimai vis dėlto susitelkė 
ties potencialiu fizinės veiklos vaidmeniu depresijos gydymui 
ir depresijos simptomų prevencijai [21, 24]. ir toliau diskutuo
jama, koks tiesioginis fizinės veiklos poveikis depresijai, kokia 
turi būti fizinė veikla – ilga, intensyvi ar priešingai. yra darbų, 
teigiančių, kad fizinė veikla gali taip pat būti žalinga, ypač kai 
atliekama netinkamu būdu ar labai intensyviai („besaikis treni
ravimasis“ ir „persitreniravimo sindromas“) [10]. todėl siūlo
ma ir toliau rinktis optimalią fizinės veiklos dozę, aprūpinant 
tinkamomis rekomendacijomis gydytojus ir bendruomenę, kad 
tiek depresijos simptomų prevencija, tiek depresijos gydymas 
būtų siejamas su fizine veikla.

taigi bet koks fizinis aktyvumas mažina dirbančių asme
nų depresijos simptomų pasireiškimą. Fizinis aktyvumas yra 
svarbi žmogaus elgesio sritis, o reguliari fizinė veikla turi būti 
rekomenduojama kaip sudedamoji sveikos gyvensenos dalis 
[25]. tam turėtų susivienyti ir pirminės sveikatos priežiūros, ir 
bendruomenės laisvalaikio organizavimo tarnybos. 
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