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SUMMARY

Tyrimo tikslas. Ištirti sergančiųjų koronarine širdies liga (KŠL) fi
zinio nuovargio ir fizinio pajėgumo sąsajas bei priklausomybę nuo
psichoemocinės būklės. Buvo ištirta 1290 sergančiųjų KŠL, nuo 30
iki 80 metų (amžiaus vidurkis – 58,9±9,8 m.). 474 (37 proc.) tiriamieji
sirgo stabilia krūtinės angina (KA), 472 (36,6 proc.) – buvo patyrę
miokardo infarktą (MI), 344 (26,7 proc.) pasireiškė poinfarktinė kar
diosklerozė. Ligonių būklė, vertinant pagal NYHA funkcines klases
(NYHA FK), pasiskirstė taip: I NYHA FK dominavo sergantiesiems
krūtinės angina, III NYHA FK – persirgusiems miokardo infarktu. Vi
siems ligoniams buvo atlikti klinikiniai kardiologiniai tyrimai, ligos
sunkumas vertintas remiantis Niujorko širdies asociacijos funkcinio
pajėgumo klasėmis. Psichoemocinei būklei vertinti buvo naudota ne
rimo ir depresijos skalė (HADS, angl. Hospital Anxiety and Depression scale), nerimo ir depresijos simptomų sunkumas vertintas naudo
jant poskalius (1 – nėra, 2 – sunki ir 3 – labai sunki). Fizinis nuovargis
buvo matuojamas naudojant daugiamatį nuovargio inventorių (The
multidimensional fatigue inventory, MFI) ir vertintas procentais nuo 0
iki 100. Fizinis pajėgumas vertintas pagal fizinį krūvį (nuo 25 iki 150
W), ribojamą simptomų atsiradimo veloergometrijos metu.
Nustatyta, kad sergančiųjų KŠL fizinio nuovargio dydis nepriklauso
nuo šios ligos formų. Rasta tiesinė nuovargio pasireiškimo priklau
somybė nuo amžiaus: kuo vyresnis amžius, tuo didesnis fizinis nuo
vargis. Nustatytas glaudus regresinis ryšys tarp objektyviai įvertinto
fizinio krūvio dydžio ir jaučiamo fizinio nuovargio (R2=0,98). Taip
pat ryšys tarp fizinio nuovargio ir funkcinio pajėgumo, vertinto pagal
NYHA FK. Nustatyta, kad fizinis nuovargis ir fizinis pajėgumas pri
klauso nuo psichoemocinės būklės. Pacientų, kuriems nebuvo depre
sijos ir nerimo simptomų, fizinis pajėgumas buvo didesnis nei tiems,
kuriems tokių simptomų buvo. Nustatyta, kad nerimas turi ryšį su
fizinio nuovargio stiprumu, tačiau neturi įtakos fiziniam pajėgumui.
Taip pat nustatyta, kad sergančiųjų KŠL depresija lemia didesnį fizinį
nuovargį ir mažesnį fizinį pajėgumą.
Raktažodžiai: koronarinė širdies liga, fizinis nuovargis, fizinis pajė
gumas, depresija, nerimas.

The purpose of this study was to investigate the relationship between
fatigue and physical capacity in relation to psichoemotional status in
coronary artery disease patients (CAD). The contingent was 1290 pa
tients with CAD (mean age 58,9 years, range 30–80, male 67,8%.
There were 37% with stable angina pectoris, 36,6% – after subacute
myocardial infarction and 26,7% – with old myocardial infarction.
The functional capacity of cardiovascular system was classified by
New York Heart Association class (NYHA class). Majority of patients
with angina pectoris were in NYHA class I, majority patients with
myocardial infarction – in NYHA class III. Clinical and instrumental
investigations of the catdiovascular status was estimated. Physical ca
pacity was assessed using multistage bicycle ergometry (from 25 to
125W) until appear exercise–limiting symptoms. For evaluation of the
physical fatigue Multidimensional Fatigue Inventory (MFI–20) was
used. Anxiety and depression were tested according Hospital Anxiety
and Depression Scale. Severity of these symptoms was determined:
without symptoms, moderate expression, strong expression.
Our results indicate that in CAD patients physical fatigue don’t be
long from CAD forms. Linear relation between fatigue and patients
age was estimated. In older patients more expressed physical fatigue
value was shown. Strong regression relation between physical fatigue
scale and physical workload (R2=0,98) and NYHA classess was es
tablished. Relation between physical fatigue and physical capacity
belongs from patient’s psychoemotional status. Patients without anxi
ety and depression symptoms performed significant higher physical
workload than patients without these symptoms. There was deter
mined that anxiety was related with expression of physical fatigue
but not with physical capacity. There was shown that depression de
termined lower level of physical capacity and higher level of physical
fatigue.
Key words: coronary artery disease, physical fatigue, physical capac
ity, depression, anxiety.

ĮVADAS
Nuovargio atsiradimas yra susijęs su aplinkos veiksniais
(darbu, mityba, temperatūra, lėtiniu miego trūkumu, cirkadinių
ritmų kaita) ir įvairiomis ligomis, negalavimais, psichologi

niais veiksniais bei negebėjimu su jais susidoroti. Epidemiolo
giniai tyrimai rodo, kad ši negalia plačiai paplitusi tarp ligonių,
sergančių lėtinėmis ligomis, ypač vėžiu, AIDS, infekcinėmis,
radiacinio poveikio ligomis, išsėtine skleroze. Nuovargis tam
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1 lentelė. Tiriamųjų klinikiniai požymiai pagal KŠL formas
KŠL formos
Rodmenys
Pacientai
Vyrai
Moterys
Amžius±SD
NYHA FK
Cukrinis diabetas
Nerimas
Depresija
Fizinis nuovargis

N=1290

I
II
III
nėra
išreikštas
l. išreikštas
nėra
išreikštas
l. išreikštas
%

Krūtinės angina

Miokardo infarktas

474 (36,7%)
242 (27,7%)
232 (55,9%)
59,1±9,0
49 (59,7%)
369 (37,4%)
56 (25,3%)
43 (33,3%)
264 (34,3%)
106 (35,6%)
104 (47,1%)
350 (35,0%)
85 (42,7%)
39 (43,3%)
59,8±25,7

472 (36,6%)
359 (41,0%)
113 (27,2%)
58,3±10,7
10 (12,2%)
354 (35,9%)
108 (48,9%)
45 (34,9%)
302 (39,3%)
100 (33,6%)
69 (31,2%)
379 (37,9%)
64 (32,2%)
28 (31,1%)
57,3±27,6

Poinfarktinė
kardiosklerozė
344 (26,7%)
274 (31,3%)
70 (16,9%)
59,6±9,7
23 (28,1%)∗
264 (26,7%)
57 (25,8%)∗
41 (31,8%)
203 (26,4%)
92 (30,8%)
48 (21,7%)
270 (27,1%)
50 (25,1%)
23 (25,6%)
60,4±25,3

Iš viso
1290
875
415
82
987
221
129
769
298
221
999
199
90
59,0±26,3

∗) p<0,05

pa dar aktualesnis, kai susiduriame su sunkiai pagydomomis
ar visai nepagydomomis ligomis. Dėl daugiamatės išraiškos
nuovargis yra sudėtinga problema. Vieni skundžiasi fiziniu
nuovargiu, kiti – protiniu, o dar kiti – bendru. Nuovargį sunku
nustatyti, nes tai yra subjektyvus tiriamojo savęs įvertinimas,
tuo labiau kad neaišku, ar tai simptomas, ar sindromas, ar liga.
Reabilitacijos procese ar slaugant ligonius, šis požymis kartais
lemia gydytojo ir kito medicininio personalo pastangų porei
kį. Be to, nuovargis neretai pasireiškia ir sveikiems asmenims.
Koronarinė širdies liga ir širdies nepakankamumas yra svarbūs
veiksniai, kurie sutrikdo miego struktūrą, mažina fizinį aktyvu
mą, didina nuovargio jausmą ir daro įtaką gyvenimo kokybei
bei gydymo ir reabilitacijos procesui [1].
Fizinio nuovargio jutimas formuojasi centrinėje nervų
sistemoje (CNS) ir pasireiškia grįžtamu ryšiu siunčiamai in
formacijai iš dirbančio lokalaus organo arba viso organizmo.
Suprantama, kad šiam procesui gali turėti įtakos CNS būsena.
Todėl norima išsiaiškinti: ar veloergometrijos metu tiriamasis
pakelia fizinį krūvį adekvatų sveikatai, kaip pats ligonis vertina
savo fizinio nuovargio jutimą, ar turi įtakos nuovargiui psicho
emocinė būklė.
Darbo tikslas: ištirti sergančiųjų koronarine širdies liga
fizinio nuovargio ir fizinio pajėgumo sąsajas ir priklausomybę
nuo psichoemocinės būklės.

KONTINGENTAS
Buvo ištirta 1290 sergančiųjų KŠL, nuo 30 iki 80 metų
(amžiaus vidurkis – 58,9±9,8 m.), kurie gydėsi KMU Psicho
fiziologijos instituto klinikoje 2004–2006 metais, iš jų – 875
vyrai (amžiaus vidurkis – 58,0±10,2) ir 415 moterų (amžiaus
vidurkis – 60,8±8,7). 474 (37 proc.) tiriamieji sirgo stabilia
krūtinės angina, 472 (36,6 proc.) – persirgę miokardo infark
tu, 344 (26,7 proc.) – su poinfarktine kardioskleroze. Šių gru
pių klinikiniai požymiai pateikti 1 lentelėje. Ligonių amžius,
NYHA funkcinės klasės šiose grupėse nesiskyrė. Tarp sergan
čiųjų krūtinės angina dažnesnė buvo I NYHA FK klasė, tarp
ligonių, patyrusių miokardo infarktą, – III NYHA FK klasė.
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Pagal psichoemocinės būklės vertinimą nerimas ir depresija
grupėse buvo vienodo sunkumo. Fizinio nuovargio duomenys
tiriamųjų grupėse nesiskyrė.

METODIKA
Visiems ligoniams buvo atlikti klinikiniai kardiologiniai
tyrimai, kurie leido įvertinti širdies ir kraujagyslių sistemos
būklę, miokardo pažeidimo vietą ir laipsnį, išsiaiškinti, ar
pacientas sirgo cukriniu diabetu, hipertenzija. KŠL diagnozė
nustatyta remiantis PSO (1979) rekomendacijomis. Širdies ir
kraujagyslių funkcinio pajėgumo klasės nustatytos remiantis
Niujorko širdies asociacijos funkcinio pajėgumo klasių reko
mendacijomis (2001). Nerimui ir depresijai įvertinti buvo nau
dotos nerimo ir depresijos skalė (HADS, angl. Hospital Anxiety
and Depression scale – A.S. Zigmond‚ R.P. Snaith – 1983) [2,
3]. Kiekvienam pacientui nerimo ir depresijos sunkumas įver
tintas pagal poskalius (1 – nėra, 2 – sunki ir 3 – labai sunki).
Fizinis nuovargis buvo matuojamas dieną iki atliekamos
veloergometrijos, naudojant daugiamatį nuovargio inventorių
[4, 5], kuris leido jį vertinti procentais nuo 0 iki 100. Fiziniam
pajėgumui vertinti buvo atliekamas veloergometrijos testas, jo
metu gydytojas kardiologas pažymėdavo pasiektą submaksi
malų fizinį krūvį (nuo 25 iki 150 W), atsižvelgdamas į jo metu
atsiradusius simptomus (Exercise standards for testing and
training, Statement from AHA, 2001).

STATISTINĖ DUOMENŲ ANALIZĖ
Panaudojus programą „Statistika“, buvo skaičiuojami: pa
rametrų vidurkiai, vidutinis kvadratinis nuokrypis, vidutinė
standartinė paklaida, požymių pasiskirstymas procentais. Tarp
dviejų grupių parametrų vidurkių skirtumų patikimumas buvo
vertinamas panaudojant Stjudento kriterijų. Ryšiui tarp dviejų
parametrų vertinti buvo skaičiuojamas koreliacijos koeficientas.

REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS
Nuovargio priklausomybė nuo amžiaus išryškėja suskirs
čius ligonius pagal amžiaus grupes (1 pav.).
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žesnį fizinį krūvį. Ryšys tarp amžiaus ir atliekamo fizinio krū
vio buvo tiesinis ir stiprus (R2=0,959, p<0,001). Palyginus abu
visų tiriamųjų parametrus, buvo nustatytas glaudus regresinis
ryšys tarp pasiekto fizinio krūvio ir nustatyto fizinio nuovargio
(R2=0,98, p<0,001). Šie duomenys leidžia manyti, kad pildy
damas anketą pacientas savo fizinį nuovargį įvertina taip, kaip
gydytojas kardiologas veloergometrijos metu. Pasiekiamą sub
maksimalų fizinį krūvį lemia širdies ir kraujagyslių sistemos
būklė, kurią gana tiksliai apibrėžia NYHA FK. Tai patvirtina
mūsų gauti duomenys (2 pav.). Nustatyta, kad kuo didesnė pa
ciento NYHA FK, tuo mažesnį fizinį
90,0
65,0
krūvį jis pakeldavo veloergometrijos
metu ir tuo didesnį pažymėdavo savo
fizinio nuovargio jutimą (skirtumai
tarp klasių, p<0,001).
80,0
Kyla klausimas, ar subjektyvus
savo savijautos ir fizinės sveikatos su
vokimas nepriklauso nuo psichoemo
y = -1,0848x2 + 9,7132x + 39,706
y = -7,2728x + 92,972
cinės būklės. Literatūros duomenys
2
R = 0,9589
R2 = 0,9589
rodo abipusį ryšį tarp KŠL, nerimo ir
70,0
55,0
depresijos [6, 7]. Šių psichoemocinių
sutrikimų pasireiškimas gali veikti
pacientą, vertinant savo būseną bei
KŠL nulemtas širdies ir kraujagyslių
60,0
funkcijas, nuo kurių priklauso ben
Fizinis krūvis, W
dras fizinis organizmo pajėgumas.
Mūsų tyrimo rezultatai parodė, kad
Fizinis nuovargis, %
abu parametrai (fizinis nuovargis ir fi
zinis pajėgumas) yra priklausomi nuo
50,0
45,0
psichoemocinės būklės (3 pav.).
<21
21–30
31–40
41–50
51 ir >
Ligonių, kuriems nebuvo depre
Amžiaus grupės
sijos požymių, fizinis nuovargis sie
1 pav. Fizinio nuovargio ir fizinio pajėgumo pasiskirstymo priklausomybė
kė 55,6±0,8 proc. Panašus rezultatas
nuo amžiaus
nustatytas tiriant pacientus, kuriems

Fizinis krūvis, W

Fizinis nuovargis, %

Duomenys parodė, kad, didėjant amžiui, fizinis nuovargis
išaugo nuo 49,1 iki 60,7 proc. Skirtumai tarp grupių turėjo
savo ypatumus: iki 30 metų jie buvo nepatikimi, vyresniųjų
grupėse jie tapo smarkiai patikimai skirtingi, o tarp 41 metų
skirtumas tarp grupių vėl išnyko. Geriausiai šią priklausomybę
aprašo parabolinė funkcija (R2=0,95; 1 pav.).
Fizinio pajėgumo skirtumai amžiaus grupėse buvo ryškesni
ir kito nuo 82,7 W iki 55,3 W. Išskyrus pirmas dvi jaunesnes
grupes, jie buvo labai patikimi (p<0,002–0,001). Duomenys
parodė, kad, didėjant amžiui, pacientai galėjo atlikti vis ma

70,0

120,0
110,0

65,0

60,0

90,0
Fizinis nuovargis, %

55,0

Fizinis krūvis, W

80,0
70,0

50,0

Fizinis krūvis, W

Fizinis nuovargis, %

100,0

60,0
45,0
40,0

50,0

I	II	III

40,0

NYHA klasės
2 pav. Fizinio nuovargio ir fizinio pajėgumo pasiskirstymas, kai pacientų būklė skirtingos NYHA klasės

14

Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija

T. 10, Nr. 1, 2008 m. birželis

Albinas STANKUS, Julija BROŽAITIENĖ
Sergančiųjų koronarine širdies liga fizinio nuovargio ir fizinio pajėgumo sąsajos bei priklausomybė nuo psichoemocinės būklės
2 lentelė. Fizinis nuovargis ir fizinis pajėgumas amžiaus grupėse ir statistinio patikimumo tarp grupių reikšmės
(viršutiniame trikampyje fizinio pajėgumo, apatiniame – nuovargio)
Fizinis nuovargis (%) amžiaus 
grupėse ir skirtumų (p) reikšmės
49,1 {1 gr.}
52,9 {2 gr.}
59,9 {3 gr.}
61,8 {4 gr.}
60,7 {5 gr.}

Fizinis pajėgumas (W) amžiaus grupėse ir skirtumų (p) reikšmės
{1 gr.}
{2 gr.}
{3 gr.}
{4 gr.}
{5 gr.}
82,7
81,8
71,9
63,9
55,3
N=42
N=227
N=448
N=408
N=165
0,85�3
0,022
0,000�1
0,000�1
0,38�3
0,000�1
0,000�1
0,000�1
0,010
0,00�1
0,000�1
0,000�1
0,00�3
0,00�1
0,301
0,001
0,010
0,00�4
0,771
0,631
Fiz. nuovargis depresija, %

72,0

Fiz. nuovargis nerimas, %

77,0

Fiz. krūvis nerimas, W

Fizinis nuovargis, %

68,0
67,0

62,0

Fizinis krūvis, W

Fiz. krūvis depresija, W

72,0

64,0

57,0

52,0

1

2

3

60,0

Nerimo ir depresijos skalės
3 pav. Fizinio nuovargio ir fizinio pajėgumo pasiskirstymas tarp pacientų, kurių skirtinga psichoemocinė būklė
3 lentelė. Fizinis nuovargis ir fizinis pajėgumas depresijos
grupėse ir statistinio patikimumo tarp grupių reikšmės
(viršutiniame trikampyje – fizinio pajėgumo, apatiniame –
nuovargio)
Fizinis nuovargis
depresijos grupėse
ir skirtumų (p)
reikšmės
55,6% {1 gr.}
67,8% {2 gr.}
76,7% {3 gr.}

Fizinis pajėgumas depresijos
grupėse ir skirtumų (p) reikšmės
{1 gr.}
{2 gr.}
{3 gr.}
71,2W
63,1W
63,1W
(N=999)
(N=199)
(N=92)
0,0005
0,014�
5
0,0001
0,997
0,0001
0,006

nebuvo nerimo simptomų (53,5±0,9 proc.). Fizinio nuovargio
pasiskirstymas tarp pacientų, kuriems pasireiškė nerimas ir
depresija, priklausė nuo psichoemocinės būklės. Didžiausias
nuovargis pasireiškė pacientams, sergantiems labai sunkia de
presija (3 gr.), jo dydis siekė 76,7±2,0 proc. Mažesnis fizinis
nuovargis buvo sergančiųjų sunkia depresija grupėje ir dar ma
T. 10, Nr. 1, 2008 m. birželis

4 lentelė. Fizinis nuovargis ir fizinis pajėgumas nerimo
grupėse ir statistinio patikimumo tarp grupių reikšmės
(viršutiniame trikampyje – fizinio pajėgumo, apatiniame –
nuovargio)
Fizinis nuovargis
nerimo grupėse ir
skirtumų (p) reikšmės
53,5% {1 gr.}
65,4% {2 gr.}
69,4% {3 gr.}

Fizinis pajėgumas nerimo
grupėse ir skirtumų (p) reikšmės
{1 gr.}
{2 gr.}
{3 gr.}
71,3W
67,5W
64,9W
(N=769)
(N=298) (N=223)
0,064
0,005
0,0001
0,33�4
0,0001
0,07�7

žesnis, kai pacientams depresijos požymių nebuvo. Skirtumas
tarp grupių buvo labai patikimas (3 lentelė). Fizinio pajėgumo
pasiskirstymas nebuvo tolygus. Mažiausias pajėgumas buvo 2
ir 3 grupėse, kurių rodikliai patikimai skyrėsi nuo 1 grupės.
Grupėse sergančiųjų sunkia ir labai sunkia depresija fizinis pa
jėgumas buvo vienodas (p=0,99).
Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija
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Fizinis nuovargis pacientams, kuriems buvo nerimo po
žymių, buvo patikimai didesnis nei grupėje, kurioje nebu
vo nerimo (4 lentelė). Atsižvelgus į grupių apimtis (N=298
ir 223), galima teigti, kad nerimo sunkumas mažai veikė jų
fizinį pajėgumą, nes skirtumas tarp 2 ir 3 grupių nebuvo pa
tikimas (p=0,077). Fizinio pajėgumo rodiklių pasiskirstymas
buvo panašus. Mažiausias pajėgumas buvo 3 grupėje, kurios
rodikliai patikimai skyrėsi nuo 1 ir 2 grupių. Antros grupės
pacientų pajėgumas (p=0,06) buvo mažesnis negu pacientų,
kuriems nerimo požymių nebuvo. Grupėse, kur pasireiškė
sunkus ir labai sunkus nerimas, fizinis pajėgumas buvo vie
nodas (p=0,33).
Tiriamieji, kuriems nebuvo depresijos ir nerimo simptomų,
atliko patikimai didesnį fizinį krūvį (atitinkamai 71,2±0,96 W
ir 71,3±1,96 W) negu tie, kuriuos vargino psichoemocinės pro
blemos (63,1±3,2 W ir 64,9±1,86 W) (p<0,01). Ligoniai, ku
riems pasireiškė nerimo simptomai, atliko didesnį fizinį krūvį
negu tie, kuriems buvo depresijos požymių.
Šio darbo rezultatai rodo, kad nuovargio įvertinimas, kurį
atlieka pats pacientas, turi ryšį su objektyviais parametrais, ku
riuos vertina gydytojas specialistas. Abu procesai priklausomi
tarpusavyje dėl daugelio priežasčių. Manoma, kad pacientų,
sergančių lėtiniu širdies nepakankamumu, nuovargis susijęs su
kitais fiziniais simptomais, tokiais kaip dusulys, krūtinės ląstos
skausmas [8, 9, 10, 11], miego sutrikimai [8, 9], pykinimas,
apetito praradimas ir galvos skausmas [10]. Taip pat pastebėta,
kad nuovargis turi ryšį su kairiojo skilvelio išvarymo frakcija
[10] ir deguonies įsotinimu [12]. Širdies ir kraujagyslių siste
mos funkcinio pajėgumo klasių nustatymas tiesiogiai susijęs
su nuovargio stiprumu. Mūsų duomenys tai patvirtino ir rodo,
kad ryšys tarp NYHA FK ir subjektyviai jaučiamo fizinio nuo
vargio buvo didžiausias iš visų analizuojamų parametrų ir sie
kė r=0,44. Nuovargis, kaip simptomas, labai paplitęs ir dažnai
jaučiamas pacientų, sergančių lėtiniu širdies nepakankamumu.
Be to, jis yra vienas iš svarbiausių veiksnių, veikiančių pacien
tų gyvenimo kokybę [13, 14, 15, 16].
Mokslinėje publikacijoje skelbiama, kad, kai lėtiniu širdies
nepakankamumu sergančių pacientų buvo paprašyta pasverti
svarbumą tarp nuovargio palengvėjimo ir ilgesnio gyvenimo,
reikšmingai daugiau pacientų pasirinko nuovargio palengvėji

mą [17]. Schaefer [10] apibendrino pacientų savo nuovargio
apibūdinimą: „Nuovargis reiškia, kad mano visa būtybė pa
vargsta. Šis nuovargis prasiskverbia per visą kaulo struktūrą;
jūs jaučiate tai pačiuose jūsų kaulų čiulpuose. Tai yra visuo
tinis fizinis nuovargis, o viršūnėje yra protinis nuovargis. Tai
panašėja į slaptą jausmą, kuris nereikalauja tavo mąstymo.
Tavo kūnas išvargsta. Nuovargio našta slypi šešėliuose. Jei aš
pailsėsiu, nuovargis užvaldys mane“ (p. 227). Toks pacientų
požiūris verčia manyti, kad šiam požymiui reikia skirti daug
daugiau dėmesio, ypač jo diagnostikai bei susidorojimo su juo
metodų parinkimui.
Fizinio nuovargio kilmė nėra iki galo aiški. Remiantis tyri
mais galima daryti prielaidą, kad nuovargio jutimas yra anks
tyva sensorinė organizmo reakcija, kuri pasireiškia grįžtamuo
ju ryšiu į periferinių organų receptorių, signalizuojančią apie
deguonies trūkumą, aktyvaciją [18, 19]. CNS šioje grandinėje
atlieka motorinių centrų aktyvumo ir organizmo apsauginę
funkciją. Kyla klausimas, ar nerimas ir depresija gali paveik
ti šį mechanizmą ir kuria kryptimi. Gauti tyrimo rezultatai (3
pav.) rodo, kad pacientų, varginamų labai stipraus nerimo,
buvo mažesnis fizinis nuovargis ir didesnis fizinis pajėgumas
negu ligonių, sergančių sunkia depresija. Depresijos sunkumas
turėjo įtakos fiziniam pajėgumui: jis buvo patikimai mažesnis
negu pacientų, kuriems nebuvo depresijos požymių. Galima
teigti, kad depresijos požymiai, kaip ir fizinis nuovargis, ri
boja sergančiųjų KŠL fizinį pajėgumą. Ar tai apsauginis CNS
mechanizmas, ar širdies ir kraujagyslių patologijos pasekmė?
Norint atsakyti į šį klausimą, reikalingi tolimesni moksliniai
tyrimai.

IŠVADA
Sergančiųjų koronarine širdies liga fizinio nuovargio stip
rumas nepriklauso nuo šios ligos formų. Fizinis nuovargis tie
siniu ryšiu susijęs su amžiumi, širdies ir kraujagyslių sistemos
funkcine būkle (NYHA FK) ir fiziniu pajėgumu. Depresija
lemia didesnį fizinį nuovargį ir mažesnį fizinį pajėgumą. De
presijos sunkumas daro įtaką koronarine širdies liga sergančių
pacientų fiziniam pajėgumui. Nerimas turi atvirkštinį ryšį su
fizinio nuovargio dydžiu ir daro mažesnę įtaką jų fiziniam pa
jėgumui.
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