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Autonominio širdies ritmo reguliavimo ypatumai sergantiesiems
koronarine liga ir obstrukcine miego apnėja, atsižvelgiant į širdies
nepakankamumo sunkumą ir metabolinį sindromą
Audrius Alonderis, Aurelija Podlipskytė, Giedrius Varoneckas
KMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutas, Vydūno al.4, Palanga 00135,
e-paštas:audriusa@ktl.mii.lt
Tikslas. Išnagrinėti miego apnėjos poveikį autonominiam širdies ritmo reguliavimui sergantiems koronarine liga su
miego apnėja, priklausomai nuo širdies nepakankamumo išreikštumo ir metabolinio sindromo.
Metodai. Tyrime dalyvavo 58 pacientai, sergantys įvairaus sunkumo IŠL, iš kurių 49 vyrai (84,5 proc.) ir 9 moterys
(15,5 proc.). Klinikinis ištyrimas buvo atliekamas tikslu įvertinti kardiovaskulinės sistemos būklę, širdies nepakankamumo
išreikštumą, gretutinių susirgimų (hipertenzinė liga, cukrinis diabetas, galvos smegenų kraujotakos sutrikimas, lėtinės plaučių
ligos) buvimą. Polisomnografinis tyrimas, širdies ritmo tyrimas aktyvaus ortostatinio mėgino (AOM) ir miego metu buvo
atlikti naudojant standartines metodikas ir siekiant įvertinti tiriamųjų autonominį širdies ritmo reguliavimą bei objektyvią
miego kokybę, kvėpavimo sutrikimus miego metu. Visiems sergantiesiems koronarine liga buvo diagnozuotas miego apnėjos
sindromas. Pagal širdies nepakankamumo išreikštumą jie buvo suskirstyti į tris grupes: 1 grupę sudarė 17 sergančiųjų be
širdies nepakankamumo; 2 grupę sudarė 26 sergantieji su širdies nepakankamumo NYHA I klase ir 3 grupę sudarė 15
sergančiųjų su širdies nepakankamumo NYHA II klase. Statistinei duomenų analizei buvo naudojami statistiniai programų
paketai “Statistika” ir “SPSS”.
Rezultatai. Esant metaboliniam sindromui taip pat stebimas dažnesnis pulsas ir sumažėjęs širdies ritmo variabilumo
dydis ramybėje. Dažniausias pulsas ir mažiausias širdies ritmo variabilumas stebimi sergančiųjų koronarine liga su miego
apnėja asmenų grupėje, kuriems yra širdies nepakankamumas ir metabolinis sindromas. Ženkliausiai sumažintas autonominis
ŠR reguliavimas tiriamiesiems stebimas esant širdies nepakankamumui ir metaboliniam sindromui. ŠR reakcijos į AOM
mažėja esant širdies nepakankamumui Taip pat nustatyta, kad ligoniams su širdies nepakankamumu, jos dar mažesnės esant
metaboliniam sindromui.
ŠR variabilumo rodikliai buvo nagrinėti visos nakties miego metu. ŠR dažnis (RR), dispersija (σRR) ir santykis tarp
ŠR dispersijos ir dažnio (σRR/RR) rodo, kad autonominis reguliavimas nakties miego metu taip pat mažesnis ligoniams su
širdies nepakankamumu ir/ar metaboliniu sindromu. Didžiausias KSI stebimas ligonių grupėje, kuriems buvo II klasės širdies
nepakankamumas. Sergantiems širdies nepakankamumu, esant metaboliniam sindromui, KSI taip pat didesnis, negu jam
nesant.
Sunkiausia NYHA funkcinė klasė stebėta ligoniams su miego apnėja, kuriems pasireiškė širdies nepakankamumas. Jei
I-II NYHA funkcinė klasė vyravo tarp ligonių be širdies nepakankamumo (82,3 proc.), lyginant su I klasės (69,2 proc.) ir II
klasės (53,3 proc.) širdies nepakankamumu, tai III NYHA funkcinė klasė vyravo tarp ligonių su III klasės širdies
nepakankamumu (46,7 proc.), lyginant su ligoniais be širdies nepakankamumo (17,6 proc.).
Ligoniams su II klasės širdies nepakankamumu, lyginant su I klasės širdies nepakankamumo ligoniais, buvo dažniau stebėta
stabili krūtinės angina (80 ir 65 proc., atitinkamai), persirgtas miokardo infarktas (87 ir 70 proc., atitinkamai). Jiems taip pat
dažniau pasireiškė miego metu skilvelinės (20 ir 6 proc., atitinkamai) ir mišrios ekstrasistolės (33 ir 17 proc., atitinkamai).
Didesnis kvėpavimo sutrikimų indeksas stebėtas ligoniams su ryškesniu širdies nepakankamumu ar esant metaboliniam
sindromui. Sunkiausia kardiovaskulinė patologija, apsprendžiama NYHA funkcinės klasės, stebėta ligoniams su miego apnėja,
kuriems pasireiškė II klasės širdies nepakankamumas.
Išvados. Sergantiems koronarine liga su obstrukcinės miego apnėjos sindromu autonominis ŠR reguliavimas, ypač
parasimpatinė jo grandies įtaka, mažėja esant širdies nepakankamumui, o metabolinis sindromas autonominį ŠR reguliavimą
dar labiau sumažina. Didesnis kvėpavimo sutrikimų indeksas stebėtas ligoniams su ryškesniu širdies nepakankamumu ar esant
metaboliniam sindromui.
Literatūra:
Varoneckas G., Alonderis A. Podlipskytė A., Autonominio širdies ritmo reguliavimo ypatumai sergantiesiems koronarine liga su obstrukcine miego apnėja, atsižvelgiant į širdies nepakankamumo
sunkumą ir metabolinį sindromą // Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija.. 2008, t. 10, Nr. 1. p. 21-26.
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Ilgalaikio fizinio krūvio poveikis 12-17 metų krepšininkų širdies kairiojo
skilvelio morfometrijai ir funkcijai
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Įvadas. Iki šiol nepakanka tyrimų, nagrinėjančių vaikų ir paauglių, kultivuojančių krepšinį, širdies morfometrijos bei
širdies ir kraujagyslių sistemos (ŠKS) adaptaciją prie ilgalaikio fizinio krūvio.
Tikslas - ištirti ir palyginti 12-17 metų krepšininkų ir nesportuojančių kairiojo skilvelio echokardiografinius rodmenis
bei išanalizuoti funkcinių rodmenų kitimo greičio kaitos veloergometrinio mėginio metu ypatumus.
Metodai. Buvo ištirti 62 berniukai, kultivuojantys krepšinį ir 168 sveiki nesportuojantys to paties amžiaus ir lyties
vaikai ir paaugliai. Tiriant vienmačiu M metodu įprastinėje parasternalinėje pozicijoje visiems tiriamiesiems diastolės metu
atlikti standartiniai matavimai: 1) tarpskilvelinės pertvaros storis (TSP, mm), 2) KS užpakalinės sienelės storis (KSUS, mm),
3) kairiojo skilvelio galinis diastolinis diametras (KSGDD, mm). Pagal formules apskaičiuoti: KS miokardo masė (KSMM),
KS miokardo masės indeksas (KSMMI), KS santykinis sienelių storis (SSS), KS frakcinis sutrumpėjimas (FS) bei santykiniai
(koreguoti pagal kūno paviršiaus plotą, KKP) echokardiografiniai rodmenys: TSP/KPP1/2, KSUS/KPP1/2, KSGDD/KPP1/2,
MM/KPP3/2. Kairiojo skilvelio masė apskaičiuota taikant Penn konvencijoje priimtą Devereux (Lang et al., 2005) formulės
korekciją. Doplerinės echokardiografijos metu išmatavus E ir A greitį, apskaičiuotas E/A santykis. Visiems tiriamiesiems
atliktas veloergometrijos mėginys. Veloergometrinio tyrimo metu, registruojant funkcinius rodmenis, buvo vertinama trijų
sistemų – vykdančiosios (veikiančio raumenyno), reguliacinės (apimančios centrinės nervų sistemos, autonominį bei
humoralinį valdymą) ir aprūpinančiosios (ŠKS) - veikla ir sąsajos tarp šių sistemų (Vainoras, 1996). Tirti šie rodmenys ir jų
kitimo greičiai: širdies susitraukimo dažnis (ŠSD), R-R intervalas (RR), intervalas J-T (JT), sistolinis arterinis kraujospūdis
(S), diastolinis arterinis kraujospūdis (D), pulsinė amplitudė (S-D) bei išvestinis dydis: santykinė repoliarizacija JT/RR.
Rezultatai. Tyrimas parodė, kad krepšininkų visi absoliutūs ir santykiniai echokardiografiniai rodmenys (TSP,
KSGDD, KSUS, MM, MMI, SSS, TSP/KPP1/2, KSUS/KPP1/2, KSGDD/KPP1/2, MM/KPP3/2) buvo didesni už nesportuojančių
(p<0,001). Kairiojo skilvelio FS ir E/A santykis reikšmingai nesiskyrė, lyginant su nesportuojančių analogiškais rodmenimis
(lentelė).
Lentelė. Echokardiografinių rodmenų tarp krepšininkų ir kontrolinės grupės palyginimas
Rodiklis
KSGDD, mm
TSP, mm
KSUS, mm
SSS
KSMM, g
KSMMI, g/m2
FS, proc.
E/A
TSP/KPP1/2
KSUS/KPP1/2
KSGDD/KPP1/2
MM/KPP3/2

Krepšininkai (n=62)
Vidurkis (SN)
95 proc. PI
50,24 (4,67)
49,05-51,42
9,60 (1,61)
9,19-10,00
9,03 (1,55)
8,64-9,43
0,37 (0,047)
0,36-0,38
201,02 (66,95)
184,02-218,02
108,65 (26,07)
102,02-115,30
38,54 (4,06)
37,50-39,58
1,88 (0,38)
1,79-1,98
7,31 (0,84)
7,18-7,44
6,96 (0,87)
6,96 (0,87)
37,99 (2,35)
37,64-38,36
86,37 (17,8)
83,64-89,09

Kontrolinė grupė (n=168)
Vidurkis (SN)
95 proc. PI
47,59 (2,89)
47,15-48,03
8,41 (1,11)
8,25-8,58
8,06 (1,06)
7,90-8,23
0,35 (0,037)
0,34-0,35
149,98 (35,92)
144,51-155,45
85,59 (14,8)
83,33-87,85
37,6( 2,39)
37,82-38,41
1,89 (0,28)
1,84-1,93
6,39 (0,70)
6,28-6,49
6,13 (0,67)
6,02-6,23
36,22 (1,80)
36,22 (1,80)
65,19 (10,75)
63,55-66,82

p
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
>0,05
>0,05
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

Nustatyta, kad krepšininkų ŠSD kitimo greitis visą fizinio krūvio mėginio laikotarpį, išskyrus šeštą minutę, o JT
intervalo kitimo greitis - šeštą minutę buvo patikimai mažesni už nesportuojančių tiriamųjų ŠSD kitimo greitį (p<0,05). Visą
fizinio krūvio laikotarpį krepšininkų ŠSD kitimo greitis turėjo neigiamą koreliacinį ryšį su KS miokardo mase bei MMI
(išskyrus šeštą fizinio krūvio minutę). Koreliacinis ryšys, didinant fizinio krūvio galingumą, stiprėjo (r= -0,26 antrą krūvio
minutę, r=-0,46 dešimtą krūvio minutę).
Išvados. Apibendrinant šio tyrimo rezultatus, galima teigti, kad ilgalaikis fizinis krūvis turi poveikį kairiojo skilvelio
persimodeliavimui bei funkcinių rodmenų ypatumams jau vaikystėje. Tarp krepšininkų kairiojo skilvelio MM ir ŠSD kitimo
greičio buvo nustatytas stiprus ryšys.
Literatūra:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. 2008 m. (spaudoje)
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Įvadas. Iki šiol nepakanka tyrimų, nagrinėjančių sportuojančių vaikų ir paauglių širdies ir kraujagyslių sistemos
(ŠKS) adaptaciją fiziniam krūviui. Sportininkų širdies persimodeliavimas priklauso nuo fizinio krūvio apimties, intensyvumo,
treniravimosi trukmės, sporto šakos. Ši fiziologinė hipertrofijos forma - „sportininko širdis“ priimama kaip palankus
adaptacijos sistemingam sportininko fiziniam krūviui rezultatas.
Tikslas. Naudojantis žmogaus organizmo funkcinės būklės įvertinimo modeliu išnagrinėti 12-17 metų berniukų,
kultivuojančių tris sporto šakas: krepšinį, dviračių sportą ir irklavimą širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinių rodmenų
kitimo greitį dozuoto fizinio krūvio metu.
Metodai. Tyrimas atliktas, gavus Kauno regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto leidimą (protokolo
Nr.151/2007). Buvo ištirti 12-17 metų 160 berniukų, kultivuojančių krepšinį, dviračių sportą ir irklavimą ir 79 sveiki
nesportuojantys to paties amžiaus ir lyties vaikai ir paaugliai. Visiems tiriamiesiems atlikta M rėžimo ir dvimatė
echokardiografija. Diastolės metu išmatavus tarpskilvelinės pertvaros (TSP), KS užpakalinės sienelės storį (KSUS) bei
kairiojo skilvelio galinį diastolinį diametrą (KSGDD), apskaičiuota KS miokardo masė (KSMM). Kairiojo skilvelio masė
apskaičiuota taikant Penn konvencijoje priimtą Devereux (Lang et al., 2005) formulės korekciją. Visiems tiriamiesiems
atliktas veloergometrijos mėginys. Veloergometrinio tyrimo metu, registruojant funkcinius rodmenis, buvo vertinama trijų
sistemų – vykdančiosios (veikiančio raumenyno), reguliacinės (apimančios centrinės nervų sistemos, autonominį bei
humoralinį valdymą) ir aprūpinančiosios (ŠKS) - veikla ir sąsajos tarp šių sistemų (Vainoras, 1996). Tirti šie rodmenys ir jų
kitimo greičiai: širdies susitraukimo dažnis (ŠSD), R-R intervalas (RR), intervalas J-T (JT), sistolinis arterinis kraujospūdis
(S), diastolinis arterinis kraujospūdis (D), pulsinė amplitudė (S-D) bei išvestinis dydis : santykinė repoliarizacija JT/RR.
Rezultatai. Nustatyta, kad sportuojančių tiriamųjų ŠSD kitimo greitis visose krūvio pakopose statistiškai reikšmingai
skyrėsi nuo nesportuojančių kontrolinės grupės tiriamųjų (paveiksle).
Atliekant paskutines krūvio pakopas (rezervinių galimybių mobilizacijos
stadijoje) maksimaliai pakito tiriamųjų ŠSD, JT, JT/RR, S, (S-D) kitimo greitis.
1,2
Irkluotojų ir dviratininkų ŠSD kitimo greitis mažiausias aštuntą, krepšininkų –
1,0
dešimtą, o kontrolinės grupės tiriamųjų – šeštą fizinio krūvio minutę. Irkluotojų,
0,8
dviratininkų bei krepšininkų JT/RR kitimo greitis buvo mažiausias aštuntą
krūvio minutę, o kontrolinės grupės tiriamųjų – šeštą krūvio minutę.
0,6
Krepšininkų S, (S-D) kitimo greitis mažiausias aštuntą minutę, irkluotojų bei
0,4
dviratininkų – dešimtą, o kontrolinės grupės tiriamųjų - šeštą minutę. Pasiekus
0,2
Krūvio minutė
mažiausią ŠSD, JT/RR, S, (S-D) kitimo greičio amplitudę, paskutinėje krūvio
0,0
pakopoje
sportuojančių bei kontrolinėje grupėje šių rodmenų kitimo greitis vėl
2
4
6
8
10
padidėjo. Krepšininkams buvo būdinga didesnė JT/RR kitimo greičio
krepšinis (1)
irklavimas (2)
amplitudės kaita, lyginant su irkluotojais, dviratininkais ir kontrolinės grupės
dviratininkai (3)
kontrolinė (4)
tiriamaisiais.
Fizinio krūvio pradžioje tarp sportuojančių tiriamųjų kairiojo skilvelio miokardo
p<0,05
masės (KSMM) ir ŠSD kitimo greičio buvo nustatytas neigiamas koreliacinis
2-ą krūvio min.– 1:4, 2:4, 3:4;
ryšys (r=-0,3), kuris stiprėjo, didinant fizinį krūvį (dešimtą min. r=-0,5).
4-ą min. – 1:3, 1:4, 2:3, 2:4, 3:4;
6-ą min. – 1:2, 2:4, 3:4;
Išvados. Apibendrinant šio tyrimo rezultatus galima teigti, kad
8-ą min. – 1:4, 2:4, 3:4
sportuojantiems vaikams ir paaugliams mažiausia JT, JT/RR, S, ( S-D)
kitimo greičio reikšmė fizinio krūvio mėginio metu užregistruota vėliau,
Pav. ŠSD kitimo greičio kaita krūvio metu
lyginant su kontrolinės grupės tiriamaisiais, kas gali rodyti geresnę
sportuojančių tiriamųjų širdies ir kraujagyslių sistemos adaptaciją fiziniam
krūviui. Paskutinėmis fizinio krūvio minutėmis visiems tiriamiesiems padidėjęs JT, JT/RR, S, ( S-D) kitimo greitis gali rodyti
širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinių galimybių ribą. Nustatyta, kad tarp sportuojančių funkcinių rodmenų kitimo greičio
ir KS miokardo masės yra koreliacinis ryšys.
ŠSD kitimo gretis k/min./W

1,4

Literatūra.
Bartkevičienė, A., Vainoras, A.,Bakšienė, D., Brožaitienė, J., Raškauskienė, N., Kibildienė, S., Rožnova, N. (2008) Sportuojančių vaikų ir paauglių širdies ir kraujagyslių sistemos funkciniai ypatumai. Ugdymas.
Kūno kultūra. Sportas, 2 (69), 3-9.
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Programos “Psichosomatinių, neuroendokrininių ir miego sutrikimų įtaka
išeminės širdies ligos eigai ir reabilitacijai” pirminių duomenų apžvalga
Julija Brožaitienė, Aurelija Podlipskytė, Robertas Bunevičius
KMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutas
Sergančiųjų išemine širdies liga (IŠL) psichoemocinė būklė (nerimo depresijos, asmenybės D tipo), ypač po miokardo
infarkto, turinčių širdies nepakankamumą, yra svarbus veiksnys, lemiantis ligos eigą ir prognozę. Mokslinių tyrimų duomenys
rodo, kad depresija dažnai nustatoma (nuo 17 iki 47 proc.) sergančiųjų IŠL populiacijoje ir 4 kartus didina sergančiųjų
miokardo infarktu mirtingumą per 6 mėnesius.
Tikslas. Atlikti pradėtų kaupti. programos duomenų per 2007-2008 m. pirminę preliminarinę apžvalgą.
Metodai ir rezultatai. Analizuoti į programą įtrauktų 224 sergančiųjų IŠL duomenys, rinkti postacionarinės
reabilitacijos metu. Tiriamųjų amžiaus vidurkis 57,9±9,0 m., (vyrų 56,2±9,0 m., moterų 61,2±7,6m.). Klinikinės būklės
duomenys pateikti 1 lentelėje rodo, kad dauguma ligonių buvo po MI (77 proc.), NYHA II-II funkcinės klasės, 31 proc. su
žymiais ŠN požymiais, dauguma (apie 79 proc.) sergantys hipertenzija, apie 35 proc. – diabetu. 194 pacientai apklausti po 6
mėn. naudojant išeičių ir Minesotos klausimyną.
Klinikiniai požymiai
Su miokardo infarktu
NYHA funkcinės klasės
I klasė
II klasė
III klasė
Širdies nepakankamumas stadijos
A
B
C
Su arterine hipertenzija
Cukrinis diabetas

Tiriamųjų grupės
Vyrai
Moterys
N=158 70,5 proc. N=66 29,5 proc.
122
77,2
46
69,7
17
112
29

10,8
70,9
18,3

1
41
24

1,5
62,1
36,4

10
109
39
119
50

6,3
67,0
24,7
75,3
31,6

1
41
24
55
25

1,5
62,1
36,4
83,3
37,9

Psichoemocinė būklė vertinta naudojant sekančius instrumentus: mini protinės būklės, kognityvinių funkcijų tyrimus,
BDI-II, HAD, dešimties klausimų asmenybės, D tipo asmenybės klausimynus bei gyvenimo įvykių streso skalę.

Depresija pagal BDI
Depresija pagal Montgomery-Asberg skalę
Nerimas pagal HAD skalę
Depresija pagal HAD skalę
Situacijos nerimas pagal Spilbergerio skalę
Asmenybinis nerimas pagal Spilbergerio skalę
Mini protinės būklės tyrimas
lengvas pažintinės veiklos sutrikimas
D tipo asmenybė
Gyvenimo įvykių streso skalė
nedidelė streso ligų rizika
vidutinė streso ligų rizika
didelė streso ligų rizika
Yra miego problemų pagal PMKI

Tiriamųjų grupės
Vyrai
Moterys
N
proc. N proc.
59
37,3 51 77,3
28
18,9 18 29,5
36
29,1 35 43,0
14
8,9
10 15,1
118 74,7 58 87,9
118 74,7 58 87,9
12
42

7,6
25,6

10
32

15,2
48,5

125
29
3
62

79,6
18,5
1,9
43,4

53
12
2
41

79,1
17,9
3,0
67,2

Programoje dalyvaujančių nemaža dalis turi depresijos, nerimo, nerimastingumo problemų bei vidutinę streso ligų
riziką. Daugiau kaip pusės tiriamųjų turi miego sutrikimo problemų.
Išvada. Preliminari duomenų apžvalga leidžia pastebėti, kad tarp tiriamųjų mažesnis skaičius moterų, su žymiais ŠN
požymiais, todėl tęsiant programą ir formuojant kontingentą bus į tai atsižvelgta.
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Ligonių po miokardo infarkto fizinių treniruočių poveikio prognozė
priklausomai nuo psichoemocinės būklės
Julija Brožaitienė, Jonas Juškėnas, Irma Abelkienė
KMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutas
Tikslas. Įvertinti psichoemocinės būklės įtaką ligonių po miokardo infarkto fizinių treniruočių poveikiui ir prognozei
ankstyvosios fizinės reabilitacijos metu.
Metodai. Tyrime dalyvavo 226 ligoniai po miokardo infarkto stacionarinės reabilitacijos metu. Iš jų 75 (33,2 proc.)
moterys ir 151 (66,8proc.) – vyras. Tiriamųjų būklė, vertinta pagal Niujorko širdies asociacijos funkcinio pajėgumo klases,
pasiskirstė: II NYHA FK - 140 (61,9 proc.) , III NYHA FK - 86 (38,1 proc.) ligoniai. Tiriamųjų amžiaus vidurkis 59,6 +9,4m.
Depresijos ir nerimo simptomų buvimas ir sunkumas vertinti naudojant HAD (HADS, angl. Hospital Anxiety and Depression
Scale) skalę. Treniravimo poveikio (be poveikio/su poveikiu) prognozavimui naudota dvinarės logistinės regresijos metodas.
Modeliui sudaryti naudotos pirmos treniruotės širdies ritmo Poincare diagramų variabilumo rodikliai, širdies ritmo (ŠR)
variabilumo ir spektro charakteristikos, arterinis sistolinis ir diastolinis kraujospūdžiai, dviguba sandauga (ŠSD ir arterinio
kraujospūdžio sandauga), baziniai ŠR variabilumo parametrai ramybėje bei psichoemocinės būklės rodikliai (be ir su nerimo
simptomais, be ir su depresijos simptomais) bei klinikiniai simptomai (krūtinės anginos, širdies nepakankamumo) ir
demografiniai rodikliai.
Rezultatai. Pagal treniruočių poveikio įvertinimą 107 ligoniams nustatytas teigiamas poveikis, 113 ligonių –
žymesnio poveikio nebuvo ir 6 ligoniams - neigiamas poveikis. Dėl mažo tiriamųjų skaičiaus pastaroji grupė toliau nebuvo
nagrinėjama. Tiriamieji nagrinėjamose grupėse pagal klinikinę būklę reikšmingai nesiskyrė.
Siekiant atsakyti į klausimą, ar teigiamam treniruotės poveikiui prognozuoti turi įtakos psichoemociniai sutrikimai bei širdies
ritmo autonominio reguliavimo rodikliai, buvo sudarytas prognozavimo modelis. Logistinės regresijos modelis leido nustatyti
požymių įtaką binominių įvykių (be poveikio/su poveikiu) pasireiškimo tikimybėms ir atrinkti požymių kompleksą, leidžiantį
patikimai prognozuoti tiriamų įvykių pasireiškimo tikimybes. Sudaryto modelio bendra teisinga prognozė buvo 69,3 proc.
(jautrumas 70,4 proc., specifiškumas 69,5 proc.). Teigiamas treniravimo poveikis prognozuotas 70 proc. tikslumu.
Didžiausią įtaką teigiamo treniravimo poveikio prognozavimui turėjo širdies ritmo variabilumo ir psichoemocinės būklės
rodikliai, lytis. Rasta, kad teigiamas treniruočių poveikis dažniau tikėtinas moterų grupėje. Nustatyta, kad depresijos sutrikimų
buvimas reikšmingai didino teigiamo treniravimo poveikio tikimybę 50 proc. (GS=1,51, p=0,013), treniruotės Poincare
diagramos ∆RRt padidėjimas 10 ms treniravimo poveikio tikimybę didino 16 proc. (GS=1,16, p=0,017), širdies ritmo spektro
lėtų ir labai lėtų dažnių komponenčių 5 -10 proc. didesni dydžiai prieš treniruotę – poveikio tikimybę didino 10 proc.
(GS=1,10, p=0,008) ir 12 proc. (GS=1,12, p=0,001). Prieš treniruotę didesnis sistolinio arterinio kraujospūdžio dydis (KSsist.) ir
didesnis dvigubos sandaugos rodiklis (DVS) treniruotės metu 10 vienetų reikšmingai didino teigiamo treniravimo poveikio
tikimybę atatinkamai 6 proc. (GS=0,94, p=0,049) ir 8 proc. (GS=1,108 p=0,004) (lentelė).
Lentelė. Binarinės logistinės regresijos modelio lygties koeficientai, galimybių santykiai [be poveikio (0), teigiamas
treniravimo poveikis (1)] prieš reabilitaciją
Rodmenys
Lytis
NYHA
Depresija
∆RRt Poincare
KA prieš trenir.
LLDK prieš tren.
LDK prieš tren.
σLDK ramybė
DVS int.krūv.
KA intens. krūv.

B
0,89
0,75
0,41
0,15
0,12
0,11
0,09
0,08
0,08
0,07

p
0,036
ns
0,013
0,017
0,001
0,000
0,008
ns
0,004
0,036
Ð

GS
2,43
2,11
1,51
1,16
1,12
1,12
1,10
1,08
1,08
1,07

95 proc. PI
1,06 - 5,55
0,92 - 4,83
1,09 - 2,10
1,03 - 1,31
1,05 - 1,21
1,05 - 1,19
1,03 - 1,17
0,99 - 1,17
1,03 - 1,14
1,01 - 1,15

Rodmenys
KSsist. prieš tren.
RRmin Poincare
σRR ramybė
σRR intens.
KSdiast. prieš tren.
σRR prieš tren.
KSsist. po tren.
σLDK int.krūv.
V Poincare
ŠN
Konstanta

B
0,06
0,01
-0,01
-0,04
-0,06
-0,07
-0,07
-0,09
-0,21
-0,54
-20,57

p
0,013
0,016
ns
0,028
0,049
0,013
0,002
ns
0,015
ns
0,000

GS
1,06
1,01
0,99
0,96
0,94
0,94
0,93
0,91
0,81
0,59

95 proc. PI
1,01 - 1,11
1,00 - 1,02
0,98 - 1,01
0,92 - 1,00
0,89 - 1,00
0,89 - 0,99
0,89 - 0,97
0,82 - 1,02
0,69 - 0,96
0,34 - 1,00

B – logistinės regresijos modelio lygties koeficientas; ns – skirtumas statistiškai nereikšminga

Išvados. Ligonių po miokardo infarkto treniravimo teigiamas poveikis dažniau tikėtinas moterų tarpe, depresiškiems
asmenims, turintiems mažesnius ŠR parasimpatinės ir didesnius simpatinės bei humoralinės reguliacijos bei sistolinio
kraujospūdžio ir dvigubos sandaugos rodiklius prieš reabilitaciją. Ligonių po miokardo infarkto fizinis aktyvumas yra svarbus
psichologinės būklės dinamikai.
Literatūra:
J. Brožaitienė, J. Juškėnas, I. Abelkienė. Psichoemocinės būklės įtaka ligonių po miokardo infarkto fizinių treniruočių poveikio prognozei. Biologinė psichiatrija ir psichofarmokologija, 2008, t. 10, Nr.1: p. 27-30.
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The association of thyroid immunity with blood pressure and body mass
index in primary care patients
Adomas Bunevičius1,2; Jūratė Pečeliūnienė1; Narseta Mickuvienė1;
Susan Girdler2; Robertas Bunevičius1
1

Institute of Psychophysiology and Rehabilitation, Kaunas University of Medicine, Vydūno al. 4,
LT-00135, Palanga, Lithuania, e-mail: direktor@ktl.mii.lt;
2
Department of Psychiatry, University of North Caroline, Chapel Hill, USA

Objectives. To evaluate the association of thyroid immunity, evident by hypo-echoic thyroid pattern, with cardiovascular
symptoms such as increased blood pressure (BP) and body mass index (BMI) in primary care adult patients.
Methods. Four hundred and sixty- five primary care patients, consecutively admitted during 4-week period to the primary
health care medical center in Kaunas, underwent ultrasound examination of the thyroid gland, hypo-echoic thyroid pattern
indicating autoimmune involvement. BMI and BP were the main outcomes. All study patients were interviewed for
demographic data and general health status was documented. Weight., height, heart rate and BP were measured by standard
procedures and BMI was calculated using formula: BMI = weight (kg) / height² (m). The investigator who performed BP,
anthropometric measurements was blind to the results of ultrasonographic evaluation of the thyroid gland and the investigator
who performed ultrasonographic evaluation was blind to results of BP and anthropometric measurements.
Results. Men and women with hypo-echoic thyroid pattern had higher BP in comparison to patients with normo-echoic
thyroid. Among women with hypo-thyroid, only those who were premenopausal had higher BMI and higher BP in comparison
to women with normo-echoic thyroid pattern. Among 465 primary care patients, 96 patients (21%) were obese (BMI >30
kg/m2), 190 (41%) patients were diagnosed with hypertension, and 107 (23%) patients were diagnosed with coronary artery
disease. One hundred and seventy-seven (38%) patients were receiving treatment for hypertension.
On ultrasonographic evaluation women had a higher prevalence of a hypo-echoic thyroid pattern of the thyroid gland (29
and 13%, p < 0.001) compared to men. Women also had a lower systolic BP (134 ± 21 and 140 ± 21 mmHg, p = 0.003), a
lower diastolic BP (81 ± 11 and 84 ± 11 mmHg, p = 0.01), and a lower prevalence of BP > 140/90 mmHg (33 and 43%, p =
0.04) compared to men. Men and women with hypo-echoic thyroid pattern were significantly older (p = 0.05 and p < 0.001,
respectively) and had higher BMIs (p = 0.006 and 0.04, respectively) compared to men and women with a normo-echoic
thyroid pattern. Among men and women with a hypo-echoic thyroid pattern, there was a higher prevalence of patients with a
clinical diagnosis of hypertension (p = 0.006 and 0.001, respectively), a higher prevalence of patient with BP > 140/90 mmHg
(p = 0.007 and 0.001, respectively), and a higher prevalence of patients with BMI > 30 kg/m2 (p = 0.007 and 0.01,
respectively) compared to men and women with a normo-echoic thyroid. When women were divided into two groups in
relation to their menopausal status, only in premenopausal women hypo-echoic thyroid pattern was associated with an
increased prevalence of obesity (33 and 8%, respectively, p = 0.01) and BP > 140/90 mmHg (33 and 11%, p = 0.03). When
women were divided into two groups in relation to their thyroid echoic pattern, only in women with normo-echoic thyroid
pattern postmenopausal status was associated with increased prevalence of obesity (26 and 8%, p < 0.001) and increased BP
(49 and 11%, p < 0.001). In hypo-echoic women there were no significant differences in prevalence of obesity and in
prevalence of increased BP > 140/90 mmHg with respect to their menopausal status.
Conclusions. Thyroid immunity, evaluated by ultrasonographic imaging, is related to higher BMI and higher BP in
primary health care patients, especially in premenopausal women. There is a good evidence that overt thyroid dysfunction is
related to changes in body weight as well as to changes in cardiovascular functioning. Data on the association of subclinical
thyroid dysfunction with obesity and cardiovascular functioning are less clear and need further studies. Our study, performed
in primary care setting, suggests that thyroid immunity itself is associated with obesity and high BP.
Reference:
Bunevicius A, Peceliuniene J, Mickuviene N, Girdler SS, Bunevicius R. The association of thyroid immunity with blood pressure and body mass index in primary care patients. Endocrine Research.
ISSN 0743-5800,2008, vol. 33, No.3-4.p. 93-103.
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Brain lesions manifesting as psychiatric disorders: case series
Adomas Bunevicius1, Vytenis Pranas Deltuva2, Daiva Deltuviene3, Arimantas Tamasauskas2,
Robertas Bunevicius1
1

KMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutas, Vydūno al.4, Palanga, LT-00135, e-paštas: a.bunevicius@yahoo.com
2
KMU Biomedicininių tyrimų institutas, Kaunas, Lietuva
3
Neuromedicinių tyrimų institutas Neuromeda, Kaunas, Lietuva

Background. Sometimes patients with organic brain lesions in neurologically silent brain areas might present only
with psychiatric symptoms such as depression, anxiety disorders, schizophrenia, or cognitive dysfunction.
Aim of the study. To describe patients who had initial psychiatric diagnosis, but were eventually diagnosed to have
an organic brain lesion that led to neurosurgical intervention.
Methods. We performed retrospective qualitative analysis of medical records of patients admitted to the Department
of Neurosurgery of the Kaunas Medical University Hospital during the years 2003-2007. Only cases when patients had
psychiatric diagnosis and were treated by psychiatrist before admitting to the Department of Neurosurgery and psychiatric
diagnosis antedated diagnosis of structural brain lesion were included to the analysis. Data on psychiatric diagnoses and
treatment were collected from the records in medical documentation. The diagnoses of organic brain lesions were based on the
record of final diagnoses in medical case record confirmed by either CT or MRI scans.
Results. This study presents eight cases of patients (all women, age ranging from 38 to 75 years) with brain lesions
(four cases of meningiomas, one case of intracerebral cysts, one case of anaplastic oligodendroglioma, one case of multiform
glioblastoma and one case of occlusive hydrocephalus) who for a significant period of time were diagnosed and treated for
psychiatric disorders (three cases of Alzheimer’s disease, two cases of schizoaffective disorder, one case of schizophrenia, one
case of depression and one case of organic emotional lability disorder). When neurological symptoms developed they
underwent neuroimaging studies and organic brain lesions were diagnosed. Further treatment required neurosurgical
interventions.
Conclusions. This study demonstrates that psychiatrists should have high level of alertness regards to organic brain
lesion in psychiatric patients with atypical psychiatric symptoms especially in older population. Evaluation for focal and
generalized neurological symptoms as well as for atypical psychiatric symptoms should be a routine practice setting, and
timely diagnostic interventions such as brain imaging and reference to neurologist or neurosurgeon must be preformed.
Reference:
Bunevicius A, Deltuva VP, Deltuviene D, Tamasauskas A, Bunevicius R. Brain lesions manifesting as psychiatric disorders: eight cases. CNS Spectrums. 2008 13(11):950-958.
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Modernaus Didžiojo penketo asmenybės klausimyno Lietuviškos versijos
validizacija
Adomas Bunevičius1,2, Arūnė Katkutė2, Inesa Birbilaitė3
1

KMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutas, Vydūno al.4, Palanga, LT-00135, e-paštas: a.bunevicius@yahoo.com
2
KMU Medicinos fakultetas, Kaunas, Lietuva
3
Vytauto Didžiojo universitetas, Politikos mokslų ir diplomatijos institutas, Kaunas, Lietuva

Šiuolaikinėje psichologijoje Didžiojo penketo asmenybės dimensijos yra pats populiariausias asmenybės bruožų
tyrinėjimo metodas todėl atsiranda vis didesnis trumpesnių klausimynų skirtų vertinti asmenybės dimensijas poreikis.
Tikslas. Šio tyrimo tikslas buvo: (1) įvertinti psichometrines Modernaus asmenybės klausimyno (MPA) Lietuviškos
versijos savybes ir (2) palyginti šį instrumentą su Dešimties klausimų asmenybės inventoriumi (TIPI).
Metodai. Tyrime sutiko dalyvauti 338 atsitiktinai pasirinkti Kauno medicinos universiteto studentai. Jie užpildė MPA
ir TIPI klausimynus. Mes atskirai įverinome visų 5 MPA klausimyno subskalių vidinį pastovumą naudodami Cronbach alfa
koeficientą ir suskaičiavome Pearson‘o koreliacijos koeficientą tarp surinktų taškų skaičiaus visose MPA subskalėse ir surinktų
taškų skaičiaus visose TIPI subskalėse.
Rezultatai. MPA vidinis pastovumas buvo tarp 0,61 ekstroversijos subskalėje ir 0.68 nuoširdumo subskalėje.
Surinktų taškų skaičius MPA ekstroversijos ir neurotiškumo subskalėse stipriai koreliavo su surinktų taškų skaičiumi TIPI
ekstroversijos ir emocinio stabilumo subskalėse (atitinkamai, r=0,55, p<0,001 ir r=-0,57, p<0,001). Surinktų taškų skaičius
MPA sąmoningumo, nuoširdumo ir atvirumo naujovėms subskalėse vidutiniškai koreliavo su surinktų taškų skaičiumi TIPI
sąmoningumo, nuoširdumo ir atvirumo naujovėms subskalėse (atitinkamai, r=0,45, p<0,001; r=0,34, p<0,001 ir r=0,48,
p<0,001).
Išvados. MPA klausimynas pasižymi geromis psichometrinėmis sąvybėmis ir MPA ekstraversijos bei neurotiškumo
subskalės koreliuoja stipriai, o sąmoningumo, nuoširdumo ir atvirumo naujovėms subskalės koreliuoja vidutiniškai su
atitinkamomis TIPI subskalėmis. Tačiau mes rekomenduojama esant galimybėms ir pakanakamai laiko naudoti ilgesnius
Didžiojo penketo amenybės dimensijų vertinimo klausimynus.
Literatūra:
Bunevicius A, Katkute A, Birbilaite I. Modernaus Didžiojo penketo asmenybės klausimyno Lietuviškos versijos validizacija. Biologinė Psichiatrija ir Psichofarmkologija. 2008 10(1):27-30.
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Screening for postnatal depression with the Edinburgh Postnatal
Depression Scale
Adomas Bunevicius1,2, Laima Kusminskas1, Robertas Bunevicius1
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2
KMU Medicinos fakultetas, Kaunas, Lietuva

Aim of the study. To evaluate how precise the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) is in screening for
current diagnoses of depressive disorders in an unselected population of women in an early postpartum period.
Methods. A random sample of 94 pregnant women was interviewed two weeks postpartum using the Composite
International Diagnostics Interview Short Form (CIDI – SF) and filled in the EPDS. We evaluated: (a) internal consistency of
the EPDS by the means of Cronbach’s alpha coefficient; (b) area under the ROC curve, sensitivity, specificity of the EPDS
against the CIDI-SF diagnoses of depressive disorders.
Results. The internal consistency of the EPDS was at a level 0.83. The optimal cutoff score of the EPDS for screening
CIDI-SF diagnoses of depressive disorders was found to be 7 and more with are under the ROC curve at a level of 0.83,
sensitivity of 92% and specificity of 73%.
Conclusions. The results of this validation study of the EPDS against the CIDI-SF reveals that the EPDS is an
adequate screening instrument for CIDI-SF diagnoses of depressive disorders in postpartum period. It should be mentioned that
the EPDS will miss about 8% of patients with depressive disorders. Whenever possible the CIDI-SF or other structured
diagnostic interview must be used to diagnose specific depressive disorder.
Reference:
Bunevicius A, Kusminskas L, Bunevicius R. Validation of Lithuanian version of the Edinburgh Postnatal Depression Scale. (Accepted for publication in the Medicina(Kaunas)).
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Symptoms of anxiety and depression in medical students and in
humanities students: is there relationship with Big-Five personality
dimensions and vulnerability to stress?
Adomas Bunevicius1,2, Arune Katkute2, Robertas Bunevicius1
1
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2
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Aim of the study. To evaluate and compare the prevalence of the symptoms of anxiety and symptoms of depression
in medical students and in humanities students. To assess the relationship between symptoms of anxiety, symptoms of
depression and Big-Five personality dimensions and vulnerability to stress in medical students.
Methods. Randomly selected 338 medical students (73 (22%) men and 265 (78%) women) and 73 humanities
students (2 (3%) men and 71 (97%) women) were evaluated for symptoms of anxiety and symptoms of depressive using the
Hospital Anxiety and Depression scale (HADS), for Big-Five personality dimensions using the Ten Item Personality Inventory
(TIPI), and for vulnerability to stress using the Stress Vulnerability scale (SVS). The mean age of medical students, as well as
of humanities students, was 21 ± 1 years.
Results. Symptoms of anxiety and symptoms of depression were prevalent in the population of medical students at
level of 43% and 14% respectively. Humanities students showed a similar prevalence of symptoms of anxiety and symptoms
of depression as medical students (53% and 13%, respectively). However, medical students compared to humanities students
scored significantly lower on the HADS-Anxiety (7.5±3.6 vs. 8.5±3.7, p=0.02). A strong trend (p=0.06) for this difference
remained after adjusting for gender. Medical students scored significantly lower than humanities students on the subscales of
the TIPI for Extroversion and for Openness to New Experiences (8.8±2.9 vs. 9.7±3.1, p=0.03 and 10.0±2.5 vs.11.2±2.3,
p=0.01, respectively) and significantly higher on the subscale of the TIPI for Emotional Stability (8.8±2.8 vs. 7.7±3.0,
p<0.001). In the population of medical students there was a significant negative correlation between the HADS-Anxiety score
and the Emotional Stability score of the TIPI (r=-0.39, p<0.01). Scores on the SVS correlated positively with scores on the
HADS-Anxiety and scores on the HADS-Depression (r=0.38, p<0.01 and r=0.44, p<0.01, respectively). Scores on the HADSDepression and scores on the SVS correlated negatively and significantly with scores on the subscales of Extroversion,
Conscientiousness and Emotional Stability of the TIPI, but these correlations were weak (r<0.3).
Conclusions. Symptoms of anxiety and symptoms of depression are prevalent in medical students, but this prevalence
is not higher than in humanities students. In medical students higher levels of anxiety are associated with lower levels of
emotional stability and higher stress vulnerability. Higher stress vulnerability is also associated with more severe symptoms of
depression. Medical students experience high levels of stress and should be screened for symptoms of anxiety and symptoms
of depressive disorders and receive mental health counseling if necessary. Special attention should be paid to those students
who have high levels of depression and low level of emotional stability.
Reference:
Bunevicius A, Katkute A, Bunevicius R. Symptoms of anxiety and depression in medical students and in humanitarian students: relationship with Big-Five personality dimensions and vulnerability to stress.
International Journal of Social Psychiatry. 2008 54(6):494-501.
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Depression in patients withcoronary artery disease: the role of thyroid
hormone and cortisol
Robertas Bunevicius, Vilte Gintauskiene
Institute of Psychophysiology and Rehabilitation, Kaunas University of Medicine, Palanga, Lithuania.
e-mail: gintauskiene@yahoo.com
Introduction. Despite increasing information about links between depression and heart disease there is no accepted
model that accommodates the mechanisms that may be involved. Moreover, some potentially important mechanisms are not
studied yet. Dysfunction in thyroid hormone metabolism is such a mechanism.
The goal. The goal of the study was to examine relationships between thyroid axis function, cortisol concentrations
and symptoms of depression in patients with coronary artery disease (CAD).
Methods and materials. Eighty-seven patients with CAD, 68 men and 19 women, were assessed for symptoms of
depression and for symptoms of anxiety using the Hospital Anxiety and Depression scale (HADS). Blood was drawn for
assessment of free triiodthyronine (T3), free thytoxine (T4), total T3, total T4, reverse T3, thyroid stimulating hormone (TSH),
cortisol, and the N-amino terminal fragment of the pro-B-type natriuretic peptide (NT-proBNP).
Results. The low triiodothyronine (T3) syndrome (total T3 concentrations <100 ng/dL) was found in 32 patients
(40%). High scores on the HADS subscale for depression were found in 13 patients (16%). In men higher scores of depression
were related with lower total T3 concentration (r = -0.302, p = 0.017) and with higher NT-pro BNP concentration (r = 0.385, p
= 0.002) (Fig. 1).
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Fig. 1. Pearson’s correlations of scores on subscale of depressions of the Hospital Anxiety and Depression (HAD) scale,
total T3 concentration, and NT-pro Brain natriuretic peptide (BNP) concentration in men with coronary artery disease
Women compared to men scored higher on the HADS subscale for depression and subscale for anxiety, and had
higher Thyroid Stimulating Hormone (TSH) concentrations. In women higher depression scores were related to higher cortisol
concentrations (r=0.612, p=0.005) (Fig. 2).
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Fig. 2.. Pearson’s correlations of scores on depression subscale of the Hospital Anxiety and Depression (HAD) scale
with TSH concentration and with cortisol concentration in women with coronary artery disease
Higher NT-proBNP concentrations were related to lower total T3 concentrations in both men (r=-346, p=0.006) and
women (r=-0.466, p=0.044). Men with worse functional class according to the New York Heart Association classification
demonstrated significantly higher concentrations of NT-proBNP (p=0.002) and reverse T3 (p=0.048) and higher scores on the
HADS subscale for depression (p=0.015).
Conclusions. These findings suggest that decrease in T3 concentration may mediate depression in patients with CAD,
especially in men. In women with CAD, depression is related to higher cortisol concentrations.
Reference:
Robertas Bunevicius MD, PhD, Vilte Gintauskiene. Symptoms of depression in patients with coronary artery disease: the role of thyroid hormone and cortisol // 66th annual scientific meeting : March12-15, 2008,
Baltimore, USA: meeting abstract : American Psychosomatic society: A focus on liaison in psychosomatic medicine. Baltimore, 2008. p. A-53
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Pneumonijos išsivystymo ūmiu galvos smegenų insulto periodu
prognostiniai veiksniai
Henrikas Kazlauskas1,2, Nijolė Raškauskienė1, Vinsas Janušonis2,
Giedrius Varoneckas1,2
1

KMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutas, 2Klaipėdos ligoninė

Įvadas. Šiuo metu pneumonija yra pagrindinė mirštamumo ir mirtingumo nuo galvos smegenų insulto (GSI)
priežastis. Tyrimuose nustatyta, kad ji tris kartus padidina 30 dienų mirštamumo riziką [1], ilgina stacionarinio gydymo
trukmę, didina tikimybę ligoniams patekti į slaugos įstaigas [2]. Be to, nustatyti daugiau kaip tris kartus didesni
hospitalizacijos kaštai ligoniams, kuriems ūmioje insulto fazėje išsivystė peumonija, lyginant su tais, kuriems pneumonija
neišsivystė.
Tikslas. Ištirti pneumonijos išsivystymo ūmiu galvos smegenų insulto periodu prognostinius veiksnius.
Kontingentas, metodai. Prospektyviai tyrėme 1088 pacientus, gydytus dėl ūmaus GSI Klaipėdos universitetinėje
ligoninės insultų skyriuje 2004-2007 metais. Visi pneumonijos ir GSI atvejai buvo išsiaiškinti ir verifikuoti vadovaujantis
šiuolaikinėmis pneumonijos ir GSI rekomendacijomis. Pagrindinis tyrimo priklausomas kintamasis - pneumonija buvo
nustatoma vadovaujantis TLK-10, kodas J18. Diagnozė buvo patvirtina klinikiniais, laboratoriniais ir rentgenologinio tyrimo
duomenimis. Tiriamų veiksnių (demografinių, anamnezės klinikinių charakteristikų, ūmaus periodo klinikinių charakteristikų
ir tyrimų) ryšiai su pneumonijos išsivystymu (priklausomas kintamasis) apskaičiuota vienmatės ir daugiamatės logistinės
regresijos metodu.
Lentelė. Pneumonijos išsivystymo prognostiniai veiksniai
Požymis
Amžius, metai
Rijimo sutrikimas
Hipertenzija virš 10 m.
mRS prieš GSIb
Krūtinės angina anamnezėje
Modelio Nagelkerke R2
a
b

Daugiamatis ŠS
(95 proc. PI)a
1,04 (1,01-1,07)
4,8 (2,3-10,1)
3,2 (1,6-6,5)
2,4 (1,1-4,9)
2,3 (1,6-6,5)
0,272

ŠS – šansų santykis; PI – pasikliautinumo intervalas;
mRS - modifikuota Rankin‘o skalė >1, yra negalios simptomai

Rezultatai. Iš visų tirtų ligonių 86 proc. (940) nustatytas galvos smegenų infarktas ir 10,1 proc. (142) - intracerebrinė
kraujosrūva. Pneumonija nustatyta 7,8 proc. (n=85) visų pacientų. Vienmatės analizės duomenimis, asmenys, kuriems išsivystė
pneumonija, buvo vyresni (amžiaus vidurkis atitinkamai 76,3±10,5 ir 70,6±8,6 m.), jų anamnezėje buvo nurodoma arterinės
hipertenzijos trukmė virš 10 metų (šansų santykis (ŠS)=1,8; 95% PI 1,1-2,8), krūtinės angina (ŠS=3,1; 1,9-5,0), širdies
nepakankamumas (ŠS=2,1; 1,4-3,4), sunkesnio laipsnio negalia įvertinta pagal Rankin`o skalę (ŠS=2,6; 1,5-4,4), jų insulto
klinikinės formos buvo sunkesnės. Šiems pacientams dažniau buvo nustatoma ir sutrikusi sąmonė (ŠS=1,8; 1,1-3,1) bei kiti
rizikos veiksniai, tampriai susiję su sąmonės sutrikimu: šlapimo nelaikymas (ŠS=5,7; 3,2-10.,3), dizartrija (ŠS =2,3; 1,4-3,6),
disfagija (ŠS=4,5; 2,8-7,3), pusiausvyros sutrikimas (ŠS=2,6; 1,9-3,9). Daugiamatės logistinės regresijos analizės metodu buvo
nustatyti pneumonijos išsivystymo ūmiu GSI periodu prognostiniai veiksniai: vyresnis amžius, krūtinės angina arba ilgos
trukmės arterinė hipertenzija anamnezėje, priešinsultinė negalia ir disfagija (lentelėje). Apart vyresnio amžiaus ir hipertenzijos
(trukmė virš 10 metų), krūtinės anginos bei negalios simptomų anamnezėje, nepriklausomu prognostiniu veiksniu pneumonijos
išsivystymui ūmiame GSI periode buvo nustatytas rijimo sutrikimas. Pacientams turintiems rijimo komplikaciją apie 5 kartus
dažniau išsivysto ir pneumonija (ŠS=4,8; 2,3-10,1), nei neturintiems šio sutrikimo. Šie požymiai paaiškina virš 27 proc.
pneumonijos išsivystymo variacijos. Sutrikusi sąmonė šiame modelyje neteko savo statistinio reikšmingumo [3].
Išvados. Pneumonija ūmiu GSI periodu yra susijusi su pacientų vyresniu amžiumi, krūtinės angina, ilgalaike arterine
hipertenzija, negalia prieš insultą ir disfagija. Šių veiksnių įvertinimas gali padėti nustatyti pacientus, kurių pneumonijos rizika,
įvykus insultui, yra padidinta.
Literatūra:
1.
Katzan, IL., Cebul, RD., Husak, SH., Dawson, NV. et al. The effect of pneumonia on mortality among patients hospitalized for acute stroke.Neurology. 2003; 60(4):620-625.
2.
Sellars, C., Bowie, L., Bagg, J. et al. Risk Factors for Chest Infection in Acute Stroke. A Prospective Cohort Study. Stroke. 2007; 38:2284-2291.
3.
Kazlauskas, H., Raškauskienė N., Janušonis V., Varoneckas G. Pneumonijos rizikos veiksnių ir ūmaus galvos smegenų insulto sąsajos. Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2008, t. 18, Nr.4 (58).
p. 1738-1743.
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Kazlauskas, H., Raškauskienė N., Janušonis V., Varoneckas G. Pneumonijos rizikos veiksnių ir ūmaus galvos smegenų insulto sąsajos. Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2008, t. 18, Nr.4 (58). p.
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Programos „Lietuvos pajūrio meteorologinių ir heliogeofizinių veiksnių
įtaka žmonių sveikatai“ eiga
Julija Krylova1, Dalia Stroputė1, Aurelija Podlipskytė1, Arvydas Martinkėnas1,
Dainius Kepenis2, Jonas Juškėnas1, Robertas Bunevičius1
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Palangos sveikatos mokykla, Mėtų skr.8, LT-00134 Palanga

Tikslas. Atlikti pradėtų kaupti programos duomenų per 2008 m. (nuo birželio mėn.) pirminę preliminarinę apžvalgą.
Metodai ir kontingentas. Tyrimo dalyviai kiekvieną dieną, nuo sutikimo dalyvauti tyrime iki išvykimo, pildė
savijautos dienyną, kuriame atsispindi subjektyvūs tiriamojo savijautos simptomai už praėjusią parą ir vieną kartą tyrimo
pradžioje - HAD skalę (HADS, ang. Hospital Anxiety and Depression Scale), Elgesio tipo D (Type D Personality – DS 14) ir
TIPI asmenybės (Ten-Item Personality Inventory) klausimynus. Kiekvieną dieną tiriamiesiems buvo matuojamas arterinis
kraujo spaudimas (AKS) ir skaičiuojamas širdies susitraukimų dažnis (ŠSD). Surinkta informacija apie amžių, lytį, diagnozę
bei gyvenamą vietovę.
Meteorologiniai stebėjimai buvo vykdomi kiekvieną dieną, visą parą. Kasdieniniai meteorologiniai duomenys,
indeksai registruojami Instituto meteorologinėje stotyje „Vantage Pro2 Plus“ kas valandą. Duomenys iš meteorologinės stoties
jutiklių pagalba į personalinio kompiuterio duomenų bazę perkeliami automatizuotai, naudojant radijo ryšį ir kaupiami
matricos pavidalu.
Gauti savijautos dienyno vidutiniai duomenys buvo lyginti su meteorologinių ir heliogeofizinių duomenų paros
vidurkiu.
Iš viso tyrime dalyvavo 193 KMU PRI klinikos pacientai ir D. Kepenio Palangos sveikatos mokyklos dalyviai
(sveikuoliai). Tarp jų: 107 sergantieji išemine širdies liga (IŠL), 21 sergantis elgesio ir psichikos sutrikimais ir 65 D. Kepenio
Palangos sveikatos mokyklos dalyviai. Sergančiųjų IŠL grupėje buvo 81 vyras (75,7 proc.) ir 26 moterys (24,3 proc.), kurių
amžiaus vidurkis 57,2±8,5 m. (vyrų 56,1±9,0 m., moterų 60,6±6,0 m.). Sergančiųjų psichikos ir elgesio sutrikimais grupėje buvo 3
vyrai (14,3 proc.) ir 18 moterų (85,7 proc.), amžiaus vidurkis 35,3±10,2 m. (vyrų – 31,3±14,5 m., moterų 36,0±14,5 m.).
Sveikuolių grupėje - 14 vyrų (21,5 proc.) ir 51 moterys (78,5 proc.), amžiaus vidurkis 47,2±12,0 m. (vyrų 49,1±17,3m., moterų
46,7±10,2m.).
Sergančiųjų IŠL grupėje po miokardo infarkto buvo 48 (44,9 proc.), 82 (92,1 proc.) sergantys hipertenzija. Sveikuolių
grupėje neturinčių jokių susirgimų buvo 43,1 proc. Sergančiųjų psichikos ir elgesio sutrikimais grupėje 61,9 proc. asmenų
sirgo depresija ir 38,1 proc. asmenų sirgo nerimo sutrikimais. Orų permainas jautė 50,5 proc. sergančiųjų IŠL, 47,6 proc.
sergančiųjų psichikos ir elgesio sutrikimais ir 32,3 proc. sveikuolių. Pastebėtas statistiškai patikimas skirtumas tarp sergančiųjų
IŠL moterų ir vyrų subjektyvios nuomonės apie reagavimą į orų permainas (69,2 proc. ir 44,4 proc., p<0,02 atitinkamai).
Sergančiųjų IŠL ir sveikuolių grupėse dauguma asmenų gyveno vidurio žemumos klimato rajono zonoje (70,1 proc. ir 58,5
proc., atitinkamai), o sergančiųjų psichikos ir elgesio sutrikimais grupėje - pajūrio klimato rajono zonoje (81,0 proc.).
Tyrimo rezultatai. Analizuojant meteorologinių, heliogeofizinių veiksnių rodiklius ir tiriamųjų subjektyvius
simptomus (nusiskundimus) sergančiųjų psichikos ir elgesio sutrikimais grupėje stipri koreliacija gauta tarp energijos stokos ir
didžiausios Saulės radiacijos reikšmės (r=0,50); sveikuolių grupėje stipri koreliacija - tarp blogo miego nakties metų ir oro
temperatūros (r=0,54). Sergančiųjų IŠL grupėje buvo gauti silpni ir vidutiniai koreliaciniai ryšiai tarp nusiskundimų ir
meteoveiksnių. Visose grupėse vidutinio stiprumo ryšys gautas tarp oro temperatūros ir silpnumo, energijos stokos bei širdies
skausmo. Sergančiųjų IŠL, psichikos ir elgesio sutrikimais grupėse subjektyvūs savijautos simptomai labiausiai koreliavo su
heliogeofiziniais veiksniais, tokiais kaip Saulės intensyvumo vidutinė reikšmė, Saulės energija, didžiausia Saulės radiacijos
reikšmė, mažiau su ultravioletiniu spinduliavimo (UV) indeksu. Sveikuolių grupėje daugiau koreliacinių ryšių pastebėta su
absoliutine drėgme, vėjo greičiu ir UV indeksu. Sergančiųjų IŠL ir sveikuolių grupėje nepastebėta jokio ryšio su atmosferos
slėgiu, o sergančiųjų psichikos ir elgesio sutrikimais grupėje atmosferos slėgis vidutiniškai koreliavo su blogu miegu nakties
metu, stipriu ir neritmišku širdies plakimu (r>0,31). Visose grupėse tik keli simptomai silpnai koreliavo su vėjo kryptimi ir
krituliais (r<0,30). Analizuojant klinikinius duomenis, pastebėta, kad sergančiųjų IŠL ir psichikos ir elgesio sutrikimais
sistolinis AKS turėjo neigiamą vidutinį ryšį su oro temperatūra, oro drėgme ir heliogeofiziniais veiksniais (išskyrus UV
indeksą), o sveikuolių AKS nekoreliavo nei su meteorologiniais, nei su heliogeofiziniais veiksniais.
Išvados: Preliminari duomenų apžvalga leido pastebėti ryšį tarp meteorologinių, heliogeofizinių veiksnių, subjektyvių
savijautos simptomų visose trijose grupėse. Tačiau dalyvių kontingentas ir sukauptas meteorologinių ir heliogeofizinių
duomenų bankas yra nepakankamas, norint padaryti išsamesnes išvadas.
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KMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos instituto kompiuterių telkinys
LitGRID struktūroje
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Įvadas. LitGrid - Lietuvos akademinių institucijų lygiagrečiųjų ir paskirstytų skaičiavimų tinklas (angliškai grid),
kuris jungia aktyviausius Lietuvos universitetus ir mokslo institutus, bei kolegijas. Lygiagrečiųjų ir paskirstytų skaičiavimų
tinklai - nauja informacinių technologijų vystimosi pakopa. Šio tinklo pagalba sujungiami geografiškai nutolę kompiuteriniai
resursai ir sukuriamas bendras virtualus superkompiuteris, galintis spręsti didelės apimties skaičiavimo resursams imlius
uždavinius. Tinklo resursai yra išsibarstę įvairiose respublikos vietose, todėl jų valdymas, administravimas ir monitoringas
atliekamas specialių operacinių programų (middleware) pagalba. Svarbi grid komponentė - virtualios organizacijos,
jungiančios grid partnerius, dalyvaujančius bendruose tyrimuose ar projektuose. Grid technologijos suteikia organizacijoms ir
atskiriems naudotojams reikiamus kompiuterinius resursus reikiamu laiku (angl. - on-demand). Jų pagalba galima efektyviau
realizuoti virtualias duomenų saugyklas, bei kitas paslaugas. LitGrid tinklo resursai - kompiuterių telkiniai ir saugyklos,
sujungti naudojantis Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo Litnet (http://www.litnet.lt/).infrastruktūra. LitGrid tinklas
yra glaudžiai susijęs su vystomu Baltijos šalių lygiagrečiųjų ir paskirstytų skaičiavimų tinklu BalticGrid bei didžiausiu Europos
grid'u - EGEE. Numatoma, kad LitGrid kaip Nacionalinė grid infrastruktūra, įsijungs į Europinės grid iniciatyvos veiklą
(http://www.litgrid.lt/).
Tikslas. Dalyvauti lygiagrečių ir paskirstytų skaičiavimų tinklo infrastruktūroje Lietuvoje LitGrid bei Baltijos šalių
BalticGrid ir Europos tinkle EGEE, suteikiant mokslininkams ir specialistams skaičiavimo tinklų technologijų žinias ir
galimybes naudotis šiais resursais bei kurti taikomąją programinę įrangą darbui tokiame tinkle.
Objektas ir metodai. KMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos instituto (KMU PRI) kompiuterių telkinys, klasterio
monitorius http://grid.pri.kmu.lt/ganglia/. KMU PRI kompiuterių klasteris sudarytas iš šešių mazgų: trys mazgai su Intel®
Pentium 4 3,2 GHz procesoriais ir trys mazgai su Dual-core 3.,0 GHz procesoriais.
Rezultatai. KMU PRI kompiuterių telkinyje per 2008 metus buvo skirtas pagrindinis dėmesys naujos Grid
infrastruktūros diegimui, palaikymui ir atnaujinimui. Visuose telkinio kompiuteriuose suinstaliuota nauja operacinė sistema
Scientific Linux SL 4.7. Atnaujinta, įdiegta ir sukonfigūruota gLite 3.1 komponentė. Instaliuojant glite 3.1 komponentę, buvo
įvertintas klasterio architektūros tinkamumas, konsultuotasi su LitGrid partneriais. KMU PRI Kompiuterių telkinys veikia
atlikdamas, pagrindinai balticgrid VO vartotojų siunčiamų uždavinių skaičiavimus. Tačiau klasteryje yra įdiegtos reikalingas
LitGrid ir BalticGrid virtualios organizacijos. KMU PRI kompiuterių telkinyje palaikomos tokios VO: ops, litgrid, balticgrid,
gamess ir bgtut. Suinstaliavus glite 3.1 komponentę, pradėti registruoti klasterio eksploatavimo duomenys, atnaujinta
dokumentacija administratoriui ir naudotojui. Instaliuojant VO cms palaikymą, pasirodė, kad CMS reikalauja ~30GB vietos
ant $VO_CMS_SW_DIR ir CMS testai atkeliauja, karta per mėnesį, retai reikalingi šie resursai, todėl laikinai atsisakyta šios
VO (CMS ) palaikymo.
KMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos institute nagrinėjamas daugiamačių duomenų vizualizavimo algoritmo Grid
versijoje kūrimas. Darbai vykdomi bendradarbiaujant su MII ir VDU mokslininkais. Daugiamačių biomedicininių duomenų
vizualizavimo algoritmo (MDS) yra išbandytas MII ir VDU klasteriuose. KMU PRI specialistai, naudodami širdies ritmo
duomenų sekas, siekia sukurti metodą, kurio pagalba būtų galima veiksmingai stebėti kardiologinių ligonių širdies ir
kraujagyslių sistemos darbą, prognozuojant jų būklės dinamiką. Daugiamačių biomedicininių duomenų analizei naudojamas
lygiagretus genetinis globaliojo optimizavimo algoritmas (kurio autorius yra J. Žilinskas iš MII). Algoritmas realizuotas MPI
pagrindu. Yra atlikti eksperimentai partnerių klasteriuose ir rezultatai yra pristatyti eilėje konferencijų ir publikacijų. Iš VDU
partnerio buvo gautas *.jdl skriptas, aprašantis MPI užduotį ir parašytas paleidžiamasis skripto failas, vykdantis algoritmą su
pasirinktais parametrais. Planuojama vykdyti šiuos skaičiavimus KMU PRI klasteryje.
Išvados. Per 2008 m. buvo atlikti svarbūs technologiniai ir moksliniai darbai: a) suremontuoti ir perkonfigūruoti
klasterio kompiuteriai, b) suinstaliuota naujausia operacinė versija Scientific Linux 4.7, c) suinstaliuota glite 3.1 versija ant SL
4.7 (SL4x-gLite31), d) įgyta patirtis, konfigūruojant šią komponentę. KMU-PRI-LCG2 kompiuterių telkinys stabiliai dirba
LitGrid ir BalticGrid infrastruktūroje.
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Išgyvenamumo be priklausomybės persirgus galvos smegenų insultu
prognoziniai veiksniai
Rima Radžiuvienė1,2, Nijolė Raškauskienė1
1

Klaipėdos universitetas, Sveikatos mokslų fakultetas, Reabilitacijos katedra
2
KMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutas

„Visi...judesiai priklauso viens nuo kito, yra vienas kito sąlyga. O visi kartu tarnauja kūno
gyvenimui, jo augimui, atsigavimui, jo sveikatai“. (Vydūnas)
Ir šiandien yra aktualūs Vydūno teiginiai, jog, tiek gydant, tiek ir išgyjant yra svarbu ne tai, kad pašalinama tai, „kas
ligą parodo akims“. To nepakanka ir „...nedaug tebus pasiekta. Tiktai supratus ir sveikatos esmę, gydymas gali tikrai pavykti“
(Vydūnas, Raštai, t. 1, p 532). Remiantis Oksfordšyro visuomenės insulto projekto (angl. Oxfordshire Community Stroke
Project), kuris yra vienintelis išoriškai įteisintas prognostinių veiksnių modelis, duomenimis, savarankiškumas iki patirto
smegenų insulto bei normalūs Glasgow komos skalės verbaliniai balai, rankų jėga ir sugebėjimas vaikščioti buvo reikšmingi
išgyvenamumo be priklausomybės prognostiniai veiksniai šešių mėnesių laikotarpiu, tuo tarpu didėjantis ligonio amžius ir
gyvenimas vienatvėje buvo susijęs su blogesnėmis šio kriterijaus pasekmėmis.
Darbo tikslas –įvertinti pusiausvyros deficito dažnį ir sąsajas su funkciniu atsigavimu vėlyvuoju (1 metai) periodu po
GSI.
Kontingentas ir metodika. Ši prospektyvinė studija buvo atlikta Klaipėdos ligoninėje ir KMU Psichofiziologijos ir
reabilitacijos institute vykdant GSI profilaktikos ir kontrolės programą Klaipėdos mieste 1995-2000 metais. Tiriamąjį
kontingentą sudarė ūmų GSI persirgęs 561 pacientas (amžiaus vidurkis – 66,1 (SN10,2) m., 51,1 proc. moterų). Tiriamųjų
funkcinė būklė reabilitacijos metu buvo vertinta išrašant po stacionarinio gydymo, po 3 ir 12 mėnesių naudojant modifikuotą
Rankin‘o skalę (MRS). Pusiausvyra (stovėjimas ir sėdėjimas) buvo vertinta 6 balų skale: 1 – stovi be pagalbos užsimerkęs, 2 gali stovėti be pagalbos tik atsimerkęs, 3 - stovi tik remdamasis, 4 – sėdi ant lovos krašto be atramos, 5 – negali sėdėti be
atramos, 6 – įvertinti negalima. Demografiniai ir klinikiniai požymiai, pusiausvyra, parezinės kojos ar rankos judesio
pakenkimo lygis ir prieš buvusio periodo funkcinė būklė buvo naudojami kaip funkcinės būklės po 1 metų prediktoriai. Buvo
vykdoma funkcinės būklės pagal MRS po 1 metų daugkartinė regresijos analizė kontroliuojant amžiaus, lyties ir prieš buvusio
periodo funkcinės būklės pagal MRS įtaką.
Rezultatai. Išrašant po stacionarinio gydymo 70,9 proc. ligonių galėjo stovėti savarankiškai (atsimerkę ar užsimerkę),
16,5 proc. – stovėti remdamiesi, 11,5 proc. – sėdėti ant lovos krašto be atramos ar su atrama. Parezinių galūnių funkcijų bei
pusiausvyros nuoseklus atsigavimas nustatytas jau po 3 mėn. (p<0,001). ir toliau stebėtas visą pirmą pusmetį (rodmenų
skirtumas perioduose buvo statistiškai reikšmingas, p<0,05). Vėlesniuose stebėjimo perioduose atsigavimo pokyčiai tapo
mažiau žymūs.
Kartotinių matavimų variacijų analizė parodė reikšmingą funkcinės būklės pagal MRS gerėjimą visuose stebėjimo
perioduose iki 1 metų [F(3,108)=4,87, P=0,03]. Kiekvieną periodą po GSI funkcinė būklė stipriai koreliavo su to paties
periodo pusiausvyros rodikliu (išrašant - r=0,49, po 3 mėn. - r=0,72, po 1 metų - r=0,75). Funkcinė būklė pagal MRS po 1
metų silpnai koreliavo su pusiausvyra išrašant (r=0,12) ir stipriai – su pusiausvyra po 3 mėn. (r=0,75). Visuose perioduose po
GSI pusiausvyra stipriai koreliavo su parezinės kojos pakenkimu (r=0,60-0,73), gebėjimu vaikščioti (r=0,82), funkcine būkle
pagal MRS iki ištinkant GSI (r=0,44).
Funkcinės būklės pagal MRS po 1 metų prediktoriai. Kontroliuojant kiekvieno prieš buvusio periodo funkcinės būklės
pagal MRS lygiu (atskirose regresijos analizėse) funkcinė būklė po 3 mėnesių ir pusiausvyra po 3 mėn. išliko statistiškai
reikšmingai susijusios su funkcine būkle po 1 metų (modelio R2=0,80). Funkcinė būklė išrašant po stacionarinio gydymo tapo
statistiškai nereikšminga, neišryškėjo ir sąsajos su parezinės kojos pakenkimo lygiu. Modelio nepagerino nei insulto tipas
(išemija ar hemoragija), nei insulto lokalizacija, nei funkcinė būklė pagal MRS iki ištinkant GSI.
Išvada. Funkcinė būklė po vienerių metų persirgus GSI nepriklausomai nuo lyties ir amžiaus susijusi su pusiausvyra
ir jos atsigavimu pasiektu po 3 mėn. Laiku ir aktyviai taikomos reabilitacinės priemonės labai pagerina ligos prognozę, padeda
sugrąžinti pažeistas funkcijas, išvengti komplikacijų, suteikia ligoniui galimybę maksimaliai prisitaikyti jo socialinėje
aplinkoje.
Literatūra:
Radžiuvienė, R., Raškauskienė, N. Pusiausvyra - funkcinio atsigavimo persirgus galvos smegenų insultu prognostinis veiksnys // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu: mokslinės - praktinės
konferencijos pranešimų medžiaga. Klaipėda, 2008. ISBN 978-9955-18-195-8. p. 55-59.
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Amžiaus ir gretutinių susirgimų rizika ilgalaikiam išgyvenamumui po
galvos smegenų insulto
Rima Radžiuvienė1,2, Nijolė Raškauskienė1, Henrikas Kazlauskas1,2
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Įvadas. Amžius yra vienas iš svarbiausių nemodifikuojamų galvos smegenų insulto (GSI) rizikos veiksnių. GSI
dažnis kiekvieną 10-metį po 55 metų dvigubėja ir net 70 proc. įvykusių GSI yra vyresniems nei 65 m. amžiaus žmonėms.
Pagyvenusio ir vyresnio amžiaus žmonių patologijos ypatumai: tai poliligotumas, lėtinė ligų eiga, pakitusi medikamentinių
preparatų farmakokinetika ir farmakodinamika. Priverstinė politerapija kartu su farmakomanija sudėtingai persipina kiekvienu
konkrečiu atveju su asmeninėmis, socialinėmis, buitinėmis ir medicinos problemomis.
Darbo tikslas – įvertinti amžiaus ir gretutinių susirgimų riziką ilgalaikiam išgyvenamumui (5 metai) po galvos
smegenų insulto.
Kontingentas ir metodika. Buvo atliktas ligoninės populiacijos tyrimas apie atokias prognozes, išgyvenus po ūmaus
GSI. Analizuoti duomenys, sukaupti Klaipėdos mieste 1995-2000 m. vykdomos GSI kontrolės ir profilaktikos programos
duomenų banke. Pateikiamos studijos „galinis taškas“ – mirtis nuo GSI. Visi ligoniai buvo stebimi prospektyviai iki mirties 5
metų laikotarpiu arba iki 2003 m. gruodžio 31 d. nuo susirgimo GSI pradžios (vidutinis stebėjimo laikas – 4,6±0,4 metų). Iš
visų nukreiptų ambulatorinei ir namų reabilitacijai po stacionarinio gydymo ligonių (1045) stebėjimo eigoje per 5 metus mirė
167 (15,9 proc.) asmenys.
Lentelė. Prognozinė lyties, amžiaus ir gretutinės patologijos
anamnezėje reikšmė ilgalaikiam išgyvenamumui pagal Cox’o
regresijos modelį amžiaus grupėse virš 65 m.
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Rezultatai. Panaudojus daugiamatę Cox‘o regresijos analizę, nustatyta, kad vyresnis amžius, vyriška lytis, persirgtas
MI, prieširdžių virpėjimas, cukraligė, judrumas iki susergant GSI buvo nepriklausomi prognoziniai veiksniai, turintys įtakos
ilgalaikiam išgyvenamumui ištikus bet kurio tipo GSI. Moterys buvo vyresnės už vyrus ir jų rizika mirti buvo mažesnė negu
vyrų (kontroliuojant amžiaus įtaką). Vieneri amžiaus metai didino mirties riziką iki 10 proc. Vienmatėje Cox‘o modelio
analizėje (kontroliuojant amžių) arterinė hipertenzija, insulto pasikartojimas, krūtinės angina, ŠN, insulto pobūdis neturėjo
statistiškai reikšmingos įtakos baigties po GSI prognozei. Analizuojant vyresnio amžiaus (>65 m.) ligonių amžiaus grupes
(paveiksle ir lentelėje), 65-74 m. amžiaus grupėje prognoziniais mirštamumo veiksniais buvo - cukrinis diabetas (santykinė
rizika SR=2,38, p=0,002), judrumas iki ištinkant GSI (SR=2,00; p=0,002), MI (SR=1,98; p=0,017), prieširdžių virpėjimas
(SR=1,94; p=0,012) ir vyriška lytis bei vyresnis amžius. Sekančiame amžiaus dešimtmetyje (75-84 m.) didžiausia mirties
rizika išlieka sergantiems ŠN - SR=1,66; p=0,017. Vyresnių kaip 84 m. amžiaus grupėje nepriklausomai nuo amžiaus ir lyties
cukrinis diabetas net 5,5 karto didino mirties riziką (SR=5,5; p=0,012), pakartotinas GSI turėjo galimą tendenciją bloginti
išgyvenamumą (SR=4,5; p<0,1).
Išvada. Nustatyta, kad vyresniems nei 65 m. amžiaus ligoniams amžius, žemas mobilumo lygis iki susergant GSI ir
lydinčios ligos (miokardo infarktas, prieširdžių virpėjimas, širdies nepakankamumas, diabetas) buvo pagrindiniai
modifikuojami ilgalaikio išgyvenamumo po GSI prognoziniai veiksniai. Todėl be vyresnio amžiaus teiktinas didelis dėmesys ir
į funkcinę būklę iki susergant GSI bei koronarinių komplikacijų prevenciją, planuojant gydymą susirgus GSI.
Literatūra:
Radžiuvienė, R., Raškauskienė, N. Kazlauskas, H. Amžiaus ir ilgalaikio išgyvenamumo po galvos smegenų insulto ryšys. Gerontologija 2008, spaudoje
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Relationship between personal religiosity and religious content of
delusions in patients with schizophrenia
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Introduction. The importance of understanding of religious beliefs of psychiatric patient was reported by several
studies. One of the most interesting delusional themes, which were found in almost every culture, was religious content of
delusions. Schizophrenic religious delusions were described in different cultures and in different times. The existence of
different phenomenological forms of religious delusions is clinically evident. The term “religious delusions” comprehends
such different phenomena like acute apocalyptic ideas as well as chronic ideas of being damned by God or being God.
Aim of this study was to evaluate religious delusions determining relationship between personal religiosity and
religious content of delusions in patients with schizophrenia.
Material and methods. Data for this study were obtained from the research project, entitled “Research in Cultural
psychiatry. Research of the content of delusions and hallucinations”. Protocol of the study was approved by the Lithuanian
Bioethics Committee. We examined 295 patients with schizophrenia (the mean age – 42.4 (SD 9.7) years; women - 51.5%) at the
Mental Health center in Vilnius. From this project module we took question describing religious content of delusions ”Did you
think you were an important personality, a saint, God, the devil or a demon?” with two possible answers “Yes” or “No”. In a case
of the positive answer patient was asked to describe specific content of delusion. In addition to the interview all patients were
asked about their personal religiosity, asking “Are you religious person?” and “Is your faith personally important for you?”
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Figure 1. The distribution (%) of schizophrenia patients according to the content of their religious delusions
Results. The religious delusions were confirmed in 190 (64.4%) patients. There were no significant differences in the
frequency of the development of the religious delusions between men and women, 89 (62.2%) and 101 (66.4%) respectively
(χ2=0.57 df=1 p>0.05). However, there was significant difference in the content of religious delusions between men and women
(χ2=70.03 df=7 p<0.001). The distribution of themes of the religious delusions in patients with schizophrenia according to sex is
presented in figure 1. Most frequent content of religious delusion in women was belief that they were saint women, and most rare
content was that they were God. In contrast to women in men being God was the most popular theme of delusions, and being saint
man was a second popular theme. In univariate analysis the religious delusions were reported by 66.9% of those schizophrenia
patients for whom their faith was of personal importance and by 51.1% of those schizophrenia patients for whom their faith was
not important (sex and age adjusted OR=1.9; 95% CI, 1.1 to 3.6). For evaluation of the impact of socio-demographic factors on
development of religious delusions multivariate logistic regression analysis was employed. Marital status (divorced/separated vs.
married OR=2.0; 95% CI, 1.1 to 3.5) and education (some postsecondary education vs. no postsecondary education OR=2.3; 95%
CI, 1.4 to 3.9) significantly predicted religious content of delusions. In this model the personal importance of the faith was
statistically insignificant predictor of the religious delusions.
Conclusion. Religiosity and personal importance of the faith were not confirmed as independent predictors of
religious content of delusions in schizophrenic patients. Marital status and educational level independently predicted religious
content of delusions in patients with schizophrenia.
Reference:
Rudalevičienė, P., Stompe, T., Narbekovas, A., Raškauskienė, N., Bunevičius, R. Are religious delusions related to religiosity in schizophrenia? // Medicina. ISSN 1010-660X. Vol. 44, Nr. 7 (2008). p. 529-535.
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Regos haliucinacijų išsivystymo sąsajos su tikėjimu ir asmenine tikėjimo
svarba sergant šizofrenija
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Įvadas. Regos haliucinacijos yra svarbios religijoje, kultūroje ir psichikos sveikatos vertinime. Tarptautinė
mokslininkų tyrėjų grupe, vadovaujama Thom Stompe, nustatė kai kurias asociacijas tarp tam tikro haliucinacijų ir kliedesių
turinio pacientams, sergantiems šizofrenija. Rasta, kad regos haliucinacijos yra susijusios su religinio turinio kliedesiais, taip
pat su didybės kliedesiais, o kinestetinės haliucinacijos yra dažniau susiję su hipochondrinio turinio kliedesiais. Haliucinacijų
rūšys nebuvo tirtos tarpe Lietuvos pacientų, sergančių šizofrenija, nebuvo tirtas ir religinis aktyvios psichopatologijos
komponentas.
Darbo tikslas – rasti ir įvertinti regos haliucinacijas šizofrenija sergantiems ligoniams, ir nustatyti jų santykį su
ligonių lytimi, amžiumi, šizofrenijos debiutu ir religingumu bei tikėjimo asmenine svarba.
Kontingentas ir metodika. Tyrimui buvo panaudoti duomenys iš kultūrinės psichiatrijos tyrimo atlikto Vilniaus
miesto Psichikos sveikatos centre 2006 metais. Buvo ištirta 301 pacientas, kurių amžius nuo 20 iki 74 metų, amžiaus vidurkis
42,4 (SN 9,8) metų, per pusę tiriamųjų buvo moterys – 155 (51,5 proc.). Tyrimui panaudota struktūrizuota Tarptautinio
kultūrinės psichiatrijos tyrimo apklausa, kuri buvo sukurta Vienos Universiteto mokslininkų grupės, išversta į lietuvių kalbą
(dvigubas vertimas). Tyrimui atlikti buvo gautas Lietuvos Bioetikos komiteto leidimas
Rezultatai. Vyrų ir moterų amžiaus vidurkis ligos pradžioje buvo ekvivalentiškas: vyrų - 24,8 (SN 4,4), moterų –
24,8 (SN 5,2),. Išskirtose tiriamųjų grupėse pagal amžių ligos pasireiškimo pradžioje (ankstyvas, vidutinis ir vėlyvas ligos
pasireiškimas) nenustatyta statistiškai reikšmingo skirtumo tarp lyčių. Apie tris ketvirtadaliai tiriamųjų (80,1 proc. – vyrų, 71,6
proc. - moterų) ligos pradžioje buvo nuo 21 iki 35 metų amžiaus. Beveik ketvirtadaliui moterų (24,5 proc.) ir 18,5 proc. vyrų
liga prasidėjo amžiuje iki 20 metų.
Regos haliucinacijas išpasakojo 39,1 proc. tiriamųjų, ir šio tipo haliucinacijų pasireiškimo dažnis statistiškai reikšmingai
nesiskyrė tarp vyrų ir moterų (vyrai – 34,7 proc.; moterys – 43,2 proc.; p>0,05).
Dauguma tiriamųjų nurodė esą tikintys – 263 (87,4 proc.). Lytis koreliavo ir su tikėjimu ir su jo svarba asmeniui
(atitinkamai r=0,13 ir r=0,14; p<0,05). Reikšmingai daugiau vyrų nei moterų teigė esą tikintys, atitinkamai 91,8 proc. ir 83,2
proc. (χ2=5,0 df=1 p<0,05). Reikšmingai daugiau vyrų (89,5 proc.) nei moterų (78,9 proc.) pripažino asmeninę tikėjimo svarbą
(χ2=6,2 df=1 p<0,05). 42,7 procentai tiriamųjų, kuriems jų tikėjimas buvo asmeniškai svarbus, išpasakojo regos haliucinacijas
, tačiau tarp tiriamųjų, kuriems tikėjimas nebuvo svarbus, tokių buvo dvigubai mažiau - 21,3 proc. (χ2=7,5 df=1 p<0,01).
Nenustatytas reikšmingas tiriamų vyrų regos haliucinacijų išsivystymo ir tikėjimo svarbos ryšys (atitinkamai 36,5 ir
26,7 proc.; p>0,05). Tačiau moterys, kurioms svarbus tikėjimas, dažniau nei moterys, nenurodžiusios tikėjimo svarbos, išsakė
regos haliucinacijas (atitinkamai 49,2 proc. ir 18,8 proc.; χ2=7,6 df=1 p<0,01).
Lentelė. Regos haliucinacijų išsivystymo sąsajos įvertinat amžiaus ir lyties įtaką (dauginės logistinės regresijos analizė)
Požymis
Amžius ligos pradžioje:
Ankstyvas ≤20 metų
Vidutinis (21 - <35) metų
Vėlyvas (35 - <60) metų
Tikėjimas svarbu, (Taip)
Modelio Nagelkerke R2=0,11

ŠS (95 proc. PI)a
1
0,33 (0,18-0,59)
1,05 (0,21-5,36)
2,92 (1,36-6,28)

P
ptrendui= 0,001
0,000
0,953
0,006

Dauginės logistinės regresijos analizė, įtraukus į modelį su regos haliucinacijų išsivystymu susijusius požymius (lytį,
amžių, amžių ligos pasireiškimo pradžioje, tikėjimo svarbą) ir įvertinus jų iškraipantįjį poveikį, parodė, kad ligos pradžia
jaunesniame amžiuje (iki 20 m.) ir asmeninė tikėjimo svarba (ŠS=2,9 (95 proc. PI 1,4-6,3) yra nepriklausomi regos
haliucinacijų pasireiškimo veiksniai (lentelė). Lytis ir amžius šiame modelyje neteko statistiškai reikšmingo poveikio.
Išvada. Nustatyta kad ligos pradžia jaunesniame amžiuje (iki 20 m.) ir asmeninė tikėjimo svarba yra nepriklausomi
regos haliucinacijų pasireiškimo veiksniai sergant šizofrenija.
Literatūra:
Rudalevičienė, Palmira; Stompe, T.; Narbekovas, A.; Raškauskienė, Nijolė; Bunevičius, Robertas. Regos haliucinacijos ir religingumas sergant šizofrenija // Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. 2008, t. 18, Nr.1
(55). p. 1480-1484.
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The world end delusions and it’s correlates in schizophrenia
Palmira Rudaleviciene1,4, Thomas Stompe2, Andrius Narbekovas3, Robertas Bunevicius4
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3
University of Vytautas Magnus (Kaunas), Lithuania;
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Institute of Psychophysiology and Rehabilitation of Kaunas Medical University, Lithuania
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Introduction. Data on psychotic symptoms like content of delusions, hallucinations, or Schneider’s first rank
symptoms evoke the existence of a remarkable influence of culture (Stompe at al., 2006). One of the most interesting
delusional themes, which were found in nearly every culture investigated, is apocalyptic delusions or the delusions of the end
of the world. Psychiatric patients today describe the view of the world ending according to their reality, parallel to the
messages from the Sacred Scripture. Thus to explore this topic is the way to consider psychopathological symptoms which
reflect world end themes, and one’s personal understanding of schizophrenic patients.
Aim of this study was (1) to explore the life-time prevalence and to evaluate the content of the world end delusions;
(2) to determine cultural factors related to, and to find out the relationship between these delusional content and religious
beliefs of these patients as well as the personal importance of their faith.
Material and methods. Data were obtained from the Research in Cultural Psychiatry (RCP), Content of Delusions,
Hallucinations (DH) and First Rank Symptoms (FRS), which was conducted in 2006 at the Vilnius Mental Health Center, with
permission of the Lithuanian Bioethics Committee. Inclusion criteria were a clinical diagnosis of schizophrenia already established,
according ICD-10, in patients between 18 and 80 years of age, male and female, who were capable of participating in a productive
interview according to their mental state. We examined 295 patients with schizophrenia (the mean age – 42.4 (SD 9.7) years; women
- 51.5%) at the Mental Health center in Vilnius. For this study a question about world end was asked to the patients:” Did you feel the
world had come to an end or would soon come to an end? If yes, why and which way?” In addition to the interview all patients were
asked about their personal religiosity, asking “Are you religious person?” and “Is your faith personally important for you?”
Apocalyptic delusions were further analyzed on the basis of their content: religious, modern, global.
Figure. The distribution of the theme of delusions of apocalypse in patients with schizophrenia according to gender
100
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Results. 206 (69.8%) respondents answered “Yes” to the question “Did you feel the world had come to an end or
would soon come to an end?” There was no significant differences in the frequency of the development of the apocalyptic
delusions between men and women – 101 (70.6%) and 105 (69.1%) respectively (χ2=1.1 df=1 p>0.05).
No significant differences were found concerning the frequencies of the development of delusions of the end of the world
according to education, to birthplace, and to age-onset. However, these potential confounding variables, and marital status and
presence of the personal importance of faith were entered into the forward stepwise logistic regression models with presence of
delusions as the dependent variable. Overall, this analysis shows that, being divorced/separated (OR=5.7; 95% CI, 2.9-10.9) and
having the personal importance of faith (OR=2.7; 1.5-4.9) independently increased the frequency of the apocalyptic delusions.
One–third (32.3%) of patients who evaluated their faith as personal important indicated that they experienced apocalyptic
delusions of religious content (only 2.1% among those for whom the fait was not important). The association of the theme of
apocalypse with gender was significant (Figure). The women experienced more delusions of religious content compared with men
(32.2% and 22.4% respectively). More patients who experienced apocalyptic delusions with global content were found among
men compared with women (30.1% and 15.1% respectively).
Conclusions. World end (Apocalyptic) delusions are found in patients suffering from schizophrenia and are expressed
both according to religious description in Sacred Scripture and culture determined signs of today events. Schizophrenia
patients for whom their faith is of personal importance feel the coming end of the world more often than those for whom it is
not. The results of our study on apocalyptic delusions point out the importance of informing psychiatrists about religious
issues.
Reference:
Rudaleviciene P, Stompe T, Narbekovas A, Bunevicius R. Influence of culture on the world end (apocalyptic) delusions. World Cultural Psychiatry Research Review ISSN:1932-6270, Apr 2008;3(2):96-105.
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Fizinės mankštos poveikis sergančiųjų depresija širdies ir kraujagyslių
funkcinei būklei, miego ir gyvenimo kokybei
Sigita Saudargienė, Aurelija Podlipskytė, Giedrius Varoneckas
KMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutas, Vydūno al.4, Palanga 5720
Tikslas. Įvertinti fizinės mankštos poveikį širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinei būklei, miego ir su sveikata
susijusios gyvenimo kokybei sergantiems sunkia depresija, priklausomai nuo melancholijos.
Kontingentas ir metodai. Tiriamąjį kontingentą sudarė 85 pacientai (amžiaus vidurkis 41,9±1,24 m., intervalas 2167 metai), iš kurių 31 vyras (35,5 proc., amžiaus vidurkis 38,8±1,93 m.) ir 54 moterys (63,5 proc., amžiaus vidurkis 43,6±1,58
m.), kuriems buvo diagnozuota sunkaus laipsnio depresija pagal TLK-10 kriterijus. Tiriamieji atsitiktinės atrankos būdu
suskirstyti į eksperimentinę ir kontrolinę grupes. Eksperimentinės ir kontrolinės grupių pacientai pagal TLK-10 kriterijus taip pat
buvo suskirstyti į sergančiųjų depresija be ir su vyraujančia melancholija asmenų grupes. Eksperimentinėje grupėje 26 asmenys be
(amžiaus vidurkis 38,2±1,77 m.) ir 24 asmenys su melancholija (amžiaus vidurkis 42,3±2,47 m.). Kontrolinėje grupėje 16 asmenų
be (amžiaus vidurkis 44,1±3,51 m.) ir 19 asmenų su melancholija (amžiaus vidurkis 44,2±2,48 m.). Abiem grupėm fizinės
mankštos taikymo poveikis širdies ir kraujagyslių sistemos funkciniam rezervui, buvo vertinamas pagal širdies ritmo
variabilumo parametrus aktyvaus ortostatinio mėginio metu, subjektyvi miego kokybė, vertinta pagal Pitsburgo miego kokybės
indeksą, o su sveikata susijusiai gyvenimo kokybė, vertinta pagal SF-36 klausimyną. Eksperimentinė grupė dalyvavo 4
savaičių trukmės fizinės mankštos užsiėmimuose, o kontrolinė grupė buvo gydoma įprastai, nedalyvaujant jokioje papildomoje
fizinėje veikloje.
Rezultatai. Nustatyta, kad fizinė mankšta vieno mėnesio laikotarpyje sumažina ne tik depresijos ir nerimo simptomų
išreikštumą sergantiems sunkaus laipsnio depresija, bet ir pagerina subjektyvią miego ir su sveikata susijusią gyvenimo
kokybę. Eksperimentinės grupės ligoniams be melancholijos, tiek su ja, po 4 savaičių fizinės mankštos taikymo buvo stebėtas
žymus depresijos ir nerimo simptomų, miego ir gyvenimo kokybės rodiklių pagerėjimas kaip ir bendroje eksperimentinėje
grupėje. Tačiau ŠR variabilumo rodiklių pokyčiai abiejose grupėse buvo skirtingi. Jei ligoniams be melancholijos buvo
stebima statistiškai patikima tendencija maksimalios ŠR reakcijos AOM metu padidėjimui po gydymo fizine mankšta, tai
ligoniams su melancholija šis rodiklis praktiškai nekito. Kontrolinėje grupėje taip pat stebėtas šių rodiklių pagerėjimas, tačiau
žymiai mažesnis. Tai rodo, kad šalia įprastinio medikamentinio depresijos gydymo, fizinė mankšta žymiai pagerina
sergančiųjų sunkia depresija būklę. Analizuojant fizinės mankštos įtaką sergančiųjų depresija širdies ir kraujagyslių sistemos
funkcinei būklei pastebėjome, kad širdies ritmo variabilumo rodikliai, atspindintys autonominio reguliavimo būklę, pagerėja
tik eksperimentinėje grupėje, t.y. ligoniams, kuriems šalia įprastinio medikamentinio gydymo buvo atliekama fizinė mankšta.
Jiems stebėtas parasimpatinės ir dalinai simpatinės nervų sistemos įtakos ŠR reguliavime padidėjimas dėl sumažėjusios
termometabolinės humoralinės reguliavimo grandies poveikio sumažėjimo. Pastebėjome, kad ŠR variabilumo rodikliai fizinės
mankštos poveikyje labiau gerėja sergantiems depresija be melancholijos požymių. Esant melancholijai ŠR variabilumo
rodikliai nekito fizinės mankštos poveikyje, ką galima aiškinti sunkesniu šių ligonių įsitraukimu į fizines procedūras, didesniu
inertiškumu ir matomai per trumpu gydymo fizine mankšta laikotarpiu.
Išvados
1. Sergantiems sunkaus laipsnio depresija, kuriems buvo taikyta fizinė mankšta, lyginant su kontroline grupe, po mėnesio
trukmės fizinės mankštos statistiškai reikšmingai sumažėjo depresijos ir nerimo simptomai, subjektyvi miego ir su sveikata
susijusi gyvenimo kokybė, o taip pat pagerėjusi širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinė būklė.
2. Širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinė būklė sergantiems depresija gerėja dėl autonominio širdies ritmo reguliavimo
atsigavimo ilgalaikės mankštos pasėkoje, ką rodo širdies ritmo variabilumo pokyčiai – sumažėjusi labai lėtų dažnumų
komponentė ir padidėjusi aukštų dažnumų komponentė bei maksimali širdies ritmo reakcija aktyvaus ortostatinio mėginio
metu.
3. Sergantiems sunkaus laipsnio depresija su melancholijos požymiais fizinė mankšta teigiamai veikia depresijos ir nerimo
simptomatiką, subjektyvią miego ir su sveikata susijusią gyvenimo kokybė, tačiau negerina širdies ir kraujagyslių sistemos
funkcinės būklės.
4. Optimalių fizinės mankštos pratimų taikymas padidina sergančiųjų depresija fizinį pajėgumą, jų kardiovaskulinės
sistemos adaptacines galimybes, palengvina prisitaikymą prie aplinkos faktorių poveikio. Didesnis dėmesys fizinės
mankštos optimizavimui turėtų būti skiriamas sergantiems depresija su melancholijos požymiais.
Literatūra:
S. Saudargienė, A. Podlipskytė, G. Varoneckas. Fizinės mankštos poveikis sergančiųjų depresija širdies ir kraujagyslių funkcinei būklei, miego ir gyvenimo kokybei Sveikatos mokslai, 2008, 5(18): p. 1880-1886.
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Su sveikata susijusios gyvenimo kokybės palyginimas tarp sergančiųjų
depresija, sergančiųjų išemine širdies liga bei bendros populiacijos
asmenų
Margarita Staniūtė, Julija Brožaitienė
KMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutas, Vydūno al.4, Palanga, LT-00135,
e-paštas: mstaniute@ktl.mii.lt
Darbo tikslas – įvertinti sergančiųjų depresija su sveikata susijusią gyvenimo kokybę ir palyginti su sergančiųjų
išemine širdies liga ir bendros populiacijos asmenų su sveikata susijusia gyvenimo kokybe.
Metodai. Su sveikata susijusi gyvenimo kokybė vertinta naudojant SF-36 klausimyną. Depresijos simptomų buvimas
ir ryškumas buvo vertinamas naudojant Hospitalinę nerimo ir depresijos skalę. Buvo ištirti 167 pacientai, sergantys depresija ir
151 pacientas, persirgęs MI. Bendros populiacijos grupę sudarė atsitiktinai atrinkti 259 Palangos m. gyventojai, kurie nesirgo
IŠL ir depresija. Tiriamųjų grupės statistiškai reikšmingai nesiskyrė pagal amžių bei lytį. Buvo analizuojami: parametrų
aritmetinis vidurkis, dviejų nepriklausomų grupių parametrų vidurkių skirtumų patikimumai vertinti naudojant Stjudent‘o
kriterijų. Skirtumai laikomi reikšmingi, kai p<0,05. Ligos įtaka gyvenimo kokybei buvo vertinta apskaičiuojant poveikio dydį.
Rezultatai.. Analizuojant sergančiųjų depresija su sveikata susijusią gyvenimo kokybę, atsižvelgiant į depresijos
simptomų išreikštum laipsnį, nustatyta, jog didėjant simptomų išreikštumui, blogėja gyvenimo kokybė. Lyginant su sveikata
susijusią gyvenimo kokybę tarp visų tiriamųjų, nustatyta, jog tiek sergančiųjų depresija, tiek persirgusių miokardo infarktu
pacientų su sveikata susijusi gyvenimo kokybė buvo statistiškai reikšmingai blogesnė, negu bendros populiacijos asmenų.
Sergančiųjų depresija statistiškai reikšmingai blogesnis, negu sergančiųjų miokardo infarktu, buvo bendros sveikatos vertinimo
srities rodiklis bei psichinę sveikatą atspindinčios sritys: veiklos ribojimo dėl emocinių problemų, socialinės funkcijos,
emocinės būklės, energingumo/gyvybingumo. Fizinio aktyvumo srityje yra stebima, jog sergančiųjų depresija šis rodiklis yra
didesnis, negu MI grupės pacientų, tačiau šis skirtumas nėra statistiškai reikšmingas. Statistiškai reikšmingai geriau, negu MI
grupės pacientai, sergantieji depresija vertina skausmo sritį. Veiklos ribojimo dėl fizinių problemų srities vertinimai yra
blogesni sergančiųjų depresija, negu MI grupės, tačiau šis skirtumas nėra statistiškai reikšmingas. Siekiant įvertinti depresijos
ir ūmaus miokardo infarkto poveikį sergančiųjų su sveikata susijusiai gyvenimo kokybei, buvo apskaičiuotas poveikio dydis.
Poveikio dydžiai didesni sergančiųjų depresija grupėje, ypač dideli – energingumo/gyvybingumo, socialinės funkcijos,
emocinės būklės srityse (lentelė).
Lentelė. Sergančiųjų depresija ir persirgusių ūmiu miokardo infarktu poveikio dydžių palyginimas
Poveikio dydžiai (95 proc. PI)
SF–36 sritys
Fizinis aktyvumas
Veiklos apribojimas dėl fizinių problemų
Veiklos apribojimas dėl emocinių problemų
Socialinė funkcija
Skausmas
Energingumas/gyvybingumas
Emocinė būklė
Bendros sveikatos vertinimas

depresijos grupė

persirgusių MI grupė

0,73 (0,53–0,93)
1,22 (1,01–1,43)
1,44 (1,22–1,66)
1,57 (1,35–1,79)
0,56 (0,36–0,75)
1,65 (1,42–1,87)
1,53 (1,31–1,75)
0,96 (0,75–1,16)

0,94 (0,72–1,15)
0,89 (0,68–1,10)
0,69 (0,48–0,89)
0,86 (0,65–1,07)
0,94 (0,73–1,15)
0,63 (0,42–0,83)
0,43 (0,23–0,63)
0,41 (0,21–0,62)

PI – pasikliautinasis intervalas, p<0,001, lyginant tarp grupių
Išvados. Sergančiųjų depresija su sveikata susijusi gyvenimo kokybė blogėja, esant daugiau išreikštiems depresijos
simptomams. Sergantieji depresija su sveikata susijusią gyvenimo kokybę vertina blogiau negu persirgusieji ūmiu miokardo
infarktu.
Literatūra:
Margarita Staniūtė, Julija Brožaitienė. Sergančiųjų depresija su sveikata susijusios gyvenimo kokybės ypatumai ir jos palyginimas su sergančiųjų išemine širdies liga bei bendros populiacijos asmenų su sveikata
susijusia gyvenimo kokybe. Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija, 2008, t. 10, Nr. 1. p. 3-6.
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Širdies ritmo sekos segmentavimas
Albinas Stankus
KMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutas, Vydūno al.4, Palanga, LT-00135,
e-paštas: albstan@ktl.mii.lt
Įvadas. Širdies ritmo variabilumas (ŠRV) paros bėgyje yra labai kintantis. Jo monitoravimas kelia naujus
reikalavimus gautų rezultatų analizei. ŠRV vertinimas baigiasi visos paros sekos spektro interpretavimu arba trumpu penkių
minučių trukmės segmentavimu su šių atkarpų analize. Jei pirmas leidžia tik bendrai pažvelgti į spekrto dedamasias, tai
antruoju būdu širdies ritmo dalijimas yra grindžiamas tik laiko matu (5 min.) Abu būdai rezultatus pateikia neatsižvelgus į
spektro charakteristikų kitimą laike. Kyla klausimas, kokiose laiko intervalose širdies ritmo spektrinės savybės išsilaiko
pastovios, kiek dažnai ir kaip jos kinta laike. ŠRV vertinimui dažnai yra panaudojami tiesiniai autoregresiniai metodai.
Manome, kad spektro charakteristikų kitimų sekimas leidžia tiksliau atlikti ilgų RR intervalų sekų analizę.
Darbo tikslas. Paruošti paros širdies ritmo sekos adaptyvaus segmentavimo programą panaudojus autoregresinio
modeliavimo metodą.
Metodas ir rezultatai. Metodo pagrindą sudarė tiesinis prognozavimas. Jei laiko seką sudaro xn = {x1, x2,…xn}
kintamieji, tai prognozė yn reikšmės xn galima iš buvusių xn-1 ….xn-p reikšmių remiantis išraiška.
p

yn = −∑ ak xn − k
k =1

Skirtumas tarp yn ir xn yra baltas triukšmas. Atlikus pasirinkto lango modeliavimą yra gaunama baltojo triukšmo seka.
Modeliavimo tikslumas priklauso nuo modelio eilės p. Jei procedūra yra atliekama tiksliai, tai gautoje triukšmo sekoje
autokoreliacinės funkcijos reikšmės būna labai mažos. Mūsų uždavinys – minimizuoti šių autokoreliacinių koeficientų
kvadratų sumą. Jos dinamika leidžia stebėti tik dažnio pasikeitimus laike. Iš fiksuoto lango sekos {x1, x2,…xn} suradome
autoregresinius koeficientus. Judėdami į priekį per vieną žingsnį skaičiavome prognozės paklaidą. Gautoje baltojo triukšmo
sekoje yra skaičiuojami autokoreliaciniai koeficientai. Jei jų suma didesnė už pasirinktą slenkstį segmentas apibrėžiamas, jei
ne, judame į priekį. Fiksuoto lango ilgis N=200, apie (~3 min). Svarbus parametras yra modelio eilė. Pasinaudoję Akaike
kriterijumi radome, kad jo dydis lygus 12. Autoregresinių koeficientų skaičiavimui pritaikėme pirmyn-atgal metodą.
Segmentavimo slenkstis buvo lygus 0,8.
Pateikiame grafinį segmentavimo vaizdą (pav. 1). Slenkančiame lange yra skaičiuojamas paklaidos lygis (apatinė
kreivė). Kuo daugiau neatitinka sekos spektro dedamosios, tuo labiau kreivė kyla į viršų, Pasiekus užduotą slenksčio lygį,
nustatomas naujo fiksuoto lango adresai, skaičiuojami autoregresiniai koeficientai ir toliau operacija kartuojama. Suradus visų
langų adresus buvo skaičiuojamos rastų segmentų spektro dedamuosios.

Pav. 1. RR intervalų kitimas fizinio krūvio metu
Buvo analizuota sveiko asmens paros ritmo seka (N=109000). Rasti 198 segmentai, kurių trukmė buvo įvairi (vidurkis
= 7,3±0,5min). Panašių pagal spektro dedamąsias segmentų paieškai buvo pritaikytas dviejų parametrų (LF ir HF)
klasterizavimas. Patikimai buvo rastos septynios grupės. Duomenys rodo, kad segmentų spektrinės charakteristikos tarp grupių
skiriasi: jei pirmoje ir septintoje grupėse dominuoja LF spektro dedamosios, tai trečioje atvirkščiai. Laike paros vyko šių
segmentų kaita. Tokiu būdu, panaudojus sekos segmentavimą galima gauti daugiau informacijos apie širdies ritmo kitimą
dienos ir nakties metu ir RR intervalų analizė tampa tikslesnė ir artimesnė paros įvykiams.
Išvada. Remiantis autoregresiniais modeliais paros širdies ritmo segmentavimas leido identifikuoti šalia esančias
skirtingas pagal spektro dedamasias laiko atkarpas ir adaptyviai suskirstyti paros seką į segmentus turinčius viduje panašią
spektrinę struktūrą.
Literatūra:
Stankus A., Kyselova O., Alonderis A. Adaptive segmentation of the 24-hours heart rate sequence by autoregressive model. // Biomedicininė inžinerija. Kaunas: Technologija. 2008, p. 74-78.,
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Fizinio nuovargio ir fizinio pajėgumo sąsajos bei priklausomybė nuo
psichoemocinės būklės
Albinas Stankus, Julija Brožaitienė
KMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutas, Vydūno al.4, Palanga, LT-00135,
e-paštas: albstan@ktl.mii.lt
Nuovargio atsiradimas yra susijęs su aplinkos veiksniais ir įvairiomis ligomis, negalavimais, psichologiniais
veiksniais bei negebėjimu su jais susidoroti. Epidemiologiniai tyrimai rodo, kad ši negalia plačiai paplitusi tarp ligonių, sergančių
lėtinėmis 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. Fizinio nuovargio jutimas formuojasi centrinėje nervų sistemoje (CNS) ir
pasireiškia grįžtamu ryšiu siunčiamai informacijai 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 psichoemocinė būklė.
Tyrimo tikslas. Ištirti sergančiųjų koronarine širdies liga (KŠL) fizinio nuovargio ir fizinio pajėgumo sąsajas bei
priklausomybę nuo psichoemocinės būklės.
Metodai. Buvo ištirta 1290 sergančiųjų KŠL, nuo 30 iki 80 metų (amžiaus vidurkis - 58,9±9,8 m.). Ligonių būklė,
vertinant pagal NYHA funkcines klases (NYHA FK), pasiskirstė taip: I NYHA FK dominavo sergantiesiems krūtinės angina,
III NYHA FK - persirgusiems miokardo infarktu. Visiems 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 naudojant 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 150W), ribojamą simptomų atsiradimo veloergometrijos metu.
Rezultatai. Rasta tiesinė nuovargio pasireiškimo priklausomybė nuo amžiaus: kuo vyresnis amžius, tuo didesnis
fizinis nuovargis. 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 priklauso nuo psichoemocinės būklės. Pacientų, kuriems nebuvo depresijos 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 (1 pav.).

1 pav. Pacientų fizinio nuovargio ir fizinio pajėgumo pasiskirstymas priklausomai nuo jų psichoemocinės būklės
Išvados. Sergančiųjų koronarine širdies liga fizinis nuovargis tiesiniu ryšiu susijęs su amžiumi, širdies ir kraujagyslių
sistemos funkcine būkle (NYHA FK) ir fiziniu pajėgumu. Depresija lemia didesnį fizinį nuovargį ir mažesnį fizinį pajėgumą.
Depresijos sunkumas nedaro įtakos koronarine širdies liga sergančių pacientų fiziniam pajėgumui. Nerimas turi atvirkštinį ryšį
su fizinio nuovargio dydžiu ir daro mažesnę įtaką jų fiziniam pajėgumui.
Literatūra:
Albinas Stankus, Julija Brožaitienė. Sergančių koronarine širdies liga fizinio nuovargio ir ir fizinio pajėgumo sąsajos bei priklausomybė nuo psichoemocinės būklės. Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija.
2008, t. 10, Nr. 1. p. 7-12.
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Changes in thyroid hormone concentrations during acute psychosis
episode
Vesta Steibliene, Narseta Mickuviene, Robertas Bunevicius
Institute of Psychophysiology and Rehabilitation of Kaunas University of Medicine
Dysfunction of the thyroid gland is frequently associated with mental disorders, including schizophrenia psychoses
(Hall et al. 1986). Nevertheless, most schizophrenic patients are euthyroid with normal thyroid stimulating hormone (TSH)
concentration and normal TSH response to thyrotropin-releasing hormone (TRH) challenge (Baumgartner et al., 1988). Several
studies have reported elevated serum concentration of thyroxine (T4) and/or reverse triiodothyronine (rT3), but not
triiodothyronine (T3) in the acute phase of schizophrenia. These abnormalities usually resolve during recovery (Roca et al.,
1990; Bamgartner et al., 2000). An increased prevalence of thyroid function abnormalities was reported in families of patients
with schizophrenia (DeLisi et al., 1991), suggesting possible genetic linkage of two disorders. It was found that polymorphism
of the HOPA (human opposite paired) gene, which is located on chromosome X, is linked to both hypothyroidism and
schizophrenia (Philibert et al., 1999; Kirov et al., 2003). This provides a genetic basis for suspecting that thyroid dysfunction
may play a role in schizophrenia (Palha and Goodmaan, 2006) and in other endogenous psychoses.
The aims. To evaluate thyroid axis functioning in euthyroid psychotic patients during admission to mental hospital
and after psychosis treatment with antipsychotic medications, and compare with euthyroid donor controls.
Methods. Blood samples were drawn from 84 psychotic patients and from 100 donors control group. Patients were
acute psychotic and have met criteria of Schizophrenia (F20), Schizoptypal disorder (F21), Persistant delusional disorder
(F22), Acute and transient psychotic disorder (F23), or Schizoaffective disorder (F25) according ICD-10 classification.
Psychotic patients compared to control group were older (37±13 years vs. 31±12 years, p=0.004) and had higher prevalence of
women, so all comparisons were controlled for age, gender as well as for use of antipsychotic medications, because some of
antipsychotics may affect thyroid hormone concentrations. Patients were treated with antipsychotic medications.12 blood
samples from patients group and 10 blood samples from the control group were excluded due to increased serum
concentrations of ATPO, indicated autoimmune thyroiditis.
Results. Psychotic patients in comparison to control subjects had lower FT3 concentrations (5.0±1.0 pmol/l vs.
5.4±0.8; p=0.041) and higher FT4 concentrations (17.7±3.2 vs. 16.9±2.1; p=0.014) with no differences in TSH concentrations
(2.0±1.9 mU/l vs. 1.5±0.9 mU/l, p>0.05) and in SHBG concentrations (53±26 nmol/l vs. 41±27 nmol/l, p>0.05). Differences in
TSH concentrations were related to the age of the subjects (p=0.002) and differences in SHBG concentrations were related to
the gender of the subjects p<0.001). Significant changes in thyroid hormone concentrations where found after treatment with
antipsychotic medications; free T4 concentrations decreased from 17.5±3.1 pmol/L to 16.7±2.5 pmol/L, p = 0.022; and free T3
concentrations decreased from 5.0±1.0 pmol/L to 4.3±0.9 pmol/L, p < 0.001. Pituitary response to change in thyroid hormone
concentration was trivial, evident by statistically insignificant increase in TSH concentrations (from 2.1±1.9 mIU/L to 2.4±1.7
mIU/L, p = 0.222); however, liver response to change in thyroid hormone concentrations was substantial, evident by
statistically significant decrease in SHBG concentrations (from 61.4±28.3 nmol/L to 51.5 ±27.7 nmol/L, p = 0.011 in women;
from 41.2±17.9 nmol/L to 34.6 ±16.3 nmol/L, p = 0.007 in men).
Conclusions. Psychotic patients in comparison to control group of donors had lower FT3 concentrations and higher
FT4 concentrations with no differences in TSH concentrations and in SHBG concentrations, suggesting that differences in
thyroid hormone concentrations did not affect thyroid hormone activity in tissues such as pituitary and liver. In psychotic
patients thyroid axis hormone profile is typical for Euthyroid Sick Syndrome. Treatment with antipsychotics significantly
decreases free T4 concentrations and free T3 concentrations in psychotic patients.

References:
1.Steiblienė V., Bunevičius R., Mickuvienė N. “Thyroid axis functioning in psychotic patients during admission to mental hospital” abstracts from the XXVI CINP Congress, 2008-07, Miunchen ( The
International Journal of Neuropsychopharmacology” vol.11, supp 1. P-02.72)
2. Bunevičius R., Steiblienė V., Mickuvienė N., ”Effects of treatment with antipsychotic medications on thyroid hormone concentrations” abstracts from 21st ECNP Congress, Barselona 2008-08 ( The Journal
of the European College of Neuropsychopharmacology”, vol.18 supp.4, p. S412)
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Dirbančiųjų laisvalaikio fizinio aktyvumo raiškos sąsajos su depresijos
simptomais
Dalia Stroputė, Jurgita Andruškienė, Nijolė Raškauskienė, Robertas Bunevičius
KMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutas, Vydūno al. 4, LT-00135 Palanga, e-paštas: daliostr@yahoo.co.uk
Tikslas. Įvertinti įvairių kasdienio gyvenimo fizinio aktyvumo formų ryšį su depresijos simptomų pasireiškimu
dirbantiems žmonėms.
Metodika. Iš viso tyrime dalyvavo 136 Palangos miesto dirbantys gyventojai, 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 klausiama, kaip
dažniai savo laisvalaikio metu užsiima fizine sportine veikla (važinėja dviračiu, lanko aerobiką, treniruoklių salę, bėgioja,
plaukioja baseine, žaidžia krepšinį, tinklinį, jodinėja ir kt.), mankštinasi mažiausiai 30 min. ir kiek laiko kasdien eina pėsčiomis
iki darbo ir atgal.
Rezultatai. Tyrimo metu depresijos simptomai nustatyti 22,1 proc. tyrime dalyvavusių dirbančių Palangos miesto
gyventojų, tarp jų 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). Nustatyta, kad
ketvirtadalis asmenų (24,8 proc.), nepatiriančių depresijos simptomų, laisvalaikio metu užsiima fizine sportine veikla dažniau
nei 3 kartus per savaitę. Tarp patiriančių 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 simptomams pasireikšti (ŠS=2,9; 1,8–
10,4; p<0,05).
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1 pav. Laisvalaikio fizinės sportinės veiklos ir depresijos simptomų pasireiškimo ryšys
Vienmatė logistinės regresijos analizė parodė, kad trumpesnis nei 15 min. ėjimas pėsčiomis, palyginti su ilgiau
vaikščiojančiais, 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.
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 sportinė
veikla ir mankšta ar ėjimas pėsčiomis) iškraipantįjį poveikį, parodė, kad, nepaisant lyties, amžiaus, šeiminės padėties,
išsimokslinimo: 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 atgal mažiau nei 15 min. ir mažos šeimos pajamos paaiškino 16,5
proc. depresijos simptomų pasireiškimo kitimo ir modelyje palikus mažiau informatyvų, tačiau svarbų fizinės sportinės veiklos
kintamąjį (0,05<p<0,1), modelis paaiškino 20,8 proc. depresijos simptomų pasireiškimo kitimo. 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 savaitę (ŠS
3,9, 95 proc. PI 1,5–10,2) išliko reikšmingi veiksniai, didinantys depresijos simptomų pasireiškimo tikimybę.
Taip pat nustatyta, kad depresijos simptomai dažniau pasireiškia gaunantiesiems mažas pajamas (p<0,05). Tiriamųjų
šeiminė padėtis, išsimokslinimas depresijos simptomų pasireiškimui buvo neinformatyvūs požymiai.
Išvada. Kasdienis fizinis aktyvumas, nepaisant formos, mažina dirbančiųjų depresijos simptomų pasireiškimą.
Literatūra:
Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija. ISSN 1648-293X. 2008, t. 10, Nr. 1. p. 7-11.
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Efficacy of percutaneous coronary intervention during myocardial
infraction for autonomic heart rate control and hemodynamic in diabetic
patients during cardiac rehabilitation
Raimonda Širvytė1, Geriuldas Žiliukas1, Julija Brožaitienė1, Sigutė Norkienė2
1

Institute Psychophysiology and Rehabilitation c/o Kaunas University of Medicine,
2
Klaipeda Seamen’s Hospital, 2Klaipeda University

Compared with individuals without diabetes, diabetic patients have a two- to fourfold increased risk of coronary heart
disease. Diabetic patients also have an approximately two-fold higher risk of short-term mortality after acute myocardial
infarction, even after adjustment for the extent of coronary heart disease.
The aim of study – to assess the effect of percutaneous coronary intervention in acute myocardial infarction for
autonomic heart rate control and changes of hemodynamic parameters in patients with diabetes mellitus (DM) during cardiac
rehabilitation.
Materials and methods. We investigated 87 persons after myocardial infarction with diabetes mellitus. For 27
patients the PCI was done during acute faze of myocardial infarction. 61 patient came for cardiac rehabilitation after
conservative treatment during acute faze of myocardial infarction. The groups were similar regarding class of heart failure or
degree of arterial hypertension. The characteristics of heart rate variability in frequency and time domain at rest and during
active orthostatic test were analyzed. The autonomic heart rate control and hemodynamic parameters were analyzed during
stress test.
Results. The results showed the better parameters of hemodynamic and heart rate control were established during the
onset of cardiac rehabilitation in patients after PCI compared with patients without intervention.
During cardiac rehabilitation the increased autonomic heart rate control and hemodynamic parameters were established for the
patients after PCI. The PCI can increase the parameters of autonomic heart rate control and hemodynamic for the patients after
MI with diabetes mellitus (Table).
Table. Autonomic heart rate control and hemodynamic parameters during cardiac rehabilitation

Parameters
σRR, ms
ARA, ms
∆RRB, proc.
RR (peak exercise), ms
Work load, kGm

After PCI
Before rehab.
After rehab.
24.6±11.1
28.9±13.9
26.3±16.1
30.3±15.9
16.7±4.2
17.6±5.0
611.5±118.8
554.8±112.5*
1961.5±1703.1 2353.9±1395.6

Without PCI
Before rehab.
After rehab.
23.37±13.98
23.18±10.84
20.14±11.31
21.80±14.26‡
17.74±6.69
17.59±7.42
608.78±101.40
543.97±70.32*
1634.21±1276±51 2309.21±1716,84

* p<0,05 the differences between before rehab. and after rehab. in the group; ‡ p<0,05 the differences between groups

Conclusion.
1. The better parameters of hemodynamic and heart rate control were established during the onset of cardiac rehabilitation in
patients after PCI compared with patients without intervention.
2. During cardiac rehabilitation the increased autonomic heart rate control and hemodynamic parameters were established for
the patients after PCI.
3. The PCI during acute MI can increase the parameters of autonomic heart rate control and hemodynamic for the patients with
diabetes mellitus.
Reference:

R. Širvytė, G.Žiliukas, J. Brožaitienė, S. Norkienė..The effect of percutaneous coronary intervention during myocardial infarction for autonomic heart rate control and hemodynamic parameters in diabetic patients
during cariac rehabilitation. Sveikatos mokslai, 2008, 2(56): p. 1683-1687
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Parallel multidimensional scaling using Grid computing: assessment of
performance
Audrius Varoneckas1, Antanas Žilinskas2, Julius Žilinskas2,3
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Aim. The aim was to assess the performance of parallel multidimensional scaling in GRID environment.
Methods. Multidimensional scaling is a technique for visualization and exploratory analysis of multidimensional data
aiming to discover a structure of sets of objects using information on similarities/dissimilarities between those objects. A
difficult global optimization problem should be solved to minimize the error of visualization. A hybrid optimization algorithm
has been constructed combining evolutionary global search with efficient local descent. A parallel version of the proposed
optimization algorithm is implemented to enable solution of large scale problems in acceptable time. GRID computing is
emerging as new paradigm for distributed problem solving for a wide range of application domains. Supercomputers, high
performance computing clusters, clusters of personal computers are distributed and independent but on the other hand form a
large scale dynamic grid environment.
Results. The efficiency of the parallel version of the hybrid multidimensional scaling algorithm has been investigated
on PC clusters and computational GRIDs. For experiments a parallel version of the hybrid algorithm was used with parameters
chosen according to the results of [1]. Performance improvement is significant, especially comparing single processor results
with ten processors results. Dimensionality of the original spaces essentially influences the complexity of the corresponding
global optimization problem.
The experimental results show variable performance depending on the cluster used. However one may expect more variable
performance: the performance of the algorithm on a cluster of PCs with Intel P4 3GHz CPUs (KTU-ELEN-LCG2, VDU-IFLCG2) is just a bit better than one on a cluster of PCs with Intel PIII 700MHz-1GHz CPUs (VU-MIF-LCG2(grid5), KTU-BGGLITE).
Although improvement of reliability using parallel computation is significant, it is difficult to judge about the
efficiency of parallelization. The efficiency of parallelization of the algorithm is investigated comparing performance when
total computing time is the same for all cluster configurations: tc=10s/(number of processors). Such results on supercomputer
of GRID environment is investigated. The percentage of runs finding the best known solution (perc) when total computing
time of the algorithm is tc = 10s/(number of processors) decreases a bit or remains approximately the same when the number of
processors is increased.
Conclusions. The considered algorithm combining evolutionary global search with properly chosen local
minimization is well scalable with respect to parallelization. Performance improvement using parallel version of the algorithm
is significant for all considered problems comparing with the performance on single processor. Performance of the parallel
algorithm depends on the computer cluster used. Therefore it is not always good to rely on the central scheduler of grid
resources. When assigning tasks onto the grid computing resources users can perform manual look-up and selection.
Reference:
A. Varoneckas, A. Žilinskas, J. Žilinskas. Multidimensional scaling using parallel genetic algorithm. In: I.D.L. Bogle, J. Žilinskas (Eds.) Computer Aided Methods in Optimal Design and Operations. Vol. 7 of
Series on Computers and Operations Research, World Scientific, 2006, 129–138.

T.10, Nr. 2, 2008 gruodis

BIOLOGINĖ PSICHIATRIJA IR PSICHOFARMAKOLOGIJA

57

KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETO PSICHOFIZIOLOGIJOS IR REABILITACIJOS INSTITUTO VIII-oji metinė konferencija

Širdies ritmo autonominio reguliavimo pokyčiai, koregavus miego apnėjos
sindromą sergantiesiems koronarine liga
Giedrius Varoneckas, Aurelija Podlipskyte, Audrius Alonderis
KMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutas, Vydūno al.4, Palanga, LT-00135,
e-paštas: giedvar@ktl.mii.lt
Tikslas. Išanalizuoti autonominio širdies ritmo reguliavimo pokyčius pastovios plaučių ventiliavimo procedūros
miego metu sergantiems miego apnėja.
Kontingentas ir metodai. Buvo išanalizuoti 38 pacientų, sergančių koronarine širdies liga (IŠL), iš kurių 34 vyrai
(89,5 proc.) ir 4 moterys (10,5 proc.) tyrimo rezultatai. Tiriamųjų vyrų amžiaus vidurkis 55,7±9,30 m., o moterų – 54,0±8,83
m. Miego apnėjos sindromas diagnozuotas kai sergantiems koronarine liga kvėpavimo sutrikimų indeksas buvo daugiau 10
apnėjų/hipopnėjų epizodų per valandą. Visiems tiriamiems pirmą naktį buvo atlikta diagnostinė polisomnografija (kontrolė), o
antrą naktį tiems patiems tiriamiesiems taikyta miego apnėjos korekcija pastovaus teigiamo slėgio plaučių ventiliacijos aparatu
(CPAP).
Rezultatai. Kvėpavimo sutrikimų indeksas miego metu diagnostinės polisomnografijos siekė 38,6 /val., vyraujant
hipopnėjoms – 24,2 /val., o apnėjų buvo 15,2 /val. Tačiau tiek esant apnėjoms, tiek hiopopnėjoms buvo stebimas didelis
deguonies prisotinimo kraujyje sumažėjimo epizodų skaičius per valandą (29,5). Diagnostinės polisomnografijos metu vyrauja 2
stadija (217,7 min.), o mažiausiai yra 3 stadijos (27,7 min.) ir 4 stadijos (3,1 min.). Miego struktūros analizė santykiniais dydžiais
leidžia geriau įvertinti atskirų miego stadijų indėlį miego struktūroje, tačiau tendencijos išlieka tos pačios – esant miego apnėjos
sindromui vyrauja 1 ir 2 miego stadijos, o žymiai sumažėja 3 ir 4 miego stadijų. Taip pat būdinga daug kūno judesių ir būdravimo
po užmigimo. Paviršutinio miego vyravimas aiškinamas tuo, kad dėl atsirandančios hipoksijos, esant apnėjoms, dirginamas
kvėpavimo centras, aktyvuojama centrinė nervų sistema, ir organizmas negali pasiekti gilesnių miego stadijų.
Tačiau pastovaus teigiamo spaudimo plaučių ventiliacija miego metu, koreguodama kvėpavimo sutrikimus, panaikina
protarpinę hipoksiją ir miegas tampa pilnavertiškesnis. Matome, kad koregavus kvėpavimo sutrikimus miego metu, miego
struktūra statistiškai patikimai pasikeičia: padidėja 3 stadijos ir aktyviojo miego trukmės bei sumažėja kūno judesių ir 1 miego
stadijos. Tai rodo, kad jau pirmąją terapijos naktį normalizuojasi miego struktūra. Nepatikimai padidėjusią būdravimo po
užmigimo trukmę galima būtų paaiškinti, kad ligoniai nepakankamai pripratę prie kaukės, kuri dalinai trukdo miegoti ir dėl to
būna prabudimai.
Reikia pažymėti, kad miego apnėjos sindromo pasėkoje sutrinka miego struktūra dėl pailgėjusios 1-2 miego stadijų
trukmės ir dažnesnių kūno judesių bei sutrumpėjusių 3-4 miego stadijų ir aktyviojo miego trukmių. Todėl vyrauja paviršutinis
miegas ir dažni prabudimai, kas neleidžia organizmo funkcinėms sistemos atsigauti miego metu. Sergantieji koronarine liga su
miego apnėjos sindromu jaučia padidintą mieguistumą dieną, neatsigavusi miego metu kardiovaskulinės sistemos funkcija
riboja ligonių adaptacines galimybes, dažniau pasireiškia širdies veiklos sutrikimai dieną. Miego apnėjos sindromo korekcija
pastovaus teigiamo spaudimo plaučių ventiliacija miego metu leidžia pašalinti kvėpavimo sutrikimus naktį dėl ko statistiškai
patikimai pagerėja miego struktūra, normalizuojasi miego stadijų santykis ir pagerėja ne tik kardiovaskulinė funkcija, bet ir
miego kokybė.
Sergantiems miego apnėjos sindromu autonominis ŠR reguliavimas išeityje yra sumažėjęs, ką patvirtina sumažėjusi
ŠR reakcija į aktyvų ortostatinį mėginį (∆RRB = 21,5%), kai normalaus reguliavimo atveju šis rodiklis yra ne mažesnis nei
30%. Maksimali ŠR reakcija į ortostatinį mėginį nurodo barorefleksinio reguliavimo įtaką. Po pirmos nakties su teigiama
plaučių ventiliacija šis rodiklis statistikai patikimai padidėja iki 27,7%, tačiau nepasiekia normalių reikšmių. ŠR dažnis taip pat
suretėja, bet nepatikimai (RR = 0,92 s vakare ir RR = 0,95 s ryte). Teigiamą plaučių ventiliacijos poveikį kraujagyslėms rodo
sistolinio arterinio kraujo spaudimo sumažėjimas nuo 126 mmHg vakare iki 120 mmHg ryte. Tai paaiškinama simpatinio
reguliavimo įtakos kraujagyslių sienelei sumažėjimui ko pasėkoje nakties metu kraujagyslės atsipalaiduoja ir sumažėja bendras
periferinis kraujagyslių pasipriešinimas. Galima teigti, kad jau pirma naktis su teigiama plaučių ventiliacija teigiamai veikia
širdies ir kraujagyslių sistemą – nakties metu atsigauna autonominis ŠR reguliavimas ir sumažėja bendras periferinis
kraujagyslių pasipriešinimas.
Išvados. Pastovaus teigiamo slėgio ventiliacija miego metu koreguoja kvėpavimo sutrikimus ir žymiai pagerina
miego kokybę: statistiškai patikimai padidėja lėtojo gilaus ir aktyviojo miego bei sutrumpėja paviršutinio miego stadijos.
Sergantiems koronarine liga su miego apnėja ir/ar metaboliniam sindromui, ypač esant širdies nepakankamumui, tikslinga
obstrukcinę miego apnėją koreguoti pastovaus teigiamo slėgio ventiliacija miego metu. Tai ne tik pašalina kvėpavimo
sutrikimus, bet ir pagerina ligonių būklę bei sumažina kardiovaskulinių komplikacijų vystymasį.
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Three-dimensional visualization by means of multidimensional scaling
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Aim. The aim was to investigate visualization of multidimensional data in a three-dimensional space.
Methods. Multidimensional scaling is a technique for visualization and exploratory analysis of multidimensional data
aiming to discover a structure of sets of objects using information on similarities/dissimilarities between those objects. A
difficult global optimization problem should be solved to minimize the error of visualization. Evolutionary metaheuristics is
applied for global search. Since the objective function can be non differentiable at local minimizer, application of local descent
methods with high convergence rate, e.g. of different versions of Newton method, seems questionable. Therefore a local
minimization algorithm is constructed based on the piecewise quadratic structure of the objective function. In the present paper
an extended version (arbitrary dimensionality of embedding space) of two-dimensional scaling is used. The widening of
applications of stereo screens makes such a generalization an urgent problem for stereo visualization of multidimensional data.
Results. The images in three-dimensional embedding space show the structural properties of sets of considered
objects better than in two-dimensional space. However it is difficult to demonstrate the advantages of stereo images in the
paper. The classical methods of two-dimensional visualization by means of orthogonal and isometric projections are much
weaker than dynamic visualization on stereo screens. Nevertheless some properties of the data can be grasped from such
projections.
For better understanding of three-dimensional images acquired using multidimensional scaling we have created rotating
pictures and placed them on Internet. The rotating images are stored in PDF format therefore no specific software or hardware
is required to analyze them. The addresses are given in Table 1. Orthogonal and isometric projections are given for
comparison. It is easier to see volume in the rotating pictures than in the projections. It can be seen that well understood
features of multidimensional cubes and simplices are preserved, for example vertices are at the similar distance from the center
of the cube or simlex.
Table 1. Addresses of rotating pictures for analysis of three-dimensional images acquired using multidimensional
scaling
Datasets
‘ruusk1’
‘ruusk2’
‘hwa’
‘uhlen’
Multidimensional cubes
Multidimensional simplices

Internet addresses of rotating pictures
http://www.mii.lt/enoc/proteins1.pdf
http://www.mii.lt/enoc/ligands.pdf
http://www.mii.lt/enoc/proteins2.pdf
http://www.mii.lt/enoc/proteins3.pdf
http://www.mii.lt/enoc/cubes.pdf
http://www.mii.lt/enoc/simplices1.pdf

Conclusions. The decrease of visualization error between two-dimensional and three-dimensional scaling is evident.
The images in three-dimensional embedding space show the structural properties of sets of considered objects better than in
two-dimensional space. The widening of applications of stereo screens makes three-dimensional scaling very attractive. It is
easier to see volume in the rotating pictures than in the projections.
Acknowledgments. The research is supported by the Agency for International Science and Technology Development
Programmes in Lithuania through the COST programme.
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Slaugos problemos po aortos vainikinių jungčių operacijų reabilitacijos
stacionare
G. Žiliukas2, V. Narmontienė1, D. Drungilienė1, V. Gelžinienė2
1

Klaipėdos universitetas, 2KMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutas

Nors širdies chirurgijos ir anesteziologijos technikos pasiekimai vis gerėja, neišvengiamos slaugos problemos po
aortos-vainikinių jungčių suformavimo operacijų.
Tyrimo tikslas – įvertinti slaugytojų nuomonę apie slaugos problemas po aortos-vainikinių jungčių operacijų
reabilitacijos stacionare.
Metodika. Realizuojant tyrimą, buvo atliktas pusiau struktūrizuotas interviu su 5 slaugytojomis, dirbančiomis
stacionarinės reabilitacijos skyriuje.
Kokybinio tyrimo metu gauti tokie duomenys, kokius išreiškė pačios slaugytojos pasakojimai, pamąstymai, samprotavimai,
visa tai stenografuojant. Šių duomenų rinkimo būdas yra glaudus priartėjimas prie slaugytojų problemų suvokimo, analizės,
kurias jos atskleidė savo terminais, žodžiais, ne visuomet tiksliomis kategorijomis. Tyrime buvo svarbus tarpasmeninis
bendravimas, nes interviu dalyviai tapo tyrėjo bendradarbiais. Kiekvienam respondentui (slaugytojai) buvo paaiškintas interviu
tikslas, atliekamo tyrimo svarba, kur bus naudojami duomenys, kaip bus užtikrinamas jų anonimiškumas.
Interviu metu buvo užduodamas pagrindinis klausimas: „Prašau papasakoti apie slaugos problemas po AVJO reabilitacijos
stacionare“, taip pat pagalbiniai klausimai: „Kokios pasitaiko komplikacijos?“, „Kokie slaugos metodai naudojami?“, „Koks
ligonių po AVJO mokymo procesas?“ Gauti duomenys nuo paviršutiniškų atsakymų iki išsamių pamąstymų, patirties,
pavyzdžių pasakojimo. Pokalbio trukmė – nuo 1 iki 1,5 valandos. Duomenys buvo sisteminami ir analizuojami.
Rezultatai ir išvados. 1. Slaugytojų nuomone, dažniausios slaugos problemos yra susijusios su komplikacijomis po
aortos vainikinių jungčių operacijų, skausmu pjūvio vietoje, blogai gyjančiomis pooperacinėmis žaizdomis, jų supūliavimu,
skysčių kaupimusi pleuroje, dusuliu, kosuliu, karščiavimu, širdies ritmo sutrikimais, arterinio kraujo spaudimo kaita, bendru
ligonio silpnumu, miego sutrikimais, padidėjusiu jautrumu. 2. Slauga po aortos vainikinių jungčių operacijų dažnai susieta su
skausmo malšinimu, sukuriant ligoniui patogią padėtį lovoje, taikant fizioterapijos procedūras. Dusuliui sumažinti slaugytojos
suteikia ligoniui pusiau sėdimą padėtį, atlaisvina jo drabužius, ligonis yra nuraminamas, mokomas taisyklingo kvėpavimo,
duodama kvėpuoti deguonies, leidžiami gydytojo paskirti vaistai. Karščiuojantiems ligoniams slaugytojos seka temperatūrą,
dažnai keičia patalynę, jei nėra širdies ar plaučių nepakankamumo, duoda daugiau skysčių, vėdina patalpą. Jei žaizdos
pūliuoja, atliekami dažnesni perrišimai, ligoniai nukreipiami chirurgo konsultacijai. Gerinant pooperacinių ligonių fizinę būklę,
slaugytojos sunkesniems ir vyresnio amžiaus ligoniams padeda apsirengti ir nueiti į procedūras, paaiškina procedūrų naudą,
stebi procedūros intensyvumą. Slaugytojų nuomone, fizinę mankštą, masažą turėtų vykdyti ir organizuoti specialistai, nes jos
labai pagerina ligonių būklę. 3. Mokymo procese ligoniui būtinas bendravimas, nuraminimas, psichologo konsultacija.
Slaugytojoms tenka išaiškinti jiems rūpimas problemas, susijusias su operacija, komplikacijomis, pooperacine ligos eiga.
Slaugytojos pataria, kaip sveikai maitintis, elgtis namuose, vengti didelio fizinio krūvio, nepiktnaudžiauti alkoholiu ir
atsisakyti rūkymo.
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