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Summary

Tyrimo tikslas. Straipsnyje apžvelgiamas biogrįžtamojo ryšio
relaksacijos poveikis mažinant psichofiziologinę įtampą. Didesnis
dėmesys skiriamas tokiems psichofiziologinės įtampos rodikliams,
kaip odos galvaninė reakcija (OGR), kūno temperatūra, širdies
pulsas ir kvėpavimo dažnis bei su šia įtampa susijusiems emociniams
rodikliams, tai nerimas, depresija ir kt.

The aim of the research. In this article is analyzed the effectiveness
of biofeedback relaxation by reducing the rate of physiological
tension, such as galvanic skin response (GSR), skin temperature,
pulse, breathing frequency and muscle tension rates and closely
related to this tension emotional factors like anxiety, depression et ect.

Apibendrinimas, išvados. Apžvelgę literatūrą, galime teigti, jog
didesnis dėmesys skiriamas pagrindiniams fiziologinės įtampos
rodikliams: OGR, odos temperatūros, kvėpavimo dažnio ir pulso
rodikliams. Dažniausiai taikomi terminio, odos elektrinio aktyvumo
ir elektromiogramos biogrįžtamojo ryšio mokymai. Daugelio autorių
nuomone biogrįžtamojo ryšio relaksacija gali sumažinti fiziologinę
įtampą, tačiau ne visų tyrimų metu nustatyti statistikai reikšmingi
skirtumai. Atlikus biogrįžtamojo ryšio relaksacijos poveikio tyrimus,
ne visada nustatomas psichologinių įtampos rodiklių sumažėjimas.
Taip pat ne visų tyrėjų atlikti tyrimai yra išsamūs ir tenkina visas
tokiems tyrimams keliamas sąlygas, todėl reikalingi tolesni tyrimai,
atitinkantys reikalavimus, keliamus tokio pobūdžio tyrimams.
Raktažodžiai: psichofiziologiniai pokyčiai, biogrįžtamasis ryšys,
relaksacija.

ĮVADAS
Biogrįžtamojo ryšio tyrinėjmai vykdomi apie 30
metų. Jie rodo, jog žmonės gali kontroliuoti tam tikras
autonominės nervų sistemos funkcijas, t. y. kraujo spaudimą,
seilių išsiskyrimą, šlapimo formavimąsi, prakaito liaukų
aktyvumą, širdies aktyvumą ir kt. Šiandien biogrįžtamasis
ryšys taikomas klinikose, laboratorijose, darbovietėse ir
kitur, kur susiduriama su streso valdymo problemomis [1,
2]. Biogrįžtamasis ryšys – tai grupė terapinių procedūrų,
kurių metu naudojamos elektroninės ir elektromechaninės
priemonės, skirtos tiksliai išmatuoti fiziologinius žmogaus
signalus ir juos pateikti paprasta forma, padedančia reguliuoti
tuos fiziologinius parametrus. Paprasčiausiai biogrįžtamasis
ryšys gali būti apibrėžiamas kaip procesas, kurio pagalba
žmogus išmoksta kontroliuoti savo fiziologinius procesus,
pasinaudodamas įvairiomis biogrįžtamojo ryšio aparato
programomis [1, 3]. Lavinant sąmoningos savireguliacijos
įgūdžius, svarbu užtikrinti grįžtamąjį ryšį, tai yra registruoti
organizmo fiziologines reakcijas, jas vizualizuojant kreivėmis
ar garsinėmis priemonėmis ir parodant tai pačiam individui [4].

The discussion, conclusions. After literature review, one can come to
the conclusion that the main focus is on rate of physiological tension:
GSR, skin temperature, pulse, breathing frequency and muscle tension
rates. Thermal, skin conductance and electromyogram biofeedback
training is used most commonly. According to many writers on the
subject biofeedback relaxation can reduce the physiological tension,
but not in all cases the results where statistically significant. The
analysis of biofeedback relaxation not always detects decrease of
physiological factors. Also, previous researches are not thorough
because of lack suitable conditions. Hence, further study is needed
which complies with given conditions that are required for such
analysis.
Key words: psychophysiological changes, biofeedback, relaxation.

Panaudojant biogrįžtamojo ryšio techniką, gaunama svarbi
informacija apie širdies veiklą, raumenų įtampą, kvėpavimo
reguliavimą, taip pat vegetacinės nervų sistemos būklę, kuri
valdo nevalingus organizmo procesus [5, 6]. Vienu metu gali
būti registruojama informacija iš 8–16 daviklių. Visi signalai
apdorojami kompiuteriniu būdu specialia programine įranga.
Naudojant šią programą, galima vaizdžiai, išsamiai ir tiksliai
pateikti daug informacijos apie tiriamojo nervų sistemos būklę
bei vidaus organų nervinę reguliaciją. Individas gali stebėti
savo atsipalaidavimo lygį ekrane ir pasistengti jį kontroliuoti
(sumažinti arba padidinti). Jis nuolat mato fiziologinių procesų
intensyvumą ir pobūdį, norėdamas juos suprasti, turi atsižvelgti
į tai, kaip tuo metu jaučiasi, ką galvoja, ką įsivaizduoja [7,
8]? Taigi, galima nuolatos stebėti, kaip kinta raumenų įtampa,
galvos smegenų elektrinis aktyvumas, odos laidumas ir
kiti rodikliai keičiantis mintims, pavyzdžiui, įsivaizduojant
malonius įvykius ar taikant raumenų atpalaidavimo pratimus
[5, 7, 3].
Stresas sukelia tam tikrus autonominės sistemos pokyčius,
tokius, kaip padidėjęs širdies ritmas, kraujo spaudimas,
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Apžvalgos
kvėpavimas, raumenų įtampa, padidėjęs prakaito liaukų
aktyvumas ir periferinė vazokonstrikcija susijusi su šaltomis
rankomis ir pėdomis [1, 9]. Individai gali išmokti valdyti šias
funkcijas, reaguojančias į stresą. Biogrįžtamojo ryšio terapija
gali būti ypač veiksminga silpninant streso atsaką sumažinus
ar sušvelninus neigiamus įtampos sukeltus simptomus [1, 2,
6, 10].
Biogrįžtamojo ryšio gydymas valdant stresą, gali būti
taikomas turint du pagrindinius tikslus. Pirma, gali būti
naudojamas norint palengvinti pacientų atsipalaidavimą, pvz.,
kai jų raumenys yra įsitempę. Tokiu būdu biogrįžtamasis
ryšys gali padėti pacientams sustiprinti savikontrolės jausmą
bei sukelti saviefektyvumo jausmą. Antra, biogrįžtamasis
ryšys yra naudojamas norint parodyti pacientams sąsajas
tarp psichologinių įvykių (pvz., stresas) ir fiziologinio atsako
(pvz., padidėjęs raumenų įsitempimas) [11, 12, 13, 14].
Biogrįžtamojo ryšio terapija padeda individams geriau valdyti
savo fiziologinį aktyvumą, taip pat padeda juos įtikinti, kad
yra galimybė kontroliuoti autonominės sistemos procesus [13].
Biogrįžtamojo ryšio mokymas susideda iš trijų etapų: pirma,
individai turi išsiugdyti supratimą, jog tam tikros mintys ir
fiziologiniai pokyčiai daro įtaką relaksacijos atsakui, antra,
mokymasis kontroliuoti atsaką, trečia, mokymasis perkelti
išmoktą kontroliavimą į kasdienio gyvenimo situacijas. Per
pirmąjį etapą, individas turi suprasti (įsisąmoninti) savo
fiziologinę reakciją į stresą. Pavyzdžiui, tai gali būti raumenų
įtempimas tam tikrą laikotarpį, stebimą kompiuterio ekrane;
padidėjęs širdies ritmas ir paviršutiniškas kvėpavimas, kol
ginčijamasi (diskutuojama); šalti, prakaituoti delnai, kai
kalbama didesnei grupei. Šie ir daugelis kitų pavyzdžių
parodo, ką individai turi įsisavinti pirmame biogrįžtamojo
ryšio mokymosi etape [1, 10].
Per antrajį etapą individai turi išmokti kontroliuoti tam
tikras savo fiziologines reakcijas į stresą, tokias kaip, raumenų
įsitempimas, padidėjęs širdies ritmas, vazokonstrikcija
(šalti pirštai ir pėdos), greitas, paviršutiniškas kvėpavimas,
prakaituoti delnai, arba visų šių reakcijų darinysa. Šios stadijos
metu biogrįžtamojo ryšio mokymas derinamas su kokia nors
relaksacijos terapija ar technika, kuri padeda individui išmokti
kontroliuoti šiuos fiziologinius rodiklius. Pagrindinis tikslas –
sužadinti parasimpatinės nervų sistemos veiklą ir susilpninti
reakcijas į stresą [1, 6, 10].
Per trečiąjį etapą, išmokus kontroliuoti fiziologines
reakcijas, jos pritaikomos visoms situacijoms, sukeliančioms
pirmame etape minėtus fiziologinius pokyčius [1, 10].

Biogrįžtamojo ryšio
relaksacijos poveikis
psichofiziologiniams procesams
Dabartiniame gyvenime, stresas ir nerimas tapo kiekvieno
žmogaus kasdienybės dalimi. Patiriamas streso dažnai sukelia
įvairias lėtines ligas, tokias kaip, hipertenzija ar širdies ir
kraujagyslių sistemos ligos, lėtinis skausmas, nemiga, migrena,
nerimas, depresija ir kt. Visa tai kelia pavojų asmenybės
formavimuisi [1, 15, 16, 17]. Biogrįžtamojo ryšio technika
suteikia galimybę naudotis įvairiais biogrįžtamojo ryšio
signalais, norint valdyti savo psichofiziologinius procesus
[6]. Terminis, odos elektrinio aktyvumo ar elektromiogramos
grįžtamasis ryšys – tai tik keletas iš biogrįžtamojo ryšio aparato

26

galimybių, nurodančių simpatinės nervų sistemos sujaudinimą
ir tuo naudingas bendram relaksacijos mokymui [18, 19, 12].
Straipsnyje apžvelgiamas biogrįžtamojo ryšio relaksacijos
poveikis mažinant psichofiziologinės įtampos rodiklius, tokius
kaip, odos elektrinis aktyvumas arba odos galvaninė reakcija
(OGR), kūno temperatūra, širdies pulsas ir kvėpavimo dažnis,
nerimas, depresija ir kt.

Odos elektrinio aktyvumo ir
terminio biogrįžtamojo ryšio
relaksacijų poveikis
Odos elektrinio aktyvumo lygis ir odos temperatūra
gali būti matuojami biogrįžtamojo ryšio aparatu ir parodomi
pacientams monitoriuje. Šie periferiniai matavimai (rodikliai)
rodo autonominį sujaudinimą ir yra jautrūs emocinei būsenai
[21, 22]. Khanna ir kiti (2007) atliko tyrimą, norėdami
palyginti dviejų atsipalaidavimo technikų veiksmingumą
didesnį streso lygį patiriančioms studentėms. Tyrimo tikslas
buvo sumažinti vieną iš streso ir nerimo simptomų – tai
aukštą pulso dažnį naudojant gerai žinomas atsipalaidavimo
technikas: progresuojančią raumenų relaksaciją ir odos
elektrinio aktyvumo biogrįžtamąjį ryšį ir palyginti šių technikų
efektyvumą [22, 23]. Naudojant savižinos metodikas buvo
išmatuotas nerimo lygis. Pulso dažnis buvo matuojamas ranka
(čiuopiant arteriją, prieš ir po užsiėmimo). Psichologiniai ir
fiziologiniai rodikliai buvo fiksuojami pirmąją ir dešimtąją
dieną. Kontrolinės grupės tiriamųjų buvo prašoma pasėdėti
ramiai 20 minučių. Išanalizavus tyrimo duomenis, nustatyta,
jog po atsipalaidavimo užsiėmimų abiejuose eksperimentinėse
grupėse sumažėjo nerimo ir pulso dažnio rodikliai, tačiau,
lyginant sistolinio ir diastolinio kraujo spaudimo rodmenis po
relaksacijų mokymosi ciklo, biogrįžtamojo ryšio relaksacijos
grupėje nerasta statistiškai reikšmingų skirtumų (sistolinis
kraujo spaudimas net padidėjo), o progresuojančios raumenų
relaksacijos grupėje sumažėjo tiek sistolinis, tiek diastolinis
kraujo spaudimas. Lyginant nerimo rodiklius, statistiškai
reikšmingų skirtumų nerasta abiejose grupėse, tačiau
biogrįžtamojo ryšio relaksacijos grupėje nerimo rodikliai
sumažėjo labiau [23]. Apibendrinus šio tyrimo duomenis,
galima teigti, jog progresuojanti raumenų relaksacija
efektyviau sumažina fiziologinius rodiklius, pvz., pulso
dažnį, o biogrįžtamojo ryšio relaksacija efektyviau veikia
psichologinius parametrus, pvz., nerimą.
Dauguma autorių tyrimus atliko su asmenimis, sergančiais
tam tikromis ligomis, dažniausiai turinčiais širdies ir
kraujagyslių sistemos sutrikimų, patiriančiais skausmą, nerimą,
depresiją ir kt. [15, 16, 17, 23, 24]. Taikant biogrįžtamojo ryšio
relaksaciją, normalizuojasi širdies ir kraujagyslių sistemos
rodikliai (sumažėja širdies ritmas, pulso dažnis, kraujo
spaudimas), o tai svarbu gydant hipertenziją ir kitas širdies ir
kraujagyslių sistemos ligas, nes, veikiant stresui pirmiausia
sureaguoja širdies ir kraujagyslių sistema [25].
Autorių, tyrinėjusių hipertenziją, teigimu, stresas labai
susijęs su aukštu kraujo spaudimu [10, 26]. Datey (1980)
atliktame tyrime dalyvavo asmenys, turintys aukštą kraujo
spaudimą. Tiriamieji buvo padalyti į dvi grupes: biogrįžtamojo
ryšio relaksacijos ir kontrolinę. Atsipalaidavimo metu
pacientams buvo prijungti specialūs biogrįžtamojo ryšio
aparato davikliai, kuriais išmatuotas elektrinis odos aktyvumas.
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Abiejų grupių tiriamiesiems buvo taikomas šaltas įtampos
testas, kai dalyviai 30 sekundžių turėjo įmerkti ranką į ledo
šaltumo vandenį (4 laipsnių šilumos), po to buvo stebima, kaip
kraujo spaudimas normalizuojasi iki pradinės būsenos. Tuo
buvo norima parodyti, jog taikant atsipalaidavimo mokymus,
organizmas greičiau atgauna pradinę būseną po streso [17,
20]. Lyginamosios grupės tiriamiesiems kraujo spaudimas
buvo matuojamas 30 minučių ramiai pagulėjus. Datey
atliktas tyrimas parodė, jog abiejose grupėse sumažėjo kraujo
spaudimas, tačiau statistiškai reikšmingi rezultatai nustatyti tik
relaksacijos grupėje. Analizuojant duomenis pagal šalto testo
rezultatus, pastebėta, jog biogrįžtamojo ryšio mokymų grupėje
kraujo spaudimo normalizavimosi laikas buvo trumpesnis
lyginant su kontrolinės grupės tiriamųjų analogiškais
duomenimis. Taip pat pacientai teigė, jog jaučiasi ir miega
geriau, kad sumažėjo galvos skausmai, svaigimas, nuovargis ir
skausmas krūtinėje [17].
McGrady teigimu, biogrįžtamuoju ryšiu pagrįsta
relaksacija yra efektyvi, norint sumažinti vieną iš fiziologinės
įtampos rodiklių – aukštą kraujo spaudimą [16, 27]. Ši tyrėja
(1994) dirbo su pacientais, kuriems diagnozuota hipertenzija.
80 proc. visų tiriamųjų vartojo vaistus. Eksperimentinei
grupei buvo taikomas grupinis atsipalaidavimo mokymas ir
biogrįžtamojo ryšio relaksacija fiksuojant kūno temperatūrą.
Taip pat panaudojant biogrįžtamojo ryšio techniką, buvo
matuojami ir kiti fiziologiniai rodikliai – tai širdies ritmas,
dilbio raumenų įtampa, pirštų temperatūra. O naudojant
savižinos metodikas, tiriamiesiems buvo išmatuotas nerimo
ir depresijos lygis. Atlikus statistinę analizę, paaiškėjo, jog
eksperimentinėje grupėje sumažėjo nerimo, kaip būsenos ir
depresiškumo rodikliai. Po atsipalaidavimo mokymų taip pat
sumažėjo arterinis kraujo spaudimas, dilbio raumenų įtampa
bei padidėjo pirštų temperatūra. Autorius, norėdamas įvertinti
ilgalaikį biogrįžtamojo ryšio atsipalaidavimo mokymo
efektyvumą, maždaug po 10 mėn. gydymo dar kartą išmatavo
visus rodiklius 36 pacientams (tai sudaro 51 proc. visų
tiriamųjų). 20 pacientų iš 36 užfiksuotas trumpalaikis poveikis,
16 – ilgalaikis atsipalaidavimo mokymų poveikis mažinant
kraujo spaudimą. Šis tyrimas rodo, jog biogrįžtamojo ryšio
atsipalaidavimo užsiėmimai gali būti taikomi, norint pasiekti
tiek trumpalaikį, tiek ilgalaikį poveikį gydant hipertenziją [16,
28, 26].
Barton ir Blanchard (2001) tyrinėjo terminio biogrįžtamojo
ryšio, progresuojančios raumenų relaksacijos ir streso įveikimo
gydymo veiksmingumą, taikant jas asmenims, kenčiantiems
lėtinį galvos skausmą. Autorių teigimu, tokio pobūdžio tyrimai
rodo menkus rezultatus mažinant galvos skausmus, todėl jie
nusprendė atlikdami tyrimą suintensyvinti relaksacijas ir
pasirinko didesnį užsiėmimų skaičių, tikėdamiesi, jog bus
geresni rezultatai. Taip pat pirmojo ir paskutinio užsiėmimo
pradžioje tiriamieji užpildė Becko depresijos klausimynus
bei Spielberger nerimo klausimyną. Tačiau gauti rezultatai tik
patvirtino ankstesnių tyrimų duomenis. Tik dviem tiriamiesiems
iš 16 žymiai sumažėjo galvos skausmai, apie 60 proc. tiriamųjų
išmoko sušildyti savo rankas. Gauti psichologiniai rodikliai
(depresijos ir nerimo) po užsiėmimų ciklo sumažėjo, tačiau
skirtumai nebuvo statistiškai reikšmingi. Suintensyvinus
relaksacijų kursą bei derinant tris gydymo formas, buvo
tikimasi pasiekti geresnių rezultatų. Deja autoriams nepavyko
to padaryti.
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Hawkins ir Hart (2003) atliktame tyrime dalyvavo moterys,
kurioms buvo diagnozuota endometriozė. Joms buvo taikomos
biogrįžtamojo ryšio relaksacijos naudojant terminį grįžtamąjį
ryšį. Tyrimo tikslas buvo, išmokyti moteris atsipalaiduoti
padidinant periferinę kūno temperatūrą. Pirmiausia dalyvių
buvo prašoma atsipalaiduoti klausantis atpalaiduojančiųjų
instrukcijų, susijusių su diafragminiu kvėpavimu, vizualizacija
ir kt., o vėliau buvo siūloma atsipalaiduoti patiems, naudojantis
girdėtomis technikomis. Autoriai, atlikę statistinę analizę
pastebėjo, jog dauguma dalyvių išmoko sušildyti savo rankas
naudodamiesi temperatūros biogrįžtamuoju ryšiu. Taip pat
dalyvės teigė, jog sumažėjo skausmas bei pagerėjo gyvenimo
kokybė.
Kaip rašo Wickramasekera (1999), dar 1978 m. Taub
ir School nustatė, kad temperatūros biogrįžtamojo ryšio
mokymas yra stipriai susijęs su socialinais santykiais (šiltais
ar šaltais) tarp gydytojo ir paciento. Atlikus tyrimą, paaiškėjo,
jog esant šaltiems ir nuasmenintiems santykiams, tik 2 iš 22
tiriamųjų išmoko sušildyti savo rankas, bet, esant šiltiems ar
neformaliems (nevaržomiems) santykiams, 19 iš 21 tiriamųjų
išmoko sušildyti savo rankas [29]. Tai rodo, jog santykis tarp
gydytojo ir paciento labai svarbus atliekant tokio pobūdžio
tyrimus, priešingu atveju tai gali daryti didelę įtaką tyrimo
rezultatams.

Elektromiogramos
biogrįžtamojo ryšio
relaksacijos poveikis
Klinikinio gydymo programos dažnai pristato pacientams
biogrįžtamojo ryšio ir progresuojančios raumenų relaksacijos
mokymų derinį, kaip visavertę streso valdymo programą.
Kappes (1983) atliktame tyrime dalyvavo 37 savanoriai,
kuriems naudota biogrįžtamojo ryšio aparato programinė
įranga. Vienai grupei buvo taikoma progresuojanti raumenų
relaksacija ir temperatūros bei elektromiogramos biogrįžtamojo
ryšio mokymai, kita grupė mokėsi atsipalaiduoti tik su
temperatūros ir elektromiogramos biogrįžtamuoju ryšiu. Gauti
rezultatai parodė, jog progresuojančios raumenų relaksacijos
užsiėmimai ir atsipalaidavimo mokymas, panaudojant
biogrįžtamojo ryšio aparatą, tiek pat efektyvūs norint
sumažinti kaktinės srities raumenų įtampą bei padidinti kūno
temperatūrą, tačiau buvo pastebėta, jog abi tiriamųjų grupės
skiriasi pagal poveikį psichologiniams įtampos rodikliams.
Kompleksiškos relaksacijos grupėje nerimo, kaip bruožo
ir kaip būsenos, rodikliai bei psichosomatiniai simptomai
statistiškai reikšmingai sumažėjo lyginant su tos grupės
tiriamųjų analogiškais rezultatais, kurie mokėsi atsipalaiduoti
tik su biogrįžtamojo ryšio aparatu [30]. Jones (1981) taip pat
atliko tyrimą, taikydamas kaktinės srities elektromiogramos
biogrįžtamąjį ryšį. Gauti rezultatai parodė, jog statistiškai
reikšmingai sumažėjo kaktos įtampos rodikliai, tačiau nebuvo
gauta statistiškai reikšmingų skirtumų matuojant širdies pulsą,
odos elektrinį aktyvumą bei kvėpavimo dažnį [31].
Daugelis autorių teigia, jog tada, kai žmogus mokosi
atsipalaiduoti savo noru ir tai daro reguliariai, subjektyviai
patiriamas nerimas taip pat įtampa sumažėja [32]. Reed ir Saslow
(1980) teigimu, asmenybės savybės, ypač nerimas stipriai
sumažėja su raumenų įtampa. Gilus raumenų atpalaidavimas ir
nerimas tarpusavyje yra nesuderinami. Tad šie autoriai bandė
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panagrinėti, kaip raumenų įtampa susijusi su nerimu taikant
skirtingas atsipalaidavimo technikas. Visi tiriamieji buvo
padalyti į dvi grupes. Vienai grupei buvo taikoma sutrumpinta
progresuojanti raumenų relaksacija bei autogeninė treniruotė,
kitai – biogrįžtamojo ryšio relaksacija. Kaktos raumenų įtampa
buvo išmatuojama biogrįžtamojo ryšio aparatu. Išanalizavus
rezultatus, nustatyti statistiškai reikšmingai sumažėję
nerimo, kaip būsenos ir nerimo rodikliai lyginant abiejų
eksperimentinių grupių rezultatus. Elektromiogramos analizė
parodė, jog abi eksperimentinės grupės sėkmingai sumažino
kaktinės srities įtampą [33]. Apibendrinti rezultatai rodo, jog
abi relaksacinės technikos tinka mažinti nerimo rodiklius bei
raumenų įtampą. Tačiau, norint labiau atskleisti analizuojamus
reiškinius, būtų naudinga įtraukti į tyrimą lyginamąją grupę,
kuriai nebūtų taikomas relaksacinis poveikis. Passchier (1981)
teigimu, elektromiogramos biogrįžtamasis ryšys gali būti
panaudotas klinikinėje praktikoje gydant su stresu siejamus
sutrikimus [34].
Raumenų
atpalaidavimas,
kartais
sustiprinamas
biogrįžtamojo ryšio. Tai dažnai naudojama nerimui ir nemigai
gydyti, manant, kad pacientai gali nuraminti savo mintis,
mokydamiesi atpalaiduoti savo kūną. Taigi, kaip visa tai
veikia? Standartinė teorija teigia, jog raumenų atpalaidavimas
mažina nerimą sukeliant fiziologinę būseną, kuri yra priešinga
„kaukis arba bėk“ atsakui [35]. Kai raumenys atpalaiduojami,
širdies plakimas, kraujo spaudimas ir streso hormonų kiekis
yra mažesni [36]. Emocijų ir minčių pokyčiai su tuo yra susiję.
Raumenų elektrinis aktyvumas yra aukščiausias, kai jie yra
aktyvūs arba įtempti, mažesnis, kai jie yra atpalaiduoti arba
neaktyvūs [Jones]. Biogrįžtamojo ryšio relaksacijai, pacientai
naudoja elektromiografijos duomenis, kaip rodiklius, kurie
moko juos pačius atsipalaiduoti. Raumenų atpalaidavimo
terapija rodo, jog nerimastingi ir nemigos varginami žmonės
kenčia nuo įtemptų raumenų ir ši įtampa susijusi su kitais
nerimo požymiais, tokiais kaip, tachikardija ar ekstracistolės
ir didelis streso hormonų kiekis. Nerimas susilpnės, kai bus
atpalaiduoti raumenys. To pasiekti pacientai gali mokydamiesi
atsipalaidavimo bei praktikuodamiesi [35].
Nepaisant kitų autorių skepticizmo, Conrad ir Roth (2007)
mano, jog raumenų atpalaidavimas veikia nerimastingus ir
nemigos varginamus žmones. Jie tiki, jog tai kognityvinė
technika, keičianti pacientų mąstymo stilių, leidžiant jiems
manyti, jog jie gali valdyti savo fiziologinius atsakus. Daugelis
pacientų mano, jog raumenų įtampa yra lygi emocinei įtampai.
Tačiau sveikatos specialistai, kurie nori naudoti šią techniką

teisingai ir tinkamiems pacientams, turėtų atlikti tolimesnius
tyrimus, patvirtinančius šitą paslaptingą veikimą [35].

išvados
Atsipalaidavimą galima apibrėžti kaip psichologinės ir
fiziologinės įtampos sumažėjimą. Daugelio autorių teigimu
atsipalaidavimo metu, organizme vyksta tam tikri fiziologiniai
ir psichologiniai procesai. Apibendrinant galima sakyti, jog
biogrįžtamojo ryšio relaksacija yra gana plačiai nagrinėjama,
tačiau skiriasi tyrimuose taikomi metodai, procedūros,
tiriamieji ir kt.
Apžvelgus literatūrą galime teigti, jog didesnis dėmesys
skiriamas pagrindiniams fiziologinės įtampos rodikliams: OGR,
odos temperatūros ir pulso rodikliams. Dažniausiai taikomi
terminio, odos elektrinio aktyvumo ir elektromiogramos
biogrįžtamojo ryšio mokymai.
Taigi, daugelio autorių atliktų tyrimų rezultatai rodo, jog
biogrįžtamojo ryšio relaksacija teigiamai veikia fiziologinius
žmogaus parametrus. Taikant šią techniką normalizuojasi
širdies ir kraujagyslių sistemos rodikliai (sumažėja širdies
ritmas, pulso dažnis, kraujo spaudimas), kas ypač svarbu
gydant hipertenziją ir kitas širdies ligas. Tyrimai rodo, jog
šį metodą galima taikyti norint pasiekti tiek trumpalaikį,
tiek ilgalaikį poveikį gydant hipertenziją. Taip pat sumažėja
prakaito liaukų aktyvumas (OGR), kuris yra proporcingas
simpatinės nervų sistemos aktyvumui, raumenų įtampa
bei padidėja pirštų temperatūra, kas rodo didesnį individo
atsipalaidavimo lygį. Įvairūs biogrįžtamojo ryšio metodai
efektyviai veikia psichologinius individo parametrus. Mokantis
atsipalaiduoti su biogrįžtamojo ryšio technika, galima
sumažinti nerimo, depresijos ar streso sukeliamus simptomus.
Taigi, ši biogrįžtamojo ryšio atsipalaidavimo technika gali
būti pritaikoma tiek klinikinėje sveikatos srityje, tiek norint
pagerinti savo fizinę bei psichinę savijautą.
Daugelio autorių teigimu biogrįžtamojo ryšio relaksacija
gali sumažinti fiziologinę įtampą, tačiau ne visuose tyrimuose
buvo gauti statistiškai reikšmingi skirtumai. Biogrįžtamojo
ryšio relaksacijos poveikio tyrimai ne visada aptinka
psichologinių įtampos rodiklių sumažėjimą. [23, 37]. Taip
pat būtų galima teigti, jog ne visų autorių atlikti tyrimai yra
išsamūs ir tenkina visas tokiems tyrimams keliamas sąlygas
(kontrolinės grupės nebuvimas, medikamentų vartojimas, maža
tiriamųjų imtis ir kt.), todėl reikalingi tolimesni, atitinkantys
visus šiuos reikalavimus, tyrimai.
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