
Disertacijos

a. bartkevičienės daktaro disertacija „fizinio krūvio poveikis 
sportuojančių vaikų ir paauglių kairiojo skilvelio morfometriniams 

rodikliams bei širdies ir kraujagyslių sistemos funkcijai“

Aldona Bartkevičienė, gim. 1959 m., 1982 m. baigė Kauno medicinos universiteto gydomąjį fakultetą ir įsigijo 
gydytojo kvalifikaciją. Nuo 1995 m. dirba Klaipėdos vaikų ligoninėje vaikų kardiologe. Nuo 2007 m. dirba KMU 
Psichofiziologijos ir reabilitacijos institute jaunesniąja mokslo darbuotoja. Aldona Bartkevičienė yra vienuolikos 
publikacijų autorė, iš jų dvi publikacijos yra išspausdintos žurnaluose, įtrauktuose į tarptautinės duomenų bazės 
sąrašą. Disertacijos duomenis pristatė trijose tarptautinės konferencijose, yra Lietuvos vaikų kardiologų draugijos, 
Lietuvos kardiologų draugijos, Lietuvos pediatrų draugijos, Lietuvos širdies asociacijos, Lietuvos Gydytojų 
sąjungos, Lietuvos reumatologų draugijos, Europos vaikų kardiologų asociacijos narė. Moksliniai interesai: 
sportuojančių vaikų širdies ir kraujagyslių sistemos savitumai, įgimtos širdies ligos, vaikų miokardo ligos.

Darbo tikslas
Širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinis pajėgumas ne 

tik lemia organizmo adaptaciją prie ilgalaikio fizinio krūvio, 
bet gali tapti veiksniu, ribojančiu organizmo adaptacinius 
procesus. Todėl šio darbo tikslas buvo įvertinti fizinio krūvio 
poveikį sportuojančių vaikų ir paauglių kairiojo skilvelio 
morfometrinių bei širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinių 
rodiklių pokyčiams, išanalizuoti jų tarpusavio ryšį bei nustatyti 
veiksnius, turinčius įtaką sportuojančių vaikų ir paauglių 
kairiojo skilvelio morfometriniams rodikliams.

UžDaViniai
1. Įvertinti sportuojančių vaikų ir paauglių kairiojo 

skilvelio echokardiografinius rodiklius ir palyginti su 
kontrolinės grupės tiriamųjų atitinkamais rodikliais.

2. Nustatyti amžiaus, ūgio, kūno svorio, kūno paviršiaus 
ploto sporto šakos, treniravimosi trukmės, treniravimosi 
krūvio, sistolinio kraujospūdžio ramybės ir maksimalaus 
fizinio krūvio metu įtaką sportuojančių vaikų ir paauglių 
kairiojo skilvelio echokardiografiniams rodikliams.

3. Įvertinti sportuojančių vaikų ir paauglių kairiojo 
skilvelio geometriją ir nustatyti veiksnius, turinčius įtaką 
kairiojo skilvelio geometrijai. 

4. Įvertinti sportuojančių vaikų ir paauglių tarpskilvelinės 
pertvaros storio ir kairiojo skilvelio galinio diastolinio dydžio 
ribinių reikšmių prognozavimo galimybę.

5. Įvertinti sportuojančių vaikų ir paauglių širdies ir 
kraujagyslių sistemos funkcinius rodiklius bei jų kitimo 
greitį ir palyginti su kontrolinės grupės tiriamųjų atitinkamais 
rodikliais.

6. Nustatyti ryšius tarp sportuojančių vaikų ir paauglių 
širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinių ir echokardiografinių 
rodiklių.

kontingEntas ir mEtoDai 
167 vyriškosios lyties 12-17 metų sportininkams ir 168 to 

paties amžiaus ir tos pačios lyties nesportuojantiems kontrolinės 
grupės tiriamiesiems atliktas echokardiografinis tyrimas, kurio 
metu išmatuoti absoliutūs bei pagal kūno paviršiaus plotą 
indeksuoti kairiojo skilvelio echokardiografiniai rodikliai: 
tarpskilvelinės pertvaros bei kairiojo skilvelio užpakalinės 
sienelės storis, kairiojo skilvelio galinis diastolinis dydis, 

apskaičiuota kairiojo skilvelio miokardo masė, kairiojo 
skilvelio frakcinis sutrumpėjimas bei diastolinės funkcijos 
rodiklis – E/A santykis. Taip pat visiems tiriamiesiems atliktas 
veloergometrinis tyrimas, kurio metu išanalizuoti širdies ir 
kraujagyslių sistemos funkciniai rodikliai bei jų kitimo greitis.

išVaDos
1. Sportininkų visi absoliutūs echokardiografiniai rodikliai 

buvo didesni už kontrolinės grupės atitinkamus rodiklius. 
2. Nepriklausomi veiksniai, turėję įtakos sportininkų 

kairiojo skilvelio echokardiografiniams rodikliams buvo 
amžius, kūno svoris, kūno paviršiaus plotas, treniravimosi 
krūvis, treniravimosi trukmė bei sporto šaka. 

3. Pusei sportininkų nustatyta pakitusi kairiojo skilvelio 
geometrija. Dažniausiai sportininkams nustatyta kairiojo 
skilvelio ekscentrinė hipertrofija, rečiausiai - kairiojo skilvelio 
koncentrinis persimodeliavimas. 

4. Dviejų trečdalių sportininkų tarpskilvelinės pertvaros 
storis, pusės sportininkų kairiojo skilvelio galinis diastolinis 
dydis viršijo ribines prognozuojamas reikšmes.

5. Sportininkų širdies susitraukimo dažnis ramybės 
metu bei širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinių rodiklių 
kitimo greitis fizinio krūvio mėginio metu buvo mažesni už 
kontrolinės grupės tiriamųjų. 

6. Sportininkų kairiojo skilvelio miokardo masė buvo 
susijusi su širdies susitraukimo dažniu ir jo kitimo greičiu bei 
sistoliniu kraujospūdžiu.

Gauti pirmieji Lietuvoje išsamūs duomenys apie 12-17 
metų sportininkų kairiojo skilvelio echokardiografinių bei 
širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinių rodiklių savitumus, 
jų tarpusavio ryšį, nustatyti veiksniai, turintys įtakos kairiojo 
skilvelio echokardiografiniams rodikliams. Pritaikius 
organizmo funkcinės būklės vertinimo modelį, kompleksiškai 
įvertinta sportininkų organizmo adaptacija prie fizinio krūvio. 
Šio darbo išvados leidžia teikti tikslesnes rekomendacijas, kaip 
individualizuoti ir optimizuoti fizinį krūvį.

Tyrimas ne tik patvirtino hipotezę, kad sportuojančių vaikų 
ir paauglių kairiojo skilvelio echokardiografiniai ir širdies ir 
kraujagyslių sistemos funkciniai rodikliai bei jų kitimo greitis 
yra tarpusavyje susiję ir skiriasi nuo nesportuojančiųjų, bet ir 
nustatė veiksnius, įtakojančius sportininkų kairiojo skilvelio 
echokardiografinius rodiklius.
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žurnale „biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija“ skelbiami 
originalūs moksliniai, apžvalginiai ir gydytojams praktikams skirti 
straipsniai apie naujausius psichikos ligų etiopatogenezės, klinikos,
diagnostikos, gydymo ir profilaktikos bei psichofarmakologijos laimėjimus. 
žurnale nespausdiname kituose moksliniuose leidiniuose pasirodžiusių 
straipsnių, išskyrus skelbtus kaip tezes. moksliniai straipsniai ir apžvalgos 
yra recenzuojami redaktorių kolegijos ar atitinkamų medicinos sričių 
ekspertų.

rEikalaVimai aUtoriams
rankraščių pateikimas
Straipsniai spausdinami lietuvių arba anglų kalba, atitinkamai pateikiama 

angliška arba lietuviška santrauka. Rankraščio apimtis (su lentelėmis, piešiniais, 
nuotraukomis ir kt.) neturėtų būti didesnė nei 25 000 spaudos ženklų be tarpų, 
santrauka – ne mažiau nei 600 spaudos ženklų be tarpų, o literatūros sąrašas 
– ne daugiau nei 50 cituojamos literatūros šaltinių. Rankraščiai pateikiami tik 
elektroniniu būdu (el. paštu) MS Word formatu.

sVarbU: turi būti pateikiami du rankraščio variantai pagal 
nurodytus reikalavimus, tačiau vienas iš jų turi būti pateiktas be autorių vardų, 
pavardžių ir darboviečių. Elektroniniu būdu siunčiamų bylų pavadinimuose 
taip pat neturi būti pavardžių ir darboviečių. Kiekvieną kartą gavus recenzento 
pastabas ir pagal jas pataisius straipsnį, taip pat reikia atsiųsti du straipsnio 
variantus – vieną iš jų be autorių pavardžių ir darboviečių, kuriame būtų 
pažymėta, kurios vietos pagal recenzento pastabas pakeistos, kitą – su autorių 
pavardėmis, darbovietėmis ir be žymėjimų.

mokslinio straipsnio struktūra:
• titulinis lapas: straipsnio pavadinimas (lietuvių ir anglų kalba), autoriaus(-ų) 
vardas(-ai) ir pavardė(-ės) bei įstaigos(-ų), kurioje(-se) darbas atliktas, 
pavadinimas(-ai) (lietuvių ir anglų kalba), taip pat autoriaus, su kuriuo 
būtų galima vykdyti susirašinėjimą (corresponding author), tikslus adresas 
(nurodant pašto indeksą, telefoną, faksą, el. paštą);
• trumpa straipsnio santrauka ir raktažodžiai lietuvių kalba;
• santrauka (Summary) ir raktažodžiai (Key words) anglų kalba;
• straipsnio tekstas (įvadas, tyrimo medžiaga ir metodai, rezultatai, jų aptarimas 
(gali būti rezultatai ir jų aptarimas kartu), išvados);
• literatūros sąrašas.

apžvalginių straipsnių formą pasirenka autorius. Būtina nurodyti, 
kad straipsnis yra apžvalginis. Tituliniame lape turi būti parašyta straipsnio 
pavadinimas (lietuvių ir anglų kalba), autorių vardai ir pavardės bei darbo 
atlikimo vietos (lietuvių ir anglų kalba) ir autoriaus, su kuriuo būtų galima 
vykdyti susirašinėjimą, tikslus adresas (nurodant pašto indeksą, telefoną, 
faksą, el. paštą). Taip pat turi būti santrauka ir raktažodžiai lietuvių kalba 
bei santrauka ir raktažodžiai anglų kalba. Po apžvalginio straipsnio turi būti 
naudotos literatūros sąrašas. 

lentelės ir iliustracijos
Kiekviena lentelė numeruojama pagal eiliškumą tekste. Iliustracijos turi 

būti tinkamos kokybės. Kiekviena lentelė, iliustracija (fotonuotrauka) turi 
savo pavadinimą. Tekste pažymimos vietos, kur, autoriaus nuomone, turėtų 
būti lentelės (piešiniai, grafikai, nuotraukos).

sutrumpinimai
Straipsnio pavadinimuose neturėtų būti trumpinimų. Jei žodžiai 

trumpinami, pirmą kartą turi būti parašyti visi žodžiai, o santrumpa nurodoma 
skliausteliuose, pvz., Lietuvos biologinės psichiatrijos draugija (LBPD).

literatūra
Literatūros sąraše pateikiami tik tekste cituojami šaltiniai. Jis spausdinamas 

originalo kalba ir numeruojamas pagal citavimo tekste eiliškumą. Literatūros 
šaltinio numeris tekste nurodomas laužtiniuose skliaustuose. Už literatūros 
sąrašo tikslumą atsako autorius.

literatūros šaltinių pateikimo pavyzdžiai:
Straipsnis:
1. Pūras D. Vaikų psichikos sutrikimų gydymas: universitetinio vaikų 

psichinės sveikatos centro patirtis // Acta Medica Lituanica. – 1994, vol. 1, 
p. 94–97.

jei autorių daugiau nei penki, nurodomi trys autoriai: Barr W.B., 
Ashtari M., Bilder R.M. et al.

Knyga:
2. Krikščiūnas A. Neurozė. – Vilnius, „Avicena“, 1994.
Straipsnių rinkinys:
3. Hegman M.R., Schiffer C.A. Platelet transfusion to patients receiving 

chemotherapy. In: Rosse E.C., Simon T.L., Moss G.S., Gould S.A. (eds.). 
Principles of transfusion medicine. 2nd ed. – Baltimore, Williams & Wilkins, 
1996, p. 263–273.

straipsnių rankraščiai pateikiami el. paštu: aurelija@ktl.mii.lt

in the journal „biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija“ 
(„biological psychiatry and psychopharmacology“) we publish the 
original clinical and experimental articles, reviews, case reports and 
letters to editors in the field of biological psychiatry, behavioral medicine 
and psychopharmacology. We do not publish the articles from other 
scientifical journals, except if these have been the theses. all submitted 
papers and  reviews are reviewed by Editorial board and by the Experts 
of special fields of medicine.

instrUctions for aUthors
requirements for papers
Submitted manuscripts must be in English, with the Summary and Key 

words in English.
the structure of the paper
The manuscript of the original research paper shell contain following 

sections: Title page, Summary with Key words, Introduction, Subjects 
(Materials) and Methods, Results, Discussion, Conclusions and References, 
also Tables and Illustrations.

The manuscript (including tables, illustrations, etc) must not exceed 25 
000 characters (without spaces). Summary must contain not less than 600 
characters (without spaces), the list of References must not exceed 50 cited 
sources.

The manuscript must be submitted only by e-mail, on MS Word format. 
There must be two versions of manuscript, one of them must be without the 
Names and Family names of Authors and Names of the Institutions. The title 
of the paper, Summary and Key words will be translated into Lithuanian by 
Publisher.

The form of Review Paper chooses the Author. It‘s necessary to indicate, 
that it is a Review Paper. There must be a Summary, Key words and References 
in the Review paper.

the title page
Title Page shell include the Title of an article, the Name(s) and Family 

name of the Author(s), their affiliations, the Name of Institution(s), where 
the work has been accomplished, and also the correct Address (zip code, 
telephone, fax, e-mail) of the Corresponding Author.

tables and illustrations
Each table must have the current number and the Title. The Illustrations 

must be suitable for Printing. All Illustrations must have the Title and also 
must be indicated where the Tables, the Pictures, the Photos, etc must be 
inserted into the text.

abbreviations
There must be no abbreviations in the Title of an Article. If the words 

are abbreviated, at the first time, there must be written whole word and the 
abbreviation must be indicated in the braces, for example, Lithuanian Society 
of Biological Psychiatry (LSBP).

references
Only the cited sources in the text should be presented in the List of 

References. References must be numbered by the citation sequence in the 
text. In the text the number of the reference must be indicated in the square 
brackets. For the accuracy of the List of References is (are) responsible Author 
(s) of the article.

Examples of the references:
The article:
if there are more than 5 authors, there must be indicated only first 

three, followed by et al.: Barr W.B., Ashtari M., Bilder R.M. et al. Brain 
morphometric comparison of first episode schizophrenia and temporal lobe 
epilepsy // Br. J. Psychiatry. – 1997, vol. 170, p. 515–519.

The book:
Bazire S. Psychotropic Drug Directory. – Salisbury, Fivepin 

Publishing Limited, 2003.
The Collection of Articles:
Hegman M.R., Schiffer C.A. Platelet transfusion to patients receiving 

chemotherapy. In: Rosse E.C., Simon T.L., Moss G.S., Gould S.A. (eds.). 
Principles of transfusion medicine. 2nd ed. – Baltimore, Williams & 
Wilkins, 1996, p. 263–273.

the papers must be submitted to: aurelija@ktl.mii.lt

informacija autoriams
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