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santraUka
tyrimo tikslas. Išanalizuoti biogrįžtamojo ryšio relaksacijos (BRR) 
efektyvumą mažinant tokius tiriamųjų fiziologinės įtampos rodiklius, 
kaip odos elektrinis laidumas, kūno temperatūra, širdies pulsas ir 
kvėpavimo dažnis bei psichologinį rodiklį – subjektyviai suvoktą 
raumenų įtampą. 
metodai. Tiriant Vytauto Didžiojo universiteto 1–6 kurso 60 
studentų fiziologinę būklę, buvo naudojamas aparatas „NeXus–10“, 
pagamintas „Mind Media“ (Olandija). Tyrimo metu specialūs 
davikliai buvo fiksuojami prie tiriamojo krūtinės ląstos ir rankų. 
Šie davikliai registravo odos galvaninės reakcijos (OGR) rodiklius, 
odos temperatūrą, pulso ir kvėpavimo dažnį. Subjektyviai raumenų 
įtampai matuoti buvo naudojamas J. S. Vebster (1984) sukurtas 
žmogaus silueto atvaizdas. Tiriamieji buvo suskirstyti į dvi grupes: 
biogrįžtamojo ryšio relaksacijos grupę (BRR) (n=29) bei lyginamąją 
(n=31).
rezultatai, išvados. Tyrimo duomenimis, asmenų, dalyvavusių BRR 
užsiėmimuose, subjektyviai suvokta raumenų įtampa relaksacijos 
užsiėmimo metu mažėja. Tyrimo rezultatai rodo, jog BRR tiriamųjų 
grupėje statistiškai reikšmingai sumažėjo odos elektrinio laidumo 
rodikliai bei padidėjo kūno temperatūros rodikliai, o tai rodo didesnį 
tiriamųjų atsipalaidavimą. 
raktažodžiai: psichofiziologiniai pokyčiai, raumenų įtampa, 
biogrįžtamojo ryšio relaksacija. 

adresas susirašinėti: I. Bieliauskaitė, VDU teorinės psichologijos kat., K.Donelaičio g. 58 LT-44248, Kaunas, ieva.bieliauskaitė@alumni.vdu.lt

sUmmarY

The aim of the research. In the article analyze the effectiveness of 
biofeedback relaxation while reducing the rate of physiological 
and psychological tension (galvanic skin response (GSR)), skin 
temperature, pulse, breathing frequency and muscle tension rates). 
Methods. With the help of biofeedback relaxation apparatus NeXus-10, 
made by Mind Media (The Netherlands) where examine 60 student 
from 1 to 6 study years from Vytautas Magnus University. In the time 
of the research, special sensors were attached on the chest and hands of 
the respondents. With the help of biofeedback apparatus NEXUS-10 
electrodes the frequency rates of the GSR and temperature, pulse and 
breathing were recorded. To measure subjectively realized tension of 
muscles were applied the portrayal of the human’s silhouette created 
by Vebster (1984). The respondents were divided into two groups: in 
the group of biofeedback relaxation took part 29 persons (22 females 
and 7 males), and in comparative group was analyzed 31 person (24 
females and 7 males). The results, conclusions. The results of the 
research show that subjectively realized tension of muscles during the 
relaxation decreased for the persons who took part in the occupations 
of biofeedback relaxation. The rates of the physiological tension 
decreased in the experimental group after four occupations. However, 
in the group of biofeedback relaxation changes of skin resistance and 
skin temperature were detected statistically solid change that shows 
higher relax of respondents.
keywords: physiological changes, muscle tension, biofeedback 
relaxation.

ĮVaDas
Pastaruosius du dešimtmečius įvairiose psichologijos 

srityse vis daugiau dėmesio skiriama elgesio savireguliacijos 
tyrinėjimams. Žmogaus noras ir mokėjimas sėkmingai 
reguliuoti ir kontroliuoti savo elgesį turi didelę praktinę bei 
ekonominę vertę, todėl didėja savireguliacijos dėsningumų 
praktinio pritaikymo poreikis sveikatos priežiūros srityje [1]. 
Pastaraisiais metais stresas ir jo įveika yra viena labiausiai 
studijuojamų psichologijos temų [2]. Savireguliacijos sąvoka 
įvardijamas gebėjimas atsipalaiduoti, valdyti savo psichinius 
bei fiziologinius procesus [1]. Kintant aplinkos sąlygoms, 
elgesio savireguliacija palaiko tikslingą žmogaus elgesį. Viena 
iš aplinkos sąlygų, keliančių grėsmę individo tikslams, yra 
įtampą keliančios situacijos. Išoriniai ir vidiniai stresoriai 
trukdo sėkmingai siekti tikslų ir sukelia psichologinio streso 
būseną [3]. Streso, kaip kasdienio gyvenimo reiškinio, 
neįmanoma visiškai išvengti. Kartais nestiprus stresas veikia 
teigiamai, skatina išradingumą, veiklumą, didina motyvaciją, 
tačiau labai stiprus ir dažnai pasikartojantis arba užsitęsęs 

stresas gali sąlygoti įvairių ligų pasireiškimą [4]. Daugelis 
autorių teigia, jog įvairaus pobūdžio įtampa gali bloginti fizinę 
bei psichinę asmens būklę ir kitus su asmens gyvenimo kokybe 
susijusius procesus [5, 6, 7]. Atsipalaidavimo pratimai dažnai 
rekomenduojami kaip priemonė, kuri mažina fiziologines ir 
psichologines reakcijas į stresą [6]. 

Atsipalaidavimą galima apibrėžti kaip psichologinės ir 
fiziologinės įtampos sumažėjimą. Skirtingos atsipalaidavimo 
technikos dažnai skatina specifinius psichologinius ir 
fiziologinius pokyčius, kurie dar vadinami atsipalaidavimo 
atsakais [6]. Atpalaidavus visą kūną ir lėtai bei giliai 
kvėpuojant, organizme vyksta tam tikri fiziologiniai 
procesai: sumažėja širdies susitraukimų dažnis (ŠSD), 
kvėpavimo dažnis, kraujo spaudimas, sumažėja deguonies 
sunaudojimas, mažiau pašalinama anglies dioksido [8, 9, 
10, 11, 6, 12], sumažėja odos elektrinis laidumas, raumenų 
įtampa, skausmas, normalizuojasi žarnyno funkcijos, 
sumažėja širdies variabilumas [13, 14]. Padidėja EEG alfa 
bangos, kurios rodo ramybės ir atsipalaidavimo būseną 
[9, 10, 6, 12], normalizuojasi skydliaukės hormonų kiekis, 
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sumažėja gliukozės ir cholesterolio kiekis kraujyje [8, 11]. 
Darant atsipalaidavimo pratimus, stabilizuojasi autonominė 
nervų sistema, suaktyvėja parasimpatinė nervų sistema, kuri 
turi įtakos aukščiau išvardytiems fiziologiniams pokyčiams 
organizme [15]. Savitvardos įgūdžių mokymas lavina 
atsparumą stresui [16], padidėja ištvermingumas, energijos 
lygis, pagerėja miego kokybė, sustiprėja imunitetas [9, 10, 6]. 

Po atsipalaidavimo pratimų organizmas greičiau 
pasiekia ramybės būseną. Relaksacijos metu vyksta laikinas 
elektrofiziologinių procesų stabdymas centrinėje ir periferinėje 
nervų sistemose, jos sąlygoja būseną, artimą sveikam miegui 
arba meditacijai [17]. Sistemingas relaksacijos mokymasis 
gali padėti susidoroti su kasdienėmis problemomis ir išvengti 
sunkesnių problemų [18, 1].

Biogrįžtamojo ryšio relaksaciją galima būtų apibrėžti 
kaip procesą, kurio metu žmogus išmoksta kontroliuoti 
savo fiziologinius rodiklius, pasinaudodamas įvairiomis 
biogrįžtamojo ryšio aparato kompiuterinėmis programomis 
[20]. Pavyzdžiui, biogrįžtamojo ryšio aparato kompiuterio 
programos pateikia informaciją apie kurią nors žmogaus 
organizmo biologinę funkciją, todėl jis palaipsniui mokosi 
kontroliuoti šią funkciją. Taigi, žmogus gali mokytis keisti 
fiziologinius parametrus panaudodamas įvairius psichologinius 
įgūdžius (relaksacijos, klausymasis raminamos muzikos, 
žiūrėjimas raminamų vaizdų ar naudojimas garsinių priemonių). 
Dėl metodo suteikiamų galimybių asmuo gali stebėti savo 
fiziologinius pokyčius ekrane ir pasitikrinti, kaip jam sekasi 
atsipalaiduoti: jei pavyksta pasiekti tam tikrą atsipalaidavimo 
lygį, jis gauna pozityvų grįžtamąjį ryšį (nustoja banguoti 
vanduo, išsiskleidžia gėlė ir kt.), jei ne, kompiuterio ekrane jis 
mato priešingus procesus – tai rodo, jog atsipalaiduoti sekasi 
sunkiau. Taigi, įsidėmėtina, kad mokantis dėmesys turi būti 
sutelktas į savo kūno pojūčius ir tas psichologines strategijas, 
kurios padeda pasiekti šių pojūčių pokyčius. Taip galima 
išmokti kontroliuoti širdies ritmą, raumenų įtampą, kūno 
temperatūrą, smegenų elektrinį aktyvumą, kraujo spaudimą 
ir kt. Tai padeda ne tik sumažinti streso įtaką, bet išvengti jo 
sukeliamų ligų [19]. Pagrindinė BRR idėja – išmokyti žmogų 
valdyti savo fiziologinius procesus [20].

Atlikta nemažai tyrinėjimų, kuriuose nagrinėjamas BRR 
poveikis mažinant fiziologinę įtampą. Vieni autoriai daugiau 
dėmesio skyrė tiriamiesiems, turintiems širdies ir kraujagyslių 
sistemos sutrikimų, kiti – patiriantiems didesnį stresą ar 
kenčiantiems lėtinį skausmą. McGrady (1994), Khanna bei kt. 
autorių atlikti tyrimai rodo, jog, taikant šį metodą, sumažėja 
kraujo spaudimas, prakaito liaukų aktyvumas (šį parametrą 
rodo odos elektrinis aktyvumas), kuris yra proporcingas 
simpatinės nervų sistemos aktyvumui, raumenų įtampa, 
nerimas, padidėja pirštų temperatūra [22, 23].

Daugumos autorių tyrimai buvo atlikti su sergančiaisiais tam 
tikromis ligomis, dažniausiai su turinčiais širdies ir kraujagyslių 
sistemos sutrikimų, patiriančiais skausmą, nerimą, depresiją ir 
kt. [24, 21, 25, 26]. Taikant šią techniką, normalizuojasi širdies 
ir kraujagyslių sistemos rodikliai (sumažėja širdies ritmas, 
pulso dažnis, kraujo spaudimas), o tai ypač svarbu gydant 
hipertenziją ir kitas širdies ir kraujagyslių sistemos ligas, nes, 
veikiant stresui, pirmiausia sureaguoja širdies ir kraujagyslių 
sistema [27]. Datey (1980) nagrinėjo streso sąsajas su aukštu 
kraujospūdžiu. Tyrimas parodė, jog po relaksacijos mokymų 
statistiškai reikšmingai sumažėjo sistolinis ir diastolinis 

kraujospūdis bei odos elektrinis aktyvumas. Hawkinns, Hart 
(2003) bei Barton, Blanchard (2001) nagrinėjo relaksacijos 
ir skausmo sąsajas. Šie autoriai teigia, jog, taikant BRR, 
tiriamieji išmoksta sumažinti psichofiziologinį sujaudinimą 
ir palaipsniui keisti skausmą. Khanna ir kiti autoriai (2007) 
bei Kappes (1983) dirbo su dviem skirtingomis relaksacijų 
technikomis. Šių autorių teigimu, progresuojanti raumenų 
relaksacija efektyviau sumažina fiziologinį rodiklį, pvz., 
pulso dažnį, o BRR efektyviau veikia psichikos parametrus, 
pvz., nerimą [23]. Tačiau Kappes (1983) teigia, jog abi šios 
atsipalaidavimo technikos yra vienodai efektyvios mažinant 
raumenų įtampą ir didinant pirštų temperatūrą [22]. 

Literatūroje pateikiama daug nuomonių apie relaksacijos 
technikų poveikį fiziologinei bei psichologinei žmogaus būklei. 
Daugelio autorių teigimu, BRR efektyvi mažinant fiziologinius 
ir psichologinius rodiklius, tačiau, atlikus literatūros analizę, 
galima teigti, jog ne visų autorių atlikti tyrimai yra išsamūs 
ir tenkina visas tokiems tyrimams keliamas sąlygas. Datey 
(1980), atlikdamas tyrimą, puikiai kontroliavo jo sąlygas, tuo 
tarpu McGrady (1994) tyrime neaišku, kokį poveikį tyrimo 
rezultatams galėjo daryti vartojami medikamentai, taip pat 
tyrime nebuvo lyginamosios grupės, kaip ir Kappes (1983), 
Reed, Saslow (1980) atliktuose tyrimuose. Hawkins ir Hart 2003 
m. tyrimo ribotumai susiję su tiriamųjų imtimi. Iš šių trūkumų 
galime spręsti, jog ne visi tyrimai atlikti kokybiškai, nes vieni 
autoriai tyrimo sąlygas kontroliuoja geriau, kiti prasčiau.

Taip pat ne visi tyrėjai nustatė statistiškai reikšmingus 
skirtumus mažinant fiziologinės įtampos rodiklius. Khanna 
ir kitų autorių (2007) duomenimis, palyginus sistolinio ir 
diastolinio kraujospūdžio rodiklius po 10 dienų relaksacijos 
mokymosi, nenustatyta statistiškai reikšmingų skirtumų, 
sistolinis kraujo spaudimas netgi padidėjo. Webb ir kiti autoriai 
(2006) taip pat nerado statistiškai reikšmingai sumažėjusių 
pulso dažnio rodiklių po relaksacijos mokymų.

Apžvelgus BRR pritaikymo galimybes mažinant 
fiziologinę bei psichologinę įtampą, nuspręsta atlikti tyrimą 
siekiant išsiaiškinti šio metodo efektyvumą mažinant 
fiziologinius (odos elektrinį aktyvumą, odos temperatūrą, ŠSD 
ir kvėpavimo dažnį) ir psichologinius (subjektyviai suvoktą 
raumenų įtampą) rodiklius. 

Lietuvoje tokio pobūdžio tyrimų kol kas atlikta nedaug. 
Todėl yra aktualu panagrinėti, kaip kinta fiziologiniai ir 
psichologiniai rodikliai taikant skirtingas relaksacijos formas. 

tYrimo mEtoDika
Fiziologinei tiriamųjų būklei tirti buvo naudojamas „Mind 

Media“ aparatas „NeXus–10“ (Olandija). „NeXus–10“ yra 
dešimties fiziologinio stebėjimo kanalų ir biogrįžtamojo ryšio 
prietaisas, kuris naudoja antros klasės 1.1 „Bluetooth“ bevielio  
duomenų apsikeitimo bei atminties kortelių technologijas [28].

Tyrimo metu fiksuoti fiziologiniai rodikliai: 
• Odos elektrinis aktyvumas arba odos galvaninė reakcija 

(OGR). Matuojamas odos elektrinis laidumas per odą, 
dažniausiai per pirštus arba delną, nes ten yra daugiau 
prakaito liaukų. Tyrimo metu leidžiama nedidelė 
(nejaučiama) elektros srovė ir stebima, kaip oda praleidžia 
tą srovę. Streso metu simpatinė nervų sistema aktyvuoja 
delnuose esančias prakaito liaukas, nes prakaite yra 
druskų, taigi, prakaitas didina odos elektrinį laidumą. Taip 

mokslo darbai

74 BIOLOGINĖ PSICHIATRIJA IR PSICHOFARMAKOLOGIJA T. 11, Nr. 2, 2009 gruodis



sausa oda (ramybės būsenos) yra mažiau laidi elektros 
srovei, t.y. OGR rodmenys mažesni, ir atvirkščiai – streso 
būsenos oda yra labiau laidi elektros srovei, todėl OGR 
rodikliai yra aukštesni [29, 30, 31]. 

• Temperatūra. Fiksuojamas temperatūros pokytis rankose 
ir pirštuose. Kadangi simpatinė nervų sistema streso 
metu aprūpina pagrindinius organus krauju, mažiau jo 
tenka odai ir vidaus organams, vyksta kraujo nuoplūdis 
nuo odos, ypač nuo kojų ir rankų, dėl to atšąla galūnės, 
todėl  fiksuojama žemesnė temperatūra, ir atvirkščiai – 
atsipalaidavimo būsenoje temperatūra kyla [20]. 

• Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD). Matuojamas uždėjus 
elektrodą ant dominuojančios rankos viduriniojo piršto. 
Esant stresui, dėl simpatinės nervų sistemos dominavimo 
susitraukia kraujagyslių lygieji raumenys ir taip sumažėja jų 
spindis, todėl pakyla kraujospūdis bei padažnėja pulsas, ir 
atvirkščiai – atsipalaidavimo būsenoje sulėtėja [20, 29, 15]. 

• Kvėpavimo dažnis. Kvėpavimo dažnį kontroliuoja 
smegenų kamienas, kuris atsakingas už kraujo aprūpinimą 
deguonimi ir anglies dioksido kiekį. Veikiant stresui, 
žmogaus organizmui reikia daugiau deguonies, 
todėl kvėpavimas pasidaro dažnesnis, ir atvirkščiai – 
atsipalaiduojant sulėtėja [29].
J. S. Vebster (1984) sukurtas žmogaus silueto atvaizdas buvo 

naudojamas subjektyviai suvoktai raumenų įtampai įvertinti. 
Žmogaus siluete pažymėta 16 raumenų grupių. Tiriamųjų buvo 
prašoma 5 balų sistemoje įvertinti, kiek įsitempę kiekvienos 
iš pavaizduotų sričių raumenys. Didesnis balų skaičius rodo 
didesnę raumenų įtampą. Subjektyviai suvoktos raumenų 
įtampos skalės Kronbacho alfos reikšmė – 0,862.

Duomenų analizė atlikta naudojant statistinės analizės 
paketą „SPSS 12.0 for Windows“. Kintamųjų skirstinių 
normalumui patikrinti taikyti Kolmogorovo – Smirnovo ir 
Shapiro - Wilk kriterijai. Vidurkių lygybės hipotezėms tikrinti 
taikytas t-test kriterijus priklausomoms imtims. Hipotezės 
tikrinamos pasirinkus reikšmingumo lygmenį 0,05.

tiriamŲjŲ kontingEntas
Apklausta ir ištirta 60 1–6 kurso Vytauto Didžiojo 

universiteto studentų: 46 merginos ir 14 vaikinų, kurių amžius 
– nuo 18 iki 30 metų. Merginų amžiaus vidurkis – 21,5±2,52 
metų, vaikinų – 24,1±3,10 metų. BRR grupėje 29 tiriamieji 
(n=22 merginos, n=7 vaikinai), lyginamojoje grupėje – 31 
 (n=24 merginos, n=7 vaikinai).

Dalyviai buvo atrinkti patogiosios atrankos būdu. 
Internetu Vytauto Didžiojo universiteto studentams buvo 
išsiųsti skelbimai apie galimybę dalyvauti relaksacijų mokymo 
užsiėmimuose. Dalyvių buvo prašoma iš anksto užsiregistruoti 
elektroniniu paštu arba telefonu. Užsiėmimuose galėjo 
dalyvauti visi norintys studentai. Tyrimas buvo atliekamas 
Medicinos centre. Dėl techninių nesklandumų dviem tyrimo 
dalyviams buvo užfiksuoti klaidingi OGR rodikliai, vienam 
ŠSD rodiklis, tad šie įverčiai nebuvo įtraukti į skaičiavimus.

tYrimo procEDūra
2008 m. gegužės – gruodžio mėn. vyko BRR užsiėmimai 

(užsiėmimas buvo vedamas kiekvienam asmeniui atskirai po 

vieną). 
Tiriamiesiems atvykus pirmą kartą, buvo atliekamas 

psichofiziologinis tyrimas bei duodama užpildyti anketą. 
Tiriamiesiems atvykus antrą kartą, buvo atliekama analogiška 
procedūra, tačiau po keturių relaksacijos mokymo užsiėmimų. 
Antrasis tyrimas buvo atliekamas praėjus 5,6±2,55 dienos 
po paskutinės relaksacijos. Tarp relaksacijos užsiėmimų su 
tiriamaisiais susitinkama vieną arba du kartus per savaitę, 
darant kelių dienų pertrauką.  Visų grupių dalyviams 
psichofiziologinio tyrimo metu pirmiausia buvo matuojami 
rodikliai pirmąsias 4 min. (pradinė būsena), leidžiant 
tiriamiesiems adaptuotis prie tyrimo sąlygų ir aplinkos, 
po to matavimas tęsėsi dar 11 min. (atsipalaidavimas). Iš 
viso tyrimas truko 15 min. Vidutinis intervalas nuo pirmojo 
psichofiziologinio tyrimo iki antrojo buvo 35,3±5,14 dienos.

Biogrįžtamojo ryšio relaksacijos eiga. Pirmiausia, 
siekiant nustatyti subjektyviai suvoktos raumenų įtampos lygį, 
prieš kiekvieną užsiėmimą ir po jo buvo duodama užpildyti 
anketą su žmogaus silueto atvaizdu. Po to tiriamiesiems buvo 
matuojami fiziologiniai parametrai. Tiriamųjų buvo prašoma 
patogiai įsitaisyti kėdėje su atlošu ir atsipalaiduoti, klausantis 
raminamos muzikos bei stebint atpalaiduojamąjį vaizdinį 
ekrane. Tiriamieji galėjo stebėti ekrane savo atsipalaidavimo 
lygį. Fiziologiniai rodikliai buvo fiksuojami 18–20 min. Visų 
keturių užsiėmimų eiga buvo tokia pati. Užsiėmimus vedė 
specialiai tam parengti asmenys. 

Lyginamosios grupės tiriamiesiems nebuvo vedami 
relaksacijų užsiėmimai ir matuojama raumenų įtampa. Šiems 
tiriamiesiems į medicinos centrą reikėjo atvykti tik du kartus, 
t.y. į pirmąjį ir antrąjį psichofiziologinį tyrimą. 

tYrimo rEzUltatai
Tiriant, kaip relaksacijos užsiėmimai, panaudojant 

biogrįžtamojo ryšio aparatą, veikia psichofiziologinius 
procesus, remiantis jau atliktų tyrimų duomenimis [24, 22, 
21, 23], buvo tikimasi atsipalaidavimo užsiėmimų sukelto 
fiziologinės įtampos mažėjimo. 

Siekiant aptikti trumpalaikius subjektyviai suvoktos 
raumenų įtampos pokyčius relaksacijos grupėje, buvo 
lyginami įtampos rodikliai prieš ir po  BRR užsiėmimo. 
Duomenų analizei taikytas porinis t-testas. BRR grupėje 
tiriamųjų subjektyviai suvoktos raumenų įtampos rezultatai 
pateikiami 1 lentelėje.  

1 lentelėje pateikiami duomenys rodo, jog BRR tiriamųjų 
grupėje aptikta statistiškai reikšmingų skirtumų lyginant 
subjektyviai suvoktos įtampos rodiklius prieš relaksaciją ir po 
jos (p<0,05). Statistiškai reikšmingai sumažėjęs subjektyviai 
suvoktas raumenų įtampos lygis aptiktas lyginant visų keturių 
relaksacijų duomenis.

Siekiant aptikti subjektyviai suvoktos raumenų 
įtampos rodiklių ilgalaikius pokyčius, atsirandančius 
dėl atsipalaidavimo užsiėmimų poveikio, buvo lyginami 
subjektyviai suvoktos raumenų įtampos rodikliai prieš pirmąją 
ir ketvirtąją relaksacijas. Apdorojant duomenis, buvo taikytas 
porinis t-testas.

2 lentelėje pateikiami duomenys rodo, jog BRR tiriamųjų 
grupėje subjektyviai suvoktos raumenų įtampos įverčiai 
statistiškai reikšmingai nepakito (p>0,05).

ieva biEliaUskaitė, aidas pErminas, mindaugas jasUlaitis, julius nEVEraUskas
psichofiziologinių pokyčių, taikant biogrįžtamojo ryšio relaksacijos užsiėmimus, įvertinimas
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mokslo darbai

1 lentelė. tiriamųjų subjektyviai suvoktos įtampos rodiklių palyginimas prieš ir po kiekvieno biogrįžtamojo ryšio 
relaksacijos mokymo užsiėmimo 

2 lentelė. subjektyviai suvoktos raumenų įtampos palyginimas tiriamųjų grupėse prieš pirmąjį relaksacijos užsiėmimą 
su raumenų įtampos rodikliais prieš ketvirtąjį relaksacijos užsiėmimą 

relaksacijos eilės numeris rodiklio matavimo laikas 
atsipalaidavimo atžvilgiu

raumenų įtampos vidurkis 
ir standartinis nuokrypis

p
(n=29)

Pirmoji relaksacija
Prieš 42,24 ± 7,47 0,0001
Po 28,75 ± 7,83

Antroji relaksacija
Prieš 42,58 ± 7,08 0,0001
Po 29,10 ± 7,36

Trečioji relaksacija
Prieš 39,17 ± 9,52 0,0001
Po 26,65 ± 8,41

Ketvirtoji relaksacija
Prieš 39,34 ± 9,74 0,0001
Po 25,48 ± 8,15

rodiklis rodiklio vidurkis ir standartinis nuokrypis n p
Biogrįžtamojo ryšio relaksacija

0,132Raumenų įtampa prieš pirmąją relaksaciją 42,24 ± 7,47 29
Raumenų įtampa prieš ketvirtąją relaksaciją 39,34 ± 9,74 29

tyrimo trukmė fiziologinis rodiklis n rodiklio matavimo 
laikas tyrimų eigoje

rodiklio vidurkis ir 
standartinis nuokrypis p-reikšmė

Pradinė būsena
(4 min.)

OGR**
28 1 tyrimas 2,01 ± 1,76 0,019
28 2 tyrimas 1,46 ± 0,97

Odos temperatūra*
29 1 tyrimas 84,11 ± 9,91 0,007
29 2 tyrimas 88,49 ± 7,75

Pulsas**
28 1 tyrimas 74,58 ± 9,78

0,628
28 2 tyrimas 73,51 ± 10,42

Kvėpavimo dažnis**
29 1 tyrimas 15,69 ± 4,40

0,331
29 2 tyrimas 14,68 ± 4,39

Atsipalaidavimas 
(11 min.)

OGR **
28 1 tyrimas 1,65 ± 1,63 0,035
28 2 tyrimas 1,22 ± 0,93

Odos temperatūra*
29 1 tyrimas 85,53 ± 10,01 0,007
29 2 tyrimas 89,53 ± 7,33

Pulsas**
28 1 tyrimas 73,81 ± 8,88

0,259
28 2 tyrimas 71,50 ± 8,65

Kvėpavimo dažnis**
29 1 tyrimas 15,51 ± 3,80

0,164
29 2 tyrimas 14,53 ± 3,96

Visas tyrimas  
(15 min.)

OGR **
28 1 tyrimas 1,74 ± 1,64 0,024
28 2 tyrimas 1,29 ± 0,93

Odos temperatūra*
29 1 tyrimas 85,13 ± 9,81 0,006
29 2 tyrimas 89,22 ± 7,39

Pulsas**
28 1 tyrimas 74,02 ± 9,00

0,343
28 2 tyrimas 72,06 ± 8,91

Kvėpavimo dažnis**
29 1 tyrimas 15,55 ± 3,67

0,243
29 2 tyrimas 14,74 ± 4,04

3 lentelė. fiziologinės įtampos rodiklių palyginimas prieš ir po biogrįžtamojo ryšio relaksacijos mokymo užsiėmimų ciklo

* didesnis odos temperatūros skaičius rodo mažesnę fiziologinę įtampą.
** mažesnis skaičius rodo didesnį atsipalaidavimo lygį.

Toliau apžvelgsime fiziologinių rodiklių parametrus, 
nustatytus BRR grupėje. Siekiant nustatyti, kaip skiriasi 
fiziologinės įtampos rodikliai BRR užsiėmimų metu, buvo 
tiriama, kaip skiriasi OGR, kūno temperatūros, pulso ir 
kvėpavimo dažnio rodiklių įverčiai pirmojo psichofiziologinio 
tyrimo metu nuo įverčių, gautų antrojo psichofiziologinio 
tyrimo metu (po relaksacijos mokymų). Buvo taikomas porinis 
t-test kriterijus. Gauti duomenys pateikiami 3 lentelėje.

3 lentelėje pateikiami duomenys rodo, jog relaksacijos, 
panaudojant biogrįžtamojo ryšio aparatą, mokymo 
užsiėmimuose dalyvavusių tiriamųjų OGR ir kūno temperatūros 
rodikliai po atsipalaidavimo užsiėmimų statistiškai reikšmingai 
skiriasi (p<0,05). Sumažėję OGR rodikliai bei padidėjusi 
temperatūra susiję su tiriamųjų padidėjusiu atsipalaidavimo 
lygiu. Statistiškai reikšmingų įverčių ŠSD ir kvėpavimo dažnio 
įverčių po atsipalaidavimo mokymų nenustatyta (p>0,05).
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ieva biEliaUskaitė, aidas pErminas, mindaugas jasUlaitis, julius nEVEraUskas
psichofiziologinių pokyčių, taikant biogrįžtamojo ryšio relaksacijos užsiėmimus, įvertinimas

4 lentelė. lyginamosios grupės fiziologinės įtampos įverčių, nustatytų pirmojo psichofiziologinio tyrimo metu, 
palyginimas su įverčiais, gautais antrojo psichofiziologinio tyrimo metu

tyrimo trukmė fiziologinis rodiklis n rodiklio matavimo 
laikas tyrimų eigoje

rodiklio vidurkis ir 
standartinis nuokrypis p-reikšmė

Pradinė būsena
(4 min.)

OGR **
30 1 tyrimas 1,95 ± 1,63

0,267
30 2 tyrimas 1,66 ± 1,18

Odos temperatūra*
31 1 tyrimas 87,04 ± 9,24

0,116
31 2 tyrimas 89,62 ± 7,65

Pulsas**
31 1 tyrimas 78,17 ± 12,15

0,492
31 2 tyrimas 76,99 ± 13,02

Kvėpavimo dažnis**
31 1 tyrimas 13,59 ± 3,69

0,088
31 2 tyrimas 14,32 ± 4,26

Atsipalaidavimas 
(11 min.)

OGR **
30 1 tyrimas 1,71 ± 1,48

0,502
30 2 tyrimas 1,58 ± 1,08

Odos temperatūra*
31 1 tyrimas 88,99 ± 8,73

0,120
31 2 tyrimas 91,39 ± 6,39

Pulsas**
31 1 tyrimas 77,35 ± 10,32

0,538
31 2 tyrimas 76,27 ± 12,61

Kvėpavimo dažnis**
31 1 tyrimas 14,11 ± 4,02

0,015
31 2 tyrimas 15,35 ± 4,81

Visas tyrimas  
(15 min.)

OGR **
30 1 tyrimas 1,78 ± 1,52

0,288
30 2 tyrimas 1,56 ± 1,02

Odos temperatūra*
31 1 tyrimas 88,39 ± 8,81

0,088
31 2 tyrimas 91,00 ± 6,44

Pulsas**
31 1 tyrimas 76,89 ± 11,06

0,759
31 2 tyrimas 76,42 ± 12,73

Kvėpavimo dažnis**
31 1 tyrimas 13,99 ± 3,82

0,018
31 2 tyrimas 15,08 ± 4,52

Apžvelgsime rezultatus, gautus lyginamojoje grupėje. 
Šioje grupėje taip pat buvo lyginami fiziologinių rodiklių 
įverčiai pirmojo psichofiziologinio tyrimo metu su įverčiais, 
gautais antrojo psichofiziologinio tyrimo metu. Buvo taikomas 
porinis t-test kriterijus. Gauti duomenys pateikiami 4 lentelėje.

4 lentelėje pateikiami duomenys rodo, jog lyginamosios 
grupės tiriamųjų kvėpavimo dažnio rodikliai statistiškai 
reikšmingai augo (p<0,05.), lyginant su antrojo tyrimo 
kvėpavimo rodikliais. Kiti fiziologinių rodiklių įverčiai 
pirmojo tyrimo metu nuo įverčių, gautų antrojo tyrimo metu, 
statistiškai reikšmingai nesiskiria (p>0,05), pastebėta tik 
statistiškai reikšmingo skirtumo tendencija (p=0,088). Kūno 
temperatūra antrojo tyrimo metu buvo aukštesnė lyginant su 
pirmuoju. 

Apibendrinę abiejų grupių rezultatus, galime teigti, 
jog relaksacijos mokymas (BRR) mažina simpatinės nervų 
sistemos aktyvumą, tai susiję su didesniu atsipalaidavimo 
lygiu, tuo tarpu lyginamojoje grupėje neužfiksuota fiziologinės 
įtampos sumažėjimo, netgi priešingai – nustatytas statistiškai 
reikšmingai padidėjęs kvėpavimo dažnis.

rEzUltatŲ aptarimas
Šio tyrimo metu buvo tikimasi, jog su kiekvienu BRR 

užsiėmimu lavės tiriamųjų atsipalaidavimo įgūdžiai, todėl 
subjektyviai suvokta raumenų įtampa mažės. Tyrimo metu 
nustatyta, jog subjektyviai suvokiama raumenų įtampa sumažėjo 
kiekvieno BRR užsiėmimo metu. Šią prielaidą patvirtina jau 
atliktų tyrimų autoriai [32, 34, 35]. Tačiau tiriant, kaip kinta 

subjektyviai suvokta raumenų įtampa po BRR užsiėmimų 
ciklo, raumenų įtampos rodikliai buvo mažesni, bet statistiškai 
reikšmingų skirtumų nerasta. Tai galime sieti su tuo, jog BRR 
nėra tiesiogiai nukreipta į raumenų įtampos pokyčius, todėl 
sunkiau aptikti subjektyviai suvoktos raumenų įtampos rodiklio 
kitimus. Šis metodas labiau reikalauja psichologinių įgūdžių 
lavinimo. Norint pasiekti ilgalaikių raumenų įtampos pokyčių, 
galbūt, reikėtų intensyvesnio relaksacijos mokymosi ciklo.

Tiriant, kaip BRR užsiėmimai veikia psichofiziologinius 
procesus, remiantis jau atliktų tyrimų duomenimis [20, 36, 23], 
buvo tikimasi atsipalaidavimo užsiėmimų sukelto fiziologinės 
įtampos mažėjimo. Tyrimo metu nustatyta, jog BRR tiriamųjų 
grupėje po relaksacijos mokymų statistiškai reikšmingai 
sumažėjo OGR rodikliai bei padidėjo kūno temperatūros 
įverčiai, o tai rodo fiziologinės įtampos sumažėjimą po 
relaksacijos mokymo ciklo. Tai, kad BRR užsiėmimų metu 
buvo nustatytas OGR sumažėjimas bei kūno temperatūros 
rodiklio padidėjimas, patvirtina jau atliktų tyrimų analogiški 
duomenys [23, 22, 21, 26, 24, 37]. Šis tyrimas rodo realų 
fiziologinių rodiklių sumažėjimą, nes lyginamojoje grupėje 
nerasta statistiškai reikšmingų pokyčių, kurie rodytų 
fiziologinės įtampos sumažėjimą. 

Tai, jog BRR grupėje neužfiksuota ŠSD sumažėjimo, 
prieštarauja jau atliktų tyrimų [38, 39, 24, 21] duomenims. 
Daugelyje analizuotų tyrimų tiriamieji paprastai turėjo širdies 
ir kraujagyslių sistemos sutrikimų bei širdies ir kraujagyslių 
ligų rizikos veiksnių. Kadangi šiame tyrime tiriamieji buvo 
nuo 18 iki 30 metų, galima manyti, jog dėl jų sąlyginai jauno 
amžiaus ŠSD yra mažesnis ir jie turi mažiau širdies bei 
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kraujagyslių sistemos sutrikimų nei analizuotų tyrimo dalyvių, 
galbūt, todėl šio tyrimo tiriamiesiems sunkiau aptikti ŠSD 
pokyčius. Analizuojant literatūrą, pavyko rasti porą tyrimų, 
kuriuose taip pat nerasta statistiškai reikšmingai sumažėjusių 
ŠSD rodiklių po atsipalaidavimo mokymų [33, 23], tačiau 
tokiems rezultatams įtakos galėjo turėti tai, jog vienas iš 
tyrimų buvo pilotinis ir jame pasirinkta nedidelė tiriamųjų 
imtis, o kito tyrimo autoriai po kelerių metų tyrimą pakartojo 
ir nustatė statistiškai reikšmingai sumažėjusius ŠSD rodiklius 
po relaksacijos mokymų. Įdomu ir tai, jog BRR grupėje 
nerasta statistiškai reikšmingų kvėpavimo dažnio skirtumų, 
o lyginamojoje grupėje nustatytas statistiškai reikšmingai 
padidėjęs kvėpavimo dažnis, galbūt, tai rodo didesnį tiriamųjų 
įsitempimo lygį. Galbūt, tai galima sieti su tuo, jog lyginamosios 
grupės tiriamieji turėjo tik du susitikimus ir tyrimo rezultatams 
įtakos galėjo turėti nauja, nepažįstama aplinka. Dėl mažo 
susitikimų skaičiaus tiriamieji, galbūt, sunkiau adaptavosi prie 
neįprastų aplinkos sąlygų. 

Tyrimas parodė, jog BRR mažina OGR rodiklius bei 
didina kūno temperatūrą periferijoje. Ši relaksacijos technika 
yra paprasta, ja lengva naudotis. Ji gali būti lengvai adaptuota 

darbinėje aplinkoje, kai žmonės dirba įtemptomis sąlygomis. 
Taip pat ši atsipalaidavimo technika gali būti taikoma kartu su 
kitomis intervencijos priemonėmis gydant įvairias klinikines 
būkles. 

Būtų galima paminėti ir keletą šio darbo trūkumų. Tam 
tikri ribotumai yra susiję su tiriamųjų amžiumi, nes tyrime 
dalyvavo asmenys nuo 18 iki 30 metų. Tyrimo rezultatai 
atspindi tik jaunų žmonių populiaciją. Be to, tyrime dalyvavo 
tik sveiki asmenys, todėl reikalingi tolesni tyrimai, norint 
labiau atskleisti analizuojamus reiškinius.

išVaDos
Tiriamųjų, dalyvavusių BRR mokymo užsiėmimuose, 

subjektyviai suvokta raumenų įtampa relaksacijos metu 
sumažėjo, tačiau po relaksacijos mokymo ciklo statistiškai 
reikšmingai nepakito. Po keturių relaksacijos užsiėmimų, 
taikant BRR, statistiškai reikšmingai sumažėjo OGR rodikliai 
bei padidėjo kūno temperatūra, o tai rodo didesnį tiriamųjų 
atsipalaidavimą. Po BRR užsiėmimų ciklo ŠSD ir kvėpavimo 
dažnio rodikliai statistiškai reikšmingai nepakito.

mokslo darbai
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