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santraUka
Miego apnėja gana plačiai populiacijoje paplitęs sveikatos sutrikimas, 
dažnai susijęs ir su kitomis ligomis. Šio tyrimo tikslas – išnagrinėti 
miego struktūros ir psichoemocinės būsenos savitumus sergantiesiems 
išemine širdies liga (IŠL) ir turintiems miego apnėjos sindromą. Ištirti 
838 pacientai, sergantys IŠL ir turintys miego apnėjos sindromą, iš 
kurių 691 vyras (82,5 proc.) ir 147 moterys (17,5 proc.). Visiems 
ligoniams polisomnografinis tyrimas buvo atliktas stacionariomis 
sąlygomis. Tiriamųjų psichoemocinei būsenai įvertinti naudota 
Ligoninės nerimo ir depresijos skalė (angl. Hospital Anxiety and 
Depression Scale – HADS). Tiriamiesiems, su nerimu ir depresija, 
rasta sumažėjusi aktyviojo ir lėtojo gilaus miego trukmė bendrajame 
miego laike, žemesnis miego efektyvumas palyginti su tiriamaisiais, 
be nerimo ir depresijos. Taigi, nerimas ir depresija dar pablogina ir 
taip miego apnėjos sindromo sutrikdytą miego struktūrą, o tai savo 
ruožtu galėtų sunkinti bendrąją pacientų klinikinę būseną.
raktažodžiai: miegas, miego apnėjos sindromas, išeminė širdies 
liga.

sUmmarY
Sleep apnea is a common sleep disturbance in coronary artery disease 
patients and often is combined with other patient’s health problems. 
Purpose of this investigation – make an assessment of the relationships 
between sleep structure and psychoemotional status in coronary 
artery disease (CAD) patients with sleep apnea syndrome. Contingent 
of the study was – 838 CAD patients, 691 males (82.5 %) and 147 
females (17.5 %). All investigated patients underwent standard 
polisomnography in stationary sleep laboratory. For estimation of 
the psychoemotional status Hospital Anxiety and Depression Scale 
(HADS) was used. In patient with anxiety and depression was found 
decreased duration of the slow wave deep sleep (S3, S4) and REM 
sleep, as well as lower sleep efficiency, comparing to patients without 
anxiety and depression. Anxiety and depression is sleep stricture 
disturbing factor and decreasing sleep quality. And because of that 
patient health status is worsened more deeply. 
key words: sleep; sleep apnea syndrome; coronary artery disease.
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ĮVaDas
Miego apnėja yra gana paplitęs populiacijoje sutrikimas, 

nuo kurio kenčia 2–4 proc. suaugusiųjų [1, 2, 3]. Sergantiesiems 
IŠL, ypač ligoniams, turintiems antsvorį, miego apnėją, 
sutrikdo kraujo įsotinimą deguonimi ir neigiamai veikia 
širdies kraujagyslių sistemą [4, 5]. Tokie pacientai dažniausiai 
skundžiasi nuovargiu, mieguistumu dieną, galvos skausmais, 
nutukimu Kai kurie miego apnėjos simptomai atitinka 
simptomus, kurie būdingi nerimui ir depresijai [6]. Anksčiau 
atliktos studijos rodo, kad depresijos tikimybė yra kiek didesnė 
mieguistumu besiskundžiantiems ligoniams [7, 8]. Kita vertus, 
miego apnėja sutrikdo miego procesą ir neigiamai veikia 
pažinimo funkcijas [9]. Kol kas ryšys tarp miego apnėjos ir 
depresijos nepakankamai ištirtas [8, 10]. Tam tikslui tinkamas 
instrumentas galėtų būti Ligoninės nerimo ir depresijos skalė 
(angl. Hospital Anxiety and Depression Scale – HADS) 
klausimynas, kuris puikiai tinka pacientų, sergančių somatiniais 
susirgimais, nerimo ir depresijos požymiams įvertinti [11].

tyrimo tikslas – išnagrinėti sergančiųjų IŠL ir miego 
apnėjos sindromu  miego struktūros ir psichoemocinės būsenos 
savitumus.

tirtŲjŲ kontingEntas ir tYrimo 
mEtoDika
Ištirti 838 pacientai (amžiaus vidurkis – 61,3 metų, 

intervalas – 34–88 metai), sergantys IŠL ir turintys miego 
apnėjos sindromą, iš kurių 691 vyras (82,5 proc., amžiaus  
vidurkis – 60,5 metų, intervalas – 34–88 metai ir 147 
moterys (17,5 proc., amžiaus vidurkis – 64,8 metų, intervalas  
39–81 metai). Miego apnėjos sindromas diagnozuojamas, kai 
sergantiesiems IŠL kvėpavimo sutrikimų indeksas daugiau 
5 apnėjų/hipopnėjų epizodų per 1 val. Tirtos dvi tiriamųjų 
grupės: tiriamieji, kuriems pagal HAD skalę nenustatyta nei 
nerimo, nei depresijos, bei tiriamieji, kuriems pagal HAD skalę 
nustatytas tiek nerimas, tiek depresija. Tiriamųjų be nerimo 
ir depresijos buvo 617 pacientų, jų amžiaus vidurkis – 60,1 
metų, iš kurių 536 vyrai (86,9 proc.), amžiaus vidurkis – 59,7 
metų ir 81 moteris (13,1 proc.), amžiaus vidurkis – 63,2 metų. 
Tiriamųjų, su nerimu ir depresija, amžius –  64,5 metų, iš kurių 
155 vyrai (70,1 proc.), amžiaus vidurkis – 63,5 metų ir 66 
moterys (29,9 proc.), amžiau vidurkis – 66,7 metų. 

Įvertinus širdies ir kraujagyslių būklę, kiekvienas pacientas 
buvo ištirtas klinikiniais tyrimo metodais. Šio ištyrimo metu 
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mokslo darbai

nustatyti požymiai pateikiami lentelėje.
Polisomnografinis tyrimas atliktas stacionariomis 

sąlygomis specialiai tam įrengtoje palatoje. Visą naktį – nuo 
22-23 val. vakaro iki savaiminio paciento prabudimo 6–7 val. 
rytą. Fiziologiniai parametrai buvo registruojami „Alice–4“ 
aparatūra. Miego stadijos, kvėpavimo sutrikimai buvo 
vertinami standartine metodika, vizualiai [12, 13]. Kvėpavimo 
išnykimas ilgiau nei 5 sek., (registruojamas kvėpavimo 
sutrikimas) buvo vertinamas kaip apnėja, o didesnis kaip 50 
proc. kvėpuojamojo oro srovės susilpnėjimas, trunkantis ilgiau 
nei 5 sek. – kaip hipopnėja [14]. 

Tiriamųjų psichoemocinės būsenai įvertinti naudota 
Ligoninės nerimo ir depresijos skalė (angl. Hospital Anxiety 
and Depression Scale – HADS). Anketą sudaro 14 klausimų: 
septyni iš jų skirti nerimo diagnostikai, kiti 7 – depresijos 
diagnostikai. Užpildytame klausimyne nerimo ir (ar) depresijos 
sutrikimų išreikštumas vertinamas taip: 0–7 balai – nėra nerimo 
ir (ar) depresijos; 8–10 balų – nerimas ir (ar) depresija išreikšti; 
11–21 balas – nerimas ar depresija labai išreikšti [11]. Ši skalė 
pasaulyje pripažinta dėl gana tiksliai nustatomų nerimo ir 
depresijos požymių ir yra adaptuota Lietuvoje [15].

 Statistinei duomenų analizei naudoti programų paketai 
„Statistika“ ir „SPSS“. Apskaičiuota: parametrų aritmetinis 
vidurkis, paklaida, vidutinis kvadratinis nukrypimas (SD), 
dispersija; dviejų nepriklausomų grupių parametrų aritmetinių 

Lentelė. sergančiųjų išl ir miego apnėjos sindromu klinikiniai požymiai

Klinikiniai požymiai 
Tiriamųjų skaičius

Su nerimu ir depresija Be nerimo ir depresijos
N=617 Proc. N=221 Proc.

1. Hipertenzinė liga:
nėra 183 29,7 74 33,64
yra 434 70,3 146 66,36

3. Miokardo infarktas:
nėra 198 32,8 61 28,0

persirgtas 405 67,2 157 72,0
4. Širdies nepakankamumas:

nėra 266 43,1 61 27,7
yra 351 56,9 159 72,3

5. Cukrinis diabetas:
nėra 547 88,65 198 90,0
yra 70 11,35 22 10,0

vidurkių skirtumų patikimumas buvo nustatomas pagal 
Sjudento (t) kriterijų. Duomenų skirtumai reikšmingi, kai 
p≤0,05, skirtumų tendencija nustatyta, kai 0,05≤p<0,1.

rEzUltatai ir jŲ aptarimas
miego struktūros dėsningumai tiriamųjų, sergančių 

miego apnėjos sindromu, bet be diagnozuoto HADS nerimo 
ir depresijos ir atitinkamai su diagnozuotu nerimu ir depresija 
pateikiami 1 ir 2 pav. Remiantis paveiksluose pateiktais 
duomenimis, bendrajame miego laike, (abiejų grupių) vyrauja 
2 stadija, kuri sudaro 52,5±13,1 proc. – bendrojo miego laiko 
grupėje tiriamiesiems, be diagnozuoto nerimo ir depresijos ir 
53,8±14,1 proc. grupėje tiriamiems, su diagnozuotu nerimu 
ir depresija. Šios miego stadijos santykinė dalis grupėse 
statistiškai reikšmingai nesiskyrė. Nesiskyrė ir bendrojo 
miego trukmė abiejose tiriamųjų grupėse, atitinkamai – 
389,2±55,7 min. – grupėje tiriamųjų be nerimo ir depresijos, 
389,4±63,1 min. – grupėje tiriamųjų, su diagnozuotu nerimu 
ir depresija. Tačiau tiriamųjų su nerimu ir depresija grupėje, 
statistiškai reikšmingai mažesnė buvo aktyviojo miego dalis 
tiek šios miego stadijos trukme 43,3±28,6 min., tiek santykine 
šios miego stadijos dalimi – 10,8±6,8 proc. bendrajame 
miego laike, lyginant juos su grupe tiriamųjų, be nerimo ir 
depresijos, kur aktyviojo miego trukmė sudarė 50,0±27,4 
min. o šios stadijos santykinė dalis bendrajame miego laike 

1 pav. miego stadijų trukmė minutėmis, tiriamųjų, be nerimo ir depresijos ir tiriamųjų, su nerimu ir depresija grupėse
BM – būdravimas po užmigimo; AM – aktyvusis miegas; S1 – 1 stadija; S2 – 2 stadija; S3 – 3 stadija; S4 – 4 stadija;  KJ – kūno judesiai.

*p<0,05
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buvo 12,6±7,1 proc. Tiriamųjų su nerimu ir depresija grupėje, 
3 miego stadijos trukmė – 30,7±32,1 min. bendrajame miego 
laike buvo reikšmingai mažesnė nei minėtos stadijos trukmė 
tiriamųjų, be diagnozuoto nerimo ir depresijos – 37,8±32,1 
min. Santykinė miego 3 stadijos dalis bendrajame miego laike 
buvo reikšmingai mažesnė tiriamiesiems su nerimu ir depresija 
– 7,8±8,2 proc. nei tiriamiesiems, be nerimo ir depresijos – 
9,6±8,3 proc. Nustatytas statistiškai reikšmingai mažesnis 
miego efektyvumas tiriamiesiems su nerimu ir depresija – 
84,0±11,7 proc. nei tiriamiesiems be nerimo ir depresijos 
– 85,8±11,7 proc. Laikas iki užmigimo taip pat statistiškai 
reikšmingai buvo ilgesnis tiriamųjų su nerimu ir depresija 
grupėje – 16,6±14,8 min., lyginant su tiriamaisiais, be nerimo ir 
depresijos – 14,3±14,0 min.

Pažymėtina, kad kai kurių tyrimų, atliktų Pillar ir Lavie 
[16] duomenimis, ryšio tarp miego apnėjos sindromo laipsnio 
ir depresijos diagnozės nerasta. Kai kurie tyrėjai teigia, kad 
blogesnius psichoemocinės būklės rodiklius gali sąlygoti 
miego struktūros fragmentavimasis esant miego apnėjos 
sindromui [17]. Mūsų atlikto tyrimo duomenimis, netgi nesant 
statistiškai reikšmingo kvėpavimo sutrikimų indekso skirtumo 

tarp tiriamųjų užfiksuota miego struktūros sutrikimų. Todėl 
galima teigti, kad miego struktūra blogėja ne tik dėl miego 
apnėjos sindromo sukeltos miego fragmentacijos, bet ir dėl 
nerimo bei depresijos neigiamos įtakos.

Daugelis depresijos ir nerimo simptomų nėra absoliučiai 
specifiški, todėl kai kurie miego apnėjos simptomai gali būti 
labai panašūs į simptomus, būdingus nerimui ir depresijai. Dėl 
tos priežasties kartais sudėtinga šiuos simptomus diagnozuoti 
ir diferencijuoti. Todėl negalima prarasti klinikinio budrumo 
ir rekomenduotina nuodugniau panagrinėti tokių ligonių 
psichoemocinę būseną. Adekvatus nerimo ir depresijos 
sutrikimo gydymas pagerins tokių ligonių būklę bei atsaką 
taikant tolesnį miego apnėjos sindromo gydymą pastovaus 
teigiamo oro slėgio aparatu ar kitu gydymo metodu.  

 išVaDa
Sergantiems išemine širdies liga stebima miego apnėjos 

sindromo sutrikdyta miego struktūra, esant nerimo ir depresijos 
simptomams, dar labiau sutrinka dėl reikšmingai sumažėjusio 
aktyviojo miego ir lėtojo gilaus miego stadijų santykio miego 
struktūroje. 

2 pav. miego stadijų dalis bendrajame miego laike, procentais, tiriamųjų, be nerimo ir depresijos ir tiriamųjų, su nerimu 
ir depresija grupėse
BM – būdravimas po užmigimo; AM – aktyvusis miegas; S1 – 1 stadija; S2 – 2 stadija; S3 – 3 stadija; S4 – 4 stadija;  KJ – kūno judesiai.

*p<0,05
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