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ĮVADAS
Išeminė širdies liga (IŠL) yra dažniausia mirties ir viena 

pagrindinių neįgalumo priežasčių pasaulyje. Ankstesni moksliniai 
tyrimai parodė, jog emocinis distresas (pvz. depresija) ir 
asmenybės bruožai (pvz. D tipo asmenybė) prisideda prie 
greitesnio IŠL progresavimo ir didina blogų išeičių tikimybę. 
Todėl šalia tradicinių rizikos faktorių įvertinimo, emocinio distreso 
ir tam tikrų asmenybės bruožų nustatymas, naudojant patikimas 
skales, yra svarbus klinikinėje praktikoje. Pastaraisiais metais į 
pacientą orientuota sveikatos būklė (pvz., subjektyvaus nuovargio 
simptomai) tampa vis svarbesniu IŠL išeičių vertinimo kriterijumi. 
Iki šiol Lietuvoje emocinio distreso ir D tipo asmenybės optimalūs 
diagnostiniai algoritmai sistemingai tirti nebuvo tarp IŠL pacientų. 
Be to, atsiranda vis daugiau įrodymų, kad tam tikri biologiniai 
mechanizmai, tokie kaip skydliaukės hormonai ir kortizolis, taip 
pat gali būti svarbūs į pacientą orientuotai sveikatos būklei. 

TIKSLAS
Išanalizuoti depresijos ir D tipo asmenybės vertinimo skalių 

patikimumą ir nustatyti emocinio distreso, asmenybės bruožų 
ir neuroendokrininių faktorių ryšį su objektyvia ir į pacientą 
orientuota sveikatos būkle. 

UŽDAVINIAI 
1. Ištirti depresijos vertinimo skalių (Hospital anxiety 

and Depression scale (HADS) ir Beck Depression Inventory – II 
(BDI-II)) psichometrines savybes pacientų sergančių didžiosios 
depresijos epizodu (DDE), nustatyto vadovaujantis Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorder, 4th Edition, text 
revision kriterijais, atrankai.

2. Nuovargis yra vienas dažniausių IŠL simptomų, todėl 
nuovargio simptomus vertinantys klausimai HADS ir BDI-
II skalėse gali būti susiję su klaidingu depresijos simptomų 
interpretavimu tarp IŠL pacientų. Todėl mes ištyrėme nuovargio 
simptomus vertinančių klausimų įtaką ryšiui tarp depresijos 
simptomų ir subjektyvaus nuovargio.

3. Ištirti Montgomery Åsberg Depression rating scale 
(MADRS) skalės faktorinę struktūrą ir psichometrines savybes 
tarp IŠL sergančių ligonių.

4. DS14 skalė buvo specialiai sukurta D tipo asmenybei 
nustatyti ir įvertinti. Mes įvertinome DS14 skalės lietuviškos 
versijos patikimumą ir psichometrines jos savybes, bei ištyrėme 
ryšį tarp D tipo asmenybės ir emocinio distreso tarp IŠL sergančių 
ligonių.

5. Nustatyti nuovargio simptomų ryšį su emociniu distresu 
ir funkciniu pajėgumu. 

6. Ištirti nuovargio simptomų ir fizinio pajėgumo ryšį 
su skydliaukės ašies hormonų ir kortizolio koncentracijomis, 
nes ankstesni tyrimai bendrojoje populiacijoje nustatė, kad 
šie neuroendokrininiai faktoriai gali būti susiję su nuovargio 
simptomų atsiradimu ir progresavimu. Taip pat atsiranda vis 
daugiau duomenų rodančių, kad skydliaukės hormonai yra 

susiję su miokardo remodeliavimusi po miokardo infarkto ir yra 
nepriklausomai susiję su IŠL ligonių objektyviomis funkcinėmis 
išeitimis. 

7. Ištirti D tipo asmenybės (ir atskirų jos dimensijų) ryšį su 
fiziniu pajėgumu emociniu distresu ir nuovargio simptomais.

IŠVADOS
1. Optimalūs HADS Depresijos subskalės (≥5) ir BDI-

II skalės (≥14) atskaitos taškai DDE atrankai pasižymėjo aukštu 
jautrumu, aukštu specifiškumu ir aukštais klaidingai-teigiamais 
rezultatais. Klaidingai-teigiami rezultatai rodo, kad naudojant 
optimalius HADS ir BDI-II atrankos taškus, didžioji dalis IŠL 
sergančių pacientų neatitiko DDE kriterijų pagal DSM-IV-TR 
klasifikaciją. Todėl, prieš pradedant depresijos gydymą, IŠL 
ligoniai turėtų  būti ištirti naudojant standartizuotus psichiatrinius 
interviu.

2. HADS ir BDI-II skalių nuovargio simptomus vertinantys 
klausimai neturėjo įtakos ryšiui tarp depresijos simptomų 
ir subjektyvaus nuovargio. Todėl tarp IŠL sergančių ligonių 
rekomenduojame naudoti originalias skales depresijos simptomų 
vertinimui. 

3. MADRS yra sudaryta iš vieno faktoriaus vertinančio 
depresiją ir pasižymi geromis psichometrinėmis savybėmis, todėl 
gali būti sėkmingai naudojama depresijos simptomų sunkumo ir 
depresijos gydymo efektyvumo vertinimui tarp IŠL ligonių. 

4. DS14 skalė pasižymi geromis psichometrinėmis 
savybėmis. Mūsų tyrimo rezultatai parodė, kad D tipo asmenybė 
yra plačiai paplitusi (> 1/3 tirtų pacientų), negana to, ji 
nepriklausomai padidina emocinio distreso riziką, todėl patartina 
IŠL sergančius ligonius tirti dėl D tipo asmenybės. 

5. Nuovargio simptomai buvo nepriklausomai susiję su 
emocinio distreso simptomais, bet ne su objektyviais IŠL sunkumo 
žymenimis. O  funkcinis pajėgumas buvo susijęs su objektyviais 
IŠL sunkumo žymenimis, bet ne su emociniu distresu. Tuo tarpu 
ryšio tarp nuovargio simptomų ir funkcinio pajėgumo neradome. 
Šie rezultatai nurodo, kad emocinio distreso gydymas gali 
sumažinti nuovargio simptomus tarp IŠL sergančių ligonių ir taip 
pagerinti jų gyvenimo kokybę. Svarbu ir tai, kad klausimai apie 
subjektyvius nuovargio simptomus atspindi IŠL pacientų emocinį 
distresą, bet ne objektyvų IŠL sunkumą.

6. Žemesnė skydliaukės hormonų ir kortizolio koncentracija 
buvo nepriklausomai susijusi su didesniais nuovargio simptomais, 
todėl šie biologiniai mechanizmai gali būti svarbūs tarp IŠL 
ligionių ir turėtų būti toliau tiriami. 

7. D tipo asmenybė buvo nepriklausomai susijusiu su 
mažesniu fiziniu pajėgumu ir mažesne motyvacija. Neigiamas 
afektas ir socialinis varžymasis buvo nepriklausomai susiję 
su didesniu nuovargiu ir skirtingomis depresijos simptomų 
grupėmis, tačiau D tipo asmenybė (neigiamas afektas ir socialinis 
varžymasis) buvo stipriausiai ir nepriklausomai susijusi su 
nuovargiu ir depresijos simptomais. Tolimesniais tyrimais turėtų 
būti siekiama ištirti ryšį tarp atskirų D tipo asmenybės dimensijų 
ir klinikinių IŠL išeičių. 




