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sANTRAUKA
Tyrimo tikslas – įvertinti sergančiųjų išemine širdies liga 
psichoemocinių (depresijos ir nerimo) bei miego sutrikimų sąsają. 
Ištirta 50 asmenų, nesergančių IŠL, ir 1081 sergantysis išemine 
širdies liga, iš jų 49 ligoniai – I, 627 ligoniai – II, 405 ligoniai – III 
NYHA funkcinės klasės. Objektyvi miego kokybė vertinta pagal 
polisomnografinius duomenis, o subjektyvi pagal Pitsburgo miego 
kokybės indeksą. Psichoemocinė būsena vertinta pagal Nerimo ir 
depresijos skalę. 
Sergančiųjų IŠL, lyginant su nesergančiais IŠL, buvo trumpesnis 
tikrasis miego laikas, sumažėjęs miego efektyvumas, gilus lėtasis 
miegas ir aktyvusis miegas bei ilgesnis būdravimas naktį. Miego 
struktūra blogėjo, kai sunkėjo širdies ir kraujagyslių sistemos 
funkcinė būklė. Blogėjant objektyviai miego kokybei, paraleliai 
didėjo Pitsburgo miego kokybės indeksas. Objektyvi miego kokybė 
blogėjo esant depresijos simptomų, o subjektyvi – esant depresijos ir 
nerimo simptomams. 
Raktažodžiai: depresija, nerimas, miego struktūra, polisomnografija, 
išeminė širdies liga. 
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ĮVAdAs
Įvairaus amžiaus žmonės neretai skundžiasi turintys 

psichinės sveikatos problemų, iš kurių paminėtini didelę dalį 
sudaro depresija ir miego sutrikimai. Šie sutrikimai veikia ne 
tik pačius pacientus, bet turi įtakos ir visai visuomenei [1, 2, 3]. 
Atlikti tyrimai rodo, kad depresija ir miego sutrikimai sukelia 
sunkias socialines ir ekonomines pasekmes [4, 5, 6]. Remiantis 
šių tyrimų duomenimis, tikėtina, kad miego sutrikimų 
pasireiškia ir šimtams tūkstančių Lietuvos gyventojų, tačiau 
dauguma iš jų apie tai nežino, todėl nesigydo. 

Miegas yra procesas, kuris reikalingas atkurti organizmo 
funkcijų veiklą ir palaikyti dienos metu sunaudotą 
energiją. Pažymėtina, kad nemiga yra susijusi su įvairiomis 
psichinėmis, somatinėmis būklėmis, ligomis ir gyvenimo 
būdu [7, 8]. Nemiga dažniausiai pasireiškia sunkiu užmigimu, 
dažnais ir ilgais prabudimais nakties miego metu, ankstyvu 
prabudimu ir neišsimiegojimo jausmu rytą, bloga savijauta 
dieną. Poilsio nesuteikiantis miegas neigiamai veikia 
žmogaus aktyvumą dienos metu ir dažnai sukelia nuovargį, 
mieguistumą, dirglumą, dėmesio, koncentracijos, atminties 

sumažėjimą, didina nedarbingų dienų ir nelaimingų atsitikimų 
(kartais katastrofiškų) skaičių, yra susijęs su daugeliu 
sveikatos problemų [4, 5, 6]. Lėtinė nemiga pasireiškianti 
tris arba daugiau naktų per savaitę ir ilgiau nei mėnesį. Kita 
vertus, yra daug psichikos, nervų ir kitų somatinių ligų, 
kurių simptomatika pasireiškia miegant. Taigi, jos sutrikdo 
miegą ir sukelia patologiją miego metu, kuri toliau veikdama 
pirminę priežastį, sukuria ydingą ratą. Dėl to labai prastėja 
tokių žmonių gyvenimo kokybė. Kyla klausimas, kokią įtaką 
miego kokybei ir jo struktūrai turi psichoemocinė būsena ir 
kokiu laipsniu išeminė širdies liga (IŠL), priklausomai nuo jos 
sunkumo, sutrikdo miegą?

Tyrimo tikslas – įvertinti sergančiųjų išemine širdies liga 
psichoemocinių (depresijos ir nerimo) bei miego sutrikimų 
sąsają. 

TIRIAMųJų KoNTINGENTAs
Ištirta 50 asmenų, nesergančių IŠL (kontrolinė grupė), ir 

1081 sergantysis išemine širdies liga. Pagal NYHA funkcines 
klases 49 buvo – I funkcinės klasės, 627 – II funkcinės klasės ir 
405 – III funkcinės klasės. Ligonių grupės pagal klinikinių IŠL 
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sUMMARY
The aim of the study was an evaluation of relation among 
psychoemotional status and sleep disturbances in ischaemic heart 
disease (IHD) patients. The contingent was 50 non-IHD subjects 
and 1081 iscahemic heart disease patient: 49 patients with I, 627 
patients with II, and 405 patients with III NYHA functional class. 
Objective sleep quality was assessed using polysomnographic data and 
subjective sleep quality was assessed using Pittsburgh Sleep Quality 
Questionnaire. Hospital Anxiety and Depression Scale was used for 
assessment of psychoemotional status. 
IHD patients, as compared with non-IHD subjects, demonstrated 
significantly reduced total sleep time, sleep efficiency, slow wave 
sleep and REM sleep and increased wakefulness after sleep onset. 
Disturbed sleep structure was paralleled by worsening of functional 
class. Worsening of objective sleep quality paralleled an increase of 
Pittsburgh Sleep Quality Index. Objective sleep quality was worse in 
IHD patients with depression while subjective one – with both, anxiety 
and depression symptoms. 
Key words: Depression, Anxiety, Sleep structure, Polysomnography, 
Coronary artery disease.
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požymių pasireiškimą (krūtinės angina, miokardo infarktas, 
širdies nepakankamumas, NYHA funkcinė klasė) statistiškai 
reikšmingai nesiskyrė. Sergantieji IŠL buvo suskirstyti į 
keturias grupes: 1 grupė – 465 sergantieji IŠL, kuriems nebuvo 
nerimo ir depresijos; 2 grupė – 229 sergantieji, kuriems 
pasireiškė nerimas; 3 grupė – 64 sergantieji, kuriems pasireiškė 
depresija; 4 grupė – 171 sergantysis, kuriam buvo nerimo ir 
depresijos požymių. 

TYRIMo METodAI
Objektyvi miego kokybė vertinta pagal polisomnografijos 

metu užregistruotą miego struktūrą, pagal standartinę 
A. Rechtschaffen ir A. Kales metodiką [9]. Buvo vertinamas 
tikrasis miego laikas ir miego efektyvumas, taip pat būdravimas 
nakties metu, aktyvusis miegas, 1 stadija, 2 stadija, 3 ir 4 
stadijos (gilusis lėtasis miegas) ir kūno judesiai. Subjektyvi 
miego kokybė vertinta naudojant Pitsburgo miego kokybės 
indekso klausimyną (PMKI) [10, 11]. Galima balų suma nuo 0 
iki 21 rodo miego sutrikimų sunkumo laipsnį. Sutrikęs miegas 
buvo diagnozuojamas kai PMKI > 5. Nerimo ir (ar) depresijos 
simptomų išreikštumas (> 8 balų) buvo vertintas pagal Hospital 
Anxiety and Depression Scale (HADS) klausimyną [12, 13]. 

Sergančiųjų IŠL funkcinė būklė vertinta pagal 
stabilios krūtinės anginos (KA) funkcines klases, širdies 
nepakankamumo (ŠN) laipsnį ir Niujorko Širdies asociacijos 
(NYHA) funkcines klases, vertinančias širdies ir kraujagyslių 
sistemos funkcinį pajėgumą.

Duomenys analizuoti naudojant statistinį programų paketą 
„SPSS“. Analizuoti duomenys: parametrų aritmetinis vidurkis, 
paklaida, vidutinis kvadratinis nukrypimas (SD), dispersija. 
Dviejų nepriklausomų grupių parametrų vidurkių skirtumų 
patikimumai vertinti taikytas Stjudento (t) kriterijus. 

REzULTATAI
Tikrasis miego laikas sergančiųjų IŠL (318,1 min.), 

lyginant su nesergančiais IŠL (352,2 min.), buvo patikimai 
trumpesnis (1 lentelė). Patikimai ilgesnis būdravimas 

naktį sergančiųjų IŠL (14,1 proc. sergančiųjų ir 9,3 proc. 
nesergančiųjų IŠL) nulėmė ir mažesnį miego efektyvumą 
(85,9 proc. sergantiesiems ir 90,7 proc. nesergantiems). Miego 
struktūra sergančiųjų IŠL, lyginant su sveikais tiriamaisiais, 
buvo sutrikusi. Sergantiesiems IŠL pastebėtas patikimai 
ilgesnis būdravimas naktį ir 4 stadijos bei aktyviojo ir gilaus 
lėtojo miego laiko sutrumpėjimas (1,3 proc. sergantiesiems 
ir 6,1 proc. nesergantiesiems) (1 lentelė). Subjektyvi miego 
kokybė taip pat patikimai blogesnė sergančiųjų IŠL (PMKI 7,8 
ir 5,2, atitinkamai sergančiųjų ir nesergantiesiems) (2 lentelė). 

Suskirsčius sergančiuosius IŠL į tris grupes pagal širdies 
ir kraujagyslių sistemos būklės sunkumą, pastebėta, kad esant 
sunkesnei būklei (didėjant NYHA funkcinei klasei), prastėja 
miego kokybė. NYHA III funkcinės klasės ligoniams, lyginant 
su NYHA I ir II funkcinės klasės ligoniais, buvo reikšmingai 
sutrumpėjęs tikrasis miego laikas ir miego efektyvumas, 
sutrikusi miego struktūra: ilgesnis būdravimas naktį ir 
trumpesnė 3 ir 4 stadijos trukmė bei aktyvusis miegas (1 
lentelė). PMKI taip pat blogėjo, kai blogėjo ligonių širdies ir 
kraujagyslių sistemos būklė (5,9, 7,2 ir 9,0, atitinkamai I, II ir 
III NYHA funkcinės klasės ligoniams). Taigi, tiek objektyvi, 
tiek subjektyvi miego kokybė priklausė nuo IŠL sunkumo 
laipsnio: didėjant ligonių NYHA funkcinei klasei, blogėja 
miegas.

Psichoemocinės būklės įtaka miego kokybei nagrinėta 
suskirsčius sergančiuosius IŠL į keturias grupes pagal nerimo 
ir depresijos požymius: 1 grupė – nebuvo nerimo ir depresijos 
simptomų, 2 grupė – turinti nerimo simptomų, 3 grupė – turinti 
depresijos simptomų, 4 grupė – turinti nerimo ir depresijos 
simptomų. Tikrasis miego laikas patikimai trumpesnis tik 
ligonių, turinčių depresijos simptomų (304,3 min.), lyginant 
su ligoniais, neturinčiais nerimo ir depresijos simptomų 
(322,3 min.) (2 lentelė). Miego efektyvumas analizuotose 
grupėse patikimai nesiskyrė: didesnis buvo ligonių, neturinčių 
nerimo ir depresijos simptomų (86,4 proc.) ir ligonių, turinčių 
nerimo simptomų (86,5 proc.), o mažesnis – grupėse ligonių, 

1 lentelė. sveikų tiriamųjų ir sergančiųjų išemine širdies liga (IŠL) miego struktūra ir Pitsburgo miego kokybės indeksas 

Sergantieji IŠL
Sveiki Sergantieji NYHA

IŠL I II III
TML, min. 352,2 318,1* 335,8 319,7 313,8*I

ME, proc. 90,7 85,9* 89,1 86,4 84,9*I; II

AM laten., min. 120,6 92,9* 101,9 89,0 97,7
B, proc. 9,3 14,1* 10,9 13,6 15,1*I; II

AM, proc. 12,9 12,2 13,3 12,9 10,9*I; II

S1, proc. 7,8 9,5 9,4 9,6 9,4
S2, proc. 50,6 53,1 52,3 52,8 53,9
S3, proc. 11,0 7,0 9,6 6,9*I 6,8*I

S4, proc. 6,1 1,3* 2,1 1,3 1,1*I

KJ, proc. 2,4 2,7 2,4 2,8 2,7

PMKI 5,2 7,8* 5,9* 7,2*I 9,0*I; II

Research Reports

TML – tikrasis miego laikas; ME – miego efektyvumas; AM – aktyvusis miegas; B – būdravimas naktį; S1-S4, 1–4 miego stadijos;
 KJ – kūno judesiai; PMKI – Pitsburgo miego kokybės indeksas.

*p<0,05
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turinčių depresijos simptomų (84,9 proc.) ir turinčių nerimo 
bei depresijos simptomų (84,7 proc.). Būdravimas naktį 
analizuotose grupėse taip pat patikimai nesiskyrė: trumpesnis 
buvo ligonių, neturinčių nerimo ir depresijos simptomų (13,6 
proc.) ir ligonių, turinčių nerimo simptomų (13,5 proc.), o 
ilgesnis – grupėse ligonių, turinčių depresijos simptomų (15,1 
proc.) ir turinčių nerimo bei depresijos simptomų (15,3 proc.). 
Objektyvi miego struktūra pagal polisomnografinius duomenis 
labiausiai sutrikusi grupėse ligonių, turinčių depresijos 
simptomų ir turinčių depresijos bei nerimo simptomų. Šiose 
ligonių grupėse, lyginant su grupe ligonių, neturinčių nerimo 
ir depresijos simptomų, yra mažiausiai aktyviojo miego (13,3 
proc., 10,6 proc. ir 12,8 proc., atitinkamai grupėse ligonių, 
turinčių depresijos simptomų, turinčių depresijos ir nerimo 
simptomų, ir neturinčių nerimo ir depresijos simptomų) ir 
gilaus lėtojo miego (3 stadija – 4,5 proc., 5,9 proc. ir 7,3 proc., 
atitinkamai grupėse ligonių, turinčių depresijos simptomų, 
depresijos ir nerimo simptomų, ir neturinčių nerimo ir depresijos 
simptomų). Subjektyvus miego kokybės vertinimas (2 lentelė) 
parodė, kad PMKI patikimai blogesnis esant nerimui (8,7) arba 
depresijai (7,4), arba abiem simptomams kartu (10,7), lyginant 
su ligoniais, kurie šių simptomų neturi (6,5). Būtina atkreipti 
dėmesį į tai, kad subjektyvus miego kokybės vertinimas pagal 
PMKI patikimai blogesnis ligonių, turinčių nerimo simptomų 
(8,7), negu ligonių, turinčių depresijos simptomų (7,4).

dIsKUsIJA
Geras miegas yra svarbus veiksnys geram organizmo 

funkcionavimui [14]. Kai miegas pablogėja, sutrinka 
organizmo integruota veikla, pablogėja gyvenimo kokybė. 
Somatinė patologija, kaip išeminė širdies liga, krūtinės 
angina, miokardo infarktas arba progresuojantis širdies 
nepakankamumas sutrikdo psichoemocinę būseną ir miegą. 
Nemiga pripažinta nepriklausomu išeminės širdies ligos rizikos 
veiksniu [1, 2, 15]. Nustatyta, kad miego sutrikimai, lydimi 
nuolatinio nuovargio, yra miokardo infarkto rizikos veiksnys 

[2, 15]. Mūsų tyrimų duomenys taip pat rodo, kad, sergant 
IŠL, miego kokybė blogėja, nes trumpėja tikrasis miego laikas, 
mažėja miego efektyvumas, taip pat sutrinka miego struktūra: 
sumažėja gilaus lėtojo miego, kuris būtinas organizmo 
funkcijų atsigavimui naktį, ir aktyviojo miego, kuris susijęs su 
sapnais ir organizmo funkcijų suaktyvėjimu. Sutrikusi miego 
struktūra, blogas miegas, padidėjęs mieguistumas dienos metu 
laikytas pranašaujančiu miokardo infarktą simptomu [2, 15]. 
Miego sutrikimai gali būti nuolatinio streso požymis, kuris gali 
sukelti ir širdies veiklos autonominio reguliavimo sutrikimą, 
padidinti IŠL riziką. Kyla klausimas, ar yra sąsaja tarp miego 
sutrikimų laipsnio bei širdies ir kraujagyslių sistemos būklės 
sunkumo. Mūsų tyrimo duomenys rodo, kad labiausiai sutrikęs 
miegas III NYHA funkcinės klasės ligonių. Taigi, kuo labiau 
išreikšta somatinė patologija, tuo labiau sutrikęs miegas. Tai 
galima paaiškinti dažniau pasireiškiančiais prabudimais naktį 
dėl širdies veiklos sutrikimų, pvz., krūtinės anginos priepuolių, 
ritmo sutrikimų arba širdies nepakankamumo paūmėjimo 
naktį [16]. Kita vertus, psichoemocinė būklė turi didelę įtaką 
tiek užmigimui, tiek miegojimo procesui [7, 8]. Nerimas ir 
depresija dažnai būna miego sutrikimų priežastimi. Paskutiniu 
metu daugėja duomenų, kad depresija, kuriai būdingi ir miego 
sutrikimai, yra ir širdies ligų rizikos veiksnys, o veiksmingas 
depresijos gydymas sumažina širdies ligų riziką [1, 15].

Manoma, kad sveikų žmonių miego trukmė – ne mažiau 
kaip 7 val., o miego efektyvumas ne mažesnis nei 85 proc. 
Sveikų žmonių miego struktūra: 1 stadija – 5–10 proc., 2 stadija 
– 45–50 proc., 3–4 stadijos – 15–20 proc., aktyvusis miegas 
– 20–25 proc., būdravimas naktį – iki 5 proc., kūno judesiai 
– iki 2 proc. [14]. Tačiau serantiesiems IŠL, būna ir ligonių 
psichoemocinės būklės sutrikimas, dažniausiai pasireiškiantis 
nerimu ir depresija, kurie turi įtakos subjektyviam miego 
kokybės vertinimui. Todėl buvo nagrinėta, ar subjektyviai 
įvertinta miego kokybė turi sąsają su objektyviais miego 
parametrais.

2 lentelė. Miego struktūra ir Pitsburgo miego kokybės indeksas sergančiųjų išemine širdies liga (IŠL), priklausomai nuo nerimo ir 
depresijos 

Sergantieji IŠL
Neturi nerimo ir 
depresijos simptomų

Turi nerimo 
simptomų 

Turi depresijos 
simptomų

Turi nerimo ir 
depresijos simptomų

1 2 3 4 p<0,05
TML, min. 322,5 314,6 304,3 316,5 1:3
ME, proc. 86,4 86,5 84,9 84,7
AM latent., min. 92,9 90,2 95,0 95,3
B, proc. 13,6 13,5 15,1 15,3
AM, proc. 12,8 12,4 10,3 10,6 1:3, 1:4, 2:3
S1, proc. 9,3 9,6 11,2 10,1
S2, proc. 52,9 53,0 55,3 54,2
S3, proc. 7,3 7,4 4,5 5,9 1:3, 1:4, 2:3, 2:4
S4, proc. 1,4 1,4 0,45 1,2 1:3, 2:4
KJ, proc. 2,7 2,6 3,1 2,8

PMKI 6,5 8,7 7,4 10,7 1:2, 1:4, 2:3, 2:4, 3:4

TML – tikrasis miego laikas; ME – miego efektyvumas; AM – aktyvusis miegas; B – būdravimas naktį; S1-S4, 1–4 miego stadijos;
 KJ – kūno judesiai; PMKI – Pitsburgo miego kokybės indeksas.
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Išanalizavus sergančiųjų IŠL miego kokybę priklausomai 
nuo nerimo ir depresijos, pastebėta, kad objektyvūs miego 
kokybės rodikliai blogėja (mažėja aktyviojo miego ir 3–4 
miego stadijos), esant depresijos arba esant depresijos ir 
nerimo simptomų. Subjektyvios miego kokybės rodiklis 
(PMKI) blogėja esant nerimo ir depresijos simptomų arba 
esant tik nerimo simptomų. Sergantiesiems IŠL nustatytas 
ir stebimas ligonių psichoemocinės būklės sutrikimas, 
dažniausiai pasireiškiantis nerimu ir depresija, kurie galimai 
turi įtakos subjektyviam miego kokybės vertinimui. Nerimas ir 
depresija blogina miego kokybę, mažindami aktyviojo miego 
trukmę ir ilgindami jo pradžios laiką, tačiau labiausiai blogina 
subjektyvų miego kokybės suvokimą. Jeigu, esant depresijai, 
pastebimas objektyvios miego kokybės rodiklių blogėjimas, 
tai, esant nerimui, labiau blogėja subjektyvios miego kokybės 
suvokimas – tai patvirtina blogesnis Pitsburgo miego kokybės 
indeksas. Grupėse ligonių, turinčių nerimo simptomų, PMKI 
buvo blogiausias, ypač esant išreikštam ir nerimui, ir depresijai. 
Todėl galime teigti, kad miego kokybė priklauso daugiau nuo 
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subjektyvaus vertinimo nei nuo objektyvių miego struktūros 
pokyčių, ypač tais atvejais, kai išreikštas nerimas ir depresija.

IŠVAdos
Sergančiųjų IŠL sutrikusi tiek subjektyvi, tiek ir objektyvi 

miego kokybė, kuri blogėjo sunkėjant širdies ir kraujagyslių 
sistemos funkcinei būklei. Labiausiai sumažėja tikrasis miego 
laikas bei miego efektyvumas ir sutrinka miego struktūra 
dėl sumažėjusio gilaus lėtojo ir aktyviojo miego bei ilgesnio 
būdravimo naktį.

Objektyvi miego kokybė sergančiųjų IŠL blogėja, kai 
pasireiškia depresija. Subjektyvi miego kokybė blogesnė esant 
depresijos ir nerimo simptomams.
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Tyrimą dalinai finansuoja Lietuvos mokslo taryba Lėtinių neinfekcinių ligų 
programos Projekto “Psichoemocinių ir miego sutrikimų sąryšio su širdies 
ligomis bei poveikio gyvenimo kokybei tyrimai”. Tyrimas buvo įgyvendintas 
bendradarbiaujant su LSMU Elgesio medicinos institutu.




