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SANTRAUKA
Stresas veikia širdies ir kraujagyslių sistemos funkcijas. 

Triero socialinio streso testas (TSST) yra standartinis streso tyrimo 
protokolas, kuris iki šiol Lietuvoje nebuvo naudojamas. 

Tyrimo tikslas. Ištirti savanorių tiriamųjų širdies ir kraujagyslių 
sistemos rodiklių atsaką į Triero socialinio streso testą.

Tiriamųjų kontingentas ir tyrimo metodai. Tyrime savanoriškai 
sutiko dalyvauti 29 sveiki asmenys (amžiaus vidurkis ±SN – 36±13 
metų), iš kurių 9 vyrai (31 proc.) ir 20 moterų (69 proc.), kūno masės 
indeksas (KMI) buvo 25,06±5,78 (kg/m2). TSST susideda iš penkių 
etapų. Visuose TSST tyrimo etapuose buvo matuojamas arterinis 
kraujo spaudimas (AKS), pulsas (P) ir šie širdies ritmo variabilumo 
(ŠRV) rodikliai: bendrasis ŠRV (σRR), širdies ritmo spektro labai 
žemų dažnių (LLDK nuo 0,003 iki0,04 Hz), žemų dažnių (LDK nuo 
0,04 iki 0,15 Hz) ir aukštų dažnių komponentės (ADK nuo 0,15 iki 
0,4 Hz) absoliučiomis reikšmėmis (σLLDK ms, σLDK ms, σADK 
ms) ir procentine išraiška (LLDK proc., LDK proc., ADK proc.). 

Rezultatai. TSST metu reikšmingai kito tiriamųjų AKS, 
pulsas ir ADK (proc.) Sistolinis AKS atsigavimo po streso metu 
tirtiems vyrams buvo didesnis nei moterims; užduočių metu pulsas 
jaunesniems tiriamiesiems didėjo labiau nei vyresniems; užduočių 
ir atsigavimo etapuose tiriamųjų, kurių KMI didesnis, sistolinis ir 
diastolinis AKS buvo didesnis.

Išvados. TSST metu tiriamųjų AKS ir ŠRV ADK (proc.) 
parametrai kinta priklausomai nuo stresą keliančios užduoties. Širdies 
ir kraujagyslių sistemos rodiklių reaktyvumas TSST metu susijęs su 
stresą sukeliančia užduotimi ir demografiniais tiriamųjų rodikliais – 
lytimi, amžiumi, KMI.

Raktažodžiai: Triero socialinio streso testas, širdies ritmo 
variabilumas, širdies ritmas, arterinis kraujo spaudimas.
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ĮVADAS

Psichologinis stresas veikia psichinę ir fizinę sveikatą [1]. 
Tyrinėjant žmonių fiziologinį atsaką į stresą laboratorinėmis 
sąlygomis, pateikiamos užduotys imituojančios gyvenimiškas 
sukeliančias stresą aplinkybes, kurių metu derinami socialinio 
įvertinimo baimės ir negalėjimo kontroliuoti situacijos 
elementai [1, 2]. Atliekant tokias užduotis, jos sukelia 
reikšmingus endokrininės bei širdies ir kraujagyslių sistemų 
pokyčius [3].

Šių organizmo sistemų reakcijoms į stresą tirti beveik 20 
metų įvairiose pasaulio šalyse naudojamas Triero socialinio 
streso testas (TSST) [4]. TSST yra vienas geriausių streso 
tyrimo laboratorijoje standartizuotų protokolų, turintis aukštus 
patikimumo ir validumo rodiklius, apimantis darbo interviu ir 
matematines užduotis [5, 6]. TSST atlikimo tvarka gali būti 
modifikuojama pagal skirtingus tyriamųjų grupių poreikius, 
dažniausiai ji susideda iš laukimo laiko atvykus atlikti TSST, 
ruošimosi kalbai, kalbėjimo, verbalinių aritmetinių užduočių 
ir vieno arba kelių atsigavimo laikotarpių. Visa testo procedūra 
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SUMMARY
Stress affects cardiovascular function. Trier Social Stress Test 

(TSST) is a standard stress test, which until now has not been used 
in Lithuania.

Aim of the study. Our study aimed to evaluate cardiovascular 
responses to TSST in volunteer subjects.

Materials and methods. 29 healthy subjects with mean age 
36±13 years, 9 men (31%) and 20 women (69%), voluntarily agreed 
to participate in a study. TSST consists of 5 phases. Arterial blood 
pressure (BP), heart rate (HR) and heart rate variability (HRV): 
overall HRV (σRR), heart rate range in very low frequencies (VLF 
0.003 to 0.04 Hz), in low frequency (LF from 0.04 to 0.15 Hz), and 
in high frequency components (HF from 0.15 to 0.4 Hz) in absolute 
values (VLF ms, LF ms, HF ms) and in percentage (VLF%, LF%, 
HF%) were measured during all TSST phases.

Results. During TSST significant changes were observed in 
participants’ BP, HR, and HRV, especially HF%. During recovery 
phase systolic BP was higher in men compared to women. During the 
task phase the pulse of younger subjects increased more than the pulse 
of older subjects. During the task and recovery phases subjects with 
higher BMI had higher systolic and diastolic BP.

Conclusions. HR, BP, and HF component of HRV vary during 
TSST in healthy subjects. Cardiovascular reactivity during the 
TSST is associated with stress producing task and the demographic 
characteristics of subjects such as gender, age, body mass index.

Keywords. Trier social stress test, heart rate variability, heart 
rate, arterial blood pressure.
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trunka iki 50 min. TSST taikomas įvairioms tiriamųjų 
grupėms: jaunesnio ir vyresnio amžiaus žmonėms, vaikams, 
sveikiems ir klinikinių ligų turintiems pacientams [6, 7].

Socialinis stresas veikia tokias širdies ir kraujagyslių 
sistemos reakcijas, kaip širdies ritmo variabilumas (ŠRV) [8, 
9], arterinis kraujo spaudimas (AKS) ir širdies pulso dažnis 
[10]. Psichologinis stresorius (TSST) tiriamiesiems dažniau 
sukelia padidėjusio AKS ir pulso reakcijas lyginant su fiziniu 
stresoriumi (pvz., fiziologinio tirpalo injekcijomis) [11].

AKS pokyčiai, kaip atsakas į stresą, gali būti susiję ir su 
demografiniais tiriamųjų rodikliais, tokiais, kaip amžius ir lytis 
[12]. Lennartsson ir kt. duomenimis [13] TSST tyrimo metu 
matuojant AKS ir pulsą kas 5min., tiriamiesiems vyramas ir 
tiriamosioms moterims nustatyti skirtingi parametrų pokyčiai. 
Kitas TSST tyrimas parodė, jog pulsas streso metu kinta 
priklausomai nuo amžiaus: jaunesnių tiriamųjų pulsas buvo 
dažnesnis nei vyresnių [14].

Tyrimo rezultatai rodo, kad tiriamųjų AKS ir pulso 
rodikliai gali priklausyti ir nuo kūno masės indekso (KMI) [15]. 
Tiriamieji, kurių KMI įvertis aukštesnis, yra linkę į aukštesnį 
AKS ir pulso rodiklius, o turintys mažesnį KMI įvertį, linkę 
į mažesnį AKS ir pulso rodiklius [16, 17]. Kita vertus, streso 
metu kylanti AKS ir pulso reakcijos priklausomybė nuo 
KMI vis dar neaiški. Skirtingi autoriai pateikia nevienodus 
duomenis apie sistolinio ir diastolinio AKS, pulso kitimą, 
reaguojant į stresinę situaciją, priklausomai nuo KMI [18-20].

Kitų širdies ir kraujagyslių sistemos parametrų, tokių 
kaip ŠRV matavimai TSST metu nėra dažni. Atliktas vienas 
tyrimas, kuriame buvo matuojamas ŠRV, tačiau tyrimas 
buvo atliekamas taikant virtualios realybės TSST testą, o ne 
standartinį [21]. Dažniausiai ŠRV streso metu matuojamas 
atliekant kitokio pobūdžio, pvz., Stroop‘o arba mintinio 
skaičiavimo užduotis, bet ne TSST [8,9]. 

Šio tyrimo tikslas – ištirti standartinių (AKS ir pulso) 
ir rečiau naudojamų (ŠRV) širdies ir kraujagyslių sistemos 
rodiklių atsaką į TSST metu patiriamą stresą.

TYRIAMŲJŲ KONTINGENTAS IR TYRIMO 
METODAI 

Tyrime savanoriškai sutiko dalyvauti 29 sveiki asmenys 
(amžiaus vidurkis – 36±13metų), iš kurių 9 vyrai (31,0 proc.) 
ir 20 moterų (69,0 proc.). Tyrimas atliktas Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto Elgesio medicinos institute (LSMU 
EMI). Prieš tyrimą buvo matuojamas tiriamųjų svoris (kg), 
ūgis (m). Svoris ir ūgis buvo matuojamas tiriamąjam stovint. 
Sveriant ir matuojant ūgį, tiriamojo buvo prašoma nusiauti 
batus ir nusirengti viršutinius lauke dėvimus rūbus. KMI 
buvo apskaičiuojamas pagal formulę – kg/m². KMI rezultatai 
klasifikuoti, naudojantis Pasaulio Sveikatos Organizacijos 
(PSO) pateiktomis rekomendacijomis [22]. Taip pat buvo 
registruojamas tiriamojo amžius ir lytis.

Visuose TSST etapuose tiriamiesiems buvo registruojamas 
arterinis kraujospūdis (AKS) ir širdies ritmas. Arterinis 
kraujospūdis tam tikrais nustatytais testo etapais buvo 
matuojamas portatyviu AKS matavimo prietaisu „Oscar 2“, 
pagaminto kompanijos „SunTech Medical, Inc“ (prietaisas 
atitinka Europos Hipertenzijos Draugijos protokolo 
reikalavimus) [23]. Viso TSST metu elektrokardiografu 
„Sikard“ tiriamajam buvo nuolat registruojamas 

elektrokardiografinis signalas. Šis signalas buvo apdorojamas 
panaudojant LSMU EMI sukurtą automatizuotą širdies ritmo 
analizės sistemą. Naudojant šią sistemą, buvo apskaičiuoti 
RR intervalai ir suformuota šių intervalų laiko seka [24]. 
Iš šios RR intervalų sekos ta pačia analizės sistema buvo 
apskaičiuojami širdies ritmo variabilumo (ŠRV) rodikliai. 
Atliekant duomenų analizę, vertinti šie ŠRV rodikliai: 
bendrasis ŠRV (σRR), širdies ritmo spektro labai žemų dažnių 
(LLDK nuo 0,003 iki0,04 Hz), žemų dažnių (LDK nuo 0,04 
iki 0,15 Hz) ir aukštų dažnių komponentės (ADK nuo 0,15 iki 
0,4 Hz) absoliučiomis reikšmėmis (σLLDK ms, σLDK ms, 
σADK ms) ir procentine išraiška (LLDK proc., LDK proc., 
ADK proc.) [25]. 

TSST atlikimo procedūra

TSST protokolas patvirtintas Bioetikos komiteto. Taip pat 
gautas kiekvieno dalyvio raštiškas sutikimas dalyvauti tyrime.

Lietuviškas TSST protokolas iki šiol nebuvo taikomas 
moksliniuose tyrimuose. TSST protokolas ir užduotys, prieš 
pradedant tyrimą, buvo išversti į lietuvių kalbą, naudojant 
dvigubo vertimo metodą. 

TSST sudarytas iš penkių etapų: ramybės, pasiruošimo 
kalbai, kalbėjimo, aritmetinės užduoties, ramybės (atsigavimo, 
atlikus visas užduotis). Prieš prasidedant ramybės laikotarpiui 
ir jo metu tiriamiesiems išsamiai pasakojama apie jų laukiančią 
procedūrą. Jei tiriamiesiems kyla klausimų apie eksperimento 
turinį, atsakoma, kad jiems bus paaiškinta vėliau. Tiriamieji 
supažindinami tik su tuo, kad TSST metu jiems bus sukeltas 
nedidelio intensyvumo stresas ir bus matuojamos širdies ir 
kraujagyslių sistemos reakcijos į stresą.

Pirmasis etapas (10 min.) – ramybės. Tiriamasis 
ramiai sėdi. Jam matuojami AKS ir pulsas, fiksuojamas 
elektrokardiografinis signalas (EKG). AKS matuojamas 
ramybės etapo pradžioje bei praėjus 2, 5, 7 ir 9 min. Po 
ramybės etapo tiriamiesiems paaiškinama tolesnė tyrimo 
procedūra.

Antrojo etapo (5 min.) metu pateikiama testo užduoties 
instrukcija: tiriamasis turi pasakyti 5 min trukmės kalbą 
„priėmimo į darbą komisijai“. Jos metu reikia paaiškinti, 
kodėl asmuo siekia gauti darbą ir kodėl jis yra geresnis už 
kitus, tariamai pretenduojančius į šį darbą. Pasiruošimo metu 
tiriamasis paliekamas vienas. Širdies ir kraujagyslių sistemos 
matavimai atliekami praėjus šio etapo 1, 2 ir 5 min. Instrukcija 
ir pasiruošimas kalbėjimui užtrunka iki 10 min. Pagrindinė 
instrukcija trunka 2 min. Tiriamieji perspėjami, kad sakant 
kalbą „priėmimo į darbą komisijai“, negalima naudotis 
užrašais. „Priėmimo į darbą komisija“ su tiriamaisiais 
susitinka du kartus: užduoties instrukcijos pateikimo ir kalbos 
metu. Pagal TSST protokolą, „priėmimo į darbą komisijos“ 
nariai turi būti rimti (rimta veido išraiška), tarpusavyje 
nesikalbėti ir nejuokauti.

Trečiojo etapo (5 min.) metu į kabinetą įeina „priėmimo 
į darbą komisija“ ir paprašo tiriamojo pagrįsti, kodėl jis yra 
tinkamiausias kandidatas į tariamą darbo vietą. Tiriamasis 
pristato savo parengtą kalbą. Jei kalba baigiama greičiau 
nei per 5 min, tiriamąjam pateikiami papildomi standartiniai 
klausimai, kad interviu truktų 5 min. Širdies ir kraujagyslių 
sistemos matavimai fiksuojami, pradėjus kalbėti, 2 ir 5 kalbos 
minutę.
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Ketvirtojo etapo (8,5 min.) metu atliekamas Greitėjantis 
sudėties testas (angl. Passed Auditory Serial Addition Test, 
PASAT). Greitėjančio sudėties testo metu per grotuvą tiriamasis 
girdi įrašytą skaičių seką. Tiriamojo prašoma tam tikra tvarka 
sudėti girdimus skaičius ir garsiai pasakyti sumą. Pateikiami 
keturi įrašai, kuriuose skaičiai vardijami greitėjančia tvarka 
(vieno įrašo skaičių sekos trukmė atitinkamai – 2,4, 2,0, 1,6 
ir 1,2 min). Be tiriamojo kambaryje yra ir tyrėjas. Širdies ir 
kraujagyslių sistemos matavimai atliekami po kiekvienos 
skaičių serijos. 

Penktasis etapas (10 min.) – ramybės (atsigavimo atlikus 
visas užduotis) laikas, tapatus pirmajam ramybės laikotarpiui. 

Testo metu taikomos tiriamojo saugumo priemonės: 
tiriamieji nuolatos stebimi ir prireikus testas nutraukiamas. 
TSST nutraukimo sąlygos: AKS sumažėjimas daugiau kaip 10 
mmHg (išlieka mažesnis nei pradinis), nors stresas didinamas; 
techniniai gedimai, dėl kurių sunku stebėti EKG arba AKS; 
tiriamojo prašymas baigti tyrimą; hipertenzinė reakcija 
(sistolinis AKS>250 mmHg ir(ar) diastolinis AKS>115 
mmHg). Po TSST visi dalyviai apie išgyventą stresą kalbasi 
su psichologu.

Tyrimo procedūrai vadovauja psichologas. Tyrime taip 
pat dalyvauja keturi laborantai, kurie yra „priėmimo į darbą 
komisijos“ nariai ir atsakingi už širdies ir kraujagyslių 
sistemos matavimų priežiūrą. TSST metu dalyvauja gydytojas 
kardiologas, kuris atsakingas už tiriamojo fizinės būklės 
priežiūrą.

Statistinė analizė 

Gautų duomenų analizė atlikta naudojant statistinio 
paketo SPSS 17.0 versiją. Duomenų pasiskirstymo analizei 
taikytas Kolmogorov ir Smirnov testas. Kiekybiniai dydžiai 
buvo pasiskirstę normaliai, todėl jų palyginimui skirtingais 
etapais taikytas dispersinės analizės metodas ANOVA, o 
rodiklių skirtumams tarp etapų nustatyti naudojamas Post Hoc 
Fisher LSD testas. Pearson koreliacijos koeficientas taikytas 
ryšiui tarp priklausomų ir nepriklausomų kintamųjų nustatyti. 
Priklausomi kintamieji: sistolinis ir diastolinis AKS ir pulsas. 
Nepriklausomi kintamieji: amžius, lytis, KMI. Duomenų 
skirtumas statistiškai reikšmingas kai p<0,05.

REZULTATAI 

Nė vienam iš 29 dalyvavusiųjų tyrime TSST nebuvo 
nutrauktas. Visų tiriamųjų demografiniai ir antropometriniai 
duomenys pateikiami 1 lentelėje. Bendrasis KMI vidurkis 
(±SN) 25,1±5,8 kg/m². Nepakankamo svorio (KMI<18,5) buvo 
1 (3,4 proc.) tiriamasis, normalaus svorio (18,5≤KMI≤24,9) 
buvo 17 (58,6 proc.) tiriamųjų, antsvorį (25,0≤ KMI≤29,9) 
turėjo 7 (24,1 proc.) tiriamieji, nutukimą (KMI≥30,0) – 4 (13,8 
proc.) tiriamieji.

Skirtingais TSST tyrimo etapais matuotų širdies ir 
kraujagyslių sistemos rodiklių reikšmės pateikiamos 2 lentelėje. 
Nustatyta reikšmingų skirtumų tarp sistolinio AKS parametrų 
skirtingais tyrimo etapais (F=17,7; p=0,001). Aukščiausią 
reikšmę (±SN) sistolinis AKS pasiekė kalbos etapo metu 
158 (±16) mmHg, lyginant su sistolinio AKS reikšmėmis 
ramybės (p<0,001), pasiruošimo kalbai (p<0,001), aritmetinės 
užduoties (p=0.04) ir atsigavimo (p<0,001) etapais (1 pav.). 
Patikimų skirtumų nustatyta ir tarp diastolinio AKS parametrų 
skirtingais tyrimo etapais (F=16,62; p<0,001). Aukščiausią 
reikšmę (±SN) diastolinis AKS pasiekė kalbos etapo metu 
99 (±13) mmHg lyginant su diastolinio AKS reikšmėmis 
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1 lentelė. Savanorių, dalyvavusių Triero socialinio streso testo 
tyrime, demografinės ir antropometrinės charakteristikos (n=29)

Rodikliai Vidurkis ± SD; n (proc.)

Amžius metais 36 ± 13

Vyrai 9(31,0)

Moterys 20(69,0)

KMI* 25,06 ± 5,78

KMI**< 18,5 1(3,4)

18,5 ≤  KMI** ≤ 24,9 17(58,6)

25,0 ≤ KMI** ≤ 29,9 7(24,1)

KMI** ≥ 30,0 4(13,8)

*Kūno masės indeksas (KMI) apskaičiuojamas pagal formulę – kg/m²
**KMI rezultatai buvo klasifikuoti pagal PSO rekomendacijas

2 lentelė. Savanorių, dalyvavusių Triero socialinio streso testo tyrime, širdies ir kraujagyslių sistemos rodiklių vidurkiai (±SN) 
skirtingais tyrimo etapais (n=29)

Širdies ir kraujagyslių 
sistemos rodikliai 

Ramybė Pasiruošimas
kalbai Kalba Skaičiavimas Atsigavimas F p*

σRR, ms 44,86±18,72 45,59±16,31 55,96±23,13 48,43±18,61 46,75±15,78 1,63 ns
LLDK, ms 31,62±12,87 32,75±13,84 41,79±19,28 36,54±16,58 35,43±14,21 1,85 ns
LDK, ms 23,69±11,03 24,61±8,79 31,96±16,05 26,75±9,98 23,79±10,41 2,55 ns
ADK, ms 17,79±12,33 14,18±5,57 13,00±5,37 12,68±5,30 14,75±6,73 2,06 ns
LLDK, proc. 53,83±14,12 55,61±15,51 57,96±18,82 58,50±14,74 59,46±17,48 0,58 ns
LDK, proc. 29,10±11,37 33,21±13,25 35,50±16,99 33,68±13,59 28,39±13,52 1,40 ns
ADK, proc. 17,07±13,00 11,18±5,49   6,54±3,86   7,82±4,05 12,14±8,85 7,78 <0,001
Sistolinis AKS, mmHg 126,61±15,37 142,26±17,41 157,86±16,17 149,01±19,26 129,57±15,38 17,70 <0,001
Diastolinis AKS, mmHg 76,52±11,66 86,82±11,71 98,75±12,76 92,25±12,61 79,64±11,11 16,62 <0,001
Pulsas, k/min 74,97±11,52 86,15±12,15 96,41±16,83 88,31±14,47 75,88±10,08 13,44 <0,001

*Taikytas dispersinės analizės metodas ANOVA; ns – nėra statistiškai reikšmingo skirtumo; p ≥0,05.



ramybės (p<0,001), pasiruošimo kalbai (p<0,001), aritmetinės 
užduoties (p=0,04) ir atsigavimo (p<0,001) etapais (2 pav.). 
Nustatyta reikšmingų skirtumų tarp dalyvių pulso parametrų 
skirtingais tyrimo etapais (F=13,44; p=0,001). Didžiausia 
tiriamųjų pulso reikšmė (±SN) buvo kalbos etapo metu 96 
(±17) lyginant su pulso reikšmėmis ramybės (p<0,001), 
pasiruošimo kalbai (p<0,001), aritmetinės užduoties (p=0.02) 
ir atsigavimo (p=0,00) etapais (3 pav.). Skirtingai nuo kitų 
matuotų ŠRV parametrų, tik aukšto dažnio komponentės ADK 
(proc.) išraiška reikšmingai kito skirtingais tyrimo etapais 
(F=7,78; p=0,001). Komponentės reikšmė (±SN) kalbos etapo 
metu 6,54 (±3,86) reikšmingai skyrėsi, lyginant su ADK (proc.) 
reikšmėmis ramybės (p<0,001), pasiruošimo kalbai (p=0,03), 
atsigavimo (p=0,01) etapais, bet ne su aritmetinės užduoties 
(p=0.54) etapu (4 pav.).

Research Reports

Ryšiui tarp priklausomų (AKS ir pulso parametrų) ir 
nepriklausomų kintamųjų (amžiaus, lyties ir KMI) nustatyti 
atlikta koreliacinė analizė taikant Pearson koreliacijos 
koeficientą (3 lentelė). Nustatyta, kad atsigavimo po 
patirto streso etapu sistolinis AKS buvo susijęs su tiriamųjų 
lytimi (r=-0,42; p=0,03). Atsigavimo momentu tirtų vyrų 
sistolinis AKS buvo didesnis nei moterų. Nustatyta neigiama 
koreliacija tarp tiriamųjų amžiaus ir pulso rodiklių, matuotų 
pasiruošimo kalbai (r=-0,4; p=0,04), kalbos (r=-0,48; p=0,01) 
ir skaičiavimo (r=-0,43; p=0,03) etapų metu. KMI teigiamai 
koreliavo su sistoliniu AKS pasiruošimo kalbai (r=0,42; 
p=0,03), skaičiavimo (r=0,45; p=0,02) ir atsigavimo (r=0,44; 
p=0,03) etapais. Analogiškai teigiama koreliacija nustatyta 
tarp tiriamųjų KMI ir jų diastolinio AKS pasiruošimo kalbai 
(r=0,44; p=0,03), kalbos (r=0,49; p=0,01), skaičiavimo 
(r=0,58; p=0,01) ir atsigavimo (r=0,51; p=0,01) etapų metu.
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3 lentelė. Širdies ir kraujagyslių sistemos rodiklių koreliacija su demografiniais ir antropometriniais rodikliais skirtingais Triero 
socialinio streso testo etapais (Pearson koreliacijos)

Širdies ir kraujagyslių sistemos rodiklių reikšmės 
skirtingais tyrimo etapais

Lytis Amžius KMI
r p* r p* r p*

Sistolinis AKS ramybės metu -0,36 ns -0,15 ns 0,26 ns
Sistolinis AKS pasiruošimo kalbai metu -0,24 ns -0,14 ns 0,42 0,034
Sistolinis AKS kalbos metu -0,21 ns -0,26 ns 0,35 ns
Sistolinis AKS skaičiavimo užduoties metu -0,3 ns -0,23 ns 0,45 0,02
Sistolinis AKS atsigavimo metu -0,42 0,032 -0,08 ns 0,44 0,025

Diastolinis AKS ramybės metu -0,25 ns 0,05 ns 0,37 ns
Diastolinis AKS pasiruošimo kalbai metu -0,1 ns -0,07 ns 0,44 0,026
Diastolinis AKS kalbos metu -0,27 ns -0,16 ns 0,49 0,012
Diastolinis AKS skaičiavimo užduoties metu -0,28 ns -0,16 ns 0,58 0,002
Diastolinis AKS atsigavimo metu -0,24 ns 0,04 ns 0,51 0,008

Pulsas ramybės metu -0,04 ns -0,37 ns 0,06 ns
Pulsas pasiruošimo kalbai metu 0,01 ns -0,4 0,043 -0,02 ns
Pulsas kalbos metu 0,12 ns -0,48 0,012 -0,02 ns
Pulsas skaičiavimo užduoties metu -0,16 ns -0,43 0,029 0,11 ns
Pulsas atsigavimo metu -0,14 ns -0,33 ns 0,22 ns

*Taikytas Pearson koreliacijos koeficientas; ns – nėra statistiškai reikšmingo skirtumo; p≥0,05

1 pav. Savanorių, dalyvavusių Triero socialiniame streso testo tyrime, sistolinio arterinio kraujo spaudimo vidurkių kitimas 
skirtingais tyrimo etapais (n=29)
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REZULTATŲ APTARIMAS

Šio tyrimo metu buvo vertintas sveikų savanorių širdies ir 
kraujagyslių sistemos rodiklių atsakas į TSST. Tyrimo metu 
tiriamųjų AKS, pulsas ir ŠRV aukšto dažnio komponentė (ADK 
proc.) reikšmingai kito. Nustatyta, jog širdies ir kraujagyslių 
sistemos rodiklių kitimas nebuvo susijęs su demografiniais ir 

antropometriniais tiriamųjų rodikliais ramybės metu, tačiau 
kitų TSST etapų metu šių rodiklių kitimas buvo susijęs su 
demografiniais ir antropometriniais įverčiais. Sistolinis AKS 
atsigavimo metu tyrime dalyvavusių vyrų buvo didesnis nei 
moterų. Užduočių metu jaunesnių tiriamųjų pulsas didėjo 
labiau nei vyresnių. KMI užduočių atlikimo ir atsigavimo 

2 pav. Savanorių, dalyvavusių Triero socialiniame streso testo tyrime, diastolinio arterinio kraujo spaudimo vidurkių kitimas 
skirtingais tyrimo etapais (n=29)

3 pav. Savanorių, dalyvavusių Triero socialiniame streso testo tyrime, pulso reikšmių vidurkių kitimas skirtingais tyrimo etapais 
(n=29)

4 pav. Savanorių, dalyvavusių Triero socialiniame streso testo tyrime, širdies ritmo variabilumo komponentės ADK (proc.) vidurkių 
kitimas skirtingais tyrimo etapais (n=29)
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metu buvo susijęs su didesniais sistolinio bei diastolinio AKS 
rodikliais.

Nustatyta tiriamųjų AKS ir pulso rodiklių kitimo 
tendencija, statistiškai reikšmingi skirtumai lyginant AKS 
ir pulsą visais tyrimo etapais: ramybės prieš prasidedant 
užduotims, pasiruošimo kalbai, kalbos, skaičiavimo ir 
ramybės (atsigavimo) laiko atlikus visas užduotis. Tokius 
AKS ir pulso pokyčius pateikia kitų TSST studijų autoriai 
[13, 14]. Anot autorių [6, 11], tokie tiriamųjų AKS ir pulso 
pokyčiai, reaguojant į psichosocialinį stresą, rodo, kad TSST 
yra patikimas ir validus instrumentas, matuojant sveikų 
tiriamųjų reakciją į stresą.

Lyginant su kitais tyrimo etapais (ramybės prieš 
prasidedant stresą keliančioms užduotims ir atsigavimo po 
šių užduočių), stresą keliančių užduočių metu nustatytas 
ŠRV komponentės ADK (proc.) sumažėjimas. Toks ŠRV 
komponentės ADK (proc.) pokytis taip pat minimas ir kitų 
mokslininkų [8, 9]. Jis būdingas sveikiems tiriamiesiems 
kaip reakcija į socialinį stresą. Tyrime, kuriame 14 sveikų 
tiriamųjų ŠRV duomenys buvo lyginami su 10 tiriamų 
panikos priepuolį turinčių pacientų ŠRV rodikliais, nustatyta, 
kad pastarųjų ŠRV komponentė ADK proc. buvo reikšmingai 
mažesnė [26]. Vadinasi, mūsų tyrimo rezultatai patvirtina 
teiginį, kad TSST sukelia stiprų streso poveikį, veikiantį 
fiziologinius tiriamųjų parametrus.

Mūsų atliktas tyrimas patvirtino Lennartsson ir kt. 
[13] tyrimo rezultatus, jog streso metu tirtų vyrų sistolinis 
AKS didesnis nei moterų atsigavimo metu. Galima daryti 
prielaidą, jog tirtų moterų AKS rodikliai po patirto streso 
linkę normalizuotis greičiau nei vyrų, jų sistolinis AKS 
išlieka didesnis. Nustatyta neigiama koreliacija tarp tiriamųjų 
amžiaus ir pulso patvirtina kitų tyrėjų padarytas išvadas, 
jog vyresnių žmonių pulsas psichologinio streso metu yra 
mažesnis nei jaunesnių [14]. Kaip ir daugelio kitų tyrėjų 
nustatyta teigiama koreliacija tarp KMI ir AKS [15, 16, 18]. 
Didesnis sistolinis ir diastolinis AKS buvo susijęs su didesniu 
KMI. Vadinasi, streso metu didesnį KMI turinčių tiriamųjų 
sistolinis ir diastolinis AKS kyla daugiau nei mažesnį KMI 
turinčių tiriamųjų. Tačiau nenustatyta koreliacijos tarp 
tiriamųjų pulso rodiklių ir KMI. Kiti autoriai priešingai, 
nurodo, jog egzistuoja neigiamas ryšys tarp pulso rodiklių ir 
KMI [16, 18, 19]. Vadinasi, veikiant psichologiniam stresui, 
pulso dažnio rodikliai mažesni tų tiriamųjų, kurių KMI 
rodo antsvorį (KMI>25) arba nutukimą (KMI≥30). Tyrimo 
rezultatai galėjo nesutapti dėl mažos tiriamųjų imties. Tarp 
mūsų tiriamųjų nebuvo pakankamai antsvorį ir nutukimą 
turinčių žmonių. Kita vertus, koreliacijos tarp pulso ir KMI 
nebuvimą patvirtina Steptoe ir Wardle [20] tyrimas, kurio 
tiriamieji buvo vidutinio amžiaus valdininkai.

TSST yra patikima intensyvų psichosocialinį stresą 
sukelianti priemonė, nes į TSST procedūrą įtraukiami 
socialinio vertinimo elementai [2]. Žinoma, kad socialiniame 
gyvenime žmonės viešai prisistatydami, bijo būti vertinami, 
kritikuojami [2]. Galima teigti, kad tiriamasis galvoja apie 
socialinį įvertinimą ir išgyvena skirtingo intensyvumo 
emocijas TSST etapų metu. Taigi, tyrėjai turėtų atsižvelgti 
į kognityvinį ir emocinį socialinio vertinimo aspektus. 
Aptariant tyrimą su psichologu, rekomenduojama naudoti 
minčių, susijusių su tyrimo užduotimis registravimo lapą. 
Taip būtų galima tiksliau nustatyti minčių, keliančių stresą, 
pobūdį. Taip pat rekomenduojama registruoti emocijas, 
kylančias skirtingais TSST etapais.

Rekomenduojama tęsti tyrimus, remiantis Matthews ir 
kt. [27] tyrimo rezultatais, kur nurodoma, jog kuo didesnis 
tiriamųjų AKS psichosocialinio streso metu, tuo didesnė 
hipertenzinės ligos rizika. Taip pat, hipertenzijos prognozei 
svarbus AKS kitimas susijęs su KMI, kuris nebuvo stebimas 
ramybėje, bet išryškėjo streso metu. Tačiau, išlieka neaiški 
tiriamųjų AKS rodiklių atsako į TSST norma, pagal kurią 
būtų galima patikimai prognozuoti hipertenzijos išsivystymo 
tikimybę. Todėl būtina parinkti reprezentatyvesnes tiriamųjų 
imtis, tiriant sveikų asmenų atsaką į psichosocialinį stresą 
laboratorinėmis sąlygomis, taikant TSST. Atliekant tyrimą, 
rekomenduotina atsižvelgti ir į kitus TSST rezultatus, 
veikiančius biologinius ir socialinius veiksnius, tokius kaip 
endokrininės sistemos funkcijos arba vaikystėje patirta 
prievarta [28, 29].  

Vertinant bei interpretuojant šio tyrimo duomenis, reikėtų 
paminėti keletą šio tyrimo ribotumų. Tiriamųjų imtis buvo 
sudaryta ne visiškai laikantis atsitiktinės atrankos kriterijų. 
Pakviesti dalyvauti tie žmonės, kurie dirbo arba lankėsi 
LSMU EMI. Dėl mažos tiriamųjų imties šis tyrimas neleidžia 
pakankamai reprezentuoti sveikų žmonių grupės širdies ir 
kraujagyslių sistemos rodiklių atsako į TSST. 

IŠVADOS

Sveikų žmonių AKS, pulso ir ŠRV aukšto dažnio 
komponentės (ADK, proc.) rodikliai kinta priklausomai nuo 
TSST metu patiriamo streso: AKS ir pulso rodikliai pasiekia 
piką kalbos etapo metu, o tuo pačiu etapu ŠRV aukšto dažnio 
komponentė ADK, proc. pasiekia mažiausią savo reikšmę.

Sveikų žmonių AKS ir pulso reakcija į stresą susijusi su 
demografiniais ir antropometrinias rodikliais: vyrų sistolinis 
AKS atsigavimo po streso metu yra didesnis nei moterų; 
jaunesnių asmenų sistolinis AKS streso ir atsigavimo po 
streso metu yra didesnis nei vyresnių; didesni KMI rodikliai 
yra susiję su didesniu sistoliniu ir diastoliniu AKS. 
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