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Greivso ligos nesėkmingo medikamentinio gydymo prognozės žymenys
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 Greivso liga – TAI autoimuninė skydliaukės liga, sąlygota antikūnų prieš tireotropinio hormono receptorius poveikio. 
Ji sudaro 50–80 proc. visų hipertiroidizmo priežasčių. Šia liga serga apie 0,5 proc. populiacijos. Greivso liga moterys serga 
5–10 kartų dažniau nei vyrai. Dažniausiai serga 40–60 metų žmonės, nors liga gali pasireikšti bet kuriuo gyvenimo laikotarpiu. 
Skydliaukės abliacija radiojodu, operacija, medikamentinis gydymas antitireoidiniais preparatais – tai pagrindiniai Greivso 
ligos gydymo metodai. Nėra vieningos nuomonės, kuris šių metodų yra pirmojo pasirinkimo gydymo būdas, nes nė vienas iš 
jų atskirai neužtikrina stabilios eutireozės. Nors tireostatikai gana efektyviai kontroliuoja hipertireozę, tačiau ilgalaikę ligos 
remisiją, nutraukus gydymą, pasiekia tik trečdalis pacientų. Prognozinių žymenų identifikavimas svarbus atrenkant didelės 
rizikos ligonius radikaliam gydymui.

 Tyrimo tikslas. Nustatyti lyties, amžiaus, skydliaukės dydžio bei ultragarsinių skydliaukės parametrų, medikamentinio 
gydymo trukmės prognozinę reikšmę Greivso ligos nesėkmingam medikamentiniam gydymui. 
Tyrimo medžiaga ir metodai. Atlikta retrospektyvioji 120 suaugusių pacientų, kuriems buvo naujai diagnozuota Greivso liga, 
medicininių dokumentų analizė. Pagal ligos baigtį pacientai suskirstyti į keturias grupes: 1 grupė – po medikamentinio gydymo 
pasiekta ilgalaikė (≥ 12 mėn.) ligos remisija, ligos atkryčių neužfiksuota; 2 grupė – po medikamentinio gydymo pasiekta ilgalaikė 
(≥ 12 mėn.) remisija, tačiau užfiksuotas mažiausiai vienas ligos atkrytis nutraukus gydymą; 3 grupė – dėl besikartojančių ligos 
atkryčių gydyti radikaliai; 4 grupė – gydyti radikaliai, nenutraukus nuoseklaus gydymo medikamentais, nes nepavyko pasiekti 
eutireozės. 1 ir 2 grupės kartu sudarė „remisijos“ grupę, 3 ir 4 grupės – „nesėkmingo gydymo“ grupę.

 Rezultatai. Lyginant tiriamųjų grupes gydymo pradžioje, jos nesiskyrė pagal lytį, amžių ir FT4 koncentracijos 
kraujyje vidurkius. Moterys ir vyrai vienodai dažnai patyrė gydymo nesėkmę – 63,4 ir 63,0 proc., atitinkamai. Vienodai dažnai 
gydymo nesėkmę patyrė ir jaunesni nei 40 metų ir 40 metų bei vyresni pacientai. Didelė (III laipsnio) struma keturis kartus 
dažniau nustatyta nesėkmingo gydymo grupėje palyginti su remisijos grupe – 27,6 ir 6,8 proc., šansų santykis (ŠS) = 5,2 [95 
proc. PI 1,5–18,7], p=0,006. Vertinant skirtingų gydymo būdų (vien tireostatiku arba tireostatiku kartu su levotiroksinu) įtaką 
ligos baigčiai, reikšmingo skirtumo nenustatyta (p=0,97). Nei pradinio medikamentinio gydymo trukmė, nei bendra gydymo 
trukmė sujungtose grupėse statistiškai reikšmingai nesiskyrė. Vertinant echogeniškumą ir jo pokyčius po gydymo, nustatyta, 
kad hipoechogeniškas skydliaukės audinys po gydymo (ŠS=4,4 [95 proc. PI 1,9–10,1]) ir stabiliai visą gydymo laiką išlikęs 
hipoechogeniškas skydliaukės audinys (ŠS= 5,4 [95 proc. PI 2,4–12,2]) reikšmingai susiję su dažnesne gydymo nesėkme. 

 Išvados. Didelė (III laipsnio) struma, žemas skydliaukės audinio echogeniškumas po medikamentinio gydymo – tai 
požymiai, turintys prognozinę konservatyvaus nesėkmingo gydymo reikšmę.

 Literatūra:
Lietuvos endokrinologija. 2011, t. 19, Nr. 4. ISSN 1392–7213 p. 69–74.
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sergančiųjų išemine širdies liga nuovargio ir širdies ritmo variabilumo 
sąsajos
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 Tikslas. Išnagrinėti sergančiųjų IŠL nuovargio ir širdies ritmo variabilumo sąsajas.
Kontingentas ir tyrimo metodai. Išnagrinėti 1184 sergančių IŠL, sutikusių dalyvauti tyrime, gydytų antrajame reabilitacijos 
etape, duomenys. Amžiaus vidurkis – 58,7±9,7 metų. Fizinis pajėgumas grupėje – 70,8±29,3 W. Vertinant bendrąjį nuovargį ir 
nuovargio subskales, nustatyti šie įverčių vidurkiai, procentais: bendras nuovargis – 49,2±25,3, fizinis nuovargis – 53,8±26,4, 
protinis nuovargis – 38,5±26,0, sumažėjęs aktyvumas – 54,9±24,2, sumažėjusi motyvacija – 40,6±21,3. Depresija nustatyta 209 
(17,7 proc.), nerimas – 454 (38,3 proc.) ligoniams. Vertinti sinusinio širdies ritmo (ŠR) variabilumo (ŠRV) rodikliai: bendrasis 
ŠR variabilumas (σRR), širdies ritmo spektro komponentės: labai lėtų dažnių (LLDK, nuo 0,003 iki 0,04 Hz), lėtų dažnių (LDK, 
nuo 0,04 iki 0,15 Hz) ir aukštų dažnių (ADK, nuo 0,15 iki 0,4 Hz), absoliučiomis reikšmėmis (σLLDK ms, σLDK ms, σADK 
ms), bei santykis σLDK/σADK, rodantis simpatinės, parasimpatinės reguliacijos disbalansą. 
 Rezultatai. Nagrinėjant subjektyviai juntamo nuovargio ir jo subskalių (kaip priklausomų kintamųjų) sąsają su 
ŠR variabilumo rodikliais, taikyta daugiamatė tiesinė regresinė analizė. Į modelius įtrauktos reikšmingos nepriklausomos 
determinantės, nustatytos vienmatės regresinės analizės metu. ŠR variabilumo rodikliai dėl jiems būdingo didelio tarpusavio 
ryšio į modelius buvo įtraukiami po vieną paeiliui (enter metodas): ŠR dažnis, ŠR variabilumas ir ŠR spektro labai lėtų, lėtų ir 
aukštų dažnių komponentės. Daugiamatė linijinės regresijos analizė, sukontroliavus pagal lytį, amžių, širdies nepakankamumą, 
nerimą, depresiją, fizinį pajėgumą, cukrinį diabetą ir beta blokatorių vartojimą parodė, jog tarp ŠR dažnio ramybėje ir bendrojo 
nuovargio yra sąsaja (b=–0,10, p=0,000) kaip ir kitų klinikinių rodiklių, kaip depresijos (b=0,30, p=0,001), nerimo (b=0,24, 
p=0,000), fizinio pajėgumo (b=–0,15, p=0,000) ir širdies nepakankamumo (b=–0,08, p=0,003). Modelio determinacijos 
koeficientas R2=0,32. Taikant kitus modelius, nustatyta subjektyviai juntamo nuovargio sąsaja su širdies ritmo variabilumu 
(b=–0,07, p=0,008) (R2=0,31), ŠR spektro aukštų dažnių (b=–0,09, p=0,001) (R2=0,32) ir lėtų dažnių (b=–0,06, p=0,013) 
(R2=0,31) komponentėmis. Tyrimo duomenys rodo, kad ŠR variabilumo rodikliai – dažnesnis pradinis ŠR dažnis, mažesnis ŠR 
variabilumas, mažesnis ŠR aukštų ir lėtų dažnių komponenčių indėlis širdies ritmo spektre turi sąsajas su didesniu nuovargiu 
(lentelė). 
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Bendras
nuovargis 

,32(78,7)*** –,10*** x x x – – –,08** ,24*** ,30*** –,15***
,31(76,7)*** x –,07** x x –,09** ,24*** ,30*** –,16***
,31(76,5)*** x x –,07* x – – –,09** ,24*** ,30*** –,16***
,32(77,8)*** x x x –,09** – – –,09** ,24*** ,30*** –,16***

Fizinis
nuovargis

,22(48,4)*** –,06* x x x – – – ,15*** ,26*** –,19***
,22(47,6)*** x – x x – – – ,15*** ,26*** –,20***
,22(47,6)*** x x – x – – – ,15*** ,26*** –,20***
,22(47,9)*** x x x – – – – ,15*** ,26*** –,20***

Sumažintas
aktyvumas

,18(36,2)*** – x x x – –,07* – ,09* ,29*** –,19***
,18(36,0)*** x – x x – –,07* – ,08* ,29*** –,19***
,18(35,8)*** x x – x – –,07* – ,08* ,29*** –,19***
,18(36,8)*** x x x –,07* – –,06* – ,09* ,29*** –,19***

Lentelė. daugiamatės regresijos metu reikšmingi ŠRV rodikliai ir veiksniai, kurie turi įtakos sergančiųjų išemine širdies liga nuovargiui, β(p)

* p<0,05; **p<0,01; *** p<0,001; paryškinti požymiai, kai β>0,2

Taip pat nustatyta sąsaja tarp širdies ritmo dažnio ramybėje (b=0,06, p=0,030) ir fizinio nuovargio dedamosios 
(R2=0,22), tarp mažesnės širdies ritmo spektro aukštų dažnių komponentės (b=–0,07, p=0,010) ir sumažėjusio fizinio aktyvumo 
(R2=0,18) skalės, kartu su depresija (b=0,29, p=0,000), fiziniu pajėgumu (b=0,19, p=0,000), nerimu (b=0,09, p=0,013), beta 
blokatorių vartojimu (b=0,05, p=0,050) bei lytimi (b=0,06, p=0,032).

Išvada. Nustatyta sergančiųjų IŠL subjektyviai jaučiamo nuovargio sąveika su dažnesniu ŠR dažniu ramybėje, 
sumažėjusiu ŠR variabilumu ir mažesnėmis ŠR spektro aukštų ir lėtų dažnių komponenčių vertėmis.
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diagnostinis savęs vertinimo skalių tikslumas nustatant depresiją 
sergantiesiems išemine širdies liga

Adomas bUNEVIČIUs, Margarita sTANIŪTĖ, Julija bRožAITIENĖ, Robertas bUNEVIČIUs
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas, Vydūno al.4, Palanga,  

LT-00135, el. p.:a.bunevicius@yahoo.com

Tyrimo tikslas. Įvertinti Nerimo ir depresijos skalės (Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)) ir Beko 
depresijos inventoriaus-II (Beck Depression Inventory-II (BDI-II)) vidinį nuoseklumą ir psichometrines savybes, nustatant 
didžiosios depresijos epizodus (DDE) sergantiesiems išemine širdies liga (IŠL) reabilitacijos metu.

Metodai. Ištirti 522 sergantieji IŠL (72 proc. vyrų; amžiaus vidurkis – 58±9 metų) reabilitacijos metu dvi savaitės po 
ūminio kardialinio įvykio. Tiriamieji užpildė HADS Depresijos subskalę (HADS-D), HADS nerimo subskalę (HADS-A) ir BDI-
II. Auksiniu standartu buvo priimtas Tarptautinio minineuropsichiatrinio interviu (Mini International Neuropsychiatric Interview 
(MINI)) vertinimas, nustatant dabartinį DDE pagal DSM-IV-TR kriterijus.

Rezultatai. Dabartinis DDE buvo nustatytas 56 (11 proc.) pacientams. HADS-D, HADS-A, HADS-bendro ir BDI-II 
skalių vidinis nuoseklumas buvo aukštas. Plotas po ROC kreive buvo aukštesnis BDI-II palyginus su HADS. Optimali ribinė 
vertinimo reikšmė, diagnozuojant DDE, buvo ≥5 HADS-D, ≥8 HADS-A ir ≥14 HADS-bendro ir BDI-II. Optimali BDI-II ribinės 
vertinimo reikšmės psichometrinės savybės truputį geresnės lyginant su HADS. Tačiau teigiamos prognozuojančios vertės buvo 
žemos tiek HADS, tiek BDI-II.

Išvados. HADS ir BDI-II skalių vidinis nuoseklumas, vertinant sergančiuosius IŠL reabilitacijos metu, yra aukštas. 
Diagnozuojant DDE, optimali ribinė vertinimo reikšmė BDI-II yra truputį geresnė nei HADS. BDI-II ir HADS teigiamos 
prognozuojančios vertės buvo mažos ir rodo, kad didžioji dalis pacientų, turinčių teigiamus atrankos kriterijus, neatitiko DDE 
kriterijų.

Literatūra: 
Bunevicius A., Staniute M., Brozaitiene J., Bunevicius R. Diagnostic accuracy of self-rating scales for screening of depression in coronary artery 

disease patients. Journal of Psychosomatic Research 2012. (priduota spaudai)

Tezės

Ar depresijos klausimyne su nuovargiu susiję klausimai turi įtakos sąsajai 
su depresija ir nuovargiu sergantiesiems išemine širdies liga

Adomas bUNEVIČIUs, Julija bRožAITIENĖ, Albinas sTANKUs, Robertas bUNEVIČIUs
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas, Vydūno al.4, Palanga,  

LT-00135, el. p.:a.bunevicius@yahoo.com

Depresiją vertinantys instrumentai kartu apima klausimus, susijusius su nuovargiu, kuris, kaip simptomas, labai dažnai 
pasireiškia sergantiesiems išemine širdies liga (IŠL).

Tyrimo tikslas. Ištirti, ar specifiniai su nuovargiu susiję klausimai Depresijos klausimyne turi įtakos sąsajai su nuovargiu 
ir depresija sergantiesiems IŠL.

Tyrimo metodai. Ištirta 1470 ligonių, dalyvavusių reabilitacijos programoje ir sutikusių dalyvauti tyrime. Jiems 
tirtas subjektyvus nuovargis, naudojant daugiadimensinį nuovargio inventorių (MFI-20); depresijos simptomai tirti naudojant 
ligoninės Nerimo ir depresijos skalę (HADS) ir Becko depresijos klausimyną (BDI).

Rezultatai. Nustatytos vidutinio stiprumo koreliacijos tarp nuovargio MFI-20 verčių ir depresiškumo HAD skalės 
verčių, tarp klausimyno MFI-20 ir BDI-II klausimyno verčių. Stipresnė koreliacija nustatyta IŠL sergantiesiems, kuriems 
širdies nepakankamumo požymiai mažiau išreikšti palyginus su tiriamaisiais, kuriems ŠN požymiai labiau išreikšti. Pašalinimas 
klausimų, susijusių su nuovargiu iš HADS-D ir BDI-II klausimynų, tarpusavio sąsają pakeitė nereikšmingai.

Išvada. Specifiniai su nuovargiu susiję klausimai Depresijos klausimyne įtakos sąsajai su depresija ir nuovargiu 
sergantiesiems išemine širdies liga neturi. Tiriant depresiškumo simptomus sergantiesiems išemine širdies liga, su nuovargiu 
susijusių klausimų iš HADS-D ir BDI-II klausimynų šalinti netikslinga.

Literatūra:
Bunevičius A., Brožaitienė J., Stankus A., Bunevičius R. Specific fatigue-related items in self-rating depression scales do not bias an association 

between depression and fatigue in patients with coronary artery disease. General hospital psychiatry. New York : Elsevier. ISSN 0163-8343 2011; 33(5): 527-
529. IF: 2.777.
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sergančiųjų išemine širdies liga, dalyvaujančių kardiologinės reabilitacijos 
programoje, nuovargio, psichoemocinės būklės ir fizinio pajėgumo sąveika 

Adomas bUNEVIČIUs, Albinas sTANKUs, Julija bRožAITIENĖ, Robertas bUNEVIČIUs
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas, Vydūno al.4, Palanga,  

LT-00135, el. p.: rob@ktl.mii.lt

 Nuovargis yra vienas dažniausių sergančiųjų IŠL skundų, todėl svarbu nagrinėti, kiek nuovargis yra susijęs su ligonių 
emocine būkle, ir ar tam turi reikšmės jų fizinis pajėgumas.
 Tyrimo tikslas. Ištirti sergančiųjų IŠL subjektyviai jaučiamo nuovargio, psichoemocinės būklės ir fizinio pajėgumo 
sąveiką, jiems dalyvaujant kardiologinėje reabilitacijos programoje.
 Kontingentas ir tyrimo metodai. Skerspiūvio tyrime tiriamųjų grupę sudarė ligoniai, kuriems diagnozuota IŠL ir kurie 
antrąją savaitę po patirto ūminio miokardo infarkto arba nestabilios krūtinės anginos atvyko į kardiologinės reabilitacijos skyrių. 
1470 ligonių sutiko dalyvauti tyrime. Per tris dienas visiems tiriamiesiems buvo atlikti šie tyrimai: surinkti sociodemografiniai, 
klinikiniai duomenys, įvertina funkcinė būklė pagal NŠA funkcines klases, krūtinės anginos klasė ir subjektyvus nuovargis, 
naudojant daugiadimensinį nuovargio inventorių (MFI-20); naudojant ligoninės Nerimo ir depresijos skalę (HADS), įvertinti 
depresijos ir nerimo simptomai. Kitą dieną, taikant simptomų ribojamą dozuoto fizinio krūvio veloergometru mėginį, įvertintas 
aerobinis fizinis pajėgumas (vatai). Ligonių amžiaus vidurkis buvo 57 metai; 64 proc. buvo vyrų; miokardo infarktą buvo patyrę 
56 proc., krūtinės anginą – 44 proc. ligonių; pirmoji NŠA funkcinė klasė nustatyta 10 proc., antroji – 74 proc., trečioji – 16 
proc. ligonių. Pirmoji krūtinės anginos klasė nustatyta 18 proc. ligonių, antroji – 44 proc., trečioji – 5 proc. Cukrinio diabeto 
anamnezė nustatyta 9 proc. ligonių, 66 proc. ligonių buvo gydyti beta blokatoriais, 24 proc. ligonių nustatyta ryškūs depresijos 
simptomai (>8), 42 proc. ligonių – ryškūs nerimo simptomai (> 8). Nuovargis balais įvertintas taip: bendras nuovargis – 13±8, 
fizinis nuovargis – 13±8, protinis nuovargis – 11±8, sumažėjęs aktyvumas – 13±8, sumažėjusi motyvacija – 11±7 balai. Fizinis 
pajėgumas buvo 71±31 W.
 Rezultatai. Vienmatė regresinė analizė parodė teigiamą stiprų ryšį tarp visų nuovargio subskalių verčių ir nerimo bei 
depresijos simptomų išreikštumo, taip pat tarp fizinio pajėgumo ir NŠA funkcinių klasių. Taikant žingsninę daugiamatę regresinę 
analizę, nustatyta, kad depresijos simptomai buvo svarbiausiu veiksniu, turinčiu įtakos visoms nuovargio subskalėms ir kartu su 
kitais reikšmingais kintamaisiais nuovargio pasireiškimą sąlygojo nuo 17 iki 29 proc. Tačiau patikimo ryšio tarp nerimo, depresijos 
ir objektyviai įvertinto fizinio pajėgumo nenustatyta. Priešingai, nustatyta silpnas ryšys tarp subjektyviai jaučiamo nuovargio ir 
objektyviai nustatyto fizinio pajėgumo. Kartu nustatytas patikimai stiprus ryšys tarp NŠA FK ir fizinio pajėgumo (lentelė).

Lentelė. daugiamatės regresinės analizės reikšmingi veiksniai, turintys įtakos sergančiųjų išemine širdies liga nuovargiui, β(p)

Išvada. Sergančiųjų IŠL subjektyviai jaučiamam nuovargiui stipriausią įtaką daro nerimas ir depresija. Fizinio pajėgumo 
ir NŠA funkcinių klasių sąveika stipri, tačiau nepriklauso nuo nerimo bei depresijos simptomų pasireiškimo.
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,061
(,044)

–,139
(,000)

Sumažinta 
motyvacija

,203
(59/,000) – ,093

(,000)
,067

(,006) – – – – – ,319
(,000)

,102
(,000)

–,084
(,003)

Fizinis 
pajėgumas

,364
(75/,000)

–,265
(,000)

–,120
(,000)

–,096
(,000)

–,376
(,000)

–,088
(,000) – –,138

(,000) – – – x

Paryškinti požymiai, kai β>0,2

Literatūra:
Bunevicius A., Stankus A., Brozaitiene J., Girdler S.S., Bunevičius R. Relationship of fatigue and physical capacity with emotional and physical state in 
patients with coronary artery disease admitted for rehabilitation program // Am Heart J. – 2011, No. 162, p. 310–316. IF:5,052.
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Tezės

sergančiųjų išemine širdies liga gyvenimo kokybės, skydliaukės hormonų ir 
kortizolio sąsajos

Robertas bUNEVIČIUs, Margarita sTANIŪTĖ, Viltė GINTAUsKIENĖ, Justė bUNEVIČIŪTĖ, 
Charles b. NEMERoFF, Julija bRožAITIENĖ

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas, Vydūno al.4, Palanga,  
LT-00135, el. p.: mstaniute@ktl.mii.lt

 Skydliaukės hormonų ir kortizolio metabolizmas yra susijęs su sergančiųjų išemine širdies liga (IŠL) sergamumu ir 
ligos baigtimis.

 Tyrimo tikslas. Įvertinti sergančiųjų IŠL endokrininės funkcijos sąsajas su gyvenimo kokybe, susijusia su sveikata .

 Metodai. Ištirti 122 sergantieji IŠL (93 vyrai ir 29 moterys; amžiaus vidurkis – 56 metai) reabilitacijos metu. Su 
sveikata susijusi gyvenimo kokybė vertinta naudojant SF-36 klausimyną (36-item Short Form Medical Outcome Questionnaire); 
kraujo serumuose nustatytos laisvojo trijodtironino (T3), laisvojo tiroksino (T4), skydliaukę stimuliuojamojo hormono, rytinio 
kortizolio, popietinio kortizolio koncentracijos ir kortizolio koncentracijos pokytis; surinkti demografiniai duomenys, įvertintos 
klinikinės IŠL charakteristikos (NYHA funkcinės klasės), kūno masės indeksas, nerimo ir depresijos simptomai (Hospital 
Anxiety and Depression Scale).

 Rezultatai. Daugiamatė linijinės regresijos analizė, sukontroliavus pagal amžių, lytį, kūno masės indeksą, NYHA 
funkcines klases, nerimo ir depresijos simptomus, parodė, kad didesnės laisvojo T3 koncentracijos buvo susijusios su mažesniu 
veiklos ribojimu dėl emocinių problemų (β=0,358, p<0,001) ir su geresne emocine būkle (β=0,169, p=0,039). Didesnės laisvojo 
T4 koncentracijos buvo susijusios su geresniu fiziniu aktyvumu (β=0,233, p=0,014), su geresnius socialiniu funkcionavimu 
(β=0,214, p=0,021), su didesniu energingumu, gyvybingumu (β=0,187, p=0,031) ir mažesniu skausmo pojūčiu (β=0,264, 
p=0,009). Didesnės rytinio kortizolio koncentracijos ir didesnis kortizolio sekrecijos pokytis buvo susijęs su didesniu skausmo 
pojūčiu (β=–0,226, p=0,027; β=–0,226, p=0,022, atitinkamai).

 Išvados. Sumažėjusi skydliaukės hormonų sekrecija yra susijusi su blogesne fizine ir psichine sveikata, susijusia su 
gyvenimo kokybe, o padidėjusi kortizolio sekrecija su didesniu skausmo pojūčiu sergantiesiems išemine širdies liga.

 Parengta spaudai. 
Bunevicius R., Staniute M., Gintauskiene V., Buneviciute J., Nemeroff Ch. B., Brozaitiene J. Endocrine associations with health-related quality of life in 
coronary artery disease patients. Psychoneuroendocrinology 2012.
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sergančiųjų išemine širdies liga ir esančių kardiologinės reabilitacijos 
programoje kognityvinių funkcijų, depresijos, situacinio nerimo ir d tipo 

asmenybės sąsaja

Julius bURKAUsKAs, Robertas bUNEVIČIUs
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas, Vydūno al.4, Palanga,  

LT-00135, el. p.: julius.burkauskas@hotmail.com

Įvadas. Sergant išemine širdies liga (IŠL), neretai pablogėja kognityvinės funkcijos. Tyrimais patvirtinta, kad tokius 
sergančiųjų IŠL rodiklius, kaip gyvenimo kokybę [1, 2], nuovargį [3] ypač veikia depresija, situacinis nerimas, D tipo asmenybė, 
demografiniai ir kardiologiniai veiksniai. Moksliniai tyrimai pateikia mažiau duomenų apie šių veiksnių sąsają su sergančiųjų 
IŠL kognityvinėmis funkcijomis.

Tikslas. Įvertinti sergančiųjų IŠL kognityvinių funkcijų, depresijos, situacinio nerimo ir D tipo asmenybės charakteristikų 
sąsajas kardiologinės reabilitacijos programos metu. 

Metodai. Tyrime dalyvavo 568 pacientai, sergantys IŠL (406 vyrai (71 proc.)), amžiaus vidurkis – 59 metai). 
Kognityvinės funkcijos buvo matuojamos naudojant Taškų jungimo testą (angl. Trail Making Test), Skaičių simbolių testą (angl. 
Digit Symbol Test) ir Skaičių pakartojimo testą (angl. Digit Span Test) iš Wechsler‘io suaugusiųjų inteligencijos skalės (angl. 
Wechsler Adult Intelligence Scale) ir atliekant protinės būklės MINI tyrimą (angl. Mini Mental State Examination (MMSE)).

Pacientai užpildė ir Situacinio nerimo (STAI-S), Depresijos simptomų (BDI-II) ir D tipo asmenybės (DS-14) klausimynus. 
Į tyrimą taip pat įtraukti pacientų demografiniai (lytis, amžius, išsilavinimas) ir kardiologiniai klinikiniai (funkcinės būklės 
vertinimas pagal NYHA funkcinę klasę ir širdies ritmo variabilumas (ŠRV;σRR) duomenys. Ryšiui tarp kognityvinių funkcijų ir 
psichologinių, demografinių, kardiologinių klinikinių rodiklių nustatyti buvo naudojamas vienmatės linijinės regresijos modelis. 
Į daugiamatį regresijos modelį įtraukti visi vienmačiame modelyje statistiškai reikšmingi kintamieji.

Rezultatai. Vienmatės analizės duomenimis, nustatytos visų psichologinių, demografinių ir klinikinių kintamųjų 
sąsajos su kognityvinėmis funkcijomis. Atlikus daugiamatės regresijos analizę (enter metodu), nustatyta reikšminga sąsaja tarp 
MMSE (R2=,121) ir amžiaus (β =–,163), išsilavinimo (β=,246), DS-14 (β=–,138). Taip pat nustatyta reikšminga sąsaja tarp 
atgal teisingai pakartotų skaičių eilučių kiekio (R2=,157) ir lyties(β=,119), amžiaus (β=–,208), išsilavinimo (β=,293), STAI-S 
(β=–,115), ŠRV (β=,086). Teisingai užpildytų ženklų skaičius per 90 sek. (R2=,316) išliko susijęs su lytimi (β=,165), amžiumi 
(β=–,414), išsilavinimu(β=,316,), BDI-II (β=–,115). Laikas, per kurį pacientai užpildo tris skaičių simbolių eilutes (R2=,337), 
taip pat išliko susijęs su lytimi (β=–,148,), amžiumi (β=–,367), išsilavinimu (β=–,349), BDI-II (β=,136). Nustatyta reikšminga 
sąsają tarp taškų jungimo A užduoties (R2=,276) ir amžiaus (β=,401), išsilavinimo (β=–0,233), STAI-S (β=,122). Nenustatyta 
jokių statistiškai reikšmingų sąsajų tarp kognityvinių funkcijų ir NYHA funkcinės klasės. 

Išvados. Pacientų, sergančių IŠL ir esančių kardiologinės reabilitacijos programoje, kognityvines funkcijas labiausiai 
veikia demografiniai ir psichologiniai, bet ne kardiologiniai klinikiniai veiksniai. Depresijos simptomų pradžia, vyresnis amžius 
ir mažesnis išsilavinimas blogina psichomotorinį ir suvokimo greitį, užduočių atlikimo laiką. Situacinis nerimas neigiamai veikia 
suvokimo greitį ir protinį lankstumą. D tipo asmenybė neigiamai veikia bendrąsias kognityvines funkcijas. 

Literatūra:
1. Staniute, M.J., Brozaitiene, J., Bunevicius, R., 2011 Effects of Social Support and Stressful Life Events on Health-Related Quality of Life in 

Coronary Artery Disease Patients. [Epub ahead of print].
2. Pederson, S.S., Denollet, J. 2003 Type D personality, cardiac events, and impaired quality of life: a review. European Journal of Cardiovascular 

Prevention and Rehabilitation 10(4), 241-248.
3. Bunevicius, A., Stankus, A., Brozaitiene, J., Girdler, S.S., Bunevicius, R., 2012 Relationship of fatigue and exercise capacity with emotional and 

physical state in patients with coronary artery disease admitted for rehabilitation program. American Heart Journal 162(2), 310-316.
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Tezės

Klaipėdos gyventojų mirtingumo nuo galvos smegenų insulto pokyčiai 
1994–2008 m. 

Henrikas KAzLAUsKAs1,2, Nijolė RAŠKAUsKIENĖ1, Rima RAdžIUVIENĖ1, Vinsas JANUŠoNIs2

1Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas, Vydūno al.4, Palanga, LT-00135,
el. p.: h.kazlauskas@takas.lt

2 Klaipėdos universitetinė ligoninė, Klaipėda

Pastaraisiais metais skelbiami duomenys apie visų amžiaus grupių vyrų, ir moterų mirtingumo nuo insulto mažėjimo 
sulėtėjimą. Vakarų Europos šalyse mirtingumas nuo išeminės širdies ligos, insulto ir visų širdies kraujagyslių ligų mažėjo 
beveik tiesiškai 1970–2000 m. Pabaltijo šalyse užfiksuotas mirtingumo padidėjimo pikas 1994 m., po kurio prasidėjo spartus 
mirtingumo mažėjimas. Mūsų turimi duomenys ir buvo pradėti rinkti 1994 m. pagal Insulto kontrolės ir valdymo programos 
vykdymą Klaipėdos mieste. 

Tyrimo tikslas. Nustatyti Klaipėdos gyventojų mirtingumo nuo galvos smegenų insulto pokyčius per laikotarpį nuo 
1994 iki 2008 m.

Tyrimo metodai. Tiriamųjų kontingentas – visi abiejų lyčių 35–79 metų Klaipėdos gyventojai, Klaipėdos miesto 
civilinės metrikacijos biuro duomenimis, mirusieji nuo galvos smegenų insulto 1994–2008 m. (9-osios ir 10-osios peržiūros 
Tarptautinės ligų klasifikacijos kodai atitinkamai – 430–436 ir I60-I64). Vyrų ir moterų mirtingumo nuo galvos smegenų insulto 
rodikliai 100 000 gyventojų per metus standartizuoti pagal amžių, standartu naudojant Segi pasaulio populiaciją. Standartizuoto 
mirtingumo pokyčių kryptims analizuoti naudotas logaritminės tiesinės regresijos modelis. 

Rezultatai. Analizuojamuoju laikotarpiu (1994–2008) 35–79 metų vyrų mirtingumas nuo galvos smegenų insulto 
mažėjo vidutiniškai 4,6 proc. per metus (R2=23 proc., p=0,041); moterų – 6,5 proc. per metus (R2=52 proc., p=0,002). Tiesinis 
metinis mirtingumo procentinis pokytis buvo tikrinamas vizualiai ir apskaičiuojant skirtingų modelių R2. Prieita išvados, kad 
mirtingumo mažėjimas sulėtėjo ir po 2002 m. užfiksuotas padidėjimas, todėl laikotarpis buvo padalytas ir metinis pokyčio 
procentas apskaičiuotas dviem laikotarpiams. Modeliuojant mirtingumo duomenis, išskirti du laikotarpiai: 1994–2002 ir 2003–
2008 m. 1994–2002 m. laikotarpiu nustatytas tiesinis statistiškai reikšmingas abiejų lyčių ir visose amžiaus grupėse (R2=0,6–08) 
mirtingumo mažėjimas. 

Per 1994–2002 m. laikotarpį vyrų ir moterų mirtingumas nuo galvos smegenų insulto mažėjo tolygiai: 35–64 metų – 
atitinkamai – 20,4 proc. per metus, p=0,002 ir 14,7 proc. per metus, p=0,006; 65–79 metų – atitinkamai – 13,8 proc. per metus, 
p=0,005 ir 12 proc. per metus, p=0,019. 

Per 2003–2008 m. laikotarpį mirtingumas nuo galvos smegenų insulto didėjo tarp vidutinio amžiaus (35–64 metų) vyrų 
– 16,3 proc. per metus (p=0,019), tačiau tarp to paties amžiaus moterų ir tarp pagyvenusio amžiaus (65–79 metų) abiejų lyčių 
žmonių mirtingumas iš esmės nekito.

Išvados. Tiek vyrų, tiek moterų mirtingumo nuo galvos smegenų insulto rodikliai analizuojamu laikotarpiu reikšmingai 
sumažėjo, tačiau mirtingumas mažėjo netolygiai – nuo 2002 m. užfiksuotas mažėjimo sulėtėjimas. Laikotarpiu nuo 2003 iki 2008 
m. vidutinio amžiaus vyrų grupėje nustatytas statistiškai reikšmingas mirtingumo nuo galvos smegenų insulto padidėjimas, o to 
paties amžiaus moterų ir pagyvenusio amžiaus (65–79 metų) abiejų lyčių asmenų mirtingumas nepakito.

Literatūra:
Kazlauskas H, Raškauskienė N, Radžiuvienė R, Janušonis V. Stroke mortality trends in the population of Klaipeda from 1994 to 2008. Medicina 

(Kaunas) 2011; 47(9): 512-519. IF: 0,506.

68 bIoLoGINĖ PsICHIATRIJA IR PsICHoFARMAKoLoGIJA T. 14, Nr. 1, 2012 m. gegužė



su sveikata susijusios gyvenimo kokybės informatyvių žymenų paieška 
patyrusiųjų miokardo infarktą širdies nepakankamumo baigtims 

prognozuoti

Margarita sTANIŪTĖ, Julija bRožAITIENĖ, Robertas bUNEVIČIUs
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas, Vydūno al.4, Palanga,  

LT-00135, el. p.: mstaniute@ktl.mii.lt

 Išeminė širdies liga (IŠL), taip pat persirgtas miokardo infarktas (MI) yra dažniausia lėtinio širdies nepakankamumo 
(LŠN) priežastis. Nepaisant medicinos pasiekimų, gydymo optimizavimo, mirties rizika ligoniams, sergantiems širdies 
nepakankamumu, viršija 50 proc. kasmet, todėl šių ligonių prognozė išlieka pagrindine problema. Širdies nepakankamumas 
daugiausia yra susijęs su kairiojo skilvelio sistolinės disfunkcijos požymiais, tačiau dažnai (jei ne visuomet), kartu pasireiškia 
ir diastolinės funkcijos sutrikimas. Tokių ligonių gyvenimo kokybės vertinimas yra labai svarbi problema ir ji siejama su 
sergančiųjų LŠN prognoze.
 Tyrimo tikslas. Išanalizuoti sergančiųjų išemine širdies liga informatyvius žymenis, susijusius su gyvenimo kokybe 
širdies nepakankamumo baigtims prognozuoti.
 Tiriamųjų kontingentas. Tiriamųjų kontingentą sudarė sergantieji išemine širdies liga, kuriems yra ir širdies 
nepakankamumas. Įtraukimo į tyrimą kriterijai: išstūmimo frakcija ≤ 45 proc. arba E/A santykis < 1 (sistolinis arba diastolinis 
širdies nepakankamumas). Pacientų gyvenimo kokybė bei hospitalizacijų skaičius buvo vertinami kas pusę metų dvejų metų 
laikotarpiu. Reabilitacijos pradiniame etape ištirti 407 tiriamieji: po 0,5 metų – 257, po 1 metų – 274, po 1,5 metų – 287 ir po 2 
metų – 217. Reabilitacijos pradžioje NYHA I funkcinė klasė – 24 pacientai (5,9 proc.), II funkcinė klasė – 287 pacientai (70,9 
proc.), III funkcinė klasė – 94 pacientai (23,2 proc.). Tiriamųjų amžiaus vidurkis – 59,0±8 metai, 69,9 proc. vyrų (n=283).
 Metodai. Tyrimo metu įvertintos NYHA funkcinės klasės, kūno masės indeksas (KMI), fizinio krūvio dydis, išstūmimo 
frakcija, hemoglobino kiekis, gretutinės ligos (arterinė hipertenzija, cukrinis diabetas), medikamentinis gydymas (β blokatoriai, 
AKF inhibitoriai, diuretikai). Nerimas ir depresija vertinti naudojant Nerimo ir depresijos skalę (Hospital Anxiety and Depression 
Scale). Sergančiųjų širdies nepakankamumu gyvenimo kokybė (GK), susijusi su sveikata, buvo vertinta naudojant Minesotos 
klausimyną (Minnesota Living With Heart failure). Kuo aukštesnis įverčio balas, tuo blogesnė gyvenimo kokybė. Socioemocinei 
paramai įvertinti buvo naudojama Daugiadimensinė gaunamos socialinės paramos skalė, didžiausias įvertis reiškia didžiausią 
suvokiamą socialinę paramą. Streso sukeliamų ligų rizikai vertinti buvo naudojama Gyvenimo įvykių streso skalė.
Statistinė analizė. Buvo analizuojamas parametrų aritmetinis vidurkis, dviejų nepriklausomų grupių parametrų vidurkių skirtumų 
patikimumai vertinti taikant Stjudento (t) kriterijų. Klasifikacinių (nominalinių) dydžių tarpusavio priklausomybei nustatyti 
apskaičiuotas Pirsono suderinamumo koeficientas. Sąsajoms tarp gyvenimo kokybės ir įvairių veiksnių vertinimui buvo naudota 
daugiamatė linijinė regresinė analizė. Į daugiamatės linijinės regresijos modelį įtraukta: lytis, KMI, NYHA, fizinio krūvio dydis, 
hemoglobino kiekis kraujyje, nerimo ir depresijos simptomai, socialinė parama, stresiniai gyvenimo įvykiai.
 Rezultatai. Išanalizavus gyvenimo kokybės sąsajas su demografiniais rodikliais, nenustatyta reikšmingų sąsajų 
su amžiumi; moterys gyvenimo kokybę vertina reikšmingai blogiau. Esant didesniam KMI, blogiau vertinama gyvenimo 
kokybė. Reikšmingų sąsajų nenustatyta tarp gyvenimo kokybės ir kairiojo skilvelio išstūmimo frakcijos, esant didesnei NYHA 
funkcinei klasei, blogiau vertinama gyvenimo kokybė. Esant didesniam fizinio krūvio dydžiui, didesniam hemoglobino kiekiui, 
gyvenimo kokybė vertinama geriau. Labiau išreikšti nerimo bei depresijos simptomai blogino gyvenimo kokybės vertinimą, 
taip pat socialinės paramos stoka ir didesnis stresinių įvykių skaičius blogina gyvenimo kokybę. Įtraukus aukščiau nagrinėtus 
rodiklius į daugiamatės linijinės regresijos modelį, reikšmingos sąsajos išlieka tarp gyvenimo kokybės ir lyties (t. y. moterys 
blogiau vertina GK), fizinio krūvio dydžio (didesnis fizinio krūvio dydis – geresnė GK), KMI (didesnis KMI – blogesnė GK), 
nerimo ir depresijos simptomų (labiau išreikšti simptomai – blogesnė GK) bei stresinių įvykių (daugiau įvykių – blogesnė GK). 
Analizuojant hospitalizacijų atvejų dažnio ir gyvenimo kokybės sąsajas, nustatytas teigiamas ryšys tarp gyvenimo kokybės 
įverčio ir hospitalizacijų atvejų skaičiaus (r=0,28, p<0,001).
 Išvados. Sergančiųjų IŠL ir širdies nepakankamu blogesnė gyvenimo kokybė susijusi su moteriškąja lytimi, didesniu 
kūno masės indeksu, mažesniu fiziniu pajėgumu, labiau išreikštais nerimo ir depresijos simptomais bei patirtais stresiniais 
gyvenimo įvykiais. Sergančiųjų IŠL ir širdies nepakankamumu ilgalaikė gyvenimo kokybės stebėsena ypač svarbi, nes siejama 
su sergančiųjų IŠL prognoze: blogesnė gyvenimo kokybė – didesnis hospitalizacijos atvejų skaičius.
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Tezės

socialinės paramos ir stresinių gyvenimo įvykių įtaka sergančiųjų išemine 
širdies liga su sveikata susijusiai gyvenimo kokybei

Margarita sTANIŪTĖ, Julija bRožAITIENĖ, Robertas bUNEVIČIUs 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas, Vydūno al.4, Palanga,  

LT-00135, el. p.: mstaniute@ktl.mii.lt

Su sveikata susijusi gyvenimo kokybė yra kompleksiškai veikiama individo fizinės sveikatos, psichologinės būklės, 
nepriklausomybės laipsnio, socialinių ryšių bei ryšio su aplinka. Tyrimo tikslas – įvertinti socialinės paramos ir stresinių 
gyvenimo įvykių įtaką sergančiųjų išemine širdies liga (IŠL) gyvenimo kokybei, susijusiai su sveikata.

Metodai. Ištirta 560 sergančiųjų IŠL (400 (71 proc.) vyrų ir 160 (29 proc.) moterų, amžiaus vidurkis – 57 metai), 
atvykusių reabilitacijos. Klinikinė būklė buvo vertinta pagal krūtinės anginos ir NYHA funkcines klases. Pacientai užpildė tris 
klausimynus: Stresinių gyvenimo įvykių (angl. Social Readjustment Rating Scale), Daugiadimensinės suvokiamos socialinės 
paramos (angl. Multidimensional Scale of Perceived Social Support) ir su sveikata susijusios gyvenimo kokybės – SF-36 (angl. 
36-item Short Form Medical Outcome Questionnaire).

Rezultatai. Daugiamatė regresinė analizė parodė, jog vyrų grupėje fizinės su sveikata susijusios gyvenimo kokybės sritys 
susijusios su klinikinėmis IŠL charakteristikomis, tokiomis kaip, NYHA ir krūtinės anginos funkcinės klasės; o psichologinės 
su sveikata susijusios gyvenimo kokybės sritys susijusios su socialinėmis charakteristikomis, tokiomis kaip, stresiniai gyvenimo 
įvykiai ir socialinė parama. Vyrų grupėje fizinio aktyvumo sritis buvo reikšmingai susijusi su NYHA funkcine klase (β=–0,278, 
p<0,001) ir stresiniais gyvenimo įvykiais (β=–0,101, p=0,036); veiklos ribojimas dėl fizinių problemų – su amžiumi (β=–0,135, 
p=0,007); socialinis funkcionavimas – su NYHA funkcine klase (β=–0,128, p=0,009), stresiniais gyvenimo įvykiais (β=–0,163, 
p<0,001) ir suvokiama socialine parama (β=0,110, p=0,026); emocinė būklė – su stresiniais gyvenimo įvykiais (β=–0,181, 
p<0,001) ir suvokiama socialine parama (β=0,146, p=0,003); energingumas, gyvybingumas – su krūtinės anginos funkcine klase 
(β=–0,104, p=0,034), stresiniais gyvenimo įvykiais (β=–0,136, p=0,006) ir suvokiama socialine parama (β=0,142, p=0,004); 
skausmo sritis – su NYHA funkcine klase (β=–0,137, p=0,006); bendros sveikatos vertinimas – su krūtinės anginos funkcine 
klase (β=–0,181, p<0,001) ir suvokiama socialine parama (β=0,139, p=0,005).

Moterų grupėje tiek fizinės, tiek psichologinės su sveikata susijusios gyvenimo kokybės sritys buvo susijusios tik 
su socialinėmis charakteristikomis, ypač su socialine parama. Moterų grupėje fizinis aktyvumas buvo susijęs su suvokiama 
socialine parama (β=0,241, p=0,002), emocinė būklė – su stresiniais gyvenimo įvykiais (β=–0,277, p<0,001) ir suvokiama 
socialine parama (β=0,264, p<0,001), energingumas, gyvybingumas – su stresiniais gyvenimo įvykiais (β=–0,239, p=0,002) ir 
suvokiama socialine parama (β=0,279, p<0,001), skausmo sritis – su stresiniais gyvenimo įvykiais (β=–0,188, p=0,018); bendras 
sveikatos vertinimas – su suvokiama socialine parama (β=0,360, p<0,001).

Išvados. Suvokiamos socialinės paramos stoka ir daug patirtų stresinių gyvenimo įvykių blogina su sveikata susijusią 
gyvenimo kokybę, ypač sergančių IŠL moterų. Planuojant kardiologinės reabilitacijos programas, ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas tiems pacientams, kurie patiria daug stresinių gyvenimo įvykių ir kurie stokoja socialinės paramos. Šie pacientai turėtų 
būti skatinami aktyviai dalyvauti streso valdymo ir socialinės paramos programose.
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Which criteria for recovery from eating disorder patients are relevant 
according to patients and therapists?

Greta NooRdENbos 
Psychological Institute, Leiden University, The Netherlands, e-mail: Noordenbos@FSW.Leidenuniv.nl

Because there is no consensus on what constitutes recovery from an eating disorder it is unclear what percentage of patients 
actually recover. Outcome studies not only use different criteria for recovery, but also quite different instruments, rendering their results 
incomparable. Without consensus on criteria for recovery, it is not clear which goals of treatment are important to realize full recovery. 

Aim of study. To investigate first which criteria for recovery are important according to recovered eating disorder 
patients and therapists and second whether patients and therapists differ in the criteria they evaluate as important. 

Methods. A group of 41 recovered eating disorder patients and 57 therapist filled out a questionnaire with a list of 52 
possible criteria for recovery and were asked which criteria were important for recovery. 

Results. Patients and therapists not only evaluated criteria about the reduction of eating disorders symptoms as important 
for full recovery, but also the improvement of body image, self esteem, emotion regulation and social coping strategies. Only 
slight differences were found between the opinions of former patients and therapists. 

Conclusion. More consensus about criteria for recovery of eating disorders is possible. For full recovery it is important 
that the treatment reduces the eating disorder symptoms but also improves the body image, self evaluation, emotion regulation 
and social coping strategies of eating disorder patients.
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Risk factors of depressive symptoms in Primary Care hypertension patients  

Victor J.M. PoP
Tilburg University, The Netherlands, e-mail:v.j.m.pop@tilburguniversity.edu

 background. It is well known that depression increases the risk of cardiovascular diseases. However, little is known about 
risk factors of depression in “a-symptomatic” HT patients in Primary Care, especially with regard to the use of beta-blockers.
 setting. Observational study of 300 HT patients without symptoms who are followed in Primary Care as part of a 
Cardiovascular Risk Management Program (CVRM).
 Method. All patients between 60–80 years of age following a CVRM program within Primary Care of 4 GP offices 
were invited to participate into a screening program for heart failure (HF). During an intake interview of 60 minutes, the patients 
completed a set of questionnaires including the PHQ-9 to assess depressive symptoms. Also, a brief psychiatric history was taken 
off; the possible occurrence of HF related symptoms, the use of HT medication, daily activities and quality of life. Moreover, the 
blood pressure was assessed twice, BMI, pulse rate and waist circumference. Also, a blood sample was taken off to assess HF 
related parameters (including BNP), and an ECG and heart-echo was taken off. All assessments were performed at the GP office.
 Results. Of the 400 eligible patients, 304 consented to participate (75%), 173 women and 131 men. The mean period 
of years of HT was 13 years in both sexes. Men had significantly higher systolic and diastolic mean blood pressure compared 
to women (154, SD: 19.7 and 149, SD: 19.3, t: 2.3, p=0.02 and 83 SD: 9.7 versus 79, SD: 10.3, t=3.5, p=0.001) while women 
had significantly higher PHQ-9 scores (M-W-U test, p<0.001). According to a cut-off >6 on the PHQ-9, there were 19 women 
depressed (11%) compared to 2 men (1.5%, c2:10.3, df=1, p=0.001). 78 (25.6%) Patients used a beta-blocker, 63 a lipofyle 
and 15 a hydrofyle. Patients with a lipofyle beta-blocker had significantly higher PHQ-9 scores compared to those who did not 
use any beta-blocker (M-W-U, p<0.001) while patients using hydrofyle beta-blockers had similar scores compared to patients 
without a beta-blocker. In a multiple logistic regression model – PHQ-9 score >6 as dependent variable – the use of a lipofyle 
betablocker was significantly associated with depression (O.R.: 3.4, 95% CI: 1.4–10.1) as well as female sex (O.R.: 5.0, 95% 
CI: 1.12–18.4), a previous history of depression (O.R.: 5.6, 95% CI: 1.8–15.7) and daily activities in hours (O.R.: 0.61, 95% CI: 
0.43–0.94) after correction for education, age, alcohol intake, smoking, years of HT, a history of stroke/TIA, MI, Diabetes. 
 Conclusion. The use of lipofyle beta-blockers in a Primary Care HT population showed to be an important independent 
risk factor of depression. GP’s should be aware of this in the light that the primary choice of treatment of hypertension is no 
longer a beta-blocker.



The Effects of stress on Perceptual-Motor Performance: driving experience
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1Department of Medicine, Surgery and Dental Sciences, University of Milan, Milan, Italy, 
2Department of Informatics, Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania, 

3Department of Psychology, University of Pavia, Pavia, Italy, 
4Department of Cognitive Science and Education, University of Trento, Rovereto, Italy

 Abstract. The aim is to investigate the effect of stress on motor performance in driving situations. The research literature 
concerning the effects of stress on perceptual-motor performance consistently shows that these conditions tend to degrade 
performance. However, compared with higher-order cognitive processes, perceptual-motor skills tend to be less sensitive to 
various stress effects (Staal 2004). 

 We designed the experiment based on Stimulus-Response paradigm (Brass et al 2001a) in a way that stressful and non-
stressful images prime a simple motor task. The experiment contains two conditions: compatible and incompatible movement 
that could represent different types of potential reactions on the road: accelerating or breaking. 

 Repeated measures ANOVA was conducted to test a compatibility and stress effect on reaction time (RT). As a result RTs 
show a strong compatibility effect (p<0.01) and significant interaction between compatibility and stress (p<0.05). Incompatible 
situations increase RT and stressful images tend to increase RT. However, stressful images decreased RT in compatible situations 
and increased RT in incompatible situations. We also observed significant interaction between compatibility and gender (p<0.05). 
Females responded faster than males in compatible situations and men were faster in incompatible situations. Age effect was 
also significant (p<0.001). Younger subjects (16-24 years) show significantly lower reaction times than adults (25-55 years old). 
Although driving experience had a significant main effect (p<0.001), meaning that subjects with short driving experience reacted 
faster. No other significant interactions between age and stress or driving experience and stress were found.

 In addition we performed emotional state self-valutation test (POMS) and we found significant negative correlations 
between Vigour and RTs in the whole group as well as in the groups separated by gender independently from the task. We explain 
it as more active people are more reactive also on the road. Men also showed significantly negative correlation between RT and 
Depression in all 4 conditions, demonstrating that even if feeling depressed men were responding faster independently from 
testing conditions. 

Key-words: stress, driving, response readiness

1. Brass M, Bekkering H, Prinz W (2001) Movement observation affects movement execution in a simple response task. Acta Psychol (Amst) 106:3–22. 
2. Staal M A (2004) Stress, Cognition, and Human Performance: A Literature Review and Conceptual Framework, NASA Technical Memorandum 2004-

212824.

72 bIoLoGINĖ PsICHIATRIJA IR PsICHoFARMAKoLoGIJA T. 14, Nr. 1, 2012 m. gegužė

Tezės




