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PAGYVENUSIO IR SENYVO AMŽIAUS ŽMONIŲ MIEGO PROBLEMOS:
PALYGINAMOJI ANALIZĖ
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Santrauka
Lietuvos, kaip ir kitų Europos šalių, demografinės
raidos būdingas bruožas – gyventojų senėjimas.
Senėjimo procesas sukelia fizinius kūno pokyčius,
žmogaus įpročių, galių ir asmenybės pasikeitimus.
Tačiau svarbiausia, kad žmogus formuotų teigiamą
požiūrį į savo sveikatą, pajėgumą, savijautą ir sugebėtų prisitaikyti prie kintančios aplinkos. Miego
sutrikimai yra viena iš labiausiai paplitusių sveikatos problemų vyresniame amžiuje. Tyrimo tikslas
- palyginti pagyvenusio ir senyvo amžiaus žmonių
miego problemas. Tiriamųjų grupę sudarė 307 netikimybiniu tiksliniu atrankos būdu atrinkti 60 metų
amžiaus ir vyresni asmenys (amžiaus vidurkis 69,7
metai). Tyrimui atlikti buvo naudojama anketinė ap�klausa raštu. Tyrimas parodė, kad tarp pagyvenusio
ir senyvo amžiaus asmenų prastesne miego kokybe pasižymi moterys. 60-74 metų asmenys geriau
vertina savo miego kokybę nei vyresni. Dirbantys
asmenys turi mažiau miego problemų nei nedirbantys. Prasčiausia miego kokybe pasižymi asmenys,
gyvenantys vieni ir su giminėmis, geriausia – partnerystėje. Pagyvenusio ir vyresnio amžiaus asmenų
emocinė būsena lemia miego kokybę. Kokybiškiausiu miegu pasižymi asmenys, neišsakę nerimo ir/ar
depresijos požymių, blogiausiu - linkę į nerimą ir/
ar depresiją.
Įvadas
Miego sutrikimai yra viena iš labiausiai paplitusių sveikatos problemų vyresniame amžiuje. Senėjimas, susijęs su
miego pokyčiais, kurie turi neigiamą pobūdį ir daro neigiamą įtaką gyvenimo kokybei [6,9]. Miego sutrikimu skundžiasi apie 57% vyresnio amžiaus žmonių [10].
Vyresniame amžiuje miego sutrikimus gali sąlygoti
Žurnalo tinklalapis: http://sm-hs.eu

normalūs vystymosi (senėjimo) pokyčiai (miegą trikdantis
kvėpavimas, periodiniai kojų judesiai miego metu) arba
priežastys, susijusios su medikamentų vartojimu, psichinėmis ligomis (lėtinis skausmas, demencija, depresija), su cirkadinio ritmo pokyčiais, homeostazės pokyčiais, kardiopulmoninės ir endokrininės funkcijos pokyčiais [7,8,10, 12].
Normalus senėjimas keičia miego kokybę, trukmę
(kiekybę) ir kokybę. Normalūs su amžiumi atsirandantys
miego sutrikimai – tai miego fragmentacija, paviršinis miegas, sunkus užmigimas, ankstyvas pabudimas. Su amžiumi
didėja rizika atsirasti specifiniams miego sutrikimams, tokiems kaip miego sukelti kvėpavimo sutrikimai, neramių
kojų sindromas, periodiniai kojų judesiai [1,6,8,14].
Nemigos atvejų daugėja su moters amžiumi ir pomenopauziniu laikotarpiu: 39,7% 40-44 metų amžiaus ir 45,2%
50-55 metų amžiaus [3].
Vyresniame amžiuje dažniau sutinkamas kognityvinių
funkcijų susilpnėjimas. Vyresniame amžiuje taip pat stebimi miego sutrikimai, tokie kaip naktinio miego fragmentiškumas, ankstyvas pabudimas. Įdomu, kad jauniems
žmonėms dėl miego sutrikimų gali pasireikšti kognityvinių
funkcijų sutrikimai, analogiški senų žmonių kognityvinių
funkcijų sutrikimams [1,18].
Kuo daugiau žmogus mokosi, adaptuoja savo smegenis prie nuolat besikeičiančios aplinkos, tuo didesnis yra ir
miego poreikis. Prastas senų žmonių miegas gali būti sąlygotas mažėjančio miego poreikio, susijusio su sumažėjusiu
poreikiu mokytis, susidurti su nauja patirtimi [5].
Depresijos ir nerimo sunkumas ženkliai koreliuoja su
bloga miego kokybe, mieguistumu dieną, naktiniais košmarais. Depresijos sunkumas reikšmingai susijęs su bloga
miego kokybe ir naktiniais košmarais. Nerimo stiprumas
reikšmingai susijęs su mieguistumu dieną. Depresijos ir
nerimo simptomai yra susiję su miego sutrikimais sergantiems Parkinsono liga [4].
Moterų amžius, lėtinės ligos, problemiškas alkoholio
vartojimas, nerimas, depresija, vaistų (migdomųjų, hormonų) vartojimas yra reikšmingi rizikos veiksniai miego sutrikimams vystytis [3]. Miego metu trinkantis kvėpavimas
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(miego apnėja) du kartus dažniau pasireiškia vyrams nei
moterims [11].
Vyresniame amžiuje moterims, dažniau nei vyrams, pasireiškia depresijos simptomai ir miego sutrikimai [15,16].
Lyginant pagal lytį, nors moterys dažniau išsako depresijos
požymius ir daugiau sveikatos būklės pakitimų nei vyrai,
didesnę predispoziciją sutrikti miegui turi vyrai. Taip pat
nustatyta, kad didesnę predispoziciją sutrikti miegui turi
ištekėjusios moterys [15]. Sergantiems depresija, jaučiantiems nerimą gali pasireikšti ne tik sumažėjusi, bet ir pailgėjusi miego trukmė [2]. Tiek esama, tiek praėjusi depresija ar nerimas yra susiję su nemiga ir trumpa miego trukme.
Sąsajos yra stipresnės, jei žmogus šiuo metu turi depresijos
ar nerimo požymių. Nemiga ir trumpa miego trukmė išlieka ir praėjus depresijos ir nerimo simptomams, kaip pastovus išliekantis požymis ar net galimas ligos markeris [13].
Taip pat nustatytos fizinio aktyvumo ir miego kokybės
sąsajos. Miego kokybę pagerina didesnis fizinis aktyvumas
bei struktūruotas dienos režimas [6,17, 19].
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, statistinė duomenų analizė, naudojant SPSS 17 (aprašomoji statistika, vidurkių palyginimo T testas, Anova testas).
Tikslas – palyginti pagyvenusio ir senyvo amžiaus
žmonių miego problemas.
Respondentų kontingentas ir tyrimo metodologija
Tiriamųjų grupę sudarė 307 netikimybiniu tiksliniu atrankos būdu atrinkti 60 metų amžiaus ir vyresni asmenys.
Amžiaus vidurkis siekė 69,7 metus. Minimalus amžius
60,00 metai, maksimalus - 96,00 metai. Pagal PSO amžiaus
tarpsniai apibrėžiami: nuo 60 iki 74 metų – pagyvenę, nuo
75 iki 90 metų – seni ir daugiau kaip 90 metų – ilgaamžiai.
Tyrime dalyvavo 66,1% moterų ir 33,9% vyrų. Pagal
amžiaus grupės tiriamieji pasiskirstė: 60-74 metų - 77,5%,
75-90 metų - 21,2%, per 90 metų - 1,3%. Mieste gyvena

1 pav. Vaistų, padedančių užmigti, vartojimas pagal lytį (asmenys, turintys 60 ir daugiau metų)

59%, gyvenvietėje - 17,9%, kaime - 23,1% respondentų.
Didžioji dalis tiriamųjų gyvena Kauno mieste ir Kauno rajone. 29,2% asmenų šiuo metu dirba, 68,8% nedirba.
Pagal šeiminį statusą tyrime dalyvavusieji asmenys
gyvena: vienas/-a - 28,8%, su sutuoktine/-iu - 46,6%, su
draugu/-e - 5,6%, su giminėmis - 19%.
Tyrimui atlikti buvo naudojama anketinė apklausa raštu.
Šiame straipsnyje apsibrėžta vertinti miego problemas
pagal sociodemografinius požymius (lytis, gyvenamoji
vieta, šeiminis statusas, dirba/nedirba) ir emocinę būseną.
Emocinės būsenos vertinimui buvo naudota HAD depresijos ir nerimo sutrikimų tyrimo skalė HAD (ang. Hospi�
tal Anxiety and Depression), kuri sudaryta iš 14 klausimų.
Vertinant atsakymus <8 – nėra depresijos ir nerimo, 8-10
– neryškūs depresijos ir nerimo simptomai, >10 – ryškūs
depresijos ir nerimo simptomai. Miego problemų išraiškos:
a) negalėjimas užmigti per pirmąsias 30 minučių; b)
vaistų, gerinančių miegą, vartojimas; c) subjektyvus miego
kokybės vertinimas (naudojant penkių balų skalę, kuomet
1 reiškė žemiausią; 5 – aukščiausią vertinimą).
Tyrimo rezultatai
Analizuojant, kokia dalis tyrime dalyvavusių (per 60
metų ir daugiau) asmenų vartoja miegą gerinančius vaistus
nustatyti tam tikri lyčių skirtumai (1 pav.). Dvigubai dažniau miegą gerinančius vaistus vartoja moterys (t=-3,755;
p=0,000). 35,5% moterų vartoja miegą gerinančius vaistus,
kai tuo tarpu tik 15,4% vyrų renkasi šiuos vaistus. Taigi
galima daryti prielaidą, kad moterys dažniau susiduria su
miego problemomis ir renkasi miegą gerinančius vaistus.
Vertinant užmigimo laiką vyrų ir moterų grupėse taip
pat rasti statistiškai reikšmingi skirtumai (2 pav.). Net
60,1% moterų neužmiega per pirmąsias 30 min., kai tuo
tarpu vyrų grupėje ši problema siekia 41,3%. Šios proble-

2 pav. Neužmigdavo per pirmąsias 30 min. ir ilgiau (asmenys,
turintys 60 ir daugiau metų)
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3 pav. Miego kokybės vertinimas tarp moterų ir vyrų (asmenys,
turintys 60 ir daugiau metų)

6 pav. Miego kokybės vertinimas dirbančiųjų ir nedirbančiųjų vyresnio amžiaus asmenų grupėse (asmenys, turintys 60 ir daugiau
metų)

4 pav. Dirbančių ir nedirbančių užmigimo laikas (asmenys, turintys 60 ir daugiau metų)
7 pav. Miego kokybės vertinimas pagal šeiminį statusą (asmenys,
turintys 60 ir daugiau metų)

5 pav. Vaistų, padedančių užmigti, vartojimas dirbančiųjų ir nedirbančiųjų grupėse (asmenys, turintys 60 ir daugiau metų)

mos nepažymėjo 30,8% vyrų ir perpus mažiau moterų (t=3,427; p=0,001).
Penkiabalėje sistemoje, kai 1-bloga, 5-labai gera miego
kokybė, paprašius įvertinti miego kokybę pačių respondentų požiūriu, paaiškėjo, kad moterys prasčiau vertina savo
miego kokybę (3 pav.). Moterų, sulaukusių 60 ir daugiau
metų, miego kokybės vertinimas siekė 3,2, o vyrų 3,6 balus
(t=-2,560; p=0,011).

8 pav. Miego kokybės vertinimas pagal amžiaus grupes

Tyrimas padėjo atskleisti darbinės veiklos įtaką užmigimo laikui (4 pav.). Nustatyta, kad dirbantys asmenys
greičiau užmiega nei nedirbantys (t=-2,843; p=0,005). Per
pirmąjį pusvalandį užmiega 44,4% dirbančių ir 31,7% nedirbančių asmenų. 55,6% dirbančių ir 68,3% nedirbančių

20

9 pav. Miego kokybės vertinimas pagal emocinę būseną (asmenys, turintys 60 ir daugiau metų)
neužmiega ilgiau nei per pusvalandį. Šie rezultatai prognostiškai leidžia teigti, kad darbas turi įtakos miego režimui, dirbantiems amenims tenka anksčiau keltis ryte, dėl to
jie greičiau užmiega vakare (5 pav.).
Miegą gerinančius vaistus dažniau vartoja nedirbantys
asmenys (t=3,473; p=0,001). Kas trečias tyrime dalyvavęs nedirbantis asmuo vartoja miegą gerinančius vaistus
(33%), kai tuo tarpu dirbančių asmenų grupėje šis įprotis
siekia 15,7% (5 pav.).
Dirbantys asmenys palankiau vertino miego kokybę nei
nedirbantys (6 pav.). Dirbantys asmenys savo miego kokybę vertino 3,8 balais, kai tuo tarpu nedirbančių asmenų grupėje šis vertinimas siekė tik 3,2 balus (t=5,113; p=0,000).
Kelių grupių vidurkių palyginimo testas (ANOVA) padėjo palyginti miego kokybę pagal šeiminį statusą (7 pav.).
Aukščiausiu balu savo miego kokybę vertino asmenys, gyvenantys partnerystėje (F=7,278; p=0,000). Vieni gyvenantys asmenys savo miego kokybę vertino 3 balais, šiek tiek
aukščiau savo miego kokybę vertino asmenys, gyvenantys su giminėmis (3,3 balo). Parterystėje (su vyru/žmona,
draugu/-e) gyvenantys asmenys savo miego kokybę vertino
aukčiausiai – 3,7 balais. Taip pat nustatyta, kad asmenys,
gyvenantys partnerystėje, greičiau užmiega per pirmąsias
30 minučių nei vieni ar su giminėmis (artimaisiais) gyvenantys asmenys (p≤0,05).
Tyrimas parodė, kad miego kokybė susijusi ir su amžiumi (8 pav.). Pagyvenę asmenys (turintys 60-74 m.) savo
miego kokybę įvertino 3,4 balais, šiek tiek žemiau miego
kokybę įvertino asmenys, turintys 75-90 metų (3,3 balais),
prasčiausiai savo miego kokybę (1,8 balais) vertino daugiau kaip 90 metų asmenys (F=5,677, p=0,005). Nebuvo
nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai, leidžiantys teigti, kad skirtingoms amžiaus grupėms atstovaujantys asmenys dažniau neužmiega ilgiau nei per 30 minučių ar vartotų
miegą gerinančius vaistus (p≥0,05).
ANOVA testas parodė, kad gyvenamoji vieta neturi įta-

kos miego kokybės vertinimui. Nesiskiria mieste, gyvenvietėje, kaime gyvenančių asmenų miego kokybės vertinimas, vaistų, gerinančių miegą, vartojimo įpročiai (p≥0,05).
Emocinės būsenos vertinimui buvo naudota HAD depresijos ir nerimo sutrikimų tyrimo skalė, kuri leido preliminariai įvertinti nerimo ir/ar depresijos požymius ir juos
palyginti su miego problemomis (9 pav.).
Tyrimas parodė, kad emocinė būsena glaudžiai yra susijusi su miego kokybe (9 pav.). Asmenys, kuriems nepasireiškia nerimo ir/ar depesijos požymiai, palankiau vertina
savo miego kokybę (F=32,683; p=0,000). Jų miego kokybės vertinimas siekia net 4,3 balo. Prasčiau savo miego kokybę vertina neryškius nerimo ir/ar depresijos požymius išreiškę asmenys (3,5 balai). Ryškius nerimo ir/ar depresijos
požymius turinčių asmenų grupėje miego kokybės įvertis
siekė tik 3,1 balo.
Naudojant ANOVA testą buvo nustatyta, kad pagyvenusio ir vyresnio amžiaus asmenys, pasižymintys aukštesniais nerimo ir/ar depresijos skalės įverčiais, dažniau
vartoja vaistus miegui gerinti (F=8,137; p=0,000), negali
užmigti per pirmąsias 30 min. (F=23,027; p=0,000), prabunda miego metu (F=16,491; p=0,000), vargina blogi
sapnai (F=18,819; p=0,000), nakties metu naudojasi tualetu (F=6,051; p=0,000), miegant trukdo pašaliniai garsai
(F=7,703; p=0,001).
Išvados
1. Senėjimo procesas sukelia fizinius kūno pokyčius,
žmogaus įpročių, galių ir asmenybės pasikeitimus. Vyresniame amžiuje miego sutrikimus gali sąlygoti vykstantys
senėjimo pokyčiai (miegą trikdantis kvėpavimas, periodiniai kojų judesiai miego metu) arba priežastys, susijusios
su medikamentų vartojimu, psichinėmis ligomis (lėtinis
skausmas, demencija, depresija), homeostazės pokyčiais,
kardiopulmoninės ir endokrininės funkcijos pokyčiais.
2. Tyrimas parodė, kad tarp pagyvenusio ir senyvo amžiaus asmenų prastesne miego kokybe pasižymi moterys.
Vidutiniškai kas trečia moteris ir kas dešimtas vyras vartoja
vaistus, gerinančius miegą. Subjektyviu požiūriu moterys
prasčiau linkusios vertinti miego kokybę nei vyrai. Pagyvenusio amžiaus asmenys (60-74 m.) geriau vertina savo
miego kokybę nei už juos vyresni. Dirbantys asmenys turi
mažiau miego problemų nei nedirbantys. Šeiminis statusas
taip pat turi įtakos miego kokybei. Prasčiausia miego kokybe pasižymi asmenys, gyvenantys vieni ir su giminėmis,
geriausia – partnerystėje.
3. Pagyvenusio ir vyresnio amžiaus asmenų emocinė
būsena lemia miego kokybę. Kokybiškiausiu miegu pasižymi asmenys, neišsakę nerimo ir/ar depresijos požymių,
blogiausia - linkę į nerimą ir/ar depresiją.
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SLEEP PROBLEMS IN THE ELDERLY:
COMPARATIVE ANALYSIS
V. Piščalkienė, R. Januškevičiūtė, R. Balčiūnienė,
D. Smaidžiūnienė
Key words: healthy aging, elderly people, sleep problems,
anxiety and depression scale (HAD).
Summary
In Lithuania, like in many other European countries, one of
demographic development features is the aging of inhabitants.
This aging process causes various body transformations, changes
of personality, habits and abilities to do certain things.
Sleeping disorders are one of the most common health problems in the elderly. But the most important thing is for people
to form the sense and understanding of importance to be healthy,
able to do certain things and adapt to changing social environment.
The aim of this study is to compare the sleep problems of the
eldery. Researh group included 307 people of age 60 and older people (approximately 69,7 years old). To do the research a special
written questionnaire was used.
The research showed, that in the eldery women are the ones
who experience more sleeping disorders and have not such a
high sleep quality. 60-74 years old people are more oriented in
high sleeping quality than 75years and older. Employed people
face less sleeping disorders than unemployed ones. The lowest
sleeping quality is most common to people who live alone or with
their relitaves, the highest sleeping quality is most common to
people who live with their life partners. Emotional state of elderly
people influances the quality of their sleep. People, who do not
have any stress or depression signs, experience best sleep and people who do stress or have depression, often experience sleeping
disorders.
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