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Santrauka
Adaptacijos sutrikimų tyrimuose nėra iki galo aiš-
kios nerimo ir depresiškumo simptomų sąsajos su 
lytimi ir amžiumi. Keliamos prielaidos, kad emoci-
nės reakcijos yra susijusios su individualiomis as-
menybės ir stresorių charakteristikomis, kurie lemia 
prisitaikymą aplinkoje. Tyrimo tikslas – įvertinti 
nerimo ir depresiškumo simptomų raišką psicho-
loginiuose tyrimuose adaptacijos sutrikimų atveju. 
Tiriamieji. Retrospektyviniame tyrime buvo anali-
zuoti 153 pacientų, stacionarizuotų dėl adaptacijos 
sutrikimo į gydymo įstaigą, protokolai. Metodikos: 
analizuoti MMPI-2 ir Liušerio spalvų testo protoko-
lų duomenys. Rezultatai. Moterys statistiškai reikš-
mingai dažniau sau priskiria nerimo simptomų nei 
vyrai (p = 0,023). Vyrų ir moterų profiliuose domi-
nuoja hipochondrijos ir depresijos skalių derinys, 
nurodantis sunkumus įvardijant emocinius išgy-
venimus, ypač varginantį nerimą ir galimą nerimo 
somatizaciją. Dažniausiai sau priskiriami depresi-
škumo požymiai. Projekciniame teste dominuoja 
nerimo išgyvenimai. Vyrams būdingos pastangos 
maskuoti nerimą didinant savikontrolę ir pabrėžiant 
savarankiškumą bei užtikrintumą savimi, kuomet 
moterims dažniau būdingas atsitraukimas. Išvados. 
Objektyviame teste fiksuojami sau priskiriami de-
presiškumo požymiai ir iš dalies įvardijamas neri-
mas. Projekciniame teste fiksuojamas nerimas, ta-
čiau depresiškumo požymiai nefiksuojami. Elgesys 
yra dažniau lemiamas ne depresiškumo, o nerimo 
simptomų. Nerimo raiška skiriasi priklausomai nuo 
lyties ir amžiaus.

Įvadas
Tarptautinėje ligų klasifikacijoje (TLK-10-AM) adap-

NERIMO IR DEPRESIJOS SIMPTOMŲ RAIŠKA 
ADAPTACIJOS SUTRIKIMŲ ATVEJU

Audronė Miškinytė, Virginija Adomaitienė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Psichiatrijos klinika

tacijos sutrikimas (F43.2) apibrėžiamas kaip „subjektyvaus 
distreso ir emocijų sutrikimo būsena, paprastai sukelianti 
socialinės veiklos ir įgūdžių sutrikimus ir pasireiškianti 
prisitaikymo prie stresogeniškų gyvenimo pokyčių ar įvy-
kių laikotarpiu. (...) Individualus polinkis ir jautrumas yra 
svarbus adaptacijos sutrikimams atsirasti ir jų pasireiškimo 
pobūdžiui, bet, nepaisant to, manoma, kad sutrikimas neat-
sirastų be stresogeniško faktoriaus. Sutrikimas pasireiškia 
įvairiai: gali būti depresiška nuotaika, nerimas, susirūpi-
nimas (ar šių jausmų derinys), jausmas, kad nesugebama 
susitvarkyti, planuoti ateitį ar toliau tvarkytis su esama 
situacija, atlikti kasdienius darbus. Kartu gali būti elgesio 
sutrikimų, ypač paaugliams. Dominuojantis požymis gali 
būti trumpalaikė ar užsitęsusi depresinė reakcija arba kiti 
emocijų ir elgesio sutrikimai” [1] .

Literatūroje nurodoma, kad adaptacijos sutrikimo pa-
plitimas klinikinėje populiacijoje svyruoja nuo 12 iki 23%. 
Dažniausiai diagnozuojamas adaptacijos sutrikimas su de-
presine nuotaika – 11,6%, antroje vietoje pagal dažnumą 
– su vyraujančiu nerimu. Nurodoma, kad nerimo simpto-
mai dažniau sąlygoja suicidinius ketinimus [2-5]. Adapta-
cijos sutrikimų atveju suicido rizika yra 12 kartų didesnė 
nei neturint psichikos sutrikimo. Greta nerimo, suicidinę 
riziką didina ir tokie veiksniai, kaip ankstesni suicidiniai 
bandymai, jaunesnis amžius. Esant adaptacijos sutrikimui, 
suicidiniai bandymai dažniau būna impulsyvūs. Trečdaliui 
pacientų (31,8%) būdingas save žalojantis elgesys [6-11]. 

Adaptacijos sutrikimų tyrimai yra gana reti, kadangi 
juos apsunkina keletas veiksnių. Pirma, adaptacijos sutri-
kimo diagnozės apibūdinimas yra gana abstraktus. Antra, 
adaptaciją socialinėje aplinkoje dažniausiai lemia tokios 
individualios charakteristikos, kaip, pvz., paciento asmeny-
bės savybės ir jų išreikštumas. Trečia, prisitaikymą lemia ir 
situacija, kelianti stresą. Situacijos ir stresorių charakteris-
tikos, individualios reakcijos į juos (pvz., taikomi įveikos 
būdai) gali palengvinti arba apsunkinti asmens prisitaiky-
mą aplinkoje.  

Tyrimuose dažniausiai keliama prielaida, kad emociniai 
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išgyvenimai yra susiję su įvairiais demografiniais veiks-
niais. Tačiau literatūroje nurodoma, kad adaptacijos sutri-
kimų atveju nerimo ir depresijos simptomai nėra susiję su 
amžiumi ir lytimi [12].

Keliamos dvi hipotezės: nerimo ir depresiškumo simp-
tomų raiška nesiskiria tarp lyčių; nerimo ir depresiškumo 
simptomų raiška nėra susijusi su amžiumi.

Šio darbo tikslas – įvertinti nerimo ir depresiškumo 
simptomų raišką psichologiniuose tyrimuose adaptacijos 
sutrikimų atveju. 

Tyrimo metodai ir objektas
Retrospektyviniam tyrimui buvo atrinkti 153 tiriamųjų 

protokolai. Buvo analizuoti 71 (46,4%) vyro ir 82 (53,6%) 
moterų psichologinio įvertinimo protokolai. Tiriamųjų am-
žius svyravo nuo 18 iki 62 metų, o bendras amžiaus vidur-
kis buvo 35,55 ± 13,39 metai. Statistiškai reikšmingo skir-
tumo tarp vyrų (37,38 ± 13,99) ir moterų (34,05 ± 12,75) 
amžiaus vidurkių nebuvo rasta (t = 1,484; p = 0,930). 

Tyrime buvo naudoti 2 tyrimo metodai. Minesotos 
daugiaprofilinis asmenybės klausimynas – 2, trumpasis 
variantas (MMPI-2) [13] pasirinktas kaip objektyvus tes-
tas. Klausimyną sudaro 395 teiginiai. Tiriamieji turėjo pa-
žymėti sutikimą ar nesutikimą su pateiktais teiginiais. Šio 
klausimyno patikimumas gana aukštas (Kronbach‘o α = 
0,864). Šį klausimyną sudaro 3 vertinimo skalės: melo (L), 
validumo (F) ir korekcijos (K). Taip pat išskiriamos tokios 
klinikinės skalės: hipochondrijos (Hs), depresijos (D), is-
terijos (Hy), psichopatinės deviacijos (Pd), paranojos (Pa), 
psichastenijos (Pt), šizoidiškumo (Sc), manijos (Ma). Greta 
šių skalių pasirinkta ir viena turinio skalių – nerimo (Ax) 
skalė. Taip pat klausimyne išskiriama vyriškumo ir mote-
riškumo skalė, kuri šiame tyrime nenaudota.

Liušerio spalvų testas [14]  pasirinktas kaip projekcinis 
testas. Šį testą sudaro 8 spalvos, koduojamos nuo 0 iki 7 
(0 – pilka, 1 – mėlyna, 2 – žalia, 3 – raudona, 4 – geltona, 
5 – violetinė, 6 – ruda, 7 – juoda). Tiriamieji turėjo išdėstyti 
spalvas nuo pačios gražiausios iki negražiausios. Vertintas 
spalvų pasirinkimas ir spalvų deriniai. 

Tyrimas atliktas LSMUL Kauno klinikų Psichiatrijos 
klinikoje. Atlikta retrospektyvinė psichologinio įvertini-
mo protokolų analizė. Analizuoti pacientų, stacionarizuotų 
LSMUL Kauno klinikų Psichiatrijos klinikoje 2013 metais 
sausio – rugsėjo mėn., tyrimo protokolai. Analizei buvo 
atrinkti tiriamųjų, kuriems buvo diagnozuotas adaptacijos 
sutrikimas (F43.2, pagal TLK-10-AM) [1] stacionarizavi-
mo metu, protokolai.

Rezultatai ir jų aptarimas
Prieš atliekant rezultatų analizę, MMPI-2 protokoluose 

pateikiami „žali“ balai buvo paversti standartiniais balais, 
atsižvelgiant į tiriamojo lytį. 1 lentelėje pateikiami vyrų ir 
moterų standartinių balų vidurkiai ir standartiniai nuokry-
piai atskirose MMPI-2 skalėse. Palyginus vyrų ir moterų 
MMPI-2 skalių vidurkius, statistiškai reikšmingas skir-
tumas stebimas tik vertinant nerimo skalę (p = 0,023, t = 
-2,315). Moterys statistiškai reikšmingai dažniau sau pri-
skiria nerimo simptomų. Taip pat stebima statistinė tenden-
cija, lyginant validumo skalę (p = 0,075, t = -1,790), kuri 
taip pat tam tikrais atvejais atspindi nerimo simptomus. 

1 lentelėje matyti, kad tiek vyrų, tiek moterų profiliuose 
aukščiausiai pakilusi 1 – hipochondrijos skalė (vyrų vidur-
kis: 73,54 ± 14,20; moterų vidurkis: 77,07 ± 15,12). Šios 
skalės pakilimas nurodo polinkį neigti nerimą ir psicholo-
ginių sunkumų priežastis, su tendencija nerimo somatizaci-
jai, pesimizmu, nepasitenkinimo, nelaimingumo jausmo iš-
gyvenimu. Antroji aukščiausiai pakilusi skalė – 2 – depre-
sijos (vyrų vidurkis: 69,39 ± 13,56; moterų vidurkis: 68,76 

MMPI-2 
skalė 

Vyrai, N = 71 Moterys, N 
= 82 

Kriterijaus 
reikšmė

p reikšmė*

L 50,46 ± 8,88 49,91 ± 8,65 0,388 0,699 
F 60,49 ± 11,12 64,01 ± 12,94 -1,790 0,075 
K 46,73 ± 7,61 45,96 ± 7,67 0,621 0,536 

1 – Hs 73,54 ± 14,20 77,07 ± 15,12 -1,485 0,140 
2 – D 69,39 ± 13,56 68,76 ± 14,46 0,280 0,780 
3 – Hy 66,65 ± 9,68 66,87 ± 11,75 -0,124 0,901 
4 – Pd 61,18 ± 13,26 60,78 ± 10,00 0,214 0,834 
6 – Pa 55,82 ± 10,96 56,88 ± 10,25 -0,618 0,537 
7 – Pt 63,01 ± 12,40 64,88 ± 12,07 -0,941 0,348 
8 – Sc 58,46 ± 12,49 60,52 ± 12,68 -1,009 0,314 
9 – Ma 55,24 ± 10,53 55,54 ± 9,62 -0,180 0,856 

Ax 61,13 ± 12,75 67,35 ± 9,90 -2,315 0,023 

1 lentelė. Vyrų ir moterų MMPI-2 skalių vidurkių palyginimas
Pastaba. *Pagal Stjudent‘o t kriterijų

± 14,46). Šios skalės pakilimas nurodo sau 
priskiriamus depresiškumo požymius, ne-
laimingumo, prislėgtumo, kaltės jausmo 
išgyvenimą, padidėjusį nuovargį, silpnumą, 
savęs nuvertinimą, atsiribojimo tendenci-
jas, padidintą savikontrolę ir polinkį neigti 
vidinius impulsus. 

Palyginus vyrų ir moterų profilius, pa-
vaizduotus 1 paveiksle, išryškėja dominuo-
jantis 1 – hipochondrijos ir 2 – depresijos 
skalių derinys.

Šių dviejų skalių derinys rodo sunku-
mus įvardijant savo emocinius išgyvenimus 
(ypač neigiamus) ir jų priežastis dėl įžval-
gos stokos, sau priskiriamus depresiškumo 
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požymius, pesimistines tendencijas. Taip pat nurodo ir ne-
rimo išgyvenimą, ypač stresogeninėse situacijose, būdingą 
nerimo somatizaciją. 

Taip pat vyrų ir moterų skalių rodikliai buvo palyginti 
pagal amžių. Vyrų ir moterų grupės pagal amžiaus vidurkį 
buvo padalintos į 2 dalis – jaunesnius ir vyresnius. Palygi-
nus vyresnes ir jaunesnes moteris, statistiškai reikšmingų 
skirtumų tarp grupių nestebėta. Tačiau stebima viena sta-
tistinė tendencija, kad jaunesnės moterys dažniau priskiria 
sau nerimo simptomus adaptacijos sutrikimo atveju (p = 
0,072, t = -1,868) nei vyresnės moterys. 

Palyginus jaunesnių ir vyresnių vyrų grupes, statistiškai 
reikšmingi skirtumai stebėti korekcijos, hipochondrijos, is-
terijos, paranojos ir nerimo skalėse (p < 0,05) (2 lentelė). 

Tarp jaunesnių vyrų statistiškai reikš-
mingai dažniau pakilusi korekcijos skalė. 
Tai rodo, kad jaunesni vyrai dažniau yra 
linkę pateikti save iš teigiamos pusės, pri-
pažinti tik “socialiai priimtinus” sunku-
mus ir nuvertinti kitus svarbius vidinius 
prieštaravimus. Taip pat jie yra mažiau 
linkę toleruoti neprisitaikančius asmenis, 
kadangi jų neprisitaikymas socialinėje 
aplinkoje yra vertinamas kaip silpnumo 
įrodymas. Tarp vyresnių vyrų statistiškai 
reikšmingai dažniau yra pakilusios hipo-
chondrijos, isterijos, paranojos ir nerimo 
skalės. Tai rodo didesnį polinkį deklaruo-
ti optimizmą, tendenciją demonstruoti 
savo galią ir asmens prestižą.

Toliau buvo analizuoti Liušerio spal-
vų testo rezultatai. Analizei pasirinktos 
pirmosios dvi ir paskutiniosios dvi spal-

1 pav. Vyrų ir moterų MMPI-2 skalių vidurkių profiliai
Pastaba. V – vyrų profilis, M – moterų profilis. Skalės: L – melo, F – validumo, K – korekcijos, 1 – hipochon-
drijos, 2 – depresijos, 3 – isterijos, 4 – psichopatinės deviacijos, 6 – paranojos, 7 – psichastenijos, 8 – šizoi-
diškumo, 9 – manijos, Ax – nerimo.

2 lentelė. Jaunesnių ir vyresnių vyrų MMPI-2 skalių vidurkių palyginimas
Pastaba. *Pagal Stjudent‘o t kriterijų

MMPI-2 
skalė 

Jaunesni 
vyrai, N = 42

Vyresni vyrai, 
N = 29 

Kriterijaus 
reikšmė

p reikšmė*

L 51,00 ± 9,14 49,69 ± 8,60 -0.608 0,545
F 58,86 ± 10,85 62,86 ± 11,27 1,495 0,140 
K 49,29 ± 7,65 43,03 ± 5,93 0,249 0,0001 

1 – Hs 69,10 ± 12,71 79,97 ± 13,98 3,402 0,001 
2 – D 67,93 ± 15,76 71,52 ± 9,37 1,200 0,234 
3 – Hy 64,64 ± 9,89 69,55 ± 8,78 2,200 0,031 
4 – Pd 59,36 ± 12,48 63,83 ± 14,11 1,406 1,164 
6 – Pa 53,14 ± 9,45 59,69 ± 11,96 2,572 0,012 
7 – Pt 61,05 ± 12,94 65,86 ± 11,17 1,628 0,108 
8 – Sc 56,64 ± 13,99 61,10 ± 9,55 1,597 0,115 
9 – Ma 53,55 ± 10,58 57,69 ± 10,15 0,731 0,104 

Ax 56,78 ± 12,17 67,00 ± 11,34 2,732 0,010

vų pozicijos ir jų deriniai. Spalvų pasirinkimas buvo lygin-
tas vyrų ir moterų grupėse. 3 lentelėje matyti, kad vyrų ir 
moterų grupėse skyrėsi tik pirmoje pozicijoje esanti spalva, 
kiti pasirinkimai nesiskyrė (p > 0,05).

Projekcinio testo rezultatuose (3 lentelė) depresiškumo 
požymiai, skirtingai nei MMPI-2 teste, neišryškėja. Domi-
nuoja nerimo išgyvenimas, kurio išraiška vyrams ir mote-
rims yra skirtinga. Vyrams būdingos pastangos maskuoti 
nerimą didinant savikontrolę ir pabrėžiant savarankiškumą 
bei užtikrintumą savimi, o moterims dažniau būdingas at-
sitraukimas. Tiek vyrams, tiek moterims būdingas emocijų 
nepastovumas, emocijų kontrolės problemos, ūmios, ryš-
kios, agresyvios (ypač vyrams) emocinės reakcijos.

Palyginus vyrus pagal amžių, pastebėta, kad vyresniems 
vyrams dažniau būdinga gynybinė pozicija, 
lankstumo stoka. Tačiau siekiant išlaikyti 
socialinį prestižą stengiamasi vengti konf-
liktų, kas didina vidinę įtampą, dirglumą. 
Jiems būdingas racionalumo akcentavimas. 
Jauniesniems vyrams, greta aukščiau minė-
tų tendencijų, būdingas nekantrumas, neri-
mastingi bandymai pakeisti susiklosčiusią 
situaciją, kas gali apsunkinti dėmesio kon-
centraciją ir mažinti bendrą darbingumą. 

Palyginus moteris pagal amžių, pa-
stebėta kad vyresnėms moterims būdingi 
adaptacijos sutrikimai dėl asmenybės ypa-
tumų. Joms būdingas išrankumas, atsiribo-
jimo tendencijos, kaip būdas tvarkytis su 
savo emociniais išgyvenimais. Jaunesnėms 
moterims būdinga aktyvi, steniška pozicija, 
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elgesys su demonstratyvumo elementais, siekiant aplinki-
nių dėmesio ir globos. 

Atsižvelgiant į gautus rezultatus, galima pateikti keletą 
rekomendacijų. Pirma, atliekant psichologinį pacientų įver-
tinimą svarbu taikyti ne tik savirefleksijos skales ar objek-
tyvius klausimynus, tačiau greta jų taikyti ir projekcinius 
metodus. Taip pat atliekant paciento įvertinimą, svarbu iš-
tirti ne tik paciento emocinę būseną, bet ir asmenybės ypa-
tumus, kurie padėtų suprasti paciento prisitaikymo sociali-
nėje aplinkoje sunkumus ir numatyti galimą suicido riziką. 

Išvados
1. Objektyviame teste fiksuojami sau priskiriami de-

presiškumo požymiai ir iš dalies įvardijamas nerimas.
2. Projekciniame teste fiksuojamas nerimas. Depre-

siškumo požymiai nefiksuojami.
3. Elgesys yra dažniau lemiamas ne depresiškumo, o 

nerimo simptomų. 
4. Nerimo raiška skiriasi priklausomai nuo lyties ir 

amžiaus.
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THE EXPRESSION OF ANXIETY AND DEPRESSION 
SYMPTOMS IN ADJUSTMENT DISORDERS

A. Miškinytė, V. Adomaitienė
Key words: anxiety symptoms, depression symptoms, 

adjustment disorder, MMPI-2, Luscher color test.
Summary
Adjustment disorder research has not yet disclosed the 

relationship of anxiety and depression symptoms with gender 
and age. It is assumed that emotional reactions are related to 
individual characteristics of personality and stressors that influence 
social adjustment. The goal of this study was to determine the 
expression of anxiety and depression symptoms in psychological 
assessment of adjustment disorders. Methods. 153 psychological 
assessment protocols of hospitalized adjustment disorder patients 
were analyzed retrospectively. MMPI-2 and Luscher color test data 
was analyzed. Results. Women attribute significantly more anxiety 
symptoms to themselves than men (p = 0,023). Hypothondriasis and 
Depression scale elevations dominate in men and women‘s profiles 
that indicate difficulties in identifying emotional experiences, 
especially anxiety, and possible somatization of anxiety. Depression 
symptoms are attributed to oneself most commonly. Experiences 
of anxiety dominate in a projective test. Men tend to cover anxiety 
by strengthening self-control, emphasizing their independency 
and self-confidence, when women tend to withdraw. Conclusions. 
Objective test determined self-attributed depression symptoms 
and somewhat anxiety. Projective test determined anxiety and 
no depression symptoms. The behavior is mostly determined by 
anxiety rather than depression symptoms. The expression of anxiety 
differs depending on gender and age. 
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Pozicija Spalva Lytis Abs. sk. (%) p reikšmė*
1 Žalia Vyrai 33 (46,5%)

Violetinė Moterys 35 (42,7%)
2 Raudona Vyrai 17 (23,9%) 0,455

Moterys 19 (23,2%)
7 Mėlyna Vyrai 17 (23,9%) 0,183

Moterys 25 (30,5%)
8 Juoda Vyrai 32 (45,1%) 0,498

Moterys 37 (45,1%)

3 lentelė. Vyrų ir moterų spalvų pasirinkimo dažnumas
Pastaba. *Pagal z kriterijų


