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Santrauka
Nemiga – miego sutrikimas, kuris gali būti apibūdina-
mas kaip nepasitenkinimas miegu tiek kokybiniu, tiek 
kiekybiniu požiūriu. Negydoma nemiga gali turėti dau-
gybę medicininių ir psichologinių pasekmių, todėl ją 
reikia gydyti. Prieš imantis nemigos gydymo vaistais, 
iš pradžių rekomenduojama taikyti nemedikamentinius 
gydymo būdus. Darbo tikslas – remiantis naujausiomis 
mokslinėmis publikacijomis, apžvelgti nemigos neme-
dikamentinius gydymo būdus. Išvados. Įrodyta, kad ne-
farmakologinio gydymo būdai yra veiksminga nemigos 
gydymo priemonė.  Rekomenduojamas nemigos pirmos 
eilės nemedikamentinis gydymas – kognityvinė elgesio 
terapija. Trumpa elgesio terapija gali sumažinti nemigos 
simptomus ir sukelti remisiją. Nėra pakankamai įrodymų, 
patvirtinančių miego higieną, stimulų kontrolės terapiją, 
relaksacijos techniką bei maisto papildų vartojimą kaip 
veiksmingus savarankiškus būdus nemigai gydyti. 

Įvadas
Nemiga – miego sutrikimas, apibūdinamas kaip nepasi-

tenkinimas miegu tiek kokybiniu, tiek kiekybiniu požiūriu. 
Nemigos simptomai gali pasireikšti sunkumu užmigti,  daž-
nais prabudimais naktį, ankstyvu pabudimu ryte bei mieguis-
tumu ir silpnumu atsikėlus [1]. Miego kokybės sutrikimas 
kankina nepaisant pakankamos miego galimybės ir palan-
kios aplinkos [2]. Kartu su nemiga pacientams pasireiškia 
ir kiti sutrikimai, tokie kaip  nuovargis, dėmesio trūkumas 
ir nuotaikos nestabilumas [3]. Miego sutrikimas susijęs su 
daugybe neigiamų padarinių sveikatai ir paveikia įvairaus 
amžiaus žmones [2]. Tyrimų duomenimis, bendroje pasau-
lio populiacijoje nuo 30 iki 40 proc. gyventojų tam tikru 
gyvenimo momentu sirgo nemiga, o kai kuriems (nuo 9 iki 
15 proc.) ji peraugo į lėtinę ir sunkią eigą [4]. Remiantis 
atliktų tyrimų duomenimis, nemiga pusantro karto dažniau 

pasireiškia moterims, nei vyrams [5]. Pastebima tendencija, 
kad nemiga ypač paplitusi tarp vyresnio amžiaus žmonių. 
Analizuojant miego kokybę vyresnių kaip 60 metų žmonių 
grupėje buvo nustatyta, kad miego kokybe nepatenkinti ir 
nemigos simptomus jaučia nuo 30 proc. iki 48 proc. apklaus-
tųjų [1]. Negydoma nemiga gali turėti daugybę medicininių ir 
psichologinių pasekmių, todėl ją reikia gydyti. Prieš imantis 
nemigos gydymo vaistais, iš pradžių rekomenduojama taikyti 
nemedikamentinius gydymo būdus [2]. Šiame straipsnyje ap-
žvelgiamos nemigos nemedikamentinio gydymo galimybės. 

Tyrimo tikslas – remiantis naujausiomis mokslinėmis 
publikacijomis, apžvelgti nemigos nemedikamentinius gy-
dymo būdus.

Tyrimo medžiaga ir metodai 
Atlikta mokslinių publikacijų apžvalga, atranka ir analizė. 

Literatūros paieška atlikta PubMed duomenų bazėje. Paieškai 
naudoti raktiniai žodžiai ir jų deriniai: nemiga, nemedika-
mentinis gydymas, terapija, maisto papildai (angl. insomnia, 
non-pharmacological, treatment, therapy, dietary supple-
ments). Apžvelgti 26 straipsniai, atitinkantys tyrimo temą.

Tyrimo rezultatai  
Miego higiena. Miego higienos mokymas dažniausiai 

naudojamas kaip nemigos gydymas bendroje praktikoje. 
Pacientai mokomi išvengti dažniausiai pasitaikančių klaidų, 
trukdančių palaikyti normalų miegą, įgauna gebėjimų page-
rinti miego kokybę, paskatinti greitesnį užmigimą ir išvengti 
miego sutrikimų [6]. Miego higiena apskritai reiškia bendrą-
sias elgesio taisykles ir aplinkos veiksnius, atitinkančius ge-
ros kokybės miegą. Ji apima žmogaus gyvenimo būdą (fizinį 
aktyvumą, mitybą), aplinkos veiksnius (šviesos intensyvumą, 
triukšmo lygį, miegamojo temperatūrą) ir su miegu susijusią 
elgseną (veikla prieš miegą, bandymas užmigti, miegojimo 
reguliarumas) [7]. Miego higienos mokymų metu pacientai 
sužino apie sveiko miego įpročius ir skatinami laikytis reko-
mendacijų, kaip pagerinti miegą. Jie mokomi vengti kofeino, 
reguliariai mankštintis, šalinti miego aplinkos triukšmą, lai-
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kytis reguliaraus miego grafiko [8]. Ekranų (televizorių, kom-
piuterių, išmaniųjų įrenginių) naudojimo prieš miegą riboji-
mas − vienas pagrindinių patarimų, kadangi ryški prietaisų 
šviesa skatina budrumą ir trikdo natūralią melatonino sekre-
ciją [9]. Įrodyta, kad vaikai ir paaugliai ypač jautrūs elektro-
nikos skleidžiamos šviesos sukeltai nemigai, o melatonino 
slopinimas beveik dvigubai didesnis nei suaugusiųjų [10].

Naujausių tyrimų duomenimis, ryšys tarp miego higienos 
praktikos ir nemigos − diskutuotinas klausimas. Prasti miego 
įpročiai prisideda prie miego sutrikimų, tokių kaip nemiga 
ar miego apnėja. Nėra pakankamai įrodymų, patvirtinančių 
miego higieną kaip veiksmingą ir savarankišką intervenciją. 
Miego higiena turėtų būti naudojama kaip priedas prie kitų 
psichoterapinių intervencijų [11].

Kognityvinė elgesio terapija. Kognityvinė elgesio tera-
pija – psichoterapijos rūšis, kurios pagalba bandoma keisti 
žmogaus mąstymą, elgesį ir sumažinti ar atsikratyti varginan-
čių simptomų [12]. Remiantis klinikinių tyrimų įrodymais, 
kognityvinė elgesio terapija daro vidutinį ar didelį ir ilgalaikį 
teigiamą poveikį miego kokybei, miego efektyvumui, užmi-
gimo trukmei ir pabudimo laikui nuo miego pradžios [13]. 
Šį metodą rekomenduojama taikyti kaip pirmos eilės lėtinės 
nemigos gydymą [14]. Nustatyta, kad pacientams, kuriems 
taikoma kognityvinė elgesio terapija, pagerėja miego kokybė, 
sumažėja psichinės ir fizinės sveikatos problemų dažnis, 
sunkumas ir pasikartojimas [15].  Kognityvinė elgesio tera-
pija apima elgsenos komponentą (stimulų kontrolės terapija, 
miego ribojimo terapija ir atsipalaidavimas), derinamą su 
kognityviniu (su miegu susijusių rūpesčių valdymas, įkyrios 
mintys) ir lavinamuoju (miego higiena) komponentu [3,12]. 
Kognityvinės elgesio terapijos užsiėmimai vyksta tiesiogiai 
tarp terapeuto ir paciento. Seansai gali būti atliekami indi-
vidualiai arba grupėse [16].   

 Stimulų kontrolės terapija. Ūminių ir lėtinių miego 
sutrikimų gydymui taikoma stimulų kontrolės terapija. Šio 
gydymo tikslas – sumažinti signalus, susijusius su sujau-
dinimu, kurie nesuderinami su miegu. Stimulų kontrolės 
terapija yra metodų rinkinys,  padedantis pacientui suvokti 
savo elgseną  miegamajame, lovoje ir būdraujant. Terapijos 
metu siekiama sustiprinti paciento gebėjimą miegamajame 
ir lovoje apriboti bet kokią veiklą, nesusijusią su miegu ar 
lytiniais santykiais [17]. Naujausiais duomenimis, stimulų 
kontrolės terapijos poveikis laikomas naudingu. Šis gydymo 
metodas yra vienas iš efektyviausių nemigos gydymo būdų. 
Stimulų kontrolės terapija neatitinka būtinųjų kriterijų, ku-
riuos būtų galima laikyti įrodymais pagrįstu gydymo būdu. 
Trūksta mokslinių tyrimų, nagrinėjančių šio gydymo me-
todo poveikį atskirai nuo kitų kognityvinės elgesio terapi-
jos formų, todėl šis gydymo būdas monoterapijoje nemigos 
gydymui neskiriamas [18]. 

Miego ribojimo terapija. Miego ribojimo terapija yra 
kognityvinės elgesio terapijos šaka. Šios terapijos būdas 
miego sutrikimų gydymui gali būti naudojamas kaip atskira 
intervencija ar kartu su kitomis kognityvinės elgesio terapijos 
strategijomis [19]. Miego ribojimo terapijos metu siekiama 
stabilizuoti cirkadinę miego ir budrumo kontrolę, mažinant 
miego  trukmę naktimis. Pacientai mokomi apriboti savo 
laiką lovoje tiek, kad jis atitiktų vidutinę bendrą miego tru-
kmę. Laikas lovoje palaipsniui ilginamas, kol pasiekiamas 
optimalus paciento miego poreikis [20]. Miego ribojimo 
terapija plačiai laikoma veiksmingiausiu lėtinės nemigos 
gydymo būdu. Tyrimų duomenimis, ši terapija saugi ir ne-
sukelia neigiamo poveikio pacientui [19].

Relaksacijos technika. Relaksacijos technika apibrė-
žiama kaip metodų rinkinys, kuriuo siekiama sumažinti 
somatinį ar kognityvinį paciento hiperjudrumą. Tai apima 
autogenines, vaizdo treniruotes, meditaciją, progresyvųjį 
raumenų atpalaidavimą [20]. Atlikta nemažai tyrimų, ku-
riuose relaksacijos technika lyginama su kitomis nemigos 
gydymo kognityvinės elgesio terapijos formomis. Visų ty-
rimų rezultatai nustatė minimalius teigiamus rezultatus, ly-
ginant su kitomis kognityvinės elgesio terapijos formomis. 
Atpalaidavimo treniruotės neatitinka būtinųjų kriterijų, kad 
jas būtų galima laikyti įrodymais pagrįstu nemigos gydymo 
būdu, todėl klinikinėje praktikoje jos taikomos retai  [21]. 

Trumpalaikė elgesio terapija. Trumpalaikė elgesio tera-
pija buvo sukurta kaip kognityvinės elgesio terapijos forma. 
Buvo siekiama, kad terapija būtų kuo trumpesnė, priimtina 
daug vaistų vartojantiems ir turintiems gretutinių ligų paci-
entams. Svarbiausia – būtų veiksminga. Šią intervenciją gali 
atlikti medicinos personalas, turintis specialųjį išsilavinimą 
[22]. Terapija orientuota į du fiziologinius procesus: home-
ostatinį ir cirkadinį polinkį. Pacientai mokomi keisti savo  
miego įpročius ir elgesį [23]. Naujausių tyrimų duomenimis 
nustatyta, kad trumpalaikė elgesio terapija veiksmingai ma-
žina nemigos simptomus ir daugeliu atveju sukelia nemigos 
remisiją [22]. 

Maisto papildų vartojimas. Melatoninas – hormonas, 
sintetinamas iš triptofano ir išskiriamas kankorėžinėje liau-
koje. Dabartiniai tyrimai patvirtina melatonino, kaip chrono-
biotiko, turinčio įtakos cirkadiniam laikui, ir kaip nedidelio 
somnogeno, skatinančio ir palaikančio miegą, vaidmenį [24]. 
Literatūroje pateikiama mažai duomenų, apie melatonino 
veiksmingumą gydant nemigą [25]. Atliktoje metaanalizėje, 
palyginti su placebu, melatoninas sumažino užmigimo delsą 
maždaug 7 minutėmis, pailgino subjektyvų (bet ne objek-
tyvų) bendrojo miego laiką maždaug 8 minutėmis ir turėjo 
nedidelį poveikį miego kokybei [26]. Kai kuriuose tyrimuose 
įrodyta, kad veiksmingas yra pirminės nemigos gydymas, 
tačiau oficialios rekomendacijos dėl melatonino vartojimo 
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gydant nemigą reikalingos tolesnių tyrimų [1]. 
Kitas populiarus papildas nemigai gydyti – valerijonas.  

Valerijono ekstraktuose yra nedidelis kiekis gama amino 
sviesto rūgšties (GABA) – pagrindinio miegą skatinančio 
neuromediatoriaus. Ar egzogeninis GABA gali kirsti hemato-
encefalinį barjerą, kad sukeltų raminamąjį poveikį, nežinoma 
[24]. Kai kurie tyrimai rodo, kad valerijono vartojimas teigia-
mai veikia miegą. Įrodymų visuma patvirtina, kad poveikis 
miegui apskritai yra silpnas, o nauda pacientams, turintiems 
nemigos  sutrikimų, minimali [25]. Išnagrinėjus 14 klinikinių 
atsitiktinių imčių tyrimų, į kuriuos buvo įtraukti 1602 žmo-
nės, nenustatyta jokio skirtumo tarp trumpalaikio (6 savaičių) 
miego rezultatų pagerėjimo valerijoną ar placebą vartojančių 
grupėse. Nepageidaujamų reiškinių dažnis abiejose grupėse 
buvo panašus. Atsižvelgiant į ribotus duomenis apie žalą 
ir ribotus įrodymus, patvirtinančius kliniškai reikšmingus 
rezultatų pokyčius, Amerikos miego medicinos akademija 
nerekomenduoja valerijono nemigos sutrikimui gydyti [24]. 

Išvados
1. Įrodyta, kad nemedikamentinio gydymo būdai yra 

veiksminga nemigos gydymo priemonė.
2. Rekomenduojamas nemigos pirmos eilės nemedika-

mentinis gydymas – kognityvinė elgesio terapija. 
3. Nėra pakankamai įrodymų, patvirtinančių miego hi-

gieną, stimulų kontrolės terapiją, relaksacijos technikas kaip 
veiksmingus savarankiškus nemigos gydymo metodus. Tiks-
lui pasiekti juos rekomenduojama taikyti kartu su kitomis 
psichoterapijos rūšimis.

4. Trumpalaikė elgesio terapija ne tik padeda sumažinti 
nemigos simptomus, bet gali sukelti ir remisiją.

5. Literatūroje trūksta įrodymų, patvirtinančių maisto 
papildų vartojimą kaip veiksmingą savarankišką nemigos 
gydymo būdą.
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NON-PHARMACOLOGICAL TREATMENT OF 
INSOMNIA

K. Tolvaišaitė, N. Inčiūraitė, L. Mikelionis
Keywords: insomnia, non-pharmacological, treatment, the-

rapy, dietary supplements.
 Summary 
Insomnia is a common sleep disorder. It can make it hard to 

either fall asleep, stay asleep, or can cause a person to wake up too 
early and not be able to get back to sleep. Untreated insomnia can 
have medical and psychological consequences and must be treated. 
It is recommended to start with non-pharmacological insomnia tre-
atments before prescribing drugs. 

The aim of the study was to review scientific literature about 
non-pharmacological treatments of insomnia. Conclusions: Non-
pharmacological treatments have been shown to be effective in the 
treatment of insomnia. Cognitive behavioral therapy is the first-
line non-pharmacological treatment for insomnia. Brief behavioral 
therapy can also reduce insomnia and induce remission of the dise-
ase. There is insufficient evidence to support effectiveness of sleep 
hygiene, stimulus therapy, relaxation techniques, and consumption 
of dietary supplements as stand-alone treatments for insomnia.
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