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Santrauka
Apie lėtinės obstrukcinės plaučių ligos (LOPL) ryšį su 
depresija diskutuojama jau ilgą laiką. Ryšys siejamas su 
nikotino vartojimu. Šias dvi patologijas turinčių pacientų 
uždegiminiai kraujo rodikliai būna aukštesni. Pacientų, 
sergančių LOPL ir depresija, depresijos gydymas bei di-
agnostika nėra visiškai aiškūs, nes kai kurie šių ligų simp-
tomai sutampa, todėl dažnai depresija ar nerimo sutriki-
mai gali likti nediagnozuoti ir labai mažinti sergančiųjų 
LOPL gyvenimo kokybę, kadangi negydoma depresija 
sunkina esamus simptomus ir didina hospitalizacijų 
skaičių. 

Įvadas
Lietuvoje didėjant nuotaikos sutrikimų bei  susirgimų 

depresija skaičiams, svarbu  atpažinti nerimą ar depresiją, 
atsiradusią somatinių ligų fone, tinkamai diagnozuoti ir gy-
dyti, tačiau dažnai tai būna sudėtinga. Psichikos ir lėtinės 
ligos neretai yra susijusios ir daro įtaką somatinių ligų ei-
gai, jų paūmėjimui. Depresijos komorbidiškumas  yra kur 
kas dažnesnis, palyginus su sergančiųjų kitomis lėtinėmis 
somatinėmis ligomis patologija. Svarbu diferencijuoti de-
presijos komorbidiškumą su lėtinėmis somatinėmis ligomis, 
nes dažnai tai yra nepastebima dėl nusistovėjusio požiūrio, 
jog egzistuojantys depresijos simptomai gali būti natūrali 
paciento reakcija į diagnozuotą lėtinę ligą arba lėtinės so-
matinės ligos simptomai ir depresijos simptomai sutampa ir 
sunku juos atskirti [1]. Nepaisant dešimtmečius vykstančių 
tyrimų, lėtinė obstrukcinė plaučių liga vis dar nepagydoma 
[2]. Pastaruoju metu vis dažniau diskutuojama apie lėtinės 
obstrukcinės plaučių ligos ir depresijos sąveiką. Buvo paste-
bėta, jog hospitalizacijų skaičius auga tarp pacientų, sergan-
čių LOPL ir esant komorbidiškumui. Nustatyta, jog LOPL 
pacientų, turinčių gretutinių ligų, gyvenimo trukmė ženkliai 
sutrumpėja, todėl  dėl anksčiau išvardytų priežasčių tai yra 
neabejotinai aktuali problema.

Tyrimo tikslas – įvertinti, susisteminti ir išanalizuoti 
mokslinėje literatūroje pateikiamus duomenis apie depresijos 

ir lėtinės obstrukcinės plaučių ligos komorbidiškumą, kitus 
veiksnius, galinčius daryti įtaką LOPL eigai.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Literatūros paieška atlikta PubMed, Clinical-Key, Google 

Scholar duomenų bazėse, naudojant nurodytus pagrindinius 
raktinius žodžius bei jų junginius. Atrinkti ir išanalizuoti 8 
straipsniai, paskelbti 2013-2021 m. laikotarpiu.

Tyrimo rezultatai ir diskusija
Atlikta sisteminė 25 tyrimų apžvalga ir metaanalizė at-

skleidė, kad LOPL ir depresijos ryšys greičiausiai yra atvirkš-
čiai proporcingas, nes depresija gali būti ir LOPL priežastis, 
ir pasekmė. Tikslūs mechanizmai, siejantys LOPL su depre-
sija ir nerimu, nebuvo nustatyti. Nerimo sutrikimų ir LOPL 
sąsaja grindžiama priklausomybe nuo nikotino. Rūkymo 
ryšys su depresija ir LOPL yra neaiškus, tačiau tikėtinas, 
kadangi rūkymas yra pagrindinis LOPL etiologinis veiksnys. 
Depresija sergantys pacientai yra linkę į priklausomybes, 
todėl rūkymas nėra išimtis. Nikotino priklausomybė didina 
patiriamo streso kiekį ir depresijos ar nerimo riziką pacien-
tams, sergantiems LOPL. Tai dar neleidžia daryti išvados 
apie priežastinį depresijos ir LOPL ryšį, tačiau nurodo, kad 
tikslesniems rezultatams gauti reikalingi detalesni tyrimai 
[3,4]. Atsiranda naujų įrodymų, leidžiančių teigti, kad silpnas 
lėtinis uždegimas taip pat atskleidžia sąsają tarp depresijos 
simptomų ir LOPL. Kraujyje padidėjęs uždegiminių rodi-
klių kiekis nustatytas ir sergantiesiems depresija, ir LOPL. 
Atlikus vyresnio amžiaus žmonių populiacijos tyrimą, pa-
stebėtas padidėjęs uždegiminių biožymenų interleukino-6 
ir C reaktyvaus baltymo lygis, iš dalies rodantis depresijos 
simptomų ir LOPL ryšį [1].

Jau prieš dešimtmečius buvo pripažinta, jog psichiniai 
sutrikimai daro įtaką lėtinėms ligoms, tačiau LOPL sergančių 
pacientų emociniams sutrikimams buvo skiriama mažai dė-
mesio. Sisteminių apžvalgų rezultatai nurodė ryšį tarp nerimo 
ir depresijos bei patekimo į ligoninę dėl  LOPL paūmėjimo. 
LOPL yra sunki ir negrįžtama plaučių liga, veikianti paciento 
bendrą fizinę būklę ir gyvenimo kokybę. Šie pacientai sudaro 
didelę dalį pacientų, hospitalizuotų tiek ligoninių skyriuose, 
tiek besilankančių poliklinikose. Jie kelia nemažai problemų 
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sveikatos apsaugos sistemai, kadangi  svarbiausia užduotis 
yra ne išgydyti sergančiuosius (LOPL vis dar nepagydoma), 
o optimizuoti jų gyvenimo kokybę, kurią gali labai pabloginti 
tuo pačiu metu pasireiškianti depresija. Tai sutrikimas, dėl 
kurio pacientas gali patekti į užburtą ratą. Prislėgta nuotaika 
sumažins gebėjimą įveikti lėtinę ligą. Depresija LOPL paū-
mėjimų metu gali būti reikšminga mirštamumo rodiklių didė-
jimui hospitalizacijos metu [5]. Sergančiųjų LOPL nerimas, 
depresija, paūmėjimai pastebimai prisideda prie sergamumo 
ir mirtingumo didinimo [6]. Sisteminė 20 tyrimų apžvalga 
parodė, kad depresija ir nerimas didina sergančiųjų LOPL 
hospitalizavimo riziką. Nerimo ir depresijos simptomai buvo 
siejami su ilgesniu gydymusi  ligoninėje ir padažnėjusiais 
LOPL paūmėjimais. Yra keli galimi ryšiai tarp depresijos 
ir nerimo bei padidėjusio LOPL paūmėjimų dažnio. Pa-
cientams dėl  depresijos ir nerimo kyla rizika nesilaikyti 
paskirto gydymo ir nesugebėti mesti rūkyti. Depresija gali 
turėti tiesioginį poveikį, nes pablogėja imuninė sistema, at-
siranda polinkis infekcijoms, todėl padažnėja LOPL paūmė-
jimų. Pablogėjęs dusulio suvokimas gali paskatinti pacientą 
be reikalo kreiptis į gydytoją ir padidinti hospitalizavimų 
skaičių, o pacientų, sergančių nerimu ir depresija, dusulio 
priepuoliai yra dažnesni, nors fiziologiniai rodikliai nebūna 
suprastėję (pvz., pH, dalinis deguonies ir anglies dioksido 
slėgis). Metaanalizės metu buvo įrodyta, kad nerimu sergan-
čių pacientų buvo didesnė paūmėjimų, kuriems reikalingas 
gydymas, rizika, o sergančių depresija − didesnė paūmėjimų, 
kuriems reikalingas gydymas ligoninėje, rizika [7]. Fiziolo-
ginis atsigavimas po paūmėjimo dažnai būna nevisavertis, 
todėl sumažėja gyvenimo kokybė ir atsparumas būsimiems 
paūmėjimams [5,8]. 

Nerimaujama ir dėl diagnostikos priemonių naudojimo, 
jų klaidingų teigiamų rezultatų rizikos. Tam įtakos turi  simp-
tomų sutapimas. Pasaulinės lėtinės obstrukcinės plaučių ligos 
iniciatyvos  (angl. The Global Initiative for Chronic Obs-
tructive Lung Disease, GOLD) gairėse rekomenduojama, 
kad tų pacientų, kuriems naujai diagnozuota LOPL,  būtų 
surinkta išsami ligos istorija, įskaitant psichikos sutrikimus, 
depresiją ir nerimą, tačiau iki šiol nėra sutarimo dėl tinka-
miausio nerimo ir depresijos patikros metodo [7].

Išvados
1. Depresijos ryšys su LOPL vis dar sunkiai interpretuo-

jamas, tam reikalingi detalesni tyrimai, tačiau nustatyta at-
virkštinė šių patologijų priklausomybė, grindžiama rūkymu,  
kuris yra pagrindinis LOPL rizikos veiksnys.

2. Manoma, jog pacientų, sergančių LOPL ir depresija, 
laboratorinių tyrimų rezultatai rodo aukštesnius uždegimi-
nius rodiklius. 

3. Sergantiems LOPL ir depresija pablogėja šios lėtinės 
patologijos eiga ir simptomai, lemiantys didesnį mirtingumą, 

bendros fizinės būklės ir gyvenimo kokybės prastėjimą. 
Šiems žmonėms dažnai reikalinga medicininė pagalba. Tai 
sukelia nemažą finansinę naštą sveikatos apsaugos sektoriui.
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Summary
The link between chronic obstructive pulmonary disease 

(COPD) and depression has long been debated. This link has been 
connected to nicotine use. Patients with these two pathologies have 
also been found to have higher blood inflammatory markers. Ho-
wever, the treatment and diagnosis of depression in patients with 
both COPD and depression are not entirely clear. This is because 
some of the symptoms of these diseases overlap and often depres-
sion or anxiety disorders can go undiagnosed, which greatly re-
duces the quality of life of COPD patients, as untreated depres-
sion increases hospital admissions and worsen existing symptoms.
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