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•••
Miego sutrikimai yra vieni labiausiai paplitusiø sveikatos
nusiskundimø, o miegas be poilsio jausmo tampa itin opi
problema. Poilsio jausmas po miego ir jo ryðys su ávairiais
miego parametrais vis dar yra plaèiai diskutuojamas klausimas. Mokslininkai iki ðiol nesutaria, kas gi lemia gerà savijautà po miego.
Ðio darbo tikslas buvo iðnagrinëti miego struktûrà ir
ávertinti jos ryðá su poilsio jausmu po miego, neatsiþvelgiant á nemigos tipà.
Tyrimui ið visø Miego sutrikimø diagnostikos laboratorijos pacientø, kuriems jau buvo atliktas nakties PSG tyrimas, buvo atmesti duomenys tø pacientø, kurie turëjo
miego apnëjos sindromà ir knarkë, nes esant tokiems sutrikimams sunku nustatyti mikronubudimø prigimtá ir juos
vizualiai atrinkti polisomnogramoje. Tyrimui pasirinkta
grupë pacientø nuo 36 iki 55 metø. Ið viso buvo atrinkti
duomenys 60-ies pacientø (30 vyrø ir 30 moterø). Vidutinis amþius bendroje grupëje buvo 45,5 ± SD 5,7 metø. Tiriamøjø nakties polisomnogramos iðnagrinëtos pagal jø

ciklus, fazes ir stadijas. Registruoti trijø rûðiø nubudimai –
elgseniniai, vegetaciniai ir mikronubudimai. Skirtingø tipø nubudimø indeksai (NI) nagrinëti visuose miego cikluose ir stadijose, taip pat visame miege. Miego kokybë
vertinta pasitelkus Pitsburgo miego kokybës indekso
(PMKI) anketà.
Elgseninis nubudimas – tai elektromiografinio aktyvumo padidëjimas, susijæs su pokyèiais (suþadinimu) bent
viename ið EEG kanalø.
Vegetacinis nubudimas registruojamas, kai vegetacinis
suaktyvëjimas yra susijæs su trumpalaikiu, praeinanèiu aktyvumu bet kuriame ið EEG kanalø.
Mikronubudimas – tai 3–29 sek. trunkantis staigus
EEG daþnio pokytis, pasireiðkiantis alfa, teta arba greitø
bangø (>16 Hz, bet ne miego verpsèiø), ryðkiai iðsiskirianèiø ið aplinkinio EEG fono, atsiradimu.
Giliojo miego svarba subjektyviam miego kokybës jutimui buvo parodyta kaip statistiðkai reikðminga neigiama
koreliacija tarp Pitsburgo miego kokybës indekso (PMKI)
ir gilaus miego (lëtojo miego 4-os stadijos) trukmës
(r = -0,3; p < 0,05). Nereikðmingi NI skirtumai tarp miego
ciklø ir reikðmingi NI skirtumai tarp miego stadijø leidþia
teigti, kad miego kokybei reikðmingesnis yra miego stadijø viduje vykstanèiø nerviniø procesø stabilumas nei kitimai tarp miego ciklø naktá. Ið visø trijø nagrinëtø nubudimø indeksø bendroje miego trukmëje didþiausia koreliacija su PMKI nustatyta MNI atveju (r = 0,42; p = 0,001). Labiausiai subjektyvø miego kokybës jausmà lëmë mikronubudimø ir elgseniniø nubudimø bendras indeksas MNI +
ENI (r = 0,5, p < 0,001). Didþiausios NI reikðmës buvo registruotos lëtojo miego 2-oje stadijoje, o MNI virðijo kitus
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nubudimø indeksus daugelyje miego stadijø. Atsiþvelgiant á tai, galima teigti, kad geram miego kokybës jausmui
svarbu yra ne vien miego stadijø proporcijos miego cikluose (gilaus miego kiekis), bet ir kiekvienos miego stadijos,
ypaè lëtojo miego 2-os stadijos, mikrostruktûra.

IÐVADOS
1. Miego stabilumas nakties pradþioje turi didesnæ átakà
subjektyviam miego kokybës jausmui negu miegas
nakties pabaigoje.
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2. Nubudimø indekso dydþiui reikðmingos átakos turi
miego stadija ir nubudimo tipas, neatsiþvelgiant á miego ciklà.
3. Poilsio jausmà po miego labiau lemia ne atskiro tipo
nubudimai, o bendras skirtingø tipø nubudimø skaièius, stipriausiai – þieviniø mikronubudimø ir elgseniniø nubudimø bendras indeksas. Vertinant atskirus nubudimø tipus, subjektyvø miego kokybës jausmà stipriausiai veikia þieviniø mikronubudimø indeksas.
4. Didþiausià átakà poilsio jausmui turi visø tipø nubudimø, ypaè þieviniø mikronubudimø, indeksø padidëjimas antroje lëtojo miego stadijoje.

