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Depression and anxiety disorders among heart failure patients
Monika Jasinskaitė1, Justinas Balčiūnas1, Urtė Lukauskaitė1, Brigita Baks2
1

Lithuanian University of Health Sciences, Medical Academy, Faculty of Medicine, Kaunas, Lithuania

2

Vilnius City Mental Health Center, Vilnius University Faculty of Medicine, Clinic of Psychiatry, Vilnius, Lithuania

Abstract
Introduction: mental disorders such as depression and anxiety are common among heart failure (HF) patients. HF is
a severe condition that can lead to depression and anxiety disorders. These disorders and their symptoms are several
times more common among HF than in the general population. The pathophysiological association between HF and
depression and anxiety disorders is based on the psycho-organic etiology of the syndromes, therefore treatment of
both, somatic disease as well as mental disorders is essential.
Aim: of this article is to reduce the gap between patients with somatic diseases, such as HF, and their mental disorders.
Methodology: a systematic review of the literature was written from the electronic database Pubmed by keyword
selection of scientific publications of the last 5 years.
Conclusions: mental disorders such as depression and anxiety can occur among HF patients, often remain
undiagnosed and lead to worse patient prognosis. This confirms the need to consult mental health professionals to
ensure treatment and its effectiveness.
Keywords: heart failure, depression, anxiety.
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Santrauka
Įvadas: širdies nepakankamumu (ŠN) sergantiems pacientams dažnai yra pastebimi psichikos sutrikimai, tokie kaip
depresija ir nerimas. ŠN yra sunki organizmo būklė, kuri gali sąlygoti depresijos ir nerimo sutrikimus. Šie sutrikimai
ir jų simptomai ŠN pacientams pasireiškia keletą kartų dažniau nei bendroje populiacijoje. ŠN ir depresijos bei nerimo
sutrikimų patofiziologinis ryšys pagrįstas sindromų psicho-organine etiologija, todėl svarbus ne tik somatinės ligos
bet ir psichikos sutrikimų gydymas. Tikslas: sumažinti atotrūkį tarp somatinėmis ligomis, tokiomis kaip ŠN, sergančių
pacientų bei jiems pasireiškiančių psichikos sutrikimų.
Metodika: iš elektroninės duomenų bazės Pubmed pagal raktinius žodžius atrinkus pastarųjų 5 metų mokslo
publikacijas parašyta sisteminė literatūros apžvalga.
Išvados: sergantiems ŠN gali pasireikšti psichikos sutrikimai, tokie kaip depresija ir nerimas, kurie dažnai lieka
nediagnozuoti ir lemia blogesnę pacientų prognozę. Tai patvirtina būtinybę sergant ŠN kreiptis į psichikos sveikatos
specialistus dėl gydymo ir jo efektyvumo užtikrinimo.
Raktažodžiai: širdies nepakankamumas, depresija, nerimas.
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Įvadas
Pagal 2016 metų Europos kardiologų draugijos ūminio

šių sutrikimų poveikio ŠN sergantiems pacientams,

ir lėtinio širdies nepakankamumo (ŠN) diagnostikos ir

nerimo ir depresijos sutrikimai išlieka nepakankamai

gydymo gaires ŠN apibūdinamas kaip klinikinis

diagnozuojami ir gydomi [4].

sindromas,

kuriam būdingas

dusulys,

kulkšnių

patinimai, nuovargis bei lydintys požymiai, tokie kaip
padidėjęs

spaudimas

kaklo

venose,

Metodika

karkalai

plaučiuose ir stebimos periferinės edemos. Šį klinikinį

Literatūros

paieškai

buvo

sindromą sukelia struktūrinis ir (ar) funkcinis širdies

duomenų bazė PubMed. Paieškos metu naudoti

sutrikimas, sąlygojantis sistolinio tūrio sumažėjimą ir

raktiniai žodžiai ir jų kombinacijos: depresija,

padidėjusį spaudimą širdies ertmėse ramybės ar krūvio

nerimas, širdies nepakankamumas. Atlikta nuosekli

metu. Dabartinis ŠN apibrėžimas apima tas stadijas,

103 straipsnių patikra ir pašalinti besidubliuojantys,

kuriose jau yra akivaizdūs klinikiniai simptomai. Kol

pagal pavadinimą ir santrauką temos neatitinakantys

šie simptomai išryškėja, pacientams gali progresuoti

straipsniai. Išanalizuoti šių publikacijų pilni tekstai

struktūriniai ar funkciniai širdies sutrikimai - sistolinė

arba tik santraukos ir tokiu būdu iš jų atrinkti 15. Nors

ar diastolinė kairiojo skilvelio disfunkcija [1]. ŠN

stengtasi

serga maždaug 1-2 proc. Europos populiacijos.

publikacijas, citavimo laikotarpis nebuvo ribojamas.

koncentruotis

į

naudota

tarptautinė

paskutinių

5

metų

Paplitimas vis didėja dėl visuomenės senėjimo bei vis
gerėjančio

širdies

ligų

gydymo.

Pacientams,

sergantiems ŠN, taip pat būdingi psichologiniai ir

Depresijos

ir

nerimo

sutrikimai

ir

širdies

nepakankamumas

kognityviniai sutrikimai, kurie turi įtakos jų gyvenimo
kokybei [3]. ŠN sergantiems pacientams depresijos ir

Psichikos sutrikimai, tokie kaip depresija ir nerimas,

(arba) nerimo sutrikimų paplitimas yra kelis kartus

yra dažnai stebimi sergantiems ŠN [5]. Savo ruožtu

didesnis nei bendroje populiacijoje [2]. Maždaug apie

ŠN, kaip sunkus organizmo funkcijų sutrikimas,

60 proc. ŠN pacientų diagnozuotas nerimo, 30 proc. -

sąlygoja depresijos ir nerimo sutrikimus. Atlikus 36

depresijos ir 40 proc. - kognityviniai sutrikimai. Jiems

tyrimų meta analizę buvo nustatyta, kad kliniškai

įprasta netoleruoti fizinio krūvio, todėl gali sumažėti

reikšmingi depresijos sutrikimo simptomai pasireiškia

griaučių raumenų masė ir fizinis aktyvumas. Viena

21,5 proc. ŠN sergančių pacientų. Trečdalis ŠN

vertus, fizinio aktyvumo trūkumas gali sukelti ar

pacientų

sustiprinti depresijos sutrikimo simptomus, tačiau

simptomus tokius kaip pablogėjusi nuotaika, sumažėję

depresijos sutrikimas taip pat gali sąlygoti sėslų

interesai ir pasitenkinimas, didesnis nei įprastai

gyvenimo būdą, dėl ko sumažėja motyvacija judėti [3].

dirglumas, irzlumas, perdėtas mieguistumas ar,

Pacientams, sergantiems širdies nepakankamumu,

priešingai, nemiga, nuolatinis nuovargis, kaltės ir

depresijos ir nerimo sutrikimai yra dažni ir susiję su

beviltiškumo jausmas, mintys apie mirtį ar savižudybę

nepageidaujamais rezultatais, tokiais kaip sumažėjęs

[6]. Nurodoma, kad depresijos sutrikimo dažnis didėja

gydymo

dažnesnis

kartu su didėjančiu širdies nepakankamumo sunkumu

hospitalizavimas ir padidėjęs mirtingumas. Nepaisant

[7]. Nerimo sutrikimai, dažnai pasireiškiantys kartu su

režimo

laikymasis,

išsakė

sunkaus

depresijos

sutrikimo
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depresijos

sutrikimais,

ŠN

pat ŠN pacientų, sergančių depresijos ir nerimo

nustatomi kiek rečiau. Atlikus 38 klinikinių tyrimų

sutrikimu, imuninėse ląstelėse padidėjęs jautrumas

meta analizę buvo rasta, kad 13 proc. ŠN sergančių

beta adrenerginiams dirgikliams streso ar fizinio

pacientų atitinka diagnostinius reikalavimus nerimo

krūvio metu [14]. Keliuose tyrimuose depresijos,

sutrikimo diagnozei ir beveik 30 proc. ŠN pacientų

nerimo sutrikimai ir ŠN buvo siejami su didesne

jaučia

sutrikimo

aritmijų rizika. Atliekant meta analizę, depresijos

simptomus [8]. Šie skaičiai yra reikšmingai didesni

sutrikimas buvo susijęs su didesne staigios širdinės

lyginant su atsitiktinėmis vyresnių nei 60 metų asmenų

mirties rizika, skilvelių aritmijomis ir prieširdžių

imtimis bei nerimo sutrikimų ir simptomų paplitimu

virpėjimo pasikartojimu. Didesnė rimtų aritmijų rizika

tarp kitomis širdies ligomis sergančių pacientų [9].

bent iš dalies gali paaiškinti ir didesnį depresijos

Naujausių sisteminių apžvalgų duomenimis nerimo,

sutrikimu sergančių ŠN pacientų mirtingumą [15].

priešingai negu depresijos, sutrikimas nėra sietinas su

Didelės rizikos elgesys ir gydymo nesilaikymas gali

didesniu ŠN pacientų mirtingumu, tačiau lemia

turėti įtakos gretutiniam depresijos ir nerimo

dažnesnes pakartotines hospitalizacijas bei prastesnę

sutrikimui ir ŠN rizikai. Pacientams, sergantiems

gyvenimo kokybę [10].

depresijos ir nerimo sutrikimu, rūkymas ir fizinis

Depresijos ir nerimo sutrikimų ir ŠN patofiziologinis

neveiklumas yra potencialūs padidėjusio ŠN rizikos

ryšys pagrįstas abiejų sindromų psicho-organine

tarpininkai [16].

kliniškai

sergantiems

reikšmingus

lėtiniu

nerimo

etiologija. Nors duomenų apie patofiziologinius ryšius
tarp nerimo sutrikimo ir ŠN gana nedaug, jie turi daug

Nepaisant didelių ŠN, depresijos ir nerimo sutrikimų

panašių simptomų ir bruožų, todėl manoma, kad

rodiklių klinikinėje praktikoje šie sutrikimai dažnai

nerimo sutrikimo patofiziologija bei priežastys sergant

lieka nepastebėti. Dėl reikšmingo ŠN, depresijos ir

ŠN yra beveik identiškos su depresijos sutrikimo

nerimo

priežastimis [11]. Šie sutrikimai turi keletą galimų

psichiatrinės

mechanizmų ir rizikos veiksnių, tokių kaip uždegimas,

sergantiems ŠN, gali būti apsunkintas. Tiek ŠN, tiek

neuroendokrininė funkcija, aritmijos, didelės rizikos

depresijos ir nerimo sutrikimai yra siejami su

elgesys ir socialiniai veiksniai [12]. Keli tyrimai

kognityviniais (pvz., koncentracijos sutrikimu) ir

parodė ryšį tarp įvairių citokinų, įskaitant C reaktyvų

fiziniais simptomais (pvz., nuovargiu) [17]. Vis dėlto

baltymą, interleukiną-6, interleukiną-10 ir naviko

labai svarbu tiksliai diagnozuoti šiuos sutrikimus, kai

nekrozės faktorių alfa, ir išeičių sergant ŠN ir

jie yra, ir juos išskirti, kai jų nėra, nes netinkama

depresijos ir nerimo sutrikimu. Tačiau įrodymai apie

diagnozė

uždegimo vaidmenį gaunami iš mažų tyrimų, todėl

Atsižvelgiant į šiam diagnostikos procesui būdingą

reikalingi platesni tyrimai [13]. Pagumburio –

sudėtingumą, rekomenduojama, kad gydytojai atidžiai

hipofizės – antinksčių ašis yra dar vienas galimas

ištirtų ŠN pacientus ir įvertintų, ar jie atitinka išsamius

depresijos ir nerimo sutrikimų ir ŠN mechanizmas.

psichikos sutrikimų diagnostikos ir TLK depresijos ar

Depresijos ir nerimo sutrikimai siejami su didesniu

nerimo sutrikimo kriterijus [18].

sutrikimų

simptomų

diagnozės

gali

turėti

sutapimo

nustatymas

reikšmingų

tikslios

pacientams,

pasekmių.

norepinefrino ir epinefrino kiekiu, todėl gali turėti
neigiamą poveikį ŠN sergantiems pacientams. Taip
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Kliniškai reikšmingų depresijos sutrikimo simptomų

gydymo rekomendacijos, išskyrus gairėmis pagrįstą

sunkumui ir gydymo eigai įvertinti būtų galima

patį ŠN gydymą. Jei įmanoma, turėtų būti siūloma

naudoti įvairius klausimynus. Klinikinėje praktikoje

psichoterapija, daugiausia klinikinių įrodymų gydant

Paciento sveikatos klausimynas PHQ ‐ 9 (angl. Patient

ŠN pacientus turi ir tinkamiausia šiuo metu laikoma -

Health Questionnaire-9) yra paprasta ir veiksminga

kognityvinė

priemonė depresijos sindromo simptomams tirti,

rekomenduojamos

vertinant depresinę nuotaiką 27 balų skalėje [19]. Jis

psichoedukacija ir kitos farmakologinės intervencijos

gali nustatyti didelės rizikos pacientus, kuriems yra

[24]. Sunkios depresijos, generalizuoto nerimo

sunkių simptomų, kuriuos reikia kuo greičiau

sutrikimo, potrauminio streso ir panikos sutrikimų

kontroliuoti

ypač

gydymui yra siūlomi medikamentai. Selektyvūs

pirminės sveikatos priežiūros srityje, nerimo sutrikimų

serotonino reabsorbcijos inhibitoriai (SSRI) turėtų

simptomų sunkumo ir gydymo eigos vertinimui galėtų

būti pirmo pasirinkimo gydymas. Svarbu pažymėti,

būti naudojamas Generalizuoto nerimo sutrikimo

jog SSRI gali sukelti tris nepageidaujamas reakcijas,

klausimynas GAD - 7 (angl. Generalised Anxiety

reikšmingas pacientams su ŠN: nežymų QTc tarpo

Disorder-7). Ši priemonė sudaryta iš 7 klausimų,

pailgėjimą,

vertinančių nerimo sutrikimo simptomų pasireiškimo

nepageidaujamas sąveikas su kitais vaistais. Vis dėlto,

dažnumą per pastąrasias 2 savaites. Generalizuoto

dviejų didelių atsitiktinių imčių tyrimų metu nustatyta,

nerimo sutrikimo nustatymui bendras didesnis nei 9

kad tiek citalopramas, tiek paroksetinas žymiai

balai rezultatas patvirtintų diagnozę. Siekiant tiksliau

sumažina sunkios depresijos sutrikimo simptomus,

įvertinti nerimo sutrikimą ŠN pacientams, patartina

palyginti su placebu bei yra saugūs vartoti pacientams,

didžiausią

sergantiems ŠN [25].

[20].

Klinikinėje

dėmesį

skirti

praktikoje,

reikšmingiausiems

elgesio

terapija

įvairių

padidintą

[23].

pratimų

kraujavimo

Taip

pat

programos,

riziką

bei

simptomams - negalėjimui sustabdyti nerimo ir nerimą
dėl įvairių dalykų - bei šių simptomų trukmei. [21].

Išvados

Stacionarizuotų širdies ligomis sergančių pacientų
patikra dėl nerimo sutrikimų kol kas, priešingai nei

Sergantiems

depresijos sutrikimų, nėra rekomenduojama Amerikos

sutrikimai, tokie kaip depresija ir nerimas. Psichiatrinę

kardiologų draugijos, tačiau ji gali būti naudinga dėl

diagnozę dažnai sunku nustatyti dėl ŠN ir depresijos

didelio dažnio ir neigiamos įtakos pacientų išeitims

bei nerimo sutrikimų simptomų sutapimo. Gydymo

[22]. Svarbu paminėti, jog kol kas anksčiau aptarti

efektyvumas priklauso tiek nuo somatinės ligos

klausimynai Lietuvoje gali būti naudojami tik

gydymo, tiek nuo psichikos sveikatos būklės.

moksliniais tikslais.

Depresijos sutrikimas sergant lėtiniu ŠN lemia

Anksti diagnozavus ir pradėjus gydyti tiek ŠN, tiek

blogesnę prognozę, didesnį sergamumą ir mirtingumą.

depresijos

Nerimo sindromas nėra sietinas su didesniu ŠN

ir

nerimo

sutrikimus,

sumažinama

ŠN

dažnai

mirtingumu,

pasireiškia

tačiau

lemia

psichikos

patofiziologinė širdies ir kraujagyslių sistemos

pacientų

dažnesnes

pažaida. Nors dabartinėse Amerikos kardiologų

pakartotines hospitalizacijas ir prastesnę gyvenimo

draugijos gairėse rekomenduojama nustatyti ir gydyti

kokybę. Šie duomenys patvirtina būtinybę sergant ŠN

depresijos sutrikimą, tačiau nepateikiamas konkrečios
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kreiptis į psichikos sveikatos specialistus dėl gydymo

Cardiopulmonary Rehabilitation. Biol Res Nurs.

ir jo efektyvumo užtikrinimo.
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