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Įvadas 
Šiais laikais knarkimas nėra laikomas liga, tačiau dažnai suvokiamas kaip trikdantis veiksnys. Knarkimo gydymas turėtų būti toleruojamas ir nesukeliantis rizikos 
sveikatai. Tyrimas parodė, kad naudojant „Silencium“ galvos padėtį keičiančią pagalvėlę, žymiai sumažėja knarkimo atvejų. Šis poveikis buvo patikrintas kryžminio 
tyrimo metu.  
 
 
Metodai ir medžiagos 
Eksperimente dalyvavo pacientai, kenčiantys nuo knarkimo, nuo 18 iki 78 metų amžiaus ir turintys BMI mažesnį už 30. Eksperimente taip pat dalyvavo ir miegančiųjų 
partneriai. Atlikus polisomnografiją arba kvėpavimo poligrafiją, buvo atmesta obstrukcinės miego apnėjos galimybė. 
 
Tyrimas buvo suskirstytas į 3 dalis: 
1) Pradinės informacijos suteikimas ir anketų išdalinimas (miego kokybei ir knarkimo balui įvertinti, SISSEL klausimai apie miegą ir knarkimą dalyviams ir jų 

partneriams) prieš pradedant tyrimą. 
2) Prisitaikymo periodas tęsėsi dvi savaites, kurių metu buvo bandomos dvi pagalvės: Silencium su atrama kaklui (ortopedinė) ir įprasta be kaklo atramos. Abi 

pagalvės buvo naudojamos tiek aktyviame (kai pagalvė keičia galvos padėtį), tiek deaktyvuotame režime. Pirmąją savaitę tiriamieji naudojo pagalvę 
deaktyvuotame režime, antrą savaitę – aktyviame. Po kiekvienos nakties buvo užpildomos anketos, kuriose atsakoma į su miego kokybe ir knarkimu susijusius 
klausimus. Pabaigoje įvertinamas knarkimo balas.  

3) Po prisitaikymo periodo miego laboratorijoje buvo atliktos dvi polisomnografijos su pagalve aktyviame režime ir deaktyvuotame režime. Polisomnografijos buvo 
atliktos ir įvertintos taikant AASM 2012 vadovą. 
 

Pagalvė susideda iš dviejų integruotų mikrofonų, pripučiamų ir išleidžiamų kamerų, galvos atpažinimo sistemos ir valdymo bloko. Pagalvė aktyvuojasi dėl 
skleidžiamo vienodo triukšmo, kurio dažnis iki 500 Hz per 2 – 3 kvėpavimo periodus. Pagalvė inicijuoja galvos padėties keitimą. Galva laikoma padėtyje, kurioje 
aptinkamas triukšmas yra mažas arba išvis neužregistruojamas.  



Rezultatai 
Eksperimente dalyvavo 22 tiriamieji (4 moterys ir 18 vyrų), vienas tiriamasis paliko eksperimentą jam net neprasidėjus, o kitas dalyvis pasitraukė todėl, kad neteko 
partnerio. Praėjus bandomajam laikotarpiui, 7 tiriamieji pasirinko „Silencium“ pagalves, o likę 13 tiriamųjų rinkosi įprastas pagalves. Prisitaikymo periodu kiekvieną 
dieną buvo užduodami klausimai, „Ar užmigti buvo lengva?“, „Ar gulėti ir miegoti buvo įprasta?“, „Ar ryte jautėtės pavargęs (-usi), išsekęs (-usi), suirzęs (-usi)?“, „Ar 
pagalvė trukdė gerai miegoti?“ ir „Ar gerai išsimiegojote?“. Atsakymai į kiekvieną klausimą turėjo būti įvertinami nuo 1 iki 5 balų. Atsakymai parodė gerus ir labai 
gerus rezultatus (mažiau negu 3 balai). 
Atsakymas į klausimą „Ar užmigti buvo lengva?“ buvo įvertintas 2,19 balų (1 ir 2 pav.). Pagalvė, nepriklausomai nuo modelio, neturi didelės įtakos miego kokybei. 
Vidutinis įvertinimo balas šiuo klausimu buvo 1,02 (3 ir 4 pav.). Klausimai, į kuriuos atsakė miegančiųjų partneriai, parodė knarkimo sumažėjimą, nes įvertinimai kito 
nuo 2,9 iki 1,7 balų antrą eksperimento savaitę naudojant galvos padėtį keičiančią pagalvę. Tai atitinka knarkimo įvertinimo rezultatus (5 ir 6 pav.). Miegančiųjų 
partneriai pastebėjo, kad knarkime įvyko didelis pokytis (p<0,001) (7 pav.).  
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su miegu ir kvėpavimu susiję parametrai (8 pav.) neparodė didelio 
pasikeitimo AHI (apnėjos – hipoapnėjos indeksas), AHI gulimoje padėtyje ar 
RDI (kvėpavimo sutrikimo indeksas) dėl pagalvės aktyvaus režimo. 
Prabudimų padidėjimas taip pat nebuvo užfiksuotas. Knarkimo indeksas 
buvo nustatytas naudojant signalų apdorojimo technologijas ir peržiūrint 
tyrimo naktų vaizdo įrašus. Tai parodė didelį knarkimo atvejų sumažėjimą dėl 
pagalvėlės aktyvavimo.  
 
 
 
 
 
Išvada 
Aktyvus galvos padėties keitimas lemia žymų knarkimo sumažėjimą be kvėpavimo parametrų pablogėjimo.  


