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Ischemic heart disease. Overview of risk factors and practical
recommendations to reduce them
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Abstract
According to the world health organization, ischemic heart disease is the primary cause of death in the
world and claims over 15 million lives in the world yearly. Because of society aging the prevalence of this
disease is more frequent. Lithuania is not an exception. Lithuania in Europe is one of the leading nations in
both new cases of ischemic heart disease and deaths related to it. This disease is multietiological, having
many risk factors. That’s why it is important for the primary and secondary care specialists to be acquainted
with these factors and try to reduce them by executing practical recommendations, which European Society
of Cardiology and American College of Cardiology have to offer. In this article we will go through the
main risk factors of this disease and review the practical recommendations to reduce them.
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Išeminė širdies liga. Rizikos veiksnių apžvalga ir praktikinės
rekomendacijos jų mažinimui
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1
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Santrauka
Pasak pasaulinės sveikatos organizacijos išeminė širdies liga išlieka pirmaujanti mirties priežastis,
kiekvienais metais pasiglemžianti 15,2 mln. gyvybių . Dėl visuomenės senėjimo šios ligos atvėju daugėja
daugumoje šalių. Ne išimtis ir Lietuva. Lietuva Europoje yra viena iš išeminės širdies ligos atvėjų bei mirčių
nuo jos lyderių. Ši liga yra polietiologinė, turinti daug rizikos faktorių. Juos kontroliuojant būtų įmanoma
sumažinti naujų ligos atvėjų bei užkirsti kelią senųjų komplikacijoms. Dėl to yra būtina pirmosios bei
antrosios grandies sveikatos priežiūros specialistams būti susipažinus su šiais veiksniais bei vykdyti
praktikines rekomendacijas, kurias mums siūlo Europos bei Amerikos kardiologų draugijos siekiant juos
mažinti. Šiame straipsnyje bus apžvelgti pagrindiniai, didžiausią įtaką turintys rizikos veiksniai ir bus
pateiktos praktikinės rekomendacijos jiems mažinti.
Raktiniai žodžiai: išeminė širdies liga, rizikos veiksniai, rekomendacijos
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Įvadas
Išeminė širdies liga (IŠL), pasak tarptautinės
sveikatos organizacijos, išlieka pirmaujanti
mirties priežastis vakarų pasaulyje ir kiekvienais
metais pasiglemžia 15,2 mln. gyvybių (1). Dėl
visuomenės senėjimo šios ligos atvėju daugėja.
Ne išimtis ir Lietuva. Lietuva Europoje išlieka
tarp pirmaujančių šalių pagal mirties atvėjus nuo
IŠL. Atitinkamai Lietuvoje per metus miršta 700
vyrų /100 000 gyv. Ir 429 moterys/100 000 gyv.
(2). Kadangi šios ligos išsivystimo mechanizmas
priklauso nuo daugybės veiksnių, reikia dėti visas
pastangas siekiant juos kontroliuoti ir taip
sumažinti naujų ligos atvėjų. Net Iki 90% IŠL
atvejų būtų galima išvengti pašalinus rizikos
veiksnius (52,53), todėl būtina pirmosios
grandies specialistams būti su jais susipažinus ir
juos aktyviai šalinti. Pagrindiniai koreguojami
IŠL rizikos veiksniai, kurie bus apžvelgti šiame
straipsnyje yra arterinė hipertenzija, rūkymas,
diabetas, nepakankamas kasdieninis fizinis
krūvis, nutukimas, dislipidemija, netinkama
mityba bei alkoholio vartojimas
Arterinė Hipertenzija
Hipertenzija yra vienas dažniausių IŠL rizikos
faktorių. Amžiaus grupėje tarp 40-69 metų
kiekvienas 20 mmHg sistolinio arterinio
spaudimo ir 10 mmHg diastolinio arterinio
spaudimo padidėjimas padvigubina letalaus
koronarinio atvėjo riziką (3) .Yra keletas
patofiziologinių veiksnių, surišančių šias abi
ligas. Arterinė hipertenzija mechaniškai sukelia
tiesioginę kraujagyslių endotelio pažaidą taip
paspartindama
aterosklerozinių
plokštelių
formavimosi procesus. Taip pat arterinė
hipertenzija sukelia šių plokštelių nestabilumą ir
didina jos plyšimo riziką. (4) Dėl padidėjusio
prieškrūvio taip pat vystosi kairiojo skilvelio
hipertrofija, dėl kurios didėja miokardo
deguonies poreikis ir išemijos rizika (3,5). Šiuo
metu yra priimta, kad pacientams sergantiems
arterine hipertenzija siektinas arterinis kraujo
spaudimas yra 140/90 mmHg, o jei yra buvęs
koronarinis įvykis ar yra organų-taikinių
pažeidimas - 130/80 mmHg. Siekiant išvengti

arterinės hipertenzijos vyresniame amžiuje
rekomenduojama: 1) palaikyti kūno masės
indeksą tarp 20-25 kg/m2 2) per dieną suvartoti
ne daugiau 6 g valgomosios druskos, ar 2,4 g Na+
3) reguliariai sportuoti, bent po 30 min. per dieną
4) mažinti išgeriamo alkoholio kiekį vyrams iki 3
vienetų per dieną, o moterims iki 2 vienetų per
dieną ir 5) maitintis daržovėmis ir vaisiais
praturtinta dieta (bent 5 porcijos per dieną) (6)
Rūkymas
Pasaulio sveikatos organizacija skelbia, kad
daugiau nei 20 procentų IŠL atvėjų yra sukeltos
rūkymo ir rūkantieji turi 2-4 kartais didesnę riziką
susirgti IŠL. (7) Rūkymas 60% padidina IŠL
turinčių pacientų mirties riziką. (8) Cigaretėse
esančios toksinės medžiagos veikia į endotelį ir
sukelia kraujagyslės vidinio sluoksnio pažaidą
bei lėtinį uždegimą. Abu šie veiksniai padeda
formuotis
aterosklerozinėms
plokštelėms
žmogaus
kraujagyslėse,
kurios
siaurina
kraujagyslių spindį taip sukeldamos miokardo
išemiją. Dėl lėtinio uždegimo taip pat
kraujagyslės
tampa
mažiau
elastingos,
rigidiškesnės, todėl didėja arterinės hipertenzijos
laipsnis. Cigaretėse esantis nikotinas veikia iškart
ir sukelia padidėjusį širdies susitraukimų dažnį ir
vazokonstrikciją,
todėl
miokarde
didėja
deguonies poreikis ir mažėja deguonies tiekimas.
Rūkymas taip pat sutrikdo lipidų pusiausvyra
organizme. Rūkant statistiškai reikšmingai didėja
trigliceridų,
mažos
masės
lipoproteinų,
lipoproteinų a, ApoB/ApoA1 ir statistiškai
reikšmingai mažėja didelio tankio lipoproteinų.
(9,10). Visus šiuos pakitimus organizme gali
sukelti ir pasyvus rūkymas. Pasyvus rūkymas
namie ar darbe didina IŠL rizika 25-30%. (11).
Dėl šių priežasčių IŠL sergantiems ar didelę
riziką
susirgti
turintiems
asmenis
rekomenduojama nedelsiant mesti rūkyti. Jau po
dviejų metų yra pastebimas teigiamas efektas
kraujagyslių sistemai. Pirmosios grandies
sveikatos sistemos specialistai turėtų supažindinti
savo pacientus su metimo rūkyti galimybėmis ir
privalumais.
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Diabetas
Cukrinis diabetas tampa šio šimtmečio epidemija.
Ši liga sukelia stambiųjų ir smulkiųjų
kraujagyslių pažeidimus taip pagreitindama
aterosklerozės vystimosi procesus. Taip pat ši
liga susijusi su sutrikusia lipidų apykaita,
nutukimu bei arterine hipertenzija. JAV
nacionalinės cholesterolio švietimo programos
apžvlagos ir Europos gairės cukrinį diabetą laiko
kardiovaskulinės ligos ekvivalentu (19,20). Iki
šių išvadų, atliktų studijų duomenimis, pacientai,
sergantys cukriniu diabetu turėjo tokia pat
miokardo infarkto riziką kaip ir pacientai
sergantys išemine širdies liga (21). Cukrinis
diabetas 2 kartus vyrams ir 3 kartus moterims
padidina riziką susirgti IŠL (16-18,22). Pacientai
sergantys cukriniu diabetu ir IŠL taip pat miršta
dažniau ir anksčiau. Čikagos šiaurės vakarų
universitete 12 metų trukusį ir 5163 pacientus
apėmusi studija parodė, kad sergantys pacientai ir
IŠL ir cukriniu diabetu turi 4 kartus didesnę
mirties riziką (23) . Toronto Universiteto atliktoje
kohortinėje studijoje buvo nustatyta, kad
pacientai sergantys CD yra priskiriami prie
didelės kardiovaskulinės mirties rizikos grupės
15 metų anksčiau nei pacientai sergantys tik IŠL
(24). Siekiant išvengti 2 tipo cukrinio diabeto, o
jau sergant sumažinti IŠL atsiradimo riziką bei
mirties atvėjus rekomenduojama: 1) palaikyti
kūno masės indeksą tarp 20-25 kg/m2 (25) 2)
Dieta bei fizinis aktyvumas. ≤30% energijos iš
riebalų, ≤10% energijos iš sočiųjų riebalų,
≥15g/1000kcal skaidulų bei kasdieninis 30min.
fizinis aktyvumas (25) 3) jau sergantiems CD:
aktyvi diabeto kontrolė palaikant HbA1c < 7% 4)
dislipidemijos bei arterinės hipertenzijos
kontrolė.
Nepakankamas kasdieninis fizinis krūvis
Net vidutinis fizinis krūvis mažina IŠL
atsiradimo riziką ir mirtingumą nuo įvairių
priežasčių (26,27,28). Fizinis aktyvumas
statistiškai reikšmingai didina DTL kiekį, mažina
sisteminį
arterinį
kraujo
spaudimą,
rezistentiškumą insulinui bei kūno svorį. Todėl
mažėja ir rizika susirgti IŠL bei mirti nuo

kardiovaskulinių įvykių (29,30,31). Stanfordo
universiteto mokslininkų atliktoje studijoje,
kurioje dalyvavo 10 269 asmenys, buvo
nustatyta, kad pacientai, kurie užsiima vidutinio
fiziniu krūviu bent 30min. per dieną, miršta 23
procentais rečiau (32). INTERHEART studijos
duomenimis fizinio krūvio trūkumas yra susijęs
su 12 procentų miokardo infarkto visoje
populiacijoje atvėjų (26). Europos bei Amerikos
kardiologų draugijos rekomenduoja per dieną
užsiiminėti
30min.
trunkančiu
vidutinio
intensyvumo fiziniu krūviu.
Nutukimas
Pats nutukimas nėra ryškus IŠL rizikos veiksnys
(44), tačiau nutukimas ir antsvoris didina riziką
susirgti hipertenzija, dislipidemija. Taip pat dėl
nutukimo padidėja atsparumas insulinui, todėl
didėja rizika susirgi cukriniu diabetu. Mažinant
svorį rizika susirgti šiomis ligomis mažėja (4042). Tyrimai rodo, kad IŠL yra viena iš
pagrindinių priešlaikinės mirties, susijusios su
antsvoriu ir nutukimu, priežasčių (43). Europos
kardiologų draugija rekomenduoja 1) normalaus
svorio esantiems pacientams vengti svorio
prieaugio 2) KMI turėtų būti tarp 20-25 kg/m2 3)
liemens apimti neturėtų viršyti 94 cm vyrams ir
80 cm moterims 4) kiekvieno vizito metu
paskatinti pacientus kontroliuoti savo svorį,
užsiiminėti reguliariai vidutinio intensyvumo
fiziniu krūviu, mažinti sočiųjų riebalų mityboje
bei didinti daržovių, grūdinių kultūrų, žuvies savo
maisto racione.
Dislipidemija
Dislipidemija – tai būklė pasireiškianti
nenormaliu lipoproteinų ir lipidų kiekiu kraujyje.
Padidėjęs mažo tankio lipoproteinų (MTL) kiekis
bei padidėjęs trigliceridų kiekis ir sumažėjęs
didelio tankio lipoproteinų (DTL) kiekis yra IŠL
rizikos veiksniai (45,46). Šie lipoproteinai yra
aterosklerotines
plokšteles
formuojantys
veiksniai. Trigliceridai patys turi nedidelę įtaką
IŠL, tačiau jų kiekio padidėjimas dažnai rodo
sumažėjusį DTL kiekį, kuris apsaugo nuo IŠL
(47,48). Taip pat įtaką daro ir apolipoproteinai.
Apolipoproteinas B (ApoB) yra prekursoriius
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MTL, todėl jo kiekio padidėjimas siejamas su
padidėjusia
rizika
susirgti
IŠL
(49).
Apolipoproteinas A-1 (ApoA-1) yra struktūrinis
baltymas DTL, todėl mažas ApoA-1 kiekis didina
rizika susirgti IŠL (50,51). Siekiant išvengti IŠL
atsiradimo rizikos, o jau sergantiems IŠL mirties
ir kitų komplikacijų atvėjų Europos kardiologų
draugija rekomenduoja: 1) MTL palaikyti < 1.8
mmol/l arba sumažinti pradinį (tarp 1.8 to 3.5
mmol/l) MTL kiekį bent 50 procentų 2) DTL
palaikyti > 1.0 mmol/l vyrams ir > 1.2 mmol/l
moterims 3) Trigliceridai neturėtų viršyti 1,7
mmol/l 4) jei šių rodiklų nepavyksta pasiekti
naudojant
dieta,
vartoti
dislipidemiją
koreguojančius vaistus.
Netinkama mityba
Asmenys pasirinkę sveiką mitybą pvz.
viduržemio jūros dietą, praturtintą daržovėmis
jūros gėrybėmis ir augaliniais aliejais serga IŠL
rečiau. Taip pat yra 50% mažesnė mirties bei
kardiovaskulinių atvėjų rizika. Tai patvirtino
2004 atlikta K.T. Knoops ir jo komandos studija
pavadinta HALE (The Healthy Ageing: a
Longitudinal study in Europe) projektu, apėmusi
2339 asmenis ir trukusi 10 metų (33). Taip pat
IŠL atsiradimo rizikai įtakos turi maisto
produktai turintys didelį glikeminį indeksą. 2012
metais atlikta metanalizė iš 8 kohortinių tyrimų
apėmusi 220 050 asmenis parodė, kad moterys,
kurios reguliariai vartoja didelį glikeminį indeksą
turinčius maisto produktus serga IŠL 23%
dažniau (34). Statistiškai reikšmingo skirtumo
vyrų grupėse nebuvo (34). INTERHEART atlikta
studija parodė, kad individai, kurie kasdien
nevartoja daržovių ir vaisų 14% dažniau serga
miokardo infarktais (26). Tačiau netinkamai
paruoštos daržovės ir vaisiai gali būti ne tik
nenaudingi, bet ir žalingi. 2017 metais paskelbta
A. Satijos ir komandos studija, trukusi beveik 30
metų ir apėmusi 209 298 asmenis parodė, kad
asmenys, kurie kasdien vartojo pilno grūdo
produktus, neapdorotas daržoves ir vaisius,
riešutus, augalinius aliejus bei arbatą ir kavą IŠL
sirgo 25% rečiau. Tuo tarpu asmenys, kurie
kasdien vartojo sultys bei saldintus gėrimus,
nepilno grūdų produktus, keptas bulves,

saldumynus, salotas su įv. padažais sirgo IŠL
32% dažniau (35). Didelis raudonos mėsos ir
didelio riebumo pieno produltų vartojimas yra
taip pat siejamas su didesne IŠL rizika. Harvardo
visuomenės sveikatos studija trukusi 26 metus ir
apėmusi 84,136 asmenis parodė, kad asmenys,
kurie kasdien valgė 2 porcijas raudonos mėsos
sirgo IŠL 29% dažniau, nei asmenys, kurie valgė
tik pusė porcijos per dieną (36). Asmenys, kurie
kasdien vartojo raudoną mėsą taip pat mirė 15-20
procentų dažniau, priklausomai nuo raudonos
mėsos porcijų per dieną (37). Kalbant apie
skaidulas, jų vartojimas IŠL riziką sumažina iki
19 procentų (38). 2012 metais Europos
kardiologų draugijos gairės pirminei ir antrinei
IŠL prevencijai stipriai rekomenduoja: 1) <10%
energijos gaunama iš sočiųjų riebalų, trans
riebalų nevartoti 2) 30-45g skaidulų 3) 200g
vaisių 4) žuvis bent dukart per savaitę iš kurių
viena būtų riebioji žuvis 5) <6g valgomosios
druskos (39).
Alkoholio vartojimas
Alkoholio vartojimas nedideliais kiekias gali
sumažinti IŠL rizika. Yra pastebėtas teigiamas
alkoholio poveikis lipidų balansui, trombocitų
aktyvacijos
bei uždegimo mediatorių
sumažėjimui (12). Visgi, PSO teigimu 2% IŠL
atvėjų yra sukeltos dėl per didelio alkoholio
vartojamo kiekio. 60 ir daugiau gramų gryno etilo
alkoholio per dieną padidiną IŠL riziką (13-15).
Padidėjusi rizika sietina su alkoholio sukeltu
lipidų disbalansu.
Išvados
Dėl senstančios visuomenės naujų IŠL ateityje
daugės. Siekiant, kad šių atvėjų didėtų ne taip
sparčiai yra būtina sveikatos priežiūros
specialistams savo pacientus supažindinti su šios
ligos rizikos veiksniais ir padėti jiems jų vengti.
Reikia skatinti pacientus palaikyti savo KMI tarp
20-25 kg/m2, mažinti suvartojamos valgomosios
druskos kiekį iki <6g., bent 30min. per dieną
užsiimti vidutinio intensyvumo fiziniu krūviu,
saikingai vartoti alkoholį. Tai pat sveikai
maitintis, vartojant daug daržovių ir vaisių ir
siekti sumažinti vartojamų gyvulinės kilmės
5
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produktų kiekį. Rekomenduojama pacientams
pasiūlyti viduržemio jūros dietą. Taip pat reiktų
pacientams padėti mesti rukyti. Atlikus šias
Europos ir Amerikos kardiologų draugijos
rekomendacijas galima sumažinti naujų IŠL
atvėjų iki 90% (52,53).
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