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Naujienos iš Europos kardiologijos kongreso 
 
 Šį rudenį Romoje vyko Europos kardiologų kongresas, kuriame buvo pristatyta nemažai 
mokslinių tyrimų ir aptartos aktualiausios mokslinės problemos kardiologijos srityje. Tai yra 
didžiausia kardiologijos konferencija pasaulyje, į kurią šiais metais susirinko daugiau nei 32000 
delegatų.  
 

Žinoma, kad mirtingumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų per paskutinius 60 metų smarkiai 
sumažėjo dėl labai didelio kardiologijos mokslo progreso. Europoje 1950 m. mirtingumas nuo 
išeminės širdies ligos buvo 430 mirties atvejai 100 000 gyventojų. Tuo tarpu 2013 m. ES 28 
mirtingumo nuo išeminės širdies ligos rodiklis buvo 132 mirties atvejai 100 000 gyventojų. 
Europoje kasmet daugiau nei 4 milijonai žmonių miršta dėl širdies ir kraujagyslių ligų. Tai sudaro 
beveik pusę visų mirčių atvejų! Bendrai regiono ekonomikos išlaidos šioms ligoms gydyti sudaro 
daugiau nei 200 milijardų eurų per metus. Eurostat duomenys rodo, kad vienas iš 6 žmonių miršta 
dėl miokardo infarkto, kurio galima buvo išvengti. 

 
Labai didelis dėmesys kongreso metu buvo skiriamas prevencijai. Tyrėjai Suomijoje, Oulu 

miestelyje ištyrė 2500 žmonių ir nustatė, kad vidutinis fizinis aktyvumas (vaikščiojimas, 
važinėjimas dviračiu ar žvejyba, sodininkystė ir medžiojimas bent 4 valandas per savaitę sumažina 
kardiovaskulinių ligų riziką 31%, o mirtingumą 54%. Tuo tarpu intensyvi fizinė veikla – bėgiojimas, 
slidinėjimas, gimnastika, plaukimas, žaidimai su kamuoliu ar intensyvus darbas sode bent 3 
valandas per savaitę kardiovaskulinę riziką sumažina net 45%, o mirties dėl kardiologinių 
priežasčių riziką sumažina 66%. Tai rodo, kad kuo daugiau žmogus juda, tuo didesnė būna nauda 
sveikatai. Šiais laikais daug žmonių mėgsta laisvalaikiu bėgioti, vis populiaresni tampa bėgimo 
maratonai. Kasmet daugiau nei 2 milijonai žmonių Europoje bėga maratoną. Kongreso metu vyko 
intensyvios diskusijos dėl to ar per didelis kiekis fizinio krūvio neturi neigiamo poveikio širdies 
veiklai. Mokslinių tyrimų metu nustatyta, kad po labai didelio fizinio krūvio gali kraujyje padidėti 
širdies pažeidimo žymenų koncentracija bei galimai nežymiai pablogėja širdies funkcija. Po kelių 
dienų šitie pakitimai atsistato, miokardo uždegimas išnyksta ir fibrozė nesivysto. Geriausiai fizinio 
aktyvumo įtaką rodo Tour de France dviratininkų ir olimpiados sportininkų išgyvenamumo 
rezultatai – jie gyvena vidutiniškai ilgiau nei bendra populiacija1.  

 
Vienoje Švedijoje atliktoje studijoje nustatyta, kad pacientams su prieširdžių virpėjimu 

piktnaudžiavimas alkoholiu reikšmingai padidina insulto riziką. Iš visų rodiklių pagrindiniai insulto 
rizikos faktoriai yra didesnis amžius ir guldymas į gydymo įstaigą dėl piktnaudžiavimo alkoholiu 
(šansų santykis 2,01, p <0,001).  

 
Nustatyta, kad rūkymas yra vienas pagrindinių kardiovaskulinių ligų rizikos faktorių. Tik 

30-50% rūkančių pacientų po miokardo infarkto pavyksta mesti šį įprotį. Paskaičiuota, kad 
pacientams, kurie nustoja rūkyti  36% sumažėja mirtingumas lyginant su tais kurie toliau rūko. 
Todėl šio žalingo įpročio atsisakymas yra vienas efektyviausių būdų pagerinti ilgalaikę sveikatos 



būklę. Taip pat viename pristatytame tyrime nustatyta, kad po miokardo infarkto išsiskyrusiems 
žmonėms pakartotinio infarkto rizika 14% didesnė nei neišsiskyrusiems.  

 
Kongreso metu pristatytas tyrimas, kuris nagrinėjo kaip ilgalaikis dislipidemijos ir 

hipertenzijos gydymas įtakoja kardiovaskulinę riziką. Nustatyta, kad padidėjusios mažo tankio 
lipoproteinų koncentracijos ir aukšto sistolinio kraujospūdžio gydymas turi sinergistinį poveikį 
ilgalaikiams gydymo rezultatams ir ženkliai sumažina pacientų riziką gyvenime susirgti širdies ir 
kraujagyslių ligomis. Buvo apibendrinta 14 individualių tyrimų, viso 102 773 pacientai, kurie buvo 
sekami iki 32 metų. Nustatyta, kad pacientams, kuriems pavyko reikšmingai sumažinti MTL, 
54,2% sumažėdavo širdies ir kraujagyslių ligų rizika. Spaudimo sumažinimas sąlygojo 44,7% 
mažesnę riziką, o jei abu rodiklius pavykdavo efektyviai kontroliuoti, kardiovaskulinė rizika 
sumažėjo 86,1%. 

 
Taip pat buvo daug kalbama apie širdies nepakankamumą, manoma, kad širdies 

nepakankamumas yra slypinti visuomenės grėsmė. ATES-Reykjavik studijoje nagrinėti pacientai, 
sergantys širdies nepakankamumu. Nustatyta, kad 4 iš 5 pacientų negauna optimalaus 
medikamentinio gydymo, ko pasekoje padidėja pakartotinių hospitalizacijų skaičius ir bendras 
mirtingumas. Studijos tyrėjai paskaičiavo, kad iki 2040 metų širdies nepakankamumu sergančių 
pacientų skaičius padvigubės, o iki 2060 metų patrigubės.  

 
Viena svarbiausių kongrese pristatytų mokslinių studijų buvo DANISH tyrimas, atliktas 

Danijoje. Tyrimo metu nustatyta, kad pacientams, kurie serga ne dėl koronarinės širdies ligos 
sukeltu širdies nepakankamu, implantuojamas kardioverteris defibriliatorius (IKD) nepagerina 
išgyvenamumo lyginant su pacientais, kuriems skiriamas optimalus medikamentinis gydymas. 
Kaip antrinė baigtis vertinta staigios mirties rizika ir nustatyta, kad IKD implantavimas šią riziką 
sumažina 50%. Staigi mirtis stebėta 4,3% pacientų IKD grupėje ir 8,2% kontrolinėje grupėje (ŠS 
0,50; 95% pasikliautinas intervalas [PI] 0,31 – 0,82; P=0,01). Kartu nustatyta, kad jaunesnių nei 68 
metai pacientų grupėje IKD implantavimas reikšmingai sumažina mirtingumą (ŠS 0,64; 95% PI 
0,45 – 0,90, P=0,01). Dabartinės Amerikos širdies asociacijos gairėse pacientams, kurie serga 
simptominiu širdies nepakankamumu pirminei prevencijai IKD implantavimas yra 
rekomenduojamas kaip 1A klasės įrodymų lygmens rekomendacija, nediferencijuojant pagal 
širdies nepakankamumo etiologiją. Tuo tarpu Europos kardiologų draugijos gairėse pacientams 
su širdies nepakankamumu rekomendacijos išskirtos pagal ŠN etiologiją ir esant ŠN ne dėl 
išeminių priežasčių IKD implantavimo rekomendacija turi 1B įrodymų lygmenį2. 

 
Taip pat kongreso metu buvo daug šnekama, apie būklę, kad paskutiniu metu yra 

atliekama labai daug diagnostinių koronarografijų. CONSERVE tyrimo metu stabilūs pacientai, 
kuriems yra įtariama koronarinė širdies liga, buvo atsitiktiniu būdu suskirstyti į 2 grupes: atlikti 
iškart koronarografiją arba atlikti širdies kompiuterinę tomografiją (ir po to jei yra poreikis atlikti 
koronarografiją). Gauti rezultatai, kad skiriant kompiuterinės tomografijos skyrimas yra saugus ir 
pigesnis ištyrimo metodas, nes tai leido 86% sumažinti diagnostinių koronarografijų skaičių. 

 
Kartu pristatyti PACIFIC tyrimo rezultatai. Šis tyrimas nagrinėjo, kuris iš koronarinės širdies 

ligos diagnostinių metodų yra geriausias: pozitronų emisijos tomografija (PET), vieno fotono 



emisijos kompiuterinė tomografija (SPECT) ar širdies vainikinių kraujagyslių kompiuterinė 
tomografija. Visiems tirtiems pacientas buvo atliekamas vienas iš šių tyrimų, o antru etapu 
atliekama invazinė koronarografija. Nustatyta, kad viso 44,2% pacientų turėjo reikšmingą 
koronarinę širdies ligą. Koronarinės kraujotakos išemijos nustatymui PET yra tikslesnis tyrimo 
metodas (85% tikslumas) nei širdies KT (74% tikslumas) ar SPECT (77% tikslumas). PET metodo 
jautrumas buvo 87%, širdies KT 90%, o SPECT 57%, specifiškumas atitinkamai 60%, 94% ir 84%.  

 
Kongrese buvo pristatytas tyrimas NorStent, kuriame nustatyta, kad pacientai, kuriems 

koronarinės kraujagyslės išplečiamos vaistus išskiriančiais stentais išgyvenamumo rezultatai 
nebūna geresni nei su pliko metalo stentais. Šioje studijoje buvo ištirta 9013 pacientų, sergančių 
stabilia krūtinės angina (n= 2636) arba ūmiais koronariniais sindromais (n= 6377), kuriems taikyta 
perkutaninė koronarinė intervencija. Pacientai po procedūros buvo sekami 6 metus ir nustatyta, 
kad bendro mirtingumo ar nemirtino miokardo infarkto dažnis vaistus išskiriančioje grupėje buvo 
16,9%, o pliko metalo grupėje 17,4%. Skirtumas tarp abiejų grupių statistiškai buvo 
nereikšmingas. Kaip ir tikėtasi, pakartotinių revaskuliarizacijų dažnis 6 metų bėgyje vaistus 
išskiriančioje grupėje buvo reikšmingai mažesnis nei pacientams, kuriems implantuoti pliko 
metalo stentai (16,5% vs. 19,8%)3. 

 
Kolkas nėra aišku, kaip reikėtų gydyti didelės rizikos pacientus, kurie neturi jokių 

simptomų. Atliktame AMERICA tyrime buvo tiriami didelės rizikos pacientai, kuriems 6 mėnesių 
bėgyje nustatyta 3 koronarinių kraujagyslių liga arba paskutinio mėnesio eigoje buvęs ūmus 
koronarinis sindromas  (ir amžius ≥75 metai), kurie neturi krūtinės skausmo.  Nustatyta, kad 
nesant jokių simptomų invazinis gydymas 2 metų eigoje gydymo rezultatų lyginant su 
medikamentiniu gydymu nepagerino. 

 
Taip pat buvo pristatyti nauji galimi gydymo metodai. Daug dėmesio visada sulaukia 

tyrimai su kamieninių ląstelių panaudojimų kardiologinių ligų gydymui. Buvo pristatytas CHART-
1 tyrimas, kuriame buvo tiriamas staziniu širdies nepakankamumu sergančių pacientų gydymas 
kaulų čiulpų kamieninėmis ląstelėmis. Po 39 savaičių gydymo lyginant pacientus kurie gavo 
gydymą kamieninėmis ląstelėmis su kontroline grupe reikšmingo skirtumo tarp bendro 
mirtingumo, blogėjančio širdies nepakankamumo ar kairio skilvelio išmetimo frakcijos negauta. 
Pogrupių analizėje pacientams su reikšminga širdies diliatacija, gautas nereikšmingas 
pagerėjimas lyginant su kontroline grupe (rezultatas statistiškai nepatikimas)4.  

 
Paskutiniu metu vis daugiau pacientų serga onkologinėmis ligomis, ko pasekoje prireikia 

chemoterapinio gydymo. Pastebėta, kad chemoterapiniai preparatai dėl padidėjusio laisvųjų 
radikalų kiekio kraujyje turi žalojantį poveikį širdžiai ir gali paspartinti aterosklerozės procesą. 
Rumunijoje atliktame tyrime buvo tiriamos moterys (n=60), sergančios krūtinės vėžiu, kurioms 
skirtas gydymas chemoterapija doksorubicinu. Vienai grupei pacientų skirtas nebivololis, kitai 
placebo. Pacientėms, kurios gavo nebivololį reikšmingai rečiau buvo nustatoma pakitimų 
vaizdiniuose širdies tyrimuose. Kartu nustatyta, kad naujesnių ištyrimo metodų, audinių Doplerio 
ar taškelių žymėjimo echoskopijos pagalba širdies pažeidimą galima nustatyti anksčiau.  Kongreso 
metu taip pat pristatytas Europos kardiologų draugijos požiūrio dokumentas apie onkologinių ligų 
gydymo toksinį pažeidimą širdies ir kraujagyslių sistemai5. 



 
Taip pat buvo pristatytos 4 ištyrimo ir gydymo gairės: Širdies nepakankamumo, Prieširdžių 

virpėjimo6, dislipidemijos ir širdies ligų prevencijos7. Naujose širdies nepakankamumo (ŠN) 
ištyrimo ir gydymo gairėse echokardiografija išlieka kaip pagrindinis  diagnostikos metodas, kuris 
pagrinde remiasi kairio skilvelio išmetimo frakcijos nustatymu. Pagal IF širdies nepakankamas gali 
būti skirstomas į ŠN su išsaugota išmetimo frakcija, ŠN su vidutiniškai sumažėjusia išmetimo 
frakcija ir ŠN su sumažėjusia išmetimo frakcija. Pažymėtina, kad šiuo metu naudojamas gydymas 
gali pagerinti prognozę tik kuomet pacientui diagnozuojamas ŠN su sumažinta išmetimo frakcija. 
Kartu naujose gairėse įtrauktas naujas vaistas ŠN gydymui – sakubitrilio/valsartano vaistų 
kombinacija (nauja vaistų grupė, angiotenzino neprilizino receptorių inhibitoriai). Taip pat buvo 
pristatyta nauja paūmėjusio širdies nepakankamumo gydymo koncepcija. Kaip ir ūmaus 
miokardo infarkto ar insulto metu, paūmėjus širdies nepakankamumui labai svarbu yra kuo 
anksčiau pradėti gydymą, kad galima būtų užkirsti kelią ŠN progresavimui. Tokie pacientai turėtų 
būti gydomi intensyvios terapijos ir reanimacijos skyriuose8. 

 
Dislipidemijos gairėse įvardinta, kad visiems vyrams turintiems >40 metų ir moterims ≥50 

metų (arba su menopauze) turėtų būti atliekamas dislipidemijos skryningas. Pacientams su labai 
didele KŠL rizika jei MTL cholesterolio koncentracija yra 1,8 – 3,5 mmol/l, rekomenduojama 
cholesterolio gydymo tikslinė koncentracija turėtų būti <1,8 mmol/l arba bent 50% sumažinimas 
nuo pradinio. Taip pat šiose gairėse pristatytas, kaip papildomas preparatas dislipidemijos 
gydymui, jei statinais nepavyksta sumažinti cholesterolio koncentracijos - PCSK-9 inhibitorius 
Ezetimibas9. 
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