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Santrauka
Darbo tikslas: išanalizavus Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Kardiologinės reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus 2000 - 2010
m. laikotarpio duomenis dėl pirminių ar pakartotinių hospitalizacijų po ūminio miokardo infarkto,
nustatyti, ar organizmo cirkadinių ritmų disinchronizacija turi įtakos šiai patologijai išsivystyti.
Medžiaga ir metodai: išnagrinėtos 15333 pacientų
ligos istorijos. Vidutinis ligonių amžius – 66±1,5
metai. Atrankos kriterijus – pirminė ar pakartotinė
hospitalizacija nuo 2000 m. sausio 1d. iki 2010 m.
gruodžio 31d.dėl ūminio miokardo infarkto(pagal
TLK-10 klasifikaciją: I21). Apskaičiuotas pacientų
hospitalizacijos dažnis skirtingais laiko intervalais
- 00:00-05:59 val.; 06:00-11:59val.; 12:00- 17:59
val.; 18:00-23:59 val.
Rezultatai: abiejų lyčių tiriamųjų grupėse apie 3,2
karto daugiau dėl ūminio miokardo infarkto į Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų
Kardiologinės reanimacijos ir intensyvios terapijos
skyrių paguldoma nuo 06:00val. iki 17:59val., lyginant su 18:00-05:59val. periodo duomenimis.
Išvados: patvirtinta, kad ūminio miokardo infarkto patogenezėje svarbus kardiovaskulinės sistemos
procesų cirkadinis ritmingumas: hospitalizavimo
dėl ūminio miokardo infarkto rizika didesnė 06:00
– 17:59 val. periodu.
Įvadas
Pasaulio sveikatos organizacijos specialistai atlieka
mokslinius tyrimus, padedančius suprasti žmogaus fiziologinius ir patofiziologinius mechanizmus, siekdami suteikti
sveikatos apsaugos sistemoms kuo daugiau įrodymais pagrįstų žinių,tinkamai pasirūpinti ir išsaugoti žmogaus sveikatą.
Žurnalo tinklalapis: http://sm-hs.eu

Kiekvienais metais pasaulyje nuo širdies ir kraujagyslių
ligų miršta apie 16,7 mln. žmonių (1). Europos ligoninėse, taikant šiuolaikinius gydymo metodus, mirštamumas
nuo ūminio miokardo infarkto (MI) siekia ~ 6–8% (2,3).
Daugiau kaip 7 tūkst. sergančių ūminiu MI pacientų kasmet gydomi Lietuvos ligoninėse. Kiekvieną dieną ūminis
MI Lietuvoje ištinka ~ 20 žmonių, 3 iš jų miršta. Lietuvos
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, pastaraisiais metais 47,7% vyrų ir 65,1% moterų
mirčių priežastis yra kraujotakos sistemos ligos. Stebima
tendencija, kad ūminis MI vis dažniau ištinka jaunesnius
žmones – daugėja pacientų vos perkopusių 30 metų.
Pateikti statistiniai duomenys rodo, kad didėja sveikatos priežiūros specialistams poreikis dėmesį koncentruoti
ne vien tik į ūminio MI diagnostiką (tipinį klinikinį pasireiškimą, specifinių miokardo nekrozės biocheminių žymenų kraujyje koncentracijos pakilimą, patologinius radinius elektrokardiogramoje), bet nepamiršti ir patogenetinių
miokardo pažeidimų mechanizmų.
Anksčiau išvardinti diagnostiniai rodikliai yra neabejotinai reikšmingi ūminio MI pasireiškimui nustatyti, tačiau
šiuo metu stengiamasi surinkti ir kuo daugiau patikimų
įrodymų, siejančių žmogaus cirkadinių ritmų poveikį kardiovaskulinei sistemai. Mokslinėse publikacijose širdies
infarkto zonos dydis dažnai siejamas su cirkadiniu ritmingumu, vertinant jį kaip perspektyvų prognostinį rodiklį pacientams su ūminiu MI (4). Cirkadinių ritmų įtraukimas į
chronoterapijos taikinius gali atverti naujas galimybes širdies protekcinės strategijos vystymui.
Darbo tikslas – išnagrinėjus vyrų ir moterų hospitalizacijosVilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų
(VUL SK) Kardiologinės reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje (KRITS) statistinius 2000 - 2010 m. laikotarpio duomenis dėl įvykusio ūminio MI nustatyti, ar ūminio
MI patogenezėje dalyvauja cirkadinės sistemos veiksniai,
atsižvelgiant į paguldytų pacientų skaičių skirtingais paros
valandų intervalais, bei atlikus kitų autorių mokslinių puAdresas susirašinėti: Pranas Šerpytis, el. p. pranas.serpytis@santa.lt
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1 pav. Dėl ūminio MI hospitalizuotų moterų ir vyrų procentinis
pasiskirstymas, 2000-2010 m. VUL SK KRITS. Per šį laikotarpį
vyrų paguldyta 1,9 karto daugiau nei moterų (p < 0,05).

2 pav. Abiejų lyčių pacientų, hospitalizuotų dėl ūminio MI, pasiskirstymas amžiaus intervalais, VUL SK KRITS 2000 – 2010
m. Pacientams, sulaukusiems 55 m. amžiaus, maždaug 1,8 karto
padidėja hospitalizacijos nuo ūminio MI rizika, lyginant su jaunesniais tiriamaisiais (p = 0,04).

blikacijų duomenų apžvalgą pateikti
šį procesą lemiančius mechanizmus.

įvertinant paciento atvykimo į VULSK KRITS laiką.
Pagal paciento KRITS ligos istorijose dokumentuotą
paguldymo laiką nustatytas kasmetinis vyrų ir moterų hospitalizacijos dažnis atitinkamu paros laiku, 24 val. suskirsčius į keturis lygiaverčius laiko intervalus (00:00-05:59
val.; 06:00-11:59 val.; 12:00 - 17:59 val.; 18:00-23:59 val.).
Išanalizuoti pacientų hospitalizacijos dažnių svyravimai paros laiko intervalais buvo susieti su žmogaus cirkadinių ritmų poveikiu ūminio MI patogenezei.
Statistinė duomenų analizė(aprašomoji ir analitinė)
atlikta SPSS 21 for Windows versija ir Microsoft Excel
2010. Lyginant duomenų parametrus pasirinktose tiriamųjų grupėse, skirtumai vadinti statistiškai reikšmingais, kai
p<0,05.
Rezultatai
Pateiktoje diagramoje vaizduojamas2000 – 2010 m.
laikotarpio kasmetinis pacientų hospitalizavimo dažnis (3
pav.). Apskaičiuotas suminis minėto laikotarpio tiriamųjų
vyrų ir moterų hospitalizacijos dėl ūminio MI dažnis skirtingais valandų intervalais (4 pav.).
Daugiausiai tiriamųjų vyrų buvo hospitalizuota 06:0011:59 val.(n=3715) ir 12:00-17:59 val. (n= 3943). Mažiau vyrų dėl ūminio MI hospitalizuota 18:00-23:59val.
(n=1600) ir 00:00-05:59 val. (n=791) laiko intervalais.
Vadinasi, maždaug 3,2 karto daugiau vyrų dėl ūminio MI
į KRITS buvo paguldyta nuo 06:00 val. iki 17:59 val., lyginant su 18:00- 05:59 val. duomenimis.Analizuojant vyrų
grupę, hospitalizavimo atitinkamais paros laiko intervalais
dažnių vertės statistiškai reikšmingai tarpusavyje skyrėsi
(p=0,007).
Panašūs rezultatai gauti ir tiriamų moterų grupėje: jų
dėl ūminio MI į KRITS daugiau paguldyta 06:00-11:59val.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tiriamųjų populiacija ir statistinė analizė. Pateikiama retrospektyvinė 2000-2010 m. laikotarpio VULSK KRITS ligų istorijų
duomenų statistinė analizė. Tiriamųjų populiaciją sudarė 15333
pacientai(5284 moterų, likę10049
buvo vyrai) (1 pav.). Hospitalizuotų ligonių amžiaus vidurkis siekė
66±1,5 m. (2 pav.).Tiriamųjų atrankos kriterijus nuo 2000 m. sausio 1d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. 3 pav. Abiejų lyčių pacientų, hospitalizuotų dėl ūminio MI, kasmetinis pasiskirstymas
laikotarpio pirminė, ar pakartoti- VUL SK KRITS 2000 - 2010 m. Didėjančios hospitalizacijos dažnio tendencijos stebimos
nė hospitalizacija dėl ūminio MI, nuo 2000 m. iki 2003 m. bei nuo 2007 m. iki 2010 m.(p = 0,002)
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(n=1960) ir 12:00-17:59val. (n=2066) laikotarpiu. Mažiau
moterų hospitalizuota 18:00-23:59val. (n=846)ir 00:0005:59val. (n=412) laiko intervalais. Taigi moterų nuo
06:00val ryto iki 17:59val. taip pat paguldyta apie 3,2 karto
daugiau nei 18:00-05:59val. periodu.Tarp pacienčių hospitalizavimo pasiskirstymo laiko intervalais parametrų gautas statistiškai reikšmingas skirtumas (p= 0,008).
Bendri abiejų lyčių hospitalizavimo dažnio rodikliai
pateikiami diagramoje (5 pav.)

nio biologinio laikrodžio sąlygotus endokrininius ir vegetacinius pokyčius (4,16,18,24).
Vidiniai biologinio ritmo vedliai, identifikuoti kardiovaskulinėje sistemoje (kraujagyslių lygiųjų raumenų ląstelėse, endoteliocituose, kardiomiocituose, fibroblastuose),
suderina optimalų širdies ir kraujagyslių sistemos funkcionavimą kintant aplinkos veiksniams (18). Tai pasiekiama
reguliuojant arterinį kraujo spaudimą, pulso dažnį, kardiomiocitų augimo ir regeneravimo pajėgumą, trigliceridų ir
glikogeno metabolizmą širdyje, miokardo kontraktiliškumą
(4,18,19). Taip pat žinoma, kad intrakardiniai cirkadiniai
ritmai, veikdami per specifinius molekulinius mechanizmus, sąlygoja širdies darbinio efektyvumo paros svyravimus, kurdami adekvatų miokardo atsaką į simpatinės nervų sistemos stimuliaciją, kalcio homeostazę, kardiomiocitų
membranos elektrinio laidumo ypatybes (5,19). Išsiderinus

Aptarimas
Pirmą kartą istorijoje hipotetinį organizmų vidinio atsako į paros ritmų kaitą tyrė 1729 m. prancūzų astronomas
J.J. d‘Ortousde Marian (14). Jis atliko eksperimentą, kurio
metu pastebėjo dėsningą augalų polinkį išskleisti lapus ir
žiedlapius, reaguojant į nakties ir dienos ciklų virsmus. Taip
mokslininkas įrodė gyvojoje gamtoje egzistuojančius cirkadinius(chronobiologinius) ritmus. Kilo mintis įrodymais pagrįstai šio reiškinio įtakos analizei žmogaus organizme (14).
Autonominis cirkadinis ritmas – tai biologinė sistema, lemianti 24 valandas per parą
vykstančius organizmo neurohumoralinius
adaptacinius kitimus, veikiant aplinkos stimulams: šviesai, garsams, temperatūrai, fiziniam aktyvumui (20,23,24,26). Šiuos virsmus kontroliuojantis mechanizmas sudarytas
iš dviejų pagrindinių, glaudžiai susijusių
struktūrinių dalių. Viena jų vadinama organizmo centriniu biologiniu laikrodžiu, išsi- 4 pav. Vyrų ir moterų, hospitalizuotų dėl ūmino MI pasiskirstymas valandų interdėsčiusiu pogumburio suprachiazmatiniame valais VUL SK KRITS 2000 – 2010 m. Lyginant tarpusavy vyrų ir moterų grupių
branduolyje (lot. suprachiasmatic nucleus). hospitalizacijos dažnio duomenis, gautas statistiškai reikšmingas pasiskirstymas
tarp skirtingų laiko intervalų (p = 0,024)
Jo aktyvumas reguliuojamas akies tinklainės fotoreceptoriuose, kuriuose, kaip atsakas
į šviesos stimulą, susidaro fotopigmentas
melanopsinas, retinohipotalaminiu traktu
perduodantis integruotą aplinkos veiksnių
informaciją į suprachiazmatinį branduolį
(14,16,23,26). Šios sistemos esmė – „pajausti“ artėjančius menkiausius organizmo ekstraląstelinius ir žmogų veikiančių aplinkos
faktorių sąlygotus pokyčius, kad būtų sukurtos optimalios homeostazės sąlygos, kurios
padėtų organizmui laiku ir tinkamai adaptuotis, užtikrintų nuolatinį ir tolygų funkcionavimą (17,18,20,26).
Moksliniuose straipsniuose pateikiama
informacija, kad įvairiose žmogaus organų
ląstelėse randami ir periferiniai autonominiai 5 pav. Hospitalizuotų vyrų ir moterų su ūminiu MI bendras pasiskirstymas valancirkadiniai laikrodžiai, reaguojantys į centri- dų intervalais VUL SK KRITS 2000 - 2010 m. (p = 0,025)
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šiam periferiniam chronobiologiniam ritmui, sumažėja
adekvatus prisitaikomojo atsako greitis, kuris kliniškai gali
pasireikšti širdies raumens disfunkcija.
Remiantis ankstesniais, kitų autorių atliktų epidemiologinių studijų patvirtintais duomenimis, galima teigti, kad
įvairioms širdies ir kraujagyslių patologinėms būklėms
(miokardo infarktui, insultui, skilvelinėms aritmijoms, abdominalinės aortos aneurizmos plyšimui, staigiai kardialinei mirčiai) yra būdinga ritminė priklausomybė nuo paros
laiko, tamsos-šviesos fazių kaitos. Stebima tendencija, kad
kardiovaskulinėmis ligomis sergančiųjų sveikatos būklė
prastesnė žmogui pereinant iš naktinio miego fazės į budimo būseną (angl. sleep-awaketransition), palyginus su vėlyvo vakaro-nakties miego laikotarpio būklių duomenimis
(6,25-27). Publikacijose minima, kad kardiovaskuliniai
įvykiai dažniausiai pasireiškia nuo 06:00 val ryto iki vidurdienio dėl cirkadinio pulso dažnio, arterinio kraujospūdžio,
trombocitų agregacinio pajėgumo ir simpatinio aktyvumo
padidėjimo (25-27).
Pirmą kartą mokslinių tyrimų lygyje įrodymais pagrįsta
ūminio MI priklausomybė nuo paros laiko svyravimų buvo
paskelbta Durgan ir bendraautorių 2010 m. atliktame eksperimente. Tikrinta hipotezė, ar kardiomiocitų cirkadinis
ritmas reguliuoja širdies raumens išemijos-reperfuzijos toleranciją aplinkos veiksniams. Tyrimo metu stebėtas pelių
kairiosios koronarinės arterijos priekinės nusileidžiančiosios šakos okliuzijos atsakas į indukuotą reperfuziją, atliekant ją skirtingu paros metu. Gauti rezultatai leido daryti išvadą, kad atstatant perfuziją pereinamosios miego-budimo
fazės metu anksti ryte, pelėms dažniau pasireiškė miokardo
nekrozė ir fibrozė, lyginant su tiriamąja pelių grupe, kuriai
reperfuzija inicijuota budrumo-miego pereinamosios stadijos laikotarpiu (4).
Gautus pastarojo tyrimo rezultatus buvo bandoma taikyti žmonių populiacijai, todėl atlikta Suarez-Barrientos
ir bendraautorių retrospektyvinė studija, kurioje analizuoti pacientų su ST segmento pakilimo miokardo infarktu
(STEMI) širdies raumens pažeidimo zonos dydžiai, vertinant miokardo nekrozės biocheminių žymenų (troponino I
ir kreatinkinazės) koncentracijas kraujyje. Atlikus tyrimą
paaiškėjo, kad pacientų su įvykusiu STEMI nakties-ankstaus ryto pereinamuoju periodu grupėje nustatytos plačiausios miokardo pažeidimo zonos ir abiejų biocheminių
žymenų koncentracijų pikai stebimi nuo 06:00val. ryto iki
vidurdienio. Šis tyrimas vadinamas pirmuoju dokumentuotu pacientų su STEMI spontaninės kardioprotekcijos cirkadinių svyravimų įrodymu (4).
Taigi išnagrinėjus užsienio literatūros mokslinius
straipsnius, paminėtina, kad okliuzuotos ar stenozuotos
vaikininės arterijos sėkmingos reperfuzijos atliekant fibri-

nolizę galima sieti ir su chronobiologinu aktyvumu, t.y.
įrodytas didesnis trombolizinės terapijos efektyvumas atliekant ją po vidurdienio ir ankstyvomis vakaro valandomis
prieš pacientui užmiegant (4).
Tomasz Bonda ir bendraautorių atlikto tyrimo rezultatai
parodė, kad perkutaninės koronarinės intervencijos (PKI)
veiksmingumas priklauso ne vien tik nuo išeminės širdies
ligos simptomų pradžios laiko, bet ir nuo paros meto, kada
atliekama reperfuzija (13). Jie nustatė, jog STEMI pacientams PKI atlikimo laikas yra vienas svarbiausių pradinės
interleukino 6 koncentracijos prognostinių rodiklių (13).
Palyginę dvi objektyvios apžiūros bei anamneziniais duomenimis nesiskiriančias sergančiųjų grupes, kurioms ūminio MI su ST segmento pakilimu epizodą sukėlė priekinės
nusileidžiančiosios vainikinės arterijos okliuzija. Šiems
pacientams taikant PKI skirtingu paros laiku (vienai grupei
ryte nuo 07:30 val. iki 13:30 val., kitai – vidurdienį nuo
13:30 val. iki 20:30 val.), nustatytos didesnės (IL-6) koncentracijos atstatant vainikinę kraujotaką vidurdienio valandomis (13). Ligonių bendrosios būklės stebėjimo rezultatai įrodė IL-6 cirkadinį koncentracijos kitimą koronarinėje kraujotakoje ūminės MI fazės metu (13). IL-6 pakilimas
sąlygoja dažnesnes ūminio MI komplikacijas, pavyzdžiui,
ilgalaikes poreperfuzines skilvelines aritmijas, ir yra prastos ankstyvosios bei atokiosios prognozės rodiklis (13). Paminėtina, kad labai aukštos IL-6 koncentracijos stebimos,
esant ūminio MI pacientų nestabiliai hemodinamikai, ypač
kardiogeninio šoko ar skilvelių virpėjimo metu (13).
Surinkta pakankamai duomenų apie kraujospūdžio bei
pulso dažnio cirkadinės reguliacijos ypatumus. Daugeliu tiriamųjų darbų nustatyta stipri koreliacija tarp kraujo
plazmos epinefrino, norepinefrino ir AKS bei pulso dažnio cikliškumo pagrindžia hipotezę, kad simpatinė nervų sistema reguliuoja kraujospūdžio cirkadinius kitimus
(15,19,22,25). Nurodomi būdingi kraujospūdžio paros svyravimai: žemiausias jis būna nakties metu (minimali vertė
apie 03:00 val. nakties), o verčių pikai pasiekiami du kartus per parą - 09:00val. ryte ir 19:00val. vakare (5). Pulso
dažnio reguliavimo ypatybės yra panašios kaip ir AKS –
didžiausia jo vertė stebima dažniausiai ankstyvomis ryto
valandomis.
Dar vienas svarbus mechanizmas ūminio miokardo infarkto patogenezėje – potencialus kardiomiocitų vidinio biologinio laikrodžio dalyvavimas miokardo fibrozės vystymesi (21,22). Publikacijose pateikiami duomenys rodo koaguliacinės sistemos aktyvumo bei trombocitų agregacinio
pajėgumo ryšį su cirkadinių ritmų kaita: stebimas padidėję
kraujo plazmos fibrinogeno ir plazminogeno aktyvatoriaus
inhibitoriaus-1 (PAI-1) padidėjęs aktyvumas nuo 06:00 val.
iki vidurdienio, tuo tarpu antitrombino kiekis bei audinių
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plazminogeno aktyvatoriaus efektyvumas sumažėja minėtu paros metu. Tai lemia natūralios trombogeninės būklės
iniciaciją pirmoje dienos pusėje iki vidurdienio ir fiziologinės profibrinolitinės sistemos padidėjusį aktyvumą vakaro
valandomis. Padidėjusi kardiovaskulinės sistemos fibrozės
rizika sukelia miokardo intersticinio fibrilinio kolageno
tinklo vešėjimą, kontraktiliškumo sumažėjimą ir elektrinių
impulsų laidumo blokus (4). Besivystanti prieširdžių ir/ar
skilvelių intersticinė fibrozė sąlygoja daugelį patologinių
procesų – hipertenziją, kardiomiopatijas, laidumo sutrikimus (6).
Minėtina ir širdies raumens metabolinio poreikio svarba išeminių procesų vystymuisi. Pereinant iš nakties miego
į rytinio budrumo stadiją, dėl suaktyvėjusios simpatinės,
autonominės ir adrenerginės stimuliacijos koronarinėmis
ligomis sergančiųjų pulsas padažnėja, padidėja kairiojo
skilvelio išstumimo frakcija, taigi išauga ir energetinių išteklių poreikis miokarde (9,15,21,22). Tačiau tuo pačiu metu
dėl apykaitoje pagausėjusių vazokonstrikcinių medžiagų
didėja bendras periferinis kraujagyslių pasipriešinimas ir
susilpnėja kraujo tėkmė koronarinėmis kraujagyslėmis (9).
Šios neadekvačios perfuzijos paradoksas kliniškai išryškėja, kai miokardo išemijos sunkumas pasiekia kritinį lygį
ir sukelia krūtinės anginą ar ūminį MI. Tuomet įsijungia
kardiomiocitų cirkadiniai adaptaciniai mechanizmai, kurie
efektyviausią energetinių išteklių gavimo būdą pritaiko širdies energijos poreikiams patenkinti: anksti ryte suaktyvėja
gliukozės oksidacija ir gaminama daugiau energijos ATP
pavidalu nei jos būtų gaunama iš trigliceridų oksidinimo
proceso.
2012 m. išpublikuotas pirmasis Japonijoje atliktas10 –
ties metų kohortinis tyrimas, kurio metu cirkadinių ritmų
įtaką ūminiam MI buvo vertinama, koncentruojant dėmesį
į pacientų amžiaus grupes. Pasirinkus jaunų pacientų (18 –
45 m. amžiaus) su ūminio MI epizodu grupę, išaiškėjo, kad
jiems būdinga priešinga cirkadiškumo tendencija – daugiausia pacientų ūminio MI pradžia diagnozuota vidurnakčio metu (nuo 00:00 val. iki 06:00 val. ryto) (15). Panašaus
Tokijuje atlikto tyrimo duomenimis, japonų populiacijoje
senyvo amžiaus (≥ 80 m.) moterims ūminis MI dažniau pasireiškia nuo 19:00 val. iki 21:00 val. (19).
Išvados
Patikimi tyrimo statistinės analizės rezultatai patvirtina, kad organizmo cirkadinis ritmingumas turi įtakos
ūminio miokardo infarkto patogenetiniam mechanizmui:
nuo 06:00 val. iki 17:59 val. dėl ūminio miokardo infarkto
į Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Kardiologinės reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrių
hospitalizuojama daugiau pacientų vyrų ir moterų grupėse,

lyginant su 18:00 - 05:59 val. duomenimis, kuomet registruojama 3,2 kartus mažiau ūminio miokardo infarkto epizodų. Gauti rezultatai sutampa su mokslinėje literatūroje
aprašomu dažnesniu kardiovaskulinės rizikos pasireiškimu
pereinamosiomis nakties miego - ankstaus ryto valandomis
ir vidurdienio laikotarpiu, lyginant su vėlyvo vakaro - nakties miego metu.
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THE BIOLOGICAL CLOCK WITHIN THE CARDIOVASCULAR SYSTEM: WHAT IS THE ROLE OF CIRCADIAN RHYTHMS IN PATHOGENESIS OF ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION?
P. Šerpytis, J. Misiūra, E. Berūkštis, S. Pelanytė
Key words: acute myocardial infarction; circadian rhythms;
hospitalization; time intervals.
Summary
Aim of study: to analyse data of initial or re-hospitalizations
in Vilnius University Hospital Santariskes Clinic Cardiologic
Reanimation and Intensive Care unit due to acute myocardial
infarction during the period from 2000 to 2010 year in order to
identify, whether the desynchronization of circadian rhythms
contributes toward acute myocardial infarction pathogenesis.
Materials and methods: the study comprised clinical cases
of 15333 patients. Median age was 66 ± 1,5 years. The inclusion
criteria were: hospitalization in Vilnius University Hospital
Cardiologic Reanimation and Intensive Care unit with diagnosis of
the acute myocardial infarction during the period from 2000 – 01 –
01 to 2010 – 12 – 31. There were estimated 11 – years period total
hospitalization rate at different four time intervals: 00:00 - 05:59
h; 06:00 - 11:59 h; 12:00 - 17:59 h; 18:00 - 23:59 h.
Results: the annual tendency dominated in female‘s and male‘s
with acute myocardial infarction – about 3,2 times more patients
hospitalized from 06:00 h till 17:59 h, compared to 18:00 - 05:59
h interval data.
Conclusions: the acute myocardial infarction pathogenesis
mechanism is influenced by the diurnal variantions of the darkness
– light phase, with increased risk of this pathology during the
06:00 – 17:59 h period.
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