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Santrauka
Šio tyrimo tikslas buvo nustatyti lėtiniu prieširdžių 
virpėjimu sergančių pacientų gydymo varfarinu veiks-
mingumo priklausomybę nuo atstumo iki gydymo 
įstaigos, palyginti gydymo varfarinu sąsajas nuo 
atstumo iki gydymo įstaigos tarp miesto ir kaimo 
gyventojų bei skirtingose lyčių ir amžiaus grupėse. 
Skrespjūvio tyrimas vyko 2016 m. 09 – 2017 m. 10 
mėnesiais Kauno mieste (LSMUL KK Šeimos me-
dicinos klinikoje, Saulės šeimos medicinos centre, 
Šeimos klinikoje Vita longa, VšĮ Kauno Dainavos 
poliklinikoje), VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos prie-
žiūros centre (PSPC), Šiaulių poliklinikoje, VšĮ Re-
kyvos ambulatorijoje, Kėdainių PSPC, Babtų šeimos 
medicinos centre. Tyrimo metu buvo peržiūrėtos vie-
nerius ir daugiau metų sergančių lėtiniu prieširdžių 
virpėjimu gydymui vartojančių varfariną ir atvyks-
tančių pas šeimos gydytoją atlikti INR tyrimų paci-
entų ambulatorinės kortelės. Išanalizuota 406 gydymo 
varfarinu atvejų. Nustatytas amžiaus vidurkis 75 m. 
(± 9 m.). TTR vidurkis 42,1 proc. (± 24,69 proc.). 
Pagal TTR tiriamieji buvo suskirstyti į 3 grupes: TTR 
≥ 70 proc. – 16,3 proc., TTR 30 – 70 proc. – 52,5 
proc., TTR < 30 proc. – 31,3 proc. tiriamųjų. Gydymo 
veiksmingumas statistiškai reikšmingai nesiskyrė tarp 
gyvenančių < 3 km ir ≥ 3 km iki gydymo įstaigos; p 
= 0,914. Naudojant Pirson‘o (Pearson) koreliacijos 
koeficientą nustatyta: didėjant atstumui iki gydymo 
įstaigos, TTR turi tendenciją mažėti vyrų grupėje; 
skirtumas statistiškai nereikšmingas (r = -0,13; p = 
0,08). Gydymo veiksmingumas < 65 m. amžiaus gru-
pėje statistiškai reikšmingai skyrėsi tarp gyvenančių 
iki 3 km ir toliau (p < 0,05). < 65 m. amžiaus grupėje, 

30,8 proc. gyvenančių < 3 km iki gydymo įstaigos, 
7,4 proc. – ≥ 3 km, TTR buvo ≥ 70 proc. Vidutinis 
TTR mieste 39,4 proc., kaime 42,9 proc. skirtumas 
statistiškai nereikšmingas (p = 0,222). Tyrimo metu 
sąsajų tarp gydymo varfarinu veiksmingumo ir ats-
tumo iki gydymo įstaigos nerasta. Vyrų grupėje buvo 
stebima tendencija, kad didėjant atstumui iki gydymo 
įstaigos, TTR mažėja. Tačiau statistiškai reikšmingas 
skirtumas nenustatytas. < 65 m. amžiaus grupėje, 
gyvenančių < 3 km iki gydymo įstaigos krešumo ro-
dikliai buvo dažniau palaikomi siektinose ribose, nei 
gyvenančių ≥ 3 km iki gydymo įstaigos. Sąsajų tarp 
gydymo veiksmingumo ir paciento gyvenamosios 
vietos nenustatyta.

Įvadas 
Nepaisant vis tobulėjančios PV gydymo kontrolės bei 

valdymo, ši aritmija išlieka viena pagrindinių priežasčių, 
galinčių sukelti insultą, širdies nepakankamumą ar staigią 
mirtį [1]. Senstant visuomenei, ši problema tampa vis ak-
tualesnė, nes rizika susirgti PV didėja su paciento amžiumi 
ir su kiekvienu dešimtmečiu rizika padvigubėja [2-4]. Šis 
širdies ritmo sutrikimas nustatomas iki 0,5 proc. < 40 m. ir 
iki 6 – 12 proc. ≥ 85 m. pacientų [5]. Literatūros duomeni-
mis, vienas iš keturių asmenų, vyresnių nei 40 m., per likusį 
gyvenimą patirs PV [6].

Yra dvi pagrindinės PV gydymo strategijos: sinusinio 
ritmo grąžinimas bei širdies susitraukimų dažnio kontrolė 
[7, 8]. Nepriklausomai nuo pasirinktos gydymo strategijos, 
norint išvengti trombembolinių komplikacijų, reikalinga 
adekvati antikoaguliacija [5, 9]. Europos kardiologų drau-
gija kaip pirmojo pasirinkimo medikamentus rekomenduoja 
skirti ne vitamino K geriamuosius antikoaguliantus (NGAK), 
tačiau dėl gana didelės savo kainos varfarinas vis dar plačiai 
naudojamas [7, 10]. Atliktų studijų duomenimis, taikant gy-
dymą vitamino K antagonistais insulto pasireiškimo rizika 
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sumažėja 64 proc., o bendras mirtingumas 26 proc. [11]. 
Tačiau ilgalaikis varfarino vartojimas siejamas su didesne 
kraujavimų rizika, sunkiausiu atveju su intrakranijiniu krau-
javimu [11-13]. Rizika patirti išeminį insultą padidėja, kai 
tarptautinis normalizuotas santykis (INR) <1,8, tuo tarpu 
INR reikšmei pasiekus ≥ 3,5, ryškiai išauga kraujavimo į 
galvos smegenis tikimybė [14]. Varfarinas pasižymi siauru 
terapiniu spektru: nuolatinis laboratorinis monitoravimas 
ir griežta varfarino vartojimo kontrolė palaikant INR tarp 
2.0 – 3.0, sumažina trombozės bei kraujavimo riziką [15-
17]. Laikas terapiniame intervale (TTR) ir INR rodikliai 
atspindi gydymo varfarinu kontrolę ir padeda įvertinti gy-
dymo varfarinu stabilumą: didėjant TTR reikšmei, mažėja 
trombozės ar kraujavimų rizika [7]. Remiantis atliktomis 
studijomis, nustatyta, kad tik apie 50 proc. gydymo atvejų 
pavyksta pasiekti bei išlaikyti krešumo rodiklių reikšmes 
rekomenduojamose ribose [9, 18, 19].

Nepakankamą krešumo kontrolę bei nevienodą atsaką į 
varfariną gali lemti keletas veiksnių: gydymo režimo laiky-
masis, paciento amžius, kūno masė, genetinis polinkis, var-
farino sąveika su kitais medikamentais ar maisto produktais, 
šalutinės ligos bei jų paūmėjimai ir atstumas nuo gydymo 
įstaigos [18, 20-22]. Taip pat vertinant kraujo krešumo kon-
trolę, stebimas ryšys tarp pacientų geografinės padėties ir 
skirtingų šalies rekomendacijų, palaikant INR terapinėse 
ribose bei nevienodo INR atliekamų tyrimų dažnumo [23].

Norima, kad sveikatos priežiūra būtų lengvai pasiekiama 
visiems. Tačiau atliekant mokslinius tyrimus gana retai atsi-
žvelgiama į atstumą nuo paciento gyvenamosios vietos iki 
gydymo įstaigos. Didesnis atstumas iki gydymo įstaigos 
gali būti siejamas su ekonominiais nepatogumais, taip pat 
sugaištama daugiau laiko, kol pasiekiama sveikatos priežiū-
ros įstaiga. Atliktų tyrimų duomenimis, didėjant atstumui iki 
gydymo įstaigos, mažėja naudojimasis pirminio ir antrinio 
lygio sveikatos paslaugomis [24]. Tuo tarpu Lietuvoje ty-
rimų, analizuojančių gydymo varfarinu veiksmingumo ir 
gyvenamosios vietos atstumo iki gydymo įstaigos sąsajas, 
nebuvo atlikta.

Darbo tikslas: nustatyti lėtiniu prieširdžių virpėjimu 
sergančių pacientų gydymo varfarinu veiksmingumo priklau-
somybę nuo atstumo iki gydymo įstaigos, palyginti gydymo 
varfarinu sąsajas nuo atstumo iki gydymo įstaigos tarp miesto 
ir kaimo gyventojų bei skirtingose lyčių ir amžiaus grupėse.

Darbo objektas ir metodika 
Skrespjūvio tyrimas vyko 2016 m. rugsėjo – 2017 m. spa-

lio mėnesiais Kauno mieste (LSMUL KK Šeimos medicinos 
klinikoje, Saulės šeimos medicinos centre, Šeimos klinikoje 
Vita longa, VšĮ Kauno Dainavos poliklinikoje), VšĮ Kalti-
nėnų pirminės sveikatos priežiūros centre (PSPC), Šiaulių 

poliklinikoje, VšĮ Rekyvos ambulatorijoje, Kėdainių PSPC, 
Babtų šeimos medicinos centre. Tyrimo metu buvo peržiū-
rėtos vienerius ir daugiau metų sergančių lėtiniu prieširdžių 
virpėjimu, gydymui vartojančių varfariną ir atvykstančių pas 
šeimos gydytoją atlikti INR tyrimų pacientų ambulatorinės 
kortelės. Duomenys suanketuoti. Vertintas tiriamojo am-
žius, gyvenamoji vieta bei gyvenamosios vietos atstumas 
iki gydymo įstaigos, socialinė padėtis, užpildydos HAS – 
BLED, CHA2DS2 –VASc skalės. Surinkti ir išanalizuoti visi 
pacientui atlikti kraujo krešumo tyrimai per vienerius metus 
iki tyrimo momento. Tyrimo metu vertintas TTR – laikas, 
kai INR reikšmės palaikomos terapiniame intervale. TTR 
dydis išreiškiamas procentais (pavyzdžiui, jei pacientas buvo 
atvykęs 10 kartų atlikti INR tyrimų, iš jų tik 8 kartus INR 
buvo tarp 2.0 – 3.0, vadinasi, TTR siekia 80 proc.). Statistinė 
duomenų analizė atlikta naudojant SPSS 23.0, Excel 2013 
programas. Požymių priklausomybei nustatyti skaičiuotas 
chi-kvadrato kriterijus. Požymių ryšio stiprumui vertinti 
skaičiuotas Pirson‘o (Pearson) koreliacijos koeficientas. 
Kiekybinių kintamųjų, netenkinusių normalinio skirstynio 
sąlygų, reikšmės dviejose nepriklausomose grupėse lygintos 
taikant neparametrinį Man'o Vitney (Mann-Vhitney) kriterijų. 
Statistiškai patikimais laikyti tie atvejai, kai reikšmingumo 
lygmuo (p) < 0,05.

Rezultatai ir aptarimas
Išanalizuoti 406 gydymo varfarinu atvejai, iš kurių 177 

(43,9 proc.) buvo vyrai ir 226 (56,1 proc.) tiriamųjų – mote-
rys. Pacientų amžiaus intervalas nuo 44 ir 99 metų, amžiaus 
vidurkis 75 ± 9 metų. Tiriamieji pagal amžių buvo suskirstyti 
į 3 grupes: jaunesni nei 65 m. – 52 pacientai (12,9 proc.), 
65 – 74 m. amžiaus – 112 pacientų (27,9 proc.) ir ≥ 75 m. – 
238 pacientai (59,2 proc.).

Nustatytas TTR vidurkis 42,1 proc. (± 24,69 proc.), mo-
terų 43,39 proc. (± 24,43 proc.), vyrų 40,8 proc. (± 24,95 
proc.). Pacientai pagal TTR reikšmes buvo suskirstyti i tris 
grupes: TTR ≥ 70 proc., TTR tarp 30 ir 70 proc. ir TTR < 
30 proc. Pacientai, kurių TTR buvo ≥ 70 proc. sudarė 16,3 
proc. (66) tiriamųjų, TTR reikšmė 30 – 70 proc. buvo nusta-
tyta 52,5 proc. (213) tiriamųjų ir 31,3 proc. (127) tiriamųjų 
nustatytas TTR buvo mažiau nei 30 proc. TTR reikšmė tarp 
30 – 70 proc. buvo nustatoma dažniausiai – 52,5 proc. (213) 
atvejų. Panašūs rezultatai pateikiami ir kitose publikacijose. 
LSMUL Kauno klinikose 2015 metais išanalizuota 140 gy-
dymo varfarinu atvejų, 87 (62,14 proc.) tirtų atvejų INR 
rekomenduojamose ribose buvo 31 – 70 proc. laiko [21]. 
Švedijoje Wieloch M. su kolegomis atlikto tyrimo metu TTR 
vidurkis siekė 76,2 proc. [25]. TTR vidurkių skirtumas taip 
pat pastebimas 2013 metais Didžiojoje Britanijoje atliktame 
tyrime, kuriame nustatyta, kad INR siektinose ribose buvo 
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61,3 proc. atvejų [9]. Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) 
aštuonių studijų metaanalizės metu buvo išanalizuoti 22237 
varfarinu gydymo atvejai, nustatytas TTR vidurkis buvo 55 
proc., tačiau tyrimo metu pastebėta, kad paprastai klinikinėje 
praktikoje TTR vidurkis būna mažesnis lyginant su klinikinių 
tyrimų metu nustatomu TTR vidurkiu [23]. Taigi gydymo 
varfarinu veiksmingumas gali priklausyti nuo gydytojo ak-
tyvumo (kaip dažnai paskiriamas INR monitoravimas, kaip 
koreguojama varfarino dozė esant ribiniams INR rodikliams 

ar paskyrus medikamentus, galinčius turėti įtakos varfarino 
veiksmingumui).

Vidutinis pacientų gyvenamosios vietos atstumas iki 
gydymo įstaigos buvo 3,5 km (± 4,6 km). Tiriamieji pagal 
atstumą iki gydymo įstaigos buvo suskirstyti į dvi grupes: 
gyvenantys < 3 km, kuriuos sudarė 247 (61,4 proc.) pacientai 
ir gyvenantys ≥ 3 km – 155 (38,6 proc.) pacientai. Tyrimo 
metu nustatėme, kad gydymo varfarinu veiksmingumas sta-
tistiškai reikšmingai nesiskyrė tarp pacientų, gyvenančių iki 
3 km nuo gydymo įstaigos ir gyvenančių toliau, pagal TTR 
intervalus: < 30 proc., 30 – 70 proc., ≥ 70 proc.; p = 0,914. 
Duomenys pateikiami 1 paveiksle.

Gydymo veiksmingumo sąsajos su atstumu iki gydymo 
įstaigos buvo vertinamos skaičiuojant koreliacijos koefi-
cientą. Stebima tendencija, kad didėjant atstumui iki gy-
dymo įstaigos, vyrų grupėje TTR mažėja. Tačiau statistiškai 
reikšmingas skirtumas nenustatytas (r = -0,13; p = 0,08). 
Moterims tokia priklausomybė nebuvo stebėta (r = 0,02; p > 
0,05.). TTR priklausomybė nuo atstumo iki gydymo įstaigos 
skirtingose lyčių grupėse pateikta 2 paveiksle.

Gydymo varfarinu veiksmingumas < 65 m. amžiaus gru-
pėje statistiškai reikšmingai skyrėsi tarp pacientų, gyvenan-
čių iki 3 km ir > 3 km iki gydymo įstaigos lyginant pagal 
TTR grupes: < 30 proc.; 30 – 70 proc.; ≥ 70 proc.. < 65 m. 
amžiaus grupėje, 30,8 proc. gyvenančių arčiau nei 3 km iki 
gydymo įstaigos bei 7,4 proc. gyvenančių toliau nei 3 km 
iki gydymo įstaigos TTR buvo ≥ 70 proc. Vyresniems paci-
entams tokių sąsajų nenustatyta. Gydymo varfarinu veiks-
mingumo ir atstumo iki gydymo įstaigos sąsajos jaunesniems 
nei 65 m. pacientams pateikta 3 paveiksle.

1 pav. Tiriamųjų TTR pasiskirstymas pagal atstumą iki gydymo 
įstaigos

2 pav. TTR ir atstumo iki gydymo įstaigos sąsajos < 65 m. amžiaus 
grupėje 
* - lyginant su gyvenančiais toliau nei 3 km (p < 0,05).

3 pav. TTR ir atstumo iki gydymo įstaigos sąsajos skirtingose 
lyčių grupėse
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Iš visų tiriamųjų 312 pacientų (77 proc.) buvo miesto 
gyventojai, 94 pacientai (23 proc.) – gyveno kaime. Vidutinis 
atstumas iki gydymo įstaigos gyvenantiems mieste buvo 2,77 
km (± 3,69 km), gyvenantiems kaime – 5,93 km (± 6,30 km).

Nustatyta, kad kaimuose atstumas iki gydymo įstaigos 
buvo didesnis lyginant su atstumu iki gydymo įstaigos mies-
tuose (p = 0,005). Vidutinis TTR miestuose buvo 39,4 proc., 
kaimuose 42,9 proc., tačiau nustatytas skirtumas statistiškai 
nereikšmingas (p = 0,222). Mūsų atliktame tyrime, kaip ir 
kitų autorių darbuose, nustatytas TTR skirtumas tarp gy-
venančių mieste ir kaime buvo statistiškai nereikšmingas. 
2015 metais Kanadoje Cynthia Wu su kolegomis išanali-
zavo 25284 pacientų, sirgusių PV atvejus. Atlikto tyrimo 
metu buvo siekiama nustatyti, ar kaime gyvenantiems 
pacientams būdinga prastesnė antikoaguliacinė kontrolė, 
didesnė trombembolinių komplikacijų, kraujavimo ar mir-
tingumo rizika. Tačiau varfarino gydymo veiksmingumo, 
mirtingumo, trombembolinių komplikacijų ar kraujavimo 
pasireiškimo skirtumai tarp pacientų, gyvenančių kaime 
ir mieste, nebuvo nustatyti [26]. Meytal Avgil Tsadok su 
kolegomis ištyrė 83513 pacientus, sergančius PV, iš kurių 
18198 (21,8 proc.) buvo kaimo gyventojai bei 65315 (78,2 
proc.) gyvenantys mieste. Tyrimo metu taip pat nepavyko 
nustatyti gydymo varfarinu veiksmingumo bei komplikacijų 
išsivystymo skirtumų tarp gyvenančių mieste ir kaime [27]. 
Didesnis atstumas iki gydymo įstaigos gali būti siejamas su 
ekonominiais nepatogumais; taip pat sugaištama daugiau 
laiko, kol pasiekiama sveikatos priežiūros įstaiga [40]. Mūsų 
atliktame tyrime nustatytas vidutinis pacientų gyvenamosios 
vietos atstumas iki gydymo įstaigos buvo 3,5 km. Galime 
teigti, kad gyvenamosios vietos atstumas iki gydymo įstaigos 
nėra didelis ir sveikatos priežiūros įstaigos yra gana lengvai 
pasiekiamos, todėl sąsajų tarp gydymo varfarinu veiksmin-
gumo ir paciento gyvenamosios vietos nenustatyta.

2013 m. Daniel E. Singer su kolegomis įvertino 6983 
pacientų, vartojusių varfariną, atvejus. Tiriamieji buvo iš 
45 šalių, suskirstytų į 7 regionus (Rytų Azija, Indija, rytų 
Europa, vakarų Europa/kitos, pietų Afrika, Lotynų Ame-
rika, Kanada/JAV). Nustatytas TTR vidurkis – 55,2 proc. 
Tyrimo metu pastebėti kraujo krešumo kontrolės skirtumai 
skirtinguose regionuose: Indijoje nustatytas TTR vidurkis 
buvo 36 proc., 50 proc. – TTR vidurkis rytų Europoje, 63 
proc. - rytų Azijoje, 64 proc. - vakarų Europoje bei Ka-
nadoje ar JAV [14]. Mūsų tyrimo metu nustatytas TTR 
vidurkis (42,1 proc. ± 24,69 proc.) žemesnis, negu kitose 
Vakarų Europos šalyse, JAV ar Kanadoje; panašus į kitų 
Rytų Europos šalių TTR. Tai rodo, kad tiek miestuose, tiek 
kaimuose Lietuvoje pakankamas veiksmingumas gydant 
varfarinu nepasiekiamas ir neretai gydymas varfarinu gali 

būti nesaugus. Tai greičiausiai priklauso nuo gydytojų ir 
pacientų įpročių, bet ne nuo atstumo iki gydymo įstaigos.

Išvados
Sąsajų tarp gydymo varfarinu veiksmingumo ir gyvena-

mosios vietos atstumo iki gydymo įstaigos nenustatyta. Vyrų 
grupėje stebima tendencija, kad didėjant atstumui iki gydymo 
įstaigos, mažėja TTR. Tačiau statistiškai reikšmingas skirtu-
mas nenustatytas. Moterims tokia tendencija nebuvo stebėta. 
Gydymo varfarinu veiksmingumas < 65 m. amžiaus grupėje 
statistiškai reikšmingai skyrėsi tarp pacientų, gyvenančių 
iki 3 km ir > 3 km nuo gydymo įstaigos. < 65 m. amžiaus 
grupėje, gyvenančių < 3 km iki gydymo įstaigos krešumo 
rodikliai buvo dažniau palaikomi siektinose ribose, nei gy-
venančių ≥ 3 km iki gydymo įstaigos. Sąsajų tarp gydymo 
varfarinu veiksmingumo ir paciento gyvenamosios vietos 
nenustatyta.
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DEPENDENCY OF WARFARIN THERAPY 

EFFICIENCY AMONG PATIENTS WITH CHRONIC 
ATRIAL FIBRILLATION ON THE DISTANCE TO 

MEDICAL INSTITUTION
G. Urbonas, V. Medzevičiūtė, S. Andruškevičius
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Summary
The aim: to determine the dependency of warfarin therapy ef-

ficiency among patients with chronic atrial fibrillation (AF) on the 
distance to medical institution, also to compare warfarin therapy 
efficiency and the distance to medical institution in different gen-
der or age groups and evaluate relations between warfarin therapy 
efficiency and the distance to medical institution between urban 
and rural residents. Methodology. Cross-section study was carried 
out. The study analysed outpatient charts who were diagnosed with 
chronic AF, using warfarin and coming to family physician to do 
INR tests. Results. 406 cases have been analysed, age average is 
75 yrs. (± 9 yrs). TTR average is 42.1 % (± 24.69 %). Allocation 
by TTR: TTR ≥ 70 % – 16.3 %; TTR 30 – 70 % – 52.5 %; TTR < 
30 % – 31.3 % of the subjects. Allocation by distance to medical 
institution: < 3 km – 61.4 %, ≥ 3 km – 38.6 %. Therapy effective-
ness is not significantly differ between patients residing < 3 km and 
≥ 3 km to medical institution; p = 0.914. Pearson correlation coef-

ficient implies that as the distance to medical institution increases, 
TTR tends to decrease in men’s group; the difference is not statis-
tically significant (r = -0.13; p = 0.08). Therapy effectiveness for 
the < 65 yrs. age group is statistically significantly different be-
tween subjects residing < 3 km and ≥ 3 km (p < 0.05). In the age 
group of < 65 yrs., for 30.8 % of patients residing < 3 km and for 
7.4 % residing ≥ 3 km to medical institution TTR is ≥ 70 %. Av-
erage TTR for urban residents – 39.4 %, 42.9 % for rural; the dif-
ference is not statistically significant (p = 0.222).

Conclusions. Relation between effectiveness of warfarin ther-
apy and distance to medical institution is not detected. Men’s 
group showed a tendency that with increase of the distance to the 
medical institution, TTR decreases. Statistically significant differ-
ence is not detected. Effectiveness of treatment significantly dif-
fered in the age group of < 65 yrs. between residing < 3 km and ≥ 
3 km; For those residing < 3 km INR was more often in therapeu-
tic range. No relations between effectiveness of treatment and pa-
tient’s place of residency is found.
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