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Santrauka
Kardiovaskulinės sistemos ligos, ypač išeminė širdies 
liga, jau ilgą laiką yra pagrindinė mirties priežastis pasau-
lyje ir Lietuvoje. Ypač nerimą kelia pastaraisiais metais 
stebimas didėjantis jauno amžiaus pacientų sergamumas 
miokardo infarktu. Siekiant geriau išmanyti rizikos veiks-
nius, susijusius su jauname amžiuje persirgtu miokardo 
infarktu ir prisidėti prie pastangų mažinti jo paplitimą, 
iškeltas tikslas apžvelgti mokslinę literatūrą ir išskirti 
bei aptarti svarbiausius jauno amžiaus asmenų miokardo 
infarkto rizikos veiksnius bei jų ypatumus. Mokslinių 
straipsnių paieška atlikta Medline (PubMed) duomenų 
bazėje. Į literatūros apžvalgą įtraukti 25 straipsniai. Nu-
statyta, kad jauname amžiuje patirto miokardo infarkto 
dažniausi rizikos veiksniai yra rūkymas, narkotinių me-
džiagų vartojimas ir teigiama šeiminė ankstyvos išeminės 
širdies ligos anamnezė. Jauniems pacientams aktualūs 
ir rečiau pasitaikantys, su genetine predispozicija susiję 
faktoriai – genetinis polimorfizmas, krešėjimo faktorių 
kiekio ar aktyvumo pokyčiai, šeiminė hipercholestero-
lemija, mažesnis telomerų ilgis.

Įvadas
Kardiovaskulinės sistemos ligos, ypač išeminė širdies 

liga, jau ilgą laiką yra pagrindinė mirties priežastis pasau-
lyje ir Lietuvoje [1]. Nors mirtingumas dėl išeminės širdies 
ligos Lietuvoje per pastaruosius du dešimtmečius sumažėjo, 
tačiau mažėjimo tendencija ne tokia sparti, kaip kitose Eu-
ropos Sąjungos šalyse – šis mirtingumo rodiklis Lietuvoje 
yra didžiausias ir keturis kartus viršija Europos Sąjungos 
šalių vidurkį [2,3]. Labiausiai su mirtingumu susijusi iše-
minės širdies ligos forma yra miokardo infarktas (MI). Tai 
būklė, siejama su didele ekonomine našta tiek dėl tiesioginių 
išlaidų (skubiosios pagalbos, stacionaro išlaidų, ilgalaikės 

medikamentinės terapijos kainos), tiek ir dėl netiesioginių 
(prarasto uždarbio dėl ligotumo ar ankstyvos mirties) [4]. Dėl 
prarandamų sveikų gyvenimo metų, didžiausia ekonominė 
našta sukeliama, kai MI suserga jauni žmonės. Pastaraisiais 
metais stebima tendencija, kai jaunų pacientų sergamumas 
MI didėja [5,6]. Atlikta daug tyrimų, nagrinėjančių jauname 
amžiuje dažnėjančio MI priežastis ir nustatyta, jog didžioji 
dalis susirgusių jaunų pacientų turėjo bent vieną koreguo-
jamą rizikos veiksnį [7-9]. Siekiant užkirsti kelią didėjan-
čiam jaunų asmenų sergamumui MI ir jo sukeliamai naštai, 
svarbu išmanyti galimus rizikos veiksnius ir orientuotis į 
jų koregavimą. Šią sritį ypač aktualu tobulinti Lietuvoje, 
kur prevencijos ir sveikatos priežiūros priemonėmis galimo 
išvengti mirtingumo lygis yra vienas aukščiausių Europoje, 
o didžiąją dalį šių išvengiamų mirčių lemia būtent išeminė 
širdies liga [2]. 

Tyrimo tikslas – apžvelgti mokslinę literatūrą ir išskirti 
bei aptarti svarbiausius jauno amžiaus asmenų MI rizikos 
veiksnius bei jų ypatumus.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Literatūros paieška. Mokslinių straipsnių paieška atlikta 

Medline (PubMed) duomenų bazėje, naudojant raktinius 
žodžius miokardo infarktas, jaunas amžius, rizikos veiksniai 
(angl. myocardial infarction AND young AND risk factors), 
įtraukiant anglų kalba parašytus, ne seniau nei prieš 5 metus 
(2017-2022 m.) publikuotus tyrimus. Iš viso buvo rasti 963 
moksliniai straipsniai. 

Tyrimų atranka. Atrenkant literatūros apžvalgai tinka-
mus straipsnius, buvo naudojami šie įtraukimo kriterijai: 1) 
publikacija anglų kalba; 2) prieinamas viso teksto straipsnis; 
3) tyrimas publikuotas ne seniau nei prieš 5 metus (2017-
2022 metais); 4) turinys atitinka apžvalgos tikslą. Pagal 
pavadinimą ir santrauką atmetus netinkamus straipsnius, 
liko 56 įtraukimo kriterijus galimai atitinkantys straipsniai, 
kurie buvo vertinti išsamiau. Atlikus nuoseklią šių straipsnių 
patikrą, atmestas 31 tyrimas, neatitikęs įtraukimo kriterijų. 
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Literatūros apžvalgai iš viso atrinktos 25 publikacijos, kurios 
buvo suskirstytos į 3 grupes – 4 tyrimai nustatantys bendrą 
rizikos veiksnių paplitimą tarp pacientų, MI patyrusių jau-
name amžiuje [9-12], 10 tyrimų, lyginančių rizikos veiksnių 
paplitimą tarp jaunų bei vyresnio amžiaus pacientų [6,7,14-
21] ir 11 tyrimų, tiriančių netradicinius jauname amžiuje 
persirgto MI rizikos veiksnius [23-33]. Mokslinių tyrimų 
atrankos procesas pateiktas schemoje (1 pav.).

Tyrimų aprašymas. Į literatūros apžvalgą įtraukti ty-
rimai buvo analitiniai stebėjimo arba aprašomieji tyrimai. 
Įtraukti tyrimai buvo atlikti įvairiose pasaulio šalyse iš kelių 
žemynų (Šiaurės Amerikos, Europos, Azijos). Bendra ap-
žvelgtų tyrimų imtis – 295 297 pacientai. Didžiausią imties 
dalį sudarė vyrai (n = 215 713; 73,05 %). Į tyrimus įtraukti 
pacientai buvo ne vyresni nei 55 metų. Tyrimų, nustatančių 
jauno amžiaus asmenų MI rizikos veiksnių paplitimą, bendra 
imtis buvo 281 102 pacientai. Įtrauktų pacientų vyriausio 
amžiaus riba tyrimuose svyravo nuo 30 metų iki 45 metų. 
Apibendrinti šių tyrimų duomenys pateikti 1 lentelėje.

Į tyrimus, lyginusius  jauno ir vyresnio amžiaus MI pa-
cientų rizikos veiksnių paplitimą, iš viso buvo įtraukti 9 533 
jauni pacientai, kurių vyriausiojo amžiaus riba svyravo nuo 
40 iki 55 metų. Informacija apie tyrimus pateikta 2 lentelėje.

Rečiau pasitaikančius, netradicinius jaunų pacientų MI 
rizikos veiksnius apibendrinantys tyrimai iš viso apžvelgė 
4 662 pacientus, kurių vyriausio amžiaus riba buvo nuo 35 
metų iki 50 metų amžiaus. Šių tyrimų rezultatų apibendri-
nimas pateiktas 3 lentelėje.

Tyrimo rezultatai
MI patyrusių jauno amžiaus pacientų rizikos veiksnių 

paplitimas. Apžvelgtuose tyrimuose nustatyti dažniausiai 
pasitaikantys jauno amžiaus MI rizikos veiksniai buvo: 
1) rūkymas (38–80 %); 2) dislipidemija (14–52 %); 3) ar-
terinė hipertenzija (12–50 %); 4) nutukimas (17–34 %); 

Autorius, 
metai, šalis

Tirtas 
laiko-
tarpis 

(metai)

Tiria-
mųjų am-
žius, imtis

Paplitę rizikos veiks-
niai

Yandrapalli 
ir kt., 2019, 
JAV 
[9]

2 0 0 5 –
2015

< 45 me-
t a i  n  = 
280 875

1) rūkymas (56,8 %)
2) dislipidemija (51,7 %)
3) hipertenzija (49,8 %)
4) CD (22,6 %)
5) nutukimas (20,7 %)
6) PAM vartojimas 
(9,6 %)

Pizarro ir kt., 
2019, Ispanija 
[10]

2 0 0 4 –
2016

≤ 35 metai 
n = 61

1) rūkymas (80 %)
2) dislipidemija (32 %)
3) PAM vartojimas 
(26 %)
4) nutukimas (24 %)
5) ankstyva KŠL šeimoje 
(20 %)
6) hipertenzija (16 %)
7) CD (15 %)

Deshmukh 
ir kt., 2019, 
Indija
[11]

2 0 1 8 –
2019

< 30 metų
n = 41

1) dislipidemija (51,2 %)
2) tabako vartojimas (ne-
rūkant) (48,8 %)
3) nutukimas (29,3 %)
4) rūkymas (12,2 %)
5) hipertenzija (12,2 %)
6) ankstyva KŠL šeimoje 
(9,8 %)
7) CD (2,4 %)

Singh ir kt., 
2019, Indija 
[12]

2 0 1 5 –
2016

≤ 45 metai
n = 125

1) rūkymas (37,6 %)
2) CD (16,8 %)
3) nutukimas (16,8 %)
4) hipertenzija (16 %)
5) dislipidemija (14,4 %)
6) ankstyva KŠL šeimoje 
(6,4 %)

1 pav. Mokslinių tyrimų atrankos schema.

1 lentelė. Jauname amžiuje MI persirgusių pacientų rizikos veiksnių 
paplitimas.
CD – cukrinis diabetas; KŠL – koronarinė širdies liga; PAM – psichoaktyvios me-
džiagos.
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5) narkotinių medžiagų (mari-
huanos ir/ar kokaino) vartojimas 
(10–26 %); 6) cukrinis diabetas 
(2–22 %); 7) šeiminė ankstyvos 
išeminės širdies ligos anamnezė 
(6–20 %). Grafinis rezultatų vaiz-
davimas pateiktas diagramoje (2 
pav.). 

Dauguma šių rizikos veiksnių 
laikomi tradiciniais kardiovas-
kulinių ligų rizikos veiksniais, 
būdingais ir vyresnio amžiaus 
pacientams [32], todėl šioje ana-
lizėje papildomai buvo apžvelgti 
tyrimai, nustatantys, kurie veiks-
niai yra reikšmingesni jaunesnio 
amžiaus pacientams, lyginant su 
vyresnio amžiaus pacientais.

Jauno ir vyresnio amžiaus 
MI patyrusių pacientų rizikos 
veiksnių paplitimo palygini-
mas. Apibendrinus apžvelgtų 
straipsnių rezultatus nustatyta, 
jog rūkymas reikšmingai daž-
niau nustatytas jauno amžiaus MI 
patyrusiems pacientams. Tokios 
išvados pateiktos devyniuose iš 
dešimties nagrinėtų tyrimų [7,13-
20], o tik viename straipsnyje 
statistiškai reikšmingo skirtumo 
neaptikta [6]. Jauni pacientai 
daug dažniau nurodė teigiamą 
šeiminę ankstyvos išeminės šir-
dies ligos anamnezę visuose ty-
rimuose, į kuriuos buvo įtrauktas 
šis rizikos veiksnys [7,13,14,20]. 
Tyrime, kuriame nagrinėjamas ir 
narkotinių medžiagų (marihuanos 
ir (ar) kokaino) vartojimas, nu-
statyta, jog šis rizikos veiksnys 
taip pat yra statistiškai reikšmin-
gai daug dažniau pasitaikantis 
jauno amžiaus pacientams [6]. 
Apžvelgtų tyrimų rezultatai aiš-
kiai rodo, jog jauname amžiuje 
MI patyrusių pacientų svarbiausi 
rizikos veiksniai yra  rūkymas, 
narkotinių medžiagų vartojimas 
bei teigiama šeiminė ankstyvos 
išeminės širdies ligos anamnezė. 

Autorius, me-
tai, šalis

Tirtas lai-
k o t a r p i s 
(metai)

Tiriamųjų 
a m ž i u s , 
imtis

Rizikos faktoriai

Ya n g  i r  k t . , 
2020, JAV
[6] 

2000–2016 ≤ 40 metų
n = 443

dažniau jauniems:  
PAM vartojimas, mažesnis vidutinis DTL kiekis
dažniau vyresniems:  
hipertenzija

Jortveit ir kt., 
2019, Norvegija 
[7]

2013–2016 < 45 metai
n = 1 468

dažniau jauniems:  
rūkymas, nutukimas, šeiminė ankstyvos KŠl anamnezė, 
didesnis vidutinis MTL kiekis
dažniau vyresniems:  
CD, hipertenzija

Matsis ir kt., 
2017, Naujoji 
Zelandija 
[13]

2012–2015 ≤ 50 metų
n = 154

dažniau jauniems:  
rūkymas, šeiminė ankstyvos KŠL anamnezė, nutuki-
mas, aukštesnis vidutinis KMI

dažniau vyresniems:  
CD, hipertenzija, dislipidemija

Tu n g  i r  k t . , 
2020, Singa-
pūras 
[14]

2015–2019 <50 metų
n = 465

dažniau jauniems:  
rūkymas, šeiminė ankstyvos KŠL anamnezė 
dažniau vyresniems:  
hipertenzija, CD, dislipidemija

Zasada ir kt., 
2021, Lenkija
[15]

2014–2017 < 40 metų
n = 3 208

dažniau jauniems:  
rūkymas, didesnė vidutinė kūno masė
dažniau vyresniems:  
CD, hipertenzija

S h i h  i r  k t . , 
2020, Taivanas 
[16]

1994–2015 < 45 metai
n = 138

dažniau jauniems:  
rūkymas, aukštesnis vidutinis KMI, didesnis vidutinis 
Ch ir trigliceridų kiekis

dažniau vyresniems:  
CD, hipertenzija

S a k r  i r  k t . , 
2021,  Saudo 
Arabija 
[17]

2016–2017 < 45 metai
n = 197

dažniau jauniems:  
naujai diagnozuota dislipidemija, rūkymas, didesnis 
vidutinis Ch kiekis
dažniau vyresniems:  
hipertenzija, CD, nutukimas, dislipidemija

Yanase ir kt., 
2021, Japonija 
[18]

2015–2018 < 55 metai
n = 136

dažniau jauniems:  
rūkymas, nutukimas, negydoma hipertenzija / dislipide-
mija, didesnis vidutinis Ch, MTL ir trigliceridų kiekis
dažniau vyresniems:  
hipertenzija, rūkymas praeityje

Alexander ir 
kt., 2021, Indija 
[19]

2012–2014 ≤ 45 metai 
n = 591

dažniau jauniems:  
rūkymas
dažniau vyresniems:  
hipertenzija, CD

Zeitouni ir kt., 
2020, JAV 
[20]

1995–2012 < 55 metai
n = 2 733

dažniau jauniems:  
rūkymas, didesnis vidutinis KMI, metabolinis sin-
dromas, šeiminė ankstyvos KŠL anamnezė, didesnis 
vidutinis MTL ir trigliceridų, Ch kiekis, mažesnis DTL 
kiekis
dažniau vyresniems:  
CD, dislipidemija, hipertenzija

2 lentelė. Pacientų, persirgusių MI jaunesniame ir vyresniame amžiuje, rizikos veiksnių papli-
timo palyginimas.
CD – cukrinis diabetas, Ch – cholesterolis, DTL – didelio tankio lipoproteinai, KMI – kūno masės indeksas, KŠL – koronarinė 
širdies liga, MTL – mažo tanko lipoproteinai, PAM – psichoaktyvios medžiagos.
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Priešingi rezultatai gauti nagrinėjant 
arterinės hipertenzijos bei cukrinio diabeto 
paplitimą. Nepaisant to, kad arterinė hi-
pertenzija paplitusi tarp jauno amžiaus MI 
patyrusių pacientų, visi dešimt analizuotų 
tyrimų atskleidė, jog ši liga reikšmingesnė 
vyresnio amžiaus pacientams [6,7,13-20]. 
Toks pats rezultatas gautas daugumoje 
studijų, kuriose tiriamas cukrinio diabeto 
paplitimas [7,13-17,19,20], nors dviejuose 

MI rizikos veiksniai, dažnesni jauniems, 
 nei vyresniems  pacientams:
   rūkymas
 narkotinių medžiagų vartojimas
 šeiminė ankstyvos išeminės širdies ligos 

ananmezė
MI rizikos veiksniai, retesni jauniems,
nei vyresniems pacientams:
   arterinė hipertenzija
   cukrinis diabetas

Rizikos veiksniai, dėl kurių neprieita
prie išvados:
   dislipidemija
   nutukimas

Autorius, metai, 
šalis

Tirtas 
laikotarpis 

(metai)

Tiriamųjų 
amžius, 

imtis
Tiriamas rizikos faktorius

Ambroziak ir kt., 
2018, Lenkija [21] nenurodyta < 50 metų

n = 158

genetinis 
polimorfiz-
mas

ADIPOQ geno po-
limorfizmas

Ambroziak ir kt., 
2018, Lenkija [22] nenurodyta < 50 metų

n = 158

ESR2 geno poli-
morfizmas (vy-
rams)

Isordia-Salas ir kt., 
2019, Meksika [24] 2012–2017 < 45 metai

n = 244
TAFI geno poli-
morfizmas

Hmimech ir kt., 
2017, Marokas [25] nenurodyta <45 metai

n = 76
ACE geno poli-
morfizmas

Rallidis ir kt,. 2017, 
Graikija [26] 1996–2016 ≤ 35 metai

n = 255
FII geno polimor-
fizmas

Balogh ir kt., 2018, 
Vengrija [27] nenurodyta < 40 metų

n = 119 krešėjimo 
f a k t o r i ų 
pokyčiai

padidėjęs XIII fak-
toriaus kiekis

Ambroziak ir kt., 
2019, Lenkija [28] nenurodyta < 50 metų

n = 158
padidėjęs XIII fak-
toriaus aktyvumas

Singh ir kt., 2019, 
JAV[29] 2000–2016 ≤ 50 metų

n = 1 996

šeiminė hipercholesterolemija
Li ir kt., 2018,  
Kinija [30] 2009–2017 ≤ 35 metai  

n = 1 093
Bogsrud ir kt., 
2020, Norvegija 
[31]

2012–2016 < 45 metai
n = 328

Gupta ir kt., 2020, 
Indija [23] nenurodyta < 45 metai

n = 77 trumpesnis telomerų ilgis

3 lentelė. Netradiciniai jauno amžiaus asmenų MI rizikos veiksniai.

2 pav. MI patyrusių jauno amžiaus pacientų rizikos veiksnių paplitimas

4 lentelė. MI patyrusių jauno ir vyresnio am-
žiaus pacientų apibendrintas rizikos veiksnių 
paplitimo palyginimas.
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tyrimuose statistiškai reikšmingo skirtumo nestebėta [6,18].  
Nagrinėjant dislipidemijos bei nutukimo paplitimą tarp 

pacientų grupių, tyrimų rezultatai  buvo skirtingi. Analizuo-
jant dislipidemijos paplitimą, keliuose tyrimuose nustatyta, 
jog tarp jaunų, MI patyrusių pacientų, dislipidemija aptin-
kama reikšmingai rečiau [13,14,20], tačiau šioje grupėje 
gerokai dažniau pasitaikė naujai diagnozuota dislipide-
mija, apie kurią pacientai iki susirgimo MI nežinojo [17]. 
Kituose tyrimuose statistiškai reikšmingas dislipidemijos 
paplitimo skirtumas tarp pacientų grupių nebuvo nustatytas 
[6,16,18,19]. Daugumoje tyrimų buvo išsamiau nagrinėjami 
dislipidemijos rodikliai – ištirtas bendras cholesterolio kiekis, 
mažo tankio lipoproteinų (toliau – MTL), didelio tankio lipo-
proteinų (toliau – DTL) ir trigliceridų kiekiai. Nustatyta, jog 
jaunų pacientų grupėse dislipidemija pasitaikė rečiau, tačiau 
buvo sunkesnė. Jauniems pacientams būdingi statistiškai 
reikšmingai didesni išvardintų rodiklių nuokrypiai – dides-
nis vidutinis bendro cholesterolio [16-18,20], trigliceridų 
[16,18,20] ir MTL kiekis [7,18,20] bei mažesnis vidutinis 
DTL kiekis [6,20]. 

Apžvelgiant nutukimo paplitimą, aiškios tendencijos 
nestebėta – keliuose tyrimuose nustatyta, jog nutukimas 
tarp jaunų pacientų pasitaiko dažniau [7,13,18], tačiau buvo 
duomenų, rodančių, jog nutukimas dažnesnis tarp vyresnio 
amžiaus MI patyrusių pacientų [17], ar kad nėra statistiš-
kai reikšmingo skirtumo tarp grupių [6]. Daugelyje tyrimų 
aiškiai nustatyta, jog jauni pacientai buvo nutukę labiau – 
jų vidutinis kūno masės indeksas (KMI) buvo statistiškai 
reikšmingai didesnis [7,13,15,16,20].

Apibendrinti rezultatai pateikiami 4 lentelėje.
Netradiciniai jauname amžiuje persirgto MI rizikos 

veiksniai. Svarbu atkreipti dėmesį ir į netradicinius jau-
name amžiuje persirgto MI rizikos veiksnius. Apžvelgus į 
literatūros analizę įtrauktus tyrimus, išskirtos kelios tokių 
rizikos veiksnių grupės – tam tikrų genų (ADPIOQ, ESR2, 
TAFI, ACE, FII ir kt.) polimorfizmas [21,22,24-26], krešė-
jimo faktorių kiekio ar aktyvumo pokyčiai [27,28], šeiminė 
hipercholesterolemija [29-31], telomerų ilgio pokyčiai [23]. 

Diskusija
Beveik visi aptartuose tyrimuose nustatyti paplitę tra-

diciniai jauno amžiaus asmenų MI rizikos veiksniai, tokie 
kaip rūkymas, dislipidemija, nutukimas, arterinė hipertenzija, 
cukrinis diabetas ar narkotinių medžiagų vartojimas, gali 
būti iš dalies ar net visiškai išvengiami, tačiau pastaraisiais 
metais stebimas vis didėjantis šių rizikos veiksnių papliti-
mas jaunų, MI patyrusių pacientų, populiacijoje [9], o bent 
vieną koreguojamą rizikos veiksnį turi >90 proc. jaunų MI 
persirgusių pacientų [9,13].  

Nustatėme, jog dažniausiai pasitaikantis koreguojamas 

rizikos veiksnys yra rūkymas. Rūkant, tabako poveikis ska-
tina visus aterogenezės procesus, aktyvindamas tokius pato-
fiziologinius vyksmus kaip uždegimas, endotelio disfunkcija, 
protrombotinės būklės, pakitęs lipidų metabolizmas, atspa-
rumas insulinui, padidėjęs miokardo deguonies poreikis bei 
sumažėjęs deguonies tiekimas. Tabakas sukelia katechola-
minų išsiskyrimą, kurie didina širdies susitraukimų dažnį, 
lemia vazokonstrikciją ir taip dar labiau pagilina deguonies 
poreikio-tiekimo neatitikimą [33]. Toks tabako poveikis yra 
visiškai išvengtinas rizikos veiksnys, kurio pašalinimas reikš-
mingai pagerintų visuomenės sveikatos rodiklius. Apskai-
čiuota, jog po persirgto MI metusiems rūkyti jauniems paci-
entams prognozuojamas reikšmingai mažesnis mirtingumas, 
nei toliau rūkantiems [34], o Pasaulio sveikatos organizacijos 
(PSO) nustatyta, kad visiškai pašalinus tabako vartojimą, 
vyrų mirtingumas dėl MI sumažėtų net ketvirtadaliu [35].

Be didėjančio rizikos veiksnių paplitimo, nerimą kelia ir 
tai, jog jauno amžiaus žmonių MI riziką didinančios būklės 
yra rečiau nustatomos ir dėl to prasčiau koreguojamos. Vie-
name iš nagrinėtų tyrimų nustatyta, jog jauname amžiuje MI 
patyrę pacientai reikšmingai rečiau turėjo pirminės sveikatos 
priežiūros gydytoją ir pas jį lankėsi, nei vyresnio amžiaus pa-
cientai [18]. Lietuvoje taip pat yra didelė dalis jaunų asmenų, 
kurie nėra reguliariai tiriami ir stebimi dėl kardiovaskulinių 
ligų riziką didinančių būklių. Nors šalyje turime įdiegtą šir-
dies ir kraujagyslių ligų prevencijos programą, kuri teikia 
galimybę vyrams nuo 40 iki 54 metų bei moterims nuo 50 iki 
64 metų kasmet nemokamai pasitikrinti dėl rizikos veiksnių, 
tačiau Oficialiosios statistikos portalo duomenimis, ~40 proc. 
45-54 metų ir ~30 proc. 55-64 metų asmenų šia prevencijos 
programa nepasinaudojo ir per 2019 metus nė karto neatliko 
nei cholesterolio kiekio, nei gliukozės koncentracijos krau-
jyje nustatymo tyrimo [36]. Jauni pacientai dažnai nežino 
apie tokius jų turimus rizikos veiksnius kaip hipertenzija, 
dislipidemija, cukrinis diabetas ir kt. Nors atliktoje literatū-
ros apžvalgoje nustatyta, kad šios išvardintos būklės dažnai 
yra reikšmingesnės vyresnio amžiaus pacientams, tačiau 
pastebėta, jog pasitaikiusios jauniems asmenims, jos daug 
prasčiau koreguojamos. Pavyzdžiui, nagrinėtose studijose 
stebėtas retesnis dislipidemijos pasitaikymas jauniems pa-
cientams, lyginant su vyresniais, tačiau jaunų asmenų lipi-
dogramos rodiklių nukrypimai nuo normos buvo būdingi 
ryškesni – nustatytas reikšmingai didesnis vidutinis bendro 
cholesterolio, MTL ir trigliceridų bei mažesnis vidutinis DTL 
kiekis [6,7,16-18,20]. Manome, jog toks reiškinys galėtų būti 
paaiškinamas tuo, jog jauni pacientai daug dažniau nežino 
apie turimą ligą ir dėl to nėra gydomi – viename tyrime 
net 44 proc. jaunų pacientų dislipidemija pirmą kartą buvo 
nustatyta jau įvykus MI [17]. 

Kitas jauname amžiuje aktualus rizikos veiksnys – narko-
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tinių medžiagų vartojimas. Anksčiau aptarti rizikos veiksniai 
iki pirmųjų pasekmių atsiradimo organizmą veikia gana ilgą 
laiką, tuo tarpu narkotinės medžiagos gali MI sukelti staiga. 
Pavyzdžiui, apskaičiuota, jog per valandą nuo marihuanos 
vartojimo, staigaus MI rizika padidėja beveik 5 kartus [37], 
o literatūroje šių MI etiologija siejama su staigiu difuziniu 
vainikinių arterijų vazospazmu arba tromboze [38]. 

Svarbu nepamiršti ir nustatytų netradicinių rizikos veiks-
nių, tokių kaip genų polimorfizmas, krešėjimo faktorių kiekio 
ar aktyvumo pokyčiai, šeiminė hipercholesterolemija, telo-
merų ilgio pokyčiai. Šie rizikos veiksniai sietini su gene-
tine predispozicija ir turi būti įtariami, jei asmens šeiminėje 
anamnezėje nurodoma ankstyva artimųjų išeminė širdies liga. 
Pavyzdžiui, apskaičiuota, jog šeimine hipercholesterolemija 
serga 2 iš 10 jaunų pacientų, patyrusių MI ir turinčių teigiamą 
šeiminę ankstyvos išeminės širdies ligos anamnezę [29], 
tačiau didelė dalis pacientų apie savo ligą nežino ir nėra 
tinkamai gydomi. Nors ši būklė negali būti išgydoma, laiku 
ją įtarus ir nustačius, galima tikslingiau prižiūrėti asmens 
sveikatą bei užkirsti kelią galimoms pasekmėms.

Literatūros apžvalgos trūkumai. Vadovaujantis nusta-
tytais straipsnių įtraukimo į šią literatūros apžvalgą kriteri-
jais, nepavyko įtraukti tyrimų, nagrinėjančių kitus, rečiau 
pasitaikančius, tačiau žinomus jauno amžiaus asmenų MI 
rizikos veiksnius, tokius kaip gretutinė onkologinė liga, kai 
kurios autoimuninės ligos ar uždegiminės žarnyno ligos. 
Greičiausiai taip galėjo nutikti dėl kriterijaus, nurodančio 
įtraukti tik ne seniau nei prieš 5 metus publikuotus tyrimus. 
Šios literatūros apžvalgos rezultatus galėjo iškreipti tai, jog 
visi įtraukti tyrimai buvo panašaus modelio – analitiniai ste-
bėjimo arba aprašomieji tyrimai.

Išvados
1. Jauno amžiaus asmenims, patyrusiems miokardo in-

farktą, dažni tradiciniai kardiovaskulinių ligų rizikos veiks-
niai: rūkymas, dislipidemija, nutukimas, arterinė hipertenzija, 
narkotinių medžiagų vartojimas, cukrinis diabetas ir šeiminė 
ankstyvos išeminės širdies ligos anamnezė. 

2. Jauname amžiuje patirto miokardo infarkto dažniausi 
rizikos veiksniai yra rūkymas, narkotinių medžiagų varto-
jimas ir teigiama šeiminė ankstyvos išeminės širdies anam-
nezė. 

3. Jauniems pacientams aktualūs ir rečiau pasitaikantys, 
su genetine predispozicija susiję faktoriai – genetinis poli-
morfizmas, krešėjimo faktorių kiekio ar aktyvumo pokyčiai, 
šeiminė hipercholesterolemija, mažesnis telomerų ilgis.
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RISK FACTORS FOR MYOCARDIAL INFARCTION 
IN YOUNG (< 55 YEARS) ADULTS

G. Stankevičiūtė, P. Šerpytis
Keywords: myocardial infarction; young age; risk factors.
Summary
Cardiovascular diseases, especially the ischemic heart disease, 

remains the main cause of death globally, as well as in Lithuania. 
The increasing incidence of myocardial infarction among young 
patients in recent years is especially worrying. This literature re-
view was conducted in order to gain more knowledge about risk 
factors for myocardial infarction in young adults and thereby contri-
bute to efforts in reducing its prevalence. The search for scienti-
fic articles was performed in the Medline (via PubMed) database. 
25 articles were included. The literature review revealed that risk 
factors most associated with myocardial infarction at a young age 
are smoking, drug use and a positive family history for early car-
diovascular disease. Additionally, it was found that factors that are 
related to genetic predisposition, such as genetic polymorphism, 
changes in the amount or activity of coagulation factors, familial 
hypercholesterolemia and shorter telomere length, even though less 
common, but are also relevant for young patients.

Correspondence to: stankeviciute.guoste@gmail.com

Gauta 2022-09-08


