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Paradoksinės vazokonstrikcijos, sukeltos acetilcholino,
ryšys su išeminės širdies ligos rizikos faktoriais
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Santrauka. Šio darbo tikslas. Ištirti endotelio funkciją pacientų, kurie skundžiasi skausmais
krūtinėje, tačiau angiografijos metu nerandama reikšmingų pakitimų vainikinėse arterijose, taip
pat ištirti rizikos faktorių (rūkymo, hipertenzijos, teigiamos šeimos anamnezės, hipercholes-
terolemijos) įtaką endotelio funkcijai. Intrakoronarinis acetilcholino mėginys atliktas 100 pacientų
(52 vyrai ir 48 moterys). Acetilcholinas (Ach) lašintas dviem pakopomis (pirma – Ach numanoma
koncentracija vainikinėje arterijoje 10–6 mol/l – 2 min.; antra – 3,3×10–6 mol/l –2 min., po Ach
infuzijos suleista 300 µg nitroglicerino į vainikinę arteriją.) Įvertintas vainikinių arterijų spindžio
pokytis priekinės nusileidžiančios šakos ir apsukinės šakos trijuose segmentuose (proksimaliniame,
viduriniame ir distaliniame) abiejų pakopų metu. Endotelio disfunkcija diagnozuota, jei vazo-
konstrikcija, veikiant acetilcholinui, buvo didesnė kaip 5 proc. Aštuoniems pacientams vainikinės
arterijos dilatavo abiejų acetilcholino infuzijos pakopų metu, 92 – vazokonstrikcija viršijo 5
proc., tačiau visos arterijos dilatavo po nitroglicerino injekcijos. Stipresnė vazokonstrikcinė
reakcija užfiksuota rūkoriams, hipertonikams ir pacientams, turintiems teigiamą šeimos anamnezę
(p<0,05). Kuo daugiau rizikos faktorių turėjo pacientas, tuo stipresnė buvo vazokonstrikcinė
reakcija (p<0,05). Mažesnio spindžio vainikinės arterijos reagavo stipresne vazokonstrikcija į
acetilcholiną (p<0,05). Skirtingai į Ach infuziją reagavo kairės vainikinės arterijos kamienas,
t. y. jis beveik nekito.
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Įvadas
Veikiant nedidelėms acetilcholino (Ach) dozėms dėl

muskarininių receptorių stimuliavimo iš endotelio at-
sipalaiduoja azoto monoksidas (NO), kuris aktyvuoja
lygiųjų raumenų ląstelių guanilatciklazę subendo-
teliniame tarpe, dėl to padidėja ciklinio guanozino mo-
nofosfato koncentracija ir įvyksta kraujagyslės lygiųjų
raumenų atsipalaidavimas (1–4). Taigi kraujagyslės,
kurių endotelio funkcija nepažeista, veikiamos nedi-
delių dozių Ach dilatuoja. 1986 m. P. L. Ludmer  aprašė
Ach sukeltą paradoksinę vainikinių arterijų vazokons-
trikciją (4, 5). Paradoksinė vazokonstrikcija įvyksta
dėl Ach tiesioginio poveikio kraujagyslės lygiesiems
raumenims tuose  segmentuose, kur pažeistas endotelis.

Šio darbo tikslas – ištirti endotelio funkcijos dažnį
pacientams, kurie skundžiasi skausmais krūtinėje, ta-
čiau angiografijos metu nenustatyta reikšmingų paki-
timų vainikinėse arterijose; nustatyti išeminės širdies
ligos rizikos faktorių: rūkymo, hipertenzijos, hipercho-
lesterolemijos, teigiamos šeimos anamnezės, rizikos
faktorių skaičiaus bei kitų faktorių (amžiaus, krauja-
gyslės spindžio) įtaką endotelio disfunkcijai.

Tirtųjų kontingentas ir tyrimo metodai
Ištirta 100 pacientų (52 vyrai ir 48 moterys), kurių

amžiaus vidurkis 56,4±11,1 metų, besiskundžiančių
skausmais krūtinėje, nors  angiografijos metu vainiki-
nėse arterijose nerasta reikšmingų pakitimų. Tyrimas
atliktas pagal iš anksto patvirtintą Lietuvos bioetikos
komiteto protokolą. Pacientas pasirašo atskirą sutikimo
formą. 24 val. iki tyrimo pacientui nutraukti visi medi-
kamentai. Atlikus koronarografiją iš dviejų pozicijų,
kur geriausiai matomos priekinė nusileidžiančioji ir
juosianti arterijos, į vainikinę arteriją  lašinta Ach dviem
pakopomis (5) (pirma pakopa – 30 µg/min. greičiu
2 minutes, numanoma Ach koncentracija vainikinėje
arterijoje 10–6 mol/l; antra pakopa – 100 µg/min. 2
minutes, numanoma Ach koncentracija vainikinėje arte-
rijoje 3,3×10–6 mol/l). Po kiekvienos pakopos pakartota
koronarografija iš dviejų pozicijų. Ištikus vainikinės
arterijos spazmui daugiau kaip 50 proc., Ach infuzija
sustabdoma. Nutraukus Ach infuziją, į vainikinę arte-
riją suleista 300 µg nitroglicerino. Išlikus vazokonst-
rikcijai, injekcija  pakartota.

Kiekvienoje arterijoje (priekinėje nusileidžiančio-
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joje ir juosiančiojoje) pasirinkti trys labiausiai surea-
gavę segmentai (proksimalinis, vidurinis ir distalinis).
Spindis buvo tiriamas endiastolėje. Jei abiejų pakopų
metu vainikinių arterijų spindis didėjo arba vazokonst-
rikcija nebuvo daugiau kaip 5 proc., reiškia, kad
endotelio funkcija nepažeista. Jeigu Ach infuzijos metu
nors viename segmente vainikinės arterijos konstrikcija
didesnė kaip 5 proc., vertinta kaip endotelio disfunkcija.
Vainikinių arterijų spindis matuotas naudojant rentgeno
nuotraukas (matavimo paklaida – 0,0625 mm).

Statistinė duomenų analizė. Duomenų analizei nau-
doti statistiniai programų paketai „Statistika“, „SPSS“
ir „MS Excel“. Tyrimui atrinkti ligoniai tikimybinių
imčių sudarymo būdu. Kintamųjų (tiriamųjų požymių
kaupimui naudotos „MS Excel“ lentelės. Endotelio di-
namika eksperimento metu vertinta kraujagyslės en-
dotelio spindžio santykiniu pokyčiu.

Tikrintas registruotų kintamųjų pasiskirstymas pa-
gal normalųjį dėsnį. Apskaičiuota: parametrų aritme-
tinis vidurkis, paklaida, dispersija – imties standarti-
nis nuokrypis. Duomenys lentelėse pateikiami vidur-
kis± SD. Naudota ANOVA nepriklausomų grupių kie-
kybinių parametrų statistiškai reikšmingiems vidurkių
skirtumams įvertinti (6, 7). Kiekybinių charakteristikų
ryšiams nustatyti naudoti tiesinės koreliacinės ir re-
gresinės analizės metodai. Klasifikacinių (nominalinių)
dydžių priklausomybei nustatyti apskaičiuotas Pirsono
kontingencijos koeficientas (7, 8).

Rezultatai
92 pacientams Ach mėginio metu neužfiksuota jo-

kių šalutinių reakcijų. Šešiems pacientams Ach infu-
zijos metu užfiksuota prieširdžių virpėjimo paroksiz-
mų, tačiau penkiems iš jų ir anksčiau buvo prieširdžių
virpėjimo paroksizmų. Šiems pacientams ritmas nor-
malizavosi savaime, neskyrus gydymo. Vienam pa-
cientui, praėjus 2 val. po Ach infuzijos nutraukimo,
įvyko skilvelių virpėjimas. Šis pacientas prieš mėnesį
buvo persirgęs priekiniu-pertvariniu miokardo infark-
tu su Q banga, tačiau kairiojo skilvelio išstūmimo frak-
cija buvo visiškai normali. Širdies veikla buvo norma-
lizuota elektroimpulso terapija.

Aštuoniems pacientams vainikinės arterijos dilata-
vo veikiamos Ach arba išliko nepakitusios; 92 pacien-
tams atsirado vainikinių arterijų konstrikcija (1 pav.).

Vainikinių arterijų atsakas į Ach skirtingas: tos
pačios kraujagyslės vieni segmentai dilatavo, kiti rea-
gavo konstrikcija. Vazomotorinis atsakas įvairiuose
segmentuose svyravo nuo +36,1 proc. (dilatacija) iki –
100 proc. (konstrikcija), o po nitroglicerino injekcijos
visi segmentai dilatavo, t. y. nuo endotelio nepriklau-
santi vazodilatacija.

Nagrinėta vazomotorinio atsako priklausomybė nuo
segmento diametro. Analizuojant kiekvieno paciento
segmentus, tirta diametro įtaka. Išnagrinėti 582 seg-
mentai, visi jie suskirstyti į keturias grupes pagal dia-
metrus. Pirmai grupei priskirti segmentai, kurių diamet-
ras 2,5 mm arba mažesnis; antrai grupei – didesnis
kaip 2,5 ir mažesnis kaip 3,0 mm; trečiai grupei – 3,0
mm arba didesnis; ketvirtai grupei –  kairės vainikinės
arterijos kamienas (n=50). Nustatyta teigiama statis-
tiškai reikšminga (p<0,05) koreliacija tarp kraujagys-
lės spindžio ir vazokonstrikcinio atsako į Ach. Kuo
didesnis vainikinės arterijos spindis, tuo mažesnė va-
zokonstrikcija. Ach infuzijos metu kairės vainikinės
arterijos kamienas (4 grupė) dauguma atvejų nereagavo
arba dilatavo (vidut. – 1,32 proc. ±0.89) (2 pav.).

Rizikos faktorių įtaka paradoksinei vainikinių
arterijų vazokonstrikcijai sukeltai acetilcholino. Fra-
minghamo studija identifikavo tokių rizikos faktorių
hipercholesterolemijos, hipertenzijos, rūkymo įtaką
išeminei širdies ligai ir jos progresavimui. Mes anali-
zavome amžiaus, hipertenzijos, hipercholesterolemi-
jos, rūkymo, teigiamos šeimos anamnezės, rizikos fak-
torių skaičiaus įtaką  endotelio disfunkcijai. Rizikos
faktoriai analizuoti tik tiems pacientams, kurie į Ach
reagavo konstrikcija. Kiekvienam pacientui analizuo-
tas tik labiausiai sureagavęs segmentas priekinės nu-
sileidžiančiosios arba apsukinės arterijos baseinuose
(n=92).

Šeimos anamnezė. Teigiama šeimos anamnezė tų
pacientų, kurių tėvai, broliai ar seserys iki 60 metų
mirė staigia koronarine mirtimi, sirgo miokardo infark-
tu, kuriems atliktas aortokoronarinis šuntavimas arba
išeminė širdies liga patvirtinta angiografiškai. 36 (39,1
proc.) pacientų buvo teigiama šeimos anamnezė. Sta-
tistiškai reikšmingai (p<0,05) didesnė vainikinių arte-
rijų vazokonstrikcija nustatyta tiems pacientams, kurių
buvo teigiama šeimos anamnezė (–48,67±25,09 proc.
vs –54,34±22,39 proc.) (3 pav.).

1 pav. Vazomotorinis atsakas į acetilcholino infuziją
1 – atsirado paradoksinė vazokonstrikcija (>5 proc.);

2 – vainikinės arterijos dilatavo arba išliko nepakitusios.
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Rūkymas. 31 pacientas (33,7 proc.) buvo aktyvus
rūkorius, 61 – niekada nerūkė. Nagrinėta stipriausiai
sureagavusių segmentų (n=92) vazokonstrikcinio at-
sako į acetilcholiną ryšys su rūkymu. Nustatytas sta-
tistiškai reikšmingas (p<0,05) stipresnis vazokonstrik-
cinis atsakas į acetilcholiną rūkoriams palyginti su
nerūkančiais (–47,59±23,8 vs –59,39±23,3) (4 pav.).

Hipertenzija. 74 pacientai (80,4 proc.) sirgo hiper-
tenzija, koreguojama medikamentais. Statistiškai
reikšmingai (p<0,05) stipresnis vazokonstrikcinis at-
sakas į acetilcholiną pacientų,  sergančių hiperetenzija
(–40,89±22,1 vs –52,89±24,0) (5 pav.).

Rizikos faktorių skaičius. Rizikos faktorių neužfik-
suota tik keturiems  pacientams (4,3 proc.), 9 (9,8
proc.) turėjo vieną rizikos faktorių, 21 (22,8 proc.) –
du, 37 (40,2 proc.) – tris, 16 (17,4 proc.)  – keturis, 5
pacientai (5,43 proc.) – penkis rizikos faktorius. Pa-
stebėta tiesioginė neigiama statistiškai reikšminga
(p<0,05) koreliacija tarp rizikos faktorių skaičiaus ir
vazokonstrikcinio atsako į Ach. Kuo daugiau rizikos
faktorių turi pacientas, tuo stipresnė paradoksinė vai-
nikinių arterijų vazokonstrikcija, sukelta Ach (6 pav.).

Nenustatyta statistiškai reikšmingos priklausomy-
bės tarp bendro cholesterolio kiekio kraujyje, mažo tan-
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2 pav. Vazokonstrikcinio atsako priklausomybė nuo vainikinės arterijos spindžio

3 pav. Teigiamos šeimos anamnezės įtaka vainikinių arterijų paradoksinei vazokonstrikcijai,
sukeltai acetilcholino

0 grupė – pacientai, kurių šeimos anamnezė neigiama; 1 grupė – pacientai, kurių šeimos anamnezė teigiama.

Teigiama šeimos anamnezė
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4 pav. Rūkymo įtaka paradoksinei vainikinių arterijų vazokonstrikcijai, sukeltai acetilcholino (Ach)
Pacientų grupės: 0 grupė – nerūkantys (n=61); 1 grupė – rūkoriai (n=31).
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Hipertenzija
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5 pav. Hipertenzijos įtaka vainikinių arterijų paradoksinei vazokonstrikcijai, sukeltai Ach
Pažymėtos dvi grupės pacientų: „nėra“– pacientai neserga hipertenzija (n=18); „yra“– pacientai serga hipertenzija (n=74).
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6 pav.  Paciento rizikos faktorių skaičiaus įtaka vainikinių arterijų paradoksinei vazokonstrikcijai,
sukeltai Ach

Pacientų grupės: 0 – pacientai, neturintys rizikos faktorių (n=4); 1 – pacientai, turintys vieną rizikos faktorių (n=9);
2 – pacientai, turintys 2 rizikos faktorius (n=21); 3 – pacientai, turintys 3 rizikos faktorius (n=37); 4 – pacientai,

turintys 4 rizikos faktorius (n=16); 5 – pacientai, turintys 5 rizikos faktorius (n=5).

MEDICINA (2004) 40 tomas, 1 priedas

Paradoksinės vazokonstrikcijos, sukeltos acetilcholino, ryšys su išeminės širdies ligos rizikos faktoriais

Pacientų grupės

-72

-68

-64

-60

-56

-52

-48

-44

-40

0 1

±1.96*Std. Err.

±1.00*Std. Err.

Meanvidurkis

-60

-54

-48

-42

-36

-30

nėra yra

±1.96*Std. Err.

±1.00*Std. Err.

Meanvidurkis

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

0 1 2 3 4 5

±1.96*Std. Err.

±1.00*Std. Err.

Meanvidurkis



98

kio lipoproteidų (MTL), didelio tankio lipoproteinų
(DTL), trigliceridų (TG), MTL/DTL santykio, am-
žiaus, lyties ir vainikinių arterijų paradoksinės vazo-
konstrikcijos stiprumo, sukeltos Ach.

Rezultatų aptarimas
Net 92 proc. pacientų, kurie skundėsi skausmais

krūtinėje, Ach mėginio metu diagnozuota endotelio
disfunkcija, nors angiografijos metu pakitimų nerasta.
Taigi koronografija nėra jautriausias metodas atero-
sklerozei diagnozuoti. Įvairi kraujagyslės segmentų
vazomotorinė reakcija į Ach (toje pačioje kraujagyslė-
je vienas segmentas dilatuoja, kitas reaguoja konstrik-
cija) parodė, jog aterosklerozė – tai segmentinė krauja-
gyslių liga ir šio tyrimo metu galima lokalizuoti endo-
telio pažeidimo vietą (9). Statistiškai reikšmingas stip-
resnis vazokonstrikcinis atsakas buvo mažesnio spin-
džio vainikinėse arterijose (<3,0 mm), o kamienas dau-
guma atvejų nereagavo arba dilatavo Ach infuzijos
abiejų pakopų metu. Ir ankstesnių eksperimentinių
studijų metu pastebėta vainikinių arterijų atsako į Ach
priklausomybė nuo kraujagyslės spindžio, proksimalu-
mo (10). Smulkesnių, distalinių kraujagyslių ryškesnė
endotelio disfunkcija. Nagrinėjant skirtingo vazokonst-
rikcinio atsako  priežastis, atkreiptas dėmesys į prok-
simalinių ir distalinių kraujagyslių segmentų  inerva-
cijos skirtumus, naujausi moksliniai tyrinėjimai įrodo,
jog skirtumų nėra (10). Kairės vainikinės arterijos ka-
mieno vazomotorinis atsakas į Ach skiriasi nuo prieki-
nės nusileidžiančiosios ir apsukinės šakų greičiausia
dėl šių segmentų morfologinių skirtumų. Kamienas –
tai segmentas, jungiantis elastinio tipo (aorta, miego
arterija, poraktikaulinė arterija) ir raumeninio tipo (vai-
nikinės arterijos) kraujagysles. Elastinio tipo arterijos
beveik neturi elastinės plokštelės (lamina elastica), kuri
svarbi kraujagyslių vazomotorikai. Pradinės ateroge-
nezės stadijos metu atsiranda pakitimų būtent šioje
plokštelėje (vyksta elastinės plokštelės fragmentacija,
lygiųjų raumenų ląstelių migracija į šį sluoksnį) (11).
Kairės vainikinės arterijos kamieno skirtingo vazomo-
torinio atsako į Ach  hipotezei ištirti reikalingi papildo-
mi histologiniai tyrinėjimai.

Ši studija patvirtino, jog pacientams, kurie turi to-
kių rizikos faktorių, kaip rūkymas, hipertenzija, tei-
giama šeimos anamnezė, vainikinių arterijų konstrik-

cinė reakcija į Ach buvo stipresnė. Taigi šiuos rizikos
faktorius galima pavadinti endotelio disfunkcijos rizi-
kos faktoriais (13). Panašūs rezultatai gauti ir kitų
studijų tyrėjų (15–17).

Svarbią reikšmę turi rizikos faktorių skaičius vie-
nam pacientui. Pastebėta tiesinė priklausomybė tarp
rizikos faktorių skaičiaus ir paradoksinės vazokonst-
rikcijos, sukeltos Ach, stiprumo. Kuo daugiau rizikos
faktorių turi pacientas, tuo didesnio laipsnio endotelio
disfunkcija.

Eksperimentinės studijos įrodė neigiamą hipercho-
lesterolemijos įtaką endotelio funkcijai, tačiau dauguma
studijų atlikta su eksperimentiniais gyvūnais, kurių
cholesterolio kiekis kraujyje buvo 10 kartų didesnis
už normalų (15). Ne visos klinikinės studijos, tyrusios
pacientus, kuriems rasta hipercholesterolemija, nusta-
tė koreliaciją tarp endotelio funkcijos ir cholesterolio
kiekio kraujyje. Tai paaiškinama skirtingu pacientų
amžiumi, nevienodu rizikos faktorių skaičiumi vienam
pacientui. Šios studijos metu nenustatyta statistiškai
reikšmingos priklausomybės tarp pacientų amžiaus,
lyties, bendrojo cholesterolio kiekio kraujyje, MTL,
DTL, TG, MTL/DTL santykio ir vainikinių arterijų
paradoksinės vazokonstrikcijos stiprumo, sukeltos Ach.
K. Egashira įrodė nuo endotelio priklausomos vazodi-
latacijos priklausomybę nuo amžiaus (9), tačiau tirti
pacientai, neturintys jokių rizikos faktorių. Šios studijos
metu tokios priklausomybės nenustatyta, nes jaunesni
pacientai turėjo daugiau rizikos faktorių, kurie lėmė
ryškesnį vazokonstrikcinį atsaką į Ach (13).

Išvados
Labiausiai endotelio funkcija pažeista mažesnio

spindžio kraujagyslėse,  o kairės vainikinės arterijos
kamiene pastebėta silpna tiek nuo endotelio priklau-
soma (sukelta Ach), tiek ir nuo endotelio nepriklauso-
ma (sukelta nitroglicerino) vazodilatacija lyginant su
kitais segmentais. Tokie rizikos faktoriai, kaip rūky-
mas, hipertenzija, teigiama šeimos anamnezė, rizikos
faktorių skaičius vienam pacientui blogina nuo endo-
telio priklausomą vazodilataciją.

Padėka. Dėkojame Klaipėdos jūrininkų ligoninės
Širdies ir kraujagyslių radiologijos ir kardiologijos
skyrių slaugytojoms ir gydytojams, padėjusiems atlikti
šią studiją.
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