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Raevuhoog võib viia 
infarktini

Professor Žaneta Petrulionienė 
toonitab emotsioonide rolli 
südamehaigustes. foto: erakogu

Kardioloogid räägivad juba ammu 
emotsioonide ja pinge mõjust sü-
damele ja veresoonkonnale. Peale 

sage-damini nimetatavate peamiste süda-
me- ja veresoonkonnahaiguste (SVH) ris-
kitegurite - kõrge arteriaalse vere-rõhu, 
vere suurenenud lipiidisisalduse, suitse-
tamise, ülekaalu ja kehalise passiivsuse 
kõneldakse aina enam pinge ja ärevuse 
halvast mõjust SVH-le. 

Psühhosotsiaalsetest riskiteguritest, 
nende mõjust inimese tervisele ning hin-
damise ja ravi vajalikkusest räägime Vil-
niuse Ülikooli haigla Santarose kliiniku-
mi kardioloogia- ja angioloogiakeskuse I 
kardioloogiaosakonna juhataja professor 
Žaneta Petrulionienėga.

Palun jutustage lähemalt psühhosot-
siaalsetest riskiteguritest. Millised 
need on - ehk vähem tuntud, kuid mit-
te vähem tähtsad? Millal ja miks haka-
ti tundma huvi nende riskitegurite seo-
se vastu SVHga? 

Kardioloogid räägivad juba ammu 
emotsioonide ja pinge mõjust südame-
le ja veresoonkonnale. Peale sagedamini 
nimetatavate peamiste südame- ja vere-
soonkonnahaiguste (SVH) riskitegurite - 
kõrge arteriaalse vererõhu, vere suurene-
nud lipiidisisalduse, suitsetamise, üle-
kaalu ja kehalise passiivsuse kõneldakse 
aina enam pinge ja ärevuse halvast mõ-
just SVH-le. 

Psühhosotsiaalsetest riskiteguritest, 
nende mõjust inimese tervisele ning hin-
damise ja ravi vajalikkusest räägime Vil-
niuse Ülikooli haigla Santarose kliiniku-
mi kardioloogia- ja angioloogiakeskuse I 
kardioloogiaosa-konna juhataja professor 
Žaneta Petrulionienėga. 

Suure suremuse ja haigestumise pärast 
SVHsse on Euroopa Kardioloogide Selts 
(EKS) liigitanud Leedu suure kardiovas-
kulaarse riskiga riikide hulka. Oleme sel-
lel nukral statistilisel positsioonil ammu 
ega tõuse sellest kuidagi kõrgemale. Aas-
tast 2006 on Leedus käima läinud süda-
me- ja veresoonkonnahaiguste suure ris-
kiga inimeste valiku- ja ennetusmeetme-
te programm (ennetusprogramm), mille 
sihtrühma kuuluvad 40-55 aasta vanused 

mehed ja 50-65 aasta vanused naised. EKS 
soovitab südame riskitegurite osas uuri-
da kõiki üle 40aastaseid terveid inimesi. 

2016. aastal tuli EKS välja uute SVH en-
netussuunistega. Neis rõhutatakse, et sel-
listes riikides nagu Leedu ja selle naaber-
maad, mida nimetatakse transiitriikideks 
(ikka veel üleminekuperioodis olevateks 
maadeks), ei kajasta pelgalt klassikalis-
te riskitegurite vaatlus kogu ehk tõelist 
SVH riski. Just sellega võib seletada aas-
tast aastasse püsivat suurt haigestumust 
ja suremust nendesse tõbedesse. 

Miks üksnes klassikaliste riskiteguri-
te kindlaksmääramine ning korrekt-
sioon ei mõjuta haigestumust ja sure-
must ega paranda olukorda? Ennetus-
programmi järgi on vaatluse all vere-
rõhk, kolesteroolisisaldus, suitsetami-
ne, vanus ja sugu, kuid hindamistabe-
lites ei ole psühhoemotsionaalseid, sot-
siaalseid ega majanduslikke riskitegu-
reid – ei uurita neid tähtsaid mõjureid 
või modifikaatoreid, mis SVH riski mär-
kimisväärselt suurendavad. 

Teadlased on kindlaks teinud, et psüh-
hoemotsionaalsed, sotsiaalsed ja majan-
duslikud tegurid suurendavad nii infark-
ti ja insuldi kui ka äkksurma riski. Uu-
tes suunistes tuuakse nende riskitegu-
rite tähtsus esile ja kirjutatakse, et peale 
klassikaliste riskitegurite suurendavad 
SVHsse haigestumise tõenäosust suurel 
määral ka kehv sotsiaalne ja majandus-
lik seisund, sotsiaalse toetuse puudus, 
pinge tööl ja peres, vaenulikkus, depres-
sioon, ärevus ning muud psühhoemot-
sionaalsed häired. Need tegurid mitte ai-
nult ei suurenda kardiovaskulaarset ris-
ki, vaid ka halvendavad juba olemasole-
va SVH prognoose.

EKSi suunistes on toodud tabel ja loet-
letud peamised soovituslikud küsimused, 
mille arst peaks psühhoemotsionaalsete, 
sotsiaalsete ja majanduslike riskiteguri-
te väljaselgitamiseks esitama. Küsimu-
sed võimaldavad kindlaks teha, milline 
on inimese sotsiaalne ja majanduslik sei-
sund, kas tal on tööl või perekonnas pin-
geid, kas inimene kogeb sotsiaalset iso-
latsiooni, kannatab depressiooni, ärevu-

se või vaenulikkuse all, kas patsient on  
D-tüüpi isiksus jms.

Pinget tööl kogeb meie riigis väideta-
valt peaaegu iga teine inimene. Tih-
ti peitub selle põhjus mitte ainult lii-
ga raskes ülesandes ja selle täitmisaja 
puuduses, vaid ka kolleegide käitumi-
ses. Sagedamini räägitakse ka psüh-
holoogilisest vägivallast tööl ja kodus. 
Muide, vaimset terrorit võivad levita-
da ka meediakanalid. Pinge ja ärevuse 
tagajärgedena võib nimetada suuremat 
närvilisust, väsimust, unetust, raevu-
hooge jm. Millised on värskeimad and-
med? Kuidas loetletud tegurid inimese 
tervist mõjutavad?

On tehtud rida teadusuuringuid, mil-
le kohaselt eksisteerivad provotseerivad 
tegurid (trigerid, päästikud), mis suu-
rendavad üsna palju kardio-vaskulaarset 
riski. Hiljuti avaldatud üheksa uurimuse 
metaanalüüsi tulemused näitasid, et ka-
he tunni vältel pärast kogetud raevuhoo-
gu suureneb insuldi risk neli korda ja sü-
dameinfarkti risk koguni viis korda. On 
kogutud piisavalt tõestust selle kohta, et 
vihahoo järel suureneb igasuguse ägeda 
koronaarsündroomi, tserebrovaskulaar-
se juhtumi, südame rütmihäire ja äkk-
surma risk. Teadus on seda kõike tõesta-
nud, ent kliinilises praktikas ei ole liht-
ne neid riskitegureid kindlaks teha, uuri-
da ega modifitseerida. Mainitud süsteem-
ses metaanalüüsis soovitatakse patsiendi 
riski hindamisel tähelepanu pöörata mit-
te ainult vererõhule, kolesterooli-, lipiidi 
ja glükoosisisaldusele, rasvumisele, suit-
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setamisele, suhkurtõvele ja muudele hai-
gustele, vaid ka arutada patsiendi psüh-
hoemotsionaalseid, koguni sotsiaalseid 
ja majanduslikke aspekte, ning mõelda, 
kuidas oleks võimalik seda kõike korri-
geerida. Need on loomulikult õrnad ja üp-
ris keerukad ülesanded.

Suunistes on kirjas, et patsiendi sei-
sundi alusel võiks talle valida psühhosot-
siaalsed sekkumised ja/või farmakogo-
loogilise abi, s.t medikamentoosse ravi, 
saata spetsialisti juurde konsultatsiooni-
le. Ülevaates mainitakse ka medikamen-
toosseid vahendeid, mille määramisega 
saab vähendada südame rütmihäirete, 
äkksurma, insuldi ja infarkti riski pärast 
stressi või psühhoemotsionaalset vapus-
tust. Patsiendile võib soovitada beeta-ad-
renoblokaatorite, antidepressantide, äre-
vust leevendavate ja une kvaliteeti pa-
randavate ravimite tarvitamist, samuti 
määrata mitmesuguseid muid psühhosot-
siaalseid sekkumisi.

Pinge, ärevuse ja vapustuse negatiiv-
ne mõju kardiovaskulaarsele süsteemile 
tuli selgelt ilm-siks uuringus, milles võe-
ti vaatluse alla paigaldatud kardioverter-
defibrillaatoriga patsiendid, s.t inimesed, 
kellel on suurim SVH risk. Uuriti, millised 
psühhoemotsionaalsed tegurid defibril-
laatorite tööd kõige enam stimuleerivad, 
s.o millised läbielamised ja emotsioonid 
südame rütmi kõige tugevamini häirivad. 
Tehti kindlaks, et suuremat ohtu kujuta-
vad südamele raevuhood. Uuringus tu-
li ilmsiks, et viha ja väga suure psühhoe-
motsionaalse erutuse hood võivad südant 
adrenergilise süsteemi kaudu mõjutades 
tekitada eluohtlikke rütmihäireid. Pai-
galdatud kardioverter-defibrillaatoriga 
patsiente uurides ei olnud seda keeruline 
tõestada, sest kõike seda fikseeris aparaat. 
See on tõesti huvitav uuring.

Uurisime Vilniuse Ülikooli haigla San-
tarose kliinikumis ägeda müokardiin-
farktiga patsientide provotseerivaid tegu-
reid. Tegime kindlaks, et rohkem kui 67% 
patsientidele avaldas enne infarkti toimu-
mist mõju teatud psühhosotsiaalsed ris-
kitegurid. Selgitasime välja, et enamasti 
ei toonud need mõjurid infarkti kaasa ko-
he päästik-tegurite toimehetkel, vaid mõ-
ne päeva möödudes.

Meedikute ja hooldajate igapäevatöö on 
väga pingeline. Milliseid andmeid sel-
le kohta on?

Kogu maailmas teevad arstid teste, 
uuritakse nende stressitaset, väsimust, 
suurt koormust tööl jms. Selliste uurin-
gute tulemused avaldatakse rahvusva-
helises meedias. Arstide seas viiakse läbi 

küsitlusi sellise seisundi kohta nagu lä-
bipõlemise sündroom, mis on meedikute 
seas väga levinud. Ameerika Ühendriiki-
de andmetel kurdab 59% USA kiirabiarsti-
dest selle sündroomi üle. Ämmaemandate 
ja günekoloogiaspetsialistide seas kaebab 
selle sündroomi üle 56%, perearstide seas 
55%, kardioloogide seas 52% ja neuroloo-
gide hulgas 51% meedikutest. Niisiis üle 
poole arstidest kannatab pideva väsimu-
se, stressi ja muude põhjuste pärast läbi-
põlemise sündroomi all. 

Omaette mõõdupuu on ka arstide töö-
õnne indeks. Arstidelt küsitakse, kas nad 
on tööl õnnelikud. USA 2017. aasta and-
metel on kõige õnnelikumad dermatoloo-
gid (43%), neuroloogid (34%), kardioloogid 
(31%), perearstid (29%) ja nefroloogid (24%).

Teatavasti kurdavad meedikud sage-
dasti väsimuse üle, neil ei ole tulevikus 
osas kindlustunnet, neid koormab rahul-
olematus olukorraga, rahutus ja depres-
sioon. Ei ole saladus, et suur osa (ehkki 
puudub statistika, kui palju) meedikuid 
põeb depressiooni, läbipõlemise sündroo-
mi ja ärevust.

Kas see, kuidas inimene pingele rea-
geerib, sõltub ka isiklikest omadustest? 

SVH esile kutsuvad psühhoemotsio-
naalsed, sotsiaalsed ja majanduslikud te-
gurid ei mõjuta kõiki inimesi ühtmoo-
di. Viimasel ajal räägitakse palju D-tüü-
pi isiksusest, kelle jaoks need riski-mõ-
jurid on iseäranis ohtlikud. See kajastub 
ka EKSi uutes suunistes. D-tüüpi (inglis-
keelsest sõnast distress – kannatus) isiksus 
on stressile kalduv inimene, kellel on in-
farkti, insuldi, kõrge vererõhu ja südame 
rütmihäirete risk suurem kui muud tüü-
pi inimestel. Leedus ja teistes niinimeta-
tud transiitriikides esineb D-tüübi isiksu-
seomadusi elanikkonna seas väga palju. 
Mida see näitab? See näitab, et inimesed 
elavad pidevalt negatiivsetesse emotsioo-
nidesse sukeldununa, s.t neid rusub pide-
valt rahutus, ärrituvus ja halb tuju. Tei-
ne D-tüüpi isiksuse tunnus on sotsiaal-
ne piiratus, mida kirjeldatakse kui sule-
tust, oskamatust end avada ja enesekind-
luse puudumist.

D-tüüpi isiksus on negatiivse ellusuh-
tumisega kinnine inimene, kes hoiab kõik 
endas. D-tüüpi isiksuse omadustega ini-
mesed ei kipu arsti poole pöörduma, nõu 
pidama, end ravima ega usu ennetuse tõ-
hususse. On tõestatud, et D-tüüpi isiksu-
sel on neli korda suurem kardiovaskulaar-
sete haiguste ja surma risk.

Ajakirja Internistas veebruar 2018 number 2
Kardioloogiaprofessor Žaneta Petrulionienėga vestles 
Natalija Voronaja

juhan kaldre,  psühhiaater, 4Kliinik

Artiklis südamehaiguste psühhosot-
siaalsetest riskiteguritest tuuakse välja 
ning seletatakse lahti mitu probleemi, 
mis on kindlasti olulised ka psühhiaat-
ri pilgule. Loos on räägitud psühhosot-
siaalsetest riskiteguritest laiemalt, mil-
le mõju SVH-le on järjest paremini ka 
teadusuuringutes selgemaks saamas.

Juba häire tasemeni ulatuv psüühi-
kaprobleem suurendab SVH riski oluli-
selt. Korduvalt on kinnitust leidnud, et 
meeleoluhäired ning ärevushäired tõs-
tavad SVH riski, halvendavad kulgu ja 
prognoosi. On andmeid isegi selle koh-
ta, et ravimata depressioon (või püsi-
valt kõrged skoorid depressiooni hin-
damisskaalades) tõstavad suremust 
pärast läbipõetud müokardiinfarkti.

Heaks näiteks võib veel tuua aas-
tal 2011 avaldatud analüüsi, milles võe-
ti kokku 28 uuringust saadud andmed. 
Leiti, et depressiooni saab seostada nii 
suurenenud riskiga insuldi tekkeks kui 
kõrgema suremusega (1). Seosed on 
ilmselt mõlemapoolsed: on teada, et 
insuldijärgset depressiooni esineb um-
bes ühel kolmandikul patsientidest ning 
seda on peetud kõige oluliseks elukva-
liteeti halvendavaks teguriks (2). Tei-
selt poolt aitab depressiooni ravimine 
ning sellest paranemine insuldist taas-
tumisele kaasa. Uuemad RCT-de meta-
analüüsid on näidanud antidepressan-
tide tõhusust nii insuldijärgse depres-
siooni ravis kui ka preventsioonis (3), 
ka psühhosotsiaalsetest sekkumistest 
võib olla kasu.

Edukalt saab ravida aga vaid siis, kui 
psüühikaprobleem avastatakse. Kah-
juks on teada, et insuldijärgne depres-
sioon jääb sageli avastamata. Sarnane 
probleem südame koronaartõve pat-
sientide seas on esile toodud ka kom-
menteeritavas artiklis. Taas insuldijärg-
sest depressioonist rääkides – avasta-
mine ning skriinimine on sageli keeru-
line ning üheks kitsaskohaks võib olla 
ka täpsemate juhiste ning soovituste 
puudumine. 

Hea teadusliku ülevaate insuldi-
järgsest depressioonist on aastal 2016 
koostanud AHA (American Heart As-
sociation ning ASA (American Stroke 
Association), mis on ilmunud ajakirjas 
Stroke (4).

Psüühikaprobleem 
suurendab riske


