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Darbo tikslas – įvertinti X klasės saulės ţybsnių, geomagnetinio aktyvumo bei saulės protonų lietaus poveikį stacionarizavimo dėl ūmių koronarinių 

sindromų (ŪKS) rizikai. Analizei naudoti 2004-2012 m. paros heliofizikinių rodiklių bei hospitalizavimo dėl ūmių koronarinių sindromų – miokardo 

infarkto ir nestabiliosios krūtinės anginos – Kauno Klinikinėje ligoninėje laiko sekos. Duomenų analizei naudojome daugiaveiksnę Puasono regresiją, 

standartizuojant pagal sezoniškumą ir savaitės dienas. Analizė atlikta atskirai Saulės aktyvumo maţėjimo (2004-2006 m.) bei Saulės aktyvumo kilimo 
(2010-2012 m.) laikotarpiu. Saulės aktyvumo maţėjimo laikotarpiu stacionarizavimo dėl ŪKS rizika 19% padidėja antrą parą po X klasės saulės ţybsnio, 

26% - antrą parą po protonų lietaus dienų, 15% – dvi dienas prieš  geomagnetines audras. Saulės aktyvumo kilimo laikotarpiu ŪKS rizika padidėja 26% 

trečią parą po X klasės saulės ţybsnio, 23% - trečią parą po protonų lietaus dienų, 19% - antrą parą po audringo geomagnetinio lauko, 17% - 1-2 paras po 

geomagnetinių audrų. Gauti rezultatai leidţia daryti išvadą, kad heliofizikinės aplinkos poveikis ţmogui nėra vienodas skirtingose Saulės aktyvumo 

fazėse. 

Geomagnetinis aktyvumas, saulės žybsnis,  saulės protonų srautai, ūmūs koronariniai sindromai 

 
Įvadas 

 

Pastaraisiais metais vis daţniau diskutuojama apie 

Saulėje vykstančius procesus ir jų įtaka Ţemei. Terminu 

„Saulės aktyvumas“ įvardijami visi Saulėje vykstantys 

procesai, sietini su energijos atsiradimu bei atidavimu. Tai 

Saulės ţybsniai, Saulės vainiko išmetos bei Saulės vėjo 

šuorai, sklindantys iš vainiko skylių (Gonzalez et al., 2006). 

Saulės ţybsnis yra staigus, trumpalaikis ir intensyvus 

energijos atpalaidavimas. Jo metu į kosminę erdvę 

išsiverţia daugybė įelektrintų dalelių  Galingiausi yra X 

klasės ţybsniai, jų metų išspinduliuojami Rengeno 

spinduliai (Van Zele & Meza, 2011). Vainiko masės 

išmetos –  tai plazma, sudaryta daugiausiai iš elektronų ir 

protonų (su nedidele sunkesnių elementų priemaiša), 

išsiverţusi iš Saulės vainiko. Saulės dėmėse atsiranda 

galingos magnetinio lauko anomalijos – vainiko skylės, 

kurių dėka elektringosios dalelės (elektronai, protonai ir 

helio branduoliai) - Saulės vėjo šuorai - išsiverţia iš Saulės 

magnetinio lauko. Aktyvūs reiškiniai Saulėje kartojasi 11 

metų ciklu, kuris pasireiškia Saulės aktyvumo padidėjimu 

ir sumaţėjimu. Pastaraisiais dešimtmečiais visame 

pasaulyje gausiai atliekami tyrimai, skirti nustatyti Saulės-

geomagnetinio aktyvumo, protonų lietaus, kosminės 

spinduliuotės bei kitos kosminės aplinkos (space weather) 

poveikį ţmogaus sveikatai. Šiuo metu minėta tema ypač 

aktuali, kadangi Saulės aktyvumas artėja prie maksimumo, 

numatomo 2013-2014 metais. 

Daugelis tyrėjų konstatuoja, kad procesai, vykstantys 

Saulėje ir Ţemės jonosferoje bei magnetosferoje  turi 

įtakos ţmogaus sveikatai, ypač širdies-kraujagyslių bei 

centrinei nervų sistemai (Palmer et al., 2006). Nustatytas 

miokardo infarkto (MI) padaţnėjimas geomagnetinių bei 

kitų Saulės audrų metu (Dorman et al., 2008), dozė-atsakas 

ryšys tarp geomagnetinio aktyvumo (GMA) ir melatonino 

koncentracijos sumaţėjimo (Burch et al., 1999; Weydahl et 

al., 2001) bei geomagnetinių audrų (GA) neigiamas 

poveikis širdies ritmo variabilumui, arteriniams 

kraujospūdţiui, kraujo krešėjimo rodikliams (Ghione et al., 

1998; Stoupel, 1999). Tačiau heliofizikinės aplinkos 

poveikis ţmogaus sveikatai nėra pilnai ištirtas. Pvz., GA 

poveikis priklauso taip pat ir nuo jas sąlygojančio 

mechanizmo – Saulės vainiko išmetų ar staigių Saulės vėjo 

šuorų iš vainiko skylių (Borovsky & Denton, 2006; 

Dimitrova et al., 2009) bei nuo GA fazės (Katsavias et al., 

2013); be to, konstatuotas biologinis atsakas 1-3 dienas 

prieš GA (Gurfinkel et al., 1995; Stoupel, 1999; Dimitrova 

et al., 2009). Nustatyta, kad padidėjusio GMA poveikis 

nėra identiškas Saulės aktyvumo didėjimo ir maţėjimo 

laikotarpiu (Watanabe et al., 2001). Aktyviai diskutuojama 

dėl fiziologinio mechanizmo, paaiškinančio Saulės ir 

geomagnetinių audrų poveikį ţmogui (Cherry, 2002; 

Palmer et al., 2006; Breus et al., 2012).  

Šio tyrimo tikslas – analizuoti sąsajas tarp 

heliofizikinės aplinkos – X klasės Saulės ţybsnių, protonų 

lietaus bei GMA ir stacionarizavimo dėl ūmių koronarinių 

sindromų (MI ir nestabiliosios krūtinės anginos) atskirai 

Saulės aktyvumo didėjimo ir maţėjimo laikotarpiu.  

 

Metodika 

 

Analizei naudoti 2004-2012 m. stacionarizuotų dėl 

ūmių koronarinių sindromų (ŪKS) Lietuvos Sveikatos 

mokslų Universiteto Kardiologijos klinikoje ligonių 

skaičiaus per parą laiko sekos. Šie duomenys yra sukaupti 

LSMU Kardiologijos klinikos duomenų bazėje. MI 

klinikinė diagnozė koduojama, remiantis dešimtosios 

perţiūros tarptautinės ligų klasifikacijos (TLK) I21 kodu, o 

nestabilios krūtinės anginos – I20. Beveik visi pacientai 

buvo stacionarizuoti skubiai dėl ūmaus sveikatos 

pablogėjimo. 

Geomagnetinis aktyvumas vertintas planetos paros  

geomagnetinio aktyvumo Ap indeksu (Campbell 1997). 

Pagal Nacionalinės vandenynų ir atmosferos 

administracijos (NOAA) klasifikaciją, paros geomagnetinis 

laukas (GL) skirstomas į klases: ramus (Ap<8), 

permainingas (8≤Ap<16), aktyvus (16≤Ap<30), silpna 

audra (30≤Ap<50), stipri audra (50≤Ap). Protonų lietus 

(PL) nustatytas naudojant >10MeV protonų energijos 

duomenis, gautus GOES palydovais. X klasės Saulės 

ţybsnių, protonų srautų (>10MeV) bei Ap duomenys imti 

iš NOAA duomenų bazės 

ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR_DATA/ bei 

http://www.swpc.noaa.gov/ftpmenu/indices/old_indices. X 

ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR_DATA/
http://www.swpc.noaa.gov/ftpmenu/indices/old_indices
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klasės ţybsniai ir protonų lietus naudoti kaip dvinariai 

paros kintamieji (buvo, nebuvo), ţybsnio momentas 

koreguotas pagal Lietuvos laiką. Taip pat naudotas dvinaris 

kintamasis – padidėjęs >10MeV protonų srautas (PPS), kai 

>10MeV protonų vidutinis paros srautas viršijo 10 pfu; 1 

pfu= 1 protonas/cm
2
-s-sr. 

Heliofizikinės aplinkos poveikis stacionarizacijų 

daţniui tirtas atskirai Saulės aktyvumo maţėjimo (2004-

2006 m.) ir didėjimo (2010-2012 m.) laikotarpiu. 

Kintamųjų palyginimui populiacijose naudotas Stjudento 

bei χ
2
 kriterijus, lentelėse pateikiama kriterijaus p reikšmė. 

Analizei naudota daugiaveiksnė Puasono regresija, 

standartizuojant pagal sezoniškumą bei fiktyvų savaitės 

dienos kintamąjį (savaitgalis ar švenčių diena). X klasės 

Saulės ţybsnių, GMA, protonų lietaus bei PPS įtaka 

vertinta standartizuota santykinė rizika (SR), referentinė 

kategorija binarinio kintamojo atveju „įvykio nėra“. SR 

patikimumui pateikti su 95% pasikliautinieji intervalai 

(95% PI) ir p reikšmė. Kadangi nepalankūs heliofizikiniai 

veiksniai gali sukelti sveikatos pablogėjima ne tik  įvykio 

metu, bet ir tolesnėmis dienomis, todėl buvo tiriama jų 

įtaka ir 1-3 paras po įvykio. 

Darbe vertinta ir kompleksinė heliofizikinės aplinkos 

įtaka ŪKS: ŪKS rizika nustatyta šioms 9 parų 

kategorijoms: vykstant GA, kilusiai ne dėl  Saulės vainiko 

išmetų, vykstant GA ar, sąlygotai Saulės vainiko išmetų 

(PPS), dvi dienos prieš GA pradţią (su PPS ir be PPS) ir 

dvi dienos po šių audrų; esant PPS, nesukėlusiam GA bei 

įvykus X klasės Saulės ţybsniui be anksčiau minėtų 

įvykių; referentinė kategorija – likusios paros.  Duomenų 

analizei naudotas SPSS statistinių programų paketas, 19 

versija.  

 

Rezultatai 

 

Kasmetinio paros geomagnetinio aktyvumo, parų su X 

klasės Saulės ţybsniais, PL bei PPS pasiskirstymas 2004-

2012 m. laikotarpiu pateiktas 1 pav. Nuo 2004 iki 2009 
metų geomagnetinis aktyvumas silpnėjo, vis rečiau paros 

GMA įvardijamas kaip silpna (30≤Ap<50) ir stipri 

(50≤Ap<100) GA, o nuo 2010 iki 2012 metų audringų 

parų vėl pradėjo daugėti. Daugiausia PL atvejų uţfiksuota 

2012 m. – 10, 2005 ir 2011 m. – po 7. Daugiausiai X 

klasės ţybsnių uţfiksuota 2005 metais – 13 (3,6%) dienų. 

Saulės minimumo laikotarpiu (2007-2009) X klasės 

ţybsnių neuţregistruota, tačiau nuo 2011 metų vėl 

fiksuojami galingi Saulės ţybsniai.  

Saulės aktyvumo (SA) kilimo laikotarpiu buvo 

silpnesmis GMA: ramus geomagnetinis laukas buvo 69% 

parų, tuo tarpu 2004-2006 m. laikotarpiu – 49,5% parų. 

Minėtais laikotarpiais buvo atitinkamai 14 ir 18 protonų 

lietų. Reikšmingo skirtumo tarp parų su PL, PPS 

nenustatyta, tačiau 2004-2006 m. buvo daugiau X klasės 

Salės ţybsnių (p=0,056) (1 lentelė). 

2004-2006 m. laikotarpiu dėl ŪKS stacionarizuoti 

6588 ligoniai, vidutiniškai 6,01±0,1 ligonių per parą, 2010-

2012 m. laikotarpiu – 7384, vidutiniškai 6,72±0,1 

(reikšmingai daugiau) per parą. Reikšmingai maţiau 

ligonių (per parą) buvo stacionarizuota liepos-rugpjūčio 

mėn. (3,39±0,1), bei savaitgaliais ir švenčių dienomis 

(5,62±0,2). 

Analizuojant atskirų heliofizikinių rodiklių įtaką, 

konstatuotas reikšmingas stacionarizavimo dėl ŪKS 

rizikos padidėjimas po X klasės Saulės ţybsnio: SA 

maţėjimo laikotarpiu II-III parą po ţybsnio, SA kilimo 

laikotarpiu – III-IV parą po ţybsnio. ŪKS rizika padidėja 

po PL ir PPS I-II parą 2004-2006 m., ir III-IV parą po PL 

2010-2012 m. laikotarpiu (2 lentelė). Padidėjęs GMA 

stipresnį neigiamą poveikį ŪKS rizikai daro SA kilimo 

laikotarpiu: antrą parą po GA rizika padidėja 19% 

(SR=1,19 95% PI 1,06-1,35), parą po aktyvaus- audringo 

GL – 12% (SR=1,12 95% PI 1,04-1,20). Palyginimui, 

2004-2006 m. antrą parą po aktyvaus-audringo GL rizika 

padidėja tik 6% (SR=1,06 95% PI 1,00-1,13).  
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1 pav. Paros geomagnetinio aktyvumo klasės (A), parų su X klasės Saulės 

ţybsnių, PL bei PPS pasiskirstymas (B) 2004-2012 m. laikotarpiu. 
Fig 1. The distribution of the daily of GMA level (A), the days with X 

class Solar flare, Solar proton even,t and  high proton flux (B) during 

2004-2012 years 
 

1 lentelė.  Geomagnetinio aktyvumo, parų su X klasės Saulės ţybsnių, PL 

bei PPS pasiskirstymas Saulės aktyvumo maţėjimo (2004-2006 m.) ir 
didėjimo (2010-2012 m.) laikotarpiais 

Table 2. The distribution of GMA level,the days with  X class Solar flare, 

Solar proton event, and  high proton flux during 2004-2006 and 2010-
2012 periods 

Kintamasis 2004–2006 

N (%) 

2010–2012 

N (%) 

p 

Geomagnetinis laukas   

ramus 542 (49,5) 756 (69,0) < 0,01 

permainingas 317 (28,9) 225 (20,5)  

aktyvus 170 (15,5) 84 (7,7)  

silpna GA 42 (3,8) 28 (2,6)  

stipri GA 25 (2,3) 3 (0,3)  

PL (paros) 30 (2,7) 33 (3,0) >0,5 

PL (skaičius) 14 18  

PPS 53 (4,8) 40 (3,6) 0,168 

X klasės ţybsnis 26 (2,4) 14 (1,3) 0,056 
2 lentelė. GMA, X klasės Saulės ţybsnių, PL bei PPS poveikis 

stacionarizacijai dėl ŪKS kontroliuojant savaitės dienų ir sezoniškumo 

įtaką 

A 

B 
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Table 2. Links between GMA, X class Solar flares, Solar proton events,  
high proton flux and hospital admission for acute coronary syndromes 

Heliofizikinis 

rodiklis 

  2004-2006 m. 

SR(95% PI) 

2010-2012 m. 

SR(95% PI) 

X klasės         1* 

ţybsnis           2 

                       3 

                       4 

1,08(0,92-1,26) 

1,19(1,02-1,38) 

1,17(1,00-1,38) 

1,11(0,95-1,29)◊ 

0,86(0,69-1,08)◊ 

0,99(0,80-1,24) 

1,26(1,04-1,52) 

1,17(0,96-1,43)◊ 

PL                  1 

                       2 

                       3 

                       4 

1,18(1,03-1,35)  

1,26(1,11-1,45) 

1,03(0,89-1,19) 

0,93(0,80-1,08) 

0,95(0,83-1,10) 

1,02(0,90-1,17) 

1,23(1,10-1,39 

1,14(1,00-1,29) 

PPS                0 

                       1 

                       2 

1,09(0,98-1,22)◊ 

1,14(1,03-1,27) 

1,16(1,04-1,29) 

1,02(0,90-1,15) 

0,99(0,88-1,12) 

1,05(0,93-1,19) 

GL: ramus      1 

    permainingas 

    aktyvus 

    GA 

1 

1,02(0,96-1,08) 

1,03(0,96-1,11) 

1,05(0,95-1,16) 

1 

1,00(0,94-1,06) 

1,11(1,02-1,21) 

1,14(1,00-1,30) 

GL: ramus      2 

    permainingas 

    aktyvus 

    GA 

1 

0,97(0,92-1,03) 

1,05(0,98-1,13)◊ 

1,03(0,93-1,14) 

1 

1,00(0,95-1,06) 

1,06(0,97-1,15) 

1,20(1,06-1,36) 

GA (Ap≥30)    0 

                        1 

                        2 

0,98(0,89-1,09) 

1,03(0,97-1,09) 

1,03(0,94-1,14) 

1,06(0,92-1,21) 

1,12(1,04-1,20) 

1,19(1,06-1,35) 

Ap≥16             0 

                        1 

                        2 

1,02(0,96-1,08) 

1,03(0,97-1,09) 

1,06(1,00-1,13)◊ 

1,09(1,02-1,17) 

1,12(1,04-1,20) 

1,10(1,02-1,18) 
* para po įvykio; ◊ p<0,2; ♦ p<0,1 

 
3 lentelė. Kompleksinis heliofizikinių veiksnių poveikis stacionarizacijai 

dėl ŪKS kontroliuojant savaitės dienų ir sezoniškumo įtaką 

Table 3. Links between complex of heliophysical carditions and hospital 
admission for acute coronary syndromes 

GA N 2004-2006 m. 

SR(95% PI) 

N 2010-2012 m. 

SR(95% PI) 

GA, kilusi ne dėl  Saulės vainiko išmetų 

Prieš  

GA  

Po 

55 

43 

55 

1,16(1,04-1,28) 

0,94(0,82-1,07) 

0,96(0,86-1,08) 

25 

17 

26 

0,89(0,76-1,06) 

1,14(0,95-1,37) 

1,15(1,01-1,31) 

GA sąlygota  Saulės vainiko išmetų  

Prieš
1 

Prieš
2
 
 

GA  

Po 

6 

8 

24 

17 

1,17(0,84-1,62) 

1,10(0,84-1,62) 

1,09(0,93-1,28) 

1,23(1,03-1,45) 

4 

12 

14 

22 

0,88(0,59-1,32) 

0,99(0,78-1,27) 

0,98(0,80-1,20) 

1,17(1,01-1,37) 

PPS* 

X** 

18 

9 

0,97(0,80-1,19) 

0,91(0,68-1,22) 

14 

6 

1,12(0,93-1,35) 

1,28(0,98-1,66) 

Prieš GA 

GA metu 

Po GA 

PPS* ar X** 

1,15(1,05-1,26) 

1,00(0,90-1,11) 

1,03(0,93-1,13) 

0,95(0,81-1,12) 

 0,92(0,80-1,05) 

1,06(0,92-1,21) 

1,17(1,05-1,29) 

1,17(1,00-1,36) 
1 be PPS; 2 su PPS; * nesukėlęs GA, ** X klasės ţybsnis, nesukėlęs GA 
 

Analizuojant kompleksinį heliofizikinių veiksnių 

poveikį, nustatyta, kad 2004-2006 m. 2 paras prieš GA 

stacionarizavimo dėl ŪKS rizika padidėja 15% (SR=1,15 

95% PI 1,05-1,26), tuo tarpu 2010-2012 m. laikotarpiu 1-2 

paros laikotarpiu prieš GA atsiradimą rizika maţesnė uţ 1, 

nepriklausomai nuo GA atsiradimo prieţasties (3 lentelė). 

2010-2012 m. laikotarpiu 2 paras po GA ŪKS rizika 

padidėja 17% (SR= 1,17 95% PI 1,05-1,27); rizikos 

reikšmingas padidėjimas stebėtas nepriklausomai nuo GA 

sukėlusios prieţasties. Šiuo laikotarpiu X klasės ţybsnis ar 

PPS, nesukėlę GA, didina stacionarizavimo dėl ŪKS riziką 

1,17 karto, tuo tarpu 2004-2006 m. šie įvykiai rizikos 

padidėjimo nesukėlė. 

 

Rezultatų aptarimas 

 

Remiantis tyrimo rezultatais, galima konstatuoti, kad 

SA maţėjimo laikotarpiu padidėja stacionarizavimo dėl 

ŪKS rizika 1-2 paras prieš GA, nepriklausomai nuo GA 

sukėlusios prieţasties; SA kilimo laikotarpiu rizikos 

padidėjimo prieš GA nėra. Poveikis ţmogui 1-2 dienas 

prieš GA stebimas ypač SA maţėjimo laikotarpiu 

(Gurfinkel et al., 1995; Oraevskii et al., 1998). Śis 

reiškinys aiškintinas staigiu Saulės vėjo tankio padidėjimu 

(Zenchenko, 2011).  

SA kilimo laikotarpiu, konstatuotas stipresnis 

padidėjusio GMA poveikis stacionarizavimo dėl ŪKS 

rizikai nei  SA maţėjimo laikotarpiu. Šiuo laikotarpiu 

nusatyta 17% padidėjusi ŪKS rizika dienomis, kai vyko X 

klasės saulės ţybsnis ar PPS, nesukėlę GA; tuo tarpu 

momentinio minėtų veiksnių poveikio nebuvo 2004-2006 

m. Tai aiškintina tuo, kad po SA maksimumo (2001-2003 

m.) ţmonės jau buvo adaptavęsi prie didesnio GMA ir kitų 

aktyvios Saulės reiškinių, o po 3 metus trukusio ramaus 

periodo GA bei kitas aktyvumas sukėlė didesnį stresą, dėl 

ko ir padidėjo ŪKS rizika.  

 Abiem tirtais laikotarpiais nustatytas reikšmingas 

ŪKS rizikos padidėjimas po GA, vykusių kartu su PPS; 

tokio audros turėjo stipresnį poveikį nei GA, vykusios ne 

dėl PPS, ypač SA maţėjimo laikotarpiu. Tai, kad GA, 

sąlygotos Saulės vainiko išmetų, kelia didesnę MI riziką, 

konstatavo ir kiti autoriai (Dimitrova et al., 2009). Taip pat 

PPS poveikį galima aiškinti jo poveikiu jonosferos tankiui, 

atmosferos slėgio dinamikai bei ciklonų sustiprėjimui 

(Veretenenko & Theil, 2008). 

Fiziologinis heliofizikinės aplinkos poveikis ţmogui 

siejamas su Šumano rezonansu (ŠR) (Cherry, 2002), 

remiantis tuo, kad pirmųjų ŠR dedamųjų daţniai (7,8; 14,2 

Hz) artimi ţmogaus encefelagramos teta ir alfa dedamųjų 

svyravimų daţniams (teta – 4-8; alfa – 8-13 Hz). GA 

poveikis siejamas su melatonino koncentracijos 

sumaţėjimo (Burch et al., 1999; Weydahl et al., 2001), taip 

pat su poveikiu atmosferos slėgio svyravimams 

(Mikhailova & Smirnov, 2011). Kai kurie autoriai 

(Kleimenova et al., 2007) teigia, kad sustiprėjusios 2-5 Hz 

geomagnetinės pulsacijos (Pc1) yra galimas MI rizikos 

veiksnys, kadangi jų daţnis artimas ţmogaus širdies ritmui. 

Maţiau 5 Hz geomagnetinės pulsacijos sustiprėja prieš ir 

po GA, todėl tikėtina, kad ir dėl jų stebėtas ŪKS rizikos 

padidėjimas prieš ir po geomagnetinių audrų 

 

Išvados  

  

1. Gauti rezultatai leidţia daryti išvadą, kad 

heliofizikinių faktorių poveikis ţmogui nėra vienodas 

skirtingose Saulės aktyvumo fazėse.  

2. SA maţėjimo laikotarpiu stacinarizavimo dėl ŪKS 

rizika 15% padidėja 1-2 paras prieš geomagnetines audras 

ir 23% 1-2 parą po GA, kilusių dėl Saulės vainiko išmetų.  

3. SA kilimo laikotarpiu stacinarizavimo dėl ŪKS 

rizika 17% padidėja 1-2 parą po geomagnetinių audrų ir 
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17% paromis, kai vyksta X klasės Saulės ţybsnis ar PPS, 

nesukeliantys GA.  

 

Padėka 

Straipsnio autorės dėkoja LSMU Kardiologijos klinikai uţ 

galimybę pasinaudoti duomenų bazėmis. 
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Jone Vencloviene, Agne Raulonyte, Jolanta Stasionyte, Ruta Bartusevičiūte 

 

The association between heliophysical conditions and emergency hospital admission for acute coronary syndromes during different phase of 

Solar activity 
 

Summary 

 
The objective of the study was to analyze whether X class solar flares (SF), solar proton events (SPE), and geomagnetic activity (GMA) affect the 

risk emergency hospitalization for acute coronary syndromes (ACS) separately during Solar activity (SA) descending (2004-2006) and ascending (2010-
2012) phase. The data of 13,972 patients, who were hospitalized at Hospital of Lithuanian University of Health Sciences, were used. We evaluated the 

associations between daily SF, SPE, GMA and daily number of emergency hospital admissions for ACS by Poisson regression, controlling for seasonal 

variation and weekdays. During Solar descending phase, the risk for ACS on second day after X class SF was higher in 19%; on second day after SPE 

was higher in 26%; on 1-2 days before onset of geomagnetic storm (GS) – in 15%, compare to days without Solar events. During Solar ascending phase, 

the risk for ACS on third day after X class SF was higher in 26%; on third day after SPE was higher in 23%; on 1-2 days after GS – in 17% higher, 
compare to days without Solar events. These findings suggest that the effect of space weather conditions may be different during separate SA phases.  
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