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Coronary heart diseaseCoronary heart disease

Coronary artery disease; Arteriosclerotic heart 
disease; CHD; CAD 
Coronary heart disease (or coronary artery 
disease) is a narrowing of the small blood 
vessels that supply blood and oxygen to the 
heart (coronary arteries). Coronary disease 
usually results from the build-up of fatty material 
and plaque (atherosclerosis). 

From MedlinePlus; U.S.National Library of 
Medicine and NIH



AtherosclerosisAtherosclerosis (Arteriosclerosis)(Arteriosclerosis)

Atherosclerosis is a condition in which 
fatty material is deposited along the walls 
of arteries. This fatty material thickens, 
hardens, and may eventually block the 
arteries. 











Fatty tissue can erode the wall of the artery, 
diminish its elasticity (stretchiness) and interfere 
with blood flow. Plaques can also rupture, 
causing debris to migrate downstream within an 
artery. This is a common cause of heart attack 
and stroke.

Clots can also form around the plaque deposits, 
further interfering with blood flow and posing 
added danger if they break off and travel to the 
heart, lungs, or brain.  



Inflammation may cause atherosclerosis
(immune system involved)



Obesity Lack of exerciseGenetic

Insulin resistance Hypercoagubility

Microalbuminuria

Impaired fibrinolysis

DyslipidaemiaHypertension

Endothelial dysfunction

Hyperglycaemia

Hyperinsulinaemia

ATHEROSCLEROSIS
(Kumar and O’Rahilly, Insulin resistance 2005)









Family history of coronary heart disease 
(especially before age 50) 
Male gender 
Age (65 and greater)
Tobacco smoking 
High blood pressure 
Diabetes 
High cholesterol levels (specifically, high LDL 
cholesterol and low HDL cholesterol)

CoronaryCoronary--heartheart--diseasedisease--risk risk 
factorsfactors



Lack of physical activity or exercise 
Obesity (central obesity)
High blood homocysteine levels 
Menopause in women 
Post-menopausal women taking hormone 
replacement therapy
Infection that causes inflammation in the artery 
wall. (There is some evidence that suggests this, 
but the theory is being studied.)

CoronaryCoronary--heartheart--diseasedisease--risk risk 
factorsfactors



แบบประเมินความเสีย่งโรคหลอดเลือดหัวใจแบบประเมินความเสีย่งโรคหลอดเลือดหัวใจ  
EGATEGAT--RAMA HEART SCORERAMA HEART SCORE

นายแพทยสุกิจ แยมวงศ อายุรแพทยโรคหัวใจ และคณะวิจัยของคณะ
แพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 
คํานวณเปนคะแนน และมีชวงคะแนนบอกถงึความเสี่ยง



(แบบไมใชผลการตรวจเลือด)
แบบประเมินนีช้วยบอกวาคุณมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
โรคหวัใจเพียงใด 
และบอกคุณวาจะปองกนัโรคหัวใจและหลอดเลือดไดอยางไร

คําแนะนํา
1. ตอบคําถามทกุขอตามความเปนจริงเพื่อใหไดผลใกลเคียงกับ
ความจริง
2. กดปุม "คิดคะแนน" ระบบจะคิดคะแนนใหโดยอัตโนมตัิ 
3. ตรวจสอบผลและคําแนะนาํในการปฏบิัติตน



คําเตือน แบบประเมินนี้ คาํนวณคาเฉลี่ยของโอกาสเสี่ยงของโรคหัวใจที่ได
จากการศึกษาทางระบาดวิทยา จึงแนะนําใหใชใน การประเมินตนเองเพือ่เปน
แนวทางการดูแลสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการปองกันโรค
เทานั้น หามนําไปใชเพื่อจุดประสงคอื่น

ชื่อ-สกุล (หากตองการสั่งพิมพโดยมีชื่อผูทดสอบดวย)

1. อายุ
นอยกวา 39 ป 40-44 ป 45-49 ป มากกวา 50 
2. เพศ
หญิง ชาย 
3. บุหรี่
สูบ ไมสูบ 
4. แพทยเคยบอกวาทานเปนโรคความดันโลหิตสูงหรือไม
ไมเปน เปน 
5. รอบเอว ชาย เกินกวา 90 ซม. / หญิง เกินกวา 80 ซม.
ไมใช ใช 
6. 

แบบไมใชผลตรวจเลือด



คําเตือน แบบประเมินนี้ คํานวณคาเฉลี่ยของโอกาสเสี่ยงของโรคหัวใจที่ได
จากการศึกษาทางระบาดวิทยา จึงแนะนําใหใชใน การประเมินตนเองเพื่อเปน
แนวทางการดูแลสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการปองกันโรค
เทานั้น หามนําไปใชเพื่อจุดประสงคอื่น

ชื่อ-สกุล (หากตองการสั่งพิมพโดยมชีื่อผูทดสอบดวย)

1. อายุ
นอยกวา 39 ป 40-44 ป 45-49 ป มากกวา 50 
2. เพศ
หญิง ชาย 
3. บุหรี่
สูบ ไมสูบ 
4. แพทยเคยบอกวาทานเปนโรคความดันโลหิตสูงหรือไม
ไมเปน เปน 
5. ปริมาณคลอเรสเตอรอลในเลือด 
นอยกวา 280 มากกวา 280 
6. ทานเปนโรคเบาหวานหรือไม 
ไมเปน เปน 
7. รอบเอว ชาย เกินกวา 90 ซม. / หญิง เกินกวา 80 ซม.
ไมใช ใช 

แบบใชผลตรวจเลือด



Exercise trainingExercise training

Aerobic exercise
Moderate to heavy intensity (60-80% 
HRmax)
30 min
3 times/week



Effects of exercise on coronaryEffects of exercise on coronary--
heartheart--diseasedisease--risk factors risk factors 

Improve insulin sensitivity 
Improve body composition 
Improve fitness
Improve abdominal obesity
Improve lipid profiles



EXERCISE

Hexokinase glycolysis
Citrate synthase Kreb’s cycle
Glycogen synthase Glycogen synthesis

Insulin action
Glycaemic control
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Mechanisms of exercise intervention



EXERCISE2

Mitogen-activated protein kinase (MAPK)
IRS

PI3-K

Glucose transporter (GLUT)

Insulin action
Glycaemic control



EXERCISE3

Triglyceride
Non-esterified or FFA

Impaired function of protein in insulin cascade,
Change membrane fluidity

Insulin action
Glycaemic control

LPL-mediated TG clearance
Hepatic TG secretion

apoprotein

Plaque at vessel wall

Atherosclerosis



EXERCISE

Muscle capillary, fat transporter density
Activity of LPL and β-oxidation enzymes

Anti-lipolytic response of insulin
Contribution from fat to energy needs

Impaired function of protein in insulin cascade,
Change membrane fluidity

Insulin action
Glycaemic control
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EXERCISE5

HDL

Endothelial dysfunction

arteriosclerosis

Coronary artery disease

plaque

Shear stress



EXERCISE

K+ release
Plasma osmolality
Blood pH and CO2
Hypoxaemia
histamine 

vasodilatation

Muscle blood flow

Endothelial release 
Of NO 
(exercising muscle,
Large artery) 

Insulin action
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7 EXERCISE

f

Fibrinolytic activity

Plaque and clotting

Atherosclerosis



Compliance with exerciseCompliance with exercise

Behavior modificationBehavior modification
Cognitive therapyCognitive therapy
Support from professionals/other patientsSupport from professionals/other patients



Thank you for your attentionThank you for your attention


