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Abstract 
Prediabetes is an intermediate stage of hyperglycaemia, characterized by impaired fasting 

glucose, impaired glucose tolerance and/or an HbA1c ranging from 5.7- 6.4 percent. Prediabetes is 
associated with an increased risk of progression to overt diabetes and increased risk of cardiovascular 
disease. Insulin resistance and beta-cell dysfunction remain central to the development of this condition. 
Diabetes mellitus is commonly an asymptomatic disease, thus early detection and intervention of 
prediabetes are vital importance. Several intervention studies have demonstrated that onset of diabetes can 
be prevented or delayed with intensive lifestyle modification and oral antidiabetic agents including 
metformin, thiazolidinediones and alpha-glucosidase inhibitors. This article discusses the definition of the 
term prediabetes, its pathophysiology, possible diagnostic measures, and current options available for 
treatment. 
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Santrauka 
Prediabetas yra tarpinis hiperglikemijos etapas tarp normalios gliukozės koncentracijos kraujyje ir cukrinio 

diabeto (CD). Jis pasireiškia sutrikusia glikemija nevalgius (SGN), sutrikusia gliukozės tolerancija (SGT) ir/ar HbA1c 
svyravimu tarp 5,7 ir 6,4 procento (proc.). Prediabetas siejamas ne tik su ženkliai padidėjusia diabeto, bet ir su 
kardiovaskulinių ligų išsivystymo rizika. Sumažėjęs insulino poveikis kartu su sumažėjusiu insulino išsiskyrimu yra 
pagrindiniai patogenetiniai mechanizmai, dėl kurių sutrinka gliukozės tolerancija. Kliniškai CD pradžia dažniausiai yra 
besimptomė ir liga diagnozuojama pavėluotai, išryškėjus diabetinėms komplikacijoms. Ankstyva prediabeto patikra ir 
diagnostika yra gyvybiškai svarbūs veiksniai, norint užkirsti kelią CD išsivystymui. Moksliniai tyrimai parodė, jog 
intensyvus gyvenimo būdo keitimas ir geriamieji antidiabetiniai vaistai, tokie kaip metforminas, α-gliukozidazės 
inhibitoriai ar tiazolidinedionai, gali padėti išvengti ar bent atitolinti CD išsivystymą. Šioje apžvalgoje prisiminsime, 
kas yra prediabetas, aptarsime padidėjusios gliukozės koncentracijos kraujyje įtaką širdies ir kraujagyslių ligų (ŠKL) 
išsivystymo patogenezei, diagnozavimo galimybes bei gydymo ypatumus. 

 
Raktiniai žodžiai: prediabetas, sutrikusi gliukozės tolerancija, sutrikusi glikemija nevalgius, diabeto prevencija, 
kardiologija. 

 
 
Įžanga 

Pirmą kartą ryšys tarp CD ir ŠKL buvo 
įrodytas 1970 metais (m.) Framingham Širdies 
Studijoje [1]. Epidemiologiniai duomenys rodo, 
jog CD sergamumą kardiovaskulinėmis ligomis 
padidina 2-4 kartus ir dauguma pacientų (65-80 
proc.) sergančių CD miršta nuo ŠKL [2,3]. 
Pažymėtina, jog dauguma mirčių įvyksta prieš tai 
nebuvus jokių ŠKL būdingų simptomų. 
Pavyzdžiui, „tylioji išemija“ sergant CD yra 
gerokai dažnesnė, palyginti su bendrąja 
populiacija, o net vienam trečdaliui miokardo 
infarktą patyrusių asmenų nepasireiškia tipinis 
krūtinės skausmas [4]. Diabetinių angiopatijų 
vystymasis ir progresavimas prasideda dar prieš 
susirgimą diabetu ir vystosi palaipsniui. Pagal 

Amerikos diabeto asociacijos (ADA) apibrėžimą, 
prediabetas – tai būklė, kai gliukozės 
koncentracija kraujyje yra didesnė nei norma, 
tačiau dar nepakankama, kad atitiktų 2 tipo 
cukrinio diabeto (2TCD) kriterijus [5]. Nors 
prediabetas yra besimptomė būsena, atlikti tyrimai 
rodo, jog tai nepriklausomas rizikos veiksnys 
kardiovaskulinių ligų išsivystymui [6]. Remiantis 
moksliniais tyrimais, kasmet apie 5-10 proc. 
sergančiųjų šia būkle išsivysto diabetas, tačiau, 
pasak ADA ekspertų, bendroje sergančiųjų 
populiacijoje CD išsivysto net iki 70 proc. atvejų 
[7,8]. Identifikavus pacientus dar iki klinikinio 
diabeto pasireiškimo ir skyrus tinkamą gydymą, 
galima užkirsti kelią 2TCD bei ŠKL išsivystymui. 
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Kas yra prediabetas? 

Prediabetas – tai tarpinis hiperglikemijos 
etapas tarp normalios gliukozės koncentracijos 
kraujyje ir CD. Jis pasireiškia SGN, SGT ir/ar 
HbA1c svyravimu tarp 5,7 ir 6,4 proc. [9]. Šiai 
grupei priskiriami pacientai, kuriems nustatyta 
didelė rizika susirgti 2TCD. Nors SGT yra 
neabejotinai nustatoma tuomet, kai praėjus 2 
valandoms po 75 g gliukozės krūvio glikemijos 
koncentracijos ribos siekia 7,8-11,0 mmol/l, tačiau 
nėra priimto bendro susitarimo dėl gliukozės 
koncentracijos ribų nevalgius. Pasaulio sveikatos 
organizacija (PSO) teigia, jog SGN yra laikoma 
6,1-6,9 mmol/l, tuo tarpu ADA gairėse 
rekomenduojama 5,6-6,9 mmol/l  

 
 

 
 
 

riba (žr. 1 lent.) [10,11,12]. Kai kurie 
mokslininkai prieštarauja ADA pasiūlytoms 
riboms ir teigia, jog toks intervalas labai 
padidintų SGT paplitimą be aiškių sąsajų su 
klinikinėmis komplikacijomis, ypač su 
kardiovaskulinėmis ligomis bei bendru 
mirštamumu [13,14]. Kalbant apie paplitimą, 
epidemiologiniai duomenys rodo, jog 2003 m. 
pasaulyje prediabetu sirgo apie 314 milijonų 
(mln.) žmonių, o 2025 m. šis skaičius sieks net 
472 mln. [15-18]. Pažymėtina ir tai, jog 
pacientai sergantys prediabetu turi 30 proc. 
padidėjusią riziką susirgti 2TCD per 4 m., o per 
30 m. ši rizika išauga net iki 70 proc. [19,20]. 
Prediabetas ne visada progresuoja į diabetą, 
todėl kai kuriuose šaltiniuose ši būklė vadinama 
praeinančia hiperglikemija [21]. 

 
 

Prediabeto diagnostinis kriterijus Amerikos diabeto asociacija (ADA) Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) 

Gliukozės koncentracija kraujo serume 
nevalgius 5,6-6,9 mmol/l 6,1-6,9 mmol/l 

Gliukozės koncentracija praėjus 2 val. po 
išgertos 75 g gliukozės 7,8-11 mmol/l 7,8-11 mmol/l 

HbA1c 5,7-6,4 proc. – 
1 lentelė. Prediabeto diagnostiniai kriterijai [10,11,12]. 
 

Širdies – kraujagyslių ligų vystymosi 
patogenezė, esant angliavandenių apykaitos 
sutrikimams 

Esant prediabetui, iš pradžių sutrikusią 
kasos beta ląstelių funkciją kompensuoja insulino 
hipersekrecija, stebima hiperinsulinemija. Vėliau 
lėtinis atsparumas insulinui kasą verčia sekretuoti 
daugiau insulino, todėl ilgainiui išliekanti 
stimuliacija priveda prie sudėtingos būklės, 
pasireiškiančios progresuojančia beta ląstelių 
disfunkcija. Dėl to sumažėja insulino kiekis 
kraujyje ir vyrauja nuolatinė hiperglikemija. 

Sumažėjęs insulino poveikis kartu su sumažėjusia 
insulino sekrecija yra pagrindiniai patogenetiniai 
mechanizmai, dėl kurių sutrinka gliukozės 
tolerancija. Hiperglikemija, atsparumas insulinui, 
oksidacinis stresas, dislipidemija, uždegimas ir 
sutrikęs krešėjimas – tai pagrindiniai veiksniai, 
prisidedantys prie didesnės aterotrombozės rizikos 
sergant CD [22,23]. Šie sudėtingi patogenezės 
mechanizmai pavaizduoti 1 pav. Jie paaiškina, 
kodėl sergant CD neužtenka griežtos glikemijos 
kontrolės vien dieta, o reikia ir patogenetinio 
gydymo. 
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Endotelio disfunkcija, uždegimas ir oksidacinis 
stresas 

Ankstyviausia aterosklerozės stadija – 
kraujagyslės vidinio sluoksnio, t.y. kraujagyslių 
endotelio funkcijos sutrikimas, susijęs su subtiliais 
biocheminiais pokyčiais kraujagyslės sienelėje. 
Palaipsniui šie pokyčiai perauga į aterosklerozinės 
plokštelės formavimąsi. Viena pagrindinių 
aterogenezės teorijų – laisvųjų radikalų teorija. 
Padidėjusi laisvųjų radikalų produkcija arba 
sutrikusi jų neutralizacija sukelia oksidacinį stresą 
ir sukelia endotelio funkcijos sutrikimus [24]. 
Normaliomis sąlygomis endotelis palaiko normalų 
kraujagyslių tonusą bei kraujo skystumą, tačiau 
rizikos veiksniai, tokie kaip senėjimas, 
hipercholesterolemija, hipertenzija, hiperglikemija 
ir kiti, sukelia endotelio disfunkciją [25-27]. 

Svarbus medžiagų apykaitos pokytis, esant CD ar 
prediabetinei būklei, yra padidėjusi laisvųjų 
riebalų rūgščių (LRR) koncentracija, 
pasisavinimas ir oksidacija raumenyse. 

LRR ir citokinų atsipalaidavimas 
tiesiogiai sukelia atsparumą insulinui. Skeleto 
raumenyse ir riebaliniame audinyje LRR skatina 
reaktyvių deguonies formų (angl. Reactive oxygen 
species, toliau ROS) formavimąsi, todėl yra 
slopinamas insulino receptorių substratas-1 bei 
fosfatidilinozitolio 3-kinazės (PI3K), baltymų 
kinazės B (AKT) signalizavimo kelias ir sumažėja 
nuo insulino priklausomų gliukozės pernešiklių 
GLUT-4 kiekis [28,29]. 

LRR sutrikdydamos PI3K kelią taip pat 
sumažina AKT aktyvumą bei azoto oksido (NO) 
sintezę, prarandamas jo uždegimą, proliferaciją ir 

1.Paveikslėlis. Hiperglikemija, atsparumas insulinui ir kardiovaskulinės ligos.
Figure 1. Hyperglycaemia, insulin resistance, and cardiovascular disease.
Adaptuota pagal European Heart Journal 2013;34(39):3035-3087.

AKT- baltymų kinazė B. aPA- audinių plazminogeno aktyvatorius. DTL-CH- didelio tankio
lipoproteinų cholesterolis. GGP- galutiniai glikozilinimo produktai. GLUT-4- gliukozės nešėjas-4.
IRS-1- insulino receptoriaus substratas-1. LRR- laisvosios riebalų rūgštys. MTL- mažo tankio
lipoproteinai. NO- azoto oksidas. PAI-1- plazminogeno aktyvatoriaus inhibitorius-1. PI3K-
fosfatidilinozitolio 3-kinazė. PPAR-γ- peroksisomų proliferatoriaus aktyvuoti gama receptoriai.
RGGP- receptorius galutiniams glikozilinimo produktams. ROS- (angl. Reactive oxygen species)-
reaktyvios deguonies formos. SCARB- (angl. Scavenger receptor B)- receptorius surinkėjas B.
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adheziją slopinantis poveikis, progresuoja 
endotelio disfunkcija bei kraujagyslinė 
remodeliacija. Tai yra svarbūs prognostiniai ŠKL 
veiksniai [30,31,32]. Besikaupiančios ROS 
aktyvina branduolio faktorių kapa B (angl. 
Nuclear Factor Kappa B, toliau NF-κB), kuris yra 
viduląstelinis transkripcijos veiksnys, 
tarpininkaujantis uždegiminių genų ekspresijoje. 
NF-κB aktyvinimas padidina adhezijos molekulių, 
imunines ląsteles pritraukiančių chemokinų ir 
citokinų, aktyvuojančių uždegimines ląsteles 
kraujagyslių sienelėje, gamybą [28,32,33]. 

Vienas pirmųjų ir pagrindinių 
hiperglikemijos taikinių – mitochondrijose esanti 
elektronų pernašos sistema. Dėl hiperglikemijos 
esantis didelis gliukozės srautas per endotelio 
ląstelių membranas užima mitochondrijų elektronų 
pernašos sistemą, pradeda formuotis superoksido 
anijonai (O2

-). Hiperglikemijos sukeltas 
oksidacinis stresas pažeidžia DNR ir aktyvina 
fermentą poli-ADP-ribozės polimerazę (PARP), 
kuri inaktyvuoja gliceraldehid-3-fosfato 
dehidrogenazę (GAPDH). Šie procesai skatina 
ROS gamybą, proteinkinazės C aktyvavimą bei 
galutinių glikolizės produktų (GGP) produkciją. 
Vaskulopatija, sukelta lėtinės hiperglikemijos, 
susijusios su endotelio pažeidimu, lemia 
aterosklerozės proceso pagreitėjimą, todėl 
kardiovaskulinės ligos yra labiau paplitusios tarp 
sergančių CD [34-41]. 

 
Makrofagų disfunkcija 

Pagrindinis metabolinio uždegimo ir 
atsparumo insulinui metu vykstantis procesas yra 
padidėjęs makrofagų kaupimasis nutukusių 
asmenų riebaliniame audinyje. Atsparus insulinui 
makrofagas savo paviršiuje pradeda aktyviau 
išskirti receptorius, kurie atpažįsta į intimą 
patekusius oksiduotus mažo tankio lipoproteinus 
(MTL) ir suima juos. Susidaro putotosios ląstelės, 
kurios kaupiasi intimoje, sudarydamos lipidinius 
ruoželius. Taip prasideda aterosklerozės procesas. 
Šie procesai vyksta dėl insulino sąlygotos 
padidėjusios makrofagų aktyvacijos, veikiant 
peroksisomų proliferatoriaus aktyvuotiems gama 
receptoriams (PPAR-γ) [35,41]. 

 
Aterogeninė dislipidemija 

Organizme išsivysčius insulino 
atsparumui, dėl suaktyvėjusios lipolizės, LRR 
aktyviai atsideda kepenyse. Pagerėjus substrato 
prieinamumui, sumažėjus apolipoproteino B-100 
(apo-B-100) degradacijai ir padidėjus lipogenezės 
aktyvumui, kepenyse sintetinami didesni labai 
mažo tankio lipoproteinų (LMTL) kiekiai. Esant 
šiems pokyčiams, sergant 2TCD ir metaboliniu 
sindromu, kraujo lipidų sudėtyje dominuoja 
didelis trigliceridų (TG), mažas didelio tankio 
lipoprodeinų (DTL) bei padidėjęs likusių 
lipoproteinų kiekis. Esant 2TCD, aterogeninė 
dislipidemija yra nepriklausomas ŠKL rizikos 
veiksnys, turintis didesnę įtaką ŠKL išsivystymui 

nei kraujyje cirkuliuojantis aukštas TG arba mažas 
DTL cholesterolio kiekis [35,43-46]. 

 
Suaktyvėjęs kraujo krešumas ir trombocitų 

hiperreaktyvumas 
Sergant 2TCD, nuolatinė hiperglikemija 

ir atsparumas insulinui yra reikšmingi veiksniai 
protrombotinės būklės patogenezei, kuriai 
būdingas padidėjęs plazminogeno aktyvatoriaus 
inhibitoriaus-1 (PAI-1), VII, XII faktorių bei 
fibrinogeno kiekis ir sumažėjusi audinių 
plazminogeno aktyvatoriaus koncentracija. 
Hiperglikeminė būklė taip pat keičia trombocitų 
Ca2+ homeostazę, atsiranda citoskeleto pokyčiai 
bei suaktyvėja agregacijos faktorių išsiskyrimas. 
Be to, hiperglikemijos sužadinta glikoproteinų (Ib 
ir IIb/IIIa), P-selektino sekrecija ir sustiprėjusi 
adenozino difosfato receptoriaus P2Y12 
aktyvacija yra pagrindiniai aterotrombozės rizikos 
veiksniai, sergant 2TCD. Šie krešėjimo sutrikimai 
kartu su trombocitų disfunkcija didina trombozės 
riziką diabetu sergančių asmenų populiacijoje ir 
yra vienas svarbiausių koronarinių įvykių rizikos 
veiksnių [35,47-49]. 

 
Prediabeto sąsaja su makrovaskulinių ligų 
išeitimis 

Naujausi moksliniai tyrimai vis labiau 
patvirtina, jog prediabetinės būklės, 
pasireiškiančios SGT ir/ar SGN, taip pat yra 
glaudžiai susijusios su padidėjusiu sergamumu 
kardiovaskulinėmis ligomis [50-53]. Nustatyta, 
kad net ir ankstyvose stadijose sutrikusi glikemijos 
apykaita gali turėti įtakos miokardo metabolizmui, 
padidinti miokardo išemijos poveikį ir sąlygoti 
diabetinės kardiomiopatijos išsivystymą [54,55]. 
Garsi profesorė dr. Emily Levitan kartu su 
kolegomis atliko 38 perspektyvinių klinikinių 
tyrimų metaanalizę ir patvirtino, kad 
hiperglikemija nesergant CD susijusi su didesne 
mirtinų ir nemirtinų ŠKL pasireiškimo rizika [56]. 

Prediabeto paplitimas tarp pacientų, 
sergančių koronarine širdies liga, svyruoja nuo 19 
iki 36 proc. [57-59]. Asmenims, sergantiems ūmiu 
koronariniu sindromu ar stabilia krūtinės angina, 
SGT ir CD yra susiję su didesne ŠKL 
komplikacijų rizika bei blogesne prognoze [60-
62]. Be to, dr. Elizabeth Selvin su kolegomis savo 
atliktame tyrime įrodė, jog prediabetas ir diabetas 
yra nepriklausomai susiję su nedaug pažengusiu 
(subklinikiniu) miokardo pažeidimu, kuris 
nustatomas ištiriant didelio jautrumo troponino T 
koncentraciją [63]. 

Kalbant apie lėtiniu širdies 
nepakankamumu (ŠN) sergančiųjų populiaciją, 
prediabetas randamas net pas 40 proc. pacientų, 
sergančių ŠN, bet neturinčių CD diagnozės [64-
66]. Šių pacientų prognozė įvairių autorių 
duomenimis labai prieštaringa. Remiantis vienos 
studijos duomenimis, įrodyta, jog nėra statistiškai 
reikšmingo ryšio tarp gliukozės koncentracijos ir 
trumpalaikio bei ilgalaikio mirštamumo didelėje 
grupėje (>50.000) pacientų, sergančių ŠN [67], 
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tačiau CHARM (angl. Candesartan in Heart 
failure - Assessment of mortality and Morbidity) 
tyrimas, į kurį įtraukti 7599 pacientai, parodė visai 
kitokius rezultatus: pacientams, sergantiems ŠN, 
HbA1c lygis yra nepriklausomas ŠKL bei 
mirštamumo rizikos veiksnys [68]. Pastarasis 
tyrimas atitinka ir daugelį kitų, kuriuose teigiama, 
jog prediabetas ir CD susiję su didesniu širdies ir 
smegenų kraujagyslių ligų pasireiškimo dažniu bei 
mirštamumu sergantiems ŠN [69].  

Dar viena svarbi patologija – diabetinė 
kardiomiopatija, lemianti mikrocirkuliacijos ir 
širdies raumens metabolizmo sutrikimus [70]. 
Deja, prediabeto paplitimas tarp sergančių šio tipo 
kardiomiopatija – nežinomas. 2016 m. atliktas 
ECHO-SOL (angl. The Echocardiographic Study 
of Latinos) tyrimas buvo vienintelis, kuris bandė 
išsiaiškinti prediabeto ir diabetinės 
kardiomiopatijos santykį. Rezultatai parodė, jog 
SGT ir atsparumas insulinui yra siejami su 
blogėjančia funkcine ir struktūrine širdies funkcija 
dar prieš išsivystant diabetui [71]. 

Prediabeto paplitimas tarp pacientų, 
kuriems neseniai įvyko išeminis insultas, ūmioje 
fazėje yra 34 proc., o poūmėje (praėjus >3 mėn.) – 
32 proc. Keli moksliniai tyrimai patvirtino, jog 
prediabetas padidina insulto ir kitų 
makrovaskulinių ligų pasikartojimo dažnį 
pacientams, kurie jau anksčiau buvo sirgę galvos 
smegenų insultu [72-76].  

 
Pacientų patikra ir prediabeto diagnozavimas 

Kliniškai CD pradžia dažniausiai yra 
besimptomė, liga dažnai diagnozuojama 
pavėluotai – išryškėjus diabetinėms 
komplikacijoms, todėl ankstyva prediabeto 
diagnostika yra gyvybiškai svarbi norint užkirsti 
kelią CD išsivystymui. Jungtinių Tautų Generalinė 
Asamblėja 2015 m. įvertinusi pasaulio lėtinių 
neinfekcinių ligų paplitimo ir pasekmių pokyčius 
nustatė, kad svarbiausi sprendimai yra šių 
susirgimų prevencija bei efektyvi sveikatos 
priežiūra. Aktyviai taikant patikros dėl CD 

programas yra galimybė anksti nustatyti 
prediabetinę būklę ir taip užkirsti kelią ne tik 
2TCD, bet ir kardiovaskulinių ligų išsivystymui 
(žr. 2 pav.). Pasaulyje yra du CD prevencijos 
būdai: vienas – asmenų, priskiriamų didelės 
rizikos grupėms, tačiau šia liga nesergančių, 
patikra; antras – visuotinė gyventojų dėl CD 
patikra. Pavyzdžiui, Suomija taiko daugiapakopį 
prevencijos metodą ir naudoja abi strategijas, tuo 
tarpu Didžiosios Britanijos Nacionalinė diabeto 
prevencijos programa seka Australijos ir Jungtinių 
Amerikos valstijų pavyzdžiu ir siekia identifikuoti 
tūkstančius žmonių, kurie turi aukštą riziką 
susirgti, o vėliau padeda jiems to išvengti. Turimų 
duomenų nepakanka visuotinės gyventojų diabeto 
patikros būtinybei pagrįsti. Siūloma verčiau laiku 
tirti didelės rizikos asmenis nei visą populiaciją. 
2006-2007 m. Lietuvoje įgyvendinta CD kontrolės 
programa parodė, kad, atliekant gliukozės 
tolerancijos mėginį (GTM) didelės rizikos 
pacientams, šioje grupėje buvo nustatyta 4,7 proc. 
2TCD, 10,6 proc. SGT atvejų ir 12 proc. SGN 
atvejų. Beje, įdomu ir tai, jog DECODE (angl. 
Diabetes Epidemiology Collaborative Analysis of 
Diagnostic Criteria in Europe) ir DECODA (angl. 
Diabetes Epidemiology Collaborative Analysis of 
Diagnostic Criteria in Asia) analizėmis nustatyta, 
kad glikemija praėjus 2 val. po gliukozės išgėrimo 
yra geresnis sergamumo ir mirštamumo nuo ŠKL 
prognozės rodiklis nei glikemija nevalgius [8]. 

Didelės rizikos pacientai nustatomi 
remiantis įvairių sveikatos priežiūros organizacijų 
pasiūlytais kriterijais. 2 lentelėje pavaizduoti 
Amerikos klinikinių endokrinologų 
asociacijos/Amerikos endokrinologų kolegijos 
(AACE/ACE) gairių siūlomi kriterijai. Asmenims, 
kurie atitinka bet kurį iš šių nurodytų punktų, turi 
būti ištiriamas gliukozės kiekis nevalgius. Radus 
padidėjusį kiekį, atliekamas GTM. Nustačius SGT 
ar SGN, GTM tikslinga kartoti kas metus, o esant 
normaliems rezultatams - kas 3 metus. 
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2 Lentelė. Amerikos klinikinių endokrinologų asociacijos/Amerikos endokrinologų kolegijos (AACE/ACE) rekomenduojami 
kriterijai, kuriais vadovaujantis nustatoma didelė CD rizika. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Genetiniai 
veiksniai

Atsparumas 
insulinui

Nutukimas

Prediabetinė būklė
Metabolinis sindromas

SGN
(Gliukozės kiekis nevalgius 5,6-6,9 mmol/l)

SGT
(Gliukozės koncentracija kraujyje išgėrus 75g 

gliukozės ir praėjus 2 val. 7,8-11,0 mmol/l)
HbA1c 5,7-6,4% (ADA)

5,5-6,4% (AACE)

Antro tipo 
cukrinis diabetas

Kardiovaskulinės 
ligos

Kardiometabolinių ligų spektras

2 paveikslėlis. Kardiometabolinių ligų spektras.
Adaptuota pagal: Grundy SM, et al. Circulation. 2005;112:2735-2752. Handelsman YH, et al. Endocr Pract. 2015;21(suppl 1):1-87.

Pacientai	turi	didelę	CD	riziką,	jeigu	atitinka	bent	vieną	iš	nurodytų	kriterijų:	

Neturintys	rizikos	veiksnių,	bet	vyresni	nei	45	m.	asmenys.	

Antsvoris	arba	nutukimas.		

Nejudrus	gyvenimo	būdas.	

Sergantys	širdies	ir	kraujagyslių	ligomis	arba	turintys	2TCD	šeiminę	anamnezę.	

Dislipidemija	-	didelio	tankio	lipoproteinai	<0,9	mmol/l	ir/ar	trigliceridų	koncentracija	>2,82	mmol/l.	

Arterinė	hipertenzija	(AKS	>140/90	mmHg	arba	antihipertenzinius	vaistus	vartojantys	asmenys).	

Sutrikusi	gliukozės	koncentracija,	sumažėjęs	gliukozės	kiekis	nevalgius	ir/ar	metabolinis	sindromas.	

Buvę	gestacinio	diabeto	atvejai	arba	pagimdytas	naujagimis	svėrė	daugiau	negu	4	kg.	

Policistinių	kiaušidžių	sindromas,	acantosis	nigricans,	nealkoholinis	kepenų	suriebėjimas.	

Miego	sutrikimai	esant	SGT,	įskaitant	obstrukcinę	miego	apnėją,	lėtinį	miego	trūkumą	ir	naktinį	darbą	dirbančius	asmenis.	

Taikoma	antipsichotinė	terapija	nuo	šizofrenijos	ir/ar	sunkus	bipolinis	sutrikimas.	

Nuolatinis	gliukokortikoidų	vartojimas.	

Tam	tikra	rasė	ar	etninė	grupė:	
azijiečiai,	afroamerikiečiai,	ispanai,	indėnai,	Ramiojo	vandenyno	salų	gyventojai.	
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Prediabeto gydymas 
 

Svarbiausias prediabeto gydymo tikslas – 
normalizuoti gliukozės kiekį kraujyje ir užkirsti 
kelią diabeto bei su juo susijusių kardiovaskulinių 
komplikacijų išsivystymui. 
 
 
 
 
Gyvenimo būdo keitimas 
 

2TCD – prevencinė liga. Atliktas Diabeto 
prevencijos programos (angl. The Diabetes 
Prevention Program, toliau DPP) tyrimas, 
kuriame dalyvavo 3234 prediabetu sergantys 
pacientai, parodė, jog intensyvus gyvenimo būdo 
keitimas per 3 m. naujų diabeto atvejų atsiradimą 
sumažino 58 proc., o gydymas metforminu – 31 
proc. [78]. Panašūs rezultatai buvo gauti ir 
Suomijoje bei Kinijoje atliktų mokslinių tyrimų, 
kuriuose, koreguojant gyvenimo būdą, diabeto 
išsivystymo dažnis per 10 ir 20 m. sumažėjo 43 
proc. [77]. Kita neseniai atlikta metaanalizė 
parodė, kad sveikos gyvensenos propagavimas CD 
riziką sumažino 39 proc., o insulino kiekį 
mažinantys vaistai – 36 proc. (stebėjimo intervalas 
0,5-3,6 m.) [80]. Be to, DPP tyrime pacientams, 
kuriems gliukozės koncentracija iš prediabetinės 
būklės grįžo į normalią, statistiškai reikšmingai 
sumažėjo makrovaskulinių komplikacijų (insulto, 
stazinio širdies nepakankamumo, periferinių 
arterijų ligų) dažnis, lyginant su persistuojančiu 
prediabetu [78]. 

Remiantis moksliniais tyrimais, 
gyvensenos keitimas yra kertinis akmuo diabeto 
prevencijoje, tad visi asmenys, turintys 
padidėjusią CD riziką, turėtų pradėti nuo mitybos 
įpročių keitimo, svorio mažinimo bei fizinio 
aktyvumo didinimo. Visų pirma, rekomenduojama 
5-7 proc. sumažinti kūno masę, apribojant kalorijų 
kiekį bei didinant vidutinio intensyvumo fizinį 
aktyvumą iki 150 min. per savaitę [79]. 
 
Farmakoterapija 
 

Naujausios ADA ir AACE gairės 
rekomenduoja vaistus skirti tais atvejais, kai 
pacientui nustatomi keli prediabeto diagnostikos 
kriterijai ir yra papildomų rizikos veiksnių, o 

gyvenimo būdo korekcija neduoda pakankamo 
efekto [81-83]. 3 pav. pavaizduotas 
rekomenduojamas prediabeto gydymas. Be to, 
griežtai ir ilgą laiką laikytis dietos bei intensyviai 
sportuoti daugumai pacientų yra ypatingai sunku, 
tad medikamentų vartojimas dėl šios priežasties 
tapo dar populiaresnis. Farmakologinis prediabeto 
gydymas apima gliukoneogenezės slopinimą 
kepenyse bei insulino atsparumo mažinimą 
periferiniuose audiniuose. Šių laikų medicinoje 
egzistuoja tokie medikamentai kaip metforminas, 
tiazolidinedionai bei alfa-gliukozidazės 
inhibitoriai, kurie geba slopinti prediabeto 
progresavimą [84,85]. Pirmuoju pasirinkimu 
gydant prediabetą laikomas metformino derinimas 
su sveikos gyvensenos propagavimu. Metforminas 
– biguanidų grupei priklausantis vaistas, 
slopinantis gliukozės gamybą kepenyse ir 
didinantis jautrumą insulinui audiniuose. DPP 
tyrimo metu metforminą vartojant po 850 mg du 
kart per parą ne tik sumažėjo 2TCD išsivystymo 
rizika, bet atsirado ir kitų teigiamų poveikių, tokių 
kaip KMI ir lipidų kiekio kraujyje sumažinimas. 
Pažymėtina ir tai, jog metforminas yra gerai 
toleruojamas ir saugus [86-91]. Antro pasirinkimo 
medikamentai –  alfa-gliukozidazės inhibitoriai 
(akarbozė ir miglitolis). Jie yra konkurenciniai 
žarnyno alfa-gliukozidazės inhibitoriai, kurie 
slopina krakmolo bei disacharidų virškinimą ir 
absorbciją pavalgius. STOP-NIDDM (angl. Stop 
to prevent non-insulin-dependent diabetes 
mellitus) tyrime buvo analizuojamas akarbozės 
efektyvumas gydant prediabetą. Tyrimo rezultatai 
parodė, kad šio preparato skyrimas 25 proc. 
sumažina 2TCD išsivystymą bei padeda išvengti 
kardiovaskulinių ligų asmenims, sergantiems 
prediabetu [92]. 
 
Bariatrinė chirurgija 
 

Pagrindinė nutukimo atsiradimo 
priežastis yra energijos disbalansas tarp 
suvartojamų ir sueikvojamų kalorijų kiekio. 
Pasaulyje ir Lietuvoje nutukimui gydyti 
atliekamos skrandžio apylankos ir skrandžio žiedo 
konstrukcinės operacijos, kurių pagrindinė 
paskirtis – sumažinti patologinio nutukimo naštą. 
Bariatrinė chirurgija turėtų būti apsvarstyta 
pacientams, kurių KMI > 35 kg/m2 [93]. 
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3 paveikslėlis. Prediabeto gydymas. 
Adaptuota pagal: Gagan Priya. Management of prediabetes. Department of Endocrinology, Fortis Hospital, Mohali, India. 
Primary care diabetes. Vol. 68, No. 4, April 2018.  669-671p. 
 
 
 

Apibendrinimas 
 

Pažymėtina, jog prediabetas yra rimta ir 
dažniausiai nepastebima liga, kuri tiesiogiai 
susijusi su 2TCD ir ŠKL išsivystymu. Didelės 
rizikos pacientų nustatymas ir ištyrimas taikant 
patikros dėl CD programas suteikia galimybę 
anksti nustatyti prediabetą ir taip užkirsti kelią ne 
tik 2TCD, bet ir jo sukeltų komplikacijų 
atsiradimui. Svarbiausias prediabeto gydymo 
tikslas – normalizuoti gliukozės kiekį kraujyje. 
Pagrindinį vaidmenį diabeto prevencijoje atlieka  
 
 
gyvenimo būdo keitimas, tad visi asmenys, 
turintys padidėjusią CD išsivystymo riziką, turi 
pradėti nuo mitybos įpročių keitimo, svorio 
mažinimo bei fizinio aktyvumo didinimo. Tais 
atvejais, kai pacientui nustatomi keli prediabeto 
diagnostikos kriterijai ir yra papildomų rizikos 
veiksnių, o gyvenimo būdo korekcija neduoda 
pakankamo efekto, reikia apsvarstyti ir 
medikamentinio gydymo galimybę. 
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