
Journal of Medical Sciences. Nov 30, 2021 - Volume 9 | Issue 7.  Electronic - ISSN: 2345-0592   

 

 140 

Medical Sciences 2021 Vol. 9 (7), p. 140-150, https://doi.org/10.53453/ms.2021.11.17 

Cardiac autonomic neuropathy epidemiology, pathogenesis 

and treatment 
Domas Grigoravičius1, Laura Šiaulienė2 

1 Faculty of Medicine, Vilnius University, Vilnius, Lituania. 
2 Clinic of Internal Diseases, Family Medicine and Oncology, Institute of Clinical Medicine, Faculty of 

Medicine, Vilnius University, Vilnius, Lithuania. 

Abstract 

Introduction: cardiac autonomic neuropathy is a common and severe complication of diabetes 

that involves parasympathetic and, as the disease progresses, sympathetic heart nervous fibers. Aim: this 

article aims to review the information available in the literature on the epidemiology, pathogenesis, and 

treatment of autonomic cardiac neuropathy. Literature search strategy: a literature search was performed 

using Google Scholar, PubMed, and Cochrane Library databases. The following terms were used together 

or individually, in different combinations: “cardiac”, “autonomic”, “neuropathy”, “dysfunction”, 

“assessment”, “diabetes”, “treatment”, “prediabetes”, “pathophysiology”, “pathology ”,“ epidemiology 

”. Conclusion: the lesion is associated with a long duration of diabetic disease, but primary nerve lesion 

can also be observed in prediabetes. Treatment of autonomic cardiac neuropathy is based on symptom and 

pathogenetic factors control. There is still a lack of solid evidence for the effectiveness of pharmacological 

therapy, so reasonable control of cardiovascular risk factors and diabetes is the leading way to stop the 

progression of the disease. Cardiac autonomic neuropathy is associated with overall mortality and increased 

morbidity of cardiovascular system diseases. 

Keywords: cardiac autonomic neuropathy, cardiac autonomic neuroapthy treatment, cardiac autonomic 

neuropathy etiology and pathogenesis. 
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Santrauka 

Įvadas: širdies autonominė neuropatija yra dažna ir sunki diabeto komplikacija, kurios metu 

pažeidžiamos parasimpatinės, o pažengus ligai ir simpatinės širdies skaidulos. Tikslas: šio darbo tikslas yra 

apžvelgti literatūroje esančią informaciją apie širdies autonominės neuropatijos epidemiologiją, patogenezę 

ir gydymą. Literatūros paieškos strategija: literatūros paieška vykdyta naudojantis Google Scholar, 

PubMed ir Cohrane Library duomenų bazėmis. Kartu arba pavieniai, įvairiomis kombinacijomis buvo 

naudojami šie raktiniai žodžiai: „cardiac”, „autonomic”, „neuropathy”, „dysfunction”, „assessment”, 

„diabetes”, „treatment”, „prediabetes”, „pathophysiology”, „pathology”, „epidemiology”. Buvo 

pasirinktos tik anglų kalba išspausdintos publikacijos, aprašančios tyrimus suaugusiųjų populiacijoje. 

Išvados: Pažeidimas siejamas su ilga diabeto ligos trukme, tačiau daliai pacientų pirminius pokyčius galima 

stebėti ir prediabeto metu. Širdies autonominės neuropatijos gydymas pagrįstas simptomų kontrole ir 

poveikiu į patogenezinius veiksnius. Medikamentinės terapijos efektyvumui vis dar trūksta svarių įrodymų, 

tad gera kardiovaskulinių rizikos veiksnių ir diabeto kontrolė bei yra pagrindiniai ligos progresavimo 

stabdymo būdai. Širdies autonominė neuropatija reikšmingai didina diabetu sergančių pacientų 

mirštamumą ir sergamumą kitomis kardiovaskulinės sistemos ligomis. 

Raktiniai žodžiai: širdies autonominė neuropatija, širdies autonominės neuropatijos gydymas, 

širdies autonominės neuropatijos etiologija ir patogenezė. 

Įvadas 

Cukrinio diabeto (CD) paplitimas 

pasaulyje 2019 metais, remiantis Tarptautinės 

diabeto federacijos duomenimis, siekė 463 mln. 

atvejų (1). Manoma, kad CD paplitimas 

artimiausiais dešimtmečiais augs ir 2040 metais 

pasieks 642 mln. atvejų 20-79 metų amžiaus 

asmenų grupėje (2). Cukrinis diabetas 

grėsmingas besivystančiomis mikrovaskulinėmis 

ir makrovaskulinėmis komplikacijomis - PSO 

teigimu, kasmet pasaulyje apie 1,6 mln. mirčių 

įvyksta dėl išvysčiusių cukrinio diabeto 

komplikacijų (3). Vis augantis CD paplitimas ir 

ligos našta dėl su liga asocijuotų komplikacijų 

turi ypač didelį socialinį ir ekonominį poveikį 

(4). PSO pabrėžia, kad ši lėtinė patologija yra 

prioritetinė XXI a. sveikatos problema (4). Viena 

iš sunkiausią neįgalumą sukeliančių CD 

komplikacijų yra diabetinė neuropatija (DN), 

aptinkama iki 50 proc. visų sergančiųjų diabetu 

(2). Širdies autonominė neuropatija (ŠAN) yra 

viena iš diabetinės neuropatijos formų, kuomet 

pažeidžiamos autonominės širdies skaidulos (5). 

ŠAN paplitimas tarp sergančiųjų diabetu įvairių 

autorių duomenimis labai varijuoja ir gali siekti 

91 proc. tarp sergančiųjų 2 tipo cukriniu diabetu 

ir 75 proc. tarp sergančiųjų 1 tipo cukriniu 
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diabetu (6). Tai dažna ir rimta cukrinio diabeto 

komplikacija, siejama su iki 5 kartų išaugusia 

kardiovaskulinės mirties rizika dėl gyvybei 

pavojingų aritmijų, tyliosios miokardo išemijos 

ir staigios mirties (7,8). Vis dėlto, dėl 

nespecifinių, neišreikštų simptomų ligos 

pradžioje, lėto progresavimo ir diagnostinių 

ypatumų cukriniu diabetu sergantiems 

pacientams ši būklė dažnai nėra diagnozuojama 

(6,8).  

Literatūros paieškos strategija 

Literatūros paieška vykdyta naudojantis 

Google Scholar, PubMed ir Cohrane Library 

duomenų bazėmis. Kartu arba pavieniai, 

įvairiomis kombinacijomis buvo naudojami šie 

raktiniai žodžiai: „cardiac”, „autonomic”, 

„neuropathy”, „dysfunction”, „assessment”, 

„diabetes”, „treatment”, „prediabetes”, 

„pathophysiology”, „pathology”, 

„epidemiology”. Buvo pasirinktos tik anglų kalba 

išspausdintos publikacijos, aprašančios tyrimus 

suaugusiųjų populiacijoje.  

Diabetinių neuropatijų klasifikacija 

Kol kas nėra vieningos DN klasifikacijos (9). 

Įvairūs autoriai naudoja skirtingas DN 

klasifikacijas, tačiau jos visos remiasi keliais ar 

vienu iš šių kriterijų: 

- anatominis neuropatijos pasiskirstymas: 

distalinė ar proksimalinė, simetriška ar 

asimetriška; difuzinė ar židininė; 

- klinikinė neuropatijos eiga: ūmi, 

poūmė, lėtinė; 

- klinikiniai neuropatijos požymiai: 

skausminga, neskausminga, sensorinė, 

motorinė, autonominė;  

-  neuropatijos patofiziologija (9,10).  

Viena paskutiniųjų ir plačiausiai 

klinikinėje praktikoje naudojamų yra 2017 m. 

Amerikos Diabeto Asociacijos (ADA) 

klasifikacija (1 lentelė) (11).  

Diabetinė autonominė neuropatija 

(DAN) yra klinikinis diabetinės neuropatijos 

variantas. DAN yra progresuojanti simetrinė 

neuropatija ir pagal pažeidimo lokalizaciją toliau 

skirstoma į širdies ir kraujagyslių DAN, 

virškinamojo trakto DAN, šlapimo ir lytinių takų 

DAN, sudomotorinę disfunkciją, hipoglikemijos 

simptomų nejutimą ir sutrikusią vyzdžių reakciją 

(1 lentelė) (9). 
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1 lentelė. Diabetinių neuropatijų klasifikacija pagal Amerikos Diabeto Asociaciją (ADA) (11). 

Difuzinės neuropatijos 

o Difuzinė sensorinė periferinė neuropatija 

- Smulkių skaidulų neuropatija 

- Stambių skaidulų neuropatija 

- Mišri smulkių ir stambių skaidulų neuropatija (dažniausia) 

o Autonominė neuropatija 

- Širdies ir kraujagyslių 

- Virškinamojo trakto 

- Šlapimo ir lytinių takų 

- Sudomotorinė disfunkcija 

- Hipoglikemijos simptomų nejutimas 

- Sutrikusi vyzdžių reakcija 

Mononeuropatijos (mononeuritis multiplex) (atipinės formos) 

o Izoliuotos galvinio ar periferinio nervo  

o Mononeuritis multiplex  

Radikulopatijos ar poliradikulopatijos (atipinės formos) 

o Radikulopleksinė neuropatija  

o Krūtinės ląstos radikulopatija 

Nediabetinės neuropatijos, pasireiškiančios sergant cukriniu diabetu 

o Spaudimo paralyžiai 

o Lėtinė uždegiminė demielinizuojanti polineuropatija 

o Radikulopleksinė neuropatija 

o Ūmios skausmingos smulkių skaidulų neuropatijos  

Širdies autonominės neuropatijos 

epidemiologija ir patogenezė 

ŠIRDIES AUTONOMINĖS 

NEUROPATIJOS APIBRĖŽIMAS IR 

EPIDEMIOLOGIJA 

Širdies autonominės neuropatijos 

(ŠAN) metu yra pažeidžiamos autonominės 

nervų skaidulos, inervuojančios širdį ir 

kraujagysles, ko pasekoje yra sukeliami širdies 

ritmo ir kraujagyslinės dinamikos sutrikimai 

(5,10). Diabetinė ŠAN, pagal Toronto diabetinės 

neuropatijos susitarimo grupę, apibrėžiama kaip 

autonominės širdies ir kraujagyslių sistemos 

kontrolės sutrikimas sergant cukriniu diabetu, 

atmetus kitas galimas kardiovaskulinės sistemos 

sutrikimo priežastis (5). ŠAN paplitimas 

varijuoja nuo 2-91 proc. sergant pirmo tipo 

cukriniu diabetu (CD 1) ir nuo 25-75 proc. 

sergant antro tipo cukriniu diabetu (CD 2) (6). 

Šie reikšmingi epidemiologiniai skirtumai, pasak 

literatūros, greičiausiai yra susiję su tuo, jog nėra 

vieningų diagnostinių kriterijų ŠAN nustatymui 
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(6). Sergamumas auga ilgėjant sergančiųjų 

diabetu ligos stažui ir gali pasiekti 60-65 proc. 

tarp sergančiųjų 15 metų ir ilgiau (6,12). ŠAN 

aptinkamas apie 7 proc. pacientų, kuriems 1 arba 

2 tipo diabetas diagnozuotas naujai (13). 

Manoma, kad metinė rizika susirgti ŠAN yra 6 

proc. ir 2 proc. atitinkamai sergant CD 1 ir CD 2 

(13). 

ŠAN IR PREDIABETAS 

Naujausiose apžvalgose ir didesniuose 

populiaciniuose tyrimuose nustatomas 9-17 proc. 

ŠAN paplitimas tarp prediabetu sergančių 

asmenų (14–17). Rizikos veiksniai ŠAN 

išsivystymui prediabeto metu yra vyresnis 

amžius, didelis KMI ir liemens apimtis, 

medikamentais gydoma hipertenzija, aukštas 

gliukozės tolerancijos mėginio II taškas ir aukšta 

glikemija po valgio (14,18). Šie rizikos veiksniai 

lemia hiperinsulinizmą, kuris yra pagrindinis 

veiksnys, skatinantis simpatovagalinį disbalansą 

su simpatinės nervų sistemos (SNS) dominavimu 

(14). Insulino sąlygota SNS aktyvacija vyksta 

centriniu ir periferiniu keliais, įskaitant ir 

karotidinių chemoreceptorių stimuliaciją (14). 

Nervo klajoklio parasimpatinių skaidulų 

denervacija įvyksta ankstyvose ŠAN stadijose, 

dėl hiperglikemijos (14,18). SNS dominavimas ir 

toliau skatina rezistentiškumą insulinui ir 

hiperinsulinemiją prediabeto metu (14). Širdies 

sistemos autonominės sistemos pažeidimas taip 

pat gali būti stebimas esant kitoms būklėms, 

susijusioms su insulino rezistencija ir 

hiperinsulinemija: policistinių kiaušidžių 

sindromui, miego apnėjai, ne alkoholiniam 

kepenų suriebėjimui (14,19).  

ŠAN PATOGENEZĖ IR RIZIKOS 

VEIKSNIAI SERGANT CD 1 IR CD 2 

Širdies susitraukimų dažnį, ritmą ir 

kontraktiliškumą reguliuoja simpatinės ir 

parasimpatinės skaidulos (16). Širdies 

parasimpatinės nervinės skaidulos atkeliauja su 

nervu klajokliu, kuris kyla iš pailgųjų smegenų 

(16). Simpatinė širdies inervacija atkeliauja iš 

kairės ir dešinės pusės simpatinių nervų ganglijų 

(16).  

Neuropatijos išsivystymą sergant CD 1 

ir CD 2 lemia skirtingi patofiziologiniai 

mechanizmai ir rizikos veiksniai (8). Glikemijos 

variabilumas, diabetinė neuropatija, diabetinė 

retinopatija ir diabetinė nefropatija yra su ŠAN 

susiję rizikos veiksniai, dažniau aptinkami 

sergant CD 1 (18). CD 2 metu aptinkami 

nepriklausomi rizikos faktoriai yra vyresnis 

amžius, nefropatija, retinopatija ir aukštas kūno 

masės indeksas (KMI), aukšta glikuoto 

hemoglobino ir trigliceridų koncentracija (18). 

Hiperglikemija didesnę įtaką ŠAN išsivystymui 

turi sergant CD 2 (18). CD 1 atveju ŠAN 

išsivystymo rizika dažniau siejama su glikemijos 

variabilumu - progresavimą skatina tiek 

hiperglikeminiai, tiek hipoglikeminiai epizodai 

(13). ŠAN išsivystymo riziką taip pat didina 

rūkymas ir metabolinio sindromo (MS) 

komponentai: aukštas kraujospūdis, didelis KMI, 

didelė liemens apimtis ir lipidų apykaitos 

sutrikimai (5–8,12). Nutukimas yra metaboliškai 

aktyvi būklė, kuriai būdingas padidėjęs leptino 

išskyrimas ir sisteminis uždegimas (20). 

Hiperleptinemija siejama su ŠAN išsivystymu 

sergant CD 2 (20). Dislipidemija esant nutukimui 

slopina baroreflekso atsaką ir taip sąlygoja 

simpatovagalinį disbalansą (20). MS labiau 

būdingas CD 2, tačiau MS komponentų 

identifikacija ir kontrolė kliniškai reikšminga 

abiems tipams: sėkmingai koreguojant 

kardiovaskulinius rizikos veiksnius, ŠAN 
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progresavimo tikimybė sumažėja 68 proc. CD 2 

atveju ir 53 proc. sergant CD 1 (7). Duomenys 

dėl lyties kaip rizikos veiksnio ŠAN išsivystymo 

rizikai nėra vieningi (7,18). Galima didesnė 

rizika moterims, sergančioms CD 2, ir vyrams, 

sergantiems CD 1 (18,21). Tautybė, kitaip nei 

diabetinei polineuropatijai, nėra rizikos faktorius 

ŠAN (18). Naujausioje Spallone apžvalgoje 

įvardytos naujos sąsajos tarp ŠAN išsivystymo ir 

D vitamino hiper- ir hipovitaminozės sergant tiek 

CD 1, tiek CD 2 (18). Šioje apžvalgoje taip pat 

pažymima, kad B12 hipovitaminozė ir žema 

bilirubino koncentracija kraujyje susijusi su ŠAN 

išsivystymo rizika sergant CD 2 (18). 

ŠAN patogenezė sergant CD 2 nėra iki 

galo aiški ir remiasi diabetinės polineuropatijos 

patogenezės modeliais, tačiau žinoma, kad 

pažeidimas prasideda ankstyvose ligos stadijose 

(6,14). Vienas pagrindinių patofiziologinių 

veiksnių yra hiperglikemijos sukeltas oksidacinis 

stresas (2). Padidėję galutinių glikozilinimo 

produktų kiekiai sutrikdo neuronų aktyvumą, 

mitochondrijų funkcijas, membranų pralaidumą 

ir endotelio funkciją (12). To pasekoje išsivysto 

endoplazminio tinklo pažeidimas, sutrinka nervo 

perfuzija, pasireiškia žemo laipsnio uždegimas, 

kalcio balanso sutrikimas ir galiausiai – neuronų 

apoptozė (1 paveikslas) (12). Pirmiausiai 

pažeidžiama parasimpatinė nervų sistema, todėl 

sutrinka pusiausvyra tarp parasimpatinės ir 

simpatinės nervų sistemų tonuso ir pradeda 

dominuoti simpatinė nervų sistema (22). 

Kliniškai tai pasireiškia baroreflekso jautrumo ir 

širdies ritmo variabilumo sumažėjimu (12). 

Pjūvinių tyrimų rezultatai rodo, kad aukštesnė 

uždegiminių mediatorių koncentracija kraujyje 

sergantiesiems CD 2 lemia sunkesnę ŠAN 

diabeto pradžioje (18,23).  

Simpatinio tonuso dominavimo sukelta 

norepinefrino hipersekrecija ir rezistentiškumas 

insulinui paveikia gliukozės utilizaciją miokarde 

- vienintelis energijos šaltinis miokarde lieka 

laisvosios riebalų rūgštys (22). Laisvosios 

riebalų rūgštys yra nepakankama energijos forma 

lemianti aukštą miokardo deguonies 

sunaudojimą, didelį deguonies poreikį ir 

tolimesnį reaktyvių deguonies formų 

susidarymą. Visi šie pokyčiai skatina miokardo 

remodeliaciją (22).  

Pažeidimui gilėjant atsiranda ir 

simpatinių skaidulų pažeidimas, pirmiausia 

stebimas distaliai širdies viršūnėje, o procesams 

tęsiantis plinta link bazės (22). Visi šie procesai 

lemia vėlyvuosius ŠAN simptomus – ortostatinę 

hipotenziją ir fiksuotą širdies susitraukimų dažnį 

(22).  

ŠAN patogenezė sergant CD 1 

nesiskiria nuo CD 2, ypač esant glikemijos 

kontrolės stokai ar kardiovaskulinės rizikos 

veiksniams (1 paveikslas). Tačiau egzistuoja ir 

kiti etiopatofiziologiniai veiksniai. ŠAN 

išsivystymą esant CD gali lemti ir genetinė 

predispozicija. Yra nustatyti ACE, ADRB2,  

AKR1B1, APOE, CAT, GNAS, MTHFR, NF-κB, 

NOS, TLR2, TLR4 ir SREBP-1 genų variantai, 

lemiantys didesnę ŠAN riziką CD1 pacientams 

(24,25). TCF7L2, CHT1 ir TNF-α genų pokyčiai 

yra asocijuojami su ŠAN sergant CD 2 (24). Vis 

dėlto, daugelio šių genų įtaka patogenezei nėra 

aiški ir patikrinta (24,26,27). Taip pat stebimos 

asociacijos tarp ŠAN išsivystymo ir polimorfiškų 

genų, koduojančių mikroribonukleininines 

rūgštis (mikroRNR) (18,28). MikroRNR 

reguliuoja genų ekspresiją posttrankripciniame 

lygyje (18). Šios reguliacijos sistemos sutrikimai 

stebimi sergant diabetu ir jo komplikacijomis 

(18,24,25). Vis dėlto, Osztovits et al atlikti 
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dvynių tyrimai neparodė didelės genetinių 

veiksnių įtakos kardiovaskulinės sistemos 

autonominei funkcijai (29). Tyrime teigiama, kad 

didesnę įtaką ŠAN išsivystymui turi aplinkos 

veiksniai (29).  

Yra įrodymų, kad įtakos ŠAN 

patogenezei sergant CD 1 turi ir autoimuniniai 

veiksniai (8). Neuronai ir kasos beta ląstelės turi 

bendrą neuroektoderminę kilmę bei bendrus 

antigenus, todėl antikūnai, sukeliantys CD 1, gali 

būti nukreipti ir prieš autonominę nervų sistemą 

(8).  

 

1 paveikslas. Diabetinės neuropatijos patogenezės schema. Insulino deficitas (CD 1) ir rezistencija 

insulinui (CD 2) sukelia PI3-K/Akt signalizavimo ašies inhibiciją bei tolimesnę oksidacinę mitochondrijų 

neurone pažaidą (30). CD 1 – 1 tipo cukrinis diabetas; CD 2 – 2 tipo cukrinis diabetas; MTL – mažo tankio 

lipoproteinai; DTL – didelio tankio lipoproteinai; LRR – laisvosios riebalų rūgštys; PI3-K - 

fosfatidilinozitol 3-kinazė; RDF – reaktyviosios deguonies formos; RAF – reaktyviosios azoto formos; 

DNR – dezoksiribonukleino rūgštis; ET – endoplazminis tinklas. Paveikslas pritaikytas iš Pop-Busui et al. 

„Diabetic Neuropathy: A Position Statement by the American Diabetes Association“ (2017). 
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Širdies autonominės neuropatijos gydymas 

ir prognozė 

Literatūroje išskiriami du svarbiausi 

ŠAN gydymo aspektai: ligos progresavimo 

stabdymas ir ligos simptomų kontrolė (6,11). 

Hiperglikemija yra pagrindinis ŠAN 

patofiziologinis veiksnys, todėl griežta 

glikemijos kontrolė, kaip parodė DCCT/EDIC 

tyrimas, gali sumažinti ŠAN išsivystymą iki 50 

proc. sergant CD 1 (6,7,31). Šis tyrimas neparodė 

tik glikemijos kontrolės įtakos ŠAN išsivystymui 

sergant CD 2, bet įvardijo, kad glikemijos 

kontrolė kartu su gyvenimo būdo pokyčiais ir 

kardiovaskulinių rizikos veiksnių valdymu gali 

sumažinti ŠAN išsivystymą iki 60 proc. (6,7).  

Biguanidų ir natrio - gliukozės 

transporterio 2 inhibitorių (angl. sodium glucose 

transporter 2 inhibitors (SGLT2i)) vartojimas 

CD 2 pacientams taip pat teigimai veikia širdies 

autonominę funkciją ir mažina simpatovagalinį 

disbalansą (18). SGLT2i slopina simpatinį 

aktyvumą (18). Biguanidai mažina laisvųjų 

riebalų rūgščių koncentraciją plazmoje ir 

insulino rezistentiškumą taip slopindami 

neuropatinį poveikį širdies autonominei sistemai 

(18). Ne medikamentinės intervencijos, tokios 

kaip optimalus fizinis aktyvumas ir svorio 

metimas didina insulino jautrumą bei 

parasimpatinį aktyvumą ir gali būti efektyvesnės 

už metforminą gerinant autonominę širdies 

funkciją (12,28). Kitas svarbus veiksnys yra 

kardiovaskulinių rizikos veiksnių, ypač 

dislipidemijos, valdymas (12,13). 

Patofiziologiškai dislipidemijos kontrolė mažina 

sisteminį uždegimą ir slopina ŠAN vystymąsi 

(20). Dislipidemija CD pacientams gydoma 

nustačius kardiovaskulinės rizikos grupę ir 

lipidemijos tikslus (12).  

ŠAN progresavimą esant CD taip pat 

stabdo ir tiesiogiai patogenezinius veiksnius 

veikiantys vaistai (12,18,28). α-Lipoinės rūgšties 

vartojimas veikia įvairias patogenetines ŠAN 

dalis, tačiau jos efektyvumas buvo įrodytas tik 

mažų imčių tyrimuose (18,28). Be to, kartu 

skiriami ir kiti antioksidantai, tokie kaip 

nikotinamidas ir alopurinolis, nepagerino vaistų 

derinį vartojusių pacientų širdies autonominės 

funkcijos (18,28). ŠRV rodiklius gerina 

angiotenziną konvertuojančio fermento 

inhibitorių (AKFI) ir α-lipoinės rūgšties derinys 

(18,28). Aldozės reduktazės inhibitoriai turi 

teigiamą poveikį ŠAN simptomams, tačiau yra 

neefektyvūs esant sunkiai ŠAN (12). AKFI ir β-

adrenoblokatoriai skiriami kaip monoterapija 

taip pat gali pagerinti simpatovagalinį 

disbalansą, tačiau tyrimų rezultatai nėra vieningi 

(18,28). Vitaminas E ir C peptido efektyvumas 

lėtinant ŠAN progresavimą buvo įrodyti mažų 

imčių tyrimuose (6). 

Simptominei ortostatinės hipotenzijos 

reiškinių kontrolei dažniausiai užtenka 

nemedikamentinių priemonių – didinti vandens 

suvartojimą, vengti staigių kūno pozicijos 

pokyčių, apriboti fizinę veiklą, didinančią 

intraabdominalinį ar intratorakalinį spaudimą, 

mūvėti kompresines kojines, valgyti dažniau ir 

mažesnėmis porcijomis (18,28). Taip pat esant 

ortostatiniams simptomams reikėtų vengti 

triciklių antidepresantų, α-adrenoreceptorių 

antagonistų ir diuretikų vartojimo, kurie gali 

iššaukti ar pagilinti simptomus (28). Jungtinių 

Amerikos Valstijų maisto ir vaistų administracija 

medikamentiniam ortostatinės hipotenzijos 

gydymui patvirtino midodriną ir droksidopą 

(18,28). Kiti medikamentai šios ligos gydymui 

yra fludrokortizonas, oktreotidas, eritropoetinas 

ir piridostigminas (18,28). Ortostatinės 
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hipotenzijos gydymas gali būti ypač sunkus esant 

sutrikusioms naktinėms AKS reakcijoms, 

siekiant sumažinti naktinį AKS ir nepabloginant 

ortostatinių simptomų (18). Tokiu atveju 

sutrikusiai naktinei AKS reguliacijai skiriami 

trumpai veikiantys antihipertenzikai, tokie kaip 

kaptoprilis, losartanas ir nitroglicerinas (18).  

ŠAN PROGNOZĖ 

ŠAN, literatūros duomenimis, didina 

koronarinės arterijų ligos, diabetinės 

nefropatijos, insulto, širdies nepakankamumo ir 

aritmijų sergamumą (5,12). ŠAN taip pat siejama 

ir su padidėjusiu mirtingumu, kurio dažniausia 

priežastis yra staigi kardialinė mirtis (12,28). 

ŠAN 5 metų mirtingumas sergant diabetu 

varijuoja tarp 16-50 proc. (28). ŠAN 

mirštamumo riziką didina žemas ŠRV rodiklis, 

kartu diagnozuota periferinė polineuropatija, 

QTi prailgėjimas ir ŠAN sąlygota ortostatinė 

hipotenzija (12).  

Išvados 

1. ŠAN yra dažna cukrinio diabeto 

komplikacija, lemianti aukštą mirtingumą. 

2. Naujausiais duomenimis, autonominių 

širdies skaidulų pažeidimas gali prasidėti jau 

prediabeto metu, be to ŠAN išsivystymo rizika 

auga su diabeto stažu.  

3. ŠAN gydymas remiasi patogenezinių 

mechanizmų slopinimu, tačiau ŠAN patogenezė 

yra ekstrapoliuojama iš somatinių neuropatijos 

variantų ir nėra iki galo aiški. 

4. Tyrimai nevieningai rodo patogenezę 

veikiančių vaistų efektyvumą, tad pagrindinė 

ligos valdymo ašis yra rizikos veiksnių kontrolė.  
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