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3. SANTRAUKA 

 

Autorius: Mantvydas Stuoka 

Pavadinimas: Ligonių, sergančių ūminiais išeminiais sindromais ir cukriniu diabetu, trombocitų 

agregacijos rodiklių įvertinimas 

Tikslas: Darbo tikslas buvo įvertinti cukrinio diabeto (CD) įtaką trombocitų funkcijai pacientams, 

gydytiems dėl ūminių išeminių sindromų (ŪIS) dviguba antiagregantų terapija (DAGT). Siekėme 

nustatyti ir palyginti trombocitų agregacijos (TA) rodiklius CD sergančių ir nesergančių tiriamųjų 

grupėse, taip pat atsižvelgdami į antropometrinius, demografinius rodiklius ir greta vartojamus vaistus. 

Metodika: Tiriamųjų imtį sudarė LSMUL KK kardiologijos klinikos pacientai (n=286; iš jų 86 (30,1 

proc.) buvo sergantys CD), patyrę ūminį miokardo infarktą ar sergantys nestabiliąja krūtinės angina ir 

gydyti DAGT (aspirinu ir klopidogreliu). Praėjus nemažiau nei 2 sav. nuo DAGT pradžios, pacientų 

TA ištirta šviesos pralaidumo agregometrijos metodu. Agregacija sužadinta adenozindifosfatu (ADF), 

epinefrinu (ADR) ir arachidono rūgštimi (ARA). Rezultatai pateikti kaip vidurkis ± standartinis 

nuokrypis (SN). Rodikliai taip pat palyginti atsižvelgiant į pacientų lytį, amžių (<60 m.; ≥60 m.), 

liemens apimtį (<90 cm; 90-99 cm; >99 cm) ir vartojamus medikamentus. Rezultatai laikyti statistiškai 

reikšmingais, kai p≤0,05. 

Rezultatai: CD nesergančių pacientų TA buvo reikšmingai žemesni nei diabetu sergančių, agregaciją 

sužadinus ADF (26,12 ± 7,76 proc.agr ir 35,57 ± 14,11 proc.agr) ir ADR (29,67 ± 12,73 proc.agr ir 35,99 

± 17,08 proc.agr). TA rodikliai paveikus ARA reikšmingai nesiskyrė. CD nesergančių pacientų TA 

rodikliai taip pat buvo reikšmingai žemesni atsižvelgiant į amžių: <60 m. (26,71 ± 8,01 proc.agr ir 

33,05 ± 13,72 proc.agr) ir ≥60 m. (25,69 ± 7,58 proc.agr ir 36,38 ± 14,25 proc.agr); lytį: vyrų (25,47 ± 

7,93 proc.agr ir 35,12 ± 14,41 proc.agr) ir moterų (28,02 ± 7,00 proc.agr ir 36,45 ± 13,72 proc.agr); 

liemens apimtį: <90 cm (25,70 ± 6,89 proc.agr ir 34,10 ± 16,25 proc.agr), 90-99 cm (25,68 ± 7,61 

proc.agr ir 35,75 ± 12,88 proc.agr) ir >99 cm (26,94 ± 8,71 proc.agr ir 35,77 ± 14,38 proc.agr). Statistiškai 

reikšmingai didesni TA rodikliai nustatyti CD sergančių ligonių imtyje, nepriklausomai nuo to, ar jie 

vartojo bet kurį iš šių vaistų: AKFI, aspiriną, furozemidą/torazemidą, ISMN, ivabradiną, ranitidiną, 

spironolaktoną, statinus.  

Išvados: DAGT aspirinu ir klopidogreliu buvo mažiau veiksminga diabetu sergantiems pacientams. 

Nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, liemens apimties ir greta vartojamų vaistų, ligonių, sergančių CD, 

TA rodikliai buvo statistiškai reikšmingai didesni nei nesergančių. Tokie rezultatai leidžia manyti, kad 

CD yra reikšmingas nepriklausomas nepakankamai efektyvios DAGT rizikos veiksnys. 
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3. SUMMARY 

 

Author: Mantvydas Stuoka 

Title: The assessment of platelet aggregation in the diabetic patients with acute coronary syndrome 

(ACS) 

Objective: The purpose of this study was to evaluate the impact of diabetes mellitus (DM) on platelet 

function in the patients treated with dual antiplatelet therapy (DAPT) due to ACS. Our objective was 

to assess platelet aggregation (PA) in the diabetic patients compared to nondiabetic subjects, also 

factoring in anthropometric, demographic data and treatment with other drugs. 

Methods: The study sample was composed of the patients hospitalized to the hospital of Lithuanian 

University of Health Sciences Kauno klinikos Department of Cardiology (n=286, including 86 (30.1 

%) diabetics) due to myocardial infarction or unstable angina and treated with DAPT (aspirin and 

clopidogrel). At least 2 weeks after the initial treatment with DAPT, PA was assessed using light 

transmittance aggregometry. Agonists, such as adenosine diphosphate (ADP), epinephrine (ADR), and 

arachidonic acid (ARA) were used to induce PA. The results were presented as the mean ± standard 

deviation (SD). PA mean was also compared according to the patient gender, age (<60 years; ≥60 

years), waist circumference (<90 cm; 90-99 cm; >99 cm), and treatment with other drugs. The results 

were considered statistically significant when p≤0.05. 

Results: PA induced by ADP (26.12 ± 7.76 %agr vs. 35.57 ± 14.11 %agr) and ADR (29.67 ± 12.73 %agr 

vs. 35.99 ± 17.08 %agr) was significantly higher in the diabetic patients. PA with ARA had no 

significant difference. PA values were also significantly lower in the patients without DM according to 

the age: <60 years (26.71 ± 8.01 %agr vs. 33.05 ± 13.72 %agr) and ≥60 years (25.69 ± 7.58 %agr vs. 

36.38 ± 14.25 %agr); gender: male (25.47 ± 7.93 %agr vs. 35.12 ± 14.41 %agr) and female (28.02 ± 7.00 

%agr vs. 36.45 ± 13.72 %agr); waist circumference: <90 cm (25.70 ± 6.89 %agr vs. 34.10 ± 16.25 %agr), 

90-99 cm (25.68 ± 7.61%agr vs. 35.75 ± 12.88 %agr), and >99 cm (26.94 ± 8.71 %agr vs. 35.77 ± 14.38 

%agr). PA was significantly higher in the diabetic patients compared with nondiabetic patients, 

regardless of the treatment with either of these drugs: ACE inhibitors, aspirin, furosemide/torasemide, 

ISMN, ivabradine, ranitidine, spironolactone or statins. 

Conclusions: DAPT with aspirin and clopidogrel was less effective in the diabetic patients. Platelet 

aggregation was significantly increased in the diabetic patients compared to the nondiabetics despite 

their age, gender, waist circumference, and treatment with other drugs. These results suggest that DM 

is the major independent risk factor for the decreased efficacy of DAPT. 
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7. SANTRUMPOS 

 

ADF – adenozindifosfatas. 

ADR – epinefrinas (adrenalinas). 

AKFI – angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriai. 

ARA – arachidono rūgštis. 

COX-1 – ciklooksigenazė-1. 

DAGT – dviguba antiagregantų terapija. 

ICAM-1 – intraląstelinė adhezijos molekulė-1. 

ISMN - izosorbido mononitratas. 

IŠL – išeminė širdies liga. 

MI – miokardo infarktas. 

MS – metabolinis sindromas. 

PAI-1 – plazminogeno aktyvatoriaus inhibitorius. 

PKCβ – proteinkinazė C β. 

PKI – perkutaninė koronarinė intervencija. 

PPP – mažai trombocitų turinti plazma. 

PRP – trombocitų praturtinta plazma. 

SN – standartinis nuokrypis. 

STEMI – miokardo infarktas su ST segmento pakilimu. 

ŠKL – širdies ir kraujagyslių ligos. 

TA – trombocitų agregacija. 

TF – audinių faktorius. 

tPA – audinių plazminogeno aktyvatorius. 

TXA2 – trombaksanas A2. 

ŪIS – ūminės išemijos sindromas. 

VASP – vazodilatatoriaus stimuliuotas fosfoproteinas. 

VCAM-1 – kraujagyslinė ląstelinė adhezijos molekulė-1. 

VWF – von Willibrand’o faktorius. 
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8. ĮVADAS 

 

Pasaulyje sparčiai daugėja cukriniu diabetu (CD) sergančių žmonių dėl plintančio nutukimo, 

senstančios visuomenės ir kitų priežasčių [1]. 2010 m. sergančių CD žmonių skaičius pasaulyje siekė 

daugiau nei 170 milijonų ir prognozuojama, jog 2030 m. šia liga sergančių bus daugiau nei 350 

milijonų [2]. Daugelis epidemiologinių ir klinikinių tyrimų rodo, jog cukrinis diabetas yra svarbus 

nepriklausomas širdies ir kraujagyslių ligų (ŠKL) rizikos veiksnys tiek moterims, tiek vyrams [3]. 

Nepaisant tobulėjančių gydymo strategijų ir koreguojamų rizikos veiksnių kontrolės (pvz., arterinės 

hipertenzijos, rūkymo ir kt.), sergantieji 2 tipo CD išlieka didelės išeminės širdies ligos rizikos (IŠL) 

grupėje [4]. CD sergantys asmenys, nesergantys išemine širdies liga, turi tokią pat ŠKL riziką kaip ir 

žmonės, persirgę miokardo infarktu (MI), tačiau nesergantys CD [5]. Tuo tarpu CD ir IŠL sergančiųjų 

prognozė taip pat yra blogesnė, nes šių asmenų mirtingumas yra 2-4 kartus didesnis nei diabetu 

nesergančių [6]. Didesnį CD sergančių asmenų mirtingumą palyginus su CD nesergančiais lemia 

dažniau pasikartojantys ūminės išemijos sindromai [7]. Dar 1998 m. suomių populiacijoje atliktas 

tyrimas parodė, jog per 7 metus pakartotinį miokardo infarktą CD sergančiųjų imtyje patyrė 45 proc. 

pacientų, o nesergančiųjų – tik 19 proc. [3]. Sergantiesiems CD taip pat būdinga didesnė ankstyvos 

stentų trombozės po perkutaninės vainikinių arterijų intervencijos (PKI) rizika [8]. Pradėjus naudoti 

vaistais padengtuosius stentus CD sergančių asmenų išeitys po taikytos PKI pagerėjo, tačiau 

aterotrombozinių komplikacijų problema, įskaitant ir stentų trombozę, išlieka aktuali [3].  

Viena iš priežasčių, lemiančių didesnę aterotrombozinių komplikacijų riziką diabetu 

sergantiems ligoniams, yra sutrikusi trombocitų funkcija [9]. Didžiausią įtaką daro diabetu sergančių 

asmenų organizme suaktyvėję tam tikri trombocitų aktyvacijos keliai, kurie gali lemti sumažėjusį 

atsaką į geriamuosius antiagregantus [10]. Trombocitai atlieka pagrindinį vaidmenį aterotrombozės 

patogenezėje, todėl vaistai, blokuojantys jų aktyvaciją bei agregaciją, yra svarbūs mažinant diabetu 

sergančių asmenų išeminių įvykių riziką [11]. Nepaisant to, patyrus ūminės išemijos įvykį, visiems 

pacientams skiriamas vienodas medikamentinis gydymas, neatsižvelgiant į CD. Duomenys rodo, kad 

taikant tokią antrinę išeminių įvykių prevenciją diabetu sergančių asmenų išeitys yra blogesnės nei 

nesergančių [12]. Visgi, dauguma tyrimų, kuriais remiantis sudaromos gydymo gairės, atskirai ligos 

baigčių diabetų sergančių asmenų grupėje nevertina ir remiasi rezultatais, gautais ištyrus bendrą 

populiaciją [13]. Šio tyrimo tikslas yra įvertinti, ar dabartinės ūminės išemijos sindromų gydymo 

dviguba antiagregantų terapija (DAGT) rekomendacijos diabetu sergančių ligonių populiacijai yra 

pakankamai efektyvios palyginus su diabetu nesergančiaisiais. Ši tema tampa vis aktualesnė dėl 

sparčiai didėjančio CD sergančių ligonių skaičiaus visame pasaulyje. 
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9. DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Tyrimo tikslas: Įvertinti cukrinio diabeto ir kitų klinikinių veiksnių įtaką trombocitų funkcijai 

pacientams, gydytiems dėl ūminių išeminių sindromų (ŪIS) dviguba antiagregantų terapija. 

Uždaviniai: 

1. Palyginti trombocitų agregacijos rodiklius pacientams, sergantiems ir nesergantiems cukriniu 

diabetu, kurie gydyti antiagregantais po ŪIS ne mažiau nei 2 savaites, grupėse.  

2. Atsižvelgiant į antropometrinius ir demografinius rodiklius, įvertinti pacientų, gydytų 

antiagregantais po ŪIS, trombocitų agregaciją, sergančių ir nesergančių cukriniu diabetu 

grupėse, praėjus 2 savaitėms nuo įsotinamosios vaistų dozės. 

3. Įvertinti trombocitų agregacijos rodiklius ligoniams, gydytiems antiagregantais po ŪIS, 

cukriniu diabetu sergančių ir nesergančių ligonių grupėse, atsižvelgiant į greta vartojamus 

vaistus, praėjus 2 savaitėms nuo pirmos antiagregantų dozės. 

 

 

10. LITERATŪROS APŽVALGA 

 

10.1 Cukrinis diabetas – ŪIS rizikos veiksnys 

 

Pastaraisiais metais ūminės išemijos sindromais susirgusių žmonių populiacijoje daugėja 

sergančiųjų CD: šiuo metu šis skaičius siekia apie 30 proc. [2]. Tai sudaro reikšmingai didelę pacientų 

dalį, nes neigiamas CD poveikis ŪIS baigtims yra nustatytas visame šio sindromo spektre, įskaitant 

nestabiliąją krūtinės anginą, MI be ST pakilimo, medikamentais gydytą MI su ST pakilimu (STEMI) ir 

ŪIS, kai atliekama perkutaninė vainikinių arterijų intervencija [3]. Šie asmenys turi didesnę tiek 

ankstyvojo, tiek vėlyvojo mirtingumą riziką [2]. TIMI tyrime buvo įvertinti daugiau nei 60 000 ŪIS 

sirgusių pacientų duomenys, 10 613 (17 proc.) iš jų buvo sergantys CD. Nustatyta beveik dvigubai 

didesnė ankstyvojo (iki 30 dienų) ir vėlyvojo (1 metų) mirtingumo rizika diabetu sergantiesiems 

nepriklausomai nuo kitų rizikos veiksnių [2]. Svarbu tai, jog pacientams, sergantiems 2 tipo CD, net 70 

proc. mirties atvejų lemia ŠKL priežastys (dažniausiai vainikinių arterijų liga dėl progresuojančios 

aterosklerozės) [3].  
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Dauguma išeminių įvykių yra sukeliami aterosklerozinės plokštelės plyšimo ir dėl to 

vykstančios trombocitų agregacijos, adhezijos ir galiausiai – trombozės [3]. Diabetu sergančių asmenų 

organizme protrombozinę būklę lemia suaktyvėjusi koaguliacija, sutrikusi fibrinolizė, endotelio 

disfunkcija ir trombocitų hiperreaktyvumas. Visa tai lemia spartesnį aterosklerozinių plokštelių 

formavimąsi [4]. Dėl šios priežasties CD sergančiųjų populiacijoje stebima ne tik didesnė ūminės 

išemijos sindromų rizika ir blogesnės baigtys, bet galimas ir nepakankamai efektyvus atsakas į gydymą 

antiagregantais palyginus su diabetu nesergančiais asmenimis [5]. 

  

 

10.2 Aterosklerozės vystymosi ypatumai, sergant CD 

 

Aterosklerozės vystymasis yra lėtai progresuojantis procesas, prasidedantis dėl ankstyvos 

endotelio disfunkcijos ir uždegimo, kurie skatina monocitų aktyvaciją bei putotųjų ląstelių 

formavimąsi. To rezultatas – susidarę lipidiniai ruoželiai. Šie ruoželiai virsta aterosklerozinėmis 

plokštelėmis, kurios suaktyvėjus uždegimui gali tapti nestabilios ir plyšti – susiformuoja trombai. CD 

sergančių asmenų aterosklerozinių plokštelių sudėtyje vyrauja lipidai ir esant uždegiminei būklei 

kraujagyslėse ženkliai padidėja trombozės rizika. Minėti ateroskleroziniai pokyčiai dažniausiai 

nustatomi po 20-30 nepakankamos diabeto kontrolės metų [13]. Juos lemia šie mechanizmai:  

1. Endotelio disfunkcija apima įvairius funkcinius pokyčius: sutrikusią kraujagyslių 

tonuso reguliaciją (vazodilataciją ir vazokonstrikciją), sutrikusią arba per daug suaktyvėjusią 

angiogenezę, susilpnėjusią endotelio barjerinę funkciją ir sustiprėjusią uždegimo aktyvaciją. Sergant 2 

tipo CD endotelio funkcija sutrinka gerokai anksčiau nei diabetas yra diagnozuojamas [14]. 

1 lentelė. Endotelio disfunkcija sergant cukriniu diabetu (Balasubramaniam ir kiti) [3]. 

Sutrikusi vazodilatacija dėl sumažėjusios NO sintezės 

Padidėjusi vazokonstrikcija dėl padidėjusio endotelino-1 kiekio 

Padidėjusi adhezijos molekulių VCAM-1 ir ICAM-1 gamyba 

Padidėjusi chemotaksinių ir prouždegiminių citokinių gamyba 

Padidėjusi trombozės faktorių (PAI-1, TF, VWF, trombaksano) gamyba 

Padidėjęs oksidacinis stresas 

Padidėjusi PKCβ aktyvacija 

Sutrikusi mitochondrijų biogenezė, susiliejimas ir autofagija 

VCAM-1 = kraujagyslinė ląstelinė adhezijos molekulė-1; ICAM-1 = intraląstelinė adhezijos molekulė-1; PAI-1 

= plazminogeno aktyvatoriaus inhibitorius, TF = audinių faktorius; VWF = von Willibrand’o faktorius; PKCβ = 

proteinkinazė C β. 
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2. Suaktyvėjęs kraujo krešėjimas diabetu sergančiųjų organizme yra nulemtas keleto 

skirtingų mechanizmų. Būdinga sutrikusi audinių faktoriaus (TF) produkcija, padidėjęs VII faktoriaus 

kiekis, padidėjusi trombino gamyba, didesni interleukino-6 ir fibrinogeno kiekiai bei susilpnėjusi 

fibrinolizė dėl išaugusios PAI-1 (plazminogeno aktyvatoriaus inhibitoriaus-1) koncentracijos [3]. 

Sergant CD taip pat nustatomas edogeninių antikoaguliantų trūkumas (pvz., proteino C ir 

trombomodulino). Šie krešėjimo  sutrikimai kartu su trombocitų disfunkcija didina trombozės riziką 

diabetu sergančių asmenų populiacijoje [5]. 

PAI-1 ir fibrinogeno kiekis padidėja dėl rezistentiškumo insulinui, tuo pačiu mažėjant audinių 

plazminogeno aktyvatoriaus kiekiui (tPA). Didžiausias PAI-1 kiekis nustatomas pacientams, kurių 

glikemijos kontrolė yra bloga [1].  

TF yra transmembraninis proteinas, nustatomas kraujagyslių ir kitose ląstelėse (monocituose, 

makrofaguose ir trombocituose) [3]. Įtakos didėjančiai TF koncentracijai turi suminis 

hiperinsulinemijos ir hiperglikemijos poveikis [1]. Padidėjęs TF kiekis plazmoje taip pat nustatomas 

vainikinių kraujagyslių liga sergantiems asmenims, ypač ŪIS metu, o tai patvirtina TF reikšmę 

aterotrombozės procese [3].  

VII faktorius yra nuo vitamino K priklausomas krešumo faktorius, sintezuojamas kepenyse. 

Atliktuose tyrimuose buvo nustatytas ryšys tarp šio faktoriaus koaguliacinio aktyvumo ir mirtinų 

kardiovaskulinių įvykių. Be to, padidėjus VII faktoriaus gamybai susidaro daugiau trombino, kuris yra 

būtinas fibrino krešuliui susiformuoti bei lemia jo struktūrą ir stabilumą. Dėl to krešulys būna 

tankesnis ir atsparesnis lizei [3]. 

3. Trombocitų hiperreaktyvumas apibūdinamas sustiprėjusia jų adhezija, aktyvacija ir 

agregacija. Šiuos funkcinius pakitimus lemia kelios grupės priežasčių: hiperglikemija, 

rezistentiškumas insulinui, susijusios metabolinės būklės ir kiti ląsteliniai sutrikimai [5]. Neigiamas 

hiperglikemijos poveikis atsiranda gliukozės koncentracijai dar net nepasiekus diabeto diagnozei 

nustatyti reikiamos ribos [1]. Hiperglikemija skatina P-selektino ekspresiją ir kitų adhezinių 

trombocitų paviršiaus baltymų aktyvaciją [5]. Tuo tarpu rezistentiškumas insulinui lemia padidėjusią 

laisvųjų riebalų rūgščių oksidaciją endotelio ląstelėse ir reaktyvių deguonies radikalų formavimąsi – 

šios reakcijos inicijuoja kitus organizmui žalingus biocheminius kelius. Sumažėjęs insulino poveikis 

skatina kalcio kaupimąsi trombocituose ir sustiprėjusią jų agregaciją. Didelę rolę trombocitų 

aktyvacijoje atlieka ir su CD siejamos metabolinės būklės: nutukimas, dislipidemija bei sustiprėjęs 

sisteminis uždegiminis atsakas [1]. 
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Svarbiausi trombocitų funkcijos pakitimai, skatinantys trombozę yra: 1) sumažėjęs 

membranos takumas dėl lipidinės membranos dalies pokyčių ar glikuotų membranos proteinų; 2) 

padidėjusi trombaksano A2 (TXA2), didinančio trombocitų jautrumą, gamyba; 3) padidėjusi trombocitų 

adhezijos molekulių ekspresija; 4) trombocitų adenozindifosfato (ADF) P2Y12 receptorių aktyvacija, 

lemianti ryšknesnę adheziją, agregaciją ir prokoaguliacinę būklę; 5) padidėjusi trombocitų agregacijai 

svarbių paviršiaus receptorių ekspresija; 6) padidėjusi nuo trombocitų priklausomo trombino gamyba; 

7) sumažėjęs trombocitų jautrumas prostaglandinui I2 ir NO poveikiui; 8) padidėjusi intraląstelinė 

kalcio ir magnio koncentracija, susijusi su aktyvesne agregacija ir adhezija; 9) trombocitai gausiai 

gamina citokinus ir chemokinus, skatinančius uždegimą ir aterogenezę; 10) pagreitėjusi trombocitų 

kaita [3]. 

4. Sutrikusi fibrinolizė – sumažėjęs fibrinolizės aktyvumas yra dažnas diabetą lydintis 

požymis [4]. Fibrinolizės procesas prasideda nuo plazminogeno virsmo plazminu dalyvaujant šios 

reakcijos mediatoriui tPA. PAI-1 slopina fibrinolizę prisijungdamas prie tPA ir taip suformuodamas 

PAI-1/tPA kompleksą [3]. Fiziologiniu atveju insulinas aktyvina fibrinolizę moduliuodamas PAI-1 

kiekį ir taip slopina trombocitų agregaciją bei trombų formavimąsi, tačiau išsivysčius rezistentiškumui 

insulinui padidėja ląstelinė PAI-1 ir fibrinogeno sintezė, o tPA gamyba sumažėja [1]. PAI-1 

koncentracijos padidėjimui įtakos turi ir pati hiperglikemija [3]. Be to, normalaus fibrino struktūroje 

galima išskirti pavienes jo skaidulas, o CD sergančio žmogaus organizme fibrinas sudaro stambias 

mases, morfologiškai primenančias tankų tinklą. Šie fibrino pokyčiai lemia didesnį jo rezistentiškumą 

fibrinolizei [4]. 

 

 

10.3 Ūminės išemijos sindromo gydymo taktika 

 

Lietuvoje ŪIS gydymas yra paremtas Europos kardiologų draugijos sudarytomis gydymo 

gairėmis. Gydymo schemos skiriasi priklausomai nuo to, ar ŪIS yra su ST segmento pakilimu ar be jo. 

Europos kardiologų draugija taip pat yra išleidusi atskiras gaires cukriniu diabetu ir širdies bei 

kraujagyslių ligomis sergančių asmenų tinkamai gydymo taktikai parinkti.  

Pagrindiniai ŪIS be ST pakilimo gydymo principai, remiantis Europos kardiologų draugijos 

gairėmis „ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting 

without persistent ST-segment elevation“ (2015): 
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Gydymo antiagregantais rekomendacijos [15] 

 Aspirinas turėtų būti skiriamas visiems pacientams, neturintiems kontraindikacijų, pradine 

įsotinamąja 150-300 mg doze, vėliau ilgalaike palaikomąja 75-100 mg doze per dieną, nepaisant 

pasirinktos ŪIS gydymo taktikos. (I klasės rekomendacija, įrodymų lygmuo A).  

 Rekomenduojama prie aspirino pridėti P2Y12 inhibitorių ir skirti 12 mėn., nebent yra 

kontraindikacijų. (IA) 

o Tikagreloras (180 mg įsotinamoji dozė, vėliau 90 mg du kartus per dieną) yra 

rekomenduojamas visiems vidutinės-didelės išeminių įvykių rizikos pacientams, nepaisant 

pirminės gydymo taktikos, įskaitant ir asmenis, gydytus klopidogreliu. (IB) 

o Prasugrelis (60 mg įsotinamoji dozė, vėliau 10 mg per dieną) yra rekomenuojamas 

pacientams, kuriems numatoma atlikti PKI, jeigu nėra kontraindikacijų. (IB) 

o Klopidogrelis (300-600 mg įsotinamoji dozė, vėliau 75 mg per dieną) yra 

rekomenduojamas pacientams, kurie negali būti gydomi tikagreloru ar prasugreliu. (IB) 

Rekomendacijos diabetu sergantiems pacientams [15] 

 Rekomenduojama taikyti tokį patį gydymą antiagregantais diabetu sergantiems ir nesergantiems 

pacientams. (IC) 

Pagrindiniai ūminio miokardo infarkto su ST segmento pakilimu gydymo principai, remiantis 

Europos kardiologų draugijos gairėmis „ESC Guidelines for the management of acute myocardial 

infarction in patients presenting with ST-segment elevation“ (2012): 

Ūminio, poūmio ir ilgalaikio MI su ST pakilimu gydymo rekomendacijos [16] 

 Antiagregacinis gydymas mažomis aspirino dozėmis (75-100 mg) sirgusiems STEMI yra 

rekomenduojamas visą likusį gyvenimą. (IA) 

 Dviguba antiagregantų terapija, skiriant aspiriną su prasugreliu arba tikagreloru (vietoje aspirino su 

klopidogreliu) yra rekomenduojama pacientams, kuriems buvo atlikta PKI. (IA) 

 Dviguba antiagregantų terapija su aspirinu ir ADF receptorių antagonistu turi būti tęsiama iki 12 

mėn. po STEMI ir  nemažiau kaip: (IC) 

o 1 mėn. pacientams su metalo stentais. (IC) 

o 6 mėn. pacientams su vaistais dengtais stentais. (IIb B) 

 Dviguba antiagregantų terapija turėtų būti skirama iki 1 metų pacientams, persirgusiems STEMI, 

kuriems stentas nebuvo implantuotas. (IIa C) 
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Antiagregacinių vaistų dozės [16] 

 Aspirinas skiriamas pradine įsotinamąja 150-300 mg doze, vėliau palaikomąja 75-100 mg per dieną 

doze.  

 Tikagreloras pradedamas skirti 180 mg įsotinamąja doze, tęsiant 90 mg du kartus per dieną. 

 Prasugrelio įsotinamoji dozė yra 60 mg, toliau tęsiant 10 mg per dieną. 

 Pradinė klopidogrelio dozė – 600 mg,  vėliau skiriama 75 mg per dieną.  

CD sergantys pacientai turi didesnę mirties ir komplikacijų riziką, bet antiagregacinio ir 

reperfuzinio gydymo taktikos parinkimas niekuo nesiskiria nuo diabetu nesergančiųjų [16]. 

Panašios gydymo rekomendacijos minimos ir specialiai diabetu sergančių asmenų gydymui 

skirtose Europos kardiologų draugijos gairėse: „ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and 

cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD“ (2013): 

Antiagregacinė terapija pacientams, sergantiems CD [13] 

 75-160 mg/d aspirino dozė yra rekomenduojama antrinei ūminės išemijos sindromo prevencijai 

sergant CD. (IA) 

 Rekomenduojama vienerius metus skirti P2Y12 receptorių blokatorius pacientams, sergantiems CD 

ir ŪIS, bei asmenims, kuriems buvo atlikta PKI (vartojimo trukmė priklauso nuo stento tipo). (IA) 

Pacientų, sergančių stabiliąja ar nestabiliąja krūtinės angina ir CD, gydymas [13] 

 Aspirinas yra indikuotinas pacientams, sergantiems CD ir vainikinių kraujagyslių liga, siekiant 

sumažinti kardiovaskulinių įvykių riziką. (IA) 

 Trombocitų P2Y12 receptorių inhibicija kartu su aspirinu yra rekomenduojama pacientams, 

sergantiems CD ir ūminiu išeminiu sindromu. (IA) 

Remiantis šiais dokumentais galima daryti išvadą, kad ŪIS gydyme DAGT taikoma 

nepriklausomai nuo to, ar nustatomas ST pakilimas. Vaistų dozavimas ir jų skyrimo režimas visiems 

pacientams taip pat yra vienodas neatsižvelgiant į diabetą. Tokios gydymo strategijos laikomasi ir 

LSMUL KK kardiologijos klinikoje, iš kurios tyrimui buvo atrinkti kriterijus atitikę pacientai. Kadangi 

jiems buvo taikyta vienoda DAGT taktika, nuspręsta palyginti trombocitų agregacijos skirtumus tarp 

diabetu sergančių ir juo nesergančių pacientų imčių. 
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10.4 Antiagregaciniai medikamentai 

 

Aspirinas blokuoja ciklooksigenazę-1 (COX-1), kuri vykdo TXA2 sintezę trombocituose taip 

slopindamas TXA2 skatinamą trombocitų agregaciją. Šis procesas yra negrįžtamas, nes trombocitai 

neturi branduolio, todėl negali fermento susintetinti naujai [5]. Nedidelės aspirino dozės yra 

rekomenduojamos ir ūmiam išeminiam sindromui gydyti, ir antrinei jo prevencijai nepaisant to, ar 

pacientas serga CD [13]. Tuo tarpu jo nutraukimas gali lemti ūminio išeminio sindromo pasikartojimą 

[3]. Rekomenduojama gydymą pradėti įsotinamąja doze 150-300 mg, po to tęsiant palaikomąją dozę 

75-100 mg per dieną, kuri yra tokio paties veiksmingumo kaip ir didesnės aspirino dozės, tačiau 

sukelia mažesnę gastrointestinalinę netoleranciją ir kraujavimo riziką [16]. „Antiplatelet Trialists’ 

Collaboration“ atliko dvi dideles metaanalizes, kurios apėmė 287 tyrimus su 212 000 didelės rizikos 

pacientų. Kardiovaskulinių įvykių dažnis vartojant aspiriną sumažėjo nuo 22,3 proc. iki 18,5 proc. 

diabetu sergančiųjų kohortoje (p<0,002) bei nuo 16,4 proc. iki 12,8 proc. (p<0,00001) CD 

nesergančiųjų kohortoje [3]. 

Aspirinas patikimai blokuoja COX-1, todėl jo poveikio monitoravimas nėra tikslingas [15]. 

Šiuo metu trūksta tyrimų, kurie padėtų tinkamai įvertinti skirtingų aspirino dozių efektyvumą diabetu 

sergančiųjų populiacijoje, siekiant optimalaus gydymo režimo [7]. Vis dėlto, trombocitų agregacijos 

duomenys leidžia manyti, kad dėl diabetu sergančių pacientų organizme vykstančios greitesnės 

trombocitų kaitos gali reikėti didesnės vaisto dozės arba dažnesnio jo skyrimo, tačiau kliniškai tokios 

taktikos nauda nėra įrodyta [16]. Nemažiau svarbu atsižvelgti į nuo dozės priklausomą 

nepageidaujamą aspirino poveikį, iš kurių svarbiausias  – kraujavimas. 2012 m. atliktos „The 

HORIZONS-AMI“ studijos autoriai nustatė, kad pacientų, 3 m. gydytų didelėmis aspirino dozėmis 

(>200 mg/d), gausaus kraujavimo rizika buvo gerokai didesnė nei gydytų mažomis aspirino dozėmis 

(≤200 mg/d): 6,5 proc. prieš 1,6 proc. (p<0,0001) [17]. 

Klopidogrelis yra pagrindinis tienopiridinų klasės atstovas. Klopidogrelis mažina ADF 

sužadinamą trombocitų agregaciją negrįžtamai blokuodamas P2Y12 receptorius. Reakcijoje dalyvauja 

kepenyse vykstančios biotransformacijos metu susidarę aktyvūs klopidogrelio metabolitai [18]. Vaistas 

pradeda veikti po 2-4 h, o poveikis trunka 3-10 dienų. Numatant didelės apimties operaciją, vaisto 

skyrimas turi būti nutrauktas 5 dienos iki jos pradžios. Klopidogrelis taip pat didina reikšmingų 

kraujavimų dažnį, tačiau gyvybei pavojingų ar net mirtinų atvejų skaičius nėra didesnis, todėl jo nauda 

nusveria kraujavimo riziką [15]. 

Klopidogrelio virtimas aktyviais metabolitais vyksta dviem etapais ir priklauso nuo 

citochromo P450 izofermentų, tokių kaip: CYP3A4 ir CYP2C19. Jo absorbcija ir tuo pačiu 
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pasiekiamumas yra reguliuojami P-glikoproteino (genas ABCB1), kuris daugiausiai randamas žarnyno 

epitelio ląstelių paviršiuje. ABCB1 ar CYP2C19 genų vieno nukleotido polimorfizmas gali lemti 

mažesnį terapinį klopidogrelio poveikį, o tai turi įtakos didesnei išeminių įvykių rizikai [15]. 

CAPRIE tyrimo autoriai lygino klopidogrelio ir aspirino efektyvumą pacientų grupėje, kurie 

buvo neseniai persirgę MI, išeminiu insultu ar sergantys periferinių arterijų ligą. Vienerių metų 

išeminių įvykių rizika buvo reikšmingai mažesnė pacientų, gydytų klopidogreliu, imtyje (5,32 proc. 

prieš 5,83 proc.; p=0,043). Vaistas buvo dar efektyvesnis diabetu sergantiems asmenims (15,6 proc. 

prieš 17,7 proc.; p=0,042). Šiuo metu rekomenduojama skirti DAGT visiems pacientams, sergantiems 

ŪIS, nepriklausomai nuo jo formos. Tokia taktika grindžiama keletu didelės apimties tyrimų, kuriais 

nustatyta aiški klopidogrelio ir aspirino dvigubos terapijos nauda kartotinų išeminių įvykių prevencijai, 

lyginant su aspirino monoterapija [5]. Vis dėlto, šiuo metu trūksta patikimų duomenų, ar klopidogrelis 

ir kiti naujesni vaistai yra efektyvesni diabetu sergantiems ar juo nesergantiems pacientams [13]. 

 

 

10.5 Trombocitų agregacijos tyrimo metodai 

 

Trombocitų funkcijai įvertinti naudojami skirtingi tyrimų metodai, kurie pasitelkiami 

sergančių širdies ir kraujagyslių ligomis asmenų atiagregacinio gydymo efektyvumui įvertinti. 

Atsižvelgiant į gautus rezultatus galima koreguoti vaistų dozę iki optimalios siekiant balanso tarp 

maksimalios apsaugos nuo trombozės ir kuo mažesnės kraujavimo rizikos [19]. Šiuos tyrimus galima 

suskirstyti į keletą grupių pagal trombocitų funkcijai įvertinti taikomas skirtingas metodikas: tai – 

trombocitų agregacijos tyrimai, tėkmės citometrijos analizė ir tyrimai prie ligonio lovos [20]. 

 

10.5.1 Trombocitų agregacijos tyrimai 

Šviesos pralaidumo agregometrija – tyrimo metodas išrastas dar 1960 metais ir tebėra 

laikomas auksiniu standartu vertinant trombocitų funkciją [21]. Citruotas kraujo ėminys 

centrifuguojant paruošiamas į trombocitų praturtintą plazmą (PRP) ir mažai trombocitų turinčią 

plazmą (PPP). Tyrimui naudojama PRP, nebent trombocitų koncentracija viršija 600*109/l, tuomet ši 

plazma yra praskiedžiama su PPP trombocitų kiekiui sumažinti. Atsargiai turėtų būti vertinami ir 

tyrimo rezultatai, kai analizuojamoje PRP trombocitų yra mažiau nei 150*109/l [22]. 

Šio metodo principas yra optinis trombocitų agregatų, susidarančių tiriamojoje PRP, 

nustatymas (šviesos spindulys yra nukreiptas į kraujo mėginį). Susidarę trombocitų agregatai keičia 
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mėginio optinį tankį, todėl pakinta mėginio pralaidumas šviesai ir šis pokytis yra išreiškiamas 

agregacijos procentais [23]. Normaliai PPP praleidžia 100% šviesos (neturi jokio optinio tankio), o 

PRP šviesos nepraleidžia (maksimalus PRP optinis tankis), tačiau vykstant trombocitų agregacijai PRP 

praleidžia vis daug šviesos, o šį pokytį fiksuoja specialus fotometras [21]. Maksimali trombocitų 

agregacija pasiekiama į mėginį įdėjus atitinkamą kiekį trombocitų agonistų, kurie šias ląsteles 

aktyvuoja [23]. Dažniausiai naudojami agonistai: kolagenas, ADF, epinefrinas, arachidoninė rūgštis, 

trombinas ir kiti [24]. Vienu metu gali būti naudojami keli agonistai siekiant įvertinti skirtingus 

trombocitų funkcijos aspektus [21].  

Šis tyrimas dažniausiai atliekamas antiagregacinių vaistų efektyvumui įvertinti arba nustatyti 

įgimtus trombocitų defektus, tokius kaip: trombocitų sekrecijos defektai ir kt. [24]. Nepaisant šio 

tyrimo paplitimo visame pasaulyje, šviesos pralaidumo agregometrija nėra standartizuotas metodas, 

todėl atlikimo technika įvairiose laboratorijose skiriasi ir gautus tyrimo rezultatus yra sunku palyginti 

tarpusavyje [23].  

Viso kraujo agregometrija atliekama naudojant du elektrodus, kurie fiksuoja elektrinės 

varžos pasikeitimą mėginyje dėl besiformuojančių agregatų panaudojus trombocitų agonistą [24]. 

Manoma, kad šis tyrimo metodas yra labiau fiziologiškas nei šviesos pralaidumo agregometrija, nes 

tiriamas visas kraujas, kurio elementai gali turėti įtakos trombocitų funkcijai [21]. 

 

10.5.2 Tėkmės citometrija  

Vertinami trombocitų aktyvacijos metu vykstantys jų paviršiaus receptorių pokyčiai [20]. 

Pradžioje trombocitų suspensija yra pažymima monokloniniais antikūnais, nudažytais fluorescentiniais 

dažais. Vėliau žymėtos ląstelės teka siaura tėkmės kamera, kurioje į jas yra nukreiptas lazerio 

spindulys, o specialus detektorius nustato šviesos išsisklaidymo savybes kiekvienoje ląstelėje. Šiuo 

metu dažniausiai atliekamas vazodilatatoriaus stimuliuotas fosfoproteinas (VASP) fosforilinimo 

tyrimas [24]. Jis priklauso nuo P2Y12 receptorių aktyvacijos, todėl šis metodas naudingas vertinant 

tienopiridinų efektyvumą [19]. 

 

10.5.3 Tyrimai prie ligonio lovos 

Šioje tyrimų grupėje dažniausiai minimi VerifyNow sistema, PFA-100/PFA-200 analizatorius, 

Plateletworks sistema ir IMPACT Cone and Plate(Let) analizatorius [21], kurių veikimo principas gali 

būti paremtas šviesos pralaidumo agregometrija, elektrinės varžos matavimu ir kitais jau aprašytais 

metodais. 
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11. TYRIMO METODIKA 

 

11.1 Tiriamųjų pacientų imtis 

 

Tiriamųjų imtį sudarė LSMUL Kauno klinikų kardiologijos klinikos pacientai, patyrę ūminį 

MI (su ST segmento pakilimu ar be jo) ar sergantys nestabiliąja krūtinės angina ir gydyti dviem 

antiagregantais – klopidogreliu bei aspirinu. Lietuvių populiacijoje CD sergančių žmonių skaičius 

siekia tik 8-14 proc., todėl į tiriamųjų pacientų imtį CD sergantys ligoniai įtraukti prioriteto tvarka.  

Tyrimui atlikti ligonių antropometriniai, demografiniai ir klinikiniai duomenys (lytis, amžius, 

diabeto anamnezė, liemens apimtis ir vartojami vaistai) rinkti iš ligos istorijų, o taip pat ir pakartotinai 

pasikvietus tiriamuosius asmenis ne mažiau kaip po 2 savaičių. Ligoniai vartojo šiuos vaistus: 

angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitorius (AKFI), amiodaroną, amlodipiną, aspiriną, 

furozemidą ar torazemidą, indapamidą, izosorbido mononitratą (ISMN), ivabradiną, levotiroksiną, 

omeprazolį, ranitidiną, rilmenidiną, spironolaktoną, statinus, trimetazidiną ir verapamilį. 

Į tyrimą įtraukti 286 pacientai, iš kurių 200 (69,9 proc.) tiriamųjų buvo nesergantys cukriniu 

diabetu, o likę 86 (30,1 proc.) – sergantys. Didžiąją dalį šios tiriamųjų grupės sudarė vyrai – 206 (72,0 

proc.). Moterų buvo 80 (28,0 proc.). Dauguma pacientų (n=181, 63,3 proc.) buvo 60 m. amžiaus ar 

vyresni, o kiti 105 (36,7 proc.) – jaunesni. Tiriamų asmenų pasiskirstymas pagal liemens apimtį buvo 

toks: iki 90 cm – 79 (27,6 proc.), nuo 90 iki 99 cm – 82 (28,7 proc.), o daugiausiai buvo pacientų, 

kurių liemens apimtis viršijo 99 cm – 125 (43,7 proc.), (1 pav.). 

1 pav. Tiriamųjų pacientų imties sudėtis 
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11.2 Trombocitų agregacijos tyrimas 

 

Praėjus 2 savaitėms nuo dvigubos antiagregantų terapijos klopidogreliu ir aspirinu pradžios 

tiriami pacientai ambulatorinio gydymo metu buvo kviečiami atvykti į LSMU MA Kardiologijos 

polikliniką, kur tyrimams buvo imama 4,5 ml kraujo, kuris paveiktas antikoaguliantu natrio citratu. 

Kraujo krešėjimo sistemos atsakas į taikytą terapiją vertintas pacientų kraujo ėminius ištyrus šviesos 

pralaidumo agregometrijos metodu. Agregacijai sužadinti naudoti:  

Adenozindifosfatas (ADF) – vertinamas klopidogrelio poveikis, nes aktyvūs jo metabolitai 

negrįžtamai blokuoja trombocitų P2Y12 subtipo ADF receptorius. 

Epinefrinas (ADR) – jo aktyvuojamas trombocitų agregacijos kelias nėra tiesiogiai veikiamas 

nei aspirino, nei klopidogrelio, todėl daugiau atspindi bendrą trombocitų gebą agreguoti.  

Arachidono rūgštis (ARA) – vertinamas klinikinis aspirino terapijos efektyvumas. ARA, kuri 

sintetinama iš fosfolipidų molekulių, yra COX-1 fermento, kurį blokuoja aspirinas, prekursorius. 

 

11.2.1 Trombocitų agregacijos tyrimas su adenozindifosfatu ir epinefrinu 

Trombocitų agregacijos tyrimas, remiantis Born‘o metodu, buvo atliekamas LSMU MA 

Kardiologijos instituto Molekulinės kardiologijos laboratorijoje. Trombocitų agregacijai sužadinti 

naudotas ChronoLog (JAV) ADF (3,8 mmol/l) ir ADR (3,8 mmol/l).  

Tyrimas atliktas su agregometru „Chrono-Log 490-2D“ (JAV): trombocitinės plazmos optinio 

tankio pokytis lygintas su betrombocitine plazma, kurios pralaidumas šviesai vertinamas kaip 100 

proc. Gautas skirtumas išreikštas trombocitų agregacijos procentais (proc.agr).  

 

11.2.2 Trombocitų agregacijos tyrimas su arachidono rūgštimi 

Šis trombocitų agregacijos tyrimas taip pat buvo atliktas LSMU MA Kardiologijos instituto 

Molekulinės kardiologijos laboratorijoje, o agregacijai sužadinti panaudota ARA (3,5 mmol/l). 

Tyrimo principas buvo toks pat kaip ir tiriant su ADF bei ADR reagentais, tačiau skyrėsi 

gautų rezultatų interpretavimas. Pacientų, kurie antiagregantų nevartojo, trombocitų agregacijos 

rodikliai buvo artimi 100 proc.agr, o vartojusių – 20 proc.agr. 
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11.3 Statistinė duomenų analizė 

 

Gauti tyrimo rezultatai pateikti kaip vidurkis ± standartinis nuokrypis (SN). Rodiklių 

vidurkiai palyginti atsižvelgiant į gretutinius veiksnius: pacientų lytį, amžių (<60 m.; ≥60 m.), liemens 

apimtį (<90 cm; 90-99 cm; >99 cm) ir vartojamus medikamentus. Taikytas Stjudent‘o t-testas. 

Pearson‘o Chi kvadrato testas taikytas sergančių diabetu asmenų dažniui įvertinti. Rezultatai vertinti 

kaip statistiškai reikšmingi, jei p≤0,05. Statistinė duomenų analizė atlikta „IBM SPSS Statistics 21“ 

programa. 

 

 

12. TYRIMO REZULTATAI 

 

12.1 Diabeto įtaka trombocitų agregacijos rodikliams 

 

Tiriamųjų pacientų imtyje trombocitų agregacijos (TA) rodikliai, paveikus ADF, ADR ir 

arachidono rūgštimi, buvo žemesni ligoniams, kurie diabetu nesirgo, atitinkamai: 26,12 ± 7,76 proc.agr, 

29,67 ± 12,73 proc.agr ir 15,76 ± 9,73 proc.agr, palyginus su tiriamaisiais, kurie diabetu sirgo, 

atitinkamai: 35,57 ± 14,11 proc.agr, 35,99 ± 17,08 proc.agr ir 18,64 ± 15,46 proc.agr, (2 lentelė). 

2 lentelė. Trombocitų agregacijos rodikliai praėjus ne mažiau nei 2 savaitėms nuo dvigubos 

antiagregantų terapijos pradžios diabetu sirgusiems ir juo nesirgusiems ligoniams. 

 Pacientų skaičius Trombocitų agregacija  

Reagentas Be diabeto Su diabetu Iš viso 
Be diabeto 

(vidurkis ± SN) 

Su diabetu 

(vidurkis ± SN) 

Iš viso  

(vidurkis ± SN) 
p* 

ADF 200 86 286 26,12 ± 7,76 35,57 ± 14,11 28,96 ± 10,97 <0,0001 

ADR 200 86 286 29,67 ± 12,73 35,99 ± 17,08 31,57 ± 14,44 0,0008 

Arachidono 

rūgštis 160 83 243 15,76 ± 9,73 18,64 ± 15,46 16,74 ± 12,04 0,052 

* – skirtumas tarp diabetu sergančių ir nesergančių ligonių trombocitų agregacijos rodiklių. 

 

 

12.2 Amžiaus įtaka trombocitų agregacijos rodikliams 

 

Jaunesnių nei 60 m. amžiaus pacientų grupėje 21 ligonis (20,0 proc.) sirgo diabetu. Tuo tarpu 

diabetu sergančių vyresnių ligonių į tyrimą pateko 65 (80,0 proc.). Statistiškai reikšmingai daugiau į 

tyrimą pateko diabetu sergančių vyresnių ligonių (χ2=8,001, p=0,005), (3 lentelė). 



20 
 

Jaunesnių nei 60 m. ligonių, kurie nesirgo diabetu, trombocitų agregacijos vidurkis buvo 

26,71 ± 8,01 proc.agr, o diabetu sergančiųjų jis buvo aukštesnis – 33,05 ± 13,72 proc.agr (p=0,0023). 60 

m. ir vyresnių pacientų grupėje gauti panašūs rezultatai: ligoniai be diabeto turėjo žemesnius TA 

rodiklius – 25,69 ± 7,58 proc.agr, o diabetu sergantys – aukštesnius – 36,38 ± 14,25 proc.agr (p<0,001), 

(3 lentelė). 

 

 

12.3 Lyties įtaka trombocitų agregacijos rodikliams 

 

Iš viso tyrime dalyvavo 206 vyrai, iš kurių diabetu sirgo 57 (27,7 proc.). Iš 80 moterų diabetu 

sirgo 29 (36,2 proc.). Moterų ir vyrų, sergančių diabetu, dažnis imtyje statistiškai reikšmingai 

nesiskyrė (χ2=2,017, p=0,1). Vyrų, nesergančių diabetu, trombocitų agregacijos vidurkis buvo 

mažesnis nei diabetu sergančių: atitinkamai 25,47 ± 7,93 proc.agr ir 35,12 ± 14,41 proc.agr (p<0,0001). 

Moterų imtyje: atitinkamai, žemesni TA rodikliai nustatyti diabetu nesergančioms – 28,02 ± 7,00 

proc.agr nei diabetu sergančioms moterims – 36,45 ± 13,72 proc.agr (p=0,0006), (3 lentelė). 

 

 

12.4 Liemens apimties įtaka trombocitų agregacijos rodikliams 

 

Skaičiuojant rezultatus taip pat buvo atsižvelgta į pacientų liemens apimtį. Tyrime dalyvavo 

69 pacientai, kurių liemens apimtis nesiekė 90 cm, iš jų 10 (12,7 proc.) buvo sergantys diabetu. Kitą 

grupę sudarė asmenys, kurių liemens apimtis buvo nuo 90 iki 99 cm imtinai (n=82). Joje buvo 20 (24,4 

proc.) diabetu sergančių pacientų. Trečia imtis buvo sudaryta iš tiriamųjų, kurių liemens apimtis viršijo 

99 cm. Tokių pacientų buvo 125. Iš jų diabetu sirgo 56 (44,8 proc.) pacientai. Diabetu sergančių 

pacientų, turinčių >99 cm liemens apimtį, buvo reikšmingai daugiau (χ2=25,546, p<0,0001), (3 

lentelė).  

Pirmoje grupėje (iki 90 cm) pacientų, nesergančių diabetu, trombocitų agregacijos vidurkis 

buvo mažesnis – 25,70 ± 6,89 proc.agr nei diabetu sergančių – 34,10 ± 16,25 proc.agr (p=0,0011). 

Panašūs skirtumai nustatyti ir kitose grupėse: pacientų, kurių liemens apimtis buvo nuo 90 iki 99 cm, ir 

nesergančių diabetu trombocitų agregacijos vidurkis buvo 25,68 ± 7,61 proc.agr, o sergančiųjų – 35,75 

± 12,88 proc.agr (p<0,0001). Tiriamųjų, kurių liemens apimtis viršijo 99 cm, atitinkamai gauti tokie 

rezultatai: 26,94 ± 8,71 proc.agr (nesergančių diabetu) ir 35,77 ± 14,38 proc.agr (sergančių diabetu) 

(p<0,0001), (3 lentelė). 
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12.5 Vaistų įtaka trombocitų agregacijos rodikliams 

 

AKF inhibitorius vartojo 148 pacientai. Diabetu sergantys – 22 (14,9 proc.). AKFI 

nevartojusių pacientų grupėje (n=138) diabetu sirgo 64 žmonės (46,4 proc.). Diabetu sergančių 

pacientų buvo statistiškai reikšmingai daugiau vaisto nevartojusių pacientų grupėje (χ2=33,723, 

p<0,0001). AKFI vartojančių ir diabetu nesergančių pacientų trombocitų agregacijos rodiklių vidurkis 

buvo 27,34 ± 7,50 proc.agr, o diabetikams jis buvo didesnis – 34,82 ± 13,90 proc.agr (p=0,0003). 

Panašus skirtumas gautas ir AKFI nevartojusių asmenų grupėje: atitinkamai nesergančių diabetu – 

24,04 ± 7,81 proc.agr, o sergančių – 35,83 ± 14,29 proc.agr (p<0,0001), (3 lentelė). 

Gydymas amiodaronu skirtas 5 pacientams, 2 (40,0 proc.) iš jų sergantiems diabetu. Vaisto 

nevartojančių asmenų buvo 281, įskaitant 84 (29,9 proc.) pacientus, sergančius diabetu. Pacientų, 

sergančių diabetu, vartojusių amiodaroną ir jo nevartojusių, dažnis imtyje statistiškai reikšmingai 

nesiskyrė (χ2=0,239, p=0,6). Amiodaroną vartojusiems ir diabetu nesergantiems pacientams nustatyta 

didesnė trombocitų agregacija – 34,00 ± 1,73 proc.agr nei diabetu sergantiems – 18,00 ± 0,00 proc.agr, 

(3 lentelė). 

Tik nedidelė dalis tirtų asmenų buvo gydomi amlodipinu – iš viso 9 pacientai, iš kurių 3 sirgo 

diabetu (33,3 proc.). Vaisto nevartojusių tiriamųjų grupę sudarė 277 pacientai, 83 (30,0 proc.) iš jų 

buvo diabetikai. Amlodipiną vartojančių ir nevartojančių tiriamųjų, sergančių diabetu, dažnis imtyje 

statistiškai reikšmingai nesiskyrė (χ2=0,047, p=0,8), (3 lentelė). 

Aspiriną vartojo 174 pacientai, iš jų diabetu sirgo 29 (16,7 proc.). Aspirino nevartojo 112 

tiriamųjų – daugiau nei pusė jų sirgo diabetu (n=57) (50,9 proc.). Diabetu sergančių pacientų buvo 

statistiškai reikšmingai daugiau aspirino nevartojusių pacientų grupėje (χ2=37,960, p<0,0001). 

Aspiriną vartojančių pacientų imtyje diabetu nesergančių asmenų trombocitų agregacijos rodiklių 

vidurkis buvo mažesnis – 27,08 ± 7,87 proc.agr nei diabetu sergančių – 37,24 ± 14,21 proc.agr 

(p<0,0001). Panašus skirtumas gautas ir aspirino nevartojusių asmenų grupėje: nesergančių diabetu – 

23,60 ± 6,93 proc.agr, o sergančių – 34,72 ± 14,11 proc.agr (p<0,0001), (3 lentelė). 

Taip pat lyginti pacientų, vartojančių vieną iš kilpinių diuretikų (furozemidą arba torazemidą), 

agregacijos rodikliai su šio gydymo negaunančiais pacientais. Kilpiniais diuretikais gydyti 34 

pacientai. Šioje grupėje diabetu sirgo 15 (44,1 proc.) asmenų. Tokio gydymo negavo 252 pacientai, iš 

jų – 71 (28,2 proc.) sergantis diabetu. Šiuos vaistus vartojusių ir jų nevartojusių pacientų, sergančių 

diabetu, dažnis imtyje statistiškai reikšmingai nesiskyrė (χ2=3,621, p=0,057). Kilpiniais diuretikais 

gydomų asmenų trombocitų agregacijos vidurkiai buvo 24,11 ± 7,95 proc.agr (be diabeto) ir 39,87 ± 

13,08 proc.agr (esant diabetui) (p=0,0001). Šiais diuretikais negydytų pacientų imtyje gautas panašus 

trombocitų agregacijos vidurkių skirtumas: nesergančių diabetu – 26,33 ± 7,74 proc.agr, o sergančių – 

34,66 ± 14,24 proc.agr (p<0,0001), (3 lentelė). 
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Indapamidą vartojo tik 8 pacientai, pusė jų – diabetikai. Daug didesnę grupę sudarė 

indapamido negavę pacientai (n=278), iš kurių 82 (29,5 proc.) buvo sergantys diabetu. Statistiškai 

reikšmingo skirtumo tarp asmenų, sergančių diabetu, dažnio abejose grupėse nebuvo (χ2=1,555, 

p=0,2). Indapamidą vartojusių pacientų, nesergančių diabetu, trombocitų agregacijos vidurkis buvo 

mažesnis nei diabetu sergančių: atitinkamai – 27,50 ± 5,56 proc.agr ir 32,75 ± 12,68 proc.agr (p=0,4), (3 

lentelė). 

ISMN vartojo 28 pacientai, iš jų 11 (39,3 proc.) buvo sergančių diabetu. Šiuo vaistu negydytų 

pacientų imtį sudarė 258 asmenys, iš kurių 75 (29,1 proc.) buvo diabetikai. Statistiškai reikšmingo 

skirtumo tarp diabetų sergančių pacientų dažnio abejose grupėse nebuvo (χ2=1,254, p=0,2). ISMN 

vartojusių pacientų grupėje silpnesnė trombocitų agregacija nustatyta diabetu nesergantiems asmenims 

– 25,71 ± 6,94 proc.agr palyginus su 37,00 ± 13,37 proc.agr diabetikų vidurkiu (p=0,0027), (3 lentelė). 

Ivabradiną vartojo 39 asmenys, 16 (41,0 proc.) iš jų – sergantys diabetu. Tokio gydymo 

negavusių pacientų imtį sudarė 247 pacientai, iš kurių 70 (28,3 proc.) buvo sergantys diabetu. 

Ivabradiną vartojusių ir jo nevartojusių tiriamųjų, sergančių diabetu, dažnis imtyje statistiškai 

reikšmingai neišsiskyrė (χ2=2,578, p=0,1). Ivabradiną vartojusių pacientų grupėje gauti trombocitų 

agregacijos rodikliai: 26,35 ± 7,07 proc.agr (nesergant diabetu) ir 40,19 ± 12,18 proc.agr (sergant 

diabetu) (p<0,0001), (3 lentelė). 

L-tiroksiną vartojo tik 3 pacientai, iš jų vos 1 (33,3 proc.) diabetu sergantis. Šio gydymo 

negavusių tiriamųjų imtį sudarė 283 pacientai, iš kurių 85 (30,0 proc.) sirgo diabetu. Diabetikų, kurie 

vartojo L-tiroksiną ir jo nevartojo, dažnis tiriamųjų imtyje statistiškai reikšmingai nesiskyrė (χ2=0,015, 

p=0,9). L-tiroksinu gydytų pacientų imtyje didesnis trombocitų agregacijos vidurkis nustatytas diabetu 

nesergantiems – 32,50 ± 9,19 proc.agr nei diabetu sergantiems asmenims – 26,00 ± 0,00 proc.agr, (3 

lentelė). 

Omeprazolį, kaip ir L-tiroksiną, vartojo 3 pacientai, įskaitant 1 asmenį, sergantį diabetu. Šiuo 

vaistu negydytų pacientų imtį sudarė 282 pacientai, iš jų 85 (30,1 proc.) sergantys diabetu. Tiriamųjų, 

gydytų omeprazoliu ir negydytų, sergančių diabetu, dažnis imtyje statistiškai reikšmingai nesiskyrė 

(χ2=0,050, p=0,8), (3 lentelė). 

Ranitidiną vartojo 40 pacientų, iš kurių 9 (22,5 proc.) sirgo diabetu. Likę 246 tiriamieji 

ranitidino nevartojo, iš jų sergančių diabetu buvo 77 (31,3 proc.) asmenys. Diabetikų, kurie buvo 

gydomi ranitidinu ir juo negydytų, dažnis imtyje statistiškai reikšmingai nesiskyrė (χ2=1,267, p=0,2). 

Pirmosios grupės (ranitidiną vartojusių) pacientų trombocitų agregacijos rodikliai buvo mažesni 

diabetu nesergantiems – 26,03 ± 7,16 proc.agr lyginant su diabetu sergančiais – 38,33 ± 11,21 proc.agr 

(p=0,0003), (3 lentelė). 

Gydymas rilmenidinu buvo skirtas 14 pacientų, pusė (n=7) iš jų buvo sergantys diabetu. 

Pacientų imtį, kurie tokio gydymo negavo, sudarė 272 pacientai, įskaitant 79 (29,0 proc.) į šią grupę 
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patekusius diabetu sergančius asmenis. Diabetu sergančių pacientų, vartojusių ir nevartojusių 

rilmenidiną, dažnis tiriamųjų imtyje statistiškai reikšmingai neišsiskyrė (χ2=2,781, p=0,09). 

Rilmenidiną vartojusių ligonių, nesergančių diabetu, agregacijos vidurkis siekė 29,57 ± 8,05 proc.agr, o 

diabetu sergančių pacientų – 30,43 ± 8,67 proc.agr (p=0,8), (3 lentelė). 

Gydymas spironolaktonu buvo paskirtas 41 pacientui, iš jų 16 (39,0 proc.) sergančių diabetu. 

245 pacientai spironolaktono nevartojo, o 70 (28,6 proc.) iš jų sirgo diabetu. Diabetu sergančių 

pacientų, kurie buvo gydomi spironolaktonu ir tų, kurie jo nevartojo, dažnis tiriamųjų imtyje 

statistiškai reikšmingai nesiskyrė (χ2=1,825, p=0,1). Spironolaktonu gydomų pacientų imtyje asmenų 

be diabeto trombocitų agregacijos vidurkis siekė 26,80 ± 7,32 proc.agr, o sergančių diabetu jis buvo 

didesnis – 35,31 ± 13,59 proc.agr (p=0,0064), (3 lentelė). 

Statinus vartojo didžioji tyrime dalyvavusių pacientų dalis (n=237), iš kurių 70 (29,5 proc.) 

sirgo diabetu. Gydymas statinais nebuvo skirtas 49 pacientams, įskaitant 16 (32,7 proc.) iš jų, kurie 

buvo diabetikai. Diabetu sergančių pacientų, gydytų statinais ir negydytų, dažnio skirtumas imtyje 

nebuvo statistiškai reikšmingas (χ2=0,188, p=0,6). Statinais gydytų, tačiau diabetu nesergančių, 

pacientų trombocitų agregacijos vidurkis buvo 26,34 ± 7,90 proc.agr, o statinais gydytų diabetikų 

vidurkis buvo didesnis – 36,09 ± 14,17 proc.agr (p<0,0001), (3 lentelė). 

Trimetazidiną vartojo 20 pacientų. 4 (20,0 proc.) šios imties pacientai sirgo diabetu. 

Trimetazidino nevartojo 266 tiriamieji, iš kurių 82 (30,8 proc.) sergantys diabetu. Diabetų sergančių 

pacientų dažnis, atsižvelgiant į tai, ar buvo vartotas trimetazidinas, statistiškai reikšmingai nesiskyrė 

(χ2=1,037, p=0,3). Gauti atitinkami rezultatai vaistą vartojusių pacientų grupėje: 24,31 ± 7,14 proc.agr 

(nesergančių diabetu) ir 28,00 ± 7,52 proc.agr (sergančių diabetu) (p=0,3), (3 lentelė).   

Gydymą verapamiliu gavo 3 pacientai, visi jie – nesergantys diabetu. Dauguma tiriamųjų 

verapamilio nevartojo (n=283), įskaitant 86 (30,4 proc.) pacientus, kurie sirgo diabetu. Diabetu 

sergančių pacientų, kurie vartojo verapamilį ir jo nevartojo, dažnis imtyje statistiškai reikšmingai 

nesiskyrė (χ2=1,304, p=0,2). Pacientų, vartojusių verapamilį, trombocitų agregacijos vidurkis siekė 

26,33 ± 7,50 proc.agr, (3 lentelė).   
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3 lentelė. Trombocitų agregacijos, sužadintos ADF agonistu, rezultatai atsižvelgiant į pacientų amžių, lytį, liemens apimtį ir vartojamus vaistus. 

 

  Pacientų skaičius   Trombocitų agregacija su ADF 

Veiksnys 
 Be diabeto 

n (proc.) 

Su diabetu 

n (proc.) 

Iš viso 

n (proc.) 
χ2 p 

Be diabeto 

(vidurkis ± SN) 

Su diabetu 

(vidurkis ± SN) 
Iš viso p* 

Amžius < 60 m. 84 (80,0) 21 (20,0) 105 (100,0) 8,001 0,005 26,71 ± 8,01 33,05 ± 13,72 27,98 ± 9,69 0,0023 

≥ 60 m. 116 (64,1) 65 (35,9) 181 (100,0) 25,69 ± 7,58 36,38 ± 14,25 29,53 ± 11,63 < 0,001 

Lytis vyras 149 (72,3) 57 (27,7) 206 (100,0) 2,017 0,1 25,47 ± 7,93 35,12 ± 14,41 28,14 ± 10,99 < 0,0001 

moteris 51 (63,8) 29 (36,2) 80 (100,0) 28,02 ± 7,00 36,45 ± 13,72 31,08 ± 10,69 0,0006 

Liemens apimtis < 90 cm 69 (87,3) 10 (12,7) 79 (100,0) 25,54 <0,0001 25,70 ± 6,89 34,10 ± 16,25 26,76 ± 8,93 0,0011 

90-99 cm 62 (75,6) 20 (24,4) 82 (100,0) 25,68 ± 7,61 35,75 ± 12,88 28,13 ± 10,07 < 0,0001 

>99 cm 69 (55,2) 56 (44,8) 125 (100,0)   26,94 ± 8,71 35,77 ± 14,38 30,90 ± 12,36 < 0,0001 

AKFI nevartojo 74 (53,6) 64 (46,4) 138 (100,0) 33,723 <0,0001 24,04 ± 7,81 35,83 ± 14,29 29,51 ± 12,69 < 0,0001 

vartojo 126 (85,1)  22 (14,9) 148 (100,0) 27,34 ± 7,50 34,82 ± 13,90 28,45 ± 9,09 0,0003 

Amiodaronas nevartojo 197 (70,1) 84 (29,9) 281 (100,0) 0,239 0,6 26,00 ± 7,76 35,99 ± 14,01 28,99 ± 11,01 < 0,0001 

vartojo 3 (60,0) 2 (40,0) 5 (100,0) 34,00 ± 1,73 18,00 ± 0,00 27,60 ± 1,73 - 

Amlodipinas nevartojo 194 (70,0) 83 (30,0) 277 (100,0) 0,047 0,8 26,12 ± 7,72 35,88 ± 14,18 29,05 ± 11,02 < 0,0001 

vartojo 6 (66,7) 3 (33,3) 9 (100,0) 26,00 ± 9,85 27,00 ± 10,44 26,33 ± 9,39 0,8 

Aspirinas nevartojo 55 (49,1) 57 (50,9) 112 (100,0) 37,960 <0,0001 23,60 ± 6,93 34,72 ± 14,11 29,26 ± 12,45 < 0,0001 

vartojo 145 (83,3) 29 (16,7) 174 (100,0) 27,08 ± 7,87 37,24 ± 14,21 28,77 ± 9,93 < 0,0001 

Furozemidas, 

torazemidas 

nevartojo 181 (71,8) 71 (28,2) 252 (100,0) 3,621 0,057 26,33 ± 7,74 34,66 ± 14,24 28,68 ± 10,66 < 0,0001 

vartojo 19 (55,9) 15 (44,1) 34 (100,0) 24,11 ± 7,95 39,87 ± 13,08 31,06 ± 13,05 0,0001 

Indapamidas nevartojo 196 (70,5) 82 (29,5) 278 (100,0) 1,555 0,2 26,09 ± 7,81 35,71 ± 14,24 28,93 ± 11,02 < 0,0001 

vartojo 4 (50,0) 4 (50,0) 8 (100,0) 27,50 ± 5,56 32,75 ± 12,68 30,13 ± 9,49  0,4 

ISMN nevartojo 183 (70,9) 75 (29,1) 258 (100,0) 1,254 0,2 26,16 ± 7,85 35,36 ± 14,29 28,83 ± 10,95 < 0,0001 

vartojo 17 (60,7) 11 (39,3) 28 (100,0) 25,71 ± 6,94 37,00 ± 13,37 30,14 ± 11,24 0,0027 

Ivabradinas nevartojo 177 (71,7) 70 (28,3) 247 (100,0) 2,578 0,1 26,09 ± 7,87 34,51 ± 14,39 28,48 ± 10,81 < 0,0001 

vartojo 23 (59,0) 16 (41,0) 39 (100,0) 26,35 ± 7,07 40,19 ± 12,18 32,03 ± 11,62 < 0,0001 

L-tiroksinas nevartojo 198 (70,0) 85 (30,0) 283 (100,0) 0,015 0,9 26,06 ± 7,75 35,68 ± 14,16 28,95 ± 11,01 < 0,0001 

vartojo 2 (66,7) 1 (33,3) 3 (100,0) 32,50 ± 9,19 26,00 ± 0,00 30,33 ± 9,19 - 
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Omeprazolis nevartojo 197 (69,9) 85 (30,1) 282 (100,0) 0,050 0,8 26,09 ± 7,79 35,39 ± 14,10 28,89 ± 10,96 < 0,0001 

vartojo 3 (75,0) 1 (25,0) 4 (100,0) 28,00 ± 6,08 51,00 ± 0,00 33,75 ± 12,52 - 

Ranitidinas nevartojo 169 (68,7) 77 (31,3) 246 (100,0) 1,267 0,2 26,14 ± 7,89 35,25 ± 14,44 28,99 ± 11,19 < 0,0001 

vartojo 31 (77,5) 9 (22,5) 40 (100,0) 26,03 ± 7,16 38,33 ± 11,21 28,80 ± 9,61 0,0003 

Rilmenidinas nevartojo 193 (71,0) 79 (29,0) 272 (100,0) 2,781 0,09 25,99 ± 7,75 36,03 ± 14,45 28,91 ± 11,11 < 0,0001 

vartojo 7 (50,0) 7 (50,0) 14 (100,0) 29,57 ± 8,05 30,43 ± 8,67 30,00 ± 8,05 0,8 

Spironolaktonas nevartojo 175 (71,4) 70 (28,6) 245 (100,0) 1,825 0,1 26,02 ± 7,84 35,63 ± 14,32 28,77 ± 10,99 < 0,0001 

vartojo 25 (61,0) 16 (39,0) 41 (100,0) 26,80 ± 7,32 35,31 ± 13,59 30,12 ± 10,91 0,0064 

Statinai nevartojo 33 (67,3) 16 (32,7) 49 (100,0) 0,188 0,6 25,00 ± 7,01 33,31 ± 14,08 27,71 ± 10,50  0,0101 

vartojo 167 (70,5) 70 (29,5) 237 (100,0) 26,34 ± 7,90 36,09 ± 14,17 29,22 ± 11,07 < 0,0001 

Trimetazidinas nevartojo 184 (69,2) 82 (30,8) 266 (100,0) 1,037 0,3 26,28 ± 7,81 35,94 ± 14,28 29,26 ± 11,16 < 0,0001 

vartojo 16 (80,0) 4 (20,0) 20 (100,0) 24,31 ± 7,14 28,00 ± 7,52 25,05 ± 7,17  0,3 

Verapamilis nevartojo 197 (69,6) 86 (30,4) 283 (100,0) 1,304 0,2 26,12 ± 7,79 35,57 ± 14,11 28,99 ± 11,01 < 0,0001 

vartojo 3 (100,0) 0 (0,0) 3 (100,0) 26,33 ± 7,50 0 26,33 ± 7,50 - 

* – skirtumas tarp diabetu sergančių ir nesergančių ligonių trombocitų agregacijos rodiklių. 
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13. REZULTATŲ APTARIMAS 

 

Tyrimo metu nustatyta, kad didesni trombocitų agregacijos rodikliai taikant dvigubą 

antiagregantų terapiją randami diabetu sergantiems ligoniams. Tokia tendencija stebėta nepaisant kitų į 

tyrimą įtrauktų demografinių ir klinikinių veiksnių, tokių kaip: amžius, lytis, liemens apimtis, vartojami 

medikamentai. Tokie rezultatai leidžia manyti, kad diabetas yra reikšmingas nepriklausomas 

nepakankamai efektyvios dvigubos antiagregantų terapijos rizikos veiksnys. 

Beveik dvigubai daugiau tyrime dalyvavusių diabetikų buvo 60 m. amžiaus ir vyresni, tačiau 

diabetas statistiškai reikšmingai trombocitų agregacijos rodiklius didino tiek šios amžiaus grupės 

pacientams (p<0,001), tiek ir jaunesniems nei 60 m. (p=0,0023) lyginant su diabetu nesergančiais 

žmonėmis. Remdamiesi kitų mokslininkų duomenimis, galime patvirtinti mūsų gautus rezultatus: 

trombocitų agregacijos stiprumas, sukeltas kolageno, ADF ar ADR reagentų, nebuvo susijęs su pacientų 

amžiumi nepaisant to, ar tiriamieji diabetu sirgo, ar nesirgo [25]. Cukriniu diabetu sergančių žmonių 

skaičius populiacijoje didėja sulig didėjančiu jų amžiumi (2012 m. JAV diabetu sirgo 4,1 proc. 20-44 m. 

amžiaus žmonių, 16,2 proc. – 45-64 m. ir net 25,9 proc. 65 m. ir vyresnių) [26]. Vyresni pacientai, kurių 

sergamumas diabetu yra didesnis, dažniau patenka į ligoninę dėl nepakankamai efektyvios ŪIS 

prevencijos ir gydymo antiagregantais. 

Mūsų tiriamų pacientų imtyje vyrų buvo 72,0 proc., o moterų – 28,0 proc. Nors sergamumas 

diabetu yra panašus tiek moterų, tiek vyrų populiacijose (2012 m. JAV CD sirgo 13,6 proc. vyrų ir 11,2 

proc. moterų), vyrai ŪIS serga dažniau ir jaunesnio amžiaus nei moterys [27]. Dėl šių priežasčių vyrai 

sudarė didžiąją dalį mūsų tyrime dalyvaujančių pacientų imties. Diabetas taip pat reikšmingai didino 

trombocitų agregacijos rodiklius abiejų lyčių atveju. Kiti tyrėjai taip pat nustatė, jog moterų trombocitų 

agregacijos rodikliai yra aukštesni lyginant su vyrų: gydant aspirinu agregacija sužadinta paveikus ARA 

(22,6 ± 0,8 proc. prieš 20,0 ± 0,9 proc.; p=0,002), o gydant klopidogreliu tirta paveikus ADF (59,6 ± 13,2 

proc. prieš 56,9 ± 14,6 proc.; p=0,01). Nepaisant to, reikšmingo skirtumo tarp galutinių klinikinių išeičių 

vyrams ir moterims nenustatyta [28]. 

Tiriamųjų imtyje dviejų trečdalių diabetu sergančių pacientų liemens apimtis viršijo 99 cm. 

Nepriklausomai nuo to, diabetas trombocitų agregacijos rodiklius didino reikšmingai visose trijose 

pacientų, suskirstytų pagal liemens apimtį, grupėse: iki 90 cm (p=0,0011), nuo 90 iki 99 cm (p<0,0001) ir 

virš 99 cm (p<0,0001). The EPIC-InterAct kohortinio tyrimo rezultatai parodė, jog didelė liemens apimtis 

yra nepriklausomas nuo kūno masės indekso rizikos veiksnys susirgti 2 tipo CD, ypatingai moterims [29]. 
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Vadinasi, pacientai, nesergantys diabetu, kurių liemens apimtis viršija 99 cm, turi didesnę riziką susirgti 

CD ir dėl to turėti mažesnį atsaką į dvigubą antiagregantų terapiją. Be to, didesnė liemens apimtis, kaip ir 

sutrikusi gliukozės apykaita, yra viena iš dedamųjų metabolinio sindromo (MS) dalių (vyrams ≥102 cm, 

moterims ≥88 cm). Mokslininkai nustatė, kad pacientai, sergantys MS, turi statistiškai reikšmingai 

silpnesnį atsaką į gydymą klopidogreliu nei MS nesergantys [30]. 

Diabetas yra siejamas su padidėjusiu trombocitų reaktyvumu ir didesne širdies bei kraujagyslių 

ligų rizika. Dažniausiai minimi tiesioginės įtakos trombocitų funkcijai turintys veiksniai yra įvairūs 

metaboliniai sutrikimai, tokie kaip: hiperglikemija ar hiperlipidemija, rezistentiškumas insulinui ar 

absoliutus jo stygius, taip pat gretutinės būklės, tokios kaip: oksidacinis stresas, uždegiminė būklė ir 

endotelio disfunkcija [31]. Dviguba antiagregantų terapija yra įprastinis ŪIS sergančių pacientų bei 

ligonių, kuriems implantuoti stentai, medikamentinio gydymo metodas. Nepaisant tokios gydymo 

taktikos, diabetu sergantys pacientai dažniau patiria kartotinius kardiovaskulinius įvykius. Manoma, kad 

viena iš galimų to priežasčių yra nepakankamas diabetikų atsakas į standartinį gydymą antiagregantais 

[32]. 

Mūsų tyrimo metu statistiškai reikšmingai aukštesni trombocitų agregacijos rodikliai nustatyti 

diabetu sergantiems nei juo nesergantiems pacientams, tiek paveikus ADF (p<0,0001), atspindinčiu 

klopidogrelio terapinį poveikį, tiek ir ADR (p=0,0008), nurodančiu bendrą trombocitų agregaciją. Panašūs 

rezultatai gauti ir kitų tyrėjų: su ADF (CD gydant su insulinu – 44,4 ± 15,4 proc.agr, kitais medikamentais 

– 39,9 ± 14,1 proc.agr, nesergančių diabetu – 31,8 ± 14,8 proc.agr; p<0,0001) ir ADR (gydant su insulinu – 

32,0 ± 13,9 proc.agr, kitais medikamentais – 31,2 ± 15,4 proc.agr, nesergančių diabetu – 26,4 ± 11,0 

proc.agr; p=0,03) agonistais [33]. Kitos studijos rezultatai parodė, jog ADF sužadinta trombocitų 

agregacija yra patikimai stipresnė 2 tipo diabetu sergantiems ligoniams lyginant su kontroline grupe, 

nepaisant gydymo klopidogreliu ir aspirinu. Tyrimo autorių nuomone, tam įtakos galėjo turėti padidėjusi 

P-selektino koncentracija, sumažėjusi aktyvaus klopidogrelio metabolito koncentracija, padidėjusi 

uždegimo faktorių koncentracija organizme ir bloga ilgalaikė glikemijos kontrolė [34]. Panašūs skirtumai 

tarp diabetu sergančių ir nesergančių asmenų buvo nustatyti ir taikant ilagalaikę aspirino bei klopidogrelio 

terapiją [9]. Remdamiesi savo ir kitų autorių atliktų tyrimų rezultatais, stebime, kad diabetu sergančių 

pacientų trombocitų agregacijos rodiklių vidurkiai taikant DAGT yra didesni lyginant su diabetu 

nesergančiais, todėl tokia terapija diabetikams yra mažiau efektyvi ir gali turėti įtakos blogesnėms 

kardiovaskulinėms išeitims. Viena iš galimų to priežasčių yra prastesnis atsakas į gydymą klopidogreliu. 

Vienos studijos metu buvo nustatyta, kad prasugrelio ir aspirino derinys lyginant su aspirinu ir 

klopidogreliu yra kliniškai efektyvesnis, ypatingai diabetu sergantiems asmenims, o dviguba antiagregantų 
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terapija yra veiksmingesnė už trigubą nepriklausomai nuo diabeto [35]. Naujesni tyrimai parodė, kad ŪIS 

ir diabetu sergantiems pacientams tikagreloro poveikis yra stipresnis nei prasugrelio [34], todėl aspirino ir 

tikagreloro derinys galėtų būti taikomas kaip alternatyvus gydymo metodas. 

Su ARA, kuri aktyvina aspirino blokuojamą trombocitų aktyvacijos kelią, statistiškai reikšmingo 

trombocitų agregacijos rodiklių skirtumo nenustatėme, nors stebėjome tokią pačią tendenciją (p=0,052). 

Kiti tyrėjai panašią tendenciją (p=0,06) su ARA pastebėjo pacientams, gydytiems įprastine 75 mg 

klopidogrelio doze, kuriems buvo atlikta PKI ir stentų implantavimas [32]. Tuo tarpu ASPECT tyrimo 

autoriai tarp diabetu sergančių ir nesergančių pacientų, gydytų 4 savaites skirtingomis aspirino dozėmis, 

reikšmingų trombocitų agregacijos, sužadintos ARA, rodiklių skirtumų nenustatė [7]. Taigi, sergant 

diabetu, atsakas į gydymą aspirinu nėra ženkliai sumažėjęs, todėl šiuo atveju didesnę reikšmę gydymo 

sėkmei turi kitas derinyje su aspirinu vartojamas antiagregacinis preparatas. 

Tyrimo metu vertinome ir pacientų vartojamų vaistų įtaką trombocitų agregacijos rodikliams. Ne 

visi tyrimo dalyviai vartojo aspiriną: dalis pacientų jo vartojimą nutraukė patys, o kitiems gydymo 

aspirinu buvo atsisakyta dėl nepageidaujamo vaisto poveikio. Statistiškai reikšmingai didesni trombocitų 

agregacijos rodiklių vidurkiai nustatyti diabetu sergančių pacientų imtyje, nepriklausomai nuo to, ar jie 

vartojo bet kurį iš šių vaistų: AKFI, aspiriną, furozemidą ar torazemidą, ISMN, ivabradiną, ranitidiną, 

spironolaktoną, statinus. Kitame tyrime, kuriame vertinta trombocitų funkcija diabetu sergantiems ir 

dviem antiagregantais (aspirinu ir klopidogreliu) gydomiems pacientams, buvo įtrauktas panašus diabetikų 

ir ne diabetikų, vartojančių β adrenoblokatorius, nitratus, AKFI, statinus ir kalcio kanalo blokatorius, 

skaičius. Didesnė agregacija, kaip ir mūsų tyrimo metu, nustatyta diabetu sergančių asmenų grupėje [9]. 

Nepaisant didesnių trombocitų agregacijos rodiklių diabetų sergančių asmenų populiacijoje, kai 

kurie iš mūsų tyrime išskirtų vaistų taip pat gali turėti įtakos trombocitų funkcijai nepriklausomai nuo CD. 

Vienas iš jų yra protonų siurblio inhibitorių grupės atstovas omeprazolis, kuris gali slopinti CYP450 2C19 

fermento medijuojamą klopidogrelio bioaktyvaciją, taip padidindamas trombocitų agregacijos rodiklius 

[36]. Kito tyrimo autoriai pacientų trombocitų agregacijos rodiklius įvertino VASP fosforilinimo metodu, 

kuris yra laikomas tiksliausiu klopidogrelio poveikį įvertinančiu tyrimu, ir nustatė, kad kalcio kanalų 

blokatoriai, nepriklausomai nuo jų rūšies (mūsų tyrime išskirtas amlodipinas ir verapamilis), statistiškai 

reikšmingai slopino klopidogrelio terapinį efektą [37]. Taigi, nepriklausomai nuo to, kad sergant diabetu 

trombocitų agregacijos rodikliai yra didesni, tačiau reikia nepamiršti ir greta vartojamų vaistų, kurie gali 

mažinti optimalų atsaką į DAGT tiek diabetu sergantiems asmenims, tiek nesergantiems. 
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14. IŠVADOS 

 

1. Tyrimo dalyvių trombocitų agregacijos rodikliai, agregaciją sužadinus ADF ir ADR, buvo 

reikšmingai aukštesni diabetu sirgusiems asmenims. Trombocitų agregaciją sužadinus ARA, buvo 

nustatyta tendencija, kad diabetu sergantys ligoniai turėjo aukštesnius TA rodiklius. Taigi, dviguba 

antiagregantų terapija aspirinu ir klopidogreliu buvo mažiau veiksminga diabetu sergantiems pacientams. 

2. Statistiškai reikšmingai daugiau diabetu sergančių asmenų buvo 60 m. ir vyresni. 

Nepriklausomai nuo amžiaus, ligonių, sergančių CD, trombocitų agregacijos rodikliai buvo statistiškai 

reikšmingai didesni nei nesergančių. Tiek vyrų, tiek moterų grupėse trombocitų agregacijos rodikliai buvo 

aukštesni diabetu sergantiems nei juo nesergantiems tyrimo dalyviams. Daugiausiai ligonių, sergančių 

ŪIS ir diabetu, turėjo >99 cm liemens apimtį, tačiau, nepriklausomai nuo liemens apimties, diabetu 

sergančių ligonių TA rodikliai buvo reikšmingai didesni nei nesergančių. 

3. Statistiškai reikšmingai aukštesni TA rodikliai nustatyti diabetu sergantiems asmenims, 

nepriklausomai nuo to, ar jie vartojo bet kurį iš šių vaistų: AKFI, aspiriną, furozemidą ar torazemidą, 

ISMN, ivabradiną, ranitidiną, spironolaktoną, statinus. Taigi, diabetu sergantiems ligoniams greta 

vartojami vaistai statistiškai reikšmingai agregacijos neveikė. 

 

 

15. PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS 

 

Tyrimo rezultatai rodo, kad dviguba antiagregantų terapija aspirinu ir klopidogreliu diabetu 

sergantiems pacientams yra mažiau veiksminga nei diabetu nesergantiems. Šiuo atveju būtų tikslinga 

pagalvoti apie kitokią šių pacientų gydymo taktiką. Galimi keli šios problemos sprendimo variantai: 

1. Skirti didesnes aspirino ir klopidogrelio dozes. 

2. Aspirino ir klopidogrelio derinį keisti aspirino ir kito antiagreganto deriniu. Kiti tyrėjai 

rekomenduoja CD sergančius pacientus gydyti aspirinu ir prasugreliu [35]. 

3. Vengti kartu vartoti vaistus, tokius kaip: kalcio kanalų blokatorius ar omeprazolį, kurie turi 

tendenciją mažinti terapinį antiagregantų poveikį.  
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Taip pat nemažiau svarbų vaidmenį atlieka adekvati glikemijos kontrolė. Pacientams, kurie 

diabetą kontroliuoja blogai, nustatomas didesnis trombocitų reaktyvumas ir išlieka didesnė tikimybė, kad 

taikoma dviguba antiagregantų terapija bus nepakankamai efektyvi [38]. 
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