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Metabolinis sindromas (MS) – tai žmogaus organizme atsi-
randanti patologinių pakitimų, didinančių širdies ir kraujagyslių 
ligų (miokardo infarkto, insulto) ir 2 tipo cukrinio diabeto (cD) 
išsivystymo riziką, visuma. MS klinikiniai komponentai yra at-
sparumas insulinui, hiperinsulinemija, centrinis nutukimas, ar-
terinė hipertenzija, dislipidemija, krešumo sistemos aktyvumo 
padidėjimas, endotelio disfunkcija, uždegimo žymenų aktyvu-
mo padidėjimas, hiperurikemija. Ikiklinikinių, epidemiologinių 
ir klinikinių tyrimų duomenimis, MS patogenezėje vyrauja du 
pagrindiniai patologiniai procesai – atsparumas insulinui ir po-
gumburio–hipofizės–antinksčių (PHA) ašies hiperaktyvacija. 
šie sutrikimai lemia tiek klinikinių sindromo komponentų at-
siradimą žmogaus organizme, tiek ir padidėjusią riziką sirgti 2 
tipo cD, širdies ir kraujagyslių ligomis bei galbūt lemia MS pa-
sireiškimą kartu su kai kuriais neuropsichiatriniais sutrikimais.

Darbo tikslas buvo įvertinti MS rizikos veiksnius, klinikinius 
komponentus, diagnostikos kriterijus bei nustatyti jo sąsajas su 
neuropsichiatriniais sutrikimais.

Atlikto darbo metu pirmą kartą Lietuvoje įvertintos MS są-
sajos su neuropsichiatriniais sutrikimais (depresija, distimija, 
savižudybės rizika, potrauminio streso sutrikimu, generalizuoto 
nerimo sutrikimu) atsitiktinėje suaugusiųjų imtyje. Įvertintos de-
mografinių charakteristikų sąsajos su MS dažniu, išaiškinti vyrau-
jantys rizikos veiksniai ir klinikiniai komponentai bei įvertinti MS 
diagnostikos kriterijų šansai atrinkti insulinui atsparius asmenis.

Atliktas momentinis skerspjūvinis tyrimas. Tyrimo vieta – Ra-
seinių rajono Pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPc). Ty-
rimo laikotarpis – 2003–2004 m. Suformuota tikimybinė siste-
mingoji atsitiktinė tiriamųjų imtis. Atsako dažnis – 69,1 proc. (68,0 
proc. vyrų ir 70,2 proc. moterų). Tiriamosios imties dydis – 1115 
asmenų, 562 (50,4 proc.; 95 proc. PI (pasikliautinasis intervalas) 
47,4–53,4) vyrai ir 553 (49,6 proc.; 95 proc. PI 46,6–52,6) mote-
rys, p>0,05. Amžiaus ribos – nuo 45 iki 96 m. Siekiant užsibrėžtų 
tikslų, tiriamieji apklausti naudojant klausimyną apie gyvenseną, 
kuriame atsispindi bendri bei anamnezės duomenys, įpročiai (rū-
kymas, alkoholio vartojimas), fizinis aktyvumas, mityba; naudo-

jantis MINI tiriamieji apklausti siekiant nustatyti galimus psichi-
kos sutrikimus. Apklausai panaudoti 5 moduliai: A. didžiosios 
depresijos epizodas (dabartinis, praeityje ar dabartinis su melan-
cholijos simptomais); B. distimija; c. polinkis į savižudybę; I. po-
trauminio streso sutrikimas; O. generalizuoto nerimo sutrikimas. 
Atliktas klinikinis gyvybinių funkcijų tyrimas (auskultuota širdies 
veikla, išmatuotas kraujospūdis), įvertinti antropometriniai duo-
menys (ūgis, svoris, liemens ir klubų apimtis, apskaičiuotas kūno 
masės indeksas, liemens/klubų santykis). Paimtas veninis kraujas 
ir veninėje plazmoje tirta: glikemija atliekant peroralinį gliuko-
zės tolerancijos mėginį; insulinas; lipidų profilis; pagal formulę 
(HOMAIR = (plazmos insulinas nevalgius [µIu/ml]) × (plazmos 
gliukozė nevalgius [mmol/l]) / 22,5; norma, kai HOMAIR=2,1–
2,7) apskaičiuotas HOMAIR indeksas ir įvertintas atsparumas in-
sulinui. Aiškinantis, ar nepasireiškia mikroalbuminurija, diagnos-
tinėmis „MIcRAL–TeST II“ juostelėmis ištirtas rytinis tiriamųjų 
su savimi atsineštas šlapimas. Metabolinis sindromas nustatytas 
vadovaujantis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO, 1998 m.), 
Nacionalinės cholesterolio švietimo programos suaugusiųjų gy-
dymo gairių III (NceP/ATP III 2001 m.) ir Tarptautinės diabeto 
federacijos (TDF, 2005 m.) diagnostikos kriterijais.

Didžiausias MS dažnis nustatytas vadovaujantis naujaisiais 
2005 m. TDF diagnostikos kriterijais – 42,5 proc., palyginti su 
PSO 34,4 proc. ir NceP/ATP III 30,1 proc. (p<0,05). Nustatyta, 
kad MS dažnesnis moterims, vyresnio amžiaus bei nedirbantiems 
asmenims; vyraujantys jo komponentai – arterinė hipertenzija 
ir centrinis nutukimas; vyresniame amžiuje dažniau nustatomi 
centrinis nutukimas, arterinė hipertenzija, hiperglikemija bei mi-
kroalbuminurija; kuo labiau sutrikusi angliavandenių apykaita, 
tuo didesni šansai sirgti MS; 2 tipo cD šeimos anamnezėje bei 
nutukimas didina šansus sirgti MS; diagnozuojant MS vado-
vaujantis PSO ar TDF kriterijais šansai atrinkti asmenis, kurių 
organizmas atsparus insulinui, reikšmingai didesni; statistiškai 
reikšmingas ryšys nustatytas tarp MS ir šių neuropsichiatrinių 
sutrikimų: didžiosios depresijos, polinkio į savižudybę bei po-
trauminio streso sutrikimo.
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Jūratė BuTNORIeNė – gydytoja endokrinologė, medicinos mokslų daktarė, endokrinologų draugijos narė. 
1979–1990 m. įgytas vidurinis išsilavinimas (brandos atestatas – aukso medalis). 1996 m. baigė Kauno medicinos universiteto (KMu) Gy-

domąjį fakultetą. 1997 m. įgijo medicinos gydytojos kvalifikaciją. 1999 m. įgijo gydytojos terapeutės, o 2002 m. – gydytojos endokrinologės 
kvalifikaciją. 

2002–2006 m. studijavo KMu medicinos krypties doktorantūroje ir 2007 m. apgynė disertaciją metabolinio sindromo tema. 
Publikavusi 10 mokslinių straipsnių (1 straipsnis ISI Master Journal List; 5 straipsniai pagal LMT DB (Lietuvos mokslo tarybos duomenų 

bazės) sąrašą Lietuvos mokslo leidiniuose; 2 straipsniai pripažintuose Lietuvos mokslo žurnaluose ir tęstiniuose leidiniuose; 2 Lietuvoje vyku-
sių tarptautinių konferencijų pranešimų tezės); 14 straipsnių cukrinio diabeto (cD) ir metabolinio sindromo (MS) tema gydytojams praktikams. 
Skaityti pranešimai cD ir MS tema respublikinėse bei tarptautinėse konferencijose.

2002–2007 m. kėlė kvalifikaciją bendrosios endokrinologijos bei klinikinės diabetologijos tema Lietuvoje, Vengrijoje, Slovakijoje, Lenki-
joje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, Olandijoje, JAV. 

2002 m. III Tarptautiniame Baltijos šalių biologinės psichiatrijos simpoziume Klaipėdoje metu dalyvavo kursuose, kurių metu išmoko 
naudotis Mini tarptautiniu neuropsichiatriniu interviu (angl. Mini International Neuropsychiatric Interview, MINI) ir įgytas žinias pritaikė savo 
moksliniame darbe. 

Nuo 2002 m. dirba KMu endokrinologijos instituto cukrinio diabeto laboratorijoje jaunesniąja mokslo darbuotoja bei verčiasi gydytojos 
endokrinologės praktika. 
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