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Мотото на редакционните екипи на списанията ни е „да поднесем на читателите си найактуалната и полезна за клиничната практика
медицинска информация в най-кондензирания и лесен за четене формат!“
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(МБD) е „да помогнем на лекарите и всички свързани с медицината в България да спрат да търсят
информация и да започнат да я намират!“
В бъдеще в МБD ще може да намирате информация и от други специализирани медицински издания.
За допълнителна информация, моля, посетете уеб страницата на МБD на адрес http://
mbd.protos.bg, обадете на телефон 02/93 76 399
или ни изпратите e-mail на md@capital.bg.
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За безплатен абонамент, моля, обадете се на
тел.: (02) 822 04 18 и (02) 928 19 74 или пишете на e–mail: diabet@protos.bg

Корица:
Клинично обсъждане

Абонирайте се за списание МD
Списание МD е специализирано издание за лекари, което
из
излиза в осем броя годишно. То отразява новостите от последните
м
месеци в различни сфери на медицината.
Името МD означава: Медицински Dайджест, Медицински
D
Dневник, Медицински Dоктор, Медицината Dнес.
Можете по всяко време да се абонирате за период от една
го
година или общо за осем книжки само срещу 16 лв.
Абонирането за списание МD ще ви отнеме само няколко
м
минути, ако:
● посетите www.economedia.bg
● изпратите e-mail на abonament@economedia.bg
● се обадите на абонаментния ни център на 02/93 76 349
Можете да направите абонамент за една година или общо
за осем книжки и във всички пощенски станции на страната
ср
срещу 16 лв.

Каталожен номер 1475
МD е съвместно издание на списанията Доктор D и Кардио D,
ве
вестниците Капитал и Дневник. Издава се от Икономедия АД.
МD предлага в обобщен вид най-новото и интересното от
сп
списанията Lancet, New England Journal of Medicine, Journal of
A
American Medical Association, British Medical Journal и от още над
10
100 медицински издания от цял свят.

4

Лято, 2008

Д О БЪ Р Д Е Н

Уважаеми колеги,
Критериите за приложение на инсулинови аналози и аналогови инсулинови смеси при пациенти с
диабет, въведени от НЗОК от 1 февруари 2008 (www.nhif.bg), публикувахме в сп. Доктор D - бр. 1/пролет 2008, стр. 8, и във в. Клуб D - бр. 2/май, стр. 7.
В утвърдения от НЗОК нов документ «Критерии за провеждане на инсулиново лечение при болни
със захарен диабет», влязъл в действие от 16 юни 2008, са включени следните допълнения:
Лечението с инсулинови аналози и аналогови инсулинови смеси се продължава, ако е достигнат минимален ефект
на понижаване на гликирания хемоглобин с поне 1% през периода на лечение с инсулинов аналог/аналози, считано
от 01 февруари 2008 г.
Ако пациентът не отговаря на критериите за провеждане на лечение с инсулинов аналог/аналози, както и до получаване на одобрен от комисията, извършваща експертиза по чл. 78 в ЦУ на НЗОК, протокол - лечението му продължава със съответните най-подходящи човешки инсулини.
НЗОК ще извършва контролни изследвания на сертифицирани лаборатории, изследващи гликиран хемоглобин, като сравнява получените от тях резултати с тези от централната лаборатория, която ги сертифицира.

●

●
●
●
●
●
●

*

Възраженията на ръководството на Българското дружество по ендокринология (БДЕ)* по повод на
вмъкнатия пасаж с НbА1с са:
● НbА1с не е задължителен критерий за започване на лечение с инсулинови аналози, поради което не би
могъл да се използва за контрол на ефективността от приложението им и за продължаване на лечението с тях
Снижението на НbА1с с 1% за 6 месеца не отговаря на съвременните международни препоръки за контрол на захарния диабет. В нито едно проучване до сега не е доказано, че снижението на НbА1с с 1% за 6 месеца има благоприятен ефект за пациентите. В проучването АCCORD на Националния институт на здравето на САЩ е установено, че рязкото и бързо снижение на НbА1с увеличава смъртността при диабет с 22%
Предимствата на инсулиновите аналози не се свеждат само до подобряване на гликемичния контрол, а и до намаляване на хипогликемиите, особено на тежките и нощните, както и до по-благоприятен ефект върху телесното тегло, като за тези предимства не може да се съди по промяната на НbА1с
В редица случаи за инсулинови аналози са показани пациенти с нисък НbА1с и чести хипогликемии, които в хода
на терапията дори ще повишат нивото му за сметка на намаляване на хипогликемиите
След отнемане на терапията с инсулинови аналози, пациентът ще се върне на конвенционални препарати и за да
премине отново на аналог състоянието му трябва да се влоши
Всяко интеркурентно заболяване може да бъде причина за сериозно влошаване на метаболитния контрол, респ.
НbА1с, което дори би изисквало повишение на дозата на аналога, а не неговото спиране
Преценката за продължаването на лечението с инсулинови аналози трябва да се прави от специалистите-ендокринолози на базата на Методичните указания по захарен диабет (2008г.), а не да е обект на административни
санкции
Предложената сложна схема за отпускане и отнемане на лечението с инсулинови аналози не е съобразена с предвидените понастоящем от НЗОК брой и обем на прегледи и изследвания на диспансеризирани болни със захарен диабет на инсулиново лечение

Възраженията са изложени в Открито писмо на БДЕ от 10.07. 2008, адресирано до директора на НЗОК д-р Румяна Тодорова (с копие до БТА и
всички медии) и подписано от: проф. Анна-Мария Борисова, проф. С. Захариева, проф. М. Протич, доц. Цв. Танкова, доц. В. Христов, доц. М.
Петкова, доц. К. Коприварова
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ÐÅÇÓËÒÀÒÈÒÅ ÎÒ ADVANCE
ÐÀÇÎ×ÀÐÎÂÀÕÀ ÊÀÐÄÈÎËÎÇÈÒÅ
ÊËÈÍÈ×ÍÈÒÅ ÎÒÐÀÆÅÍÈß ÎÒ ÏÐÎÓ×ÂÀÍÈßÒÀ ACCORD È ADVANCE :

● Не се налага промяна в настоящите указания за контрол на диабет тип 2 в
посока на свръхагресивни подходи за намаляване на кръвната глюкоза (интензивно глюкозопонижаване)
● При диабет тип 2 препоръчваното понастоящем прицелно ниво на гликирания хемоглобин (А1с)<7%* изглежда е оптимално
● Постигането на по-ниско ниво на А1с (</=6.5%), с помощта на по-агресивни глюкозопонижаващи стратегии, вероятно е благоприятно по отношение
на микроваскуларните усложнения на заболяването (главно бъбречните усложения), но предимствата по отношение на макроваскуларните усложения остават неясни

*

Обединени указания на Американската диабетна асоциация и Европейската асоциация за изследване на диабета

Данните от три нови клинични проучвания, сравняващи интензивния
спрямо стандартния контрол на кръвната глюкоза при популации с диабет тип
2, бяха представени през юни на годишните научни сесии на Американската
диабетна асоциация (ADA):
1. Action to Control Cardiovascular
Risk in Diabetes (ACCORD), което бе
преустановено предсрочно по-рано тази година поради повишена смъртност в
групата на интензивен гликемичен контрол в сравнение с групата на стандартен контрол
2.Action in Diabetes and Vascular
Disease: Preterax and Diamicron
Modified Release Controlled Evaluation
(ADVANCE), което установи значими
ползи от интензивния гликемичeн контрол по отношение на намаляване на
честотата на бъбречните усложнения.
Резултатие и от двете проучвания бяха публикувани през юни 2008 година в
New England Journal of Medicine (1, 2).
За ADVANCE може да прочетете поподробна информация в рубрика Нефрология в този брой, а за ACCORD публикувахме статия в миналия брой на
Доктор D (http://mbd.protos.bg).
3. Veterans Affairs Diabetes Trial
(VADT, VA Diabetes, VA) - предварителните данни бяха докладвани на форума
на ADA осем дни след приключване на
проучването (крайните резултати все още
не са публикувани). VA също не показва
полза от интензивния гликемичен контрол за намаляване на честотата на миокардния инфаркт и мозъчния инсулт.
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При пациентите с хипогликемия е регистриран два-три пъти по-висок риск
за сърдечносъдови инциденти, инсулт
и смърт. Хипогликемията е главен предиктор за сърдечни инциденти, смятат
авторите на това проучване.
Резултатите и от трите проучвания се
очакваха с голям интерес от диабетолозите и кардиолозите в цял свят.
Добрата новина е, че няма данни
от двете проучвания - ADVANCE и
VADT (за разлика от ACCORD), за повишена смъртност в групите на интензивно глюкозопонижаване, като в
ADVANCE е постигнато намаляване
на микроваскуларните бъбречни усложнения в групата на стриктен гликемичен контрол.
Лошата новина е, че нито едно от
тези проучвания не съобщи за значими ползи от намаляването на А1с под
7% по отношение на макроваскуларните (сърдечносъдовите) инциденти,
което бе главната цел за провеждането на тези изследвания.
В това отношение, резултатите и от
трите проучвания бяха голямо разочаровение за кардиолозите и поохладиха свръхоптимистичните очаквания
на диабетолозите.
Според авторите на ADVANCE, интензивното понижаване на кръвната
глюкоза до 6.5% може да бъде безопасно и да намали с около една пета честотата на бъбречните усложнения. Тъй
като диабетът е най-честата причина за
бъбречна недостатъчност в световен мащаб и бъбречните усложнения излагат
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пациентите на повишен риск за бъдещи сърдечносъдови инциденти и смърт
от всякаква причина, то постигането на
подобна степен на контрол може да има
важно клинично отражение върху крайния резултат.
Според авторите на ACCORD, няма достатъчно доказателства, за да се
настоява за намаляване на прицелните
нива за гликирания хемоглобин много
под 7%, тъй като главните резултати и
от трите проучвания не показват ползи от интензивното глюкозопонижаване по отношение на сърдечносъдовите
инциденти.
В проучването ACCORD е установено дори повишаване на смъртността
- сръхагресивните цели за гликемичен
контрол (А1с<6%) могат да бъдат вредни при пациенти, които имат високи изходни стойности на кръвната глюкоза
и изявено сърдечносъдово заболяване
(ССЗ) или множествени рискови фактори за ССЗ.
Проучванията ACCORD и ADVANCE
се различават (3). Терапевтичните режими, прилагани в ADVANCE като цяло са по-малко агресивни отколкото в
ACCORD (Таблица 1).
В ACCORD са участвали пациенти
с по-високи изходни нива на А1с, които са понижени много по-бързо отколкото в ADVANCE (абсолютна редукция
с 1.4% за четири месеца спрямо съответно с 0.5% за шест месеца и с 0.6% за 12
месеца). Това може да бъде едно от обясненията за повишената смъртност.
Авторите на ADVANCE признават, че

С Т РАТ Е Г И Я
не са установили ползи по отношение на
макроваскуларната болест, но не са открили и доказателства за вреда.
В ADVANCE при всички пациенти в
групата на интензивен контрол е била
назначена начална терапия с gliclazide
MR, увеличаван до максимална доза и
след това е добавяна терапия с други антидиабетни средства (първо metformin и
acarbose, след това тиазолидиндиони и
накрая – инсулин).
Преди да се препоръча промяна в
настоящите указания за допълнително понижаване на прицелното ниво
на А1с </=6.5%, са необходими допълнителни доказателства за сърдечносъдовите ползи от подобна по-агресивна стратегия.
Британското проучване UKPDS (UK
Prospective Diabetes Study) бе най-голямото изследване на диабет тип 2 преди
ADVANCE и ACCORD. То показа найблагоприятен ефект от интензивния
гликемичен контрол върху диабетната ретинопатия, особено за намаляване
на необходимостта от лазерна терапия.

UKPDS установи много по-малък ефект
върху бъбречните или неврологичните
усложнения.
Обратно, ADVANCE отчете много
малък ефект от интензивния гликемичен контрол върху очните или неврологичните усложнения, но доказа значима
редукция на диабетната нефропатия.
В UKPDS, понижаването на А1с от
8% на 7% не бе свързано със значимо
намаляване на честотата на сърдечносъдовите инциденти. Единствено в
подгрупата на metformin бе постигнат
благоприятен ефект в това отношение.
Поради това, metformin се превърна в
терапия на първи избор при пациенти
с диабет тип 2 със или без миокардна
исхемия.
Необходими са повече резултати от
други проучвания, които да оформят
по-точна представа какво наистина се
случва с микроваскуларните усложнения, преди да се обсъжда дали е необходима промяна в настоящите указания за
гликемичен контрол при диабет тип 2.
Данните от ACCORD за влиянието

Табл. 1. Разлики между проучванията ACCORD и ADVANCE (3):
Характеристики

ACCORD

ADVANCE

Изходни данни
Участници (брой)

10 251

11 140

Средна възраст (години)

62

66

Продължителност на диабета (средна) (години)

10

8

Среден изходен HbА1с (%)

8.1

7.2

Анамнеза за макроваскуларно заболяване (%)

35

32

Прицелна стойност на HbА1с (%)

<6.0

</=6.5

Средна продължителност (години)

3.4

5.0

Интервенция

Терапевтични режими в края на проследяването
(интензивен срещу стандартен %)
-Инсулин

77 vs 55

41vs 24

-Metformin

95 vs 87

74vs 67
94 vs 62

-Секретагог (сулфонилуреен или глинид)

87 vs 74

-TZD

92 vs 58

17 vs 11

-Инкретин

18 vs 5

Не са докладвани

-Статин

88 vs 88

46 vs 48

-Антихипертензивен

91 vs 92

89 vs 88

-ACE инхибитор

70 vs 72

Не са докладвани

-Aspirin

76 vs 76

57 vs 55

Средно ниво на HbА1с в края на проучването (%)

6.4 vs 7.5*

6.4 vs 7.0*

Смърт от всякаква причина (%)

5.0 vs 4.0*

8.9 vs 9.6

Смърт от сърдечносъдова причина (%)

2.6 vs 1.8*

4.5 vs 5.2

Нефатален MИ (%)

3.6 vs 4.6*

2.7 vs 2.8

Нефатален инсулт (%)

1.3 vs 1.2

3.8 vs 3.8

Сериозна/тежка хипогликемия (%/години)

3.1 vs 1.0*

0.7 vs 0.4*

Наддаване на тегло (kg)

3.5 vs 0.4

0.0 vs -1.0*

Настоящи пушачи (%)

10 vs 10

8 vs 8

Крайни резултати (интензивен спрямо стандартен контрол)

* статистически значима разлика

Лято, 2008

върху микроваскуларните усложнения
ще бъдат готови за публикуване след
около шест месеца.
На настоящия етап, изводите от
ADVANCE не са достатъчни, за да доведат до промяна в указанията в посока на
по-агресивен гликемичен контрол, особено като се има предвид повишаването
на смъртността в групата на интензивна
стратегия в ACCORD.
Опасността от неблагоприятни резултати не може да бъде пренебрегната, особено при липсата на достатъчно
убедителни доказателства за намаляване на риска за микроваскуларни усложнения при свръхагресивно глюкозопонижаване.
Намаляването на честотата на бъбречните усложнения, установено в
ADVANCE, е съпроводено от повишаване на честотата на сериозните хипогликемични епизоди.
Доколко усилието да се постигне
допълнително понижаване на кръвната глюкоза, отвъд препоръчваното
понастоящем прицелно ниво на А1с, е
оправдано е въпрос, който все още няма окончателен отговор.
Всички диабетолози, които са привърженици на свръхагресивния подход за контрол на кръвната глюкоза,
трябва да имат предвид, че подобно
поведение води до повишен риск за сериозни хипогликемии и до по-висока
цена на терапията.
Авторите на ADVANCE признават,
че все още не са провели икономически
анализ на резултатите от проучването...
Понижаване на А1с до 6.5% може да
бъде от полза за намаляване на бъбречните усложнения, стига неговото постигане да не изисква много агресивен терапевтичен подход.
Според проф. д-р Rury Holman (Oxford
University, Великобритания, водещ изследовател в UKPDS), настоящите указания за гликемичен контрол при диабет
тип 2 трябва да се запазят такива, каквито са.
„Ние трябва да водим постоянна битка, за да предпазваме хората с диабет
тип 2 от повишаването на стойностите на А1с в хода на прогресиращото им
заболяване, за да могат те да избегнат
микроваскуларните усложнения, но при
случаите с голяма продължителност на
диабета и сърдечносъдово заболяване
трябва да сме по-предпазливи в очакванията си, че агресивното понижаване на
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стойностите на А1с ще намали риска за
ССЗ,” смята британският диабетолог.

Мнението на кардиолозите
„Това, което научихме от ACCORD
и ADVANCE е ужасно разочароващо,”
заяви кардиологът д-р Steven Nissen
(Cleveland Clinic, САЩ). „Стратегиите, които използваме за намаляване на
кръвната глюкоза просто не са ефективни за понижаване на сърдечносъдовите
заболявания”.
„Да, намаляването на микроваскуларните усложнения е важно, но ползата от това е относително скромна,
на фона на повишената честота на хипогликемичните епизоди и останалите странични действия на интензивния контрол. Не виждам ползи от
битката да постигнем много ниски нива на А1с. Опасявам се, че проучването
ADVANCE като цяло не постигна напредък в тази област”.
Сходно е мнението и на д-р Harlan
Krumholz (Yale University School of
Medicine, САЩ): “Аз наистина не бих
подкрепил препоръка при хората с диабет тип 2 да се понижават много нис-

Изводите
за клиничната практика
● Клиницистите, които полагат грилежда подходяща цел (4)
жи за пациенти с диабет, трябва да ● Не е ясно дали при пациенти с дипродължат да фокусират своите усиабет тип 2, които имат нисък риск
лия за преустановяване на тютюноза сърдечносъдово заболяване
пушенето, съветване за спазване
или са без допълнителни сърдечна диета и практикуване на редовносъдови рискови фактори, трябна физическа активност, да осигува да се преследват по-агресивни
рят контрол на артериалното кръвгликемични цели (до 6.5%). Този
но налягане и да прилагат терапия
въпрос остава до момента без отс Aspirin и статин. Подобно поведеговор, но по-голямата част от поние може да осигури сърдечносъдопулацията с диабет тип 2 попада
ва протекция
в групата с висок сърдечносъдов
● При популацията с диабет тип 2 и
риск, при която целите за гликевисок риск за сърдечносъдово забомичен контрол не трябва да бъдат
ляване ниво на А1с около 7% изгсвръхагресивни
ко нивата на А1с със стратегии, като ния показват толкова значителна полза,
използваните в интензивния клон на че да си кажем: колеги, всеки един от
ACCORD. Според мен, ADVANCE също нас трябва да го направи”.
е разочароващо, тъй като не посочи ни- Използвани източници:
1. The Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Study
какви ползи по отношение на макровасGroup. Effects of intensive glucose lowering in type 2 diabetes. N
Engl J Med 2008; 358:2545-2559 http://content.nejm.org
куларните инциденти, а по отношение 2. The ADVANCE Collaborative Group. Intensive blood glucose
control and vascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N
на микроваскуларните усложнения данEngl J Med 2008; 358:2560-2572
3. Dluhy R., McMahon G. Intensive glycemic control in the ACCORD
ните от него също не са достатъчно убеand ADVANCE trials. N Engl J Med 2008; 358:2630-2633
4. Cefalu W. Glycemic targets and cardiovascular disease. N Engl J
дителни. Аз не смятам, че тези проучваMed 2008; 358: 2633-2635

„ÒÈÊÒÀÊÀÙÈßÒ ×ÀÑÎÂÍÈÊ”
ÏÐÈ ÄÈÀÁÅÒ ÒÈÏ 2

● 65-80% от пациентите с диабет тип 2 умират от сърдечносъдови инциденти и инсулт
● Повишеният риск за микроваскуларни усложнения е свързан с
хипергликемията
● Макроваскуларната болест се дължи на фактори, които увреждат съдовата стена (ендотелната функция)
Фиг.1. Клинични прояви на инсулиновата резистентност

Глюкотоксичност
Липотоксичност
Адипонектин
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Атеросклероза

Инсулинова
резистентност

Тип 2 диабет и
свързани нарушения
Дислипидемия
– нисък HDL
– малки и плътни LDL
– хипертриглицеридемия
Хипертония
Ендотелна дисфункция
и възпаление (hsCRP)
Понижена тромболиза

Типичният образ на хората с висцерално затлъстяване е
показан на Фиг. 1. При тези пациенти има повишено натрупване на мазнини не само в коремната област, но също така
и в скелетните мускули и черния дроб. Изследвания с компютърна томография на сърцето, короналните и каротидните артерии показаха увеличено отлагане на епикардни и периваскуларни мазнини.
За да се намали рискът за сърдечносъдови заболявания при
пациентите с диабет тип 2 са необходими цел-ориентирани
интервенции за повлияване на множествените рискови фактори, свързани с метаболитния синдром (дисгликемия, артериална хипертония, дислипидемия, проинфламаторен и
протромбогенен статус).

Лято, 2008

С Т РАТ Е Г И Я

Обединени препоръки на American Heart Association, American College of Cardiology и
American Diabetes Association (AHA/ACC/ADA)
Обединени препоръки на American Diabetes Association и European Association for the Study
of Diabetes (ADA/EASD)
***
по данни на проучванията HPS и CARDS
****
по данни на MICRO-HOPE, подпроучване на HOPE
ARB - ангиотензин рецепторен блокер, ASA - ацетилсалицилова киселина

Убедителните доказателства от тези две проучвания доведоха до препоръката да се назначава терапия със статин при
всички пациенти с диабет тип 2, независимо от изходните
нива на LDL.
Фиг.2. Инхибиране на продукцията на ендотелен азотен
окис от хипергликемията
350
300
NO концентрация (nM)

Мултифакторна интервенция при диабет тип 2 за постигане на следните цели*:
● HbА1с <7%**
● Артериално налягане (АН)<130/80 mmHg
● Липиди
– LDL-C<2.6 mmol/l (<1.8 mmol/l при много висок сърдечносъдов риск)
– HDL-C>1 mmol/l (мъже), >1.3 mmol/l (жени)
– Триглицериди<1.7 mmol/l
Препоръки:
● Базирани на ACE инхибитори или на ARB режими за
контрол на АН
● Статин при пациенти с анамнеза за ССЗ или на възраст
над 40 години (независимо от изходното ниво на LDL с
цел да се постигне понижаване на LDL c 30-40%)***
● ASA (Aspirin) при пациенти на възраст над 40 години
или с друг рисков фактор, при всички случаи с анамнеза за ССЗ
● АСЕ инхибитор при възраст над 55 години и с друг сърдечносъдов рисков фактор****

n-LDL
ox-LDL

250
200
150
100
50
0

0

20

40
60
LDL (mg chol/dL)

80

100

120

*

**

In-vitro проучвания посочиха, че хиперлипидемията води
до намалена продукция на азотен окис (NO) и в следствие на
това - до ендотелна дисфункция. Данните от тези изследвания показаха, че за да се увеличи продукцията на NO, нивото на LDL не трябва да бъде по-високо от 1.6 mmol/l (60 mg/
dl) – Фиг. 2.
За да се повиши продукцията на NO, е необходимо да се
намали концентрацията на окислените LDL (oxLDL). Пациентите с диабет тип 2 имат повишени нива oxLDL. Защо? При
тази популация болни, въпреки нормалните нива на LDL,
има увеличено количество на малки и плътни LDL, които се
окисляват по-лесно и са по-атерогенни.
В допълнение на това, случаите с неадекватен контрол на
кръвната глюкоза (високи нива на HbA1c) имат повишени гликирани LDL, които се окисляват още по-лесно. Това е обяснението защо, въпреки привидно нормалните нива на LDL, пациентите с диабет тип 2 са изложени на висок сърдечносъдов риск.
Статините имат благоприятни действия върху съдовете,
които надхвърлят техния холестерол-понижаващ ефект. Поради това, назначаването на терапия със статин при пациентите с диабет тип 2 има за цел не само да понижи LDL, но също така и да осигури допълнителни директни благоприятни
действия върху съдовата стена (Фиг.3).

Ранната, цел-ориентирана, мултифакторна интервенция
(промяна в стила на живот, терапия за постигане на добър
гликемичен контрол, приложение на блокери на ренин-ангиотензиновата система, Aspirin и липидопонижаващи средства) бе свързана в проучването Steno-2 с понижаване на смъртността от съдови усложнения с приблизително 50% (подробна
информация публикувахме в бр.1/пролет 2008 на Доктор D,
http://mbd.protos.bg).
Над 70% от намаляването на риска за сърдечносъдови усложнения в Steno-2 се дължи на контрола на липидните нарушения.
В това проучване участваха пациенти с диабет тип 2, микроалбуминурия и други сърдечносъдови рискови фактори.
Пациентите с диабет тип 2 имат атерогенна дислипидемия, за която са характерни: хипертриглицеридемия, нисък
HDL-холестерол (HDL-C), малки и с висока плътност LDL
частици, абнормен аполипротеин А (ароА1) и ароВ метаболизъм. Посочените нарушения намаляват с подобряването на
гликемичния контрол, но продължават да персистират дори
и при постигането на добър гликемичен контрол.
Резултатите от проучването Heart Protection Study (HPS)
показаха, че независимо от изходното ниво на LDL-холестеФиг.3. Плейотропни ефекти на статините
рола (LDL-C), лечението със simvastatin намалява в сравнение с плацебо честотата на коронарните инциденти с 27% за
Коагулация
период от около пет години (р<0.0001).
Тромбоцитна
Ендотелни
активация
Ползите от терапията със статина са независими от изходпрогениторни клетки
ните стойности на LDL (сходни резултати при пациенти с ниЕндотелна функция
ва <3 mmol/l и >3.5 mmol/l), като степента на сърдечносъдова
Ефект върху колагена
NO бионаличност
MMPs
протекция при пациентите с диабет е равностойна с тази при
Реактивни кислородни
радикали
болните с анамнеза за миокарден инфаркт.
Лечението със статин при пациенти с диабет тип 2 и анамнеМакрофаги
АТ1 рецептор
Възпаление
за за ССЗ бе свързано в проучването Collaborative Atorvastatin
Пролиферация на VSMC
Имуномодулация
Diabetes Study (CARDS) с намаляване на честотата на исхеЕндотелин
мичните коронарни инциденти с 36%, на коронарните ревасИзползвани съкращения:
MMPs – матриксни металопротеинази; VSMC – съдови гладкомускулни клетки
куларизации с 31% и на мозъчните инсулти с 48%.

10

Лято, 2008

С Т РАТ Е Г И Я
В патогенезата на артериалната хипертония при захарен
диабет ключова роля играе ренин-ангиотензиновата система
(RAS), която води до образуването на ангиотензин II – мощен
вазоконстриктор, който е свързан и с други неблагоприятни
ефекти върху съдовата стена.
Около 90% от ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE)
се намира в ендотелните клетки. ACE катализира превръщането на ангиотензин I в ангиотензин II, който след това взаимодейства с AT-1 рецептора за ангиотензин II (Фиг.4).
Фиг.4. ACE инхибиция спрямо AT1 блокада в ренинангиотензиновата система
Кининоген

Брадикинин

Фиг.5. Благоприятни ефекти на ACE инхибиторите
върху атеросклеротичната сърдечносъдова болест

Ангиотензиноген

Каликреин
Азотен
окис

АСЕ
инхибитори

Тъй като брадикининът е главният регулатор на производството на азотен окис (NO), то приложението на ACE инхибитор не само, че намалява превръщането на ангиотензин I
в ангиотензин II, но също така води до повишена продукция
на NO, който от своя страна намалява артериалното налягане, възпалението и тромбогенезата. Това е едно от обясненията защо ACE инхибиторите са толкова мощни съдови протектори (Фиг.4).
Подобно на статините, ACE инхибиторите също имат прейотропни ефекти, което означава множествени благоприятни действия върху ендотелната функция (Фиг.5).

Ренин
Антихипертензивно действие

Ангиотензин I

ACE
Неактивни
пептиди

Ангиотензин II

ARBs
Кръвно налягане
Съдова пролиферация
Оксидативен стрес
Възпаление
Тромбогенеза

AT1

Кардиопротективно действие
Преднатоварване и следнатоварване
Маса на лявата камера
Симпатикова стимулация
Реперфузионно увреждане
Подобрено миокардно
ремоделиране
Метаболитни ефекти
Неутрален ефект върху липидите
Подобряване на глюкозния
метаболизъм

Съдова защита
Атеросклероза
Фибринолиза
Тромбоцитна агрегация
Пролиферация/миграция на VSMC*
Миграция на мононуклеарни клетки
Формиране на колагенен матрикс
Ендотелна функция
Оксидативен стрес
Възпаление
Стабилност на плаките
Артериален комплаянс и тонус
* VSMC – съдови гладкомускулни клетки

АСЕ инхибитор
ARB

Aнгиотензин рецепторните блокери (ARB) инхибират ангиотензин подтип 1 (АТ-1) рецепторите за ангиотензин II и редица други рецептори за ангиотензин II, които медиират нежелани действия като повишаване на артериалното кръвно
налягане, съдова пролиферация, пролиферация на съдовите
гладкомускулни клетки (VSMC), възпаление и тромбогенеза.
ACE инхибиторите блокират действието на ангиотензинконвертиращия ензим (АСЕ), което води до намалено инактивиране на брадикинина в неактивни пептиди.

Лечението с ACE инхибитор бе свързано със значимо намаляване на сърдечносъдовите инциденти, включително на
миокардния инфаркт с 22%, на мозъчния инсулт с 33%, сърдечносъдовата смъртност с 37% и диабетната нефропатия с
24% при пациенти с диабет над 55 години и още един допълнителен сърдечносъдов рисков фактор в проучването
Microalbuminuria, Cardiovascular, and Renal Outcomes in the
Heart Outcomes Prevention Evaluation (MICRO-HOPE).
Постигнатата съдова протекция в MICRO-HOPE е независима от понижаващия артериалното налягане ефект на АСЕ
инхибитора, което е още едно потвърждение за допълнителните плейотропни ефекти на тези медикаменти.

ÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÈ ÅÔÅÊÒÈ ÍÀ FENOFIBRATE ÏÐÈ ÏÀÖÈÅÍÒÈ
Ñ ÄÈÀÁÅÒ ÒÈÏ 2 È ÑÌÅÑÅÍÀ ÄÈÑËÈÏÈÄÅÌÈß

Комбинираното прилагане на simvastatin и fenofibrate* постига по-добър контрол на смесената дислипидемия при диабет тип 2, отколкото монотерапията с всяко едно от двете липодопонижаващи средства, показаха резултатите от
проучването DIACOR, публикувани в American Journal of
Cardiology (1).
В DIACOR (Diabetes and Combined Lipid Therapy Regimen
Study) са участвали 498 пациенти с диабет тип 2, но без изявена коронарна болест на сърцето. Комбинираната терапия е
довела до значимо по-голямо понижаване на VLDL, отколкото монотерапията с всеки един от двата медикамента.
Монотерапията с fenofibrate и комбинираната терапия
са били асоциирани с намаляване на броя на малките и
плътни LDL (фенотип В на LDL-холестерола), които са поатерогенни.
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При пациентите с по-високи нива на триглицеридите, монотерапията с fenofibrate и комбинираната терапия са довели до по-голяма редукция на фракцията на малките и плътни
LDL, на плътните VLDL и до повишаване на HDL3.
Simvastatin e бил свързан с по-изразен понижаващ IDL
ефект отколкото fenofibratе.
При всички пациенти с диабет трябва да се започва начална терапия със статин (това е предпочитаната стратегия) с
цел да се постигне прицелното ниво на LDL-холестерола<2.6
mmol/l, коментират авторите. След това, вниманието трябва
да се фокусира върху нивата на триглицеридите и HDL-холестерола, като за целта може да се прилага допълнителна терапия с fenofibrate.
Fenofibrate e първият липидопонижаващ (липидомодифициращ) медикамент с доказан ефект върху микроваскуларни-
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: НАЙ-ГОЛЯМОТО ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНО
ПРОУЧВАНЕ ПРИ 9795 ПАЦИЕНТИ С ДИАБЕТ 2 ТИП

-25%
ИБС

-16%
Нефропатия

-31%
ПЪРВИЯТ липидопонижаващ
медикамент с доказан ефект
върху микроваскуларните
усложнения на диабета1

Невропатия

-30%
Ретинопатия

№ А 176/11.10.2007
Отпуска се по лекарско предписание!
КХП: 13.12.2005
За пълна информация:
Солвей Фарма ЕООД, София Тауър, ет. 5, офис 52
бул. Ал. Стамболийски 103
тел.: (02) 923 47 00; www.solvay-pharma.bg
1. FIELD Study Investigators. Keech A. et al.: Effect of long-term fenofi bratetherapy on cardiovascular events in 9 795 people with type 2 diabetes mellitus(the
FIELD study): randomized controlled trial, Lancet, online publication,November 14, 2005, 1-13.

С Т РАТ Е Г И Я
те усложнения на диабета.
Нови данни от проучването FIELD (Fenofibrate
Intervention and Event Lowering in Diabetes) (2) показаха, че
този PPAR-alpha агонист намалява значимо нуждата от лазер терапия поради:
● ретинопатия при пациенти с диабет тип 2 с 31% (р=0.0002),
като абсолютната редукция на риска е с 1.5%.
● макулопатия, която е най-честата причина за слепота, с
31% (р=0.002), абсолютна редукция на риска с 1%
● пролиферативна ретинопатия с 30% (р=0.015), абсолютна
редукция на риска с 0.7%
Лечението с fenofibrate е довело и до значимо намаляване

на общия брой на извършените лазер ретинални фотокоагулации с 37% (р=0.0003) и до забавяне на прогресията на диабетната ретинопатия с 79% (р=0.004).
Благоприятният ефект от медикамента върху очните усложнения е наблюдаван още на осмия месец от лечението с
него, като се е запазил трайно през целия петгодишен период на проследяване.
*

fenofibrate e регистриран от ИАЛ с търговското име Lipantyl на Solvay Pharma

Използвани източници:
1. May H., Anderson J, Pearson R. et al. Comparison of еffects of simvastatin alone versus fenofibrate alone versus
simvastatin plus fenofibrate on lipoprotein subparticle profiles in diabetic patients with mixed dyslipidemia (from the
Diabetes and Combined Lipid Therapy Regimen Study). Am J Cardiol 2008, 101:486-489 http://www.ajconline.org
2. Keech A., Mitchell P., Summanen P. et al, for the FIELD study investigators Effect of fenofibrate on the
need for laser treatment for diabetic retinopathy (FIELD study): a randomised controlled trial. Lancet
2007, 370:1687-1697 www.thelancet.com

ÂÚÂÅÆÄÀÍÅ ÍÀ ËÅ×ÅÍÈÅÒÎ Ñ ÈÍÑÓËÈÍÎÂÀ ÏÎÌÏÀ Â ÁÚËÃÀÐÈß

Първите системни опити за лечение* с инсулинова помпа в България
стартираха през март 2007 при 14 наши пациенти с диабет тип 1, на средна възраст 9.09+/-6.06 г. Изследваният
изходен НbА1с e 9.01+/-2.05% (от 6.8 до
12.3%). Лечението с инсулинова помпа се започна след предварително обучение за техническото обслужване на
помпата и подробно запознаване с нейните функции.
Определянето на базалния режим се
извършва от лекар след анализ на инсулиновата нужда при предходния инсулинов режим, най-често с многократни
инсулинови инжекции. Болусите, необходими за покриване на приетата храна
(изчисляват се стриктно приетите въглехидрати), се определят също на базата на предходната инсулинова доза**.
Последният изследван НbА1с на групата като цяло показа значително намаляване – 7.77%+/-1.69% (6.2% - 10.7%),
което потвърждава световния опит за
подобряване на гликемичния контрол
при използването на помпа.
Трудностите, които възникнаха
при нашия начален опит, бяха свързани с техническото осигуряване на
постоянната инфузия на инсулин.
Липсата на депо от инсулин при лечение с инсулинова помпа е причина за сравнително бързата декомпенсация на диабета с поява на кетотела
и навлизане в състояние на кетоацидоза. Това е най-честото усложнение
при лечение с инсулинова помпа (по
литературни данни).
При четири от нашите пациенти се
наблюдаваха преходни състояния на
начална кетоацидоза, свързани със
спиране на инсулиновия внос поради
изваждане на канюлата от мястото на
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подкожната инфузия.
При две от децата се наложи лечение с инфузия на електролити и еднократна инжекция на инсулин с писалка,
след което се премина отново на лечение с инсулиновата помпа (смяна на сета). При другите два инцидента кетонемията се овладя след смяна на сета и
поставяне на болус с помпата.
Обучението на пациента е непрекъснат процес не само при лечение с
инсулинови инжекции, но и с инсулинова помпа. Честото изследване на
глюкозното ниво е от изключително значение за индивидуализиране на
лечението. Всяка промяна в базалния
режим налага проследяване на гликемията, за да се осигури желаната цел
на терапията.
Изчисляване на въглехидратния
внос и дозиране на съответните болуси
е също абсолютно необходимо, за да се
получи добър резултат. Една от наблюдаваните и от нас грешки е да се приема храна без да се поставя болус. Това довежда до влошаване на контрола,
тъй като базалният инсулин не може да
покрива храненията.
Всички тънкости на дозирането на
инсулина могат да се овладеят само с
прецизен анализ на данните от измерването на глюкозните нива и съпоставянето им с инсулиновата доза. Това
трябва да се прави при всеки пациент,
независимо от начина на лечение, но с
инсулиновата помпа е възможно да се
постигне максимално точно дозиране.
Комплектът инсулинава помпа - глюкозен сензор е незаменимо средство за
улеснение на лечението.
Освен ползите, трябва да се имат
предвид и възможните рискове при
лечението с инсулинова помпа. Рет-
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роспективен анализ на американската
FDA, обхванал данните за 10-годишен
период в САЩ, показа 1594 инцидента
(тежки хипогликемии или кетоацидози), от които 13 - с фатален изход (2)**.
Малка част от тези инциденти се
дължат на техническа неизправност
на устройството. Мнозинството са резултат на човешки грешки. За да се намалят до минимум нежеланите рискове, трябва да са налице следните
условия:
1. Много добре подготвен екип от
специалисти, които да обучават пациентите и семействата им за лечение с
помпа, както и да осигурява компетентна намеса при инцидент. Това ще намали инцидентите, настъпили от неправилно използване на помпата, поради
„незнание”.
2. Много добър комплаянс на пациентите и психическа стабилност, за да
се избягват съзнателно предизвиканите „грешки” в лечението (особено при
суицидни нагласи).
3. Правилен подбор на пациентите
за лечение с помпа, които да са в състояние да се справят с употребата на
устройството и прецизността на дозирането, за да се осигури тяхната безопасност. Не са подходящи пациенти с
психологични проблеми (депресии, суицидни наклонности).
Д-р Мая КОНСТАНТИНОВА, д.м.
*

**

Лечението с инсулинова помпа стартира в света преди повече от 20 години и вече доказа своите предимства. У нас
първият опит в това отношение датира от 1984-85, когато се постави инсулинова помпа на момиче на 16-годишна
възраст от проф. д-р Мария Дамянова и д-р Калинка Коприварова.
Допълнителна информация:
Константинова М. Инсулиновите помпи в детска възраст.
Доктор D 2006, бр. 4/зима:16-20 http://mbd.protos.bg)
Янкова Д. Необходими са нови стандарти за по-безопасно използване на инсулиновите помпи. MD 2008, бр. 4/юни: 29

Използван източник:
1. Cope J., Morrison A., Samuels-Reid J. Adolescent use of insulin
and patient-controlled analgesia pump technology: A 10-year
Food and Drug Administration retrospective study of adverse
events. Pediatrics 2008, 121 (5): е1133-1138

ПРОФИЛАКТИКА

ÏÐÅÏÎÐÚ×ÂÀÍÈÒÅ ÏÐÈÖÅËÍÈ ÍÈÂÀ ÍÀ LDL-C È
ÍÀ ÀÐÒÅÐÈÀËÍÎ ÍÀËßÃÀÍÅ ÑÀ ÎÏÒÈÌÀËÍÈ ÇÀ
ÏÚÐÂÈ×ÍÀ ÏÐÅÂÅÍÖÈß ÍÀ ÑÑÇ ÏÐÈ ÄÈÀÁÅÒ ÒÈÏ 2

Хората с диабет тип 2 имат повишен риск за сърдечносъдово заболяване (ССЗ), но до момента не бе проведено изследване, което да посочи дали контролът на двата рискови фактори - LDL-холестерол и артериално кръвно налягане
- отвъд препоръчваните в практическите указания прицелни нива може допълнително да понижи свързания с диабета
риск за сърдечносъдови събития.
Авторите на рандомизираното проучване SANDS (Stop
Atherosclerosis in Native Diabetics) (1) са сравнили прогресирането на субклиничната атеросклероза при пациенти с диабет тип 2 и от двата пола, лекувани с цел да постигнат прицелни нива на LDL-холестерол (LDL-C) </=1.8 mmol/l и на
систолно артериално налягане (САН) </=115 mmHg (агресивна интервенция - 252 души) или препоръчваните цели на
LDL-C <2.6 mmol/l и на САН <130 mm Hg (стандартна интервенция – 247 души).
Наблюдението е било проведено за период от три години в четири клинични центрове в САЩ, като в него е участвала индианска популация на възраст 40 години и повече
(средно 56 години, 66% - жени) с диабет, дислипидемия и
артериална хипертония, но без анамнеза за сърдечносъдови инциденти.
Първична крайна точка за оценка на ефективността на
прилаганата интервенция е била прогресията на атеросклерозата, оценена чрез измерване на дебелината на интимамедията (IMT) на каротидните артерии.
Проучването е проведено неслучайно сред индианци с
диабет тип 2 – данни от предишни изследвания показаха, че
при тази етническа група IMT е предиктор за бъдещи сърдечносъдови събития. Индианското население в САЩ е с
една от най-високите честоти на диабет тип 2 в света, който
при тях се изявява и на относително по-ранна възраст.
Средните прицелни нива на LDL-C и САН са били постигнати и поддържани и в двете групи. Резултатите от интервенциите са посочени в таблица 1.
Не е била установена разлика между двете групи в често-
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тата на клинично значимите сърдечносъдови събития (1.6/
100 и 1.5/100 пациента-години, р = 0.87).
Понижаването на LDL-C и САН води до намаляване на
дебелината на интима-медията на каротидните артерии и
до регресия на хипертрофията на лявата камера (ЛК) при
пациенти с диабет тип 2, субклинична атеросклероза и артериална хипертония. Честотата на сърдечносъдовите събития е била по-ниска от прогнозираната, но не се е различавала значимо в двете групи.
Според авторите на проучването, постигането на препоръчваните стойности на LDL-С и на артериалното налягане, осигурява на пациентите с диабет тип 2, дислипидемия
и артериална хипертония първична профилактика на сърдечносъдовите събития.
В клиничната практика тези нива се постигат едва при
една трета от случаите с дислипидемия и артериална хипертония, което обяснява свързаната с диабет тип 2 висока
заболеваемост и смъртност от ССЗ.
Носят ли по-агресивните цели (отвъд препоръчваните нива на LDL-С и на АН) допълнителна полза все още не е доказано. При всички случаи, по-агресивната стратегия е свързана с по-големи финансови разходи и повишена честота на
странични действия на антихипертензивните медикаменти.
Таблица 1. SANDS: Промени в проследените показатели
Краен резултат

Aгресивна

Стандартна

p

Атеросклероза
(промени в mm)

–0.012

+0.038

< 0.001

Дебелина на стената
на ЛК (g/mm)

–2.4

–1.2

0.03

Странични действия
(%)

38.5

26.7

0.005

Сериозни странични
действия (%)*

0.2

0.004

0.18

*Странични действия, свързани само с антихипертензивните средства

Данните от това проучване потвърждават, че забавеното
прогресиране на атеросклеротичните изменения в съдовата
стена са свързани с понижаването на LDL-С, докато регресията в хипертрофията на ЛК – с редуцирането на артериалното налягане.
Все още не е ясно дали по-агресивната стратегия би довела до подобрени дългосрочни крайни резултати в сравнение със стандартната терапия за контрол на двата рискови фактора.
Препоръчваните прицелни нива на LDL-C и АН са оптимални за първична профилактика на ССЗ при пациентите с
диабет тип 2 (най-благоприятно съотношение полза:риск) и
поради това се препоръчват на клиничната практика.
Използван източник:
1. Howard B., Roman M., Devereux R. et al. Effect of lower targets for blood pressure and LDL
cholesterol on atherosclerosis in diabetes. The SANDS randomized trial. JAMA 2008;299 (14):16781689 http://jama.ama-assn.org

Лято, 2008

Н Е Ф Р ОЛ О Г И Я

ADVANCE:

ÈÍÒÅÍÇÈÂÍÈßÒ ÃËÈÊÅÌÈ×ÅÍ ÊÎÍÒÐÎË
ÍÀÌÀËßÂÀ ÄÈÀÁÅÒÍÀÒÀ ÍÅÔÐÎÏÀÒÈß

Интензивният гликемичен контрол с gliclazide с модифицирано освобождаване, прилаган като начална терапия,
и допълнително включване на други противодиабетни средства с цел да се постигне прицелно ниво на гликиран
хемоглобин </=6.5% намалява значимо при пациенти с диабет тип 2 риска за диабетна нефропатия, показаха резултатите от 5-годишното международно проучване ADVANCE.

Това изследване бе проведено c подкрепата на фирма Servier, за да оцени
влиянието на интензивния гликемичен
контрол с базиран на gliclazide MR режим и на интензивното понижаване на
артериалното кръвно налягане с фиксирана доза perindopril и indapamide върху
съдовите усложнения на диабет тип 2.
Данните от проучването ADVANCE
(Action in Diabetes and Vascular Disease:
Preterax and Diamicron Modified Release
Controlled Evaluation) – глюкозопонижаващ клон, бяха представени през юни на
68-ите научни сесии на Американската
диабетна асоциация (ADA) и публикувани в New England Journal (1).
ADVANCE e най-голямото (2 х 2 факториално, рандомизирано, контролирано) изследване на диабета, проведено в
световен мащаб. То е обхванало 11 140
пациенти с диабет тип 2 от 215 клинични центрове в 20 страни. В него са включени пациенти на възраст най-малко 55
години, при които диагнозата на диабет
тип 2 е поставена на възраст поне 30 години, и имат поне още един установен
рисков фактор за съдова болест.
Участниците в него бяха разделени в
два клона, като във всеки един от тях са
сравнявани две различни по степен на
контрол стратегии:
1. понижаващ артериалното налягане клон - група на терапия с фиксира-

на доза perindopril и indapamide за понижаване на артериалното налягане и
група на плацебо
2. глюкозопонижаващ клон - група на
интензивен гликемичен контрол и група на стандартен гликемичен контрол
(съгласно настоящите указания)
Резултатите, постигнати от понижаването на артериалното налягане с
perindopril/indapamide, бяха представени през 2007 година на конгреса на Европейското дружество по кардиология (ESC)
и публикувани в списание Lancet (2). Независимо от изходното ниво на артериално налягане, прилагането на антихипертензивна терапия с perindopril/indapamide
бе свързано с понижаване на относителния риск за сърдечносъдова смърт с 18% в
сравнение с плацебо (р=0.03).
В глюкозопонижаващия клон на
ADVANCE - пациентите в групата на
интензивен гликемичен контрол (5571
души) са получавали gliclazide MR в доза 30-120 mg/ден, като други противодиабетни средства (но не и други СУП)
са били назначавани от лекуващите лекари при необходимост за постигане на
прицелно ниво на гликиран хемоглобин
(HbA1c) </=6.5%.
Участниците в паралелната група на стандартен гликемичен контрол
(5569 души) са били на терапия с глюкозопонижаващи средства, различни от
gliclazide MR, с цел да се постигне препоръчваното в настоящите указания ниво на HbA1c <7%.
Първичната крайна точка на проследяване е композитен показател, включващ
големи микроваскуларни събития (поява
или влошаване на нефропатия или ретинопатия) и големи макроваскуларни събития (сърдечносъдова смърт, нефатален
миокарден инфаркт, нефатален инсулт),
оценявани заедно или поотделно.
В групата на интензивен гликемичен
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контрол е поддържано средно ниво на
HbA1c 6.5%, а в групата на стандартен
контрол - 7.3% (-0.8%, р<0.001).
Тази разлика в нивото на HbA1c е била съпроводена от намаляване на общия
риск за макро- и микроваскуларни усложнения в групата на интензивен гликемичен контрол с 10% (18.1% спрямо съответно 20%, съотношение на вероятностите
- HR =0.90, р=0.01) и на риска за микроваскуларни усложнения с 14% (9.4% спрямо съответно 10.9%, HR =0.86, р=0.014)
главно поради понижаване на честотата
на диабетната нефропатия с 21% (4.1%
спрямо 5.2%, HR =0.79, р=0.006).
Регистрирана е била също така редукция на новопоявила се микроалбуминурия с 9% (р=0.02).
Не е било отчетено значимо понижаване на честотата на големите макроваскуларни събития като миокарден инфаркт или инсулт
(HR=0.94, р=0.32), на сърдечносъдовата смъртност (HR=0.88, р=0.12) и
на смъртността от всякаква причина (HR=0.93, р=0.28)* в клона на интензивно глюкозопонижаване.
Авторите предполагат, че липсата на
статистически значимо повлияване на заболеваемостта и смъртността от сърдечносъдови причини (миокарден инфаркт и
инсулт), въпреки понижената честота на
диабетната нефропатия (която е мощен
предиктор за смърт от сърдечносъдова
болест), се дължи на кратката продължителност на проучването. Според тях, поголяма дивергенция в полза на стриктния
гликемичен контрол (в резултат на протекцията от диабетна бъбречна болест) би
трябвало да се очаква след още две години, но до момента това е неустановено.
Няма данни от ADVANCE, че интензивният гликемичен контрол оказва
влияние (профилактира или влошава)
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диабетната ретинопатия – не е регистрирано значимо понижаване на честотата на ретинопатията (р=0.5).
Основното обяснение за липсата на
ефект върху диабетната ретинопатия в
клона на интензивно глюкозопонижаване е провежданата ретинална фотокоагулация и в двете групи.
В подгрупа от 2000 пациенти е било
проведено изследване на ретината в началото в края на проучването, като данните ще бъдат обработени по-късно през
тази година. Резултатите от този анализ
вероятно ще внесат повече яснота какво се случва с болестта на ретината при
пациентите с различна степен на гликемичен контрол.
Понижаването на нефропатията
в групата на интензивен гликемичен контрол е най-значимият резултат в ADVANCE
Той посочва, че постигането на ниво на HbA1c под 7% или дори близко до
6.5% може да предпази пациентите с диабет тип 2 от появата или от влошаването на диабетната бъбречна болест. Това
на практика означава, че един от пет случаи могат да избегнат през следващите
години това сериозно усложнение.
“Следователно... не е необходимо
да постигате толкова стриктен гликемичен контрол, за да подобрите ефекта върху сърдечносъдовите събития,
но трябва да го направите, ако искате да намалите наистина бъбречното

ВЕСТНИКЪТ,
ЧЕТЕН ОТ ВАШИТЕ
ПАЦИЕНТИ С ДИАБЕТ,
ПРЕДЛАГА НОВОСТИ
И ЗА ЛЕКАРИТЕ

увреждане, което е много важен краен резултат...”, коментира д-р Harold
Lebovitz резултатите от ADVANCE на
пресконференция, проведена по време
на тазгодишния научен форум на ADA.
Друг важен резултат е, че интензивният гликемичен контрол не е бил свързан с
промяна в телесното тегло в хода на проучването. В клона на стандартен контрол
е било постигнато леко понижаване на
теглото, но разликата между двата клона
в края на изследването е само с 0.75 кг.
Интензивният контрол, според очакванията, е довел до по-голяма честота
на сериозни хипогликемии (2.7% спрямо 1.5%, HR=1.86, p<0.001).

Изводите
за клиничната практика
Интензивният гликемичен контрол, постиган с базиран на gliclazide
MR режим и допълнителна терапия
с други противодиабетни средства
с цел да се постигне ниво на HbA1c
до 6.5%:
● води до намаляване на относителния риск за големи микроваскуларни събития с 14%, но това се дължи
главно на намаляване на честотата
на диабетната нефропатия с 21%
● не води до значима полза по отношение на честотата на големите
макроваскуларни инциденти (миокарден инфаркт и мозъчен инсулт)
Д-р Диляна ЯНКОВА
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Данните от ADVANCE не потвърдиха тенденцията за повишена смъртност сред пациентите на интензивен гликемичен контрол, установена от проучването ACCORD (Action to Control
Cardiovascular Risk in Diabetes). Това изследване бе преустановено предсрочно през февруари 2008 година (след средно 3.5
години проследяване), тъй като в групата на интензивен гликемичен контрол бяха регистрирани повече смъртни случаи,
отколкото в групата на стандартен контрол (за допълнителна
информация: Интензивният гликемичен контрол не постигна
добри резултати в ACCORD, Доктор D 2008, бр.1/пролет: 10-11
http://mbd.protos.bg).
Популациите от пациенти, участвали в двете проучвания, се
отличават, различни са прилаганите терапевтични стратегии,
както и прицелните стойности на HbA1c.
ACCORD е финансирано от National Heart, Lung and Blood
Institute на САЩ.
В сравнение с ADVANCE, в ACCORD са участвали пациенти
само от САЩ, със затлъстяване (средна стойност на BMI 32 kg/
m 2 спрямо съответно 28 kg/m 2) и високи изходни нива на кръвната глюкоза, с изявено сърдечносъдово заболяване или множествени сърдечносъдови рискови фактори в допълнение на
дългогодишен диабет тип 2 (средна продължителност над 10
години).
Прилагана е била комбинирана терапия с различни противодиабетни средства за постигане на прицелни стойности на HbA1c
<6% за разлика от базирания на gliclazide MR (Diaprel MR на
Sevier) режим в ADVANCE и по-високите прицелни нива на
HbA1c </=6.5%.
Резултатите и от двете проучвания ACCORD и ADVANCЕ не
посочиха значимо понижаване на честотата на големите макроваскуларни събития в групите на интензивен гликемичен контрол. В ADVANCЕ бе отчетена лека тенденция към понижаване
на относителния риск за големи макроваскуларни инциденти,
но разликата е статистически недостоверна в сравнение с групата на стандартен гликемичен контрол. В този смисъл, данните от тези две мащабни изследвания на диабет тип 2 са разочароващи за кардиолозите.

Използвани източници:
1. Intensive blood glucose control and vascular outcomes in
patients with type 2 diabetes. The ADVANCE Collaborative
Group. N Engl J Med 2008;358:2560-2572 http://content.
nejm.org
2. Patel A., MacMahon S., Chalmers J. et al. ADVANCE
Collaborative Group. Effects of a fixed combination
of perindopril and indapamide on macrovascular and
microvascular outcomes in patients with type 2 diabetes
mellitus (the ADVANCE trial). Lancet 2007, 370 (9590): 82940 www.thelancet.com

ÍÎÂ ÏÐÅÄÈÊÒÎÐ ÇÀ ÑÚÄÎÂ ÐÈÑÊ?

Плазменото ниво на асиметричния диметил аргинин (ADMA) – естествен ендогенен метаболит на L-аргинина, може
при пациенти с диабет тип 1 и диабетна нефропатия да предсказва степента на
риск за фатални и нефатални сърдечносъдови събития, както и за прогресиране
на бъбречното увреждане, показаха резултатите от проведено в Steno Diabetes
Center в Дания проучване, публикувани в
сп. Diabetes Care (2008, 31:747-752).
Според неговите автори, измерването
на нивата на ADMA може да служи за допълнително стратифициране на подобна
популация болни и за откриване на случаите, които се нуждаят от допълнително интензифициране на лечението.
ADMA може да инхибира и трите изоформи на NO (азотен окис) синтазата, което води до намалена продукция на NO.

Н

За допълнителна информация: тел. 02/822 04 18
е-mail: diabet@protos.bg

На уебсайт www.advance-trial.
com/static/upload/PDF/Media_release_
Jun08.pdf или www.advance-trial.
com /st at ic/ ht m l /v i r t u al /cont e nt s.
asp?P=41 може да прочетете PR статията на фирма Servier със заглавие:
ADVANCE results go beyond existing
evidence (Резултатите от ADVANCE
надхвърлиха съществуващите доказателства)
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При пациенти с нива на ADMA над
средните е било установено по-ускорено намаляване на скоростта на гломерулната филтрация. Случаите с найвисоки плазмени концентрации на този
метаболит са били с 3.2 пъти по-висока
вероятност за развитието на краен стадий на бъбречно увреждане. Отново в
тази група е регистрирана и по-висока
обща смъртност с 67%.
Доколко някои пациенти имат генетична предиспозиция към повишаване
на ADMA поради мутации в гени, които са свързани със синтеза и разграждането на тази субстанция, и дали антихипертензивното лечение или други методи
за сърдечносъдова защита могат да оказват благоприятно влияние върху неговите нива са обект на намиращи се в ход допълнителни изследвания в тази област.
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APOLLO:

ÈÍÑÓËÈÍ GLARGINE ÍÅ ÎÒÑÒÚÏÂÀ
ÏÎ ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒ ÍÀ ÈÍÑÓËÈÍ LISPRO
ÏÐÈ ÏÀÖÈÅÍÒÈ Ñ ÄÈÀÁÅÒ ÒÈÏ 2

Започването на инсулинова терапия с Lantus е по-лесно при сходно
понижаване на А1с
След изчерпване на ефективността на metformin и сулфонилурейните препарати при пациенти с диабет тип 2 да се предпочита
допълнителна терапия с базален инсулин
Базалният инсулин glargine е по-лесен за прилагане, намалява риска за хипогликемии, броя на инжектиранията и честотата на самоконтрола на кръвната глюкоза в сравнение с прандиалния инсулин lispro, като успоредно с
това постига сходно на lispro понижаване на гликирания хемоглобин (А1с) при пациенти с диабет тип 2 и неадекватен преди това контрол с перорални антидиабетни средства (ПАДС), показаха резултатите от 44-седмичното, с паралелни групи, отворено сравнително проучване APOLLO, публикувани в Lancet (1).
Glargine се доставя еднократно по едно и също време в денонощието (сутрин или вечер), докато lispro – три пъти
през деня (преди всяко основно хранене).
Поради различния им профил на действие, базалният (безпиков) инсулинов аналог намалява по-изразено кръвната глюкоза на гладно и през нощта, а прандиалният инсулинов аналог – постпрандиалната хипергликемия, но
двата терапевтични режима постигат еднакво дългосрочно понижаване на А1с - обективен показател за равностойната степен на цялостен гликемичен контрол.
Резултатите от проучването APOLLO
(A Parallel design comparing an Oral
antidiabetic drug combination therapy
with either Lantus once daily or Lispro at
mealtime in type 2 diabetes patients failing
Oral treatment) сочат също така, че терапията с инсулин glargine (Lantus, SanofiAventis) е по-приемлива за пациентите в
сравнение с приложението на прандиален инсулин lispro, поради:
● еднократната доставка по едно и също време на денонощието спрямо
трикратните апликации на lispro преди всяко основно хранене през деня
● ендократното измерване на кръвната
глюкоза сутрин на гладно в сравнение с необходимостта от препрандиален и постпрандиален самоконтрол
три пъти дневно
● намалената честота на хипогликемии
Проучването е проведено в 69 клинични центрове в Европа и Австралия,
като в него са участвали 418 пациенти
с диабет тип 2 и неадекватен контрол с
ПАДС, разделени в две групи в зависимост от добавената терапия с инсулин –
205 души на glargine еднократно дневно

и 210 души на lispro три пъти дневно.
При лекуваните с glargine е регистрирано средно понижаване на А1с с 1.7%
(от 8.7%+/- 1.0% на 7.0%+/-0.7%) спрямо с 1.9% в групата на lisprо (от 8.7% +/1.0% на 6.8%+/-0.9%). Разликата от 0.157
е по-малка от предварително определената граница от 0.4% (като показател,
че сравняваното лечение не отстъпва по
ефективност).
В групата на glargine 57% (106 души)
са постигнали ниво на А1с</=7% спрямо 69% (131) от лекуваните с lispro.
В сравнение с получавалите lispro,
при пациентите на glargine е наблюдавано по-изразено понижаване на
средните нива на кръвната глюкоза на
гладно (–4.3+/-2.3 mmol/l спрямо –1.8
+/-2.3 mmol/l; p< 0.0001) и през нощта (–3.3+/-2.8 mmol/l спрямо –2.6+/2.9 mmol/l; p= 0.0041). Обратно, инсулин lispro е бил свързан с по-добър
контрол на постпрандиалните нива на
кръвната глюкоза през деня, по-специално след обедното и вечерното хранене (р<0.0001).
Тези данни показват, че независи-
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мо от различните глюкозни профили,
инсулиновата терапия per se може да
постига добър гликемичен контрол (</
=А1с). Важна е крайната цел, а не толкова средствата за нейното постигане.
Изборът на по-опростен за прилагане (и
по-лесен за възприемане от пациентите)
подход е по-добро решение при условие,
че и двата подхода са сходно ефективни
за постигане на крайната цел.
В групата на инсулин glargine е регистрирана по-малка честота на хипогликемични инциденти (не само асимптоматични, но и симптоматични) в
сравнение с групата на lispro (5.2 спрямо 24 събития на пациент на година,
р<0.0001).
Намалената честота на симптоматични хипогликемии отхвърля възможността разликата в този показател да се
дължи на по-честото регистриране на
асимптоматични хипогликемии в следствие на по-честите самоизмервания на
кръвната глюкоза през деня (пре- и постпрандиално) в групата на lispro.
Промяната в теглото е била 3.01+/4.33 kg при терапия с glargine спрямо
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3.54+/-4.48 kg при лечение с lispro.
В сравнение с lispro, приложението
на glargine е било свързано с по-добро удовлетворение на пациентите от
терапията (средна разлика в полза на
Lantus 3.13).
“Доказателството от проучването
APOLLO потвърждава, че добавянето на инсулин glargine към терапията с
ПАДС може да бъде решение на първи
избор за започване на инсулиново лечение при пациенти с диабет тип 2... така, както и съветват в обединените си
указания Американската диабетна асоциация и Европейската асоциация за изследване на диабета”, коментира водещият изследовател д-р Reinhard Bretzel,
от Medizinische Klinik und Poliklinik
III, Justus-Liebig-Universität, Giessen,
Germany.
Базалният инсулинов аналог glargine
(Lantus) има дълга продължителност на
действие (приблизително 24 часа), без
изразен пиков ефект върху инсулиновата концентрация, като постига сходна
степен на гликемичен контрол в сравнение с инсулин NPH, но при по-малка
честота на хипогликемия.
Диабет тип 2 е прогресиращо заболяване, поради което ПАДС често изчерпват своите възможности да поддържат
прицелните нива на гликиран хемоглобин – стойности на А1с <7%, според Европейската асоциация за изследване на
диабета (EASD) и Американската диабетна асоциация (ADA)*. При тези случаи се налага преминаването към инсулиново лечение.
Терапевтичният режим, включващ
добавяне на базален или на прандиален
инсулинов аналог, е равностойно ефективен за понижаване на хемоглобин
A1c, показва проучването APOLLO.
Фобията от иглата и страхът от хипогликемия са важни бариери за преминаване към инсулинова терапия при пациенти с диабет тип 2, при които ПАДС
са изчерпили своите възможности да
поддържат препоръчваните прицелни
нива на А1с.
Базалният инсулин glargine е полесно решение за започване на инсулиново лечение от прандиалния инсулин, тъй като предлага следните
предимства: намален риск за хипогликемия, еднократна апликация по едно
и също време на денонощието, по-малко самоизмервания на кръвната глюкоза и съответно - по-лесно приемане
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на терапията от пациентите.
Добавянето на базален инсулин е едно от трите решения за допълнителна
(втора стъпка) терапия, според стъпаловидния лечебен алгоритъм, препоръчван в обединените указания на EASD и
ADA, поради най-добрата му ефективност за понижаване на кръвната глюкоза
в сравнение с другите два алтернативни
избора (сулфонилурейни препарати или
тиазолидиндиони).
При стойности на А1с>8.5% или
при симптоми, дължащи се на хипергликемия, от тези три възможности
трябва да се избира инсулин.
Когато се започва инсулиново лечение, да се предпочита препарат за осигуряване на базално инсулиново ниво (дългодействащ инсулинов аналог
или интермедиерен инсулин).

Интензифицирането на инсулиновата терапия се препоръчва на по-късен
етап в стъпаловодния алгоритъм. Представлява включване на бързодействащи
аналози/инсулини преди определени
хранения с цел да се намалят постпрандиалните колебания на гликемията. При
започване на подобно лечение трябва да
се преустанови прилагането на инсулинови секретагози, като СУП или глиниди, поради тяхното инсулинотропно
действие.
Средства като алфа-глюкозидазни инхибитори, exenatide, глиниди,
pramlintide и sitagliptin се посочват като други възможни решения след изчерпване на ефективността на допълнитетелната терапия.
Ако нивото на А1с е близко до прицелната стойност (<8%), може да се
обсъди дали да се предпочете добавянето на трето ПАДС, но да се има
предвид, че този подход е с относител-
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но по-висока цена и може да не е толкова ефективен за намаляване на хипергликемията колкото е започването
или интензифицирането на инсулиново лечение.
Освен това, различните ПАДС имат
нежелани странични действия за разлика от добрата поносимост на инсулина
(липсват противопоказания за неговото прилагане при пациенти с бъбречна
или чернодробна недостатъчност), найголямата му ефективност за понижаване на хипергликемията (съответно – на
неблагоприятното действие на глюкозната токсичност върху бета-клетките),
благоприятното повлияване на липидния профил и практическата липса на
ограничения в дозите (липса на токсични ефекти).
ПАДС загубват своята ефективност
да поддържат добър гликемичен контрол (А1с <7%) при 40-60% от пациентите с диабет тип 2 след няколко години и
назначаването на заместителна терапия
с инсулин е необходима мярка за възстановяване и поддържане на добър гликемичен контрол.
Рискът за хипогликемия (интерпрандиална и нощна), необходимостта от инжекционна доставка на инсулина и ограниченията във всекидневния стил на
живот са едни от главните бариери пред
започването или интензифицирането на
инсулиновата терапия.
Опростените режими на заместително инсулиново лечение, възможностите за еднократна апликация с
пен, намаленият цялостен риск за хипогликемии поради по-предвидимо
действие на инсулиновите препарати
(по-малки интер- и интраиндивидуални вариации) са изпитани методи
за премахване на тези бариери.
*
**

EASD - European Association for the Study of Diabetes, ADA American Diabetes Association
В APOLLO са участвали пациенти на възраст от 18 до 75 години, с анамнеза за диабет тип 2 от поне една година и нива на
А1с от 7.5% до 10.5% въпреки прилаганата терапия с различни ПАДС (с изключение на алфа-глюкозидазни инхибитори)
за период от най-малко шест месеца и стабилни дози през последните три месеца, нива на кръвна глюкоза на гладно =/>6.7
mmol/l, BMI =/>35 kg/m 2 и желание да провеждат необходимия
самоконтрол на кръвната си глюкоза.
Началната доза на glargine е 10 U/ден, която е титрирана
в зависимост от стойностите на кръвната глюкоза сутрин
на гладно (FBG), измерени в два последователни дни, както и липсата на сериозна хипогликемия. Дозата на инсулина не е променяна (FBG </=5.5 mmol/l) или е увеличавана
с две (>5.5 </=6.7 mmol/l), 4 (>6.7 </=7.8 mmol/l), 6 (>7.8 </
=8.9 mmol/l) или 8 (>8.9 mmol/l) единици/ден. Lantus е прилаган с автоматично инжектиращо устройство тип писалка
(OptiSet, Sanofi-Aventis).
Началната доза на lispro e 4 U/ден, като дозите са били титрирани в зависимост от стойностите на кръвната глюкоза
преди основно и след основно хранене (пре- и пострандиална кръвна глюкоза). Lispro също е прилаган с инсулинова
писалка (пен).

Използван източник:
1. Bretzel R., Nuber U., Landgraf W. et al. Once-daily basal insulin
glargine versus thrice-daily prandial insulin lispro in people with
type 2 diabetes on oral hypoglycaemic agents (APOLLO): an open
randomised controlled trial. Lancet 2008, 29; 371(9618):1073-84
www.thelancet.com
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ÏÎËÇÈ ÎÒ AVANDAMET ÏÐÈ
ÏÀÖÈÅÍÒÈ Ñ ÄÈÀÁÅÒ ÒÈÏ 2
È ÍÀÄÍÎÐÌÅÍÎ ÒÅÃËÎ

Приложението на терапия с фиксирана доза rosiglitazone/metformin в една
таблетка (Avandamet на GlaxoSmithKline)
не отстъпва по ефективност на комбинираното прилагане на metformin и сулфонилурейни препарати за намаляване на гликирания хемоглобин (HbA1c)
при пациенти с диабет тип 2 и наднормено тегло, които не могат да постигнат
адекватен гликемичен контрол със самостоятелното прилагане на metformin,
показаха резултатите от едногодишно сравнително проучване, публикувани в сп. Experimental and Clinical
Endocrinology & Diabetes (1).
Установеното от авторите подобряване на бета-клетъчната функция
в групата на лечение с Avandamet показва, че комбинацията rosiglitazone/
metformin може да бъде подходяща за
по-дългосрочно поддържане на гликемичния контрол при пациенти с диабет тип 2 и наднормено тегло.
Целта на проведеното 52-седмично,
рандомизирано, двойно-сляпо, с паралелни групи, проучване е да сравни ефективността на фиксирана доза rosiglitazone/
metformin (RSG+MET) с тази на комбинираното прилагане на metformin със
сулфонилуреен препарат (SU+MET) при
пациенти с наднормено тегло (BMI=/>25
kg/m2), поддържали преди това неадекватен контрол на диабет тип 2 (HbA1c=/
>7%) със самостоятелното прилагане на
metformin в доза 2 g/ден.
В групата RSG+MET (294 души) е било
назначено лечение с rosiglitazone (начална доза 4 mg/ден, титрирана до 8 mg/ден)/
metformin, а в другата (SU+MET, 302 души) – glibenclamide (начална доза 5 mg/ден,
титрирана до 15 mg/ден) или gliclazide (80
mg/ден, титрирана до 320 mg/ден), добавени към metformin. Дозата на metformin не
е променяна (2 g/ден). Първичен краен показател за ефективност е промяната в нивото на HbA1c на 52 седмица.
Терапията
с
фиксирана
доза
RSG+MET (Avandamet) е била сходно
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ефективна със комбинацията SU+MET
за подобряване на гликемичния контрол за период от една година проследяване (средно намаление HbA1c с 0.78%
и съответно с 0.86%, разлика от 0.09%,
р=0.25). Не е установена значима разлика между двете групи и по отношение
на понижаването на нивата на плазмената глюкоза на гладно (р=0.8).

Понижаването на HbA1c при лечение
с RSG+MET, но не и със SU+MET, е било свързано с подобряване на бета-клетъчната функция.
В групата на терапия със SU+MET е
било установена по-висока честота на
вторично изчерпване на ефективността
на медикаментите поради задълбочаване на бета-клетъчния секреторен дефект
в сравнение с групата на RSG+MET
(р=0.0002).
Терапията с RSG+MET е довела до
значимо подобряване на инсулиновата
чувствителност, оценена с HOMA (мо-
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дел за оценка на хомеостазата) - повишаване с 52% спрямо съответно с 12.3%
при лечение със SU+MET (р<0.0001).
Лечението с RSG+MET е предложило и някои допълнителни ползи като:
значимо по-малка честота на хипогликемични епизоди (6% спрямо съответно
30%, р<0.0001) и понижаване (за разлика от липсата на промяна при лечение
със SU+MET) на амбулаторното диастолно артериално налягане и на биомаркерите за повишен сърдечносъдов
риск като високочувствителен С-реактивен протеин (hsCRP) и инхибитор-1
на плазминогеновия активатор (PAI-1).
Двата терапевтични режима са били с
добра поносимост. 36% от лекуваните с
glibenclamide пациенти и 25% от получавалите gliclazide са преживяли поне един
хипогликемичен епизод. При много повече пациенти от лекуваните със SU+MET
е регистрирана биохимично потвърдена
(кръвна глюкоза <2.8 mmol/l) симптоматична хипогликемия (7% спрямо съответно <1% в групата на RSG+MET).
Честотата на отоците е била по-висока при получавалите терапия с тиазолидиндиона (4% спрямо съответно 1%), в
следствие на повишената задръжка на
течности, която е клас страничен ефект
на тиазолидиндионите.
Диабет тип 2 е прогресиращо заболяване, което налага прилагането на стъпаловиден подход за лечение. Като първи избор се препоръчва интервенция за
промяна в стила на живот успоредно с
назначаването на metformin, ако няма
специфични противопоказания за неговото прилагане.
След изчерпване на възможностите
на началната монотерапия с метформин
да поддържа препоръчваното ниво на
HbA1c <7%, се назначава допълнителна
терапия като средства на втори избор са
сулфонилуреен препарат, тиазолидиндион (какъвто е rosiglitazone)* или инсулин.
Влошаването на гликемичния контрол се дължи на прогресиращата загу-
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ба на бета-клетъчната функция, която
заедно с инсулиновата резистентност са
двете основни патологични нарушения,
които водят до появата и задълбочаването на нарушението в обмяната.
Ранното въвеждане на комбинирана терапия със средства, които могат да
повлияват отговорните за развитието
на диабет тип 2 механизми могат да забавят както по-нататъшното прогресиране на болестта, така и развитието на
свързаните с нея усложнения.
Глюкозопонижаващото действие на
rosiglitazone се дължи главно на директното подобряване на инсулиновата чувствителност. Освен това, тиазолидиндионът, прилаган като монотерапия или в
комбинация с метформин, имат благоприятно влияние върху бета-клетъчната
функция. Свързва се и с намаляване на
загубата на бета-клетъчна маса поради
антиапоптозно действие.
Комбинираната
терапия
с
rosiglitazone/metformin, а не SU+MET, е
довела до понижаване на нивото на проинсулина (повече на интактния, отколкото на общия проинсулин).
Това откритие е важно, тъй като повишените нива на интактен проинсулин са директен показател за изтощаване на бета-клетките и индиректен
маркер за повишена инсулинова резистентност. Измерването на интактния
проинсулин позволява да се оцени бета-клетъчната секреция и въз основа на
това да се направи патофизиологично
стадиране на диабет тип 2.
Намалявайки инсулиновата резистентност и забавяйки увреждането на
бета-клетъчната функция, монотерапията с rosiglitazone води поддържане
на гликемичния контрол за по-продължителен период от време в сравнение с
други противодиабетни средства, прилагани самостоятелно.
Данни от проучването DREAM
(Diabetes Reduction Assessment with
Ramipril and Rosiglitazone Medication)
показаха по-рано, че приложението на
rosiglitazone (Avandia на GSK) за период от три години води при пациенти с
нарушена кръвна глюкоза на гладно, нарушен глюкозен толеранс или и с двете отклонения до намалено прогресиране към диабет тип 2 с 62% (р<0.0001) и
до възстановяване на нормогликемията
при 60-70% от лекуваните пациенти.
В проучването ADOPT (a Diabetes
Outcome and Prevention Trial), моноте-

Изводите
за клиничната практика
При сходна степен на подобрен
гликемичен контрол (равностойно понижаване на нивата на HbA1c за една година терапия), лечението с фиксирана доза RSG+MET (Avandamet)
предлага допълнителни ползи в сравнение с комбинираното прилагане на
SU+MET като:
● подобряване на инсулиновата резистентност
● подобряване на бета-клетъчната
функция
● по-благоприятно повлияване на сърдечносъдовите биомаркери (особено
на hsCRP, който е един от най-силните предиктори за смърт и сърдечносъдови събития при пациентите
с диабет тип 2, както и за повишен
макроваскуларен риск)
● намалена честота на хипогликемия
Тиазолидиндионът има благоприятно влияние върху двата водещи паторапията с Avandia бе свързана при новодиагностицирани пациенти с диабет
тип 2 със значимо по-дълго поддържане
на добър контрол (A1c<7%) в сравнение
с лекуваните с метформин или със СУП
(glibenclamide) – съответно в продължение на 57, 45 и 33 месеца. Glibenclamide
демонстрира най-бързо изчерпване на
действието.
ADOPT не установи разлики в честотата на сърдечносъдовите инциденти между групите на монотерапия с
rosiglitazone или с метформин (който е
общоприета първа линия терапия на диабет тип 2 поради доказани сърдечносъдови ползи в проучването UKPDS).
*

**

Тиазолидиндионите, наричани още глитазони, агонисти на
PPAR-gamma рецепторите или инсулинови сенситайзери намаляват инсулиновата резистентност на периферните мускули и
адипозната тъкан (повишават оползотворяването на глюкозата),
като някои проучвания показаха, че те имат известна способност
да поддържат инсулиновата секреция, а вероятно и да забавят
прогресивното намаляване на бета-клетъчната функция.
Глитазоните и съдържащите ги комбинирани препарати (като
Avandamet) водят до задръжка на течности и до отоци, поради
което са абсолютно противопоказани за прилагане при пациенти със сърдечна недостатъчност (СН) клас III-IV по NYHA.
Лекарите, които предписват rosiglitazone, трябва да се придържат към ограниченията за неговото прилагане при пациенти
със сърдечни заболявания, както е посочено в лекарствената
инструкция.
При всички случаи, терапията с този медикамент трябва да
започва с минималната препоръчана доза, като нейното понататъшно увеличаване трябва да бъде придружено от внимателно наблюдение за появата на нежелани странични действия, дължащи се на задръжката на течности. При влошаване
на сърдечния статус, приложението на глитазона трябва да
бъде преустановено.
Глитазоните намаляват кръвното налягане, понижават нивото на пикочната киселина и на инфламаторните биомаркери,
подобряват ендотелната дисфункция и забавят прогресирането на атеросклерозата. Те се свързват със защитно действие
срещу развитието на диабетна нефропатия и на неалкохолна
стеатозна болест на черния дроб.

Използвани източници:
1. Hamann A., Garcia-Puig J., Paul G. et al. Comparison of
fixed-dose rosiglitazone/metformin combination therapy with
sulfonylurea plus metformin in overweight individuals with type
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генетични механизми при диабет тип
2 - инсулиновата резистентност и бетаклетъчната секреторна дисфункция.
Резултатите от това сравнително
проучване съвпадат с тези от изследванията ADOPT и DREAM, и потвърждават, че rosiglitazone може да забавя прогресирането на диабет тип 2 и
да представлява решение за поддържането на по-продължителен гликемичен контрол.
Настоящото проучване показва също така, че тиазолидниодинът (глитазонът) има положителни ефекти върху
съдовата инсулинова резистентност и
биомаркерите за възпаление и атерогенеза, които са независими от подобряването на гликемичния контрол.
Това подкрепя хипотезата за допълнителните „плейотропни ефекти” на
този клас медикаменти (ефекти извън
глюкозопонижаващото действие)**.
2 diabetes inadequately controlled on metformin alone. Exp Clin
Endocrinol Diatetes 2008, 116: 6-13 http://www.thieme-connect.
com/ejournals/toc/eced
2. ADOPT: rosiglitazone поддържа по-дълго стабилен гликемичен контрол от metformin или glyburide. ДокторD 2007, бр. 1/
пролет http://protos.bg

Допълнителна информация за
rosiglitazone и за тиазолидиндионите
може да намерите в нашата Медицинска база Dанни: http://mbd.protos.bg
Там ще откриете над 85 заглавия
по тази тема, сред които:
Инсулиновата резистентност и бетаклетъчната дисфункция са двете ключови нарушения в патогенезата на диабет тип 2, Доктор D 2007, бр. 2/лято
Rosiglitazone намалява задебеляването на стената на каротидната
артерия при преддиабет, МD 2007,
бр. 4/юни
Тиазолидиндиони и тяхната безопасност, Доктор D 2008, бр. 1/пролет
Тиазолидиндиони и диабетна нефропатия. Доктор D 2008, бр. 1/пролет
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ПОДГРУПОВ АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ОТ PREDICTIVE 303:

ÀËÃÎÐÈÒÚÌ 303 ÇÀ ÄÎÇÈÐÀÍÅ
ÍÀ ÈÍÑÓËÈÍ DETEMIR ÏÎÄÎÁÐßÂÀ
ÃËÈÊÅÌÈ×ÍÈß ÊÎÍÒÐÎË ÏÐÈ
ÏÀÖÈÅÍÒÈ Ñ ÄÈÀÁÅÒ ÒÈÏ 2
Пациенти с диабет тип 2, които до момента не са получавали терапия с инсулин, могат ефективно да приложат
алгоритъма 303 за започване и адаптиране на еднократна доза базален инсулин detemir (Levemir® на Novo Nordisk)
в денонощието за подобряване на показателите за гликемичен контрол, показа подгрупов анализ на резултатите от
проведеното в САЩ проучване PREDICTIVE 303 (1, 2).

PREDICTIVE™ 303 е 26-седмично,
фаза 4, проспективно, рандомизирано, отворено, мултицентрово (проведено в над 1000 клинични центрове, над
80% от първичната здравна мрежа) проучване. Участниците в него (общо 5604
души) са пациенти с диабет тип 2, наднормено тегло (BMI>30 kg/m2) и неадекватен гликемичен контрол (средно ниво
на гликиран хемоглобин 8.5%).
Представеният подгрупов анализ е
въз основа на данните от подгрупа пациенти (1806 души), които преди включването в проучването са били
лекувани само с перорални
противодиабетни средства (не
са получавали преди това базален инсулин или базалноболусна инсулинова терапия).
За да оценят профила на
ефективност и безопасност
на инсулин detemir, изследователите са разделили тези
1806 души в две допълнителни терапевтични направления
(в съотношение 1:1) в зависимост от прилагания алгоритъм за титриране на дозата на
назначения базален инсулин:
1. Алгоритъм 303, направляван от пациента
2. Алгоритъм, съгласно приетите
стандарти за грижи, направляван от лекуващия лекар
Предварително инструктираните да
използват алгоритъм 303 участници е
трябвало да адаптират дозата на инсулин detemir на всеки три дни в зависи-
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мост от изчислената средна стойност от
три самоизмервания на кръвната глюкоза на гладно сутрин, проведени с глюкомер всеки един от трите дни:
● при средна стойност <4.4 mmol/l (<80
mg/dl) - намаляване на дозата с 3 единици (-3)
● при средна стойност 4.4-6.1 mmol/l
(80-110 mg/dl) - без промяна на дозата (0)
● при средна стойност >6.1 mmol/l
(>110 mg/dl) – увеличаване на дозата
с 3 единици (+3)

По време на рандомизацията, пациентите са били на предшестваща терапия с metformin (72%), сулфонилурейни препарати (70%), тиазолидиндиони
(55%). Останалите прилагани медикаменти са били инхибитори на алфа-глюкозидазата или глиниди.
Почти всички участници (97.2%) през
първия ден от проучването са преминали на терапия с базален инсулин detemir

Лято, 2008

+/-перорални противодиабетни средства, като повечето от пациентите (97.4%
в групата на алгоритъм 303 и 94.5% от
тези на стандартен алгоритъм) са запазили този режим на лечение до края на
проследяването. Болусен инсулин е бил
включен допълнително при съответно
2.5% и 4.8%.
През първите 12 седмици от проучването е било разрешено единствено да
се титрира дозата на базалния инсулин.
През следващите 14 седмици (до края
на изследването) е било възможно да се
променят дозите на всичките останали глюкозопонижаващи средства, прилагани от
пациентите. Добавянето или
преустановяването на приема на други противодиабетни
средства (извън базалния инсулин) по време на проучването е било в зависимост от проценката на лекуващия лекар.
При втората група от участници (алгоритъм, съгласно приетия стандарт), дозата
на базалния инсулин е била
адаптирана от лекуващите лекари. Попадналите в това направление
участници са провеждали самоконтрол на кръвната глюкоза на гладно всяка сутрин в течение на най-малко шест
дни преди всеки контролен преглед.
Единственият базален инсулин, прилаган в това проучване, е Levemir®, инжектиран с помощта на FlexPen® еднократно по едно и също време в денонощието
(вечер) като допълнителна терапия към
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лечението с перорални противодиабетни медикаменти. Началната доза на инсулин detemir е назначена от лекуващия
лекар съгласно препоръките за започване на терапия с базален инсулин.
Резултатите на 26 седмица (в анализа
са включени резултатите при 1641 пациенти) показват сходно значимо понижаване на нивата на гликирания хемоглобин (HbA1c) с двата терапевтични
алгоритъма - 303 и стандартен (-1.1% и
съответно -1.0%, р=0.0933), като пациентите, прилагали алгоритъм 303, са
постигнали по-голямо понижаване на
кръвната глюкоза на гладно.
В двете групи е била регистрирана
сходна, ниска честота на хипогликемични епизоди. Над 95% и 92% от участниците в тези групи са прилагали по време на проучването detemir еднократно в
денонощието.
Пациентите на лечение с алгоритъм
303 са прилагали по-агресивно титриране на дозата на базалния инсулин в
сравнение с лекарите в другата група.
Това е довело до използването на малко по-висока дневна инсулинова доза на
26-а седмица (0.59 U/kg/ден спрямо съответно 0.40 U/kg/ден, p<0.0001), което може да обясни постигнатото по-голямо понижаване на кръвната глюкоза
на гладно, леко увеличената честота на
нощни хипогликемии и незначително
по-голямото увеличаване на теглото в
гази група.
При пациентите с диабет тип 2 се
препоръчва ниво на HbA1c<7% в съвместните указания на Европейската асоциация за изследване на диабета и Американската диабетна асоциация.
Първи избор терапия е metformin успоредно с интервенциите за промяна в
стила на живот. При случаи, които не
могат да постигнат целите за гликемичен контрол, се препоръчва да се включи допълнителна терапия като средства на втори избор са базален инсулин
или сулфонилуреен препарат, или тиазолидиндион.
От тези три възможности, лечението
с базален инсулин е с най-висока ефективност за понижаване на HbA1c, но води до повишен риск за хипогликемия и
наддаване на тегло.
Лекарите се въздържат да започнат
инсулиново лечение поради усложняването на терапевтичния режим и необходимостта от отделянето на допълнително време за обучение на пациентите как

да провеждат безопасно това лечение.
Инсулин detemir e дългодействащ
инсулинов аналог, който се прилага
за заместване на базалната инсулинова секреция. Той има относително плосък (безпиков) профил на действие с
продължителност на ефекта до 24 часа
при еднократно дневно дозиране. Този
инсулин се свързва с по-малко интраиндивидуални колебания на кръвната
глюкоза в сравнение с останалите базални инсулини.
Прилаган в комбинация с перорални
противодиабетни средства или с болусен инсулин, базален инсулин detemir
води до по-малко увеличаване на теглото и до намален риск за хипогликемия,
въпреки постигането на по-добър гликемичен контрол в сравнение с други
инсулинови препарати, прилагани като
базален инсулин.
Въпреки сходното понижаване на
HbA1c, в групата на алгоритъм 303 (самотитриране на дозата от пациентите) е
било постигнато значимо по-голямо понижаване на кръвната глюкоза на гладно в сравнение с групата на стандартен
алгоритъм (титриране на дозата от лекуващия лекар) - съответно -3.1 mmol/l
спрямо -2.5 mmol/l (р=0.0001).
На 26-ата седмица и в двете групи е
установена сходна честота на хипогликемични епизоди (събития/пациент/година) – общо (3.46 при алгоритъм 303
спрямо съответно 3.14, р=0.4606) и през
деня (2.44 спрямо 2.50, р=0.6905). В групата на лечение с алгоритъм 303 са възникнали повече нощни хипогликемични епизоди (1.02 спрямо 0.65, р=0.0323).
И двата алгоритъма на инсулиново
лечение не са довели до повишаване на
честотата на общи, дневни или нощни
хипогликемични събития в сравнение с
прилаганата преди това терапия с перорални противодиабетни средства.
По време на проучването са възникнали малко сериозни хипогликемии, като разликата между двете групи е статистически незначима (0.08
при алгоритъм 303 спрямо съответно
0.03, р=0.2734). Нещо повече, терапията с инсулин detemir след 26 седмица
е била свързана с намалена честота на
сериозни хипогликемии в сравнение с
прилаганото преди това лечение с перорални противодиабетни средства
(0.06 спрямо съответно 0.33, р=0.0009
за сравнението).
При пациентите, прилагали алгори-
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Изводите
за клиничната практика
● Известен факт е, че спазването
на терапията (по-добрия комплаянс) води до подобряване на гликемичния контрол при пациентите с диабет
● Еднократната доставка в денонощието на базален инсулин detemir
заедно с опростен алгоритъм за
титриране на дозата може да бъде
решение за по-лесното преминаване към инсулинова терапия при
пациентите с диабет тип 2, както и
за по-лесно адаптиране на дозите в
реалния живот
● Дори при пациенти, които до момента не са използвали инсулин
през живота си, базалният инсулин detemir може да бъде прилаган
ефективно и безопасно за подобряване на гликемичния контрол с
помощта на опростения алгоритъм 303 за титриране на дозата
● Пациентите, които сами адаптират дозата на базалния инсулин
Levemir® с помощта на този алгоритъм, постигат сходна степен
на гликемичен контрол с тези,
при които титрирането на дозата
е направлявано от лекар в извънболничната здравна помощ, при
относително ниска честота на хипогликемии (сравнима с тази при
провеждането преди това лечение с перорални противодиабетни средства) и минимална промяна в теглото.
Опростеният, направляван от пациента, алгоритъм за титриране на
дозата на инсулин Levemir®, използван при голяма кохорта болни в проучването PREDICTIVE™ 303, може
да предложи на лекарите и пациентите с диабет тип 2 ефективно решение за подобряване на гликемичния
контрол с еднократно дневно дозиране на базален инсулин.
тъм 303, е установено след 26-а седмица
малко по-голямо натрупване на тегло в
сравнение с тези на стандартен алгоритъм (1.1 kg спрямо 0.4 kg).
Използвани източници:
1. Selam J-L., Koenen C., Weng W., Meneghini L. Improving
glycemic control with insulin detemir using the 303 algorithm in
insulin naïve patients with type 2 diabetes: a subgroup analysis of
the US PREDICTIVE 303 study. Curr Med Res 2008, 24 (1): 11-20
2. Meneghini L. et al . Efficacy and safety of insulin detemir in a
large cohort of patients with type 2 diabetes using a simplified selfadjusted dosing guideline: results of the PREDICTIVE 303 Study.
ADA meeting 2007, Abstract 197-OR
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П АТ О Г Е Н Е З А

ÐÎËßÒÀ ÍÀ ÈÌÓÍÍÀÒÀ ÑÈÑÒÅÌÀ Â
ÏÀÒÎÃÅÍÅÇÀÒÀ ÍÀ ÌÅÒÀÁÎËÈÒÍÈß
ÑÈÍÄÐÎÌ È ÄÈÀÁÅÒ ÒÈÏ 2
Цитокин-медиираното активиране на имунната система е в тясна връзка с развитието на метаболитния
синдром (МетС), диабет тип 2 и атеросклерозата, като инхибирането на различните пътища на възпалението отваря нови възможности за тяхната превенция и
лечение (1).

върху инсулиновата чувствителност - получава се „порочен кръг” или „хипергликемията възпроизвежда хипергликемия”.

Адипозната тъкан е ендокринен орган
При хората с МетС и диабет тип 2 се наблюдава неадекватен брой на зрели адипоцити, в резултат на нарушена диференциация на преадипоцитите в адипоцити. Зрелите адипоцити секретират цитокина адипонектин, който повишава
инсулиновата чувствителност и има антиинфламаторно действие. Дисрегулацията на ниво адипоцити е причина за намалената концентрация на адипонектин (и на неговите благоприятни ефекти).
При случаите с висцерално затлъстяване, повишените на
брой хипертрофични адипоцити секретират прекомерно количество проинфламаторни цитокини (TNF-alpha и интерлевкин-6) и инфламаторни медиатори, които са причина за
развитието на системно възпаление.
Инсулиновата резистентност на адипоцитите води до
усилване на липолизата и в следствие на това - до повишаване на нивата на свободни мастни киселини, които влошават инсулиновата резистентност на скелетните мускули и на
черния дроб.
Високите нива на свободни мастни киселини и на адипоцитокини задълбочават инсулиновата резистентност, допринасят за развитието на артериална хипертония и участват в
прогресирането на хипергликемията.
Следователно, при хората с МетС има дефект в складирането на мазнините, което изглежда, че играе основна патогенетична роля за развитието на диабет тип 2.

Данните от плацебо-контролирано проучване посочиха,
че блокирането на интерлевкин-1 (IL-1) при пациенти с диабет тип 2 чрез подкожното приложение на рекомбинантен
човешки IL-1 рецепторен антагонист anakinra за период от 13
седмици води до подобряване на гликемичния контрол и на
бета-клетъчната функция, като редуцира и маркерите за системно възпаление (2).
Според неговите автори, в панкреасните бета-клетки на
пациентите с диабет тип 2 има намалена експресия на IL-1
рецепторен антагонист, като повишените серумни нива на
кръвната глюкоза индуцират в тези клетки продукцията на
IL-1beta и по този начин допринасят за нарушената инсулинова секреция, намалената клетъчна пролиферация и апоптозата.
За развитието на диабет 2 са отговорни от една страна
- инсулиновата резистентност в скелетната мускулатура,
черния дроб, адипозната тъкан и вероятно в самия панкреас, а от друга - нарушената инсулинова секреция от бета-клетките на панкреаса. Бета-клетъчната дисфункция и
инсулиновата резистентност са двете главни, симултанно
съществуващи и взаимосвързани нарушения в патогенезата на диабет тип 2.
Инсулиновата резистентност е ранен феномен, който частично е свързан с абдоминалното затлъстяване и е заложен в
Фиг. 1. Висцерална мастна тъкан, инсулинова резистентосновата на кардиометаболитния синдром. На този етап панност и ендотелна дисфункция
креасните бета-клетки реагират с повишена секреция на инсулин (компенсаторна хиперинсулинемия), с което успяват
да поддържат глюкозната хомеостаза.
Повишени
висцерални
IL1, IL6, TNF-α,
Бета-клетъчната секреторна функция намалява стетриглицериди
FFA, PAI-1, RAS,
пенувано във времето и когато достигне до ниво, което не
лептин, резистин,
адипонектин
може повече да компенсира инсулиновата резистентност,
се появява нарушен глюкозен толеранс (предиабет) и диЦитокини
абет тип 2.
Субстрати
Хормони
Инсулиновата резистентност и хроничната (неконтролирана) хипергликемия задълбочават бета-клетъчния секреторен
дефект в следствие на неблагоприятното им вляние върху бета-клетките - глюкозна и липидна „токсичност”, водещи до поИнсулинова
Ендотелна
Хипергликемия
резистентност
дисфункция
Хипертония
вишена апоптоза (програмирана клетъчна смърт) и островна
Дислипидемия
амилоидоза.
Дефицитът на инсулин, в резултат на бета-клетъчната дисИзползвани съкращения: IL1 – интерлевкин-1, IL-6 – интерлевкин-6, TNF-α – туморен некротифункция и загубата на бета-клетъчна маса, влошава хипер- зиращ фактор- алфа, FFA – свободни мастни киселини, PAI-1 – инхибитор-1 на плазминоген активатора, RAS – ренин-ангиогензинова система
гликемията, която от своя страна има негативно отражение
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При МетС има повишено акумулиране на мазнини в места,
Доказателства за ролята на имунната
в които те не би трябвало да се натрупват - черен дроб, скесистема при МетС и диабет тип 2
летни мускули и вероятно дори в бета-клетките.
Висцералната мастна тъкан в коремната кухина е основ- ● много от нарушенията в системното кръвообращение при
ният източник на адипоцитокини, които имат проинфламадиабет 2 и МетС са свързани с повишаване на острофазоторен ефект и намаляват благоприятните метаболитни дейсвите белтъци (фибриноген, CRP, инхибитор на плазминотвия на адипонектина (Фиг.1).
геновия активатор 1 - PAI-1)
Метаболитният синдром е инфламаторен синдром – паци- ● възпалителните маркери тясно корелират с увеличаването
ентите с МетС имат повишена честота на остри сърдечносъна компонентите на МетС
дови инциденти, която не отговаря на степента на стеноза на ● дислипидемията е острофазов отговор при заболяване или
коронарните артерии.
увреждане
● повишените нива на инфламаторни маркери са предиктоДиабет тип 2 като заболяване на
ри за развитието на диабет тип 2
имунната система
● цитокиновите медиатори на острата фаза причиняват
За разлика от диабет 1 (който е имунно-медиирано задиабет-асоциирани нарушения като инсулинова резисболяване), диабет 2 не се причинява от автоимунна дестентност, нарушена инсулинова секреция, увеличена
трукция на бета-клетките и заради това не се асоциира с
капилярна пропускливост, ускорена атеросклероза и проналичието на циркулиращи островноклетъчни тела, инсукоагулантно състояние
линови антитела, антитела към глутаминовата киселина ● противовъзпалителните средства намаляват гликемията и
(glutamic acid decarboxylase) и срещу тирозин фосфатазициркулиращите възпалителни маркери, като могат да рете IA-2; IA-2b.
дуцират и риска за развитие на диабет
Проучвания установиха, че при хора със затлъстяване и ● редица известни рискови фактори за диабет 2 могат да актипредиабет концентрацията на циркулиращите инфламаторвират имунната система (затлъстяване, намалена физическа
ни маркери като С-реактивен протеин (CRP) и интерлевкин-6
активност, напреднала възраст, стрес, тютюнопушене)
(IL-6) са независими предиктори за развитието на диабет тип
Увеличаването на проинфламаторните цитокини (IL-6,
2, като терапията с противовъзпалителни средства (Aspirin TNF-алфа), на СRP, на протромботичните протеини като фиби други салицилати) се свързва с подобряване на тези пока- риноген и PAI-1, са в тясна връзка с компонентите на МетС и се
затели.
асоциират с повишена сърдечносъдова заболеваемост.
Двуседмично лечение с високи дози Aspirin при пациенСRP отразява разрастването на мастната тъкан, PAI-1 е
ти с диабет тип 2 води до намаляване на кръвната глюкоза свързан с инсулиновата резистентност и с индекса на телесна гладно с приблизително 25%, нивото на триглицеридите ната маса (BMI), а плазменото ниво на фибриногена се опрес 50%, на CRP с 15% и подобрява инсулиновата чувствител- деля от BMI.
ност с 30%.
Установено е, че CRP промотира атеросклеротичния проПри хора със затлъстяване (BMI>30 kg/m2), но без изя- цес и ендотелното възпаление. Епидемиологични проучвания
вен диабет тип 2, приложението на салицилата triflusal показаха, че повишените нива на този проинфламаторен марбе свързано с понижаване на серумните концентрации на кер увеличават риска за поява на диабет тип 2 седем пъти.
кръвната глюкоза на гладно и усилване на инсулиновата
CRP е установен самостоятелен рисков фактор за сърдечсекреция.
носъдово заболяване и самостоятелен маркер за инсулинова
Тези факти повдигнаха въпроса дали салицилатите (Aspirin) резистентност. Повишените му нива корелират с наличието
могат да играят роля в превенцията на диабет тип 2.
на атеросклеротични плаки и са предиктор за артериална хиДруги средства за които се знае, че имат противовъзпали- пертония.
телно действие са тиазолидиндионите. Терапията с тях реТъкани-мишени на проинфламаторните цитокини и
дуцира не само хипергликемията, но и нивата на C-реактивсвързаните с тях патологични изменения:
ния протеин.
● Кръв – увеличен фибриноген, PAI-1, тромбцитна агреТиазолидиндионите намаляват инсулиновата резистентгация
ност на черния дроб и скелетните мускули, но вероятно глав● Ендотел – повишена пропускливост и синтез на адхезината им роля е на ниво адипоцити – понижават нивата на
онни молекули
свободните мастни киселини, проинфламаторните цитокини
● Черен дроб – продукция на острофазови белтъци, дис(TNF-alpha) и увеличават нивата на адипонектин.
липидемия, увеличена глюконеогенеза
Освен това, тези медикаменти се свързват с благоприятно
● Мозък и хипофизна жлеза – промяна в поведението кадействие върху бета-клетъчната функция, включително пото депресия, нарушения в съня, понижени нива на гонадобряване на регранулацията и на съотношението проинсудотропин, повишени нива на катехоламини и кортизол,
лин/инсулин. Най-вероятно водят и до по-дълго съхраняване
свързани с артериална хипертония, хипергликемия,
на бета-клетъчната функция.
висцерално затлъстяване
Приложението на тиазолидиндиони се свързва с намалена
● Адипоцити – повишена продукция на лептин, намалена
вероятност за възникване на диабет тип 2 при високорискови
на адипонектин, инсулинова резистентност
пациенти – с 62% за средно период от три години проследя● Бета-клетки - бета-клетъчна дисфункция и повишена
ване в проучването DREAM (rosiglitazone) и с 81% за средно
апоптоза
2.6 години в ACT NOW (pioglitazone).
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П АТ О Г Е Н Е З А
При хора с високи транскрипционни нива на гените, кодиращи TNF-алфа и IL-6, се наблюдава склонност за развитие
на затлъстяване, инсулинова резистентност и диабет.
Мета-анализ с участието на повече от 20 000 души установи, че увеличените транскрипционни нива на гените за IL6 се асоциират с 174 C/G IL-6 промоторна субституция, което води до намалена инсулинова чувствителност и увеличена
честота на диабет 2 (3).
Обратно, Asp 299Gly полиморфизъм в гена TLR4 (toll-like
receptor-4) не само се свързва с намаляване на възпалителния
отговор и редуциране на плазмените нива на CRP, но и с понижена честота на коронарна съдова патология (ангиографски доказано) и на диабет 2.
Установено е също, че още преди активирането на инфламаторната каскада в организма, други компоненти на
имунната система корелират положително със степента на
инсулиновата чувствителност - манозо-свързващ лектин
(mannose-binding lectin –MBL; циркулиращ липополизахариден рецептор-свързващ протеин (LPS - binding protein), който превръща LPS в мембранен CD14 (mCD14) или TLR4 комплекс, който не експресира mCD14.
MBL е циркулиращ имунен фактор, който се свързва с клетъчната стена на микроорганизмите и усилва фагоцитирането им (опсонизация). Структурните вариации в MBL гена намаляват серумните концентрации на белтъка и се асоциират
с повишен риск за тежки инфекции.
Проучването Strong Heart Study, проведено сред индианци от различни етнически групи, установи, че тези вариации
са прогностични маркери за развитието на коронарна съдова
болест. Същите мутации могат да се използват и за прогнозиране на развитието на гестационен диабет, инсулинова резистентност и затлъстяване (4).
Генетичните вариации, които водят до ниски серумни концентрации на sCD14, също бяха свързани с инсулинова резистентност и повишени нива на възпалителни маркери.
Левкоцитозата се асоциира с развитието на атеросклероза и
инсулинова резистентност, като броят на неутрофилите и лимфоцитите корелира позитивно с някои компоненти на МетС.
МетС представлява: централно затлъстяване, атерогенна дислипидемия (повишени нива на триглицериди и
аполипопротеин В, малки и плътни LDL частици, ниска
концентрация на HDL холестерол), повишено артериално налягане, повишена кръвна глюкоза, протромботичен и
проинфламаторен статус.
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Тази констелация от взаимносвързани метаболитни и сърдечносъдови рискови фактори:
● промотира преждевременното развитие на атеросклеротичните сърдечносъдови заболявания (ССЗ)
● се среща често при пациентите с диабет тип 2
Атеросклерозата е възпалително заболяване, в което участват адипоцитите и макрофагите, отговорни за стартиране на
метаболитни и имунни отговори в организма. Инсулиновата
резистентност е една от основните причини за това. Хипергликемията е друга основна причина за ускоряване на развитието на процеса.
Проспективни, обсервационни проучвания установиха, че
нивата на атерогенните и инфламаторните медиатори се повишават рано при хората с инсулинова резистентност, дори
още в стадия на нарушен глюкозен толеранс и това допринася значимо за развитието на макроваскуларните усложнения
при диабет.
Особена роля в патогенезата на атеросклерозата има ендотелът. При нормални условия, той участва в контрола на равновесието между процесите на вазодилатация и вазоконстрикция,
инхибиция и промоция на клетъчния растеж, в тромботичните инциденти, възпалителните процеси и оксидацията.
Когато това равновесие бъде нарушено, последствията са: засилена вазоконстрикция, тромбоцитна и левкоцитна агресия,
усилена пролиферация на съдовите гладкомускулни клетки, отлагане на липиди и повишена макрофагеална активност.
Ендотелната дисфункция е последният етап на атеросклеротичния процес, в който сърдечносъдовите рискови фактори провокират възникването на възпалителна реакция и атерогенеза.
Ключови фактори в патогенезата на този процес са натрупването на възпалителни клетки, каквито са макрофагите, активирането на съдовите гладкомускулни и ендотелни клетки
и оксидативният стрес.

Макрофагите и тяхната роля
в патогенезата на диабета
Имунохистохимичен анализ на перигонадната, периреналната, мезентериалната и подкожна мастна тъкан установи, че по-голямата част от мастните клетки експресират
макрофагеалния маркер F4/80, който позитивно корелира с
размера на адипоцитите и индекса на телесната маса. Подобна връзка е открита в подкожната мастна тъкан за макрофагеалния антиген CD68.
Експресионен анализ на макрофагеални и немакрофагеални клетъчни популации, (изолирани от адипозна тъкан) показа, че макрофагите на мастната тъкан са отговорни за почти
цялата продукция на TNF-алфа от адипоцитите.
Проучване на Xu и сътр. установи, че редица специфични
гени, свързани с възпалението и макрофагите, се активират в
адипозната тъкан при генетично и диетично-индуцирани модели на затлъстяване при мишки, като това предхожда увеличаването на циркулиращите нива на ендогенния инсулин.
Хистологичните резултати показаха значима инфилтрация от макрофаги, но не и от неутрофили и лимфоцити, в
адипозната тъкан при тези модели и образуването на мултинуклеарни гигантски клетки, което говори за активната роля на макрофагите при морбидното затлъстяване и участието им в патогенезата на обезно-индуцираната инсулинова
резистентност.
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Наскоро завършило проучване (5) установи, че макрофагите, които мигрират в мастната тъкан в отговор на приема на
високомаслена храна, са проинфламаторни (М1 или класически активирани) и експресират цитокини като TNF-алфа,
които се различават от антиинфламаторните макрофаги (М2
или алтернативно активирани), които нормално се намират в
тази тъкан и секретират цитокини като IL-10.
PPAR-гама рецепторите са необходими за матурацията на
М2 макрофагите. При мишки мутацията (делеция) на PPARгама гена в миелоидните клетки води до развитието на диетично-индуцирано затлъстяване, инсулинова резистентност
и нарушен глюкозен толеранс (6).
Всичко това показва, че адипозната тъкан играе важна роля във възпалителния процес при хора със затлъстяване и с
диабет 2 заради продукцията на цитокини и инфилтрацията
с проинфламаторни макрофаги.

връзка между имунната система и инсулиновата чувствителност в резултат на хронична инфекция, като при здрави доброволци, изложени на най-честите патогени в общата популация
с хронична инфекция (herpes virus 1, herpes virus 2, ентеровируси и Chlamydia pneumoniae), бе установена по-голяма честота на увеличена мастна тъкан и инсулинова резистентност.
Резултатите показват, че времето на експозиция на тези патогени (оценено по серумните антитела) тясно корелира със
серумните нива на възпалителните маркери и понижената
инсулинова чувствителност.
Случаите с увеличена мастна тъкан са били по-възприемчиви към развитие на множествени инфекции, водещи до
хронично нискостепенно възпаление (7). Подобни са данните
и при пациенти с диабет, при които също се наблюдава намален антивирусен отговор (намалена продукция на IF-алфа).
В проучване при мъже с периферна артериална болест, които са били сероположителни за Chlamydia pneumoniae, лечеХронично възпаление в резултат на
нието с roxithromycin е довело до намаляване на прогресията
хронична инфекция
на атеросклерозата (по-ниска честота на инциденти, изискваПредполага се, че субклиничното, хронично възпаление щи реваскуларизационни процедури). Тези резултати показможе да играе важна роля в патогенезата на инсулиновата ре- ват, че атеросклерозата е процес, който вероятно е свързан с
хронична инфекция.
зистентност, диабет тип 2 и атерогенезата.
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LEVEMIR® ÂÅÄÍÚÆ ÄÍÅÂÍÎ ÈÌÀ ÑÕÎÄÅÍ ÍÀ ÈÍÑÓËÈÍ
GLARGINE 24-×ÀÑÎÂ ÅÔÅÊÒ ÏÐÈ ÏÀÖÈÅÍÒÈ Ñ ÄÈÀÁÅÒ ÒÈÏ 2

Базалният
инсулин
detemir
(Levemir®), прилаган веднъж дневно,
при пациенти с диабет тип 2 води до
сходен гликемичен отговор с базален
инсулин glargine (Lantus®) за период от
24 часа, показаха резултатите от директно сравнение на профила на действие
на двата дългодействащи инсулинови
аналози. Данните от него бяха представени на 68-ите научни сесии на Американската диабетна асоциация през юни
в Сан Франциско.
Целта на това рандомизирано, двойно-сляпо, кръстосано изследване е да
сравни директно 24-часовия гликемичен отговор към всеки един от двата
инсулина след еднократното им инжектиране с помощта на система за постоянно мониториране на глюкозата през
цялото денонощие.
В него са участвали 35 пациенти с ди-

абет тип 2, при които до момента не е бил
прилаган базален инсулин. Те са били
рандомизирани в две групи: в едната от
тях е бил използван detemir, инжектиран
еднократно в 20.00 ч., в течение на една
седмица, а в другата – glargine по същата схема, за постигане на steady state ниво (равновесно състояние) на концентрациите на инсулина в организма.
На следващата седмица пациентите от всяка една група са преминали на
алтернативния инсулинов препарат.
Дозите на двата инсулина са били
титрирани с цел да се постигнат целеви стойности на кръвната глюкоза в определен предварително базален период
(от 24 ч. през нощта до 6 ч. на следващата сутрин). Не е било разрешено да
се консумира храна в периода от 18 ч.
до около 7 ч. на следващия ден с цел
да се постигнат точни резултати от от-
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читането на базалните стойности на
кръвната глюкоза.
След постигането на прицелните базални нива на кръвната глюкоза, е бил
проведен 24-часов запис с помощта на
постоянна система за мониториране на
кръвната глюкоза. Двата набора от единични проби са били тествани за равенство на средните стойности с помощта
на сдвоен t-тест.
Резултатите от сравнението са показали, че двата базални инсулина са
ефективни за 24-часов период при сходни средни единици. Те отхвърлят досегашното предположение, че detemir
трябва да се прилага в по-голяма доза отколкото glargine, за да постигне
сходна 24-часова ефективност.
Използван източник:
1. King A., Armstrong D. A randomized, crossover, double-blind
comparison of insulin detemir and insulin glargine daily blood
glucose profiles in subjects with type 2 diabetes. Presented at the
American Diabetes Association meeting, June 2008, Poster 436
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К Л И Н И Ч Е Н СЛ У Ч А Й

ÏÐÅÄÑÚÐÄÍÎ ÌÚÆÄÅÍÅ
È ÕÈÏÅÐÀÌÈËÀÇÅÌÈß ÏÐÈ
ÄÈÀÁÅÒÍÀ ÊÅÒÎÀÖÈÄÎÇÀ

Диабетната кетоацидоза може да бъде усложнена с предсърдно мъждене и
повишаване на нивата на серумна амилаза, дори и при пациенти под 40 години, показва клиничен случай, представен от Payne и сътр. в British Journal of
Diabetes and Vascular Disease (1).
Диабетната кетоацидоза (ДКА) се
среща при пациенти с диабет тип 1, като болните с това остро усложнение са
склонни и към други живозастрашаващи състояния като хипокалиемия, мозъчен едем и ДИК (дисеминирана интраваскуларна коагулопатия) синдром,
който е фатален.
Авторите
представят случай на 36-годишен мъж с диабет тип 1 и
ДКА с необичайните за това състояние усложнения
предсърдно мъждене и хиперамилаземия.
Пациентът е приет в
спешно отделение в безсъзнание, с анамнеза за грипоподобни симптоми през предишните два дни, без данни
за други заболявания. При
постъпването е с картината
на тонично-клоничен гърч,
успешно овладян след приложение на интравенозен lorazepam.
Обективно е с тахипнея с честота 30/
мин, ниско артериално налягане 85/55
mmHg и аритмична сърдечна дейност с
честота около 140/мин, температура 35.1
градуса. Пациентът е без фокален неврологичен дефицит, със скор 4 по скалата на Glasgow, без други отклонения
в респираторен, кардиологичен и неврологичен статус.
Лабораторните изследвания обективизират pH 6.87, PCO2 2.9, PO2 37.0
с кислородна сатурация 99% при провеждано кислородолечение, Na, К и бикарбонати съответно 135, 3.5 и 6 mmol/l,
урея 25.1 mmol/l, креатинин 491 mcmol/l,
магнезий 0.95 mmol/l, фосфат 0.75 mmol/
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l, серумна амилаза 555 u/l (референтни
граници 20-85).
Серумният лактат е 2.8 mmol/l (норма
0.7-2.1) и първоначалните глюкозни нива
са над 30 mmol/l. Други причини за тежка метаболитна ацидоза – етанол, метанол и етилен гликол – са изключени, като следващото измерено ниво на кръвна
глюкоза е 92 mmol/l. Рентгенографията
на гръден кош не показва отклонения,
но на ЕКГ се регистрира предсърдно
мъждене с камерна честота 143/мин.
Поставената диагноза е диабетна кетоацидоза с новодиагностициран диа-

бет тип 1. Поради тежката метаболитна
декомпенсация, пациентът е преместен
в интензивно отделение, където е проведена терапия с водно-солеви и разтвори
съдържащи декстроза, калий-заместващо лечение и променящ се в зависимост
от глюкозните нива инсулинов режим.
Четири часа след приема, неврологичният статус по Glasgow е вече 8, артериалното налягане се повишава до 92/
44 mmHg и часовата диуреза е над 100
ml; стойностите на pH достигат 7.08 и
7.32 след съответно шест и 12 часа. Покъсно спонтанно е възстановен синусов
ритъм и сърдечната честота спада до
100 удара/мин.
През първите 24 часа пациентът е по-
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лучил 11 826 ml водно-солеви и декстрозни разтвори, 167 единици бързодействащ инсулин и 582 mmol калий в
добавка към инфузиите. Нивата на калий се нормализират, като изходните
нормални стойности на магнезий и фосфат също се запазват, без необходимост
от лечение.
След възстановяването е проведена
ехокардиография, която не показва патологични отклонения. Пациентът е изписан на базално-болусен режим с инсулинови аналози (aspart и glargine). По
време на престоя болният не съобщава за коремни болки, както
и липсват обективни данни
за остър хирургичен корем.
При изписването стойностите на серумната амилаза
са в нормалните граници.
Възрастта корелира с
честотата на предсърдно мъждене (най-честото ритъмно нарушение в
отделенията за интензивно лечение), но в конкретния случай при болен на
36 години без анамнеза за
сърдечно заболяване или
аритмия, с нормална от
ехокардиография структура и функция на сърцето, е регистрирано предсърдно мъждене - тежестта на
кетоацидозата отключва рядкото за тази възраст ритъмно нарушение.
Използвана за диагностициране на
остър панкреатит, серумната амилаза
се повишава и при пациенти с диабетна кетоацидоза, което в 20% от случаите е петкратно над нормата. Отговорни
за това увеличение са слюнчените, а не
панкреатичните ензими и повишаването на амилазата се дължи на влошения
въглехидратен механизъм.
Д-р Олберк ИБИШЕВ
Използван източник:
1. Payne J., Noble C., Kaye R. et al. Atrial fibrillation and
hyperamylasaemia in diabetic ketoacidosis. Br J Diabetes Vasc Dis
2007;7:241-242 www.bjdvd.com/download/2870
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ÀËÄÎÑÒÅÐÎÍÎÂ
ÀÍÒÀÃÎÍÈÇÚÌ
Нов подход за намаляване
на сърдечносъдовите събития
при пациенти с диабет тип 2
и хипертония?

Алдостеронът е ключов сърдечносъдов хормон с увреждащи ефекти, които надхвърлят тези на
ангиотензин II. Много от тези нежелани действия са сходни на отключваните от хипергликемията... Ако това предположение бъде потвърдено от допълнителни изследвания, то алдостероновите антагонисти могат да се превърнат в нова терапия за първична превенция на сърдечносъдовите заболявания при диабет тип 2.
Все повече са доказателствата за ролята на алдостерона като рисков фактор за сърдечносъдови и бъбречни заболявания при пациенти с диабет тип 2.
Предварителни резултати от проучвания предполагат благоприятни ефекти
върху тези системи чрез блокиране на
действието на алдостерона с алдостероновите антагонисти*.
Едва през последните 10 години се
натрупаха данни, че алдостеронът действа не само на класическия прицелен
орган – бъбреците, но има и извънбъбречни ефекти в тъкани с локална продукция на хормона.
Ренин-ангиотензин-алдостероновата система (RAAS) е дългогодишна
фармакологична цел в контрола на артериалното налягане и все повече и в
лечението на сърдечната недостатъчност, миокардния инфаркт, нефропатията и диабета (1).
Повечето от клиничните проучвания, насочени към изследване на RAAS,
са фокусирани върху ангиотензин-конвертиращите ензимни (АСЕ) инхибитори или ангиотензин II рецепторните
блокери (ARB).
Непълното блокиране на RAAS от
АСЕ инхибиторите и ARB може да обясни частично високата смъртност при пациенти със сърдечна недостатъчност
(СН) и диабет тип 2. Възможните обяснения за това непълно блокиране са две:
● ангиотензин II може да се произвеж-

да от независими от ангиотензинконвертиращия ензим (не-АСЕ) метаболитни пътища и съответно да води
до незасегната от АСЕ инхибирането
продукция на алдостерон
● алдостерон-понижаващият ефект на
АСЕ инхибиторите и ARB не се запазва трайно. Първоначално, нивата на алдостерона се понижават под изходната
си стойност в резултат на терапията, но
постепенно (след две седмици до един
месец) започват да се нормализират феномен на “алдостероново бягство”.
Въпреки лечението с инхибитори на
ренин-ангиотензиновата система, нивата на алдостерон нарастват прогресивно при СН, като феноменът се свързва с
неблагоприятни крайни резултати.
Захарният диабет е колкото метаболитно, толкова и съдово заболяване, и в резултат на това повечето пациенти с диабет
умират от сърдечносъдови заболявания.
Хипергликемията допринася за макроваскуларните увреждания, но редица данни показват, че съдовото заболяване не може да бъде избегнато само чрез контрол на
хипергликемията. Установено е също така, че стриктният контрол на артериалното
кръвно налягане намалява макроваскуларните усложнения при диабет тип 2.
RAAS упражнява контрол върху артериалното налягане (АН) и обмяната
на натрий, като нейна основна цел е да
компенсира хипоперфузията в отделните органи. Крайните продукти на RAAS
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са ангиотензин II и алдостерон.
Активацията на RAAS се осъществява от ензима ренин, освобождаван от
юкстагломеруларните клетки в бъбреците. Ренинът катализира превръщането на ангиотензиногена, произвеждан
от черния дроб, в неактивния пептид
ангиотензин I. ACE катализира превръщането на ангиотензин I в ангиотензин
II, който е ключов медиатор в циркулаторната хомеостаза.
Увреждащите действия на ангиотензин II се осигуряват от ангиотензин рецепторите тип 1. Тези ефекти включват:
синтез на алдостерон, вазоконстрикция,
пролиферация на съдовите гладкомускулни клетки, хипертрофия на сърдечния
мускул, реабсорбция на натрий и активиране на симпатиковата нервна система.
Ангиотензин II предизвиква директна вазоконстрикция, стимулира отделянето на катехоламини от надбъбречната
медула, повишава централно-медиираната симпатикова активност и стимулира отделянето на алдостерон.
Алдостеронът е минералкортикоиден хормон, синтезиран в надбъбречния
кортекс и освобождаван в отговор на ангиотензин II. Стимулира реабсорбцията
на натрий в бъбреците, като индуцира
синтеза на протеини, изграждащи Na/
K АТР-зависимата помпа в кортикалните събирателни каналчета на бъбреците.
Крайният ефект е задръжка на натрий и
вода, и екскреция на калий.
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Проучвания в човешки тъканни култури показаха, че алдостероновата синтаза, ензим участващ в последния етап
от биосинтеза на този хормон, се експресира в сърцето, кръвоносните тъкани
и мозъка. Това предполага, че алдостеронът се продуцира локално от тези тъкани, които експресират също минералкортикоидни рецептори.
Този неврохуморален отговор при бъбречна хипоперфузия повишава камерното
преднатоварване, миокардния контрактилитет и сърдечната честота, което води до
първоначално подобрение на перфузията
и компенсиране на симптомите на СН.
Механизми, които забавят проявата
на клинични симптоми, водят до миокардно ремоделиране и влошаване на
камерната функция (2).
Ангиотензин-II хиперадренергичното хипералдостероново състояние може
допълнително да влоши симптомите на
СН. Неврохормоналната патология при
СН има значимо участие за прогресивния ход на заболяването и свързаните с
него заболеваемост и смъртност.

камерна хипертрофия дори при липса
на артериална хипертония. Хипергликемията води до стимулиране на съединителнотъканни растежни фактори и
до образуване на повече гликирани продукти в екстрацелуларния матрикс, което индуцира образуването на колаген и
развитието на фиброза в интерстициума на сърцето при диабетици.
Патологията на алдостерон-индуцираната миокардна фиброза е комплексна и все още не напълно изяснена. Алдостеронът води до дозозависим синтез
на колаген от сърдечните фибробласти
при опитни животни. Смята се, че фиброзата е резултат от възстановителните
процеси след миокардна некроза.
Алдостеронът е способен да индуцира сърдечна фиброза чрез стимулация
на колагена и ускоряване на пролиферацията на фибробласти in vivo.
Този хормон играе по-важна роля в
увреждането на коронарните съдове от
ангиотензин II (Ang II), като увеличава количеството и плътността на ангиотензин II рецепторните подтипове 1
(АТ1). Високи дози losartan (AT1-рецепВ допълнение на ефектите върторен антагонист) намалява индуцираху електролитния баланс в бъбреците,
ната от алдостерона фиброза.
алдостерон промотира разнообразни
RALES е първото проучване, което
ефекти в различните прицелни тъкани:
оценява ефектите на алдостеронов ан● сърце - миокардна фиброза, хитагонист върху заболеваемостта и смърпертрофия, нарушена систолна и
тността при пациенти с умерена до теждиастолна функция
ка степен на СН.
● съдов ендотел – намалена продукРезултатите от него показват значимо
ция на азотен окис (NO), понижена
по-ниска смъртност с 30% при лечение
ендотел-зависима вазодилатация
със spironolactone в сравнение с плаце(водещи до ендотелна дисфункбо за период от 24 месеца (35 срещу 46%
ция), повишена адхезия на тромбосъответно, р<0.001), главно поради нацити и левкоцити
маление на фаталните изходи от прог● съдови гладкомускулни клетки –
ресивна СН и внезапна сърдечна смърт.
ремоделиране, понижена релаксаРегистрирано е сигнификантно подобция, повишено възпаление
рение и във функционалния клас в гру● мозък – повишенa активация на
пата със spironolactone – при 41% срещу
симпатиковата нервна система и
33% в плацебо групата (р<0.001).
инхибиране на парасимпатиковата
Данни от различни проучвания сонервна система
чат, че spironolactone намалява маркери● автономна нервна система - нате на миокардна фиброза при пациенти
малена вариабилност на сърдечнас диабет и левокамерна хипертрофия.
та честота (RR интервала), удълEplerenone е изследван в по-малка
жаване на QT интервала
степен от spironolactone. При опитни жи● гломерули – повишаване на екствотни медикаментът намалява миокардрацелуларния матрикс
ната хипертрофия, маркерите за възпалителен процес в коронарните артерии
Алдостерон
и миокардната некроза. Води до превени сърдечносъдови
на прогресията на левокамерната
заболявания при диабет ция
дисфункция и намалява ремоделиранеДиабетът се асоциира с увеличена то при сърдечна недостатъчност.
честота на миокардна фиброза и левоEPHESUS е второто голямо проучва-
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не за оценка на влиянието на алдостеронов антагонист върху преживяемостта
при пациенти със СН и скорошен миокарден инфаркт. След период на проследяване от 16 месеца, резултатите показват намалена смъртност в групата с
eplerenone (14.4% срещу 16.7% в плацебо групата, р=0.008).
Интересен факт от това проучване е,
че алдостероновият антагонист постига
най-благоприятен ефект при пациентите с артериална хипертония.
Популацията с диабет тип 2 и артериална хипертония обичайно има инсулинова резистентност. Тъй като инсулинът
увеличава освобождаването на алдостерон от надбъбрека, то хиперинсулинемията се свързва с влошаване на контрола върху артериалното налягане при
диабетици.
Артериалната хипертония при диабет 2 се характеризира с редуциране на
NO-медиираната вазорелаксация, намаляване на барорефлексната чувствителност и повишаване на симпатиковата активност - нарушения, за които
съдейства алдостеронът.
Алдостеронът участва и в съдовия
растеж и ремоделиране, като много
от въздействията му са подобни на тези, промотирани от хипергликемията и
другите метаболитни нарушения, свързани с диабета. Той увеличава протеиновата синтеза, възпалението, фиброзата,
като увеличава тирозин фосфорилацията, инозитол фосфатната активация и
Na/H обмена.
Диабетът е заболяване, свързано с повишен риск за внезапна сърдечна смърт.
Удълженият QT интервал се смята за
допълнителен прогностичен фактор
за сърдечносъдовата заболеваемост и
смъртност при диабетици с артериална
хипертония.
Алдостеронът води до удължаване
на QT интервала и намаляване на вариабилността на сърдечната честота (RR
интервалите).
Пациентите с диабет имат намалена вариабилност на RR (маркер за автономна дисфункция), което ги излага
на повишен риск за внезапна сърдечна
смърт.
Намаляването
на
смъртността
при пациенти със СН, постигнато от
spironolactone в проучването RALES,
вероятно се дължи на подобряването на
ендотелната функция, редукцията на
миокардната фиброза, скъсяването на
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удължения QT интервал и подобряването на автономния баланс (подобрена вариабилност на сърдечната честота и намален риск за камерни аритмии).

Алдостерон, албуминурия
и диабетна нефросклероза
Промяната в гломерулната филтрация (ГФ) и в екскрецията на албумин
в урината при диабет тип 2 се дължи
на изменения в целостта на базалната
мембрана, разрастването на мезангиума и увеличаване на броя склерозирани гломерули (3).
Акумулирането на екстрацелуларния
матрикс води до увеличаване на протеинурията чрез загубата на подоцити, което предизвиква проксимално тубулно
увреждане и обструкция с намаляване
на ГФ.
Тъй като при голяма част от хората с
диабет микроалбуминурията прогресира до макроалбуминурия (изявена нефропатия), то при всички пациенти с персистираща микроалбуминурия или с
по-напреднали стадии на нефропатия се
препоръчва инхибиция на RAАS с ACE
инхибитори или ARB.
Прилагането на ACE инхибиторите
при диабет тип 1 и микроалбуминурия
или на ARB при диабет тип 2 и макроалбуминурия намалява размера на протеинурията и забавя загубата на бъбречната функция.
ARB са предпочитан избор при диабет
тип 2 и левокамерна хипертрофия и/или
микро-, или макроалбуминурия, както и
при случаите на индуцирана кашлица от
лечението с АСЕ инхибитори.
Смята се, че локалната продукция на
алдостерон от бъбречните мезангиални клетки играе ключова роля за появата и прогресията на диабетната нефропатия (ДН).
Приложението на spironolactone се
свързва с допълнително намаляване на
албуминурията и артериалното налягане при ДН, показват резултатите от две
проучвания със сходна методика, проведени при пациенти с диабет тип 1 (n=20)
и диабет тип 2 (n=21).
Данните от тези изследвания сочат
обаче, че медикаментът може да доведе
до краткосрочно понижаване на ГФ, като някои болни развиват и значима хиперкалиемия.
Spironolactone трябва да се прилага с
голямо внимание при пациенти с ДН. Той
повишава опасността от хиперкалиемия,

особено ако се използва в комбинация с
AСЕ инхибиторите или ARB. Намаляването на албуминурията може да се дължи
и на постиганото от медикамента понижаване на артериалното налягане.
Съществуват прилики между структурата и функцията на бъбречните гломерули и тези на съдовете. Реналните
мезангиални клетки са модифицирани
гладкомускулни съдови клетки (vascular
smooth muscle cells - VSMC), произхождащи от прогениторна, мезенхимна,
клетъчна линия. Подобно на гладкомускулните клетки, тези клетки продуцират растежни фактори (Ang II, IGF, цитокини) и NO.
Патофизиологичните промени, които характеризират гломерулосклерозата
са паралелни с тези на атеросклерозата
и включват мезангиална-клетъчна пролиферация/хипертрофия, акумулация на
пенести клетки, нарастване на екстрацелуларния матрикс и аморфното вещество, възпаление и развитие на склероза.

Гломерул
Всички тези промени водят до матриксно разрастване, базиращо се на
мембранни нарушения и загуба на мембранната селективност, в следствие на
което се развива протеинурия.
Микроалбуминурията се свързва с
ендотелната дисфункция и повишения
оксидативен стрес, с възпалението, повишеното систолно налягане и дислипидемията (компоненти на кардиометаболитния синдром при диабет 2).
Съществуват експериментални данни, че алдостеронът води до развитието на нефросклероза и ренална фиброза в животински модели с диабет и
хипертония.
Резултати от проучване показаха, че
прилагането на алдостероновия антаго-
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нист eplerenone води до увеличаване на
ефектите на enalapril за намаляване на
албуминурията при диабетици. В него
за период от 24 седмици са сравнявани
реналните и антихипертензивни ефекти
от прилагането на eplerenone, enalapril и
комбинирана терапия при хипертензивни пациенти с диабет 2 и протеинурия.
Eplerenone има антипротеинуричен
ефект, подобен на enalapril, като комбинираното лечение с двата медикамента допълнително намалява загубата на
белтък с урината, по начин, който е независим от антихипертензивния ефект
на комбинираната терапия.

Хиперкалиемия, индуцирана
от алдостероновите
антагонисти
Хиперкалиемията е отдавна установен неблагоприятен страничен ефект на
spironolactone и eplerenone. Обикновено
симптомите започват с мускулна слабост,
като успоредно с повишаване на серумния
калий се наблюдават мускулни фасцикулации, отпадналост, гадене и крампи.
Развиват се проводни нарушения, започващи с високи Т-вълни при нива на
калий от 5.5-6.0 mmol/l. При по-нататъшно повишение се удължават PR интервалът и QRS комплексът; развиват се
животозастрашаваща камерна фибрилация и асистолия.
В големите клинични проучвания с
алдостеронови антагонисти при СН са
описани дозозависими увеличения на серумния калий. В RALES концентрацията на калия се е увеличила с 0.3 mmol/
l в групата със spironolactone, докато в
плацебо групата не е наблюдавана такава промяна (р<0.001); 2% от пациентите, получаващи spironolactone, са имали
тежка хиперкалиемия (>6.0 mmol/l). При
дозировки от 25 mg/ден хиперкалиемия
са имали 13% от изследваните; при доза
50 и 75 mg/ден – 20 и 24% съответно.
В EPHESUS, калиевата концентрация
се е увеличила с 0.3 mmol/l в групата с
eplerenone срещу 0.2 mmol/l в плацебо
групата; тежка хиперкалиемия е имало при 5.5% от пациентите с eplerenone
срещу 3.9% в контролната група.
Рискови фактори за развитието на
тежка хиперкалиемия при приложението на алдостеронови антагонисти за лечение на СН са бъбречна недостатъчност,
диабет, тежка сърдечна недостатъчност,
напреднала възраст и съпътстваща терапия с АСЕ инхибитори и ARB.
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Неблагоприятни
ендокринни ефекти
Антиандрогенният
ефект
на
spironolactone води до гинекомастия,
мастодиния, загуба на либидо, импотентност и нарушения в менструацията.
Eplerenone е разработен като селективен
алдостеронов антагонист с цел избягване на тези нежелани странични ефекти.
Д-р Камелия ПАВЛОВА
*

Алдостеронови антагонисти:
• spironolactone е неселективен компетитивен антагонист на
алдостероновите рецептори. Той антагонизира рецепторите

за андрогени, глюкокортикоиди и прогестерон. Метаболизира се бързо и в голяма степен до активни метаболити, което допринася за алдостероновата инхибиция.
Въпреки че плазменият полуживот на spironolactone е 1.4 часа, полуживотът на метаболитите му варира от 14 до 22 часа.
Приемът на храна увеличава бионаличността на
spironolactone със 100%. Дозите на медикамента трябва да се
редуцират при възрастни пациенти.
• еplerenone е селективен алдостеронов антагонист, производно на spironolactone. Абсорбира се добре при перорално приложение с 67% бионаличност и пикова плазмена концентрация след 1.5 часа, като бионаличността (за разлика от
spironolactone) не зависи от приема на храна.
Eplerenone се метаболизира от цитохром Р450 изоензим 3A4
(CYP 450 3A4) до неактивни метаболити. Концентрациите
на медикамента могат да се повишат при прием на инхибитора на CYP 450 3A4 ketoconazole, което налага корекция на
дозата. Метаболизмът на eplerenone се влияе от напреднала
възраст, бъбречни и чернодробни нарушения, и СН. Такива
пациенти е необходимо да се проследяват по-често за хиперкалиемия.
Eplerenone се елиминира с урината (67%) и фецеса (32%), като елиминационният полуживот е 4-6 часа. Около 50% от
медикамента се свързват с плазмените протеини. Има минимална активност срещу андрогенни, глюкокортикоидни

и прогестеронови рецептори.
Eplerenone (въз основа на данните от EPHESUS) е показан
като допълнение към стандартното лечение, включващо бета-блокери за намаляване на риска за сърдечносъдова смъртност и заболеваемост при стабилни пациенти с левокамерна дисфункция (ЛК фракция на изтласкване от 40%) и
клинични данни за сърдечна недостатъчност след скорошен
миокарден инфаркт.
Акроними на проучвания:
RALES – Randomised Aldactone Evaluation Study
EPHESUS – Eplerenone Post-Acute Myocardial Infarction Heart
Failure Efficacy and Survival study
Използвани източници:
1. Swaminathan K., Davies J., Struthers A. Aldosterone antagonism
in type 2 diabetes mellitus. A new therapeutic approach to diabetic
macrovascular disease? Br J Diabetes Vasc Dis. 2008; 8:16-19 www.
bjdvd.co.uk
2. Траянов И. Алдостеронови антагонисти при сърдечна недостатъчност. MD 2006; Бр.3 (май) http://mbd.protos.bg
3. Samy I., Sowers r. et al. Aldosterone Function in Diabetes
Mellitus: Effects on Cardiovascular and Renal Disease.
J. Clin. Endocrinol. Metab. 2003; 88:516-523 http://jcem.
endojournals.org
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При пациенти с диабет тип 2, които не прилагат инсулинова терапия, рутинното самонаблюдение на стойностите на кръвната глюкоза (с или без допълнително обучение
за самостоятелно интерпретиране на резултатите) не носи
клинично значими ползи и може да има негативно отражение върху качеството на живот при тези болни, показаха изненадващо резултатите от две проспективни рандомизирани проучвания, публикувани в British Mediacal Journal.
Авторите на първото проучване - DiGEM (Diabetes
Glycaemic Education and Monitoring), са провели анализ на
икономическата ефективност на самомониторирането на
кръвната глюкоза с помощта на персонален глюкомер (1).
За целта, са били сравнени данните при кохорта от 453 пациенти с диабет тип 2, поддържали гликемичен контрол
(нива на А1с >6.1%) с диета и перорални антихипергликемични средства.
Част от участниците (152 души) са били на стандартизирани обичайни грижи в първичната здравна мрежа.
Останалата част e била разделена допълнително в две подгрупи: едната от тях (150 души) на по-малко интензивно самонаблюдение на стойностите на кръвната глюкоза и съветване да се обръща към лекуващите лекари за интерпретиране
на резултатите, а другата (151 души) - на по-интензивно самонаблюдение (самоконтрол) на кръвната глюкоза. Участниците във втората подгрупа са самоизмервали три пъти дневно
кръвната си глюкоза в два дни от седмицата и са били обучени как сами да използват получените резултати за адаптиране на диетата и физическата активност и по-стриктно спазване на предписаната медикаментозна терапия.
В края на първата година не са били установени значими
разлики в нивата на А1с между различните групи.
Въпросникът за оценка на свързаното със здравето качество
на живот (EuroQol EQ-5D) е показал значимо повишаване на
тревожността и депресията при пациентите в групата на поинтензивно самомониториране на кръвната глюкоза в края на
първата година в сравнение с началото на проследяването.
Не е била установена сигнификантна разлика в реимбурсираните пари за противодиабетни лекарства или
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медицински услуги.
Стандартните грижи за пациент на година в групата на
стандартни грижи в първичната здравна мрежа са стрували
113 евро. Цената в другите две групи е била съответно 230 и
220 евро/пациент/ година.
Във второто проучване - ESMON (Efficacy of Self Monitoring),
са били сравнени резултатите след 12 месеца при 184 пациенти
с новодиагностициран диабет тип 2, които са били разделени
в две подгрупи – самонаблюдение на кръвната глюкоза (четирикратни самоизмервания на нивата на гладно и постпрандиално на седмица) и липса на самонаблюдение (2).
При всички участници е било проведено начално обучение (сходна програма) и са били извършвани контролни
прегледи на три месеца.
При пациентите, попаднали в групата на самомониториране на кръвната глюкоза, е било проведено допълнително обучение за провеждане на самоизмервания с глюкомер
(правилна техника за употреба на апарата) и умения за самостоятелно интепретиране на резултатите.
Отново не са били установени значими разлики между двете подгрупи в края на първата година по отношение
на нивата на А1с (еднаква средна стойност на 12-ия месец
- 6.9%, р=0.69), честотата на хипогликемичните епизоди и
промените в индекса на телесната маса.
Не е имало разлика и в прилаганите перорални противодиабетни средства.
Повече пациенти в подгрупата на самомониториране на
кръвната глюкоза са съобщили за депресивни симптоми
(по-висок скор на индекса за депресия с 6%, р=0.01).
Самонаблюдението на стойностите на кръвната глюкоза
при пациентите с новодиагностициран диабет тип 2 не води
до подобряване на техния гликемичен контрол, но може да
има неблагоприятно психологично отражение, е основният
извод на тези изследователи.
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