Áðîé 2 (46), Ãîäèíà XII, Ëÿòî 2009

Бъдещето
на диабетните грижи

С Ъ Д Ъ РЖ А Н И Е
Хипотеза

ЕДИЦИНСКА БАЗА АННИ
ÍÀÉ-ÃÎËÅÌÈßÒ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÅÍ ÀÐÕÈÂ ÇÀ ËÅÊÀÐÈ

Възможно е инсулин glargine да повишава риска за ракови заболявания .................................................................................................................. 6
Metformin води до най-нисък онкогенен риск при диабет тип 2 ............ 8
Терапия
Преминаването към инсулин detemir подобрява гликемичния контрол

Хипотеза
(стр. 6)

и намалява хипогликемичните епизоди .................................................. 10
Позицията на Ново Нордиск:
Инсулиновите аналози на НовоНордиск са с доказан профил на безопасност ...........................................................................................................13
Стратегия
Бъдещето на диабетните грижи:
Контрол върху теглото, сърдечносъдовия риск и хипогликемията ......14

Терапия
(стр. 10)

Могат ли новите терапии да забавят прогресията на диабет тип 2? ... 21

On-line достъп до съдържанието на всички досега излезли броеве на МD, както и на
списанията Доктор D и Кардио D, можете да
намерите на http://mbd.protos.bg. Това е нашата Медицинска база данни, която позволява бързото намиране на информация или
на конкретен материал по ключова дума или
диагноза, име на фирма или на медикамент.
Мотото на редакционните екипи на списанията ни е „да поднесем на читателите
си най-актуалната и полезна за клиничната практика медицинска информация в найкондензирания и лесен за четене формат!“
Мотото на нашата Медицинска база данни (МБD) е „да помогнем на лекарите и всички свързани с медицината в България да спрат да търсят информация и да започнат да
я намират!“
За допълнителна информация, моля,
посетете уеб страницата на МБD на адрес http://mbd.protos.bg, обадете на телефон
02/822 04 18 или ни изпратите e-mail на md@
capital.bg.

Liraglutide e поне два пъти-ефективен от glimepiride ............................ 25
Неврология
Хипогликемията увеличава риска за деменция при пациенти с диабет
тип 2 .............................................................................................................. 26
Интраназален инсулин за лечение на диабетна невропатия? ............... 26

Стратегия
(стр. 14)

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: Нови стратегии

Абонирайте се за списание МD
Списание МD е специализирано издание за лекари, което излиза
в осем броя годишно. То отразява новостите от последните месеци
в различни сфери на медицината.
Името МD означава: Медицински Dайджест, Медицински
Dневник, Медицински Dоктор, Медицината Dнес.
D
Можете по всяко време да се абонирате за период от една година
или
ил общо за осем книжки само срещу 16 лв.
Абонирането за списание МD ще ви отнеме само няколко
минути,
м
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 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, 2009

Д О БЪ Р Д Е Н

Уважаеми колеги,
За възможна връзка между инсулин glargine и риска за ракови заболявания може да четете в рубрика Хипотеза. В
статията сме се опитали да обобщим данните от четири проучвания, публикувани през юни на уеб страницата на списание Diabetologia.
Въпросът за профила на безопасност на инсулин glargine (Lantus) бе повдигнат в следствие на регистрирана по-висока от очакваната дозо-зависима честота на ракови заболявания при пациенти с диабет, получавали самостоятелно инсулин
glargine в Германия в сравнение с терапията с други видове човешки инсулини или инсулинови аналози - един допълнителен случай на 100 лекувани пациенти с гларжин в сравнение със същата доза друг инсулин за период от 1.5 години.
Последвалият анализ на регистрите в още три европейски държави показа разнопосочни резултати. В Швеция, лечението с гларжин, прилаган самостоятелно, е било свързано с два пъти-голяма честота на рак на гърдата в сравнение с други
инсулини. В Шотландия също е установена по-висока вероятност за рак на гърдата при лекуваните с гларжин, прилаган самостоятелно, но разликата е статистически недостоверна. Във Великобритания не е била намерена връзка между гларжин
и по-висок риск за ракови заболявания.
Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD) направи изявление през юни, че са необходими допълнителни проучвания и анализи на наличните бази данни, като нови резултати ще бъдат докладвани през септември на
годишната среща на EASD във Виена.
Почти всички пациенти, получавали самостоятелно инсулин гларжин, са с диабет тип 2. Освен това, те са по-възрастни и с по-високо наднормено тегло. Поради това, на настоящия етап не може да се направи заключение дали регистрираният по-висок риск за ракови заболявания при монотерапия с гларжин се дължи на различните изходни характеристики на пациентите или на самото лечение.
EASD не препоръчва прилагането на гларжин да бъде преустановено въз основа на настоящите данни. Въпреки това, при пациенти с диабет тип 2, вместо монотерапия с гларжин, могат да се прилагат други базални инсулини или готови инсулинови смеси/предварително смесени инсулинови аналози.
Приятно четене на Доктор D!

GlycoMark (www.esoterix.com/files/ss_glycomark.pdf) e ключов кръвен тест за контрол на диабета, показаха резултати
от проучването DURABLE, докладвани през юни на тазгодишната среща на Американската диабетна асоциация.
GlycoMark e изследване, което отразява по-добре стойностите на пострандиалната кръвна глюкоза в сравнение със
„златния стандарт” хемоглобин А1с.
Резултатът от новия тест показва средната стойност на постпрандиалната кръвна глюкоза през предшестващите
една до две седмици. Методът се състои в измерване на нивото на монозахарида 1,5-anhydroglucitol (1,5-AG) в кръвта,
което е показател за средносрочен гликемичен контрол.
GlycoMark е подходящ тест при пациенти със субоптимален гликемичен контрол (А1с<8%).
Измерването на 1,5-AG може да подобри контрола на постпрандиалната гликемия при пациенти, които поддържат нива на А1с<8% (пострандиалните колебания на кръвната глюкоза са по-значими детерминанти на стойности на
А1с<8.5%, докато стойностите >8.5% зависят в много по-голяма степен от нивата на кръвната глюкоза на гладно).
GlycoMark (1,5-AG) бе включен наскоро в указанията на Международната диабетна федерация (IDF) като тест за
оценка на постпрандиалната гликемия, в допълнение на измерването на А1с.
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ХИПОТЕЗА

ÂÚÇÌÎÆÍÎ Å ÈÍÑÓËÈÍ
GLARGINE ÄÀ ÏÎÂÈØÀÂÀ
ÐÈÑÊÀ ÇÀ ÐÀÊÎÂÈ
ÇÀÁÎËßÂÀÍÈß

Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD) предупреди за
възможна връзка между дългодействащия инсулинов аналог glargine и риска
за развитието на ракови заболявания, което налага спешна нужда от провеждането на дългосрочни проспективни изследвания в тази област (1).

Резултатите от кохортно ретроспективно проучване в Германия, публикувани в края на юни на уеб страницата
на списание Diabetologiа, повдигнаха
опасенията за профила на безопасност
на glargine (2).
Анализът на данните при 127 031 пациенти с диабет на инсулиново лечение
през периода януари 2001 - юни 2005
година е установил значимо по-висока честота на малигнени неоплазии
(р<0.0001) от очакваната при лекуваните с инсулин glargine - един допълнителен случай на малигнено заболяване
на сто души за период от 1.5 години в
сравнение с човешките инсулини.
Пациентите с диабет, на средна
възраст 67 години, са получавали терапия с човешки инсулини (75.4% от
кохортата) или с инсулинови аналози
– glargine (Lantus на Sanofi-Aventis,
18.8%), lispro (Humalog Eli Lilly) и
aspart (NovoRapid на Novo Nordisk).
Резултатите посочват дозо-зависимо повишаване на риска за неоплазии
при прилагането на гларжин (Lantus)
– при доза от 10 единици/ден увеличение с 9% (четири допълнителни случаи на 1000 пациенти), докато
при 50 единици – увеличението е било с 31% (13 допълнителни случаи на
1000) или 1.31 пъти по-висока честота в сравнение с 50 U (единици) човешки инсулин.
Тази дозо-зависима асоциация подкрепя предположението на авторите,
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че гларжин има причинна роля за развитието на ракови заболявания.
Не е била установена разлика в
честотата на неоплазиите при терапия с бързодействащи инсулинови
аналози (lispro и aspart) или конвенционални човешки инсулини.
Опасението за вероятна връзка
между инсулин гларжин и по-високия риск за ракови заболявания е довело до анализ на регистрите в още
три европейски държави – Швеция,
Великобритания и Шотландия. Резултатите от тях също са публикувани в списание Diabetologia (3).
В Швеция (данни при 114 841 пациенти), лечението с гларжин (прилаган самостоятелно) е било свързано с
близо два пъти по-голяма вероятност
за рак на гърдата в сравнение с други
видове инсулини.
В Шотландия (49 197 пациенти) също е установена по-висока честота на
рак на гърдата при лекуваните с гларжин, прилаган самостоятелно, но разликата е статистически недостоверна.
Във Великобритания не е била намерена връзка между гларжин и риска за ракови заболявания, но там
данните са при по-малка група пациенти (10 067 души).
„Нашият анализ не предоставя
абсолютно доказателство, че гларжин промотира рак (промотира трансформацията на нормалните клетки
в малигнени)”, подчертава д-р Peter
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Sawicki, един от съавторите на проучването в Германия. „Нашите данни
повдигат въпроса дали подобно лечение може да има неблагоприятни последици за някои пациенти”.
Пациенти с диагностицирано раково заболяване или жени с фамилна анамнеза за рак на гърдата вероятно не трябва да бъдат лекувани с този
инсулинов аналог поради повишения им риск за развитието на малигнено заболяване или за стимулиране
на растежа на наличните неопластични клетки.
В проучването в Германия са прилагани осносително ниски дози гларжин – от 100 пациенти половината
са получавали по-малко от 20 U/ден
и само 5% – над 50 U/ден. Средната
дневна доза на предписван гларжин е
била 22 U в сравнение със средна доза на човешките инсулини 37 U.
Не е необходимо приложението на
Lantus да бъде преустановено, но изглежда е по-безопасно да не се прилагат високи дози от този инсулин.
Всички пациенти с повишен риск
за раково заболяване е по-добре да
не получават терапия с гларжин.
При пациентите, особено с диабет
тип 2, трябва да се преценява внимателно дали терапевтичните ползи от приложението на гларжин в
сравнение с други базални инсулини надхвърлят риска за нежелани
последици.

ХИПОТЕЗА
Вместо самостоятелното приложение на гларжин еднократно дневно
могат да се използват други базални
инсулини (NPH инсулин или detemir)
или готови инсулинови смеси/предварително смесени инсулинови аналози, които да се инжектират двукратно дневно.
Инсулин detemir e също дългодействащ аналог на инсулина, но неговата
молекула е модифицирана по различен
начин от тази на гларжин. Опасенията
за профила на безопасност на гларжин не се отнасят за детемир.
NPH (неутрален протамин на Хагедорн) инсулините, наречени още
интермедиерни инсулини, са въведени в средата на миналия век и бяха
основните препарати за базална инсулинова терапия до края на ХХ век
(„ерата на NPH” инсулините).
Техният основен недостатък е наличието на пик в действието им, който
настъпва около 4-6 часа след тяхното
подкожно инжектиране, като това води до повишаване на риска за хипогликемия, особено през нощта (след доставка на дозата вечер преди лягане).
Поради по-кратката си продължителност на действие, NPH инсулините правят по-труден и контрола на сутрешната гликемия на гладно. Освен
това, те се свързват с по-голяма вариабилност в профила си на абсорбция.
Гларжин е първият дългодействащ
аналог на човешкия инсулин, въведен в клиничната практика през 2000
година.
Той се произвежда чрез рекомбинантна ДНК (rDNA) технология, чрез
която в инсулиновата молекула се
правят две промени – удължаване на
С-терминала на веригата В с добавяне на две молекули аргинин (arg) на
позиция 30 (arg 31 и arg 32) и замяна
в С-терминала на веригата А на аспарагин с глицин на 21 позиция (21
gly). С други думи, Lantus представлява A21Gly,B31Arg,B32Arg човешки инсулин.
Тези биомодификации водят до помалка разтворимост на гларжин в неутрална PH среда в сравнение с човешките инсулини. Поради това, инсулин
гларжин се трансформира в аморфен
преципитат в подкожната тъкан след
инжектирането си, което води до забавяне на неговата абсорбция и до

удължаване на действието му (4).
Добяването на двете аминокиселини аргинин (arg 31 и arg 32) в Стерминала позволяват на инсулина
да действа като пролекарство в подкожната тъкан, като дисоциацията на двете аминокиселини аргинин
осигурява неговата пълна лекарствена активност.
Комбинацията от B31B32diArg и
A21Gly замяната е причина за повишения афинитет на инсулин glargine
(шест до осем пъти) към IGF-I рецептора и за митогенния потенциал в
сравнение с човешкия инсулин (5).
Инсулин detemir (Levemir на Novo
Nordisk) е вторият бавнодействащ
аналог на човешкия инсулин, въведен в употреба през 2004. Той също
се произвежда чрез rDNA технология, като във веригата В на молекулата на човешкия инсулин е отстранена аминокиселината треонин на 30
позиция и е заменена със странична
верига миристинова киселина. Тази
верига е свързана с аминогрупата на
лизина (NH) на позиция 29 (B29Lysmyristoyl des-B30 човешки инсулин).
Този процес се нарича ацетилиране
на N края на В веригата на инсулиновата молекула.
Основната причина за ацетилиране на човешкия инсулин е да се улесни свързването с албумина в подкожната мастна тъкан, както и във
вътресъдовите и извънклетъчните
пространства, което води до забавяне на абсорбцията и до намаляване
на вариабилността на биологичната
активност.
Инсулин гларжин има много повисок in vitro афинитет от човешките
инсулини и особено от инсулин детемир към рецепторите за инсулин-подобния растежен фактор (IGF)-1.
Инсулин детемир има над пет пъти по-малък афинитет към IGF-1 рецепторите от човешките инсулини.
Тъй като IGF-1 рецепторите са широко представени в човешките микро- и макроваскуларни ендотелни
клетки, както и в епителните клетки
на гърдата, това повдига въпроса за
профила на безопасност на инсулин
гларжин (митогенен потенциал и нежелана клетъчна пролиферация).
Пролиферативните ефекти на инсулиновите аналози върху епител-
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ните клетки на гърдата бяха анализирани наскоро и данните показаха,
че във физиологично сравними
концентрации гларжин има много по-висок пролиферативен ефект
върху неопластичните клетки, докато aspart или lispro нямат подобно действие (6).
Инсулиновите аналози се различават от човешките инсулини не само по отношение на метаболитните
си ефекти (афинитет към инсулиновите рецептори), но и по митогенния
си потенциал поради разлика в афинитета към IGF-1 рецепторите.
Влиянието на повишения афинитет към IGF-I рецепторите и митогенния потенциал на инсулин glargine
върху неговия профил на безопасност не са установени.
Инсулин detemir има много послаб афинитет от човешките инсулини за свързване с IGF-I рецепторите и
стимулиране на митогенезата, както
по-слаб афинитет за свързване с инсулиновите рецептори и стимулиране на липогенезата.
Добавянето на верига мастни киселини към LysB29 осигурява на инсулин детемир намален рецепторен афинитет и по-нисък митогенен потенциал
без да променя баланса между митогенен и метаболитен потенциал.
Модификациите в двата бързодействащи инсулинови аналози лизпро и аспарт нямат значимо влияние върху техния метоболитен или
митогенен потенциал. Митогенният отговор към инсулина налага продължителна стимулация с хормона
за период от над 14.5 часа. Поради
кратката продължителност на своето действие, бързодействащите инсулинови аналози не водят до подобна
стимулация.
Използвани източници:
1. Possible link between insulin glargine and cancer prompts
uregent call for more research. Press release 26 juni 2009
www.bris.ac.uk/news/2009/6428.html и www.diabetologiajournal.org/cancer.htm
2. Hemkens L., Grouven U., Bender R. et al. Risk of
malignancies in patients with diabetes treated with human
insulin or insulin analogues: a cohort study. Diabetologia
2009 www.springerlink.com/content/v3w757x262744345/
fulltext.pdf
3. Smith U., Gale E. Editorial. Does diabetes therapy influence the
risk of cancer? Diabetologia 2009 http://webcast.easd.org/press/
glargine/download/090831Smith2ndproofs.pdf
4. Owens D., Bolli G. Beyond the era of NPH insulin – longacting insulin analogs: chemistry, comparative pharmacology,
and clinical application. Diabetes Technology & Therapeutics
2008, 10 (5): 333-349
5. Kurtzhals Р., Schäffer L., Sorensen A. et al. Correlations
of receptor binding and metabolic and mitogenic potencies
of insulin analogs designed for clinical use. Diabetes
2000,
49:999-1005
http://diabetes.diabetesjournals.org/
content/49/6/999.full.pdf
6. Mayer D., Shukla A., Enzmann H. Proliferative effects of
insulin analogues on mammary epithelial cells. Arch Physiol
Biochem 2008, 114:38–44
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ХИПОТЕЗА

ÌETFORMIN ÂÎÄÈ ÄÎ ÍÀÉ-ÍÈÑÚÊ
ÎÍÊÎÃÅÍÅÍ ÐÈÑÊ ÏÐÈ ÄÈÀÁÅÒ ÒÈÏ 2
Metformin е средство на първи избор за лекарствена терапия на диабет тип 2 поради неговите доказани благоприятни метаболитни и сърдечносъдови ефекти.
Този глюкозо-понижаващ медикамент вероятно има протективен ефект срещу развитието на малигнени заболявания поради антипролиферативно действие.
При пациенти с диабет тип 2, които се нуждаят от инсулиново лечение за поддържане на гликемичния контрол, е по-добре инсулинът да се прилага в комбинация с метформин.
Пациентите с диабет тип 2 имат повишен риск за развитието на солидни
малигнени тумори (положителна асоциация е установена за колоректален
карцином, рак на панкреаса и рак на
гърдата при жените след менопауза)
и този риск може да бъде повлиян от
глюкозо-понижаващата терапия.
Авторите на ретроспективно кохортно проучване във Великобритания са си поставили за цел да
оценят дали рискът за развитието
на малигноми се влияе от прилаганата терапия с перорални антидиабетни средства, човешки инсулини
и инсулинови аналози (1).
Те са анализирали данните при
62 809 пациенти с диабет тип 2, на
възраст над 40 години, лекувани от
общопрактикуващи лекари с глюкозо-понижаващи средства или инсулин след 2000 година.
Участниците са били разделени
на четири групи в зависимост от
прилаганото лечение - монотерапия с metformin (50% от цялата кохорта) или със сулфонилуреен препарат (12%), комбинирана терапия
(metformin и сулфонилуреен препарат – 22%) или инсулин (16%).
Получавалите инсулин-базиран
режим са били групирани в четири
допълнителни групи в зависимост
от използвания препарат – базален
инсулинов аналог glargine, човешки базален инсулин, бифазен аналог
(предварително смесен инсулинов
аналог) и човешки бифазен инсулин
(готова инсулинова смес).
Проследена е била прогресията
на всеки вид солиден тумор, както и
конкретно на рак на гърдата, дебелото черво и панкреаса (изразена позитивна асоциация с диабет тип 2) или
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простатата (слаба негативна асоциация с диабет тип 2).
Данните показват, че получавалите монотерапия с metformin
имат най-ниска честота на ракови заболявания (сходен риск с този
при лекуваните само с диета пациенти или при хората без диабет).

В сравнение със самостоятелното прилагане на метформин, степените на вероятност (HR) при останалите глюкозо-понижаващи средства
са съответно: комбинирана терапия
metformin и сулфонилуреен препарат
(СУП) - 1.08, монотерапия със СУП 1.36 и инсулин-базиран режим - 1.42.
Добавянето на metformin към лечението с инсулин намалява веро-
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ятността за прогресия на раковите
заболявания с 46% (HR 0.54) в сравнение със самостоятелното приложение на инсулин.
В сравнение с metformin, лечението с инсулин е било свързано с повишен риск за колоректален карцином
със 70% (HR 1.69) и за рак на панкреаса с 400% (HR 4.63), но не е имало
влияние върху риска за рак на гърдата или на простатата.
Сулфонилурейните препарати
са били свързани със сходен модел
на риск с този на инсулин-базираните режими.
Използването на инсулинови
аналози или на бифазни инсулинови аналози не е било свързано с повисок риск за развитието на солидни тумори в сравнение с човешките
инсулини, както и нито един специфичен инсулинов режим не е бил
по-високорисков от останалите.
Пациентите с диабет тип 2, които са на терапия с инсулин или с
инсулинови секретагози, имат повисока честота на солидни малигноми в сравнение с лекуваните
с metformin, като комбинацията с
metformin премахва до голяма степен този допълнителен риск, е основният извод на авторите на проучването. Тези данни предполагат,
че метформин има антиканцерогенни свойства.
Няма доказателства, че инсулин
или СУП имат нежелани ефекти върху развитието на свързани с диабета
ракови заболявания.
Авторите подчертават, че проучването им е обсервационно и има редица ограничения.
Пациентите на монотерапия с метформин са били на по-млада възраст
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в сравнение с тези на монотерапия
със СУП (58.6+/-15.2 спрямо 70.0+/13.9 години). Болните на монотерапия със СУП са имали най-ниско тегло в сравнение с останалите три
групи участници.
Не е било възможно да се изследва
дали инсулиновата доза или продължителността на прилаганата терапия
оказва влияние върху развитието на
раковите заболявания.
Освен това, пациентите на монотерапия с метформин или СУП не
са получавали глюкозо-понижаващи
медикаменти преди това за разлика
от болните на инсулиново лечение,
които обикновено са били на предшестващо лечение с перорални антидиабетни средства. Изходният глюкозен контрол е бил най-лош в групата
на инсулин (НbA1c 9.4%), което също
може да е оказало влияние върху степента на риска за колоректален карцином.
Приложението на метформин намалява риска за рак на дебелото черво и панкреаса, но не оказва влияние
върху риска за рак на гърдата и простатата.
Сравнението на инсулин glargine с
други инсулини не е установило понеблагоприятно влияние върху прогресията на рака на гърдата. Като цяло, броят на случаите, развили тази
неоплазия, е бил относително малък.
Необходими са по-мащабни и
дeтайлни анализи, които да потвърдят профила на безопасност на инсулин glargine. Не е ясно дали стимулирането на IGF-1 оста може да
ускорява прогресията на съществуващите неопластични огнища поради повишена митогенност.
Монотерапията с метформин бе
свързана с най-нисък риск за развитието на карцином в още едно обсервационно кохортно проучване,
в което е използвана база с данни в
Шотландия (2).
Малигнено заболяване е било диагностицирано при 7.3% от лекуваните с metformin пациенти в сравнение
с 11.6% от участници, получавали СУП или инсулин, като средното време до появата на карцином е
съответно - 3.5 години и 2.6 години
(p<0.001).
След изключване на влиянието на

пола, възрастта, индекса на телесна маса, HbA1c, тютюнопушенето и
приложението на други медикаменти, рискът за развитието на рак е продължил да бъде значимо по-нисък
с 37% при лекуваните с метформин
(HR 0.63).
При пациенти с диабет тип 2 експозицията на метформин намалява
риска за смъртност от ракови заболявания в по-голяма степен отколкото експозицията на СУП или на екзогенен инсулин, показаха резултатите
от още едно популационно-базирано
кохортно проучване, използвало базата данни Saskatchewan Health (3).
Смъртността от ракови заболявания за среден период от проследяване от 5.4+/-1.9 години е била 3.5%
в групата на монотерапия с метформин в сравнение с 4.9% при монотерапия със СУП и 5.8% при самостоятелното приложение на инсулин.
След изключване на влиянието на
различни променливи, в групата на
терапия със СУП е била установена
1.3 пъти по-висока смъртност от ракови заболявания (р=0.012) и в групата на инсулин - 1.9 пъти (р<0.0001)
спрямо лекуваните с метформин
участници.
Вероятно бигванидинът метформин има протективен ефект при пациенти с повишен риск за развитието на малигнени неоплазии, който се
дължи по-скоро на директно действие върху AMPK (AMP-активираната протеин киназа е супресор на
клетъчния растеж и пролиферация),
отколкото на инсулин-пестящите
свойства на този антидиабетен медикамент (подобряване на инсулиновата чувствителност и намаляване на
хиперинсулинемията) (4).
Необходимо е да се проведят рандомизирани клинични проучвания,
които да потвърдят дали метформин
може да има антионкогенен ефект
при пациенти с диабет тип 2.
Хората с диабет тип 2 са популация с повишена честотата на малигнени солидни тумори, особено на
някои типове неоплазии като рак на
дебелото черво, гърдата (след менопаузата) и панкреаса. При тях почесто се наблюдават централно затлъстяване както и други състояния,
свързани с повишени нива на цирку-
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лиращ инсулин.
Метформин е глюкозо-понижаващ
медикамент (инсулинов сенситайзер), който намалява нуждите от ендогенен и екзогенен инсулин при пациентите със синдром на инсулинова
резистентност и затлъстяване.

Изводи
● Лечението с metformin е свързано с най-голямо намаление
на риска за колоректален и панкреасен карцином, но не повлиява риска за рак на гърдата или
на простата. Този антидиабетен медикамент предлага найголеми ползи извън антихипергликемичното си действие по
отношение на прогресията на
сърдечносъдовите, а изглежда и
на раковите заболявания. Това
допълнително подчертава неговото значение като първи избор
терапия при диабет тип 2.
● Раковите заболявания (на дебелото черво, панкреаса и гърдата) трябва да бъдат признати като важно усложнение на диабет
тип 2, като рискът за тяхното
развитие може да бъде модифициран с интервенции за промяна в начина на живот и терапия
с метформин.
● Няма доказателства, че лечението с инсулинови секретагози (сулфонилурейни препарати) или инсулини има нежелано
влияние върху развитието на
свързаните с диабет тип 2 ракови заболявания поради повишаване на нивата на циркулиращия инсулин - регистрираният
по-висок риск в сравнение с метформин се дължи на антионкогенните свойства на бигванидина, а не на причинна роля на
сравняваните с него глюкозопонижаващи средства.
Използвани източници:
1. Currie C., Poole C., Gale E. The inf luence of glucoselowering therapies on cancer risk in type 2 diabetes.
Diabetologia 2009 http://webcast.easd.org/press/glargine/
download/090740Currie2ndproofs.pdf
2. Libby G., Donnelly L., Donnan P. et al. New users of
metformin are at low risk of incident cancer: A cohort study
among people with type 2 diabetes. Diabetes Care 2009 http://
care.diabetesjournals.org
3. Bowker S., Majumdar S., Veugelers P., Johnson J.
Increased cancer-related mortality for patients with type
2 diabetes who use sulfonylureas or insulin.Diabetes Care
2006;29(2):254-258
4. Smith U., Gale E. Editorial. Does diabetes therapy inf luence
the risk of cancer? Diabetologia 2009 http://webcast.easd.org/
press/glargine/download/090831Smith2ndproofs.pdf
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Т Е РА П И Я

ÏÐÅÌÈÍÀÂÀÍÅÒÎ ÊÚÌ
ÈÍÑÓËÈÍ DETEMIR
ÏÎÄÎÁÐßÂÀ ÃËÈÊÅÌÈ×ÍÈß
ÊÎÍÒÐÎË È ÍÀÌÀËßÂÀ
ÕÈÏÎÃËÈÊÅÌÈ×ÍÈÒÅ ÅÏÈÇÎÄÈ
Резултати от проучването PREDICTIVE™:
При пациентите с диабет тип 1 и тип 2 на базална инсулинова терапия като част от базално-болусен режим преминаването към инсулин detemir* веднъж дневно (от glargine**) се свързва с подобрение на гликемичния контрол и
с по-малък брой хипогликемични епизоди без неблагоприятно увеличаване на телесното тегло.
Тези промени са постигнати с малка промяна в дозата на базалния инсулин.
Тези изводи от проучването
PREDICTIVE™***, публикувани в
International Journal of Clinical Practice
(1)
, са съпоставими с данните от други клинични проучвания, поради което авторите на изследването заявяват, че хората с диабет тип 1 и тип 2
могат да бъдат прехвърлени от инсулин glargine към инсулин detemir, като част от базално-болусен режим.
Хората с диабет, които поддържат кръвна глюкоза в препоръчваните граници, имат по-малко микросъдови усложнения и също така могат да
намалят риска си за макросъдови усложнения.
„Златният стандарт” за лечение с инсулин при пациенти с диабет тип 1 и с
напреднал диабет тип 2 е базално-болусният режим, който цели да възпроизведе физиологичния инсулинов профил.
В рандомизирани контролирани
проучвания бе установено, че дългодействащият базален аналог инсулин
detemir (Levemir) има по-предвидим
глюкозопонижаващ ефект в сравнение
с инсулин glargine (Lantus).
Обзервационното
проучване
PREDICTIVE™ показа значително
подобрение на гликемичния контрол
и намаление на честотата на хипогликемиите след преминаване на лечение от инсулин glargine (един или
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два пъти дневно) към инсулин detemir
веднъж дневно като част от базалноболусен режим.
Всички пациенти с диабет тип 1 изискват базално-болусен режим за постигане на терапевтичните цели.
Тъй като способността на пероралните лекарства, дори и в комбинация,
да контролират гликемията намалява с течение на времето, при много от
пациентите с диабет тип 2 също се налага започване на базално-болусен режим на лечение с инсулин за постигане на гликемичните цели.
Конвенционалните човешки инсулинови препарати, като неутралният
протамин на Hagedorn (NPH инсулин),
подобряват гликемичния контрол при
диабет, но често с цената на увеличаване на телесното тегло и повишен риск
за хипогликемия. Пиковите инсулинови концентрации, настъпващи 5-7 часа
след инжектирането, както и вариабилните кинетики на абсорбция са основни
причини за субоптималните резултати,
които се наблюдават често при традиционните базални инсулини.
Поради тези недостатъци се търсят различни решения: молекулата на
инсулина се променя структурно, така че базалните инсулинови аналози, инсулин glargine (IGlarg) и инсулин detemir (IDet) да постъпват бавно
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в циркулацията. В резултат от това, в
сравнение с NPH инсулин, и инсулин
detemir и инсулин glargine имат подълга продължителност на действие
и намален пиков ефект.
Инсулин detemir има продължителност на действие приблизително 24
часа, но показва преимущества пред
инсулин glargine по отношение на интраиндивидната вариабилност. По-ниските СО (стандартни отклонения) в
кръвната глюкоза на гладно, които са
наблюдавани във всички клинични
проучвания с detemir при пациенти с
диабет тип 1 и тип 2, може да са причина за намалената честота на хипогликемия, наблюдавана при тях.
Изследването PREDICTIVE™ е проведено, за да се оцени ефикасността и
безопасността на инсулин detemir при
голяма група пациенти от първичната и специализираната медицинска помощ. Включващ критерий за проучването е клиничното решение за смяна
на дотогавашната терапия с инсулин
detemir, което позволява да се изследват терапевтичните стратегии, лежащи в основата за смяна на инсулин
glargine с инсулин detemir.
Представените данни са от 12-седмично проследяване на пациенти с диабет тип 1 (n=508) и тип 2 (n=777) от
11 страни от европейската кохорта на
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проучването PREDICTIVE™, при които инсулин glargine е заменен с инсулин detemir веднъж дневно, като част
от базално-болусен режим на лечение
(таблица 1).
В края на 12-та седмица има значимо намаление на гликирания хемоглобин - HbA1c (glargine един път дневно, сравнен с detemir един път дневно,
при тип 1: -0.47%; при тип 2 -0.51%;
p<0.0001 и при двата типа; glargine два
пъти дневно, сравнен с detemir един
път дневно, при тип 1: -0.31%; при тип
2 -0.89%, p<0.05 и при двата типа).
Кръвната глюкоза на гладно и вариабилността на кръвната глюкоза
на гладно (КГГ) също намаляват.
Наблюдавано е намаление на всички
епизоди на хипогликемия - обща, тежка и нощна (таблица 2), след преминаване от инсулин glargine един път дневно към инсулин detemir един път дневно
(общ брой хипогликемии: диабет тип 1
- 39.7-18.85 епизоди/пациент-година; диабет тип 2 - 11.57-2.99 епизоди/пациентгодина; p<0.0001 и при двата типа).
Сходно намаление е наблюдавано и
при преминаване на пациенти от инсулин glargine два пъти дневно към инсулин detemir един път дневно.
Средната промяна на телесното
тегло е намаление с -0.3 до -0.4 kg в
пациентските групи.
По време на 12-седмичния период на
проследяване е отчетено значимо понижение на телесното тегло (p<0.05)
при пациенти, преминали от инсулин
glargine един път дневно (qd) към инсулин detemir веднъж дневно (qd). При пациентите, които са преминали от инсулин glargine два пъти дневно (bid) към
инсулин detemir веднъж дневно (qd), телесното тегло също намалява, но промяната е статистически незначима.
При пациентите с диабет тип 1 и
тип 2, които са преминали на лечение
от qd инсулин glargine, броят на тежките и нощни хипогликемични епизоди също намалява значимо (p<0.0001).
При преминалитe на лечение от bid инсулин glargine също е отчетено намаляване на броя на докладваните хипогликемични епизоди (общи, тежки и
нощни). При случаите с диабет тип 2
общото намаление е значимо.
Данните, представени в тази статия
са събрани от обзервационно проучване с над 1200 пациенти с диабет тип 1

Таблица 1. Гликемични параметри (HbA1c, КГГ и вариабилност на КГГ) и
телесно тегло в началото, на 12 седмица и промяна от началото до
12 седмица
Диабет тип 1
Параметър

qd към qd

HbA1c (%)

Диабет тип 2

bid към qd

qd към qd

bid към qd

(n=346)

(n=21)

(n=578)

(n=19)

Начало

8.13+/-1.67

8.36+/-1.45

8.03+/-1.39

8.62+/-1.69

На 12-та седмица

7.67+/-1.49

8.05+/-1.28

7.52+/-1.13

7.73+/-1.19

-0.47+/-1.10

-0.31+/-0.65

Промяна от началото
Средна КГГ (mmol/l)

***

-0.51+/-1.13

*

-0.89+/-1.18*

***

(n=298)

(n=12)

(n=516)

(n=16)

Начало

9.14+/-3.26

10.68+/-2.24

9.42+/-2.56

10.01+/-2.64

На 12-та седмица

7.58+/-2.38

9.21+/-2.32

7.79+/-1.97

8.10+/-1.56

-1.56+/-3.53***

-1.47+/-2.72, ns

-1.63+/-2.42***

-1.91+/-2.35*

(n=254)

(n=12)

(n=443)

(n=14)

2.34+/-1.64

2.14+/-1.18

1.34+/-1.11

1.92+/-1.42

Промяна от началото
Вариабилност на КГГ
(mmol/l)
Начало
На 12-та седмица

1.78+/-1.41

3.25+/-1.96

0.93+/-0.76

1.56+/-0.95

-0.56+/-1.60***

-1.11+/-2.37, ns

-0.41+/-0.95***

-0.36+/-0.77, ns

(n=332)

(n=21)

(n=610)

(n=20)

Начало

73.9+/-14.0

78.8+/-12.9

89.9+/-18.1

91.1+/-14.7

На 12-та седмица

73.6+/-13.7

78.4+/-12.7

89.6+/-18.0

90.8+/-14.5

Промяна от началото

-0.3+/-2.7*

-0.4+/-1.7, ns

-0.3+/-3.2*

Промяна от началото
Телесно тегло (kg)

-0.3+/-1.7, ns

Данните са средни +/- СО. Телесното тегло (kg) е докладвано при пациенти над 18 години. p <0.05; p<0.001; p < 000.1; ns, незначимо; qd към qd, инсулин гларжин един път дневно към инсулин детемир веднъж дневно, bid към qd, инсулин гларжин два пъти дневно
към инсулин детемир веднъж дневно; КГГ - кръвна глюкоза на гладно
*

**

***

Таблица 2. Брой епизоди на хипогликемия/пациент годишно (общо, тежка и
нощна) според терапевтичния режим
Общ брой хипогликемични епизоди

Тежки епизоди на
хипогликемия

Нощни епизоди на
хипогликемия

10.01 (371)

ЗД1: qd към qd
(n=480)
Начало

39.7 (1465)

2.47 (91)

На 12-та седмица

18.85 (697)

0.78 (28)

3.77 (137)

-20.80 (-768)***

-1.69 (-63)***

-5.2 (-234)***

17.03 (34)

1.56 (3)

4.55 (9)

Промяна от началото
ЗД1: bid към qd
(n=26)
Начало
На 12-та седмица

10.4 (22)

0.00 (0)

1.95 (4)

-5.98 (-12), ns

-1.56 (-3), ns

-2.47 (-5), ns

Начало

11.57 (665)

0.78 (46)

4.42 (253)

На 12-та седмица

2.99 (169)

0 (3)

0.39 (26)

-8.58 (-496)***

-0.78 (-43)***

-3.9 (-227)***

8.45 (17)

1.04 (2)

3.51 (7)

Промяна от началото
ЗД2: qd към qd
(n=751)

Промяна от началото
ЗД2: bid към qd
(n=26)
Начало
На 12-та седмица
Промяна от началото

0 (0)

0 (0)

0 (0)

-8.45 (-17)*

-1.04 (-2), ns

-3.51 (-7), ns

Данните са отразени като среден брой хипогликемични епизоди/пациент годишно (сбор от епизоди). *p<0.05; **p <0.001; ***p < 0.0001; ns,
несигнификантно; qd към qd, инсулин гларжин един път дневно към инсулин детемир един път дневно; bid към qd, инсулин гларжин два
пъти дневно към инсулин детемир един път дневно

или тип 2 и са в подкрепа на клиничната полза от преминаване от на инсулин glargine към инсулин detemir, като част от базално-болусен режим.
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След 12-седмично лечение с инсулин detemir гликемичният контрол
се подобрява, а честотата на общите, тежки и нощни хипогликемии
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намалява без повишение на телесното тегло.
Подобрението в гликемичния контрол е сходно при всички пациенти, преминали на лечение с инсулин
detemir, независимо от броя на инжектиране на базалния инсулин на ден.
Подобрението на гликемичния контрол е очаквано. Това е най-честата, но
не единствената причина за запачване
на лечение с инсулин detemir, тъй като HbA1c и нивата на кръвна глюкоза
на гладно (КГГ) са по-високи от международно препоръчаните таргетни
стойности.
В действителност почти три четвърти от пациентите са посочили това за основна причина за преминаване на лечение с инсулин detemir. Като
се знае, че пациентите са включени поради желание за подобрение на гликемичния контрол, трябва да се признае,
че до известна степен това подобрение
може да се дължи на регулирането на
базално-болусния режим в условията
на проучването.
Подобрението на гликемичния
контрол е постигнато при намален
риск за хипогликемия.
Честа клинична последица от подобряване на гликемичния контрол е
повишена честота на хипогликемия.
Например, в проучването DCCT**** относителният риск за тежки хипогликемични епизоди нараства 3.3 пъти при
пациенти с диабет тип 1 на интензивна
инсулинова терапия с по-добър гликемичен контрол в сравнение с пациентите на конвенционален режим.
В клинични проучвания инсулин
glargine и инсулин detemir се свързват
с намален риск за хипогликемия при
титриране до еквивалентни или дори
по-ниски нива на HbA1c в сравнение с
NPH инсулин.
Съвременни данни, показват че независимо от сходния общ риск за хипогликемия, рискът за тежка и нощна
хипогликемия е значимо по-нисък за
инсулин detemir в сравнение с инсулин
glargine, прилагани в базално-болусен
режим при пациенти с диабет тип 1.
В това проучване епизодите на хипогликемия - включително обща,
тежка и нощна, са по-малко на брой
при пациенти с диабет тип 1 и тип
2, които са преминали от лечение с
инсулин glargine един или два пъти
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дневно на лечение с инсулин detemir.
Данни от клинични проучвания показват, че фармакокинетичният профил на инсулин detemir проявява помалка интраиндивидна вариабилност в
сравнение с NPH инсулин или инсулин
glargine. Тази намалена вариабилност
предполага по-предвидим глюкозо-понижаващ ефект в сравнение с инсулин
glargine или с NPH инсулин и може да
лежи в основата на наблюдаваната пониска честота на хипогликемия при лечение с инсулин detemir в сравнение с
инсулин glargine или NPH инсулин.

В настоящото проучване вариабилността на КГГ е по-ниска при всички
терапевтични режими. Освен това, независимо от очевидните предимства
за здравето, пониженият риск за хипогликемия вероятно ще повлияе положително върху съдействието на пациента да се придържа към предписаните
терапевтични режими.

Трябва да се отбележи, че подобрението на гликемичния контрол
при преминаване на лечение с инсулин detemir се постига без значителна промяна на общата дневна доза
инсулин или дневната доза на базалния инсулин (таблица 3).
При всички пациенти промените на
дозите на болусния инсулин са минимални. Това предполага, че промените
на дозите на болусния инсулин не допринасят значително за наблюдаваното
подобрение на гликемичния контрол.
Данни от проучвания с кламп техника подкрепят обосновката за клиничните ползи за пациентите при
преминаване от лечение с инсулин
glargine към лечение с инсулин detemir
в клинични условия. Те показват сходна продължителност на действие, както и значимо по-ниска вариабилност
на инсулин detemir в сравнение с инсулин glargine или NPH инсулин.
Намалената вариабилност на КГГ позволява по-подходящо регулиране на дозата на базалния инсулин в резултат на
намаления страх от хипогликемия, особено нощна такава. В допълнение повечето от пациентите, започнали лечение с
инсулин detemir веднъж дневно, са останали на този режим през 12-седмичния
период на проследяване. Тези данни са
съвместими с описаната приблизително

Таблица 3. Инсулинова доза (обща, болусна и базална) преди проучването, на
12-та седмица и промяна от началото до 12-та седмица
Инсулинова доза (IU/kg)*
Обща

Базална

Болусна

Начало

0.71+/-0.30

0.30+/-0.15

0.41+/-0.20

На 12-та седмица

0.74+/-0.40

0.31+/-0.14

0.44+/-0.32

Промяна от началото

0.04+/-0.33

0.01+/-0.11

0.03+/-0.27

Начало

0.74+/-0.24

0.35+/-0.13

0.39+/-0.18

На 12-та седмица

0.74+/-0.31

0.31+/-0.13

0.43+/-0.20

Промяна от началото

0.01+/-0.21

0.04+/-0.12

0.04+/-0.15

Начало

0.79+/-0.35

0.30+/-0.14

0.49+/-0.26

На 12-та седмица

0.83+/-0.37

0.32+/-0.16

0.52+/-0.27

Промяна от началото

0.04+/-0.16

0.02+/-0.09

0.02+/-0.12

Начало

1.18+/-0.56

0.52+/-0.22

0.65+/-0.41

На 12-та седмица

1.06+/-0.52

0.39+/-0.17

0.67+/-0.42

Промяна от началото

-0.11+/-0.42

-0.13+/-0.21

0.02+/-0.25

ЗД1: qd към qd (n=432)

ЗД1: bid към qd (n=26)

ЗД2: qd към qd (n=712)

ЗД2: bid към qd (n=25)

*

Данните са средни +/-СО. Данните са представени като адаптирани към теглото дози (IU/kg): qd към qd - инсулин glargine
един път дневно към инсулин detemir веднъж дневно; bid към qd - инсулин glargine два пъти дневно към инсулин detemir
веднъж дневно
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24-часова средна продължителност на
действие на инсулин detemir в проучвания с глюкозна клампа.
Данни от това проучване показват,
че преминаването на лечение с инсулин detemir е свързано с умерена, но
значима загуба на тегло за 12 седмици
при пациенти с диабет тип 1 и тип 2.
Причината за наблюдаваната в проучването загуба на тегло след преминаване на лечение с инсулин detemir
предстои да бъде изяснена.
Инсулин detemir постоянно показва
неутрален ефект спрямо телесното тегло в сравнение с други базални инсулини в рандомизирани, контролирани
клинични проучвания, проведени при
пациенти с диабет тип 1 и тип 2 за период до 12 месеца.
Благоприятният ефект върху теглото се проявява най-рано 18-24 седмици
след започване на терапията с detemir.
В 18-седмично проучване при 595
пациенти с диабет тип 1 повишаването на телесното тегло (адаптирано към
началното и промяната на HbA1с) е би-

ло с 1 kg по-малко при лечение с инсулин detemir в сравнение с NPH инсулин
(p<0.001). Това по-малко увеличаване
на телесното тегло се задържа при пациенти, лекувани с инсулин detemir за
12-месечен период.

Индиректно
сравнение
между
glargine в еднократен дневен прием и
detemir в еднократен дневен прием при
пациенти с диабет тип 2 (n=169) показва, че лекуваните с detemir наддават
значимо по-малко тегло (неадаптирана
средна разлика на тегло, -1.22 kg (95%
CI: -2.15, -0.29 kg; p=0.010).
*

**
***

Освен очевидните изводи за здравето на пациентите, особено при пациентите с диабет тип 2, които често са с
наднормено телесно тегло, перспективата за увеличаване на теглото може да
обезкуражи пациента да спазва предписаната терапия.

****

Levemir (insulin detemir) на Novo Nordisk www.novonordisk.
c o m /d i a b e t e s / h c p/ ph a r m a c e u t ic a l s / L e ve m i r/d ef a u lt .
asp?bIsPro=true
Lantus (insulin glargine) на Sanofi-Aventis www.lantus.com
PREDICTIVE - Predictable Results and Experience in
Diabetes through Intensification and Control to Target: an
International Variability Evaluation
Главната крайна цел на проучването PREDICTIVE е появата на сериозни нежелани лекарствени реакции, включително на тежки епизоди на хипогликемия. Сериозните
нежелани лекарствени реакции са отчитани през целия
период на наблюдение. Епизодите на хипогликемия са документирани в рамките на 4 седмици преди преминаване
на лечение с инсулин detemir и за 4 седмици непосредствено преди посещението на 12-та седмица, чрез информация
от пациента и дневник на пациента.
Вторичните крайни цели включват: честотата на обща
и нощна хипогликемия; HbA1c; средната стойност на
кръвната глюкоза на гладно (КГГ), измерена от пациента с глюкомер; интраиндивидната вариабилност на кръвната глюкоза на гладно (дефинирана като стандартно отклонение от последните две до шест измервания на КГГ)
и промяна на телесното тегло (измерено при клиничния
преглед или докладвано от пациента). За събирането на
данните за безопасност и ефикасност са използвани медицински записи за пациентите, анамнестични данни и
дневници на пациента.
DCCT - Diabetes Control and Complications Trial

Използван източник:
1. Yenigun M., Honka M. Switching patients from insulin glarginebased basal-bolus regimens to a once daily insulin detemirbased basal-bolus regimen: results from a subgroup of the
PREDICTIVE study. Int J Clin Pract, March 2009, 63, 3, 425–
432 www.blackwellpublishing.com/ijcp_enhanced

ПОЗИЦИЯТА НА НОВО НОРДИСК

ÈÍÑÓËÈÍÎÂÈÒÅ ÀÍÀËÎÇÈ ÍÀ ÍÎÂÎ ÍÎÐÄÈÑÊ
ÑÀ Ñ ÄÎÊÀÇÀÍ ÏÐÎÔÈË ÍÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒ

Във връзка с публикувана през юни
статия в списание Diabetologia, издавано от Европейската асоциация за
изучаване на диабета*, обобщаваща
информация от четири проучвания относно възможна връзка между дългодействащия инсулинов аналог инсулин гларжин и развитието на ракови
заболявания, бихме искали да подчертаем, че информацията се отнася
единствено за конкретен инсулинов
препарат, а не за групата на инсулиновите аналози като цяло.
Ново Нордиск предлага на пазара
три инсулинови аналога: Levemir® (инсулин детемир) - дългодействащ базален инсулинов аналог, NovoRapid®
(insulin aspart) - бързодействащ инсулинов аналог, и NovoMix®30 (бифазен
инсулин аспарт). За да се избегнат неоснователни спекулации относно инсулиновите аналози на Ново Нордиск,
искаме да подчертаем, че:

1. При разработване на инсулинови
аналози Ново Нордиск цели преди всичко да осигури безопасни продукти за пациентите. Затова, още в ранните фази на
клиничните проучвания задължително се определя склонността на изследваните съединения за свързване с IGF-1
рецептора и само молекули с афинитет
към рецептора равен или по-нисък от този на човешкия инсулин се одобряват за
по-нататъшни проучвания.
2. Всички разрешени за употреба инсулинови аналози на Ново Нордиск са
изпитани в множество рандомизирани
и контролирани проучвания, в обзервационни изпитвания и непрекъснато се
проследяват за сигнали за безопасност.

Относно инсулините
и IGF-1 рецептора
Инсулинът се свързва с два различни рецептора – за инсулин и за IGF-1
(инсулин-подобен растежен фактор-1).
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Активирането на инсулиновия рецептор води основно до намаляване на
кръвната глюкоза, докато активирането на IGF-1 рецептора причинява пролиферация на клетките.
Инсулинът се свързва много по-силно
(около 500 пъти) с инсулиновия рецептор, отколкото с IGF-1 рецептора и ако
този профил на свързване се промени
неблагоприятно в следствие на промени
в инсулиновата молекула, е възможно да
нарастне риска за предизвикване на нежелана клетъчна пролиферация.
*

EASD - European Association for the Study of Diabetes

Използвани източници:
1. www.diabetologia-journal.org
2. Baserga R., Peruzzi F., Reiss K. The IGF-1 receptor in cancer
biology. Int J Cancer, 2003, 107: 873-877
3. Gammeltoft S., Hansen B., Dideriksen L., Lindholm A., Schäffer L., Trüb
T., Dayan A., Kurtzhals P. Insulin aspart, a novel rapid-acting human
insulin analogue. Exp Opin Invest Drugs, 1999, 8 (9): 1431-1442
4. Kurtzhals P., Schäffer L., Sørensen A., Kristensen C., Jonassen
I., Schmid C., Trüb T. Correlations of receptor binding and
metabolic and mitogenic potenticies of insulin analogs designed
for clinical use. Diabetes, 2000, 49: 999-1005
5. Center for Drug Evaluation and Research, FDA. Application
number 21-536: Pharmacology review of insulin detemir
6. Shukla A., Grisouard J., Ehemann V., Hermani A., Ensmann
H., Mayer D. Analysis of signaling pathways related to cell
proliferation stimulated by insulin analogs in human mammary
epithelial cell lines. Endocrine-Related Cancer, 2009, 16: 429-441
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БЪДЕЩЕТО НА ДИАБЕТНИТЕ ГРИЖИ

ÊÎÍÒÐÎË ÂÚÐÕÓ ÒÅÃËÎÒÎ,
ÑÚÐÄÅ×ÍÎÑÚÄÎÂÈß ÐÈÑÊ
È ÕÈÏÎÃËÈÊÅÌÈßÒÀ
Диабетът е хронично състояние, което повишава риска за микроваскуларни, невропатни и сърдечносъдови усложнения. Понижаването на кръвната
глюкоза забавя прогресията на ретинопатията, невропатията и нефропатията
(това са хипергликемия-специфични
усложнения), но влиянието на стриктния гликемичен контрол (и най-вече на
свързаното с него наддаване на тегло
и повишена честота на хипогликемии)
върху сърдечносъдовия риск е по-малко установено.
Въпреки че микроваскуларните усложнения на диабета могат да водят до
значима заболеваемост и преждевременна смъртност, много по-честа причина за леталитет при популацията с
диабет тип 2 са сърдечносъдовите заболявания. Те се срещат три до четири
пъти по често при пациентите с диабет
в сравнение с останалото население.
Четири клинични проучвания бяха проведени при хора с диабет тип 2
с цел да проследят ефектите на гликемичния контрол върху крайните резултати: Action to Control Cardiovascular
Risk in Diabetes (ACCORD), Action in
Diabetes and Vascular Disease Action in
Diabetes and Vascular Disease: Preterax
and Diamicron MR Controlled Evaluation
(ADVANCE), Veteran's Affairs Diabetes
Trial (VADT, VA Diabetes Trial), and
Look AHEAD (Action for Health in
Diabetes). Три от тези проучвания приключиха през 2008 година, докато четвъртото все още се намира в ход (ще
продължи до 2013 година).
Резултатите от тези проучвания
промениха начина, по който клиницистите гледат на лечението на диабет тип 2, особено при пациентите с
висок сърдечносъдов риск.
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Затлъстяване и диабет
„Ако можем да доставим правилно количество храна на всеки човек,
ние ще му осигурим най-безопасния
път към здравето...” (Hippocrates,
400 г. преди новата ера)
„Аз вярвам, че водещата причина за ранното развитие на атеросклерозата при диабет, достигнал
до напреднала възраст, е излишеството на мазнини – излишество на
мазнини в тялото (затлъстяване),
излишество на мазнини в диетата, излишество на мазнини в кръвта. Поради това излишество се развива диабет и от това излишество
умират диабетиците – по-рано от
кома, сега от атеросклероза....” (Dr.
Elliot Joslin, 1927 година, основател
на Joslin Diabetes Center в САЩ)
Пожизненият риск за развитието на
сърдечносъдово заболяване (ССЗ) при
пациентите с диабет се увеличава с нарастване на степента на адипозност.
Данните от Framingham Heart Study
показаха, че пожизненият риск за ССЗ
за период от 30 години при жените с
диабет и нормално телесно тегло е
54.8% в сравнение със 78.8% при жените с диабет и наднормено тегло. При
мъжете с диабет тази разлика е съответно 78.6% и 86.9%.
Честотата на затлъстяването продължава да се увеличава не само в индустриалните страни, но и в световен
мащаб.
Успоредно с епидемията от затлъстяване, се увеличава и честотата на
свързаните с него заболявания и найвече - на диабет тип 2, контролът на
който е усложнен поради повишения
риск за сърдечносъдови заболявания.
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Пациентите с диабет тип 2 имат три
до четири пъти по-висока сърдечносъдова смъртност в сравнение с останалите хора.
Затлъстяването повишава риска за
ССЗ, тъй като води до инсулинова резистентност и хиперинсулинемия, както и е свързано с дислипидемия и артериална хипертония.
Редица други състояния като жлъчнокаменна болест, обструктивна сънна апнея, остеоартроза и някои видове
малигнени заболявания (колоректален карцином, рак на панкреаса и рак
на гърдата) също са по-често срещани при хората с индекс на телесна маса
(BMI)=/>30 kg/m2.

Ползи от намаляване
на теглото
Редица краткосрочни проучвания,
проведени при затлъстели пациенти
със или без диабет, посочиха, че загубата на тегло води до подобряване на
липидния профил и до понижаване на
нивата на кръвната глюкоза. Тези благоприятни ефекти се задържат трайно
през следващите години..
Физическата активност може да увеличи допълнително сърдечносъдовите
ползи, които постига загубата на тегло.
Редовната физическа активност има и
независими от загубата на тегло благоприятни ефекти върху обмяната.
Данните от дългосрочни проучвания при пациенти с наднормено тегло и хипертония (продължителност
над една година) показаха, че средната
загуба на 3-4 kg води до дългосрочно
благоприятно влияние върху артериалното налягане и намалява нуждата от антихипертензивни средства в
сравнение с контролните случаи.

С Т РАТ Е Г И Я
Хората с най-голяма редукция на
теглото постигат най-изразено понижаване на артериалното налягане.
Ползите от трайното намаляване
на теглото и редовната физическа активност за превенция на прогресията
на нарушения глюкозен толеранс в изявен диабет бяха доказани в Diabetes
Prevention Program (DPP) и Finnish
Diabetes Prevention.
В DPP, интервенцията за промяна в начина на живот, довела до относително малка загуба на тегло (около
7%) и съпроводена от физическа активност (около 150 минути на седмица), бе свързана с намалена прогресия
към диабет тип 2 с 58% за период от
три години.
Предимствата от тази промяна са
трайни, въпреки лекото повишаване
на теглото (средна загуба на изходното тегло с около 5% в края на третата
година).
С артериална хипертония са били
около 30% oт участниците. В групата
на интензивна интервенция за промяна в начина на живот е постигнато статистически значимо трайно понижаване на артериалното налягане
за разлика от неговото увеличение в
групите, получавали плацебо или терапия с metformin.
Сходни, благоприятни промени са
били постигнати и в изходните нива
на триглицеридите и HDL-холестерола отново в групата на интензивна
промяна в начина на живот, в която
е била намалена и нуждата от антихипертензивни и антихиперлипидемични средства.
Загубата на тегло, постигана с
промяна в начина на живот, при мъжете води до понижаване на нивата на
С-реактивния протеин (CRP) с 33% за
период от една година в сравнение с
намалението от 7%, постигано от прилагането на metformin, и увеличението с 5% в групата на плацебо. При жените, намалението е съответно с 29% и
14%, докато в групата на плацебо не е
настъпила промяна.
При пациенти с диабет тип 2, 12-годишно обсервационно проучване установи, че загубата на тегло в размер на
10-14.5 kg води до намаление на смъртността. Неговите автори заключиха, че
трайният контрол върху теглото предлага дългосрочни ползи.

Намиращото се в ход рандомизирано клинично проучване Look AHEAD
обхваща 5145 пациенти с диабет тип 2,
на възраст между 45 и 74 години и с
BMI>25 kg/2 или >27 kg/m2 (при терапия с инсулин). Участниците в него са
разделени в две групи - интензивна интервенция за промяна в начина на живот и стандартни диабетни грижи.
В първата група пациентите са постигнали загуба на 8.6% от изходното
си тегло, докато във втората - 0.7%. При
изходна стойност на гликиран хемоглобин (А1с) 7.3% интервенцията за промяна в начина на живот е довела до поизразена редукция на А1с (6.6% спрямо
съответно 7.2%), както и до намалена
нужда от антидиабетни, антихипертензивни и липидо-понижаващи средства.
Промените в систолното и диастолното артериално налягане, триглицеридите и HDL-холестерола също са били поизразени в първата група.

Бариатричната хирургия води до
значителна и трайна загуба на тегло при пациентите със затлъстяване
(BMI>35 kg/m2).
В проучването Swedish Obese
Subjects (SOS), при 4047 пациенти със
затлъстяване (около 30% от тях - с диабет тип 2) е била проведена бариатрична хирургия или конвенционална интервенция за загуба на тегло.
Десетгодишното проследяване е
показало, че в контролната група няма значима промяна в теглото, докато стабилизиране на постигнатата
след хирургичната интервенция загуба на тегло е наблюдавано при 25%
от пациентите със стомашен бай-
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пас, при 16% от случаите с вертикална гастропластика и при 14% от тези с бандинг (поставяне на гастрален
пръстен).
В групата с бариатрична хирургия е била постигната по-ниска смъртност - 101 спрямо съответно 129 случаи (р=0.04).
При пациентите с диабет тип 2, извършването на бариатричната интервенция е довело до значимо ограничение на калорийния внос, както и до
благоприятни промени в нивата на инкретините, чувството за засищане и
секрецията на инсулин.
Банд хирургията, проведена при пациенти в ранен стадий на диабет тип 2
(<2 години след неговата изява), е свързана с нормализиране на глюкозния толеранс при около 73% от случаите.

Лечение на
затлъстяването
В САЩ - 44% от жените и 29% oт
мъжете със затлъстяване споделят,
че полагат усилия да отслабнат на
тегло. За тази цел се харчат над $46
милиарда на година.
Въпреки наличието на различни
диети за отслабване, нито една от
тях не е доказала, че превъзхожда
останалите за трайно поддържане на
постигнатата загуба на тегло.
Често, постигната редукция е
краткосрочна и теглото се възстановява до изходното си ниво през следващите няколко месеци.
Фармакологичната терапия с липазния инхибитор orlistat и бариатричната хирургия постигат добри
резултати, особено при пациентите
с наднормено тегло и диабет тип 2.
За да може загубата на тегло да доведе до намаление на сърдечносъдовите рискови фактори, трябва постигната
промяна да бъде задържана (да се избегне „йо-йо” ефектът).
В Nurses' Health Study, проведено
при жени на възраст от 18 до 55 години, наддаването на тегло бе свързано
с по-висок риск за коронарна болест и
инсулт през следващите 14-16 години
в сравнение със случаите, поддържали
постоянно тегло.
Усилията при децата и младите хора
трябва да са насочени към промотиране
на здравословен начин на живот с цел
да поддържат нормално телесно тегло.
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Препоръки за загуба
на тегло при пациентите
с диабет тип 2
Над 80% от хората с диабет тип 2
са с наднормено тегло и затлъстяване. Първа задача при всички тях е да
се постигне редукция и контрол на
теглото.
Хората с предиабет и диабет трябва
да получават индивидуализирана хранителна терапия (ХТ) с цел да загубят
5-10% от изходното си тегло. Тази терапия трябва да се назначава и провежда
от диетолог, който е запознат със съставките на диабетната ХТ.
При хората с наднормено тегло и инсулинова резистентност, умерената загуба на тегло води до подобряване на
инсулиновата резистентност. Всички
случаи с описаното нарушение трябва да отслабнат на тегло, за да намалят риска си за развитие на диабет тип
2 (ниво на доказателственост на тази
препоръка А).
Както диетите с ниско съдържание
на въглехидрати, така и тези с ниско
съдържание на мазнини са ефективни
за загуба на тегло в краткосрочен план
(до една година, ниво на доказателственост А).
При пациентите, които спазват диети с ниско съдържание на въглехидрати, трябва да се следи липидният профил, бъбречната функция, вносът на
протеини (при случаите с нефропатия)
и да се адаптира глюкозо-понижаващата терапия, ако е необходимо (ниво
на доказателственост Е).
Физическата активност и промените в поведението са важна част
от всяка програма за загуба на тегло, както и са от най-голяма полза за
поддържане на постигнатата редукция (ниво В).
Внос на мазнини:
1. Наситените мазнини трябва да
осигуряват <7% от тоталния енергиен внос (А)
2. Транс мазнините - да се ограничат до минимум (В)
Внос на въглехидрати:
1. Да се следи общото дневно количество (А)
2. При хората с диабет, използването на гликемичния индекс може да бъде от допълнителна полза за подобряване на гликемичния контрол (В)
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Изводи
● При всички пациенти с предиабет
и диабет тип 2 се препоръчва да се
постигне загуба на тегло поради
доказаните ползи от тази мярка.
● Липсва специфична „идеална”
диета – важното е да се постигне редукция на калорийния внос,
като за целта пациентите трябва
да са запознати с ролята на мазнините и въглехидратите, както
и с рисковите фактори за диабет
и сърдечносъдово заболяване.
● При пациенти с диабет тип 2 и
BMI>35 kg/m2, които не могат да
постигнат загуба и контрол на теглото с интервенция за промяна в
начина на живот и фармакологична терапия, се препоръчва да се извърши бариатрична хирургия (В).
● Данните от малки проучвания показаха, че бариатричната хирургия
може да подобрява гликемичния
контрол при пациенти с диабет тип
2 и BMI 30-35 kg/m2, но настоящите доказателства са недостатъчни,
за да се препоръча при пациенти с
BMI<35 kg/m2 (освен при участие в
клинични проучвания) (В).

Гликемичен контрол
и превенция на
сърдечносъдовите
събития
Редица клинични проучвания бяха
проведени с цел да се определи ролята
на гликемичния контрол, теглото и хипогликемията върху сърдечносъдовата
заболеваемост и смъртност при пациентите с диабет (Taблица 1).

UKPDS – добрият гликемичен
контрол е златен стандарт
Проучването UKPDS доказа ползите от добрия гликемичен контрол при
хората с диабет тип 2. В него участваха около 5000 души с новодиагностициран диабет тип 2 и относително нисък изходен сърдечносъдов риск.
Началното лечение с диета и физическа активност за период от три месеца е постигнало намаление на нивото
на А1с от 9% на <7%. След това, участниците са били рандомизирани в две
групи - на стандартни грижи и на поинтензивнен контрол (с цел да се по-
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стигне разлика в нивата на А1с от 1%),
и са проследени за период от 10 години
(активна фаза на проучването).
След приключването на таза фаза,
нивата на А1с са се изравнили в двете групи (около 8%), като крайните резултати са били проследени за период
от още 10 години.
Интензивният гликемичен контрол
бе свързан в първата фаза на UKPDS
с ясна полза по отношение на честотата на микроваскуларните усложнения
(редукция с 25% при разлика в нивата
на А1с от 0.9% - 7% спрямо съответно
7.9%). Наблюдавана бе и тенденция за
намаляване на честотата на миокардния инфаркт с 16% (р=0.052).
Значима разлика между двете групи по отношение на макроваскуларния
риск е регистрирана много по-късно –
през следващите 10 години.
Анализът на данните при 342 пациенти със затлъстяване, рандомизирани
на терапия с metformin, показа значимо намаление на сърдечносъдовите събития, дори още по-време на първата
фаза на проучването.
Тези резултати доведоха до следните изводи:
1. Хипергликемията има кумулативен неблагоприятен ефект
2. При пациентите с диабет тип 2
е важно да се постигне отрано добър
гликемичен контрол (веднага след диагностициране на заболяването), тъй
като ползите от тази стратегия са дълготрайни
3. Metformin трябва да е средство на
първи избор за медикаментозно лечение на диабет тип 2
Глюкозо-понижаващите средства,
които водят до по-малко наддаване
на тегло и до по-ниска честота на хипогликемия, могат да имат по-благоприятно влияние върху сърдечносъдовите крайни резултати.

ACCORD – целта ли е виновна
или средствата за нейното постигане?
В това голямо проучване участваха
10 000 пациенти с диабет тип 2, от които около 30% с изявено ССЗ, а останалите - с висок сърдечносъдов риск.
Неговата цел бе да докаже ползите от
еугликемията върху сърдечносъдовите
заболявания.
В ACCORD бяха сравнени резул-
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Tаблица 1. Сравняване на големи големи клинични проучвания на диабета (DM) и риска за сърдечносъдови заболявания (ССЗ)
DCCT
Възраст
Продължителност DM
Висок риск за ССЗ

EDIC

UKPDS

UKPDS F/U

ACCORD

ADVANCE

VADT

27

34

2,6/~8,7

~12

54

62

62

66

60,4

0

~10

10

8

11,5

не

не

не

+/-

да

да

да

% на инсулин

100%

100%

42%

64%

77%

40%

80%

Добър контрол

6,5 години

--

~10 години

--

3,5 години

5 години

~5 години

Сходен контрол

--

11 години

--

~10 години

--

--

--

Микро ползи?

+++

+++

++

++

?

+

0

Макро ползи?

0 (41% NS)

+++ (42-56%)

0 (16% NS)

++ (15%)

¾Нефатален МИ

0

0

Риск за смърт?

=

¾

=

¾

½

=

=

татите между двете групи участници
– на интензивен гликемичен контрол
(прицелно ниво на A1с<6%) и на стандартни грижи (A1с 7.5%).
В разлика от UKPDS, в ACCORD
участваха по-възрастни пациенти, с
по-дългогодишна анамнеза за диабет
тип 2 и много по-висок риск за сърдечносъдови инциденти.
В интензивната група са прилагани много повече глюкозо-понижаващи медикаменти, както и по-често инсулин-базирани режими (77% спрямо
42% в UKPDS).
В тази група са по-чести и нежеланите последици на агресивния гликемичен контрол като значително наддаване на тегло и по-висока честота на
хипогликемия.
ACCORD бе преустановено предсрочно през 2008 година поради повишената с 22% обща смъртност при
пациентите на интензивен контрол,
въпреки че сърдечносъдовата смъртност е сходна с тази в групата на стандартен контрол.
Това проучване показа, че при пациенти с изявено ССЗ (напреднали макроваскуларни усложнения или сериозни придружаващи заболявания) и
висок изходен А1с (>8%) – клиницистите трябва да са по-умерени в целите
за гликемичен контрол.
При пациентите с диабет тип 2 се
препоръчва да се постигне и поддържа
ниво на А1с<7%, но при всеки конкретен случай трябва да се преценява дали подобна степен на гликемичен контрол е безопасна.
Може да се очаква, че при 70-годишен човек с анамнеза за миокарден
инфаркт и ниво на А1с>8%, целта да
се постигне А1с<6.5% или дори <6%
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с помощта на комбинирана глюкозопонижаваща терапия или интенцифициране на инсулиновото лечение
ще увеличи риска за сериозна хипогликемия.
Подобен пациент се нуждае от мерки за вторична профилактика на сърдечносъдовите инциденти (статини,
Aspirin), а не от толкова агресивен подход за редуциране на А1с.
При пациенти с по-голяма давност на диабет тип 2 и сърдечносъдово заболяване (изявена атеросклероза) трябва да се поддържа по-висока
стойност на А1с от препоръчваното
ниво <7%, за да се избегне рискът за
тежка хипогликемия.

ADVANCE не оправда големите надежди
В това междунардно проучване,
проведено в 20 държави, участваха над
11 000 пациенти с диабет тип 2.
Честотата на хипогликемиите в това проучване бе по-ниска отколкото в
ACCORD.
Резултатите бяха по-благоприятни – не бе наблюдавано повишение
на смъртността - обща (за разлика от
ACCORD) или сърдечносъдова.
Въпреки това, интензивният гликемичен контрол (прицелно ниво на
А1с</=6.5%) също не бе свързан с намаляване на макроваскуларните усложнения в сравнение със стандартния контрол.
Значими ползи от по-интензивния
гликемичен контрол бяха наблюдавани само по отношение на намаления
риск за развитие и прогресия на албуминурията. Намалението в честотата
на сърдечносъдовите събития е несигнификантно.
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VADT – тежката хипогликемия повишава риска за сърдечносъдови инциденти
Във VA Diabetes Trial (VADT), в което участваха 1791 пациенти с диабет
тип 2, интензивният гликемичен контрол бе свързан с повишена честота
на хипогликемия (24.1% спрямо 17.6%
при стандартен контрол).
В групата на интензивен контрол
(прицелно ниво на А1с 6.9%) бяха регистрирани повече случаи на сърдечносъдова и внезапна смърт, но разликата не
е статистически достоверна в сравнение с групата на стандартни грижи (А1с
8.4%). Не бяха наблюдавани значими
разлики в честота на микроваскуларните усложнения или на нефаталните сърдечносъдови инциденти за период на
проследяване от средно 5.6 години.
Всеки епизод на тежка хипогликемия е придружен от повишен риск за
последващ сърдечносъдов инцидент.
Участниците в това проучване са с
дългогодишна анамнеза за диабет (над
10 години) и 40% са с предшестващ
сърдечносъдов инцидент.
Интензивният гликемичен контрол в ранните стадии на диабет тип
2 може да бъде от полза за дългосрочно намаляване на риска за макроваскуларна болест.
Контролът на хипертонията,
дислипидемията и останалите сърдечносъдови рискови фактори изглежда е най-ефективният подход за
повлияване на сърдечносъдовата заболеваемост и смъртност при пациентите с диабет тип 2.
По повод на резултатите от посочените три клинични проучвания, Американската диабетна асоциация (ADA),
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Американската колегия по кардиология (ACC) и Американската сърдечна
асоциация (AHA) публикуваха в края
на 2008 година обединено становище за
гликемичния контрол и превенцията на
сърдечносъдовите инциденти, насочено към клиничната практика. Пълният
текст на документа бе отпечатан симултанно в списанията Diabetes Care (http://
diabetesjournals.org) и Journal of the
American College of Cardiology (JACC).

Препоръки:
1. Липсата на значимо намаляване на сърдечносъдовите инциденти при пациентите на интензивен
гликемичен контрол в проучванията ACCORD, ADVANCE и VADT
не означава, че клиницистите трябва да се откажат от генералната цел
– постигане на ниво на А1с<7%. Добрият гликемичен контрол намалява честотата на сериозните и инвалидизиращи микроваскуларни
усложнения на диабета.
2. Интензивният гликемичен
контрол трябва да се започва рано (веднага след диагностицирането на диабет тип 2) и да се прилага
внимателно.
3. Ниво на А1с <7% е подходяща
цел в началните стадии на заболяването, стига да не води до значима
хипогликемия или до други нежелани странични действия на интензивната терапия.
4. Поведението при по-млади хора с новодиагностициран диабет
тип 2 и нисък сърдечносъдов риск
(без изявена атеросклероза) трябва
да е различно от това при по-възрастни пациенти с дългогодишна
диабетна анамнеза (над 10 години),
висок сърдечносъдов риск и придружаващи исхемични ССЗ или напреднали усложнения. При по-възрастна и по-увредена популация
няма допълнителни ползи от намаляване на А1с под 8.4% - при подобни случаи е по-важно да се избягва
хипогликемията.

ност и сърдечносъдова безопасност на
pioglitazone. В него участваха 5238 пациенти с диабет тип 2, които бяха рандомизирани да получават pioglitazone
(45 mg/ден) или плацебо и бяха проследени за период от около 36 месеца.
При лекуваните с pioglitazone бе регистрирано значимо намаление на вторичния показател за оценка – обща
смъртност, нефатален миокарден инфаркт и инсулт, в сравнение с контролите на плацебо (р=0.027).
Приложението на тиазолидиндиона
бе свързано с повишена честота на хоспитализации поради застойна сърдечна недостатъчност.
Терапията с pioglitazone е успяла да
постигне по-изразени благоприятни промени в нивото на А1с (намаление с -0.8%
спрямо -0.3% при контролите на плацебо), липидните показатели и артериалното налягане, въпреки по-голямото увеличение на теглото (3.6 kg спрямо 0.4 kg).
По-малък процент от пациенти в
групата на pioglitazone са се нуждаели
от назначаване на перманентно инсулиново лечение – 2.7% спрямо съответно 12.4%. При лекуваните с инсулиновия сенситайзер е било постигнато
по-ниско ниво на А1с (6.9%) отколкото при контролите (7.4%).
Честотата на тежката хипогликемия (налагаща хоспитализация) е била
много ниска и в двете групи - 0.7% при
терапия с pioglitazone и 0.4% в групата
на плацебо (р=0.14).
При лекуваните с pioglitazone са ре-

гистрирани повече случаи на симптоматична хипогликемия (28% спрямо
20%, р<0.0001).
Въпреки че води до наддаване на тегло, лечението с pioglitazone е свързано
с намаляване на инсулиновата резистентност и подобряване на компонентите на метаболитния синдром. Този
медикамент няма нежелано в сравнение с плацебо влияние върху честотата на исхемичните сърдечносъдови
инциденти (вероятно дори има по-благоприятно действие).
Антидиабетни средства, които постигат понижаване на кръвната глюкоза и повлияват благоприятно цялостния метаболитен профил, могат
да играят по-важна роля от абсолютната редукция на A1с, особено ако не
повишават риска за тежка хипогликемия и не водят до наддаване на тегло (или до натрупване на мастна тъкан в коремната област).
На таблиците по-долу са показани
нежеланите ефекти глюкозо-понижаващата терапия (наддаване на тегло,
честота и тежест на хипогликемията)
при пациентите, участвали в четирите
големи проучвания на диабет тип 2

Агонисти GLP-1
Въпреки че все още не са изследвани
в големи клинични проучвания, агонистите на глюкагон-подобния пептид
(GLP)-1, като exenatide и liraglutide, могат да имат по-благоприятно влияние
върху сърдечносъдовия риск в сравне-

UKPDS
UKPDS-Конвенционален
контрол

UKPDS-Инсулин

UKPDS-Сулфонилурейни препарати
(chlorpropamide/
glibenclamide)

UKPDS-Metformin

2.5 kg

6.5 kg

4.0/3.5 kg

2.5 kg

Наддаване на тегло (приблизително)
Хипогликемия
Тежка

0.7%

2.0%

1.2/1.0%

0.6 %

Общо

7.9%

25.5%

15.2/20.5%

8.3%

ACCORD
ACCORD-Стандартен контрол

ACCORD-Интензивен контрол

PROactive – предимство имат терапиите, които подобряват цялостния метаболитен профил

Наддаване на тегло

0.4 kg

3.5 kg

Наддаване на тегло>10 kg

14.1%

27.8%

Това проучване бе проведено с
цел да оцени профила на ефектив-

Налагаща медицинска намеса

3.5%

10.5%

Налагаща намеса на околните

5.1%

16.2%

Хипогликемия
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ADVANCE
ADVANCE-Стандартен
контрол

ADVANCE-Интензивен
контрол

-1 kg

-0.1 kg

Наддаване
на тегло
Хипогликемия
Сериозна

1.5%

2.7%

0.4/100 пациенти-години

0.7/100 пациенти-години

90/100

120/100

VADT-Стандартен
контрол

VADT-Интензивен
контрол

4 kg

8 kg

Тежка

4/100 пациенти-години

12/100 пациенти-години

Общо

432/100

1566/100

PROactiveплацебо

PROactivepioglitazone

-0.4 kg

3.6 kg

Хоспитализация

0.5%

0.86%

Общо

20%

28%

Лека

VADT

Наддаване
на тегло
Хипогликемия

PROactive

Наддаване
на тегло
Хипогликемия

ние с други антидиабетни средства.
Тяхното приложение е свързано със
загуба на тегло, което води до редица
положителни ефекти.
Резултатите от проучване на exenatide
показаха, че лекуваните с този медикамент пациенти за период от три години
постигат по-добър контрол на теглото,

Изводи
● Лечението на диабет тип 2 трябва да бъде насочено към постигане на загуба на тегло (намаление
на висцералната мастна тъкан),
поддържане на добър контрол на
кръвната глюкоза и коригиране
на останалите метаболитни нарушения. Медикаменти, които са
подходящи за постигането на тези терапевтични цели (при ниска степен на риск за хипогликемия), са: metformin, pioglitazone,
sitagliptin и exenatide.
● Metformin и pioglitazone могат да
бъдат от полза за намаляване на
риска за сърдечносъдови инциденти. Еxenatide и liraglutide се свързват с благоприятно влияние върху
липидните показатели, CRP и теглото. Техните дългосрочни ефекти върху крайните сърдечносъдови
резултати трябва да бъдат обект на
по-нататъшни изследвания.
От посочените глюкозо-понижаващи лекарства, pioglitazone може да води до наддаване на тегло, а
sitagliptin има неутрален ефект върху теглото.
Metformin също има неутрален
ефект върху теглото или дори може
да води до лека редукция, а exenatide
кръвната глюкоза (намаление на A1с),
CRP, липидните профили и артериалното налягане в сравнение с плацебо.
Триглицеридите се понижават с
12% (р=0.0003), общият холестерол - с
5% (р=0.0007), LDL-холестеролът – с
6% (р<0.0001), докато HDL-холестеролът се повишава с 24% (р< 0.0001).

е свързан със загуба на тегло.
● СУП намаляват нивата на кръвната
глюкоза, но водят до повишен риск
за хипогликемия и увеличаване на
теглото.
● При напреднала загуба на бета-клетъчна функция, трябва да се назначи терапия с инсулин или лечението с него да се интензифицира.
Важно е дозата на инсулина да бъде
титрирана, в зависимост от индивидулания отговор на всеки пациент, за да се избегне рискът за повишаване на честотата и тежестта на
хипогликемиите.
● Стремежът да се поддържат стойности на кръвната глюкоза, близки до еугликемичните, не трябва да
води до увеличаване на значимите
хипогликемии поради свързания с
тях риск за сърдечносъдови инциденти.
● При пациенти с анамнеза за тежки
хипогликемични епизоди, по-кратка очаквана продължителност на
живот, напреднали микро- или макроваскуларни усложнения или сериозни придружаващи заболявания
е подходящо да се поддържа малко
по-високо ниво на A1с от прицелната стойност <7%.
Сходна ефективност е наблюдавана
и при liraglutide.
Данни от проучвания при животински модели показаха, че нативният
GLP-1 може да има директни кардиопротективни свойства.
В статията са използвани над 60 източника, които са на разположение в редакцията

ВЕСТНИКЪТ,
ЧЕТЕН ОТ ВАШИТЕ ПАЦИЕНТИ С ДИАБЕТ,
ПРЕДЛАГА НОВОСТИ И ЗА ЛЕКАРИТЕ
Излиза шест пъти в годината (на два месеца)
Информация за абонамент:
Тел. 822 04 18; 928 19 74
Е-mail: diabet@protos.bg
Адрес на редакцията:
София 1303, ул. „Осогово“ 60
Приемно време от понеделник до петък от 14 до 17 ч.

Абонамент в пощите: Каталожен номер
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ÌÎÃÀÒ ËÈ ÍÎÂÈÒÅ ÒÅÐÀÏÈÈ
ÄÀ ÇÀÁÀÂßÒ ÏÐÎÃÐÅÑÈßÒÀ
ÍÀ ÄÈÀÁÅÒ ÒÈÏ 2?

Патофизиология на заболяването и роля на инкретиновата система

Инкретиновият хормон глюкагон-подобен пептид-1 (GLP-1) забавя прогресията на бета-клетъчната дисфункция
и промотира бета-клетъчната регенерация при животински модели.
В клинични проучвания, аналозите на GLP-1 (exenatide* и liraglutide**) показаха, че подобряват гликемичния
контрол, като: повишават глюкозо-стимулираната секреция на инсулин, потискат секрецията на глюкагон, намаляват чернодробната продукция на глюкоза и възстановяват първата фаза на инсулиновата секреция. Във високи
концентрации, те забавят изпразването на стомаха, повишават чувството за засищане и намаляват приема на храна, което води до загуба на тегло.
Ензимът дипептидил-пептидаза-4 (DPP-4) разгражда много бързо нативния GLP-1 и глюкозо-зависимия инсулинотропен полипептид (GIP). Инхибиторите на DPP-4 (sitagliptin*** и vildagliptin****) блокират действието на ензима и
в резултат на това повишават нивата на ендогенните GLP-1 и GIP. Те имат сходни на инкретиновите миметици терапевтични ефекти, с тази разлика, че не водят до загуба на тегло (имат неутрален ефект), не забавят изпразването на стомаха и не намаляват приема на храна.
Аналозите на GLP-1 се инжектират подкожно, докато инхибиторите на DPP-4 се прилагат перорално.
Тези медикаменти повлияват инкретиновата система, повишават неогенезата и пролиферацията и намаляват
апоптозата на бета-клетките (in vitro) в резултат на което увеличават бета-клетъчната маса.
Диабет тип 2 (T2Д) обичайно е свързан с наднормено тегло или затлъстяване. Прогресията на заболяването се
характеризира с влошаване на хипергликемията в следствие на дисфункция на бета-клетките, недостатъчност
и загуба на бета-клетъчна маса.
Патофизиологичните аспекти на
T2Д включват редица компоненти на
метаболитния синдром, които също
влошават гликемичния контрол и намаляват бета-клетъчната функция с
течение на времето.
Тези компоненти представляват: нарушение на нормалния биологичен отговор към инсулина в периферните тъкани (мускулна и адипозна тъкан) и
черния дроб (инсулинова резистентност), дефекти в глюкагоновата регулация и намалена бета-клетъчна маса.
Неконтролираната хипергликемия, дислипидемията и артериалната хипертония – всичките заедно
допринасят за прогресията на T2Д,
което показва, че е необходимо едновременното им адекватно контролиране.
Терапията за поддържане на гликемичен контрол може да ограничи про-

гресията на T2Д и развитието на свързаните с него усложнения.
Въпреки че, интензивното лечение
(особено с инсулин) е ефективно за
контрол на хипергликемията, много
пациенти и здравни специалисти не са
склонни да преминат към интензивни
терапевтични режими поради свързаното с тях наддаване на тегло и хипогликемия, както и нуждата от чест самоконтрол на кръвната глюкоза.
По-новите терапии с прицел инкретиновата система могат да подобряват
контрола на кръвната глюкоза при минимален риск за хипогликемия и поблагоприятен ефект върху теглото.
Аналозите на GLP-1 са свързани със
загуба на тегло, понижаване на артериалното налягане и подобряване на липидните показатели.

Диабет тип 2 има
прогресивна природа
Нарушеният глюкозен толеранс или
нарушената кръвна глюкоза на гладно
(предиабетни състояния) (или и двете)
са свързани с инсулинова резистентност и загуба на чувствителността на
бета-клетките към глюкозата.
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По-късно, глюкозната и липидната токсичност, както и отлагането на
амилоид, допринасят за бета-клетъчната деструкция и изявата на диабета.
Tипично, при диагностициране на
заболяването около 50% от бета-клетъчния обем на пациента е вече изгубен. Освен това, оцелелите бета-клетки са по-малко чувствителни или не са
чувствителни към хипергликемията.
В резултат на това, бета-клетките
имат намалена способност да увеличават инсулиновата секреция (нарушена
ранна фаза на инсулинова секреция),
въпреки повишаването на нивата на
кръвната глюкоза след нахранване.
Масата на бета-клетъчната тъкан
зависи от процесите на пролиферация
на съществуващите клетки, неогенеза и апоптоза (програмирана клетъчна смърт).
При пациентите с T2Д, с течение на
времето настъпва нетна загуба на бета-клетъчна маса поради повишаване на апоптозата три до десет пъти въпреки запазения процес на образуване
на нови клетки в островите на Лангерханс.
Първата фаза на инсулинова секре-
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ция е ранен и бърз отговор за намаляване на постпрандиалната гликемия.
При пациентите с ТД2 тази фаза липсва (плоска крива) и това е едно от найранните нарушения в еволюцията на
заболяването.
Намалената първа фаза на инсулинов отговор допринася за прогресирането на Т2Д.
При здрави хора, инсулиновият
отговор към оралното обременяване с глюкоза е много по-изразен отколкото при интравенозна инфузия
на глюкоза. Тази разлика се нарича
„инкретинов ефект” и се дължи на
освобождаването на GLP-1 (и по-лека
степен на GIP), което увеличава бета-клетъчната инсулинова секреция
в отговор на повишените концентрации на кръвната глюкоза над базалните стойности.
Инкретиновият ефект е отговорен
за една втора до три четвърти от цялото количество секретиран инсулин в отговор на хранителна стимулация.
При пациенти с T2Д, намалената секреция на GLP-1, придружена от
нарушена бета-клетъчна чувствителност към GIP, води до дефектен инкретинов ефект, което допринася за
влошаване на постпрандиалната хипергликемия.

Роля на инкретините за поддържане на глюкозната хомеостаза
GIP е първият идентифициран
инкретинов полипептид, който се
секретира от К клетките в проксималната част на тънките черва.
Рецепторите на този инкретин са
представени в панкреасните бетаклетки, адипозната тъкан, сърцето,
хипофизата, надбъбречната кора и
мозъка, въпреки че функциите, които изпълнява в тези тъкани, са неизвестни. Секрецията на GIP е стимулирана от приема на въглехидрати
и мазнини – неговата плазмена концентрация се повишава 10 до 20 пъти в рамките на няколко минути
след абсорбцията на хранителните
вещества. GIP повишава инсулиновата секреция чрез свързване и директна активация на рецептори върху островните бета-клетки.
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GLP-1 се секретира от L ендокринните клетки в интестиналната
лигавица в отговор на постъпилите
в тънките черва нутриенти. Представлява един от най-мощните стимуланти на инсулинова продукция,
както и е потентен инхибитор на изпразването на стомаха. Отговорен
е за по-голямата част от инсулиновия отговор към приетата перорално глюкоза. Сходно на GIP, неговата
глюкозо-зависима инсулинотропна активност се дължи на директна
активация на рецептори върху бетаклетките. GLP-1 води до анаболна
активация на биосинтеза на инсулин в бета-клетките като стимулира
всички етапи на инсулиновия биосинтез и инсулиновата генна транскрипция.
Освен това, повишаването на нивото на GLP-1 в порталната вена активира порталния глюкозен сензор,
който чрез аферентните парасимпатикови нервни пътища сигнализира централната нервна система,
а тя - посредством еферентните неврони, усилва инсулиновата секреция. Този механизъм на стимулация
е важен, тъй като циркулиращият GLP-1 се инактивира много бързо (време на плазмен полуживот in
vivo една-две минути).
GLP-1 има директни действия
върху ендокринния панкреас, сърцето, стомаха и мозъка и индиректни върху черния дроб и скелетните
мускули. Освен това, той забавя изпразването на стомаха, усилва дозо-зависимо чувството за ситост
и намалява хранителния прием.
Удължава бета-клетъчната преживяемост чрез намаляване на апоптозата (при in vitro модели).
GLP-1 действа и върху островните алфа-клетки, водейки до изразена инхибиция на пострапрандиалната секреция на глюкагон (за
разлика от това, GIP е лек стимулатор на глюкагоновата секреция).
Глюкагон-потискащото действие
на GLP-1 е глюкозо-зависимо – инкретинът не повлиява секрецията
на глюкагон при ниво на кръвната глюкоза под 3.6 mmol/l, като този механизъм е защитен за избягване на хипогликемията.
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Хроничната експозиция на бетаклетките на хипергликемия води до
тяхната прогресираща дисфункция –
процес, който се определя като „глюкотоксичност” и който допринася за
увеличаване на апоптозата.
В допълнение на глюкотоксичността, нарушенията в обмяната на мазнините също играе роля в патогенезата на
T2Д. Повечето пациенти с това заболяване са с наднормено тегло, а повишената адипозност (особено във висцералната област) води до дислипидемия
и хронично увеличаване на плазмените нива на свободни мастни киселини, които от своя страна стимулират
глюконеогенезата (чернодробната продукция на глюкоза), индуцират инсулинова резистентност в черния дроб и
мускулите и намаляват инсулиновата
секреция.
Повишените нива на свободни мастни киселини в панкреасните острови
води до „липотоксичност” и задълбочава бета-клетъчната дисфункция.
Комбинацията между повишени
свободни мастни киселини и повишена кръвна глюкоза причинява оксидативен стрес, който е главният фактор
за прогресиращата загуба на бета-клетъчната функция и маса при Т2Д.

Затлъстяването води до повишаване
на нивата на лептин и инфламаторни
цикотини, които също имат негативно
влияние върху функцията и преживяемостта на бета-клетките.
Образуването на екстрацелуларен островен амилоиден полипептид
(IAPP) вероятно е главен фактор за повишената бета-клетъчна апоптоза и недостатъчност.
Отлагания на IAPP в панкреасните острови се наблюдават при 50% до
100% от пациентите с Т2Д. IAPP и ин-
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сулинът се секретират конкурентно от
бета-клетките и повишената компенсаторно секреция на инсулин в отговор на
инсулиновата резистентност се придружава от повишена продукция на IAPP.
Във високи концентрации, IAPP агрегира под формата на амилоидни фибрили – процесът промотира развитието на островна амилоидоза.
Проучвания при мишки показаха, че
амилоидните фибрили не са безобидни
отлагания, а са цитотоксични за панкреасните островни клетки. Тези данни подкрепят хипотезата, че островната амилоидоза играе патогенетична
роля в развитието на бета-клетъчната
недостатъчност при Т2Д.
Панкреасните алфа-клетки регулират
секрецията на глюкагон в зависимост от
нивата на кръвната глюкоза. При T2Д е
нарушена нормалната супресия на глюкагоновата секреция в отговор на повишените нива на кръвната глюкоза, което
води до хиперглюкагонемия.
Когато черният дроб, който е инсулин-резистентен при Т2Д, е изложен на
влиянието на повишени нива на глюкагон и на намалени нива на инсулин,
той произвежда допълнително глюкоза, което в комбинация с периферната
инсулинова резистентност, води до хипергликемия. Тя, от своя страна, увеличава глюкотоксичността и задълбочава порочния кръг.
Трудността да се постигне добър
контрол на кръвната глюкоза при Т2Д
се дължи на резистентността на пациента да предприеме нужните промени
в начина си на живот, на лошия му комплаянс към терапията, на неадекватните терапевтични режими и на „клиничната инерция” на лекуващите лекари.
Нежеланите странични действия на
традиционните антидиабетни средства,
включително индуцираните от тях хипогликемия и наддаване на тегло, както
и намалената поносимост, са други причини пациентите да не спазват предписаните им терапевтични режими.
Сложността на режимите (особено тройните лекарствени комбинации)
също са едно от обясненията за ниския
комплаянс.
В резултат на този комплекс от фактори, пациентите са изложени дълго
време на вредните ефекти на хипергликемията.
Наддаването на тегло и затлъстява-

нето са свързани с развитието на Т2Д.
Обратно, загубата на тегло (намаляването на висцералната адипозност) увеличава инсулиновата чувствителност,
значително облекчава бета-клетъчната
функция (поради намалените нужди от
инсулин), както и подобрява контрола
на кръвната глюкоза и артериалното
налягане при пациентите с Т2Д.
Интервенциите за промяна в начина
на живот, включително редукцията на
тегло и повишената физическа активност, доказаха, че намаляват честотата
на Т2Д с 58% при затлъстели хора с висок риск за развитие на заболяването.
Логично е да се очаква, че средства,
които минимализират наддаването на
тегло или водят до неговото намаление, като в същото време поддържат
оптимален гликемичен контрол, могат
да бъдат от полза при Т2Д.
Традиционните антидиабетни средства, прилагани като монотерапия, понижават нивата на A1с с около 1% до
2%, като обикновено постигат по-добър ефект при по-високи изходни нива
на А1с. Най-често срещаните нежелани
техни действия са: хипогликемия (СУП,
глиниди), гастроинтестинални странични ефекти (метформин, алфа-глюкозидазни инхибитори), наддаване на тегло
(СУП, тиазолидиндиони, инсулин), задръжка на течности и повишен риск за
отоци и застойна сърдечна недостатъчност (тиазолидиндиони), повишен риск
за фрактури (тиазолидиндиони).
Някои от тези глюкозо-понижаващи
медикаменти могат да намаляват прогресията на предиабета в диабет тип 2
- acarbose (STOP-NIDDM) и metformin
(DPP). В допълнение, rosiglitazone показа (ADOPT), че може да поддържа добър гликемичен контрол за подълъг период от време в сравнение с
metformin или СУП. Приложението на
този тиазолидиндион е ограничено (не
се препоръчва, според най-новите указания на ADA/EASD, за първа или втора линия терапия) поради неговите нежелани странични действия (най-вече
вероятността за повишен риск на миокарден инфаркт).
Най-голямото предизвикателство
при Т2Д е да се прилагат ефективни
средства, които могат не само да контролират нивата на хипергликемията,
но да намалят и прогресията на свързаните с това заболяване усложнения.
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Подобни медикаменти трябва да бъдат и по-добре приемани от самите пациенти поради намалени нежелани
странични действия - най-вече риск за
хипогликемия и наддаване на тегло.
Нов подход за промяна на хода на
заболяването и постигането на дългосрочна ефикасност на терапията фокусира върху GLP-1, който може да поддържа капацитета на бета-клетките да
синтезират и секретират инсулин в отговор на глюкозата, да увеличана бетаклетъчната маса (демонстрирано само
при животни) и да потиска секрецията на глюкагон, като всяко едно от тези
действия помага синергично за понижаване на нивата на кръвната глюкоза.
Данни показват също така, че аналозите на GLP-1 могат допълнително
да понижават систолното артериално
налягане и нивата на триглицеридите. В експериментални модели на сърдечно увреждане, нативният човешки
GLP-1 бе свързан също така с подобряване на миокардната функция и повишаване на сърдечния дебит.
Ензимът DPP-4 води до бързо разграждане и метаболизиране на GLP-1,
което налага промяна в молекулата на
GLP-1 (за да може да се прилага като
терапевтично средство) или инхибиране на DPP-4, за да се блокира инактивацията на ендогенните GLP-1 и GIP.
При първата стратегия се удължава
действието на GLP-1 посредством прилагането на синтетични дългодействащи негови аналози, а при втората стратегия се използват инхибитори на DPP-4.

GLP-1 рецепторни агонисти
Exenatide е синтeтична версия на
GLP-1 миметика exendin-4, изолиран
от саливата на гигантската рептилия
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Heloderma suspectum (Gila). Тъй като
има 53% сходство с човешкия GLP-1,
еxenatide е резистентен на действието на DPP-4.
Медикаментът е въведен в употреба през 2005. Инжектира се двукратно
дневно и има време на полуживот 2.4
часа, като измерими плазмени нива се
откриват за около 10 часа.
Тъй като неговият клирънс е основно през бъбреците, не се препоръчва да
бъде прилаган при пациенти с бъбречна недостатъчност (креатининов клирънс <30 ml/min).
Данните от три 30-седмични клинични проучвания на exenatide, използван като допълнителна терапия,
показват благоприятни ефекти на медикамента върху гликемичния контрол и намаление на теглото. Понижава нивата на гликирания хемоглобин
(A1с) с 0.4% до 0.6% при инжектиране на доза 5 mcg двукратно дневно и с
0.8% до 1.0% при доза 10 mcg двукратно дневно. Води до редукция на теглото с 0.9 до 1.6 kg при по-ниската доза
и с 1.6 до 2.8 kg при по-високата доза.
Честотата на хипогликемия е съответно: 4.5% до 19.2% и 5.3% до 36.0% при
употреба на двете дози.
Резултатите от друго изследване, в
което exenatide е добавен към терапията
с metformin, не установи по-висок риск
за симптоматична хипогликемия в сравнение със самостоятелното приложение
на метформин (5% и в двете групи).
Liraglutide е дългодействащ GLP-1
аналог с време на полуживот 13 часа
и продължителност на действието до
24 часа, което позволява еднократно
дневно инжекционно приложение. Този медикамент има 97% сходство със
структурата на човешкия GLP-1. Получи одобрение през тази година да се
използва в страните от ЕС.
Терапията с liraglutide води до значимо дозо-зависимо понижаване на нивата на A1с с 0.5% до 1.6%. Свързва се и редукция на тегло в размер на 2.99 kg при
прилагане на максимална дозировка.
Фармакокинетиката на медикамента не се влияе от наличието на бъбречна недостатъчност или чернодробно увреждане. Поради това, пациенти с Т2Д
могат да получават стандартни дози
liraglutide за контрол на нивата на кръвната глюкоза, независимо от бъбречната или чернодробната им функция.
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Най-честите странични действия
при приема на GLP-1 аналозите са от
страна на гастроинтестиналния тракт:
гадене, повръщане и диария, които
обикновено са преходни.
Exenatide и liraglutide могат да се
прилагат в комбинация с metformin,
сулфонилуреен препарат (CУП) или
тиазолидиндион, или като допълнителна терапия към metformin+СУП
или metformin+тиазолидиндион.
Еxenatide се инжектира двукратно
дневно като се въвежда 60 минути около приема на храна, докато liraglutide
се доставя еднократно през деня, независимо от храненето.

DPP-4 инхибитори
За разлика от GLP-1 рецепторните
агонисти, DPP-4 инхибиторите удължават активността на GLP-1 и GIP,
тъй като блокират тяхното разграждане. Поради това, тяхната активност зависи от нивата на ендогенните инкретини GLP-1 и GIP, които се повишават
по-скоро до физиологични (или супрафизиологични) отколкото до фармакологични стойности.
От този клас медикаменти (глиптини) – sitagliptin е одобрен за лечение на
Т2Д в Европа и САЩ, а vildagliptin –
в Европа. Имат неутрален ефект върху
теглото и не водят до забавяне на стомашното изпразване.
Sitagliptin, прилаган като монотерапия или заедно с други перорални антидиабетни средства (metformin, СУП, тиазолидиндион или двойна комбинация
между тях), понижава нивата на A1с с
0.5%-0.8%, като редуцира кръвната глюкоза на гладно и постпрандиално.
Самостоятелният прием на sitagliptin
се свързва с много ниска честота на хипогликемия и сравними с плацебо гастроинтестинални странични действия.
Sitagliptin, добавен към терапията
с метформин, води до допълнителна
значима редукция на A1с с 0.65%.
В сравнение с glipizide, sitagliptin
(100 mg/ден) има не по-малка ефективност за понижаване на нивата на
кръвната глюкоза, при много по-ниска честота на хипогликемия (5% спрямо съответно 32%) и по-благоприятно
влияние върху теглото (загуба на 1.5
kg в сравнение с наддаване на 1.1 kg
при лечение с glipizidе).
Тъй като sitagliptin се екскретира
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предимно през бъбреците, се препоръчва при пациенти с умерена до тежка бъбречна недостатъчност да се намали прилаганата доза – при креатининов
клирънс (СrCl) 30-50 ml/min - 50 mg/
ден, а при СrCl<30 ml/min - 25 mg/ден.
Vildagliptin, прилаган като монотерапия или заедно с други перорални антидиабетни средства, понижава нивата на
A1с с 0.5%-0.8%, като редуцира кръвната глюкоза на гладно и постпрандиално.
DPP-4 инхибиторите, използвани в
препоръчваните дневни дозировки, увеличават секрецията на инсулин с около
101 pmol/min/m2, намаляват гликемията
с около 1.2 mmol/l, понижават нивото на
глюкагона с 6.7 ng/l и повишават плазмените нива на GLP-1 с 10.8 pmol/l (тези
данни са от проучване на vildagliptin).
В допълнение, тези медикаменти подобряват бета-клетъчната функция и инсулиновата чувствителност в
сравнение с metformin (отново данни
за vildagliptin, прилаган в допълнение
на metformin).
Sitagliptin и vildagliptin се свързват
с добър профил на поносимост, включително при възрастни хора, както и с
ниска честота на леки до умерени странични действия.
Главната разлика между двете групи медикаменти за повлияване на инкретиновата система е пътят за тяхното
приложение - DPP-4 инхибиторите се
приемат перорално, докато GLP-1 аналозите - парентерално (инжектират се
подкожно в областта на корема, бедрата
или мишниците). Нуждата от еднократното или двукратното инжектиране на
GLP-1 aналозите е едно от основните
им неудобства (намален комплаянс при
дългосрочна употреба).
При пациенти с T2Д, GLP-1 аналозите улесняват загубата на тегло (средна
редукция на 3-4 kg), докато DPP-4 инхибиторите имат неутрален ефект. Найчестите странични действия на GLP-1
аналозите са гастроинтестинални
симптоми, включително гадене, диария
и повръщане, докато на DPP-4 инхибиторите - повишен риск за уроинфекции,
назофарингит и главоболие. Vildagliptin
се свързва и с кожни реакции (ексфолиативен дерматит), както и с повишение
на чернодробните ензими.
Приложението на GLP-1 aналози или DPP-4 инхибитори в комбинация със СУП може да увеличи риска
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Изводи за клиничната практика:
● Поради своята комплексна природа (съчетание от няколко патофизиологични нарушения), Т2Д е трудно за
контрол и прогресиращо метаболитно
заболяване, което повишава риска за
микро- и макроваскуларни усложнения. Т2Д се дължи на панкреасна алфа- и бета-клетъчна дисфункция, инсулинова резистентност на мускулите
и черния дроб и нарушена функция на
инкретиновите хормони.
● Лечението на хипергликемията се
започва при относително напреднала
бета-клетъчна дисфункция. При диагностициране на заболяването, най-малко
50% от бета-клетките не функционират.
● Приключили наскоро големи клинични проучвания подчертаха колко е
важно при Т2Д да се назначава отрано
терапия (веднага след поставяне на диагнозата) и ранните стадии на заболяването да се лекуват по-агресивно, тъй
като ранният стриктен гликемичен
контрол има дългосрочно благоприятно влияние за намаляване на прогресията на усложненията, включително
на сърдечносъдовите инциденти.
● Въпреки агресивния подход, ед-

ва 50% от пациентите с Т2Д могат да
поддържат добър гликемичен контрол (А1с <7%) след третата година от
прилагането на монотерапия в максимални дози и само 25% след деветата година. Пациентите с Т2Д се нуждаят от своевременно преминаване на
комбинирана терапия (стъпаловиден
алгоритъм) с цел да постигнат и поддържат добър гликемичен контрол
(прицелно ниво на А1с<7%).
● Конвенционалните антидиабетни средства не повлияват директно бета-клетъчната дисфункция (косвено
могат да имат известен благоприятен
ефект поради намаляване на глюкотоксичността), нито нарушената глюкагонова секреция, както и имат известни
ограничения за по-нататъшно интензифициране на гликемичния контрол
поради повишената честота на хипогликемия и наддаването на тегло.
● Инкретиновите хормони, които са
представени не само в гастроинтестиналната система, но и в други тъкани на
организма, са интегрална част от глюкозната хомеостаза, тъй като те повишават глюкозо-зависимата инсулинова

за хипогликемия и да наложи намаление на дозите на СУП. Комбинирането
им с метформин или с тиазолидиндион не води до повишаване на честотата на хипогликемията (последните не

увеличават инсулиновата секреция),
поради което това съчетание може да е
за предпочитане пред комбинацията с
инсулинов секретагог (СУП).
*

Byetta (Eli Lilly) - реимбурсира се 1 юни 100% от НЗОК –

секреция, намаляват глюкагоновия отговор, забавят стомашното изпразване
и увеличават чувството за засищане.
● Медикаментите за повлияване
на инкретиновата система, като GLP-1
аналозите и DPP-4 инхибиторите,
представляват ново терапевтично решение за подобряване на гликемичния
контрол (намаляват кръвната глюкоза
на гладно и постпрандиално), съхраняване на бета-клетъчната функция и
възстановяване на глюкозната хомеостаза. Ефективни са като монотерапия
или в комбинация с други антидиабетни средства (метформин, СУП и тиазолидиндион). Могат да се използват при
всички стадии на Т2Д. В допълнение,
някои предварителни данни показаха,
че тези лекарства могат да имат благоприятно сърдечносъдово влияние,
свързано с намаляване на артериалното налягане и подобряване на липидния профил. GLP-1 се свързва и с кардиопротективен ефект.
● Тъй като подобряват бета-клетъчната функция, GLP-1 аналозите и
DPP-4 инхибиторите вероятно могат
да забавят прогресията на Т2Д.

**
***
****

цени на разтвор 5 mcg/1.2 ml (предварително напълен пен)
- 109.56 лв., 10 mcg/2.4 ml - 219.11 лв.
Victoza (Novo Nordisk)
Januvia (MSD) - реимбурсира се от 1 юни 100% от НЗОК – таблетки
100 mg – опаковка от 14 таблетки 44.58 лв.; 28 – таблетки – 89.17 лв.
Galvus (Novartis)

В статията са използвани 95 източници, които са на разположение в редакцията

LIRAGLUTIDE Å ÏÎÍÅ ÄÂÀ ÏÚÒÈ ÏÎ-ÅÔÅÊÒÈÂÅÍ ÎÒ GLIMEPIRIDE

Монотерапията с liraglutide (Victoza, Novo Nordisk) води до по-голямо трайно намаление на стойностите на хемоглобин A1с в сравнение с glimepiride, като почти 60% от
пациентите с диабет тип 2, получавали терапия с GLP-1
рецепторния агонист, постигат прицелните нива на гликемия в сравнение с една трета от лекуваните със сулфонилурейния препарат, показаха резултатите от проучването LEAD3, представени през юни на тазгодишната научна
среща на Американската диабетна асоциация.
LEAD3 бе двегодишно проучване, в което участваха
323 пациенти с диабет тип 2, рандомизирани да получават liraglutide в две дозировки - 1.8 mg и 1.2 mg/ден, или
glimepiride 8 mg/ден.
В края на втората година, лекуваните с liraglutide 1.8 mg
са поддържали по-ниско ниво на А1с с 1.1% в сравнение с
изодните стойности. Получавалите по-ниската доза 1.2 mg
са постигнали понижение с 0.9%, а в групата на glimepiridе
редукцията на А1с е с 0.6%. Повече пациенти в групите на

liraglutide са поддържали нива на A1с<7% - резултатите на
втората година са съответно: 58% от получавалите 1.8 mg,
44% от взималите 1.2 mg и 37% от лекуваните с glimepiride.
Liraglutide е бил свързан с трайна загуба на тегло, докато
glimepiride - с наддаване на тегло. За две години, средното
намаление на теглото при терапия с GLP-1 агониста е значимо: -2.8 kg при доза 1.8 mg; -2.1 kg при доза 1.2 mg, докато
при лекуваните със СУП е настъпило увеличение с 1.1 kg.
При участниците, получавали liraglutide (независимо коя от двете дози), са регистрирани шест пъти по-малко хипогликемии (<3.1 mmol/l) в сравнение с лекуваните с
glimepiride. Въпреки това, терапията с Victoza е била свързана със значимо намаление на A1с и нивата на плазмената
глюкоза на гладно в сравнение със СУП.
„Liraglutide има двойно по-висока ефикасност от
glimepiride, като това подобрение се постига почти без риск
за хипогликемични епизоди”, коментира проф. д-р Alan
Garber, водещ изследовател в LEAD3.
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ÕÈÏÎÃËÈÊÅÌÈßÒÀ ÓÂÅËÈ×ÀÂÀ ÐÈÑÊÀ ÇÀ
ÄÅÌÅÍÖÈß ÏÐÈ ÏÀÖÈÅÍÒÈ Ñ ÄÈÀÁÅÒ ÒÈÏ 2

Пациентите с диабет тип 2 над 65 години, които имат хипогликемични епизоди, изискващи спешна медицинска помощ или хоспитализация, са с повишен
риск за развитие на деменция, показаха резултатите от кохортно проучване в
САЩ, публикувани в списание Journal
of the American Medical Association (1).
Колкото по-чести са тези епизоди,
толкова е по-голяма вероятността от
развитие на деменция сред възрастните болни с диабет 2, като е било установено, че при повече от три епизода

рискът се удвоява.
По-възрастните пациенти с диабет
тип 2 често имат когнитивна дисфункция, но причините за това остават неизвестни. Съдовата деменция и болестта на Alzheimer (AD) също се срещат
по-често сред хората с диабет тип 2 в
сравнение с останалото население.
В изследването са били включени 16
667 пациенти с диабет тип 2. В началото
на проучването през 1980 година, участниците са били на средна възраст 51 години и не са имали диагноза деменция
или когнитивни увреждания. Те са били
проследени за период от 27 години.
Анализът на данните показва, че
от 1980 до 2002, общо 1465 пациенти
(8.8%) са имали по-малко от един епизод на хипогликемия. От тези пациенти, 1002 (68.5%) са имали по един тежък епизод, 252 (18%) са имали два
епизода, а 203 (13.5%) са имали три или
повече епизоди. От 1 януари 2003 до 15
януари 2007, 1822 пациенти (11%) са
били диагностицирани с деменция.
В сравнение с участниците без хи-

погликемични епизоди, пациентите с
един или повече епизоди са имали постепенно нарастване на риска за деменция - 1.26 пъти при един тежък епизод;
1.80 пъти при два епизода и 1.94 пъти
при три или повече инцидента.
Резултатите от изследването показват още годишно увеличение с 2.39%
на абсолютния риск за деменция при
пациенти с анамнеза за тежки епизоди на хипогликемия в сравнение с тези
без такива данни, като след допълнителна обработка на резултатите е било
установено, че кумулативният ефект
на този риск е още по-висок.
Според авторите, тежките епизоди на
хипогликемия могат да предизвикат клетъчна смърт на невроните и да увредят
региони на мозъка, които контролират
паметта, особено в увредени от възрастта мозъчни структури. Допринасящи за
това фактори са недиагностицирани мозъчносъдови увреждания.
Използван източник:
1. Whitmer R., Karter A.,Yaffe K. et al. Hypoglycemic episodes and
risk of dementia in older patients with type 2 diabetes mellitus.
JAMA 2009;301:1565-1572 http://jama.ama-assn.org
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Приложението на интраназален инсулин забавя прогресията на диабетната
периферна невропатия, показаха резултатите от проучване в Канада при мишки
с диабет - модели на усложнението (1).
Пиковата плазмена концентрация на
инсулин след интраназална доставка е
била около 1000 пъти по-ниска откол-
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кото при подкожно му инжектиране.
„Инсулиновият дефицит в нервната система играе важна роля както за
развитието на диабетна невропатия,
така и за промени в мозъчната тъкан.
Основното предизвикателство е да се
достави инсулин в нервната система
без това да води до риск за хипогликемия”, коментират авторите.
След интраназална доставка, инсулинът достига пикова концентрация в
дорзалните коренни ганглии в рамките на един час в сравнение с шест часа
при подкожно инжектиране.
При мишките с експериментална
диабетна невропатия, получили инсулин интраназално, е било постигнато
по-изразено подобрение на тактилната
и термалната чувствителност в сравне-
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ние с подкожната доставка на хормона.
Освен това, интраназалното приложение е било свързано и с по-малко електрофизиологични нарушения и аксонална дегенерация.
Невропротективният ефект на инсулина върху периферната нервна система се дължи на възстановяване на
PI3K/Akt метаболитния път, предполагат изследователите. До края на годината те планират да започнат клинично проучване при пациенти с диабетна
невропатия, целта на което е да се проследят дългосрочните ефекти на интраназалния инсулин върху прогресията на усложнението.
Използван източник:
1. Francis G., Martinez J., Liu W. et al. Intranasal insulin
ameliorates experimental diabetic neuropathy. Diabetes 2009,
58: 934-945 http://diabetes.diabetesjournals.org

