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Инкретин-базирани терапии
Новите технологии в
лечението на диабета

Victoza

®

Силата да променим захарен диабет тип 2

Информация от кратката характеристика на продукта:
Име: Victoza® 6 mg/ml инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка; 1 ml съдържа 6 mg лираглутид. Показания: Лечение на възрастни пациенти със захарен диабет тип 2, за постигане на гликемичен контрол като монотерапия (когато само с диета и упражнения не се осигурява адекватен гликемичен
контрол при пациенти, при които употребата на метформин се счита за неподходяща поради непоносимост или противопоказания) или комбинирана терапия
(с перорални глюкозопонижаващи лекарствени продукти и/или базален инсулин, когато те, заедно с диета и упражнения, не осигуряват адекватен гликемичен
контрол.) Дозирoвка и начин на приложение: началната доза е 0,6 mg лираглутид дневно. След най-малко една седмица, дозата трябва да се увеличи
на 1,2 mg. След поне още една седмица, дозата може да бъде увеличена на 1,8 mg. Не се препоръчва дневната доза да надвишава 1,8 mg. Когато Victoza® се
добави към терапия със СУП или базален инсулин, трябва да се има предвид намаляване на дозата на СУП или базалния инсулин, за да се намали риска от
хипогликемия. Пациенти над 65 години - не е необходимо адаптиране на дозата въз основа на възрастта. Терапевтичният опит при пациенти над 75 годишна
възраст е ограничен. Не е необходимо адаптиране на дозата при пациенти с леко или умерено бъбречно увреждане (креатининов клирънс 60–90 ml/min и
30–59 ml/min, съответно). Не се препоръчва употребата на Victoza® при пациенти с тежко бъбречно увреждане, включително пациенти с терминално бъбречно
заболяване. Не се препоръчва адаптиране на дозата при пациенти с леко или умерено чернодробно увреждане. Victoza® не се препоръчва за употреба при
пациенти с тежко чернодробно увреждане Безопасността и ефикасността на Victoza® при деца и юноши на възраст под 18 години все още не са установени.
Victoza® не трябва да се прилага интравенозно или интрамускулно. Victoza® се прилага веднъж дневно в произволен час, независимо от храненията, и може да
се инжектира подкожно в корема, в бедрото или в горната част на ръката. Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество или към някое
от помощните вещества. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Лираглутид не трябва да се използва при пациенти със захарен
диабет тип 1 или за лечение на диабетна кетоацидоза. Лираглутид не е заместител на инсулина. Опитът при пациенти със застойна сърдечна недостатъчност
клас I-II, съгласно класификацията на Нюйоркската кардиологична асоциация (NYHA), е ограничен и затова лираглутид трябва да се използва внимателно.
Липсва опит при пациенти със застойна сърдечна недостатъчност клас III-IV по NYHA и затова лираглутид не се препоръчва при тези пациенти. Опитът при
пациенти с възпалителни чревни заболявания и диабетна гастропареза е ограничен. Използването на лираглутид при тези пациенти не се препоръчва, тъй
като той се свързва с преходни стомашно-чревни нежелани реакции, включващи гадене, повръщане и диария. Употребата на GLP-1 рецепотрни агонисти е
свързана с риск от развитие на остър панкреатит. Пациентите трябва да бъдат информирани за характерните симптоми на острия панкреатит. Ако съществуват съмнения за панкреатит, употребата на Victoza® трябва да бъде прекратена; ако острият панкреатит се потвърди, лечението с Victoza® не трябва да се
подновява. Нежелани събития от страна на щитовидната жлеза, включително повишен калцитонин в кръвта, гуша и тироидни неоплазми са съобщени при
клинични изпитвания и особено при пациенти със съществуващо заболяване на щитовидната жлеза и затова лираглутид трябва да се използва внимателно.
Признаци и симптоми на дехидратация, включително бъбречно увреждане и остра бъбречна недостатъчност се съобщават при пациенти, лекувани с лираглутид. Пациентите, лекувани с лираглутид трябва да бъдат посъветвани относно потенциалния риск от дихидратация във връзка със стомашно-чревни нежелани
събития и да вземат предпазни мерки за избягване на загуба на течности. Взаимодействия: Краткото забавяне на изпразването на стомашното съдържимо

при прилагане на лираглутид може да повлияе върху абсорбцията на едновременно приеманите перорални лекарствени продукти. Фертилитет, бременност
и кърмене: Лираглутид не трябва да се използва по време на бременност. Ако пациентка желае да забременее, или настъпи бременност, терапията с Victoza®
трябва да се преустанови. Victoza® не трябва да се използва по време на кърмене. Шофиране и работа с машини. Пациентите трябва да бъдат предупреждавани да вземат предпазни мерки за избягване на хипогликемия, докато шофират или използват машини, особено когато Victoza® се използва в комбинация със
СУП или базален инсулин. Нежелани лекарствени реакции: Най-често съобщаваните нежелани реакции по време на клиничните изпитвания са стомашно-чревните нарушения: гаденето и диарията са много чести, докато повръщането, констипацията, коремната болка и диспепсията са чести. Главоболието
и назофарингитът също са чести нежелани реакции. Друга честа нежелана реакция е хипогликемията, която е много честа, когато лираглутид се прилага в
комбинация със СУП. Нежелани реакции от дългосрочни контролирани изпитвания фаза 3 и спонтанни (постмаркетингови) съобщения: Чести бронхит, хипогликемия, анорексия, намален апетит, замайване, повишена сърдечна честота, гастрит, метеоризъм, абдоминална дистензия, гастроезофагеална
рефлуксна болест, абдоминален дискомфорт, зъбобол, обрив, умора, реакции на мястото на инжектиране, повишена липаза и повишена амилаза. Нечести
- уртикария, сърбеж, неразположениие. Редки – анафилактични реакции, интестинална обструкция. Пациентите над 70-годишна възраст и пациентите с леко
и умерено бъбречно увреждане могат да получат повече стомашно-чревни реакции при лечение с лираглутид. Имуногенност Пациентите може да развият
анти-лираглутид антитела, вследствие на терапията с лираглутид. Образуването на антитела не е свързано с намаляване на ефикасността на лираглутид.
Алергични реакции Няколко случая на анафилактични реакции с допълнителни симптоми като хипотония, сърцебиене, диспнея и едем са съобщени при
употреба на Victoza®. Съобщени са няколко случая на ангиоедем при всички дългосрочни клинични изпитвания с Victoza®. Съобщаване на подозирани
нежелани реакции: Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да
продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. “Дамян Груев” № 8, 1303 София, тeл.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Предозиране:
От клинични изпитвания и употреба след пускането на пазара са докладвани случаи на предозиране от до 40 пъти (72 mg) над препоръчаната поддържаща
доза. Като цяло, пациентите докладват тежко гадене, повръщане и диария. Несъвместимости: Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други
лекарствени продукти. Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа: Victoza® не трябва да се използва, ако не изглежда бистър и безцветен
или почти безцветен. ПРУ: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Дания. РУ: EU/1/09/529/001-005. Дата на актуализиране на текста: 09/2016.
Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.
Референции: 1. Pratley R, Nauck M, Bailey T, et al; for the 1860-LIRA-DPP-4 Study Group. One year of liraglutide treatment offers sustained and more effective
glycaemic control and weight reduction compared with sitagliptin, both in combination with metformin, in patients with type 2 diabetes: a randomised, parallel-group,
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При пациентите, които се лекуват с метформин и са с незадоволителен контрол,
Victoza® осигурява бърз и дълготраен гликемичен контрол: 1,2
Понижава гликирания хемоглобин HbA1C 1,2
Намалява телесното тегло 1,2
Намалява систолното артериално налягане 2
Подобрява β-клетъчната функция 2,3
При нисък риск от хипогликемия 2

С разрешение за употреба и при умерена бъбречна недостатъчност 2

Д О БЪ Р Д Е Н

Уважаеми колеги,
В последната за 2016 година книжка на Доктор Д обсъждаме новите указания на американското Endocrine Society относно
клиничното приложение на новите технологии - системи за постоянна подкожна доставка на инсулин (инсулиновите помпи) и
монитори за постоянно наблюдение на глюкозата в реално време
за лечение и контрол на диабета.
Първият прототип на изкуствения панкреас получи през тази есен одобрение от американската Агенция за храните и лекарствата (FDA) да се използва за лечение на пациенти с диабет
Весела Коледа и
честита Нова година! тип 1 на възраст най-малко 14 години. Minimed 670G на фирма
Medtronic е първата хибридна система, която може автоматично
да доставя инсулин, в зависимост от стойностите, отчетени от сензорите за постоянно наблюдение на глюкозата.
Сензорите са четвърто поколение и автоматично регулират доставката на базален инсулин, така че нивото на
кръвната глюкоза да бъде максимално близко до нормалното (6.7 mmol/l), ограничавайки гликемичната нестабилност. Появата на Minimed 670G се очаква с САЩ през пролетта на 2017 година, а на международния пазар в средата на годината.
След повече от 10 години, наблюдателната фаза на проучването DPP (Diabetes Prevention Program) показа, че
кумулативната честота на диабет тип 2 (ДТ2) остава по-ниска в групите с промяна в нездравослония начин на
живот или с прием на metformin, в сравнение с плацебо, като тази съществена разлика не може да бъде напълно
обяснена с промените в телесното тегло...
След средно 11.9 години, групата с редовна физическа активност в продължение на 150 минути на седмица
продължава да има с 5% по-ниска честота на ДТ2 (HR 0.95, p<0.0001) в сравнение с по-ленивите участници. Тези
резултати още веднъж потвърждават, че редовната физическа активност остава най-доброто предпазно средство
срещу метаболитните нарушения, които водят по появата на ДТ2.
Наздраве, по повод на предстоящите празници! Но, движете се за здраве през свободното ви време!
Приятно четене на Доктор D!
Покажете броя на колега
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Д И А Б Е Т ОЛ О Г И Я

Нови проучвания потвърждават
дългосрочната ефикасност и
добрия профил на безопасност
на dapagliflozin при различни
групи пациенти
Инхибиторите на натриево-глюкозния ко-транспортер
тип 2 (SGLT2) са най-новия клас перорални медикаменти за
лечение на захарен диабет тип 2 (ЗД2). В резултат на уникалния им глюкозуричен ефект, те водят до осмотична диу реза,
повишена натриуреза, намалена задръжка на течности и понижение на плазмения обем и оттам - до спад на систолното
и диастолното артериално налягане с 4-6/1-2 mmHg.
Инхибирането на SGLT2 в проксималните каналчета на
нефроните е свързано с леко, но дозо-зависимо намаление на
гломерулната хиперфилтрация с около 5 ml/min/1.73 m2 и на
албуминурията - с 30-40%, при пациенти със ЗД2 (1).
Тези ефекти отразяват данните от предклиничните изследвания, според които проксималната тубуларна натри
уреза активира бъбречната тубуло-гломерулна обратна
връзка и води до аферентна вазоконстрикция.
В резултат на намалената гломерулна филтрация (GFR),
глюкозуричните ефекти и намалението на телесното тегло
са редуцирани при пациенти с хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) и GFR <60 ml/min/1.73 m2. От друга страна, антихипертензивният ефект, GFR и албуминуричният ефект са
запазени и дори засилени при ХБЗ.
Резултатите от публикувано през тази година дългосрочно проучване показаха, че SGLT2 инхибитор (SGLT2i) намалява с >30% сърдечносъдовата смъртност, общата смъртност
и хоспитализацията по повод на сърдечна недостатъчност
при болни със ЗД2 и сърдечносъдово заболяване (ССЗ) или с
множество сърдечносъдови рискови фактори. Наред с това,
SGLT2i намалява с 39% и риска за новопоявила се или прогресираща нефропатия.
През следващите три години (2017-2019) се очакват резултатите от още две клинични проучвания за оценка на сърдечносъдовите (СС) резултати от приложението на други
два SGLT2i, които до момента се свързват с неутрален ефект
върху СС риск.
Въз основа на данните за добра глюкозо-понижаваща
ефикасност, липса на риск за хипогликемия (неинсулинозависим механизъм на действие), понижаващ теглото (в резултат на редукция на висцералната мастна тъкан, а не на дехидратация) и артериалното налягане ефект, SGLT2i бяха
изтеглени нагоре като втора стъпка в терапевтичния алгоритъм за лечение на ЗДТ2 в последните указания на Европейската асоциация за изследване на диабета (EASD) и Аме-
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риканската диабетна асоциация (ADA) (2).
Новите указания на Европейското дружество по кардиология (ESC) за превенция на ССЗ, препоръчват по-ранното използване на тези медикаменти при пациенти с изявено ССЗ (3).

Дългосрочен гликемичен контрол и
толерантност на dapagliflozin в сравнение
със СУП като допълваща терапия към
metformin при ЗДТ2
Dapagliflozin има дългосрочна ефикасност по отношение
на гликемичения контрол и е свързан с по-значима редукция на телесното тегло и систолното артериално налягане
(САН), в сравнение с glipizide, показаха резултати от четиригодишно проучване.
Това е най-продължителното клинично изследване за
приложението на SGLT2i в сравнение със често предписван сулфонилуреен препарат (СУП) като допълваща терапия към metformin за лечение на ЗД2 (4).
Стабилният гликемичен контрол е от особена важност за
намаляване на заболеваемостта и смъртността при продължително лечение на болни със ЗД2.
Мetformin е предпочитаното антигликемично средство за
първа линия терапия, но тъй като ефикасността му отзвучава с времето (ЗД2 е прогресиращо заболяване), се налага добавянето на втори медикамент за постигане на индивидуално определеното таргетно ниво на гликиран хемоглобин
(HbA1c).
СУП и инсулин са свързани с наддаване на телесно тегло
и повишен риск за епизоди на хипогликемия.
Dapagliflozin е високо селективен инхибитор на бъбречния SGLT2, който понижава кръвната глюкоза по независим
от инсулина механизъм. Медикаментът действа чрез намаляване на реабсорбцията на глюкоза в проксималните тубули и увеличаване на екскреция в урината.
Проучването е международно, рандомизирано, двойносляпо, многоцентрово, и продължава 208 седмици (четири
години). Първоначалното изследване е с продължителност
52 седмици, което е удължено до 104 седмици, а в последствие – до 208 седмици.
Обхванати са 1217 болни (средна възраст 58 години) със
ЗД2 със средни изходни стойности на HbA1c 7.7% на моно-
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терапия с metformin (1500-2500 mg дневно), които след рандомизиране (общо 814 пациенти) са били разделени в две
групи: dapagliflozin 2.5, 5 или 10 mg (n=406) или glipizide 5,
10 или 20 mg (n=408). Ако на фона на тази терапия стойностите на HbA1c са се повишили >7%, дозировката на медикамента е била увеличавана.
На 208-та седмица от проследяването, в сравнение с
glipizide, dapagliflozin е довел до значително намаление на
HbA1c (с -0.3%), телесното тегло (с -4.38 kg) и САН (с -3.67
mmHg) (фиг. 1 и фиг. 2). Тези ползотворни ефекти са били на
фона на 10 пъти по-ниска честота на епизоди на хипогликемия, в сравнение с glipizide.
Dapagliflozin не е бил свързан с влошаване на гломерулната функция, което се е срещало многократно по-често в групата с glipizide (5.4 срещу 51.5%). Гениталните и уроинфекциите са били по-чести при dapagliflozin, но честотата на тези
усложнения е намалявала с времето, като всички подобни усложнения са се повлияли добре от антимикробна терапия.
По отношение на отделните показатели за краен изход е
установено:
● гликемичен контрол. На четвъртата година от проследяването, dapagliflozin e довел до сходно с glipizide намаление на концентрацията на HbA1c (-0.1 срещу -0.2%), което
е било по-значимо при пациенти с по-високи изходни стойности на HbA1c
● телесно тегло. Редукцията на телесното тегло, постигната с dapagliflozin, се е запазила през всички етапи от про-

Промяна в телесното тегло спрямо
изходната стойност, kg

Фигура 1. Дългосрочни данни (2 години) за промяна на
телесното тегло при лечение с dapagliflozin
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Фигура 2. Дългосрочни данни (2 години) за промяна на
систолното артериално налягане при лечение
с dapagliflozin
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учването: -3.89 kg (на 104 седмица) и -3.65 kg (на 208 седмица).
Лекото увеличение на телесното тегло при glipizide е намаляло на 104-тата и 208-та седмици (съответно +1.18 kg и +0.73).
● бъбречна функция. По време на проследяването не са
установени значими промени в съотношението на албумин/
креатинин в урината. Повечето пациенти са имали нормоалбуминурия към момента на рандомизиране.
В групата с dapagliflozin е наблюдавано подобрение в
гломерулната функция в сравнение с изходните стойности
(преминаване от микроалбуминурия към нормоалбуминурия или от макроалбуминурия към микроалбуминурия или
нормоалбуминурия) към края на проучването.
В групата с glipizide е отчетено леко влошаване на гломерулната функция, която се е подобрила към края на изследването.
● систолно артериално налягане. На 52-та седмица от
проучването е установено намаление на средното САН с -4.1
mmHg в групата с dapagliflozin, но не и при glizipide (+0.61
mmHg). В удълженото проучване (до 208-а седмица), намалението на САН в групата с dapagliflozin е било по-значимо
от това при glipizide (-3.69 срещу -0.02 mmHg).
Общо 156 от 400 пациенти в групата с dapagliflozin (39%)
и 182 от 401 пациенти в групата с glipizide (45.4%) са преустановили терапията в рамките на проучването, поради
липса на ефективен гликемичен контрол и необходимост от
включването на допълнителен медикамент - DPP-4 инхибитор (DPP-4i) или инсулин.
Епизодите на хипогликемия са били над 9 пъти помалко при dapagliflozin, отколкото при glipizide (5.4
срещу 51.5%). В групата с glipizide, при трима пациенти е
имало тежки хипогликемични епизоди, седем са преустановили терапията поради хипогликемия, срещу нито един при
dapagliflozin.
Не е отчетена разлика между двете групи по отношение
на нежеланите странични ефекти, свързани с хиповолемия.

Изводите за клиничната практика:
● dapagliflozin е ефективен при дългосрочно лечение
на ЗДТ2 като монотерапия или в комбинация с други антидиабетни медикаменти
● като допълнителна терапия към metformin,
dapagliflozin е свързан със значимо намаление на САН,
редукция на телесното тегло и по-ниска честота на епизоди на хипогликемия, в сравнение с glipizide за период
от четири години
● дългосрочните резултати показват тенденция за постабилен гликемичен контрол и по-малка необходимост
за допълнителна терапия при dapagliflozin, в сравнение
с glipizide
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Тройната комбинирана терапия на saxagliptin с
dapagliflozin на фона на metformin при болни с недостатъчно
добър контрол на кръвната глюкоза при прием на metformin
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Фигура 3. Понижение на HbA1c след период от 24 седмици на лечение с dapagliflozin
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води до по-добър гликемичен контрол, в сравнение с двойната терапия със saxagliptin/metformin или dapagliflozin/
metformin (5).
Пациентите със ЗД2 често се нуждаят от прилагането на
няколко различни медикамента за постигане на ефективен
гликемичен контрол, поради прогресивния характер на заболяването.
В повечето случаи се прилага стъпаловидна терапия, като metformin е първоначален медикамент на избор, последван
от второ перорално антидиабетно лекарствено средство при
влошаване на гликемичния контрол и последващо интензифициране на терапията (добавяне на трето перорално средство или включване на инжекционен медикамент, ако такъв
не е бил използван на предишна стъпка от алгоритъма).
Няколко различни стандарта за лечение препоръчват двойна или тройна терапия, базирана на стойностите на HbA1c, но
към момента липсва пълна яснота за оптималната фармакологична комбинация между различните медикаменти.
Механизмите на действие на saxagliptin и dapagliflozin
са допълващи към metformin, като и двата са свързани с
нисък риск за епизоди на хипогликемия и имат неутрален
(saxagliptin) или намаляващ телесното тегло (dapagliflozin)
ефект.
Предходни изследвания показаха, че при пациенти със
ЗД2, saxagliptin (DPP-4 инхибитор) и dapagliflozin (SGLT2
инхибитор) подобряват гликемичния контрол и са добре толерирани като монотерапия или допълваща комбинираната терапия с други перорални антидиабетни медикаменти и
базален инсулин.
Проучването е фаза 3, 24-седмично, многоцентрово, рандомизирано, двойно-сляпо, активно-контролирано и паралелно-групово. Включени са пациенти на >/=18 години със
ЗД2 и недостатъчно добър гликемичен контрол (дефиниран като стойности на HbA1c 8-12%), на стабилна терапия с
metformin (>/=1500 mg дневно) за период >8 седмици, стойности на С-пептида >/=1.0 ng/ml и индекс на телесна маса
(ИТМ) </=45.0 kg/m 2.
Изключени са бременни жени, болни с неконтролирана
хипертония (>160/100 mmHg), плазмена глюкоза на гладно >/=15.0 mmol/l, ССЗ, застойна сърдечна недостатъчност
(NYHA клас IV), GFR <60 ml/min/1.73 m2 и значимо чернодробно заболяване.
Пациентите са разделени в три групи в съотношение
1:1:1: saxagliptin (5 mg дневно)/dapagliflozin (10 mg дневно)/metformin (n=179); saxagliptin (5 mg дневно)/плацебо/
metformin (n=176); dapagliflozin (10 mg/дневно)/плацебо/
metformin (n=179) за период от 24 седмици.
Първичен показател за краен изход е промяната спрямо
изходните стойности на HbA1c на 24-та седмица. Вторични
показатели са: промяна в стойностите на постпрандиалната
глюкоза (на втория час); промяна в стойностите на кръвната глюкоза на гладно; процент пациенти, които са постигнали терапевтичен гликемичен отговор (дефиниран като стойности на HbA1c <7%); промяна в телесното тегло на 24-та
седмица.
Обхванатите пациенти са със средни изходни стойности
на HbA1c от 8.9%, давност на диабета 7.6 години, ИТМ 32 kg/
m 2. На 24-та седмица от проследяването, промяната в HbA1c
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-0.32% (-0.54%, -0.10%)
P=0.0040

е била -1.5% (в групата saxagliptin/dapagliflozin/metformin),
-0.9% (при saxagliptin/metformin) (p<0.0001) и -1.2% (при
dapagliflozin/metformin) (p<0.02).
Процентът пациенти, постигнали HbA1c <7%, e бил
41% (при saxagliptin/dapagliflozin/metformin), 18% (при
saxagliptin/metformin) и 22% (при dapagliflozin/metformin).
При извършен post hoc анализ са сравнени групите със
saxagliptin (n=175) и dapagliflozin (n=172) в добавка към
metformin. Стойностите на HbA1c на 24-та седмица са намалели съответно с -1.2% (при dapagliflozin) срещу -0.9% (при
saxagliptin) (р=0.004) (фиг.3).
В групата с dapagliflozin е имало сигнификантно по-значимо намаление на стойностите на кръвната глюкоза на
гладно (-1.8 срещу -0.8 mmol/l, р=0.001). В същата група е
имало и по-голямо намаление на телесното тегло (-2.39 kg
срещу 0 kg, p<0.0001).
Оценката на безопасността е включвала оценка на нежеланите странични ефекти, честота на хипогликемия, отклонения в лабораторните стойности и виталните показатели.
Епизодите на хипогликемия са дефинирани като леки (плазмена глюкозна концентрация <3.5 mmol/l), значими (симптоматична хипогликемия, налагаща помощ поради тежки
нарушения в съзнанието или поведението, с или без плазмена глюкозна концентрация <3 mmol/l) и други.
Въпреки значителното намаление на HbA1c, епизодите на
хипогликемия са били ниски (около 1% за трите групи), като
не са отчетени тежки епизоди на хипогликемия.
Най-често уроинфекции са диагностицирани в групата
със saxagliptin/metformin (5%) и dapagliflozin/metformin (4%),
в сравнение с тройната комбинация saxagliptin/dapagliflozin/
metformin (0.6%). Гениталните инфекции са били най-чести
при dapagliflozin/metformin.
Намаление на САН е отчетено само при saxagliptin/
dapagliflozin/metformin и dapagliflozin/metformin (-1.9 и -3.5
mmHg съответно).
EASD и ADA препоръчват добавянето на трети не-инсулинов медикамент в лечението на някои пациенти, като се
вземат предвид предимствата и рисковете на подобна терапия. Този нов подход на тройна антидиабетна комбинация
(DPP-4i и SGLT2i като допълнение към metformin) e ефективен и добре толериран при неконтролиран ЗД2.
Комбинацията saxagliptin/dapagliflozin/metformin намалява по-значително стойностите на HbA1c, като спомага по-
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Изводите за клиничната практика:
● тройната
комбинирана
терапия
saxagliptin/
dapagliflozin/metformin е толерирана добре, без да повишава риска за хипогликемия и води до редукция на телесното тегло
● освен при пациенти с много високо ниво на HbA1c
(>10%) и данни за хиповолемия и/или загуба на телесно
тегло, за които стандарт за лечение е приложението на
инсулин, новата тройна комбинация може да е ефективна и безопасна алтернатива при случаи, които не са добре
контролирани на монотерапия с metformin
● като допълнителна терапия към metformin, в групата с dapagliflozin е имало сигнификантно по-значимо намаление на стойностите на кръвната глюкоза на гладно и
на HbA1c на 24-та седмица спрямо групата с DPP-4i.

Dapagliflozin намалява албуминурията
при пациенти със ЗДТ2 и артериална
хипертония на терапия с РАС блокери
Dapagliflozin ефективно намалява албуминурията при пациенти със ЗДТ2 и артериална хипертония (АХ), които са на
терапия с инхибитори на ренин-ангиотензиновата система
(РАС) (6). Този ефект се запазва и след корекция на резултатите по отношение на HbA1c, САН, телесното тегло и eGFR.
Пациентите със ЗДТ2 са с повишен риск едновременно за
ССЗ и хронично бъбречно заболяване (ХБЗ). Известните рискови фактори за това са: хипергликемия, хипертония и албуминурия.
Dapagliflozin подобрява гликемичния контрол и има благоприятни ефекти върху телесното тегло, артериалното налягане (АН) и албуминурията.
Наличните данни сочат, че SGLT2 инхибирането може да
има и ренопротективни ефекти. Те могат да бъдат обяснени с повишена тубуло-гломерулна обратна връзка, което води до намаление на интрагломеруларното налягане и съпътстващо бързо намаление на гломерулната хиперфилтрация.
Проучването е post hoc анализ на данните от две многоцентрови, рандомизирани, двойно-слепи, паралелни, плацебо-контролирани, фаза 3 клинични изпитания, проведени в
периода 2010-2013, които изследват ефикасността и профила
на безопасност на dapagliflozin при пациенти със ЗДТ2 с албуминурия и недостатъчно добре контролирана АХ, въпреки приложената терапия с ACE инхибитор (ACEi) или ангиотензин рецепторен блокер (ARB).
Критерии за включване са: възраст 18-89 години; недобре
контролиран ЗД2 (HbA1c 7.0-10.5%); недобре контролирана
АХ (140-165 mmHg/85-105 mmHg в седнало положение); албуминурия (съотношение албумин/креатинин в урината UACR >/=30 mg/g).
Всички пациенти са приемали постоянна доза на перорален антидиабетен медикамент за >6 седмици (12 седмици за

тиазолидиндионите) или инсулин (като монотерапия или в
комбинация с перорален антидиабетен медикамент) за период от осем седмици, и постоянна доза на АСEi или ARB >4
седмици. От проучването са изключени болни с клирънс на
креатинина <60 ml/min.
Пациентите са разделени в две групи: dapagliflozin 10 mg
(n=167) или плацебо (n=189), като са проследени за период от
12 седмици. В групата с dapagliflozin е отчетено по-значимо
(с -33.2%) намаление на албуминурията. Тази редукция се е
запазила и след корекцията на резултатите за пол, възраст,
промени в HbA1c, САН, телесното тегло и eGFR (-23.5%).
От 1062 пациенти, включени в двете проучвания, общо
356 са били с изходно UACR >/=30 mg/g, като са разделение в
две групи: dapagliflozin (n=167) или плацебо (n=189). Средната възраст на изследваните е 55 години (22-74 години), давността на ЗДТ2 и АХ - около осем години, като мнозинството от тях (75%) са били с микроалбуминурия.
Пациентите на терапия с dapagliflozin 10 mg са имали
средни изходни стойности на UACR 75 mg/g, които са намалели до 46.5 mg/g след четириседмична терапия и са останали стабилни на 50 mg/g за период от 12 седмици. При болните в плацебо групата, UACR е намаляло от 78 mg/g на 66
mg/g на четвъртата седмица и на 74 mg/g на 12-ата седмица.
В сравнение с плацебо, dapagliflozin е понижил сигнификантно албуминурията (с -33.2%) на 12-ата седмица.
Сходен процент промени са наблюдавани при пациентите
с изходна микроалбуминурия (-35.4%) или макроалбуминурия (-28.3%).
Процентът изследвани с поне 30% намаление на албуминурията на 12-ата седмица е 49.7% (при dapagliflozin) и
37.4% (при плацебо). С по-нисък процент подобрение в макро- или микроалбуминурията (до микро- или нормоалбуминурия) са били съответно - 40.5 и 23.9% (фиг.4).
Изходните стойности на eGFR са били съответно 82.1
и 85.8 ml/min/1.73 m2 в групите с dapagliflozin и плацебо. Първоначално намаление на eGFR е наблюдавано при
dapagliflozin, което на четвъртата седмица е достигнало до
-4.8 ml/min/1.73 m2.
Намалението на eGFR се е запазило по време на терапията, като се е увеличило с 0.7 ml/min/1.73 m2 над изходните нива една седмица след преустановяване на лечението (фиг.5).
Фигура 4. Промяна, спрямо изходната стойност, в съотношението албумин/креатинин (UACR). На 12-ата
седмица над 49% от пациентите са с намаление
над 30% на албуминурията.
0
Промяна в съотношението
албумин/креатинин, % (95% CI)

голям процент пациенти да постигнат HbA1c <7 %, в сравнение със saxagliptin/metformin или dapagliflozin/metformin.
В двете групи с dapagliflozin е наблюдавано намаление в телесното тегло (с около 2 kg) и на САН, което отразява ползотворните ефекти на SGLT-2i.
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Промяна в eGFR, ml/min/1.73 m2 (95% CI)

Фигура 5. Dapagliflozin намалява гломерулната хиперфилтрация при пациенти със ЗД2 и артериална хипертония

Изводите за клиничната практика:
● намалението на албуминурията при пациенти със
ЗД2 и АХ на терапия с РАС блокери е по-изразено при
прилагане на dapagliflozin, в сравнение с плацебо. Този
ефект на медикамента в по-голямата си част е независим
от промените в HbA1c, САН, телесното тегло или eGFR.
● профилът на безопасност на dapagliflozin e сходен с
този, установен при предходни проучвания, като не е установено повишение на честотата на значителни нежелани ефекти върху бъбречната функция
● подобреният гликемичен контрол, намалението на
САН и телесното тегло при приложение на dapagliflozin,
в допълнение към благоприятните ефекти върху бъбреците, може да намали прогресията на диабетната бъбречна
болест (диабетната нефропатия), което налага допълнителни проучвания в тази област.
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След корекция на данните, според промените на HbA1c,
САН, eGFR, телесното тегло, пол и възраст, промените в UACR
на 12-ата седмица са били -23.5% в групата с dapagliflozin.
Терапията с dapagliflozin е толерирана добре и не е довела до преустановяване на лечението в резултат на нежелани странични ефекти. Честотата на нежеланите странични
ефекти в резултат на намалението на циркулиращия обем,
инфекции на уринарния тракт и нарушение на бъбречната
функция са били ниски, макар че са били малко по-високи в
групата с dapagliflozin.
Д-р Ивайло ТРАЯНОВ

Ефекти на dapagliflozin в глюкозната хомеостаза при захарен диабет тип 2. МД, бр. 2, февруари 2015
Dapagliflozin като добавена към metformin терапия при пациенти с диабет тип 2. МД, бр. 5, ноември 2014
Dapagliflozin за контрол на диабет тип 2 – за или против? Доктор Д, 2011, бр. 2
Dapagliflozin ефективен за лечение на диабет тип 2 при неадекватен гликемичен контрол с
metformin. Доктор Д 2010, бр. 4
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Инкретин-базирани
терапии
Историята...
През 1902 година Bayliss и
Starling формулират тезата, че чревната лигавица произвежда химическа субстанция, която стимулира
панкреасната секреция. Тази активна субстанция е наречена 30 години по-късно - през 1932 от La Barre
- “инкретин.”
През 60-те години на миналия
век различни изследователски екипи, независимо едни от други, демонстрират, че перорално приетата
глюкоза предизвиква много по-изразен инсулинов отговор (наречен „инкретинов ефект“), отколкото интравенозното инжектиране на
глюкоза.
През 1985 е установен химическият състав на инкретина глюкагон-подобен пептид -1 (GLP-1) и са
демонстрирани неговите инсулинотропни свойства. През следващата година Nauck и сътр. публикуват данни за намален инкретинов
ефект при пациентите с диабет тип
2 (ДТ2).
През 1993, е демонстрирано, че
при пациенти с лош контрол на
ДТ2 - еднократната инфузия на активен GLP-1 увеличава инсулиновата секреция, като това действие
е глюкозо-зависимо и води до нормализиране на кръвната глюкоза на
гладно. Следва откритието, че GLP1 се разгражда в неактивна форма в
рамките на 2 минути от протеазата
дипептидил-пептидаза-4 (DPP-4).
Скоро след това са описани и
други ефекти на GLP-1 като: инхибиторно действие върху глюкагоновата секреция в алфа-клетките, влияние върху стомашното изпразване
и усилване на чувството за ситост
(невротрансмисия).

Настоящите терапевтични подходи за инкретин-базирана терапия
са два: резистентни на DPP-4 миметици/аналози на GLP-1 или инхибитори на ензима DPP-4 („глиптини“),
които постигат удължаване на активността ендогенно секретирания хормон GLP-1.
Инкретиновите терапии дават възможност за подбор на ефективни и индивидуализирани лечебни режими при
пациентите с диабет тип 2 (ДТ2), като
създават благоприятни предпоставки
за спазване на терапията, за подобряване на клиничния изход и за забавяне
на прогресията на заболяването.
Действието на тези медикаменти
не е ограничено до стимулиране на
инсулиновата секреция и потискане
на глюкагоновата секреция, а те водят и до негликемични благоприятни ефекти като загуба на тегло (или
липса на промяна), подобряване на
бета-клетъчната функция и на някои от сърдечносъдовите (СС) рискови фактори.
Инкретин-базираните терапии упражняват ефектите си чрез инкретиновата система, като са насочени
специфично към рецептора на инкретиновия хормон GLP-1 (glucagon-like
peptide 1), който отчасти е отговорен
за увеличаване на глюкозо-зависимата инсулинова секреция, в отговор
на приема на нутриенти (инкретинов
ефект).
При хората с ДТ2 фармакологичните
дози/концентрации на активен GLP-1
могат да компенсират неспособността на бета-клетките да отговорят на
главния инкретинов хормон - глюкозозависим инсулинотропен полипептид (glucose-dependent insulinotropic
polypeptide – GIP), поради което GLP-1
е подходяща изходна субстанция за
инкретин-базирани глюкозопонижаващи медикаменти.
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Настоящи инкретин-базирани
терапии:
● 5 GLP-1 рецепторни агонисти (GLP-1RA) - промотират GLP-1
рецепторното (GLP-1R) сигнализиране. Разделят се на „инкретинови миметици“ (exenatide, exenatide
LAR, lixisenatide*) и „инкретинови
аналози“ (liraglutide*, dulaglutide,
albiglutide), които циркулират във
фармакологични
концентрации.
Прилагат се инжекционно – двукратно (exenatide BID) или еднократно дневно (QD – liraglutide*,
lixisenatide*), или еднократно седмично (QW – exenatide LAR - EQW,
dulaglutide, albiglutide), в зависимост от продължителността на
тяхното действие.
● 5 инхибитори на дипептидил
пептидаза-4 (dipeptidyl peptidase-4
- DPP-4i) - предотвратяват разграждането на ендогенно освободения
GLP-1, блокирайки действието на
отговорния за това ензим - DPP-4;
водят до удължен полуживот на активния GLP-1, който циркулира във
физиологични концентрации. Всичките „глиптини“ се прилагат перорално – еднократно (sitagliptin*,
saxagliptin, linagliptin*, alogliptin) или
двукратно (vildagliptin*) дневно.
И двата класа инкретин-базирани
терапии водят до понижаване на стойностите на плазмената глюкоза и, в резултат от техния глюкозо-зависим механизъм на действие, са свързани с
ниска честота на хипогликемия. Поради различните им механизми на действие, има разлики в профилите на ефикасност и толерантност както между
двата класа, така и между различните
представители на всеки един клас.
Представяме ви актуален преглед на
приликите и различията между инкретин-базираните терапии и указания за
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избор на най-подходящата терапия за
лечение на ДТ2 при индивидуалния
пациент (1).

„Злокобен октет“...
Триото от нарушения в глюкозната хомеостаза при ДТ2 е описано през 1987 година: в периферната мускулатура и черния дроб
- инсулинова резистентност, а в бета-клетките - намален капацитет за
секреция на инсулин, като тази секреторна дисфункция намалява
прогресивно във времето и от един
момент нататък не може повече да
компенсира инсулиновата резистентност („триумвиратна теория“
на Ralph DeFronzo).
През 2009, DeFronzo развива
своята теория за патогенезата на
ДТ2, дефинирайки заболяването като „злокобен октет“, съставен не от
три, а от осем патофизиологични
механизми.
Липотоксичността, в резултат на
инсулиновата резистеност на липоцитите и повишените плазмени
нива на свободни мастни киселини, превръща метаболитното нарушение в дисхармоничен квартет; нарушеният инкретинов ефект
е квинтесенциалният пети елемент, формиращ квинтет от нарушения; хиперглюкагонемията превръща дисхармонията в разстроен
секстет, повишената глюкозна реабсорбция в бъбреците, в резултат на свръхрегулацията на натриево-глюкозния ко-транспортер тип
2 (SGLT2) в проксималните каналчета на нефроните, е причината за
какофоничен септет, а участието на
хипоталамуса, който е отговорен за
повишения апетит и увеличения
прием на храна, дооформя злокобния октет...
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ДТ2 е хронично, прогресивно заболяване, което се характеризира с нарушена регулация на глюкозната хомеостаза, причинена от различни
отклонения: инсулинова резистентност на периферната мускулатура и
на мастната тъкан; намален инкретинов ефект; нарушена функция на бетаклетките, която прогресивно се понижава и води до намалена секреция на
инсулин първоначално след нахранване, а след това и на гладно; хиперглюкагонемия постпрандиално или
на гладно поради нарушена функция
на алфа-клетките, повишена продукция на глюкоза от черния дроб (неоглюкогенеза) в резултат на инсулинова
резистентност на хепатоцитите или на
намален инкретинов ефект.

Поради прогресивния характер на
ДТ2, при повечето пациенти се налага
интензифициране (ескалиране) на фармакологичната терапия, като първоначално се започва с монотерапия, след
което се преминава към двойна, а покъсно и към тройна комбинирана терапия с различни антигликемични средства – перорални или инжекционни,
включително инсулин (конвенционален човешки или аналогов) - стъпаловиден терапевтичен алгоритъм. Типичните придружаващи състояния са
затлъстяване, дислипидемия и артериална хипертония, които допринасят за
повишена сърдечносъдова (СС) заболеваемост и смъртност.
Повечето от „класическите“ глюкозопонижаващи средства имат нежелани ефекти като хипогликемия и/или
покачване на теглото, които демотивират пациентите да спазват терапията
(намаляват комплайънса) от една страна, а от друга – ограничават възможностите за интензифициране на антидиабетното лечение с цел постигане на
оптимален гликемичен контрол.

Зима, 2016

Митове, легенди и реалност:
Между Сцила и Харидба...,
между чука и наковалнята
Лечението на ДТ2 е баланс между двете „чудовища“ – хипогликемия и свързаните с нея повишена
заболеваемост и смъртност (включително внезапна смърт) и хипергликемия и свързаните с нея повишена заболеваемост и смъртност...
Подобно на Одисей в древногръцката митология, нашате дилема е да
избираме „между двете злини“ –
Сцила и Харидба, така че да постигнем при всеки пациент с ДТ2 оптималното за него състояние в реалния живот...
„Идеалното“ антигликемично средство при ДТ2 би трябвало да контролира стойностите на кръвната глюкоза без
риск за хипогликемия, като осигурява допълнителни благоприятни ефекти
върху бета-клетъчната функция, теглото, липидния профил, артериалното налягане и сърдечносъдовия риск.
Инкретин-базираните терапии използват хормоните GLP-1 и GIP, които
стимулират освобождаването на инсулин от бета-клетките на панкреаса
при повишаване на глюкозните концентрации.
Приложената перорално глюкоза предизвиква по-висок инсулинов секреторен отговор, отколкото интравенозно влятата глюкоза, дори и при еднакви
глюкозни концентрации – феномен, който се означава като „инкретинов ефект.“
При ДТ2 инкретиновият ефект е редуциран, но терапевтично инкретинова активност може да се осигури от
супрафизиологични дози GLP-1 или
подобни средства, които стимулират
GLP-1 рецептора (GLP-1 R).
Инкретин-базираните терапии са
насочени срещу три-четири от 8-те патофизиологични механизми, описано
от ДеФронцо, тъй като те:
1. Подобряват бета-клетъчната функция и стимулират секрецията на инсулин (и двата класа – GLP-1RA и DDP-4i)
2. Потискат глюкагоновата секреция от алфа-клетките и намаляват чернодробната неоглюкогенеза (GLP-1RA
и DDP-4i)
3. Подобряват инсулиновата резистентност (GLP-1RA и DDP-4i)
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4. Потискат апетита и повишават
чувството за засищане (GLP-1 RA)
Наред с това, те не са свързани с повишен риск за хипогликемия (ако не
се прилагат заедно със сулфонилурейни призводни или с инсулин), тъй като
действието им върху бета- и алфа-клетките на панкреаса е глюкозо-зависимо.
Другите им предимства са, че могат
да понижават теглото (GLP-1 RA) или
да не оказват влияние върху него (DDP4i). Свързват се и с други потенциални
ползи като понижаване на артериалното налягане (АН) и нивата на холестерола. В резултат на това, тези лекарства
могат да бъдат от полза при пациенти с
ДТ2, които имат затлъстяване, артериална хипертония (АХ) и хиперхолестеролемия. А, това е най-често срещаният
фенотип сред популацията с ДТ2...
DDP-4i се свързат с понижение на
общия холестерол и с липса на ефект
върху останалите липидни показатели (LDL-холестерол, HDL-холестерол
и триглицериди), докато GLP-1 RA повлияват благоприятно всичките тези
липидни показатели.

Кардиологична перспектива
в лечението на ДТ2 при
използване на инкретинбазирани терапии
Публикуваните наскоро и последователно резултати от няколко клинични
проучвания за установяване на сърдечносъдова (CC) безопасност (cardiovascular
outcome trial - CVOT**) показват, че повечето от изследваните до момента инкретин-базирани терапии имат неутрален ефект (изпълнен критерий за non
inferiority в сравнение с плацебо) върху крайните СС резултати: sitagliptin
(TECOS), saxagliptin (SAVOR-TIMI
53), alogliptin (EXAMINЕ), lixisenatide
(ELIXA) при пациенти с ДТ2 и изявено ССЗ (включително с остър коронарен
синдром в EXAMINЕ) или с множество
допълнителни СС рискови фактори.
Liraglutide (LEADER) дори демонстрира превъзходство (superiority) за
намаляване на честотата на СС резултати (значимо понижение в сравнение
с плацебо).

Инкретиновата система при
здрави хора и при болни с ДТ2
Хормоните на гастроинтестиналния тракт (ГИТ) – инкретините GIP и

GLP-1, които се отделят съответно от
интестиналните K- и L-клетки в рамките на минути след приема на храна,
медиират инкретиновия ефект и заедно са отговорни за до 70% от инсулиновия секреторен отговор след пероралния прием на глюкоза.
При ДТ2 инкретиновият ефект е
силно понижен и дефектната инкретин-медиирана стимулация е отчасти
отговорна за нарушената инсулинова
секреция при тези болни.

Инсулинотропни ефекти на
инкретиновите хормони
При ДТ2 инсулинотропните ефекти
на GIP на практика липсват. Дори фармакологичните дози на GIP имат само
леко изразени ефекти върху инсулиновата секреция.
Но инсулинотропните ефекти на
GLP-1 са поне отчасти запазени при
ДТ2, въпреки че ендогенната GLP1-медиирана инсулинова секреция не
може да компенсира загубата на инсулинотропна активност на GIP.
На почти всички етапи на ДТ2, фармакологичните дози на GLP-1 водят до
сигнификантно възстановяване на инсулиновата секреция до нива, приближаващи се до нормалните, и могат да
доведат до нормализиране на стойностите на плазмената глюкоза на гладно
(ПГГ) в кратки срокове.
Това показва, че инсулиновият секреторен механизъм отговаря по-добре на GLP-1, отколкото на други субстанции, макар и това да е в по-малки
граници, отколкото при здравите хора.
Освен това, както и при здравите хора, инсулинотропните действия на екзогенно приложения GLP-1 са глюкозо-зависими (с идентични гранични
стойности на глюкозата) при пациентите с ДТ2.
Интерес представлява фактът, че
при хората с ДТ2 ефектите на екзогенно приложения GLP-1 не могат да се
увеличат чрез GIP. Това може да отразява понижен отговор на бета-клетките към GIP при хората с ДТ2.
Глюкагон се секретира от панкреасните алфа-клетки и оказва противоположни
на инсулина ефекти, като регулира продукцията на глюкоза в черния дроб. При
здрави хора, перорално или интравенозно приложената глюкоза води до потискане на секрецията на глюкагон.

Зима, 2016

При ДТ2, нарушеното потискане
на глюкагона води до хиперглюкагонемия – както на гладно, така и постпрандиално. При болните с ДТ2 често
се наблюдава парадоксално повишаване на глюкагона след прием на храна,
като се смята, че понижената чувствителност на алфа-клетките към глюкоза
(и инсулин) може да бъде отговорна за
тази хиперглюкагонемия.
Инкретиновите хормони играят също така важна роля при регулацията
на освобождаването на глюкагон и изглежда, че GLP-1 е физиологичен инхибитор на глюкагоновата секреция.
При ДТ2 супрафизиологичните дози GLP-1 могат да доведат до пълно
възстановяване на чувствителността
на алфа-клетките, като улесняват нормалното, медиирано от глюкозата, потискане на секрецията на глюкагон.
Подлежащите механизми на тези
глюкагоностатични ефекти не са напълно уточнени, но могат да включват
директна алфа-клетъчна инхибиция
или индиректно потискане чрез стимулация на освобождаването на соматостатин от съседните делта-клетки.
Резултатите от клинични проучвания
показаха, че GLP-1-индуцираното потискане на глюкагоновата секреция допринася значително за глюкозопонижаващите способности на GLP-1-базираните
терапии и може да има важно значение за
техните инсулинотропни ефекти.

Развитие на инкретинбазираните терапии
Тъй като инсулинотропните ефекти на GLP-1 са частично запазени при
ДТ2, повечето фармакологични усилия са насочени към използване на запазената способност на GLP-1 да стимулира GLP-1R (а не функционално
неефективния GIP рецептор), за да се
възстанови инкретиновата активност.
Нативният GLP-1 има полуживот
от около 2 минути в резултат от разграждането от DPP-4 и бързия бъбречен клирънс както на интактните, така и на разградените GLP-1 молекули.
Следователно, е необходима постоянна интравенозна инфузия на GLP-1
за осигуряване на гликемични ползи
при хората с ДТ2. Тъй като в клиничната практика това е трудно осъществимо, се използват други стратегии
при разработването на приложими ин-
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кретин-базирани терапии.
Използват се два подхода:
● инхибиране на DPP-4, което предотвратява протеолитичното разграждане и инактивиране на GLP-1, като по
този начин се използват глюкозопонижаващите свойства на ендогенно секретирания GLP-1 от ГИТ
● приложение на GLP-1RA (GLP-1
аналози с по-бавно разграждане от DPP4 и с удължено време на полуживот)

Структура, форма и
приложение на инкретиновите
терапии
DPP-4 инхибитори. Sitagliptin е първият селективен инхибитор на DPP-4,
последван от vildagliptin, saxagliptin,
linagliptin и най-новият - alogliptin.
Sitagliptin е непептидно хетероциклично съединение с бързо начало и голяма продължителност на действие,
докато vildagliptin и saxagliptin са цианопиролидини с бавно начало и голяма продължителност на свързване с
DPP-4 ензима.
Linagliptin
(метилксантин)
и
alogliptin (хетероцикличен аминопиперидин) се различават още повече.
Различните химични структури оказват влияние върху фармакокинетичните свойства, формата на приложение и
дневното дозиране и могат да определят специфичността, поносимостта и
профилите на безопасност.
DPP-4i се прилагат перорално като
монотерапия или в комбинация с други антихипергликемични средства,
най-често metformin, включително и
под формата на готови фиксирани комбинации с метформин.
GLP-1RА - exenatide, liraglutide,
lixisenatide, dulaglutide и albiglutide.
Тези молекули са разработени на базата на човешки GLP-1 (GLP-1 аналози, ДНК рекомбинантна технология liraglutide, dulaglutide и albiglutide) или
на exendin-4 (exenadine, lixisenatide) синтетична версия на пептид, изолиран от слюнката на гигантската рептилия Heloderma suspectum (Gila).
Общото между всичките пет представители на класа е, че са резистентни на разграждане от ензима DPP-4 поради някакво структурно различие с
естествения GLP-1.
GLP-1RA имат различно време на
полуживот и интервал на дозиране, по-
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ради което се разделят на: краткодействащи (exendine BID, lixisenatide) или
дългодействащи (liraglutide, exendine
QW, dulaglutide и albiglutide). Всички
одобрени към настоящия момент представители на класа се прилагат подкожно – сътветно двукратно – exenatide
BID (с интервал на приложение >6 часа, в рамките на 60 min от двете основни хранения за деня) или еднократно
дневно (QD – liraglutide и lixisenatide),
или веднъж седмично (QW – exenatide
LAR, dulaglutide и albiglutide).
Semaglutide е нов GLP-1RA, който в
момента се намира във фаза 3 проучвания и се разработва за подкожно приложение един път седмично. Освен това, комбинация от GLP-1RA/базален
инсулин беше наскоро одобрена и други комбинирани продукти са в процес
на разработване.

Клинична приложимост на
инкретиновите терапии
DPP-4 инхибитори. Типично за
DPP-4i е, че понижават активността
на серумната DPP-4 с >80%, което води до удвояване на концентрациите на
интактния биологично активен GLP1. Това е асоциирано с повишена инсулинова и понижена глюкагонова секреция, което от своя страна води до
редукция на нивата на постпрандиалната глюкоза (ППГ).
Относително дългият полуживот на
sitagliptin, linagliptin и alogliptin позволява еднократното дневно дозиране. Saxagliptin е също така подходящ за
приложение веднъж дневно поради наличието на активен метаболит, който
инхибира DPP-4. Поради по-краткия
полуживот на vildagliptin, той трябва
да се прилага два пъти дневно.
Тъй като vildagliptin и saxagliptin се
елиминират отчасти през черния дроб,
при пациенти с нарушена чернодробна
функция дозата трябва да се намали.
За sitagliptin, vildagliptin, linagliptin
и alogliptin не са известни клинично значими междулекарствени взаимодействия, но saxagliptin се метаболизира от хепаталната цитохром P450
(CYP450) ензимна система, поради
което може да взаимодейства с други
медикаменти. Затова, при едновременен прием на saxagliptin и CYP3A4/5
нхибитори е необходимо понижаване
на неговата доза.
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Важна разлика между DPP-4i е
пътят на елиминиране. Sitagliptin,
vildagliptin и alogliptin имат предимно
бъбречна екскреция (75-85%), докато
клирънсът на saxagliptin е както чрез
бъбреците, така и чрез черния дроб.
Linagliptin се екскретира предимно (90%) непроменен с изпражненията, като бъбречната му екскреция е
под 5%. Поради това, той е глиптинът
на първи избор за гликемичен контрол
при пациентите с хронично бъбречно
заболяване (ХБЗ) и ниска скорост на
гломерулна филтрация (GFR). Останалите глиптини изискват намаляване на
дозировките в зависимост от GFR.
Линаглиптин е единственият DPP-i,
при който не се налага регулиране на
дозата при пациенти с ДТ2 и стадий 4
на ХБЗ (GFR<30 ml/min/1.73 m2). Той е
единственото алтернативно на инсулина антидиабетно срeдство, което може да се прилага при болни с GFR<15
ml/min/1.73 m2 (стадий 5 на ХБЗ).
Всички DPP-4 инхибитори оказват
ефектите си върху гликемията по сходен механизъм чрез повишаване на нивата на GLP-1 1.5-3 пъти (близо до физиологичните граници).
След постигането на максимална
инхибиция на DPP-4, настъпва плато
в понижаването на гликирания хемоглобин (HbA1c). Редукцията на HbA1c
е сходна сред този клас медикаменти
(липсват разлики в глюкозо-понижаваща им ефикасност).
DPP-4i могат да се препоръчат при
пациентите с умерено повишаване на
HbA1c и ППГ, като при тези обстоятелства има реален шанс за постигане на
таргетните стойности на HbA1c.
Поносимостта към DPP-4i е отлична
и, поради глюкозозависимия им механизъм на действие, те са асоциирани с нисък риск за хипогликемия (освен в случаите, когато се използват в комбинация
със сулфонилурейни производни или
инсулин). Броят на нежеланите ефекти,
за които се съобщава в клинични проучвания, е сходен при приемащите DPP-4i
спрямо получаващите плацебо.
Въпреки отделни съобщения и дискусии относно възникването на панкреатит, потенциално индуциран от
DPP-4 инхибиторите, Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) и Европейската лекарствена
агенция (EMA) излязоха със станови-
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ще, че все още няма достатъчно данни,
потвърждаващи асоциацията между
инкретин-базираните терапии и развитието на панкреатит или карцином
на панкреаса.
Краткодействащи GLP-1RА. Краткият полуживот (2.4 часа) на exenatide
изисква двукратно дневно дозиране BID (по време на хранене).
Lixisenatide е нов краткодействащ
GLP-1RA, подобен на exenatide, но се
инжектира еднократно дневно. Пикови
плазмени концентрации се постигат в
рамките на 1.5-3.5 часа след неговото
приложение.
Дългодействащи GLP-1RA. Подългият полуживот на liraglutide (13
часа) позволява еднократно дневно дозиране – QD (независимо от времето
на хранене). Пиковите плазмени концентрации са по-високи за liraglutide, в
сравнение с други форми на exenatide
(BID или за еднократно седмично приложение - QW), най-вероятно поради
значително свързване с албумина.
Изчислено е, че само 1-2% oт
liraglutide е “свободен“ и е в състояние
да дифундира в таргетните тъкани и да
взаимодейства с рецепторите.
Exenatide LAR, приложен QW, има
удължена продължителност на действие с бифазен модел на освобождаване, с първоначален пик, последван от
трайно освобождаване. Терапевтични
лекарствени нива се постигат след две
седмици, а стабилни плазмени концентрации след >/=6 седмици.
Полуживотът на albiglutide е около
пет дни, като стабилни нива се постигат в рамките на 3-5 седмици.
Полуживотът на dulaglutide е около 4.5 дни, а стабилни плазмени концентрации настъпват в рамките на 2-4
седмици.
DPP-4i увеличават ендогенния GLP-1
до физиологични нива (10-25 pmol/l), докато GLP-1RA достигат по-високи фармакологични нива (стойности на стабилния активен liraglutide 60-90 pmol/l).
Не е известно, обаче, дали тъканното
разпределение е сходно за всички GLP1 RA и би било интересно да се разбере
какво ниво на експозиция на GLP-1 настъпва в бета-клетките и в автономната
и централната нервна система.
Преобладаващият механизъм на екскреция на exenatide е чрез гломерулна филтрация с последваща проте-

олитична деградация. Поради това,
експозицията на exenatide се увеличава при хората с ХБЗ и GFR<60, в сравнение с хората с нормална бъбречна
функция.
Exenatide BID изисква регулиране на дозата (редукция с 50%) при
GFR</=50, като не трябва да се прилага при GFR<30.
Еxenatide QW не се препоръчва при
пациенти с GFR<60, поради липсата на
клиничен опит.
Елиминирането на lixisenatide е също чрез бъбреците, но може да се прилага при болни с лека до умерена степен на ХБЗ.
Liraglutide се метаболизира ендогенно, като не се елиминира през единединствен орган. Експозицията на
liraglutide не е повишена при пациенти с
нарушена бъбречна функция, но към настоящия момент не се препоръчва при
болни с GFR<30, поради ограничен клиничен опит с тази популация. Не е необходимо регулиране на неговата доза при
умерена степен на ХБЗ (GFR 30-59).
Albiglutide и dulaglutide се метаболизират и не изискват адаптиране на
дозата при умерено тежко бъбречно
увреждане, но не са разрешени да се
прилагат при тежка степен на ХБЗ.
GLP-1RA не се препоръчват при пациентите с леко, умерено или тежко
чернодробно увреждане поради ограничения клиничен опит.
Съпоставени с плацебо, GLP-1RA понижават нивата на HbA1c с около 1-1.5%.
Краткият полуживот на exenatide
BID и необходимостта той да се приема с храненето водят до понижение
предимно на ППГ.
За разлика от това, exenatide LAR и
liraglutide са асоциирани с понижаване както на ППГ, така и на плазмената
глюкоза на гладно (ПГГ) в резултат намалената продукция на глюкоза от черния дроб на гладно (неоглюкогенеза).
Поради глюкозозависимия им механизъм на действие, GLP-1RA са асоциирани с много нисък риск за хипогликемия.
Най-често наблюдаваното странично действие е преходно гадене, което
може да бъде минимизирано чрез започване на терапията с ниски дози и
постепенното им увеличаване.
Честотата на гадене и повръщане е сигнификантно по-ниска при
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albiglutide, приложен QW, в сравнение
с liraglutide.
Възникнаха опасения за възможна
асоциация между приема на GLP-1RA
и възникването на остър панкреатит,
в резултат на постмаркетингови съобщения при лекувани с exenatide BID.
Установяването или изключването
на причинно-следствена връзка между терапията с GLP-1RA и панкреатита при пациентите с ДТ2 е трудна, тъй
като тези болни имат трикратно повишен риск за панкреатит в сравнение
със здравите хора.
Прегледи на FDA и EMA от 2014 година установиха, че наличните към
момента проучвания не показват
причинно-следствена връзка между инкретиновите терапии и възникването на
панкреатит или карцином на панкреаса.

Директно сравнение между
GLP-1RA и DPP-4i
В сравнителни клинични пручвания бяха установени важни различия
между DPP-4i и GLP-1RAs при пациентите с ДТ2.
Гликемични ефекти. Проведени
са директни сравнителни проучвания
межу sitagliptin и GLP-1RA (liraglutide,
exenatide BID и exenatide QW) при пациенти с ДТ2 като допълнение към
metformin.
В сравнение със sitagliptin, терапията с liraglutide (1.2 или 1.8 mg) води
до сигнификантно по-големи понижения на HbA1c [-1.29% (1.2 mg) и -1.51%
(1.8 mg) спрямо -0.88% (sitagliptin)] и на
ПГГ [-1.71 mmol/l (1.2 mg) и -2.04 mmol/l
(1.8 mg) спрямо -0.59 mmol/l (sitagliptin);
р<0.0001 за всички сравнения].
Значително намаляване на ППГ
спрямо изходните стойности е наблюдавано при exenatide BID [6.2 +/0.3 mmol/l спрямо 2.1+/-0.3 mmol/l
(sitagliptin); p<0.0001].
Exenatide LAR, приложен веднъж
седмично, води до сигнификантна редукция на нивата на HbA1c (-1.5%
спрямо -0.9%; p<0.0001) и на ПГГ (-1.8
спрямо -0.9 mmol/l; p<0.0001) спрямо
изходните стойности, в сравнение със
sitagliptin, и при значително по-голям
брой от получавалите exenatide QW се
постигнат таргетни нива на ПГГ от 7
mmol/l (60 спрямо 35%; p<0.0001).
Установено е, че и терапията с
dulaglutide превъзхожда тази със
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NovoRapid
нашият начин
®

да се справим с диабета

НАЙ-ИЗПОЛЗВАНИЯТ БЪРЗОДЕЙСТВАЩ
ИНСУЛИН В БЪЛГАРИЯ И СВЕТА 2
Информация от кратката характеристика на продукта
NovoRapid® Penfill® 100 единици/ml инжекционен разтвор в патрон от 3 ml (1 ml съдържа 100 единици инсулин аспарт) за
лечение на ЗД при възрастни, юноши и деца на възраст 1 и повече години. Използва се в комбинация с интермедиерен или
дългодействащ инсулин. Индивидуалните инсулинови нужди при възрастни и деца обикновено са между 0,5 и 1,0 единица/
kg/дневно. Може да се наложи адаптиране на дозата при повишена физическа активност, промяна в обичайната диета
или при придружаващо заболяване. Бъбречно или чернодробно нарушение могат да намалят инсулиновите нужди. При
пациенти в старческа възраст; при бъбречно или чернодробно нарушение, трябва да се интензифицира проследяването на
глюкозата и дозировката трябва да се адаптира индивидуално. Безопасността и ефикасността на NovoRapid® при деца на
възраст под 1 година не са установени. При преминаване от други инсулинови продукти, може да се наложи адаптиране
на дозата. NovoRapid® се прилага чрез подкожно инжектиране в коремната стена, бедрото, мишницата, рамото или
глутеалната област. Поради по-бързото начало на действие, NovoRapid® обикновено трябва да се прилага непосредсвено
преди хранене, а ако се налага, може да се приложи скоро след хранене. NovoRapid® може да се използва за продължителна
подкожна инсулинова инфузия в помпени системи. NovoRapid® може да се прилага и интравенозно от лекари или друг
медицински персонал. Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните
вещества. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Преди пътуване през различни часови
зони, пациентът трябва да се посъветва с лекар. Неправилното дозиране или преустановяването на лечението, могат да
доведат до хипергликемия и диабетна кетоацидоза. Пропускане на хранене или непланирана усилена физическа активност
могат да доведат до хипогликемия. Особено при деца, трябва да се внимава инсулиновите дози (особено при базалноболусни схеми) да са в съответствие с приема на храна, физическата активност и настоящото ниво на кръвната захар, за да
се намали рискът от хипогликемия. Пациенти, чийто гликемичeн контрол е значително подобрен могат да усетят промяна
в техните обичайни предупредителни симптоми на хипогликемия. Те могат да изчезнат при пациенти с дългогодишен
диабет. Бързото начало на действие на NovoRapid® трябва да се има предвид при пациенти със съпътстващи заболявания
или лечение, при които може да се очаква забавена абсорбция на храната. Съпътстващи заболявания, особено инфекции
и температурни състояния, обикновено увеличават инсулиновите нужди на пациента. Съпътстващи заболявания на бъбреците, черния дроб, надбъбречните, хипофизната или щитовидната жлези могат да наложат промени на инсулиновата доза.
При преминаване между различни типове инсулинови продукти, ранните предупредителни симптоми на хипогликемия
могат да се променят и това трябва да се прави под стриктен лекарски контрол. Комбинация на NovoRapid® с пиоглитазон
Докладвани са случаи на сърдечна недостатъчност при употреба на пиоглитазон в комбинация с инсулин, особено при
пациенти с рискови фактори за развитие на сърдечна недостатъчност. Това трябва да се има предвид, ако се обмисля
лечение с комбинация от пиоглитазон и NovoRapid®. Пациентите трябва да бъдат наблюдавани за признаци и симптоми
на сърдечна недостатъчност, повишаване на теглото и оток. Лечението с пиоглитазон трябва да се прекрати, ако настъпи
някакво влошаване на сърдечните симптоми. Избягване на случайно объркване/лекарствени грешки Пациентите трябва
да бъдат инструктирани винаги да проверяват етикета на инсулина преди всяка инжекция, за да се избегне случайно
объркване между NovoRapid® и други инсулинови продукти. Инсулинови антитела Прилагането на инсулин може да
предизвика образуване на инсулинови антитела, което може да наложи корекция на дозата. Взаимодействия: Следните

Нашата мисия в Ново Нордиск е да променяме диабета
с подхода ни при разработването на терапии,
с ангажимента ни да работим, спазвайки етичните принципи
и с търсенето на лечение на диабета.

вещества могат да намалят инсулиновите нужди: Перорални антидиабетни лекарства, МАО-инхибитори, бета-блокери,
ACE-инхибитори, салицилати, анаболни стероиди и сулфонамиди. Следните вещества могат да увеличат инсулиновите
нужди: Перорални контрацептиви, тиазиди, глюкокортикоиди, тиреоидни хормони, симпатикомиметици, растежен хормон
и даназол. Бета-блокерите могат да маскират признаците на хипогликемия. Октреотид/ланреотид могат да повишат или
понижат инсулиновите нужди. Алкохолът може да усили или да намали хипогликемичното действие на инсулина. Фертилитет, бременност и кърмене: NovoRapid® може да се използва по време на бременност и кърмене. Препоръчва се
засилен контрол на кръвната захар и наблюдение на бременните жени с диабет. Проучвания при животни не показват някакви разлики между инсулин аспарт и човешки инсулин по отношение на фертилитета. Шофиране и работа с машини:
Способността на пациента да се концентрира и да реагира може да бъде нарушена в резултат на хипогликемия. Нежелани
лекарствени реакции: Най-честата нежелана реакция е хипогликемия. Тежката хипогликемия може да доведе до загуба
на съзнание и/или гърчове и може да причини преходно или трайно нарушение на мозъчната функция или дори смърт.
Нечести: В началото на лечението могат да възникнат рефракционни аномалии, едем и реакции на мястото на инжектиране
(болка, зачервяване, уртикария, възпаление, посиняване, подуване и сърбеж), които обикновено са преходни. Интензифицирането на инсулиновата терапия с рязко подобряване на гликемичния контрол може да се асоциира с временно влошаване на диабетната ретинопатия, докато дългосрочно подобреният гликемичен контрол намалява риска от прогресиране на
диабетната ретинопатия. Липодистрофия може да възникне на мястото на инжектиране. Постоянно редуване на местата на
инжектиране в дадена област намалява риска от развитие на такива реакции. Редки: Бързото подобрение на гликемичния
контрол може да се асоциира с остра болезнена невропатия, която обикновено е обратима. Реакции на генерализирана
свръхчувствителност (включващи генерализиран кожен обрив, сърбеж, изпотяване, стомашно-чревни смущения, ангионевротичен едем, затруднения в дишането, палпитация и понижаване на кръвното налягане) са много редки, но може да
бъдат потенциално животозастрашаващи. Честотата, типът и тежестта на нежеланите реакции в педиатричната популация,
при пациенти в старческа възраст и при пациенти с бъбречно или чернодробно увреждане, не показват различия спрямо
по-големия опит с общата популация. Съобщаване на подозирани нежелани реакции: Съобщаването на подозирани
нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават
всяка подозирана нежелана реакция чрез ИАЛ, ул. “Дамян Груев” № 8, 1303 София, тeл.: +359 2 8903417, уебсайт: www.
bda.bg. Предозиране: При инсулина не може точно да се определи предозиране, но хипогликемията може да прогресира,
ако са приложени много по-високи дози от нуждите на пациента. Несъвместимости: Този лекарствен продукт не трябва
да се разрежда или смесва с други лекарствени продукти с изключение на инфузионни разтвори. Специални предпазни
мерки при изхвърляне и работа: Не използвайте този лекарствен продукт, ако забележите, че разтворът не е бистър,
безцветен и подобен на вода. ПРУ: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Дания. РУ: EU/1/99/119/006.
Дата на актуализиране на текста 10/2016. По лекарско предписание.
Референции: 1. NovoRapid® Кратка характеристика на продукта 10.2016. 2. IMS.
D - 035/2016; ИАЛ №: 50340/28.11.2016
За повече информация: Ново Нордиск Фарма ЕАД, София 1407, ул. “Златен рог” 20, тел.: (02) 962 74 71/72

Веднъж дневно

TRESIBA

®

УЛТРАДЪЛГО
ДЕЙСТВИЕ3,4

ПОНИЖЕТЕ

КОНТРОЛИРАНО
HbA1C
Успешна редукция на HbA1C1,2
Понижен риск от нощни
хипогликемии
спрямо glargine U100 1,2*
Гъвкаво приложение
при необходимост 3
... веднъж дневно

* Отнася се за възрастните пациенти.

Информация от кратката характеристика на продукта
Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. Tresiba® 100 единици/ml инжекционен
разтвор в предварително напълнена писалка (1 ml съдържа 100 единици инсулин деглудек) за лечение на ЗД при възрастни, юноши и деца от
1 година нагоре. Tresiba® е базален инсулин за подкожно приложение веднъж дневно по всяко време на деня, за предпочитане по едно и също
време всеки ден. Дозира се в зависимост от индивидуалните нужди и може да е необходимо коригиране на дозата при повишена физическа активност, промяна в диетата или при съпътстващо заболяване. В случаите, когато приложението по едно и също време на деня е невъзможно,
Tresiba® позволява гъвкавост по отношение на времето на приложение. Винаги трябва да се осигуряват минимум 8 часа между инжекциите.
Препоръчителната дневна начална доза при ЗД тип 2 е 10 единици. При добавяне към GLP-1 рецепторни агонисти, препоръчителната начална
дневна доза е 10 единици. При ЗД тип 1 Tresiba® трябва да се използва веднъж дневно с инсулина по време на хранене. Изискват се последващи
индивидуални корекции на дозата. Препоръчва се внимателно проследяване на глюкозата по време на преминаването от други инсулинови продукти. Може да се наложи коригирането на дозите и времето за прилагане на успоредните бързодействащи или краткодействащи инсулинови
продукти или друго съпътстващо антидиабетно лечение. Смяната на базалния инсулин с Tresiba® може да стане единица към единица, въз основа
на дозата на предишния базален инсулин, последвано от индивидуални корекции на дозата. За пациенти с диабет тип 1, които преминават от
базален инсулин два пъти дневно или имат HbA1C < 8,0% по времето на преминаването, дозата на Tresiba® трябва да се определи на индивидуална основа. Въз основа на гликемичния отговор трябва да се има предвид намаляване на дозата. Tresiba® може да се използва при пациенти в
старческа възраст и при пациенти с бъбречно и чернодробно увреждане. Необходимо е да се интензифицира проследяването на глюкозата и дозата на инсулина трябва да се коригира индивидуално. При смяна на базален инсулин с Tresiba®, намаляването на дозата на базалния и болусния
инсулин трябва да се преценява индивидуално, за да се намали риска от хипогликемия. Tresiba® не трябва да се прилага интравенозно, интрамускулно и в инсулинови инфузионни помпи. Прилага се подкожно в бедрото, мишницата или коремната стена. Противопоказания:
Свръхчувствителност към активното вещество или някое от помощните вещества. Специални предупреждения и предпазни мерки при
употреба: Пропускане на хранене или непланирана усилена физическа активност могат да доведат до хипогликемия. Пациенти, чийто гликемичен контрол е съществено подобрен, могат да почувстват промяна в своите обичайни предупредителни симптоми на хипогликемия. Обичайните
предупредителни симптоми могат да изчезнат при пациенти с дългогодишен диабет. Съпътстващо заболяване, особено инфекции и фебрилни
състояния, обикновено повишават инсулиновите нужди. Съпътстващи заболявания на бъбреците, черния дроб или заболявания, засягащи надбъбречните жлези, хипофизната или щитовидната жлеза, могат да наложат промени на инсулиновата доза. Удълженият ефект на Tresiba® може да
забави възстановяването от хипогликемията. Неподходящата доза и/или преустановяване на лечението при пациенти, нуждаещи се от инсулин,
могат да доведат до хипергликемия и потенциално до диабетна кетоацидоза.. Обикновено първите симптоми на хипергликемия се появяват постепенно за няколко часа или дни. Те включват жажда, често уриниране, гадене, повръщане, сънливост, зачервена суха кожа, сухота в устата, загуба на апетит, както и дъх с мирис на ацетон. При ЗД тип 1, нелекуваните хипергликемични епизоди евентуално водят до диабетна кетоацидоза,
която е потенциално животозастрашаващо състояние. Преминаването на пациенти към друг тип, марка или производител на инсулин трябва да
става под лекарски контрол и може да доведе до необходимост от промяна на дозата. Комбинация с пиоглитазон Докладвани са случаи на сърдечна недостатъчност при употреба на пиоглитазон в комбинация с инсулин, особено при пациенти с рискови фактори за развитие на сърдечна недостатъчност. Това трябва да се има предвид, ако се обмисля лечение с комбинация от пиоглитазон и Tresiba®. При използване на тази комбинация,
пациентите трябва да бъдат наблюдавани за признаци и симптоми на сърдечна недостатъчност, повишаване на теглото и оток. Лечението с пиоглитазон трябва да се прекрати, ако настъпи някакво влошаване на сърдечните симптоми. Нарушение на очите Интензифицирането на инсулиновата терапия с рязко подобрение в гликемичния контрол може да се свърже с временно влошаване на диабетната ретинопатия, докато дългосроч-

Нашата мисия в Ново Нордиск е да променяме диабета
с подхода ни при разработването на терапии,
с ангажимента ни да работим, спазвайки етичните принципи
и с търсенето на лечение на диабета.

но подобреният гликемичен контрол намалява риска от прогресиране на диабетната ретинопатия. Инсулинови антитела Прилагането на инсулин
може да предизвика образуване на инсулинови антитела. В редки случаи наличието на антитела може да наложи промяна на дозата инсулин, за
да се коригира склонността към хипер- или хипогликемия. Взаимодействия: Следните вещества могат да намалят инсулиновите нужди: перорални антидиабетни лекарствени продукти, GLP-1 рецепторни агонисти, MAO-инхибитори, бета-блокери, АСЕ-инхибитори, салицилати, анаболни
стероиди и сулфонамиди. Следните вещества могат да увеличат инсулиновите нужди: перорални контрацептиви, тиазиди, глюкокортикоиди, тиреоидни хормони, симпатикомиметици, растежен хормон и даназол. Бета-блокерите могат да маскират симптомите на хипогликемия. Октреотид/
ланреотид могат да повишат или да понижат инсулиновите нужди. Алкохолът може да усили или намали хипогликемичното действие на инсулина.
Фертилитет, бременност и кърмене: Няма клиничен опит с употребата на Tresiba® при бременни жени и по време на кърмене. Шофиране и
работа с машини: В резултат на хипогликемия, способността на пациента да се концентрира и реагира може да се влоши. Нежелани лекарствени реакции: Много чести – хипогликемия. Тежката хипогликемия може да доведе до загуба на съзнание и/или гърчове и може да причини
преходно или трайно нарушение на мозъчната функция или дори смърт. Симптомите на хипогликемия обикновено възникват внезапно и могат да
включват студена пот, хладна бледа кожа, отпадналост, нервност или тремор, безпокойство, необичайна уморяемост или слабост, обърканост,
трудно концентриране, сънливост, прекомерен глад, промени в зрението, главоболие, гадене и сърцебиене; Чести - реакции на мястото на инжектиране (включващи хематом, болка, кървене, еритема, възли, подуване, промяна на цвета, сърбеж, топлина и бучки на мястото на инжектиране).
Тези реакции обикновено са леки и преходни. Нечести – липодистрофия. Непрекъснатото редуване на местата на инжектиране в дадена област
на инжектиране може да помогне за намаляване на риска от развитие на тези реакции; периферен оток; Редки – свръхчуствителност (която се
проявява с подуване на езика и устните, диария, гадене, умора и сърбеж), уртикария. Нарушения на имунната система Може да се появят алергични реакции. Алергични реакции от “бърз тип” към самия инсулин или помощните вещества може да са потенциално животозастрашаващи.
Педиатрична популация. Безопасността и ефикасността са демонстрирани в дългосрочно изпитване при деца на възраст от 1 до под 18 години.
Честотата, типа и сериозността на нежеланите реакции при педиатричната популация не се различават от опита при общата диабетна популация.
Други популации Честотата, типът и тежестта на нежеланите реакции, наблюдавани при пациенти в старческа възраст и при пациенти с бъбречно
или чернодробно увреждане, не показват някакви различия спрямо по-големия опит в общата популация. Съобщаване на подозирани нежелани реакции: Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават
всяка подозирана нежелана реакция чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. “Дамян Груев” № 8, 1303 София, тeл.: +359 2 8903417,
уебсайт: www.bda.bg. Предозиране: При инсулина не може точно да се дефинира предозиране, въпреки това може да се развие хипогликемия в
последователни стадии, ако на пациента се приложи много повече инсулин от необходимото. Несъвместимости: Този лекарствен продукт не
трябва да се смесва с никакъв друг продукт. Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа: Tresiba® не трябва да се използва, ако
разтворът не изглежда бистър и безцветен. ПРУ Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Дания. РУ EU/1/12/807/004.
Дата на актуализиране на текста: 07/2015. По лекарско предписание.
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sitagliptin по отношение на понижаване на HbA1c (-1.10 и -0.87% съответно за dulaglutide 1.5 и 0.75 mg, спрямо
-0.39% за sitagliptin 100 mg; p <0.001 за
двете дози спрямо sitagliptin).
Albiglutide също води до по-големи понижения на HbA1c отколкото sitagliptin: (model-adjusted mean
difference −0.4%; p=0.0001).
Тези проучвания ясно демонстрират, че GLP-1RA са по-ефективни от
DPP-4i за понижаване на HbA1c, вероятно поради разликите в концентрациите на активния GLP-1 .
DPP-4i са сигнификантно по-ефикасни отколкото е плацебо за контрол
на гликемията, като в сравнение с GLP1RA имат по-добър профил на поносимост. Освен това, те се прилагат перорално, а не инжекционно.
Негликемични ефекти. Във всички директни сравнения със sitagliptin,
GLP-1RA са довели до сигнификантно по-голямо понижение на телесното тегло. Exenatide BID е асоцииран с
редукция на теглото с -0.8 kg (спрямо
-0.3 kg за sitagliptin; p=0.0056), докато
по-големи понижения са наблюдавани
при прием на exenatide QW, при нелекувани преди това пациенти (-2 kg срещу -0.8 kg за sitagliptin; p<0.001) и при
получаващите metformin (-2.3 kg спрямо -1.5 kg за sitagliptin; p=0.0002).
В 52-седмично проучване е наблюдавано понижение на теглото с -2.78
и -3.68 kg при пациентите, получаващи liraglutide (съответно 1.2 и 1.8 mg), в
сравнение с редукция от -1.16 kg при групата, лекувана със sitagliptin (p<0.0001
спрямо двете дози на liraglutide).
Exenatide QW и liraglutide са асоциирани с подобрение на бета-клетъчната функция, определена чрез HOMA
(homeostatic model assessment) и на скоростта на секреция на инсулина.
При хората, преминаващи от терапия със sitagliptin на лечение с
exenatide QW, е наблюдавано сигнификантно (p<0.05) понижение на систолното артериално налягане (-2.7 mmHg)
и на общия холестерол (-0.26 mmol/l).

Фактори, повлияващи избора
на лечение
На Таблица 1 е представен преглед
на ситуациите, при които инкретиновите терапии могат да бъдат от клинична полза.

16

Разнообразното
фармакологично действие и различните кинетични
профили на инкретин-базираните терапии (както между двата класове, така и сред медикаментите от един и същ
клас) предоставят на лекарите и на пациентите възможност за избор на голям брой терапевтични възможности
(които по-точно да отговарят на индивидуалните нужди на пациента).
Тези алтернативи могат да подобрят
гъвкавостта на лечението и/или удобството за пациента (перорално спрямо
инжекционно приложение).
При някои групи пациенти инкретин-базираните терапии предоставят
неустоими предимства (пациенти със
затлъстяване; случаи, при които трябва
на всяка цена да се избягват хипогликемиите поради свързан с тях професионален риск или значими придружаващи
ССЗ/напреднали съдови усложнения,
нарушена бъбречна функция; пациенти
с лош комплайънс (предпочитат се дългодействащи GLP-1 RA за еднократно
седмично приложение) или изразени
нежелани ефекти като гадене, повръщане или стомашночревно дразнене (DPP4i имат предимство поради добрия им
профил на поносимост).
Пълният потенциал на инкретинбазираните терапии предстои да бъде
оценен, особено свързаната с тях кардиологична перспектива. До момента те се смятат за неутрални по отношение на честотата на нежеланите СС
крайни резултати.
Предимство в това отношение демонстрира liraglutide при пациенти с
висок СС риск, докато saxagliptin бе
свързан с повишена 1.27 пъти по-висока честота на хоспитализации поради
сърдечна недостатъчност (СН) в проучването SAVOR-TIMI 53. Допълнителен суб-анализ на тези резултати показа, че повишен риск за хоспитализация
поради влошаване на СН имат болните
с ХБЗ (GFR<60), с анамнеза за СН и повишени изходни нива на натриуретичен пептид (NT-proBNP) (2).
Още един DPP-4 инхибитор alogliptin - бе асоцииран с тенденция
за повишаване на честотата на хоспитализациите поради СН в проучването
EXAMINE, особено при пациенти със
съществуващо ХБЗ (3). По този повод,
американската FDA публикува предупреждение за подобен риск при пациен-
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ти с анамнеза за ХБЗ или за СН, както
и препоръка за преустановяване на терапията със съдържащи саксаглиптин
или алоглиптин медикаменти при поява на симптоми или прояви на СН (4).
Основните предимства на DPP-4i и
GLP-1RA са осигуряване на ефективен гликемичен контрол при ДТ2, на
фона на ниска честота на хипогликемия и липса на повишение на телесното тегло (GLP-1RA дори постигат
редукция) и неутрален профил на СС
безопасност в сравнение със стандартното лечение на ССЗ и на ДТ2 при пациенти с дългогодишен диабет и висок
СС риск (резултати от CVOT за DPP4 инхибиторите saxagliptin, alogliptin и
sitagliptin и за GLP-1 рецепторния агонист lixisenatide).
Liraglutide постига най-голяма редукция на теглото и оказва най-благоприятен ефект върху СС крайни резултати в сравение с останалите налични
инкретин-базирани терапии. Резултатите от проучването LEADER (също
CVOT), публикувани през тази година, показаха, че този GLP-1 аналог е в
състояние да понижи СС риск и свързаната смъртност (3).
Инкретин-базираните
терапии
(DPP-4i и GLP-1RA) са подходяща съвременна възможност за втора линия
терапия на ДТ2, ако началното лечение с метформин не може да постигне
таргетните нива на HbА1с.
СУП от втора генерация остават алтернативен избор за втора линия терапия (в комбинация с метформин) и в
последния терапевтичен алгоритъм на
Европейската асоциация за изследване
на диабета (EASD) и на Американската диабетна асоциация (ADA) от 2015
година, най-вече поради тяхната пониска цена.

Бъдещето...
И експертите-диабетолози от EASD
и ADA, и клиничните ендокринолози в
Европа и САЩ очакват резултатите от
проучването CAROLINA, в което DPP4i (linagliptin) се сравнява директно със
СУП (glimepiride) по отношение на СС
крайни резултати при пациенти с ДТ2.
Този пряк двубой вероятно ще реши
дали СУП от втора генерация ще запазят сегашната си позиция като втора
линия терапия, равностойна до момента позиция с DPP-4i и GLP-1 RA, или
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Таблица 1. Характеристики на пациентите, повлияващи предпочитанието за лечение с DPP-4 инхибитори или GLP-1
рецепторни агонисти
Характеристики на пациентите Терапия с DDP-4i
Асоциирани с гликемията
HbA1c
0.5-1% над таргетните нива*

Терапия с GLP-1RA

Терапия с други антидиабетни средства

1-1.5% над таргетните нива*

>1.5% над тaргетните нива*
Неподходящ: DDP-4i
Възможен: GLP-1RA
Предпочитан: инсулин
ПГГ
0.7-1.7 mmol/l над таргетните нива* 1.1-3.9 mmol/l над таргетните нива* >3.9 mmol/l над таргетните нива*
liraglutide>exenatide BID
Предпочитан: базален инсулин
Неподходящ: DPP-4i или GLP-1RA
ППГ
>3.3 mmol/l над препрандиалните >3.3-5.6 mmol/l над препрандиални- >5.6 mmol/l над препрандиалните стойности*
стойности (+/- повишена ПГГ)*
те стойности*
Предпочитан: прандиален инсулин
exenatide BID>liraglutide
Необходимост да се избягва хи- Предпочитани
Предпочитани
Неподходящи: инсулин или СУП
погликемията
Несвързани с гликемията
Необходимост да се понижи те- Предпочитат се пред инсулин и СУП Предпочитат се пред DPP-4i
Възможни: metformin или SGLT2 инхибитор
глото
Неподходящи: инсулин, СУП и глитазони
Предпочитание за перорална те- Предпочитат се пред GLP-1RA и ин- Не са подходящи
Подходящи: СУП или SGLT2i, ако DPP-4i са
рапия/фобия от инжекции
сулин
противопоказани
Невъзможност или нежелание за
Предпочитат се пред инсулин
Неподходящи: инсулин, особено интензифисамоконтрол на кръвната глюкоцирано инсулиново лечение
за
Чувствителност към гастроин- Подходящи
Неподходящи
Неподходящи: metformin, acarbose
тестинални събития
Лош комплайънс към терапията Възможни: (неутрални)
Предпочитани:
дългодействащи Неподходящи: инсулин, особено по-сложни
GLP-1RA, особено за еднократно режими на дозиране
седмично приложение
Съпътстващи заболявания
Хронично бъбречно заболяване Предпочитан: linagliptin, включи- Предпочитан: liraglutide при леко до Неподходящи: metformin при тежко бъбречили диабетна бъбречна болест телно при тежко бъбречно увреж- умерено бъбречно увреждане (GFR но увреждане (лактатна ацидоза); SGLT2i
(dapagliflozin при леко бъбречно увреждане –
(диабетна нефропатия)
дане (бъбречна недостатъчност – 30-59)
GFR<60; empagliflozin - при умерено и тежGFR<15)
За останалите е необходимо нама- Възможен: exenatide BID (намале- ко ХБЗ - GFR<45);
СУП (хипогликемия)
ление на дозата (не се прилагат при ние на дозата) и lixisenatide
тежко бъбречно увреждане)
Нито един не се прилага при GFR<30
Чернодробни заболявания
Подходящи (с изключение на Подходящи с изключение на Предпочитан: инсулин
saxagliptin)
lixisenatide
Неподходящи: CУП, глитазони (тежко чернодробно заболяване)
Сърдечносъдови заболявания
Предпочитани пред инсулин
Предпочитан liraglutide
Предпочитани:
metformin,
acarbose,
empagliflozin
Неподходящи: интензивна инсулинова терапия, СУП
Разходи за терапията
Предпочитат се пред GLP-1RA
По-скъпи от DPP-4i, подобни на инсу- Предпочитани: metformin, СУП
линовата терапия (включително самонаблюдение на кръвната глюкоза)

DPP-4 - дипептидил пептидаза-4, ПГГ- плазмена глюкоза на гладно; GLP-1RA - глюкагон-подобен пептид-1 рецепторeн агонист; ППГ - постпрандиална глюкоза, СУП – сулфонилурейни прозводни; SGLT2 инхибитори – инхибитори на натриево-глюкозния ко-транспортер тип 2
*
Tаргетните стойности се определят за индивидуалния пациент

ще бъдат изтеглени една стъпка назад
в терапията на ДТ2 след 2018 година.
Публикуваните данни от поредицата приключили CVOT (представени накратко в тази статия) повдигнаха
основателно още един важен въпрос:
не е ли време терапията на ДТ2 да се
изписва от кардиолозите, а не от ендокринолозите?! Тази вероятност ще
бъде обсъждана около 2020 година,
когато се очакват резултатите от няколко провеждани в момента CVOT**
(изпитвания за СС крайни резултати)
на антигликемични средства, включително и на най-новия клас – инхибитори на натриево-глюкозния котранспортер.
Д-р Зорница ВАСИЛЕВА

В България в настоящия момент се използват: linagliptin
(Trajenta и готовата комбинация с metformin - Jentadueto)
на Boehringer Ingelheim; sitagliptin (Januvia/Janumet - ситаглиптин/метформин) на MSD (Merck); vildagliptin (Galvus/
Eucreas – вилдаглиптин/метформин ) на Novartis; liraglutide
(Victoza) на NovoNordisk и lixisenatide (Lyxumia) на SanofiAventis. Останалите или не са регистрирани, или са спрени
от внос на нашия фармацевтичен пазар.
**	 
Изискването от 2008 година на американската Агенция за
храните и лекарствата (FDA) за установяване на СС безопасност на новите антигликемични средства в проектирани за целта клинични проучвания (cardiovascular outcome
trials - CVOT) означава, че при при всяко едно такова средство трябва да се докаже, че е поне толкова ефективно (изпълнен критерий за non inferiority) за намаляване на честотата на предварително заложени СС крайни точки, колкото е
и стандартното лечение.
 Представителите и на двете групи нови глюкозопонижаващи
лекарства са прилагани на фона на стандартна терапия при
ССЗ (ацетил салицилова киселина, статини, бета-блокери и
АСЕ инхибитори/ангиотензин рецепторни блокери), с цел да
се оценят техните способности да понижават наличния СС
риск или да бъдат от полза за вторична превенция на ССЗ
в сравнение с плацебо (superiority, превъзходство, сигнификантно подобрение в сравнение с плацебо).
 Първичен комбиниран краен показател в тези проучвания
са трите категории главни неблагоприятни СС събития
(MACE) - СС смърт, нефатален миокарден инфаркт (МИ) и
нефатален инсулт, като в някои от изпитванията, които все
още продължават (CARMELINA, CAROLINA), се оценява и
честотата на нестабилната ангина.
 До 2019 година, се очакват резултатите от още няколко текущи
CVOT в следния хронологичен ред: CARMELINA (2018, DPP4i linagliptin спрямо плацебо), ЕXCEL (2018, GLP-1 RA QW exenatide LAR, спрямо плацебо); CAROLINA (2018, DPP-4i
*	 
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linagliptin спрямо СУП glimepiride); REWIND (GLP-1 RA QW dulaglitide спрямо плацебо, 2019).
Акроними на цитирани проучвания:
SAVOR - Saxagliptin Assessment of Vascular Outcomes Recorded
in Patients with Diabetes Mellitus
EXAMINE - EXamination of cArdiovascular outcoMes with
alogliptIN versus standard of carE in patients with type 2 diabetes
mellitus and acute coronary syndrome
TECOS - Trial Evaluating Cardiovascular Outcomes with
Sitagliptin
ELIXA - Evaluation of Lixisenatide in Acute Coronary Syndrome
LEADER - Liraglutide Effect and Action in Diabetes - Evaluation of
Cardiovascular Outcome Results
CAROLINA – Cardiovascular outcome study of Linagliptin versus
Glimiperide in patients with type 2 diabetes
Използвани източници:
1. Nauck M. Incretin therapies: highlighting common features and differences in the modes of action of glucagon-like peptide-1 receptor agonists and dipeptidyl peptidase-4 inhibitors. Diabetes, Obesity and Metabolism 2016;18:203-216 http://onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1111/dom.12591/full
2. Das G. Cardiovascular outcome trials in type 2 diabetes: what have
we learned from the past and present? Diabetes, Obesity and Metabolism 2015, 4:3 www.hoajonline.com/journals/pdf/2050-0866-4-3.pdf
3. Schnell O., Rydén L., Standl E., CerielloA. and on behalf of the
D&CVD EASD Study Group Current perspectives on cardiovascular outcome trials in diabetes. Cardiovascular Diabetology
2016; 15:139 https://cardiab.biomedcentral.com/articles/10.1186/
s12933-016-0456-8
4. Diabetes medications containing saxagliptin and alogliptin: Drug
safety communication - risk of heart failure. 04/05/2016 www.fda.
gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm494252.htm
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Използване на новите технологии
за лечение на диабет –
препоръки за клиничната практика
Предлагаме ви в обобщен вид
практически указания за приложение на новите технологии за лечение
и самоконтрол на диабет тип 1 (ДТ1),
публикувани в Journal of Clinical
Endocrinology and Metabolism (1).
Ръководството съдържа шест препоръки и е разработено от американското ендокринологично дружество
(Endocrine Society). Той е издадено със съдействието на още няколко
професионални организации (Clinical
Chemistry, American Association of
Diabetes Educators и European Society
of Endocrinology) и е предназначено за
подобряване на уменията за безопасно и ефективно използване на системите за постоянна подкожна инфузия
на инсулин (continuous subcutaneous
insulin infusion – CSII или т.нар. „инсулинови помпи“) и на мониторите за непрекъснато наблюдение на глюкозата
(continuous glucose monitoring - CGM)
в реално време.
Авторите на указанията са извършили системен преглед и мета-анализ на индивидуалните данни при
пациенти с ДТ1, участвали в 11 рандомизирани контролирани проучвания, в които CGM в реално време (real
time - RT-CGM) е директно сравнено с контролни групи на интензивна
(интензифицирана) инсулинова терапия с многократни дневни инжекции
(multiple daily injections - MDI).
Резултатите от това сравнение
показват, че RT-CGM е свързано с
-0.276% (95% доверителен интервал
- ДИ от -0.465 до -0.087%) намаление
на гликирания хемоглобин (HbA1c)
в сравнение с контролите, но подобрение е наблюдавано основно при
пациентите на възраст =/>15 години. Не е установена значима разлика между двете групи по отношение
на времето, прекарано с хипогликемия, или в броя на хипогликемични-
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те епизоди, но наличните анализи не
са достатъчно прецизни.
Успехът на тези устройства и технологии е директно свързан със степента, до която пациентите с диабет
са обучени, способни или мотивирани да ги използват.
Затова, в представените препоръки
се акцентира върху необходимостта от
обучение и на ендокринолога, и на пациента, в комбинация с ясно дефинирани процедури за пациента по отношение на проследяване, анализ на данните
от устройството и достъп до грижи (при
възникване на технически проблем).
Данните от рандомизирани контролирани проучвания на CSII и CGM са
ограничени, но наличните доказателства подкрепят използването на тези
нови технологии при няколко различни житейски ситуции.
Шест препоръки:
1. Инсулиновите помпи, които не
са подсилени със сензор (без сензорна аугментация), се препоръчват при
пациенти с диабет тип 1 (ДТ1), при
които таргетните нива на HbA1c не
могат да бъдат постигнати или тяхното постигане води до хипогликемия, или до нестабилност на кръвната глюкоза, както и при случаи,
които се нуждаят от повишена гъвкавост на инсулиновата доставка.
2. Терапията с инсулинова помпа може да бъде препоръчана на
пациенти с диабет тип 2 (ДТ2),
които имат лош гликемичен контрол, въпреки интензивната инсулинова терапия, приложението на
перорални средства, на други инжекционни терапии и промените в
начина на живот.
3. Терапията с инсулинова помпа
може да бъде продължена по време
на хоспитализация на пациента, ако
съответното здравно заведение има
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правилни протоколи за мониториране и безопасна употреба.
4. Клиничните ендокринолози
трябва внимателно да преценят дали умственото и физиологичното
състояние на пациента позволява
той да се грижи за себе, както и дали има желание за това. Както самият лекар, така и пациентът трябва да
опитат да използват устройството,
преди то да бъде препоръчано.
5. Пациентите могат да бъдат насърчавани, както и добре обучени да
използват подходящи, адаптирани,
интегрирани в инсулиновата помпа,
болусни калкулатори (bolus „wizards“,
болусни „съветници“), които повишават точността на дозиране и съдействат за понижаване на натрупването
на инсулин (доставка на нова болусна
доза през периода от време, през който приложената преди това болусна
доза е все още активна).
6. RT-CGM се препоръчва при пациенти с ДТ1, които не могат да постигнат таргетните нива на HbA1c
и при такива, които са с добър контрол на диабета (HbA1c<7%) и имат
желание да използват такова устройство почти постоянно през целия ден. Краткосрочна, интермитентна употреба на RT-CGM може
да се препоръча при пациенти с
ДТ2, които не се лекуват с прандиален инсулин и поддържат ниво на
HbA1c =/>7%, ако са способни да използват такова устройство.
В проучването Diabetes Control and
Complications Trial (DCCT), проведено през периода 1982-1993 година, са
сравнени CSII (40% от участниците)
с алтернативния режим за интензивна инсулинова терапия с MDI и наймалко четирикратни измервания на
кръвната глюкоза с тест-ленти (60% от
участниците) - при млади хора с ДТ1
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с цел постигане на стриктен гликемичен контрол (предварително определени таргетни нива на HbA1c и на кръвна
глюкоза на гладно и постпрандиално).
Резултатите показват, че при лекуваните с CSII, средните стойности на
HbA1c са малко по-ниски в сравнение
с нивата на този показател при терапия
с MDI. През последните 30 години настъпиха подобрения в технологията на
инсулиновите помпи, поради което тези данни от DCCT не отговарят напълно на днешната реалност.
От друга страна, и днес продължават да липсват изчерпателни достоверни данни за броя на хората, използващи
инсулинови помпи, които имат ДТ1.
Липсват категорични доказателства
за предимствата на CSII пред MDI. Това се обуславя от липсата на директни сравнителни проучвания, както и
на непрекъснатото разработване на
нови инсулинови аналози (аналогови
инсулини), с които по-точно може да
се имитира физиологичният модел на
инсулинова секреция от здравия панкреас и да се намали рискът за хипогликемия, както и на технологии за
мониториране на глюкозата и доставка на инсулина (автоматични устройства тип „писалки“).
Данните от T1D Exchange - регистър
на специализираните клиники по диабет в САЩ, показват, че през 2012 година 56% от възрастните пациенти с
ДТ1, използващи CSII, са постигнали
по-ниски нива на HbA1c, oтколкото използващите MDI.

При кои пациенти с
диабет са най-подходящи
инсулиновите помпи?
● Терапията с инсулинови помпи
без сензорна аугментация се предпочита пред MDI с инсулинови аналози при
пациенти с ДТ1 на базално-болусен режим, при които не са постигнати таргетните нива на HbA1c, при условие, че
пациентът и грижещите се за него желаят да използват устройството.
Доказателства: За съжаление, много от сравнителните проучвания с инсулиновите помпи са проведени преди
въвеждането на инсулиновите аналози
(дългодействащи и прандиални) за базално-болусна терапия, които са асоциирани с понижен риск за хипогликемия.
В някои изпитвания са съпоставени

CSII с бързодействащи аналози (rapidacting analogues - RAA), спрямо MDI, използващи стандартни човешки инсулини,
но това не е приложимо за съвременните
MDI, в които се използва предимно аналогов инсулин. Непрекъснатият напредък в технологията на инсулиновите помпи също затруднява анализа.
Освен това, не е възможно провеждането на двойно-сляпо проучване,
тъй като пациентите знаят каква терапия получават.
В няколко мета-анализи са разгледани малък брой рандомизирани контролирани проучвания, сравняващи
ефикасността на терапиите за ДТ1 при
възрастни пациенти. Резултатите от
тях показват леко понижение на нивата на HbA1c (вариращо от 0.3 до 0.84%)
при лекуваните с CSII спрямо MDI.
Обсервационни проучвания, проведени в клиники с по-голям опит в приложението на инсулинови помпи и базирани на внимателно приложени протоколи
за подбор и обучение на пациентите, показват, че е възможно в тези условия
гликемичният контрол да бъде по-добър, отколкото в условията на изпитване, където критериите за включване на
пациентите са вариабилни и рядко са оптимизирани за идеалните кандидати.
Например, в наскоро проведено обсервационно проучване, включващо
200 възрастни с ДТ1 и лош гликемичен
контрол, преминали от лечение с MDI
на такова с CSII, е демонстрирано, че
CSII води до понижаване на HbA1c
средно с >1%, като сигнификантното
подобрение се е задържало до края на
шестте месеца на проследяване.
Има относително последователни
данни, че съвременната CSII може да
подобри глюкозния контрол при мотивирани пациенти с недобре контролиран преди това диабет, които са добре
обучени и на които е осигурена необходимата подкрепа.
● CSII се предпочита пред MDI при
болни с ДТ1, достигнали прицелните
нива на HbA1с, но които продължават
да изпадат в тежка хипогликемия или
са с големи колебания на стойностите
на кръвната глюкоза, при условие, че
пациентът и грижещите се за него желаят да използват устройството.
Доказателства: Данните за понижената честота на хипогликемия са
смесени и трудни за анализиране чрез
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системни прегледи поради различните
дефиниции за хипогликемия в отделните проучвания и поради различаващите се методи за мониториране, имащи за цел улавяне на това състояние,
включително и на нощните епизоди на
хипогликемия.
Все още липсват достатъчно достоверни данни, че CSII редуцират цялостната честота на хипогликемията при пациентите с ДТ1. В повечето проучвания,
сравняващи CSII с MDI, са изключени
хората, изпитали тежка хипогликемия
(дефинирана като епизоди, изискващи
помощ от други хора) в месеците преди
започване на изследването.
Мета-анализ на изпитвания, в които са включени такива болни, показва, че при лечение с CSII е налице сигнификантно намаление на честотата
на тежка хипогликемия, в сравнение с
приложението на MDI. Трябва да се отбележи, обаче, че в тези проучвания са
използвани конвенционални човешки
инсулини, които вече са остаряли.
Има също така данни, че CSII се
асоциира с понижена вариабилност на
стойностите на кръвната глюкоза. Това
има важно значение, тъй като в някои
клиники вариабилността е една от водещите индикации за CSII.
Освен това, по-големите колебания на
гликемията са свързани с по-голям брой
епизоди на хипогликемия и съществуват
все още недоказани опасения, че вариабилността може да има независим ефект
върху усложненията на диабета.
● CSII може да се прилага при хора с ДТ1, при които е необходима повишена гъвкавост на доставяне на инсулин или по-голяма удовлетвореност
и които са в състояние да използват устройството.
Доказателства: Както беше отбелязано по-горе, няма данни от системни прегледи, които да показват, че CSII
са асоциирани с по-лош гликемичен
контрол, отколкото MDI.
Следователно, широката употреба
на CSII се ограничава от по-високата
им цена и граничните ползи.
Гъвкавостта на терапията, която се
осигурява от CSII с бързодействащ инсулин, би могла да бъде предимство при
хората, упражняващи физически натоварвания и потенциално при болните с
гастропареза, тъй като базалната доставка на инсулин и начинът на доставя-
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не могат да бъдат модифицирани.
Данните от серия клинични случаи
с гастропареза сочат по-малко хоспитализации, подобрени нива на HbA1c и
намалена вариабилност на плазмената
глюкоза при пациентите, преминали от
MDI на CSII. Липсват, обаче, рандомизирани контролирани проучвания, които да подкрепят потенциалните ползи.
В многo изпитвания е демонстрирано подобрение на качеството на живота и по-голямо удовлетворение на
пациентите при лечение с CSII, в сравнение с MDI, като това може да се дължи в известна степен на подобрения
гликемичен контрол. Отношението на
пациента, обаче, към различни технологии, е трудно да бъде дефинирано.
● CSII са терапевтична алтернатива при хора с ДТ2, които добре спазват
предписаните дози и мониторирането
на терапията, но имат лош гликемичен
контрол, въпреки интензивната инсулинова терапия, приема на перорални
медикаменти, друга инжекционна терапия и промените в стила на живот.
Доказателства: Въпреки че данните от няколко неконтролирани проучвания показаха, че пациентите, лекувани с CSII, имат подобрен гликемичен
контрол (по данни на пациента), резултатите от рандомизираните контролирани проучвания са смесени, като последващите мета-анализи не показват
съществено понижение на HbA1c или
на епизодите на хипогликемия при болните с ДТ2 на CSII. Освен това, в постарите проучвания CSII не са сравнени с MDI с инсулинови аналози.
В наскоро проведено рандомизирано контролирано изпитване, включващо
331 болни с ДТ2, използващи MDI, които са рандомизирани на CSII или MDI
с инсулинови аналози, е демонстрирано значително по-голямо понижение на
HbA1c с -1.1% в групата на CSII спрямо
-0.4% в групата на MDI при сходни средни изходни стойности от 9% (8-10%).
Честотата на хипогликемия не се е
различавала между двете групи.
Поради цената и липсата на достатъчно данни, CSII не е стандарт за лечение на пациентите с ДТ2, нуждаещи
се от интензивна инсулинова терапия.
По-горните твърдения се отнасят за
употребата на U-100 инсулин в помпите. В нерандомизирани ретроспективни проучвания, в които пациентите са
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преминали от U-100 инсулин, приложен чрез MDI, на U-500 инсулин чрез
CSII, е демонстрирано сигнификантно
понижение на HbA1c.
Все още липсват, обаче, рандомизирани контролирани изследвания, сравняващи CSII с MDI с U-500 инсулин.
Tъй като последният е много ефективен при пациенти с висока инсулинова
резистентност, е необходимо ясно да
се демонстрират предимствата на CSII
с U-500 инсулин, за да се оправдаят повишените разходи.
Докато се получи повече информация, подкрепяща предимствата на MDI
спрямо CSII с U-500 инсулин, авторите предлагат този подход да се ограничи до болните с обща инсулинова доза
над 200 U/ден, въпреки използването на
всички останали подходи за лечение на
ДТ2. Освен това, трябва да се осигури
наблюдение върху използването на устройството от компетентен специалист.
● Препоръчва се приложението на
CSII да се продължи при хоспитализираните пациенти с която и да е форма
на диабет, ако институцията има ясни
протоколи за оценка на болните като
подходящи кандидати, както и съответните процедури за мониториране и
безопасност.
Доказателства: Няма рандомизирани контролирани проучвания, оценяващи относителните предимства от
продължаването на CSII спрямо интравенозното вливане на инсулин или
MDI, когато лекуваните с CSII пациенти бъдат хоспитализирани по повод на
остро заболяване или хирургична интервенция.
Данните от проведени проучвания
сочат, че в болниците, където има добре разработени критерии за грижи за
диабета, може да се осигури безопасна
и ефективна терапия с CSII.
Както Американската диабетна асоциация, така и Американската асоциация на клиничните ендокринолози, подкрепят това становище, с презумцията,
че пациентът притежава необходимите физически и умствени умения за продължаване на приложението на CSII.
Съществуват определени фактори
(заболявания, други приемани медикаменти, степента на острата инсулинова резистентност, промени в менталния статус), които биха могли да
определят дали CSII е подходяща при
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хоспитализираните пациенти, но няма
проучвания, които системно да са aнализирали тези фактори.
CSII може да се продължи при подложените на еднодневни операции,
които могат да включват прекратяване на приема на храна и/или седация.
Много е важно, обаче, лекарите да бъдат информирани, че пациентът използва инсулинова помпа и да му предоставят препоръки как да се подготви
за интервенцията при настройките на
устройството.
Ако лекарите не се чувстват достатъчно уверени при използването на
CSII, могат да приложат инсулинови
инжекции.

Подбор на кандидатите
за инсулинова помпа
● Преди да изпишат CSII, е препоръчително лекарите да извършат
подробна оценка на умствените и
физиологичните възможности на пациентите, на предишното спазване на
предписаните терапии на диабета, на
готовността и интересa да опитат приложението на устройството и на възможността да се реализират необходимите контролни прегледи.
Доказателства: Съществуват много малко изпитвания и нито едно рандомизирано контролирано проучване
или системен преглед, които да идентифицират факторите, предсказващи
успешното използване на CSII.
От изпитванията, оценяващи факторите за успешното приложение на
CSII, има относително непоследователни данни, че по-високите изходни
нива на HbA1c са свързани с по-голямо
понижение на този показател по време
на терапията с CSII.
Данните, обаче, са противоречиви, като според някои автори стойностите на HbA1c >10% са асоциирани с лоша прогноза при лечение със
CSII, a според други - болните с нива на HbA1c >12% нямат съществени
ползи от преминаване от MDI на CSII при повече от половината е настъпило
първоначално понижаване на HbA1c,
последвано от повишаване.
Психическите заболявания като
тревожност и депресия и анамнезата
за пропуснати прегледи са предиктори за по-лош изход от терапията с CSII.
Клиничният опит сочи, че канди-
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датите за CSII трябва да бъдат подложени на обстойна оценка преди започване на терапията с цел определяне
на способността за справяне с диабета: изходни нива на HbA1c; анамнеза за
спазване на предписаните прегледи и
препоръчаното мониториране на глюкозата; реалистично разпознаване от
болния на ограниченията на CSII; данни за психологично заболяване, което
би могло да повлияе спазването на терапията; готовност за редовно проследяване в началния период.
Препоръчва се и оценяването на
евентуални пропуски в познанията за
диабета по отношение на броенето на
въглехидратните единици и правилата
за поведение по време на остро заболяване (sick day rules), особено ако то
е съпроводено с намален прием на храна и повръщане, преди започването на
CSII.Основното правило е никога да не
се спира доставката на инсулин.

Използване на болусни
калкулатори при
терапията с инсулинови
помпи
● Пациентите могат да се насърчават да използват правилно адаптирани вградени калкулатори на инсулиновата доза и да преминат необходимото
обучение за използването на устройствата и техните ограничения.
Доказателства: Много от хората на
интензивна инсулинова терапия използват приблизителни оценки за изчисляване на прандиалните дози на инсулина и
на дозите за коригиране на гликемията.
С течение на времето може да се наблюдава тенденция за приспособяване на
прандиалните болуси на базата на „обичайното“ или „типичното“ въглехидратно съдържание на храненията, което е
съпроводено с вариабилен успех.
През 2002 година, за първи път беше
въведена технология в помпата Deltec
Cozmo като част от терапията с CSII за
подпомагане на пациентите при изчисляване на болусния инсулин (съотношение между въглехидрати и инсулин,
както и коригиране на съотношенията
в случай на хипергликемия).
След това и други компании въведоха собствени калкулатори, които да се
използват за тази цел, с надеждата да
се понижат вариабилността и грешките на пациентите.

В проучвания, оценяващи ефекта на
калкулаторите на дозата, са установени някои благоприятни резултати като редукция на средните стойности на
гликемията, понижена необходимост
от приложение на глюкоза по повод
на хипогликемия, намалена честота на
приложение на дози за коригиране на
гликемията и по-ниски стойности на
постпрандиалната глюкоза.
За съжаление, резултатите са непоследователни, и липсват големи рандомизирани контролирани проучвания,
демонстриращи ползите от калкулаторите на болусните дози. Освен при
CSII, калкулаторите се използват и при
MDI, където са асоциирани с понижаване на HbA1c с поне 0.5% и с подобряване на удовлетворението на пациента,
но не и на честотата на хипогликемия.
Новите указания препоръчват на клиницистите да определят индивидуални
алгоритми за прандиалния инсулин и за
дозите за коригиране на гликемията, за
таргетните нива на гликемията и за активното инсулиново време преди започване на терапията с CSII.
Не е препоръчителна употребата на
инсулинови калкулатори, които не са
свързани с CSII, като например приложения за смартфони, които не са одобрени от FDA.
Използваният към настоящия момент подход за изчисляване на дозата
на прандиалния инсулин (на базата на
съотношението между въглехидратите
и инсулина) се базира на презумпцията, че въглехидратите са единственият
мaкронутриент, който оказва влияние
върху постпрандиалната глюкоза при
пациентите с ДТ1.
В наскоро публикуван системен преглед, обаче, беше отбелязано, че храненията с високо съдържание на мазнини
и протеини изискват по-високи инсулинови дози, отколкото тези с по-ниско
съдържание на тези два макронутриента, и с идентичен въглехидратен състав.

Устройства за
непрекъснато наблюдение
на глюкозата в реално
време
● Препоръчват се монитори за непрекъснато наблюдение на глюкозата
в реално време (RT-CGM) при възрастни пациенти с ДТ1, при които нивата
на HbA1c са над таргетните и които са
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готови и способни да използват такива
устройства всекидневно.
Доказателства: Има данни, че при
възрастните хора с ДТ1 с нива на HbA1c
=/>7% се постига по-голямо понижение
на този показател, когато се използва
RT-CGM, отколкото при интермитентно измерване на глюкозата в капилярна
кръв (самоконтрол на кръвната глюкоза
- SMBG). Oсвен това, подобрението на
HbA1c, при използването на CGM, не е
съпроводено с повишаване на честотата
на хипогликемията.

● Препоръчват се RT-CGM устройства при възрастни пациенти с добре
контролиран ДТ1 (HbA1c <7%), които
са готови и способни да ги използват
всекидневно.
Доказателства: Проучване на JDRF*
демонстрира, че в сравнение със SMBG
при болните с ДТ1 и с нива на HbA1c
<7%, RT-CGM може да понижи честотата
на биохимична хипогликемия (дефинирана като стойности на плазмената глюкоза <3.9 mmol/l) и да доведе до поддържане на нивата на HbA1c <7% по време
на шестмесечния период на изпитването.
От 129 участници, 62 (48%) са били
на възраст <25 години, а 67 (52%) – на
възраст =/>25 години. Средното време
през денонощието с нива на гликемията </=3.9 mmol/l е било по-кратко при
групата с RT-CGM, отколкото при контролната група, но разликата не е била
статистически значима. Почти всички
останали оценени показатели по отношение на гликемията са били в полза
на RT-CGM.
За използващите RT-CGM на възраст
=/>25 години, честотата на тежка хипогликемия е била 21.8 събития на 100 пациенто-години по време на 6-месечнaтa
рандомизиранa контролирана фаза и
7.1 събития на 100 пациенто-години по
време на шестте месеца на приложение
на CGM след проучването.
За участниците от групата с нива на
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HbA1c <7%, честотата на тежка хипогликемия е била 23.6 събития на 100
пациенто-години по време на 6-месечнaтa рандомизирана контролирана фаза и 0 събития на 100 пациенто-години
по време на шестте месеца на приложение на CGM след проучването.
Данните за подобрение на гликемичния контрол в дългосрочен аспект
подчертават ролята на уменията на потребителя и на познаването на новата
технология на CGM, като това може да
бъде отчасти причината за неуспеха на
други рандомизирани контролирани
проучвания (в които са включени пациенти с по-лош гликемичен контрол)
да демонстрират понижение на честотата на тежка хипогликемия.
Рost-hoc анализ на резултатите от
мултицентърно рандомизирано контролирано проучване, проведено в Европа и
в Израел и включващо болни с ДТ1 с нива на гликирания хемоглобин <7.5%, показа, че при възрастните времето, прекарано в хипогликемия (<3.5 mmol/l), е
било понижено с 50% (р=0.02).
● Може да се препоръча краткосрочна, интермитентна употреба на
RT-CGM при възрастни пациенти с
ДТ2 (неполучаващи терапия с пран-

диален инсулин), които имат нива на
HbA1c =/>7% и са способни да използват такова устройство.
Доказателства: Резултатите от мащабно рандомизирано клинично проучване, както и от едно по-малко изпитване, показват, че при възрастни пациенти
с ДТ2, които се лекуват с различни антигликемични средства, включително
и с базален инсулин, интермитентното
използване на RT-CGM за период от 12
седмици (четири цикъла с двуседмична
употреба на устройството и една седмица прекъсване) води до значимо подобрение на HbA1c, поддържано през последвалия период на наблюдение от още 40
седмици (общо 52 седмици) в сравнение
с контролната група на SMBG.
Това подобрение на гликемичния
контрол при употребата на RT-CGM е
постигнато без допълнително интензифициране на терапията, за разлика от
контролната група. Най-вероятно, тази разлика се дължи на подобряване на
грижите от страна на самите пациенти
при използването на CGM, което води
до подобряване на контрола на диабета.
Липсват данни за прилагането на
RT-CGM при пациенти с ДТ2, които са
на терапия с прандиален инсулин, но

в момента се провежда проучване при
подобна популация, поради което се
очаква то да осигури информация по
този въпрос.
В указанията са включени и конкретни препоръки за оценка и обучение на пациента с диабет, преди да му
се препоръча използването на инсулинова помпа (SAP** – подсилена със сензор CSII или отделно на RT-CGM*** устройство), както и повторно обучение
при смяна на досегашната инсулинова
помпа с технологично по-напреднал
модел (например помпа с интегриран
сензор - SIP****, в която е добавен и механизъм за автоматично преустановяване на доставката на инсулин при ниска стойност на глюкозата - LGS*****).
JDRF - Juvenile Diabetes Research Foundation
 SAP – sensor-augmented pump
 
RT-CGM се състои от сензор за измерване на глюкозата в
интерстициалната течност, който се имплантира подкожно за около една седмица, и предавател, който препраща
сигнали към приемник (смартфон или инсулиновата помпа), така че пациентът може да вижда стойностите на глюкозата върху техния екран през пет минути, както и тенденците към спадане или повишаване на тези стойности
****	 
SIP - sensor-integrated pump
*****
LGS - low glucose suspend
*

**

***

Допълнителна информация:
Консенсус за лечение на захарен диабет с инсулинови помпи.
Доктор D 2016, брой 1/пролет www.spisaniemd.bg
Използван източник:
1. Peters A., Ahmann A., Battelino. et al. Diabetes technology continuous subcutaneous insulin infusion therapy and continuous
glucose monitoring in adults: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2016 doi: 10.1210/jc.20162534 http://press.endocrine.org/doi/pdf/10.1210/jc.2016-2534

По-свободни препоръки за
прилагане на metformin
при пациенти с намалена
бъбречна функция
Metformin може да се използва безопасно при пациенти с леко увреждане на бъбречната функция, както и при
някои пациенти с умерено увреждане, заключи американската Агенция за
храните и лераствата (FDA), след поредния обзор на публикуваните данни
от различни клинични проучвания и
национални регистри относно риска за
лактатна ацидоза при пациенти с ДТ2
и ренална дисфункция.
Регулаторният орган изисква производителите на съдържащите metformin
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медикаменти да направят промени в
кратката им лекарствена характеристика в съответствие с новата информация, която позволява разширяване на
възможностите за безопасно прилагане
на медикамента при пациенти с ДТ2 (1).
За оценка на бъбречната функция,
преди взимането на решение дали да
се назначава и прилага метформин,
агенцията препоръча замяна на досегашния лабораторен параметър (концентрация на серумния креатинин sCr) с показателя за по-точна оценка на
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бъбречната функция при пациенти с
бъбречно заболяване, а именно изчисляване на скоростта на гломерулната
филтрация (eGFR). За изчисляване на
GFR са необходими и допълнителни
важни параметри, освен изследване на
sCr, като възраст, пол, раса и/или тегло
на пациента, поради което този показател е за предпочитане (2).
Преди започване на терапия с метформин, е необходимо да се изчисли
GFR на съответния пациент и, въз основа на получения резултат, да се взе-
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ме решение за следното поведение при
случаите с лека до умерена бъбречна
дисфункция:
● този медикамент е противопоказан при eGFR <30 ml/minute/1.73
● назначаването на метформин
не се препоръчва при eGFR 30-45 ml/
minute/1.73 m2
● eGFR трябва да се проверява поне веднъж годишно при пациенти на
терапия с метформин, като повишен
риск за бъбречно увреждане имат възрастните хора, при които бъбречната
функция е необходимо да се следи почесто (на три-шест месеца)

● при пациенти на терапия с
metformin, при които се установи покъсно понижаване на eGFR<45 ml/
minute/1.73 m2, да се вземе решение дали неговият прием да се преустанови, в
зависимост от индивидулното съотношение между полза и риск
● metformin трябва да се спре при
установяване на по-нататъшно понижение на eGFR<30 ml/minute/1.73 m2
● метформин трябва да се спре преди и по време на провеждането на образно изследване с йодирани контрастни вещества при пациенти с eGFR
30-60 ml/minute/1.73 m2; при пациенти

с чернодробно увреждане, алкохолизъм, сърдечна недостатъчност или преди въвеждане на интра-артериално йодирано контрастно вещество.
Приемът на медикамента може да
бъде възстановен след оценка на eGFR
48 часа след образното изследване и
установяване на стабилна бъбречната
функция.
Използвани източници:
1. FDA Drug Safety Communication: FDA revises warnings regarding use of the diabetes medicine metformin in certain patients with reduced kidney function www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm493244.htm
2. Tuot D., Lin F., Shlipak M., for the CDC CKD Surveillance
Team. Potential impact of prescribing metformin according to eGFR rather than serum creatinine. Diabetes Care
2015;38 (11):2059-67 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC4613912

Metformin –
доказан лидер за
начална и комбинирана
терапия на диабет тип 2
Терапията с metformin при пациенти с диабет тип 2 (ДТ2) e свързана с
30 до 40% по-нисък риск за сърдечносъдова смърт (фатален миокарден инфаркт или фатален инсулт) в сравнение
със сулфонилурейни производни като
glimepiride и glipizide, показа системен обзор и мета-анализ на 204 проучвания, обхванали 1.4 милииона души.
Резултатите от анализа бяха публикувани в Annals of Internal Medicine (1).
Metformin e най-често предписваното лекарство за лечение на ДТ2, което е не само доказано ефикасно за контрол на хипергликемията, но има и
по-добър профил на СС безопасност в
сравнение със сулфонилурейните производни (СУП) от втора генерация.
В настоящия анализ е сравнен СС
профил на безопасност на монотерапията с различни антигликемични средства (тиазолидиндиони, metformin,
СУП, DPP-4 инхибитори, GLP-1 рецепторни агонисти, SGLT-2 инхибитори, както и на някои базирани на метформин комбинации) при пациенти с
ДТ2. В него са включени 204 проучвания (179 рандомизирани клинични
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изпитвания и 25 обсервационни проучвания), публикувани в базите данни MEDLINE, EMBASE и Cochrane
Central Register of Controlled Trials.
Всички глюкозо-понижаващи средства, използвани като монотeрапия
или в различни комбинации, са били свързани със сходно понижение на
стойностите на гликирания хемоглобин А1с, с изключение на DPP-4 (дипептидил пептидаза-4) инхибиторите,
които са имали малко по-малък ефект.
Редукция в телесното тегло е наблюдавана при терапия с metformin, DPP4 инхибитори, GLP-1 (глюкагон-подобен пептид-1) рецепторни агонисти и
SGLT-2 (натриево-глюкозен ко-транспортер тип 2) инхибитори, а увеличение - при използването на СУП, тиазолидиндиони (в Европа е наличен само
pioglitazone) и инсулин (разликата между двете групи е от порядъка на 5 kg).
Най-често хипогликемии са наблюдавани при терапия със СУП втора генерация (поради високия риск за хипогликемия, СУП от първа генерация отпаднаха
като средство за лечение на ДТ2 в съвременните терапевтични алгоритми).
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Нежеланите ефекти от страна на
гастроинтестиналния тракт са имали
най-висока честота при метформин и
GLP-1 рецепторните агонисти, а гениталните микотични инфекции са били свързани предимно с употребата на
SGLT-2 инхибитори.
Данните от този мета-анализ потвърждават, че метформин постига найблагоприятно съотношение полза/риск,
тъй като има добър профил на безопасност и равностойна глюкозо-понижаваща ефикасност с други, много по-скъпи
антидиабетни средства, благоприятен
ефект върху теглото и, в сравнение със
СУП от втора генерация, води до сигнификантно по-нисък риск за смърт поради сърдечносъдова причина.
Метформин намалява и риска за
значими неблагоприятни сърдечносъдови събития, както и общата смъртност в сравнение със СУП. Той е
абсолютният лидер за начална и комбинирана терапия на ДТ2, смятат авторите на анализа.
Използван източник:
1. Maruthur N., Tseng E., Hutfless S. et al. Diabetes medications as
monotherapy or metformin-based combination therapy for type 2
diabetes: A systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med
2016; 164(11):740-751 doi:10.7326/M15-2650 http://annals.org
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Изводите за клиничната практика:
● Метформин е средството на
първи избор за лечение на ДТ2 - за
начална и за комбинирана терапия,
включително с инсулин. Това „класическо“ антигликемично средство
продължава да бъде водещ лидер за
подобряване на крайните резултати
при ДТ2.
● Повечето от наличните монотерапии имат сходна ефикасност
за понижаване на гликирания хемоглобин А1с, но самостоятелното приложение на метформин води
до разлика в телесното тегло от -2.5
kg в сравнение с тиазолидиндионите (pioglitazone) или СУП; понижава
нивото на LDL-холестерола в сравнение с пиоглитазон, СУП и DPP-4
инхибитори и причинява по-малко
хипогликемични епизоди отколкото СУП (4 пъти по-ниска честота на
леки и умерени по тежест епизо-

ди при самостоятелно приложение
на метформин и пет пъти редуцирана честота при комбинирането му с
тиазолидиндион вместо със СУП).
Метформин води по-често до диария, отколкото тиазолидиндионите,
но те са свързани с повишена честота на костни фрактури.
● На настоящия етап не е ясно дали метформин има по-благоприятен
СС профил на безопасност в сравнение с по-новите средства за лечение
на ДТ2 като DPP-4 инхибитори, GLP1 рецепторни агонисти/аналози (специално лираглутид) и SGLT2 инхибитори (специално емпаглифлозин)
поради липсата на данни от директни сравнения и особено на резултати от по-продължителни проучвания. Метформин има, обаче, ценното
предимство да бъде много по-евтин
и достъпен поради наличието на ге-

нерични аналози.
● Не са уточнени и дълготрайните ползи (наличието на допълнителни предимства) от комбинирането на
метформин с някой от по-новите медикаменти – инкретин-базирани терапии или SGLT2 инхибитори.
● Комбинацията на метформин
и СУП има сходна ефикасност за
понижаване на нивото на HbА1с в
сравнение с комбинацията на метформин и пиоглитазон, при по-нисък риск за появата на сърдечна недостатъчност, но с цената на шест
пъти повишен риск за хипогликемия. Комбинацията на метформин
с прандиален или с предварително
смесен инсулин е по-ефикасна за понижаване на HbA1c, но е свързана с
по-висок риск за хипогликемия отколкото използването на метформин
с базален инсулин.

Metformin –
допълнителни полезни
метаболитни и
антитуморни ефекти
Метформин запазва водещата си
позиция на лекарство за начална терапия на диабет тип 2 (ДТ2) - първа стъпка в алгоритъма за подобряване на гликемичния контрол, според
указанията на Европейската асоциация за изследване на диабета (EASD)
и на Американската диабетна асоциация (ADA).
Като монотерапия, метформин
постига ефективно понижаване на
кръвната глюкоза и гликирания хемоглобин (намалявайки на първо
място чернодробната продукция на
глюкоза), при минимален риск за хипогликемия, като редките му взаимодействия с други лекарства определят неговия висок профил на

безопасност. Наред с това, този медикамент не води до наддаване на тегло или дори постига лека редукция
(-3 kg в проучването НОМЕ).
Честотата на нежеланите странични ефекти от страна на гастроинтестиналния тракт може да бъде намалена при започване на лечението с
по-ниска доза и нейното правилно
титриране.
Допълнителните ползи от метформин са: подобряване на ендотелната
дисфункция, намаляване на оксидативния стрес и на инсулиновата резистентност, благоприятен ефект
върху липидния профил и разпределението на мастната тъкан, подобряване на антикоагулацията, както и
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антипролиферативно (антитуморно)
действие.
Наличните генерични варианти
имат и много ниска цена.
Всичко това, взето заедно (добра
антигликемична ефикасност, добър
профил на безопасност, благоприятни сърдечносъдови и допълнителни
метаболитни ефекти, особено при пациенти с висок индекс на телесна маса), приближават метформин до „идеалното“ средство за лечение на ДТ2
(като начална монотерапия или като
комбинирана терапия, включително с
базален инсулин). С него има и натрупан и дългогодишен клиничен опит.
Metformin осигурява по-добра
протекция срещу сърдечносъдови ус-
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ложнения отколкото би трябвало да
се очаква от постиганата с него степен на гликемичен контрол.
В
проспективното
проучване
UKPDS при пациенти с наднормено
тегло и новодиагностициран ЗДТ2,
терапията с този медикамент постига статистически значимо понижение на общата смъртност и на свързаната с диабета смъртност (p= 0.017),
както и на всяка, свързана с диабета
крайна точка (p=0.002), включително
и несигнификантна редукция на миокардния инфаркт (с 39%, p=0.052)
и на смъртността поради исхемична
болест на сърцето (с 50%, р=0.02) .
В последвалото наблюдение след
UKPDS (UKPDS-Follow up), в групата на метформин, е регистрирана персистираща редукция на всяка,
свързана с диабета, крайна точка (с
21%, p=0.01), на миокардния инфаркт
(с 33%, p=0.005) и на смъртността от
всяка една причина (с 27%, p=0.002).
Тези трайно подобрени крайни резултати създадоха хипотезата за „завещания“ (legacy) ефект на стриктния гликемичен контрол, постиган
рано при пациентите с ДТ2 (включително назначаване на метформин
веднага след диагностициране на заболяването) с цел постигане на пониски таргетни нива на HbA1c.
UKPDS и неговото продължение (наблюдателна фаза) показват,
че разликата в крайните резултати между двете подгрупи участници
(на интензивна антигликемична терапия или на лечение с диета) се запазват трайно години по-късно, въпреки бързото изравняване на нивата
на HbA1c (в рамките на една година)
след приключването на UKPDS (интервенционалнатата фаза).
Началната глюкозо-понижаваща
терапия с metformin е свързана с найниска смъртност през следващите
пет години сочат резултатите от ретроспективно контролирано кохортно прочуване в Белгия, публикувани
в Journal of Clinical Endocrinology &
Metabolism (2).
В проучването са участвали 115
896 пациенти, като данните от него
установяват най-висока смъртност
при начална терапия с инсулин, сулфонилурейните производни (СУП)
заемат междинно място, а метфор-
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мин води до най-риск за смърт през
следващите пет години - 23.8%, 4.1%
и съответно 0.3% в сравнение с контроли на същата възраст. Най-висок
риск е установен при комбинирането
на СУП с инсулин.
Пациентите на начална монотерапия със СУП са били най-възрастни,
а тези – на инсулин са имали най-често сърдечносъдово заболяване, но в
проведения анализ е изключено влиянието на тези и други променливи
величини.
От трите начални възможности за
глюкозо-понижаваща терапия, единствено монотерапията с метформин
не е била свързана с повишен риск за
смърт през следващите пет години в
сравнение с контролите, включително и при пациентите с анамнеза за
сърдечносъдово (СС) събитие, като
по-благоприятен ефект е наблюдаван
при всички съдържащи метформин
режими, включително – при двойна
или тройна комбинация със СУП и/
или инсулин.
Прилагани са били следните видове глюкозо-понижаващи терапии:
metformin (n=42 900), СУП (n=19 231),
инсулин (n=12 807), метформин и СУП
(n=25,218), метформин и инсулин (n=9
506), СУП и инсулин (n=6 087) и метформин, СУП и инсулин (n=10 653).
Преживяемостта е била най-дълга при пациентите на монотерапия с
метформин. Алтернативното използване на СУП или на инсулин е имало по-неблагоприятно влияние, независимо от възрастта. Съкратена
продължителност на живота е наблюдавана и при начална комбинирана терапия, като най-лоши са били
крайните резултати при получавалите СУП и инсулин.
При болните, при които са прилагани статини, в допълнение на глюкозо-понижаващата терапия, е наблюдавана най-дълга продължителност
на живота, независимо от анамнезата за СС събитие.
Тези данни подкрепят още веднъж препоръката метформин да се
използва за начална теарпия на ДТ2,
като при случаите с анамнеза за СС
събитие или с висок СС риск, трябва
да се прилага и статин.
Метформин подобрява инсулиновата резистентност при пациентите
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с панкреасен карцином и някои други видове злокачествени тумори (дебело черво, простатна жлеза, черен
дроб, гърда), като освен това активира AMPK/AKT/mTOR сигналния път.
Това е основният механизъм, с който
се обяснява неговото антинеопластично (антитуморно) действие.
Терапията с метформин при пациенти с ДТ2 удължава с една трета
преживяемостта при случаите с ранен стадий на аденокарцином на панкреаса, показват резултатите от ретроспективно проучване (3). Ползи от
прилагането на медикамента за подобряване на прогнозата на пациентите с панкреасен карцином не са наблюдавани единствено в подгрупата
с метастазирало заболяване.
В края на първата година 63.9% от
лекуваните с метформин (n=117) са били живи спрямо 46.3% от останалите
участници (n=185). Терапията с метформин е била свързана с почти два
пъти по-дълга двугодишна преживяемост (30.1% спрямо съответно 15.4%
от нелекуваните с този медикамент,
р=0.004), което е много впечатляващ
резултат, тъй като панкреасният карцином е един от злокачествените тумори с най-лоша прогноза (заема четвърто място в това отношение).
В групата на терапия с изследваното в това проучване глюкозо-понижаващо средство е постигната средна преживяемост 15.2 месеца спрямо
съответно 11.1 месеца при останалите болни с панкреасен карцином
(р= 0.004).
Лекуваните с метформин са имали с 32% по-нисък риск за смърт (коефициент на вероятностите - HR
0.68, 95% доверителен интервал - ДИ
0.52-0.89) при унивариантния модел
(р= 0.004), 0.64 (0.48–0.86) след изключване на влиянието на други предиктори (р= 0.003) и 0.62 (0.44–0.87)
след изключване на приложението на
инсулин (р=0.006).
Допълнителна информация:
Седем причини да изберем metformin за начално лечение на диабет тип 2. Доктор Д 2014, бр. 3 www.spisanie.md.bg
Използвани източници:
1. Rojas L., Gomes M. Metformin: an old but still the best treatment
for type 2 diabetes. Diabetology & Metabolic Syndrome 2013,
5:6 www.dmsjournal.com/content/5/1/6
2. Claesen M., Gillard P., De Smet F. et al. Mortality in individuals
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Omnitest® 3
Безопасно количество кръв в пробата: само 0.3 µL

Голям отвор за тест лентата (Код по НЗОК:WF076)
Удобно устройство за безконтактно изхвърляне
на тест лентата
Гумени елементи за удобно хващане
Функция „Маркиране на резултата“
Голям течнокристален дисплей
Резултат в mg/dL или mmol/L
(предварително зададени мерни единици)
Постоянно посочване на датата и часа
Три удобни бутона за работа с уреда

Порт за прехвърляне на данни
Място за закрепване на каишка/етикет

Гумени опори за стабилно позициониране

Omnitest® 3 - глюкомерът, който ви помага
 Голям обем на паметта - 365 измервания
 Прехвърляне на данните към персонален компютър
 Автоматичното кодиране елиминира опасността от грешно използване

Всичко от което се нуждаете - комплект Omnitest® 3 Set
 Система за измерване на нивото
на кръвната глюкоза
 Omnitest® 3 се предлага в удобна
чантичка - за да не се загуби нищо,
когато сте на път
Б. Браун Медикал ЕООД
1592 София
бул. Христофор Колумб 64
София Еърпорт Център
Сграда А2, етаж 1, офис 111
България
Тел.:+359 2 807 67 40
Факс.:+359 2 975 39 99
e-mail: office.bbmbg@bbraun.com
www.bbraun.bg

Национална телефонна линия:

0700 20 124

на цената на един разговор

Веднъж дневно

TRESIBA

®

УЛТРАДЪЛГО
ДЕЙСТВИЕ3,4

ПОНИЖЕТЕ

КОНТРОЛИРАНО
HbA1C
Успешна редукция на HbA1C1,2

Понижен риск от нощни
хипогликемии спрямо glargine U100 1,2*
Гъвкаво приложение
при необходимост 3
... веднъж дневно

* Отнася се за възрастните пациенти.
Информация от кратката характеристика на продукта
Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация
относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция.
Tresiba® 100 единици/ml инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка (1 ml съдържа 100 единици инсулин деглудек) за
лечение на ЗД при възрастни, юноши и деца от 1 година нагоре. Tresiba® е базален инсулин за подкожно приложение веднъж дневно
по всяко време на деня, за предпочитане по едно и също време всеки ден. Дозира се в зависимост от индивидуалните нужди и може да
е необходимо коригиране на дозата при повишена физическа активност, промяна в диетата или при съпътстващо заболяване. В случаите, когато приложението по едно и също време на деня е невъзможно, Tresiba® позволява гъвкавост по отношение на времето на
приложение. Винаги трябва да се осигуряват минимум 8 часа между инжекциите. Препоръчителната дневна начална доза при ЗД тип
2 е 10 единици. При добавяне към GLP-1 рецепторни агонисти, препоръчителната начална дневна доза е 10 единици. При ЗД тип 1
Tresiba® трябва да се използва веднъж дневно с инсулина по време на хранене. Изискват се последващи индивидуални корекции на
дозата. Препоръчва се внимателно проследяване на глюкозата по време на преминаването от други инсулинови продукти. Може да се
наложи коригирането на дозите и времето за прилагане на успоредните бързодействащи или краткодействащи инсулинови продукти
или друго съпътстващо антидиабетно лечение. Смяната на базалния инсулин с Tresiba® може да стане единица към единица, въз основа на дозата на предишния базален инсулин, последвано от индивидуални корекции на дозата. За пациенти с диабет тип 1, които
преминават от базален инсулин два пъти дневно или имат HbA1C < 8,0% по времето на преминаването, дозата на Tresiba® трябва да се
определи на индивидуална основа. Въз основа на гликемичния отговор трябва да се има предвид намаляване на дозата. Tresiba® може
да се използва при пациенти в старческа възраст и при пациенти с бъбречно и чернодробно увреждане. Необходимо е да се интензифицира проследяването на глюкозата и дозата на инсулина трябва да се коригира индивидуално. При смяна на базален инсулин с
Tresiba®, намаляването на дозата на базалния и болусния инсулин трябва да се преценява индивидуално, за да се намали риска от
хипогликемия. Tresiba® не трябва да се прилага интравенозно, интрамускулно и в инсулинови инфузионни помпи. Прилага се подкожно в бедрото, мишницата или коремната стена. Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество или някое от помощните вещества. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Пропускане на хранене или непланирана
усилена физическа активност могат да доведат до хипогликемия. Пациенти, чийто гликемичен контрол е съществено подобрен, могат
да почувстват промяна в своите обичайни предупредителни симптоми на хипогликемия. Обичайните предупредителни симптоми могат
да изчезнат при пациенти с дългогодишен диабет. Съпътстващо заболяване, особено инфекции и фебрилни състояния, обикновено
повишават инсулиновите нужди. Съпътстващи заболявания на бъбреците, черния дроб или заболявания, засягащи надбъбречните
жлези, хипофизната или щитовидната жлеза, могат да наложат промени на инсулиновата доза. Удълженият ефект на Tresiba® може да
забави възстановяването от хипогликемията. Неподходящата доза и/или преустановяване на лечението при пациенти, нуждаещи се от
инсулин, могат да доведат до хипергликемия и потенциално до диабетна кетоацидоза.. Обикновено първите симптоми на хипергликемия се появяват постепенно за няколко часа или дни. Те включват жажда, често уриниране, гадене, повръщане, сънливост, зачервена
суха кожа, сухота в устата, загуба на апетит, както и дъх с мирис на ацетон. При ЗД тип 1, нелекуваните хипергликемични епизоди
евентуално водят до диабетна кетоацидоза, която е потенциално животозастрашаващо състояние. Преминаването на пациенти към
друг тип, марка или производител на инсулин трябва да става под лекарски контрол и може да доведе до необходимост от промяна на
дозата. Комбинация с пиоглитазон Докладвани са случаи на сърдечна недостатъчност при употреба на пиоглитазон в комбинация с
инсулин, особено при пациенти с рискови фактори за развитие на сърдечна недостатъчност. Това трябва да се има предвид, ако се
обмисля лечение с комбинация от пиоглитазон и Tresiba®. При използване на тази комбинация, пациентите трябва да бъдат наблюдавани за признаци и симптоми на сърдечна недостатъчност, повишаване на теглото и оток. Лечението с пиоглитазон трябва да се прекрати, ако настъпи някакво влошаване на сърдечните симптоми. Нарушение на очите Интензифицирането на инсулиновата терапия с
рязко подобрение в гликемичния контрол може да се свърже с временно влошаване на диабетната ретинопатия, докато дългосрочно

Нашата мисия в Ново Нордиск е да променяме диабета
с подхода ни при разработването на терапии,
с ангажимента ни да работим, спазвайки етичните принципи
и с търсенето на лечение на диабета.

подобреният гликемичен контрол намалява риска от прогресиране на диабетната ретинопатия. Инсулинови антитела Прилагането на
инсулин може да предизвика образуване на инсулинови антитела. В редки случаи наличието на антитела може да наложи промяна на
дозата инсулин, за да се коригира склонността към хипер- или хипогликемия. Взаимодействия: Следните вещества могат да намалят
инсулиновите нужди: перорални антидиабетни лекарствени продукти, GLP-1 рецепторни агонисти, MAO-инхибитори, бета-блокери,
АСЕ-инхибитори, салицилати, анаболни стероиди и сулфонамиди. Следните вещества могат да увеличат инсулиновите нужди: перорални контрацептиви, тиазиди, глюкокортикоиди, тиреоидни хормони, симпатикомиметици, растежен хормон и даназол. Бетаблокерите могат да маскират симптомите на хипогликемия. Октреотид/ланреотид могат да повишат или да понижат инсулиновите
нужди. Алкохолът може да усили или намали хипогликемичното действие на инсулина. Фертилитет, бременност и кърмене: Няма
клиничен опит с употребата на Tresiba® при бременни жени и по време на кърмене. Шофиране и работа с машини: В резултат на
хипогликемия, способността на пациента да се концентрира и реагира може да се влоши. Нежелани лекарствени реакции: Много
чести – хипогликемия. Тежката хипогликемия може да доведе до загуба на съзнание и/или гърчове и може да причини преходно или
трайно нарушение на мозъчната функция или дори смърт. Симптомите на хипогликемия обикновено възникват внезапно и могат да
включват студена пот, хладна бледа кожа, отпадналост, нервност или тремор, безпокойство, необичайна уморяемост или слабост,
обърканост, трудно концентриране, сънливост, прекомерен глад, промени в зрението, главоболие, гадене и сърцебиене; Чести - реакции на мястото на инжектиране (включващи хематом, болка, кървене, еритема, възли, подуване, промяна на цвета, сърбеж, топлина и
бучки на мястото на инжектиране). Тези реакции обикновено са леки и преходни. Нечести – липодистрофия. Непрекъснатото редуване
на местата на инжектиране в дадена област на инжектиране може да помогне за намаляване на риска от развитие на тези реакции;
периферен оток; Редки – свръхчуствителност (която се проявява с подуване на езика и устните, диария, гадене, умора и сърбеж), уртикария. Нарушения на имунната система Може да се появят алергични реакции. Алергични реакции от “бърз тип” към самия инсулин
или помощните вещества може да са потенциално животозастрашаващи. Педиатрична популация. Безопасността и ефикасността са
демонстрирани в дългосрочно изпитване при деца на възраст от 1 до под 18 години. Честотата, типа и сериозността на нежеланите
реакции при педиатричната популация не се различават от опита при общата диабетна популация. Други популации Честотата, типът
и тежестта на нежеланите реакции, наблюдавани при пациенти в старческа възраст и при пациенти с бъбречно или чернодробно увреждане, не показват някакви различия спрямо по-големия опит в общата популация. Съобщаване на подозирани нежелани реакции: Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да
съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. “Дамян Груев” № 8, 1303 София, тeл.:
+359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Предозиране: При инсулина не може точно да се дефинира предозиране, въпреки това може
да се развие хипогликемия в последователни стадии, ако на пациента се приложи много повече инсулин от необходимото.
Несъвместимости: Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с никакъв друг продукт. Специални предпазни мерки при
изхвърляне и работа: Tresiba® не трябва да се използва, ако разтворът не изглежда бистър и безцветен. ПРУ Novo Nordisk A/S, Novo
Allé, DK-2880 Bagsværd, Дания. РУ EU/1/12/807/004. Дата на актуализиране на текста: 07/2015. По лекарско предписание.
Референции: 1. Rodbard HW, et al. on behalf of the BEGIN Once Long Trial Investigators. Comparison of insulin degludec with insulin glargine
in insulin-naive subjects with Type 2 diabetes: a 2-year randomized, treat-to-target trial. DIABETIC Medicine 2013;30(11):1298–304. 2. Bode
BW, et al. on behalf of the BEGIN Basal–Bolus Type 1 Trial Investigators. Insulin degludec improves glycaemic control with lower nocturnal
hypoglycaemia risk than insulin glargine in basal–bolus treatment with mealtime insulin aspart in Type 1 diabetes (BEGIN Basal–Bolus Type
1): 2-year results of a randomized clinical trial. DIABETIC Medicine 2013;30(11):1293–297. 3. Tresiba® Кратка характеристика на продукта
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Research. 2012;29(8):2104-2114.
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