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Сърдечносъдови ползи от
SGLT2 инхибирането
Диетата може да води до
ремисия на диабет тип 2
Metformin - фаворит за
лечение на диабет тип 2
Гестационен диабет

НАМАЛЕТЕ РИСКА ОТ
ХИПОГЛИКЕМИИ
С TRESIBA®
спрямо glargine U1001-4,*

Информация от кратката характеристика на продукта.
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. Този лекарствен продукт 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. Липсва клиничен
опит за гъвкавост по отношение на времето на прилагане на Tresiba® при деца и юноши.
Препоръчителната дневна начална доза при ЗД тип 2 е 10 единици. При ЗД тип 1 Tresiba®
трябва да се използва веднъж дневно с прандиалния инсулин. 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. За пациенти с диабет тип 2, 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. Трябва да се обмисли намаляване на
дозата с 20% въз основа на дозата на предишния базален инсулин, последвано от
индивидуални корекции на дозата, когато се преминава към Tresiba® от базален инсулин,
прилаган два пъти дневно и когато се преминава към Tresiba® от инсулин гларжин (300
единици/ml). За пациенти с диабет тип 1 трябва да се обмисли намаляване на дозата с
20% въз основа на дозата на предишния базален инсулин или на базалния компонент от
схема на продължителна подкожна инсулинова инфузия, последвано от индивидуални
корекции на дозата, въз основа на гликемичния отговор. При добавяне към GLP-1
рецепторни агонисти, препоръчителната начална дневна доза е 10 единици. При
добавяне на GLP-1 рецепторни агонисти към Tresiba®, се препоръчва намаляване на
дозата на Tresiba® с 20% за минимизиране на риска от хипогликемия. 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. Педиатрична популация Липсва
клиничен опит във връзка с употреба на този лекарствен продукт при деца под 1 годишна
възраст. 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. Начин на приложение Tresiba® не трябва да се прилага интравенозно,
интрамускулно и в инсулинови инфузионни помпи. Tresiba® не трябва да се изтегля от
патрона на предварително напълнената писалка в спринцовка. Прилага се подкожно в
бедрото, мишницата или коремната стена. Пациентите трябва да бъдат инструктирани
винаги да използват нова игла. Повторната употреба на иглите за инсулинови писалки
повишава риска от запушване на иглата, което може да доведе до субдозиране или
предозиране. 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 подобреният гликемичен контрол
намалява риска от прогресиране на диабетната ретинопатия. Избягване на лекарствени
грешки Пациентите трябва да бъдат инструктирани винаги да проверяват етикета на
инсулина преди всяка инжекция, за да се избегне случайно объркване с други
инсулинови продукти. Пациентите трябва визуално да проверяват набраните единици
върху дозовия брояч на писалката. Пациенти, които са слепи или имат увредено зрение,
трябва да бъдат инструктирани винаги да получават помощ/съдействие от друг човек,
който има добро зрение и е обучен да използва устройството за инсулин. За да се
избегнат грешки при дозирането и потенциално предозиране, пациентите и
медицинските специалисти никога не трябва да използват спринцовка за изтегляне на
лекарствения продукт от патрона в предварително напълнената писалка. 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. Натрий Този
лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. той
практически не съдържа натрий.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, бременности кърмене: Няма клиничен опит във връзка с
употреба 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. 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 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
никакви други лекарствени продукти. Специални предпазни мерки при изхвърляне и
работа: Tresiba® не трябва да се използва, ако разтворът не изглежда бистър и безцветен.
Пациентът трябва да изхвърля иглата след всяка инжекция. ПРУ: Novo Nordisk A/S, Novo
Allé, DK-2880 Bagsværd, Дания. РУ: EU/1/12/807/004.
Дата на актуализиране на текста: 02/2018. По лекарско предписание.
Референции: 1. Marso SP, McGuire DK, Zinman B, et al. for the DEVOTE Study Group. Efficacy
and safety of degludec versus glargine in type 2 diabetes. New England Journal of Medicine
2017; 377:723–732. 2. Wysham C, Bhargava A, Chaykin L, et al. Effect of Insulin Degludec vs
Insulin Glargine U100 on Hypoglycemia in Patients With Type 2 Diabetes: The SWITCH 2
Randomized Clinical Trial. JAMA 2017; 318(1):45–56. 3. Lane W, Bailey TS, Gerety G, et al. Effect
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КОЛ Е Г И У М

ДИЕТАТА МОЖЕ ДА ВОДИ ДО
РЕМИСИЯ НА ДИАБЕТ ТИП 2
Мисия невъзможна поради липса на финансов интерес
Загубата на тегло посредством радикална нискокалорична диета може да доведе до обратно развитие диабет тип 2, без да е необходимо лечение
с медикаменти или бариатрична хирургия, показаха резултатите от проучване на изследователи от първични
здравни практики във Великобритания, публикувани в Lancet (1).
В проучването DiRECT са участвали 298 пациенти, на възраст от 20 до 65
години, с диагностициран диабет тип 2
през предшестващите шест години, индекс на телесна маса 27–45 kg/m2, ниво
на гликиран хемоглобин (HbA1c <12%),
нелекувани до момента с инсулин.
Половината от участниците са постигнали загуба на 10 до 15 kg телесно тегло с помощта на нискокалорична
диета (825-850 kcal/ден в продължение
на три до пет месеца), последвана от
диета за поддържане на теглото. При
тази група е бил преустановен приемът на глюкозо-понижаващи и антихипертензивни средства.
Останалата половина, контролна
група, е получавала най-ефикасната в
момента терапия за контрол на заболяването, но без програма за редукция на
теглото.

За период от общо 12 месеца, 24%
от пациентите в интервенционалната
група са редуцирали теглото си с =/>15
kg в сравнение с нито един случай в
контролната група (p<0.0001).
В интервенционалната група, близо половината (46%) от участниците са
постигнали ремисия: 86% при редукция на теглото с 15 kg, 57% при загуба
на 10 до 15 kg, 34% при загуба на 5 до
10 kg и 7% при редукция <5% (дозо-зависим модел). В контролната група, само при 4% е наблюдавано подобрение
на метаболитните показатели (odds
ratio 19.7, 95% CI 7.8-49.8; p<0.0001).
Средната загуба на тегло е 10.0 kg
(SD 8.0) в интервенционалната група и
1.0 kg (3.7) в контролната група (коригирана разлика -8.8 kg, 95% CI от -10.3
до -7.3; p<0.0001).
За ремисия е било прието ниво
HbA1c <6.5% в продължение на наймалко два месеца и липса на нужда от
прилагане на глюкозо-понижаваща терапия за периода на проследяване от
12 месеца.
Резултатите от това проучване подчертават още веднъж, че диетата, водеща до редукция на теглото, е есенциална за лечението на ДТ2. При нито един

участник в това проучване, който е натрупал допълнително тегло, не е настъпила ремисия.
Вместо да акатуваме коренната
причина за ДТ2 - абдоминалното затлъстяване и свързаната с това инсулинова резистентност, указанията за
поведение насочват фокуса на внимание изцяло към понижаване на нивата на кръвната глюкоза посредством
медикаменти, които често имат високи цени.
Този тип указания с основание повдигат въпроса дали техните автори,
които са водещи експерти в диабетологията, са обективни и безкорисни
при отправяне на съвети към първичната здравна мрежа и взимането на решения за насочване на средствата на
здравните системи?
Диетата и промяната в начина на
живот, които водят до понижен енергиен (калориен) внос и увеличен енергиен разход (повишена физическа активност), са най-рядко използваните
средства за лечение на диабет тип 2.
Използван източник:
1. Lean M., Leslie W., Barnes A. et al. Primary care-led weight
management for remission of type 2 diabetes (DiRECT):
an open-label, cluster-randomised trial. Lancet 2018; 391
(10120):541-551 www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)33102-1/fulltext
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NON SMOKING

МETFORMIN СРЕЩУ
НИКОТИНОВА ЗАВИСИМОСТ?
Предпочитаното лекарство за първа
линия глюкозо-понижаваща терапия на
захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) metformin може да бъде от полза за намаляване на никотиновата зависимост, показаха резултатите от проучване, проведено при мишки от
изследователи от Johns Hopkins University School of Medicine и University of Pennsylvania в САЩ и публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences (1).
Metformin (dimethylbiguanide) е синтезиран от растението Galega officinalis (лечебен жаблек, див салкъм, френски люляк). През 1918 година е установено, че
основната съставка на това растение –
гванидин – понижава кръвната глюкоза.
През 40-те години на миналия век, в
клинични изпитвания за откриването на
антималарийни средства, е установено,
че metformin понижава кръвната глюкоза. Френският изследовател Jean Sterne е
първият, който съобщава през 1957, че е
приложил метформин за лечение на ЗД.
Метформин потиска чернодробната
продукция на глюкоза, на което основно се дължи неговото глюкозо-понижаващо действие.
Сърдечносъдовите ползи от този медикамент са установени в UK Prospective
Diabetes Study (UKPDS) през 1998 година.
Те станаха основание метформин да бъде
повсеместно препоръчан като средство
на първи избор (начална терапия) за контрол на хипергликемията при ЗДТ2, което
трябва да бъде назначавано максимално
бързо след диагностициране на заболяването (в най-ранните стадий на ЗДТ2, успоредно с диета и физическа активност).
Основните предимства на метформин, прилаган като монотерапия при
ЗДТ2, са: значим глюкозо-понижаващ
ефект, без да води до наддаване на тегло
или хипогликемия.
Метформин превъзхожда сулфонилурейните препарати и инсулин по отношение на сърдечносъдовите си ефекти
- той единствен от трите вида „класически“ антидиабетни средства понижава риска за миокарден инфаркт, като тази полза е най-изразена при пациентите
със затлъстяване.
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Сто години след откриването на гванидина и 60 години след въвеждането на
метформин в антидиабетната терапия,
той се превърна в най-предписваното
средство за лечение на ЗДТ2, което има и
други потенциални благоприятни действия. Демонстрира и антиканцерогенни
свойства, които се обясняват със способността да модулира активността на АМРактивираната протеин киназа (AMPK).
Настоящото проучване е първото, което изследва взаимовръзката между активността на ензима АМРК и никотиновата
зависимост и което очертава една неизследвана до момента потенциална възможност метформин да бъде от полза и в
опитите за отказ от тютюнопушене.
Резултатите на американските изследователи показват, че централното приложение на метформин за период от една седмица при изложени на никотинова
експозиция мишки намалява, за разлика
от доставката на солеви разтвор, негативните ефекти на никотиновата зависимост.
Използвана е дозировка на метформин,
която няма ефекти върху периферната
(чернодробната) глюкозна обмяна.
Това наблюдение налага необходимостта от провеждане на клинично проучване и при хора-пушачи, с насоченост
към това потенциално действие на метформин като активатор на АМРК и анксиолитик при преустановяване на приема на никотин.
Ензимът АМРК е основният регулатор на енергийната хомеостаза. Данни
на същия екип показват, че под влианието на метформин се увеличава експресията на AMPK в хипокампуса. Сходно
действие постига и хроничната никотинова употреба поради дозо-зависими
анксиолитични ефекти в хипокампуса.
Тези факти водят до следните изводи:
1. Намаляване на симптомите на никотинова зависимост като раздразнителност, тревожност, повишен апетит и
влечение към въглехидратни храни, депресия и нарушена концентрация може
да бъде постигнато чрез модулиране на
активността на AMPK в хипокампуса
2. Централната AMPK активация е
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терапевтична цел за успешно преустановяване на тютюнопушенето
3. Метформин е доказан активатор на
АМPK в черния дроб и в други периферни тъкани (скелетна мускулатура), но
настоящите данни показват, че той вероятно има подобно действие и в хипокампуса, който е свързан с поведението
и когнитивността
4. Повишената концентрация на метформин, но не на плацебо (солеви разтвор), в мозъчните вентрикули, постигнато в настоящото проучване чрез
имплантиране на осмотични минипомпи, свързани с интрацеребровентрикуларни канюли за централна доставка, при
животински модели на никотинова зависимост, активира хипокампалната АМРК
и това води до подобряване на симптомите на никотинова абстиненция.

Изводи
Положителните ефекти на метформин, демонстрирани в това пред
клинично проучване, върху индуцираната при отсъствие на никотин
тревожност и депресия са медиирани до голяма степен от наличието на
AMPK в химокампуса.
Като активатор на AMPK, този медикамент може да подпомогне успешното преустановяване на тютюнопушенето, което би било допълнителна
полза при пациентите със ЗДТ2 поради премахване на физиологичните,
афективните и когнитивните ефекти
на никотиновата зависимост, водещи
до възообновяване на вредния навик.
Клиничните проучвания могат да
покажат дали метформин може да
постави началото на нова фармакотерапия срещу никотиновата зависимост, благодарение на ефектите
си върху активността на мозъчната
AMPK, без да води до нежелани промени в глюкозната обмяна.
Използван източник:
1. Brynildsen J., Lee B., Perron I., et al. Activation of AMPK by
metformin improves withdrawal signs precipitated by nicotine
withdrawal. PNAS 2018; published ahead of print April 2,
2018 https://doi.org/10.1073/pnas.1707047115 и www.pnas.org/
content/pnas/early/2018/03/30/1707047115.full.pdf
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Допълнително обслужване за клиентите
на Miele Professional
Тестът ProHygiene проверява
количеството бактерии върху
дезинфекцираното пране
Материите, използвани в болниците, домовете за възрастни хора,
както и в медицинските заведения, не трябва да съдържат бактерии, предизвикващи инфекции. Надеждна защита може да се осигури
само ако дезинфекционните процеси и използваните
продукти са перфектно съчетани. ProHygiene следи за
взаимодействие на процеса и препаратите, помагайки на сервизните техници
на Miele Professional в поддръжката на пералните машини.
Що се отнася до процесите по дезинфекциране
на прането за спасителни
служби, болници и здравни
заведения, германският институт robert Koch препоръчва годишни тестове според признати методи. Това
включва употребата на калибрирани датчици, с чиято
помощ сервизните техници
на Miele са в състояние да
проверят истинността на параметрите на основния процес в термоелектрическия тест. За да се докаже, че процесите на изпиране и дезинфектиране са ефективни, може
да бъде използването на био-индикатори, подложени на същия процес на изпиране, като самите текстилни материи.
Био-индикаторът съдържа два
човешки патогена Staphylococcus
aureus ATCC 6538 и enterococcus
faecium ATCC 6057 в определени количества. Сервизен инженер,
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който извършва изпитването, поставя био-индикатор в пералната машина, която се тества между прането. В прането се поставя
и уред за регистриране на данни в

защитна торба преди началото на
програмата. В края на програмата,
уредът предоставя подробности за
температурите и времето за задържане, които могат да бъдат оценени и документирани незабавно.
Измитият био-индикатор се
изпраща от сервизния инженер в независимата лаборатория
„Meducomp gmbH“ в Берлин. Там
се правят проверки за наличието на бактерии. Резултатите са налични след приблизително две седмици, а клиентът на Miele получаБрой 1, 2018

ва подробна информация. Сертификат се издава като доказателство за успешен резултат от тест.
Резултатите от теста могат да бъдат получени и по искане на местни здравни органи или на
органи за безопасност на
храните и здравето и трудовата медицина - като доказателство за спазване на
разпоредбите за хигиена и
безопасност на труда.
Профил на компанията:
Miele е водещ производител в света на премиум домакински уреди за готвене,
печене, парови и хладилни
продукти, кафемашини, съдомиялни, перални и продукти за почистване на подове. Тази гама се допълва
от съдомиялни, перални и
сушилни за професионална употреба, както и перални-дезинфектори и стерилизатори за медицинско
и лабораторно приложение
(Miele Professional). Компанията Miele, основана
през 1899 г., има 8 производствени завода в Германия както и по един завод
в Австрия, Чехия, Китай и
Румъния. Оборотът за 2015/2016
г. възлиза на приблиз. 3,71 милиарда евро, като продажбите извън
Германия имат дял от около 70%.
Miele се представлява от собствени търговски дъщерни дружества
и от вносители в почти 100 държави. Компанията Miele, понастоящем четвърто поколение семейна
собственост, наема работна сила
от около 18 400 души, от които 10
300 души в Германия. Седалището
на компанията се намира в Гютерсло/Вестфалия, Германия.
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ПРЕДИМСТВА НА СТАБИЛНИЯ
ФАРМАКОДИНАМИЧЕН
ПРОФИЛ НА ИНСУЛИН DEGLUDEC
Два вторични анализа на
данните от прочването
DEVOTE
Инсулин degludec е ултра-дългодействащ базален инсулин (фармакокинетичен полуживот от 25 часа),
създаден да осигурява стабилен фармакодинамичен профил с ниска вариабилност на кръвната глюкоза в денонощието и между различните дни (сравнение
на един ден със следващия ден по едно
и също време на денонощието).
Проучването DEVOTE (The Trial
Comparing Cardiovascular Safety of
Insulin Degludec vs Insulin Glargine
U100 in Patients with Type 2 Diabetes at
High Risk of Cardiovascular Events) потвърждава сърдечносъдовата безопасност на инсулин degludec в сравнение с инсулин glargine U100 – честота
на големи неблагоприятни сърдечносъдови събития (MACE) (коефициент
на вероятност - HR 0.91, 95% доверителен интервал - CI 0.78 -1.06; p<0.001
за не-инфериорност) - първичен краен
резултат, като в същото време е свързан с по-нисък риск за хипогликемия
(изпълнен критерий за супериорност) по-ниска честота както на тежка, така
и на нощна тежка хипогликемия (съответно с 40% и с 53%; p<0.001 за двете)
– вторичен краен резултат (1).
DEVOTE е рандомизирано, двойносляпо проучване от типа лечение до постигане на целта (treat-to-target – Т2Т),
проведено с цел да оцени сърдечносъдовата безопасност (CVOT) на инсулин
degludec директно с друг базален инсулин, в което участват 7637 пациенти
със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) и висок сърдечносъдов риск, рандомизирани на insulin degludec (n=3818) или на
insulin glargine U100 (n=3819) еднократно дневно (между вечерята и лягането
за нощен сън).
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Oт цялата група, 98% са завършили
докрай участие (средно проследяване
в двете рамена за 1.99 години и регистрирани най-малко 633 МАСЕ).
Участниците са с изявено сърдечносъдово заболяване и възраст =/>50 години или с допълнителни сърдечносъдови рискови фактори и възраст =/>60
години.
Първичната крайна цел е времето
до възникване на първо MACE като
сърдечносъдова смърт, нефатален миокарден инфаркт, нефатален инсулт
(3 крайни точки – 3 MACE), след коригиране на влиянието на други променливи.

Честотата на епизодите на тежка хипогликемия (налагаща чужда помощ
или приложение на глюкагон/глюкоза)
е вторичният предварително заложен
критерий за оценка на безопасност, също след коригиране на влиянието на
други променливи.
Представяме ви по-долу резултатите от два вторични анализа на резултатите от проучването, а именно:
DEVOTE 2 за оценка на връзката
между вариабилността на кръвната глюкоза на гладно (КГГ) ден спрямо ден
(day-to-day) - сравнение на самоизмерена от пациента стойност на КГГ (преди
сутрешна закуска) в един ден от месеца спрямо измерена стойност от пациента през следващите два дни по също-

Брой 1, 2018

то време на денонощието; 3 измервания
всеки месец) и честота на тежка хипогликемия, сърдечносъдовите крайни резултати и обща смъртност (2).
DEVOTE 3 за оценка на връзката
между възникнал епизод на тежка хипогликемия и сърдечносъдовите крайни резулати или смъртността (възникването на фатален изход в различен
времеви прозорец – скоро или по-късно след хипогликемичния епизод) (3).

Резултати и изводи
DEVOTE 2: По-голямата вариабилност на кръвната глюкоза на гладно,
самоизмерена от пациента преди сутрешната закуска, ден спрямо ден (dayto-day) е свързана със значимо по-висок риск за:
● тежка хипогликемия (HR 4.11,
95% CI 3.15-5.35)
● МАСЕ (HR 1.36, 95% CI 1.12-1.65)
● обща смъртност (HR 1.58, 95% CI
1.23-2.03)
След изключване на влиянието на
изходното ниво на гликирания хемоглобин (HbA1c) или на последното измерено ниво на този показател по време на проучването, рискът за МАСЕ е
несигнификантно по-висок в групата с
по-голяма вариабилност на КГГ (съответно HR 1.19 и HR 1.21).
Изводът на авторите е, че по-голяма вариабилност на кръвната глюкоза на гладно ден спрямо ден (стойности преди сутрешната закуска в
три последователни дни) води до
значимо по-висок риск за тежка хипогликемия и обща смъртност.
Инсулинът е най-ефикасната глюкозо-понижаваща терапия, която често е
необходима при прогресия на ЗДТ2, но
от друга страна е свързана с повишен
риск за хипогликемия, която засяга качеството на живот на пациента и има
негативно отражение върху терапев-

Д И А Б Е Т ОЛ О Г И Я
тичния избор на лекуващите лекари
за постигане на целите за гликемичен
контрол поради опасения за неблагоприятни сърдечносъдови крайни резултати и дори за повишена смъртност.
В DEVOTE са прилагани два базални инсулина – degludec и glargine 100
U/ml, в съотношение 1:1, по едно и също време на денонощието – между вечерята и лягането за нощен сън.
Пациентите са титрирали дозата
на съответния базален инсулин веднъж седмично въз основа на най-ниската измерена от тях стойност на КГГ
в три последователни дни с цел да постигнат прицелна стойност 4-5 mmol/l
(при случаите с по-висок риск, по преценка на съответния изследовател, е
била допустима и прицелна стойност
5-7 mmol/l). В двете рамена е била проследена честотата на следните показатели: тежка хипогликемия, остър коронарен синдром (миокарден инфаркт
или нестабилна стенокардия, налагаща хоспитализация), мозъчен инсулт и
фатални събития.
Първичният краен показател за
оценка е комбинираната честота на
смърт поради сърдечносъдова причина, нефатален миокарден инфаркт или
нефатален инсулт. Вторичен краен показател и честотата на епизодите на
тежка хипогликемия, налагаща чужда
помощ и активни мерки за овладяване
като прием на въглехидрати или инжектиране на глюкагон.
По-голямата вариабилност (флуктуацията) на КГГ, установена през
различните дни, е била свързана със
значимо по-висока честота на тежка
хипогликемия и на обща смъртност,
независимо от последното измерено ниво на НbА1с (съответно HR 4.15,
p<0.0001; HR 1.53, p= 0.0011) или изходните характеристики на участниците (видът на прилагания базален инсулин, пол, регион, възраст в началото
на проучването, продължителност на
диабета, пушачески статус, изходен
сърдечносъдов риск, бъбречна функция – скорост на гломерулна филтрация; нелекувани преди това с инсулин
- инсулин-наивни) и изходно ниво на
НbА1с над или под 8% (съответно HR
3.20, p<0.001; HR 1.41, p=0.016).
Резултатите от този вторичен анализ подкрепят още веднъж тезата, че
пациентите, нуждаещи се от инсулин,

могат да имат полза от терапия с базален инсулин, който води до по-малка
вариабилност на КГГ през различните
дни поради по-стабилен фармакодинамичен профил.
DEVOTE 3: Времева зависимост
между епизодите на тежка хипогликемия и общата смъртност.
Резултатите от този вторичен анализ показват, че пациентите, преживяли епизод на тежка хипогликемия,
имат значимо по-висока обща смъртност (HR 2.51, 95% CI 1.79 - 3.50,
p<0.001) в сравнение с участниците без
такъв епизод. По-високият риск за обща смъртност в първата група е налице
15, 30, 60, 90, 180 и 365 дни след преживяния епизод на тежка хипогликемия в
сравнение с останалите пациенти през
същия времеви период.

Връзката между тежката хипогликемия и общата смъртност се запазва
след изключване на влиянието на изходни характеристики като: възраст,
пол, HbA1c, индекс на телесна маса,
продължителност на диабета, инсулинов режим, чернодробно увреждане,
бъбречна функция и степен на сърдечносъдов риск.
Резултатите показват също така, че
пациентите, преживяли епизод на тежка хипогликемия, са особено застрашени от фатален изход наскоро след
възникването на този епизод.
Тежката хипогликемия е свързана с
по-висока смъртност, въпреки че настоящият анализ не може да отговори на
въпроса дали тежката хипогликемия е
маркер (предиктор) за повишен риск за
нежелани крайни резултати или е директна причина за тяхното възникване.
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Данни при хора без диабет свързват тежката хипогликемия с нарушения в сърдечната реполаризация, които могат да водят до внезапна сърдечна
смърт (фатални сърдечни аритмии).
Все още липсват, обаче, окончателни
доказателства за директна причинна
зависимост между хипогликемията и
сърдечносъдовите събития, въпреки че
ниските нива на кръвна глюкоза водят
до повишени нива на катехоламини като контрарегулаторен (симпатоадренален) отговор.
Основното клинично предимство на
инсулин degludec е по-ниският риск за
хипогликемия в сравнение с инсулин
glargine U100 – резултатите от проучването DEVOTE потвърдиха, че инсулин деглудек води до по-ниска честота
на тежка и на нощна тежка хипогликемия (съответно с 40% и с 53%, р<0.001
и за двете) при еквивалентен c инсулин
гларжин U100 гликемичен контрол (1).
От 423 фатални изхода по време на
проучването, 38 са наблюдавани при
пациенти след епизод на тежка хипогликемия.
При проведения анализ е установен значимо по-висок риск за сърдечносъдова смърт по всяко едно време
след възникнал епизод на тежка хипогликемия (HR 2.14, 95% CI 1.37 - 3.35,
p<0.001), без да е наблюдавана сигнификантна разлика в честотата на нефаталния миокарден инфаркт, нефаталния
инсулт или нестабилната стенокардия,
изискваща хоспитализация.
Тежката хипогликемия е сигнификантен предиктор за обща смъртност по всяко едно време след нейното възникване – от 15 до 365 дни (HR
2.51, 95% CI 1.79 - 3.5, p<0.001), е основният извод от анализа DEVOTE 3,
като рискът е по-висок скоро след хипогликемичното събитие и намалява с
течение на времето, но остава сигнификантно повишен през всичките времеви интервали (р<0.05) в сравнение с
популацията, която не е преживяла подобно събитие.
Използвани източници:
1. Marso S., McGuire D., Zinman B. et al. Efficacy and safety of
degludec versus glargine in type 2 diabetes. N Engl J Med 2017;
377: 723–732 www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1615692
2. Zinman B. , Marso S., Poulter N. et al. on behalf of the DEVOTE
study group. Day-to-day fasting glycaemic variability in DEVOTE:
associations with severe hypoglycaemia and cardiovascular
outcomes (DEVOTE 2). Diabetologia 2018; 61 (1):48–57 https://
link.springer.com/article/10.1007/s00125-017-4423-z
3. Pieber T,, Marso S., McGuire D, et al. on behalf of the DEVOTE
study group. DEVOTE 3: temporal relationships between
severe hypoglycaemia, cardiovascular outcomes and mortality.
Diabetologia
2018;61(1):58-65
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC6002964/pdf/125_2017_Article_4422.pdf
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ВЛИЯНИЕ НА РАЗЛИЧНИ
ГЛЮКОЗО-ПОНИЖАВАЩИ
РЕЖИМИ ВЪРХУ ВРЪЗКАТА
ГЛЮКОЗЕН КОНТРОЛ ПРЕЖИВЯЕМОСТ
Данни от обсервационно проучване при
пациенти със захарен диабет тип 2
Рискът за обща смъртност при пациентите със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2)
зависи от нивата на гликирания хемоглобин (HbA1c) – съответно ниски,
умерени или високи, които се постигат от алтернативни глюкозо-понижаващи режими, водещи до различна
степен на риск за хипогликемия (нисък
спрямо по-висок), показаха резултатите от обсервационно проучване, проведено във Великобритания и публикувано в списание Diabetes, Obesity and
Metabolism (1).
По-ниското ниво на HbА1с (стойности <7%) е свързано с повишен риск за
фатален изход в сравнение с по-умерения гликемичен контрол (стойности
=/>7%,<8.5%), особено при пациенти,
лекувани с глюкозо-понижаващи режими, които водят до повишен риск за
хипогликемия.
Високите нива на HbА1с са свързани с намалена преживяемост при
пациенти, лекувани с режими с нисък риск за хипогликемия, но подобна
връзка не се наблюдава при режимите,
свързани с повишен риск за хипогликемия (липса на разлика или леко увеличение на смъртността, оценена чрез
Kaplan-Meier криви).
Тези данни потвърждават тезата, че
глюкозо-понижаващата терапия при
ЗДТ2 трябва да постига подобряване на
хипергликемията, но да не причинява
хипогликемия, особено в категорията
със стриктен гликемичен контрол.
Целта на проведеното проучване е
да проследи преживяемостта в зависимост от постиганото ниво на HbА1с
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с шест алтернативни глюкозо-понижаващи режими, водещи до различна
степен на риск за хипогликемия. Използвани са данните от националните
регистри UK Clinical Practice Research
Datalink и Hospital Episode Statistics
на пациенти със ЗДТ2, на които в реалната клинична практика е назначена глюкозо-понижаваща монотерапия
или комбинирана терапия, включваща metformin, през периода от 2004 до
2013 година.
Оценен е рискът за обща смъртност (краен резултат) при различните
кохорти, в зависимост от постиганото средно ниво на HbА1с и използваната за целта глюкозо-понижаваща терапия.
Терапиите с нисък риск за хипогликемия са включвали: монотерапия
с metformin и комбинирана терапия
- добавяне към метформин на второ
глюкозопонижаващо средство като:
acarbose, инхибитор на дипептидилпептидаза-4, рецепторен агонист на
глюкагон-подобния пептид-1, тиазолидиндион или инхибитор на натриевоглюкозния ко-транспортер-2.
Терапиите с висок риск за хипогликемия са включвали: монотерапия със
сулфонилуреен препарат (СУП), монотерапия с инсулин и комбинирана терапия, включваща СУП или меглинид,
или инсулин, добавени към монотерапията с метформин.
Резултатите показват, че преживяемостта е по-ниска при постигане на
ниво на HbА1с<7% спрямо по-умерен
контрол (HbА1с ≥7%,<8.5%), като мо-
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делът на тази връзка се влияе от риска
за хипогликемия, свързан с използваните глюкозо-понижаващи режими,
както следва:
● монотерапия с: metformin (коригирано съотношение на риска - aHR
1.03, 95% CI 0.95–1.12), СУП (1.11, 0.991.25) или инсулин (1.47. 1.25–1.72)
● комбинирани режими с нисък
риск за хипогликемия (1.02, 0.94-1.10)
● комбинирани режими с висок
риск за хипогликемия - невключващи
инсулин (1.24, 1.13–1.35) и включващи
инсулин (1.28, 1.18-1.37).
Високите (=/>8.5%,<9.5%) и много
високите нива на HbA1c (=/>9.5%) са
свързани с повишена смъртност при
използването на режими с нисък риск
за хипогликемия, като не е установена значима промяна в риска за смърт
при приложение на режими с повишен
риск за хипогликемия.
Няма изходни значими разлики
между групите с умерени и ниски нива на HbA1c по отношение на други изменяеми рискови фактори, които могат
да окажат влияние, върху крайния резултат: като тютюнопушене, артериално налягане и нива на общ холестерол.
Пациентите в групата с по-ниски нива
на HbA1c са били с по-кратка продължителност на диабета.
Честотата на смъртните случаи е
била 17.7 на 1000 пациенто-години експозиция, като най-висока честота е установена при монотерапия с инсулин
– 53.5 фатални изхода на 1000 и найниска при режими с нисък риск за хипогликемия - 13.5 на 1000.
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Фигура 1. Модели, демонстриращи относителния риск за смърт в зависимост
от категорията, в която попада поредицата от средни стойности на гликирания хемоглобин (HbA1c), измервани на всеки три месеца, при прилагането на
една от шестте глюкозо-понижаващи терапии: A. Мetformin - монотерапия;
B. Режими с нисък риск за хипогликемия; C. СУП - монотерапия; D. Инсулин
- монотерапия; E. Режими с повишен риск за хипогликемия, но без инсулин;
F. Режими с повишен риск за хипогликемия, включващи инсулин; aHR – коригирано съотношение на риска
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В категорията между нисък и умерен HbA1c най-малък относителен
риск за смърт е установен в кохортата на монотерапия с метформин: 1.27
(95% CI 1.17-1.38). В същото време, найвисок релативен риск за смърт, при същата степен на гликемичен контрол, е
наблюдаван в кохортата на комбинирана терапия, невлючваща инсулин –
1.71 (95% CI 1.57-1.86).
Коригираните съотношения на риска
(aHR) за смърт, в сравнение с умерен
HbA1c, при нисък, висок и много висок
HbA1c са съответно: 1.16, 1.18 и 1.16.
Монотерията с метформин и комбинираните режими с нисък риск за хипогликемия не са били свързани със
сигнификантна разлика в риска за обща смърт в категорията с нисък HbA1c
спрямо тази с умерен HbA1c – съответно 1.03 и 1.02 (Фигура 1).
Монотерапия с инсулин и комбинираните режими с висок риск за хипогликемия - невключващи и включващи
инсулин, са били асоциирани с повишен риск за обща смърт в категорията
с нисък спрямо тази с умерен HbA1c aHR 1.47, 1.24 и 1.28 (Фигура 1).
В категориите с висок и с много висок HbA1c е установен повишен
риск за обща смърт спрямо категорията с умерен HbA1c при монотерапия
с метформин и при режими с нисък
риск за хипогликемия: при монотерапия с метформин – съответно 1.37
и 1.70, и при комбинирана терапия –
1.27 и 1.45.
Рискът за обща смърт в категориите с висок и много висок HbA1c не се
е различавал съществено спрямо този в категорията с умерен HbA1c при
монотерапия със СУП или с инсулин,
или при терапия с режими с висок риск
за хипогликемия, с изключение на категорията с висок HbA1c на комбинирана терапия, включваща инсулин, в
която рискът за обща смърт се е оказал сигнификантно повишен - aHR 1.13
(p=0.047).
Авторите на настоящото проучване установяват модел на връзка между различните нива на HbA1c, като
показател за степента на гликемичен
контрол, и общата смъртност в зависимост от използваните специфични
глюкозо-понижаващи режими при пациенти със ЗДТ2.
Ниските спрямо умерените нива на
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HbA1c са свързани със сигнификантно повишение на смъртността, но само при използване на режими с висок
риск за хипогликемия.
Използването на режими, свързани риск за хипогликемия, не повишава статистически значимо смъртността при високи нива на HbA1c.
Обратно, режимите които не са
свързани с хипогликемия, не повлияват неблагоприятно смъртността при
нисък HbA1c, но са свързани с намаляване на преживяемостта при висок
HbA1c.
Всичките шест режима са водели
до повишававане на смъртността в категорията с най-ниски стойности на
HbA1c (<6.5 и особено <6%) - фигура 2.
При монотерапия със СУП или
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с инсулин рискът за смърт е значително по-голям при ниски нива на
HbA1c, но повишен риск се наблюдава и при терапии, които не са типично свързани с риск за хипогликемия
– фигура 2.
Обратно, при високи нива на
HbA1c, режимите, свързани с хипогликемия, не оказват значимо влияние
върху смъртността, като причината за
този модел остава неизвестна.
По отношение на връзката с общата смъртност, оптималното ниво на
HbA1c в тези анализи се очертава леко над 7% (7.03-7.27%) при всички режими, въпреки че по-високите нива
на HbA1c не е задължително да бъдат
свързани с неблагоприятно влияние
върху преживяемостта.
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Фигура 2. Относителен риск за смърт в зависимост от постиганото понижаване на HbA1c - поредица от средни стойности, коригирани на три месеца по
време на проследяването. A. Meтформин - монотерапия; B. Режими с нисък
хипогликемичен риск; C. СУП - монотерапия. D. Инсулин - монотерапия; E.
Режими с повишен риск за хипогликемия, но без инсулин; F. Режими с повишен риск за хипогликемия, включващи инсулин
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Режими, които водят до повишена
наличност на инсулин по независим
от нивото на кръвната глюкоза механизъм (СУП или инсулин), увеличават
риска за хипогликемия, което може да
обясни липсата на благоприятно отражение на подобни режими върху общата смъртност в групите на интензивен
гликемичен контрол в проучвания като ACCORD и VADT.
Комбинираното приложение на метформин с ниска доза базален инсулин
постига в проучването ORIGIN изразено намаление на риска за смърт за
разлика от монотерапията с инсулин,
която не води до намаление на общата
и на сърдечносъдовата смъртност.
Заключение: Съгласно настоящите указания, целта при повечето пациенти със ЗДТ2 е да се постигнат
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стойности на HbA1c, максимално
близки до нормалните (<7% и дори <6.5% при млади хора с новодиагностициран диабет) чрез интензивен гликемичен контрол с цел да се
намали рискът за микроваскуларни усложнения. При подобни случаи трябва да се предпочитат глюкозо-понижаващи режими, които не
са свързани с риск за хипогликемия,
тъй като това може да има влияние
върху общата смъртност.
В категориите с високи и с много
високи нива на HbA1c е наблюдаван
значително по-висок риск за смъртност при използването на режими с нисък риск за хипогликемия.
Резултатите от анализа на британските изследователи още веднъж подчертават, че при пациентите със ЗДТ2
трябва да се поставят индивидуални
цели за гликемичен контрол и да се назначават съответните глюкозо-понижаващи режими в зависимост от интензитета на тези цели.
При прилагане на режими, свързани с хипогликемия, трябва да се поставят по-умерени цели за гликемичен контрол.
Ниските нива на HbA1c са свързани с повишен риск за смъртност в
сравнение с умерените нива, специално при режими, които водят до хипогликемия.
Използван източник:
1. Currie C., Holden S., Jenkins-Jones S. et al. The impact of differing glucose-lowering regimens on the pattern of association
between glucose control and survival. Diabetes Obes Metab.
2018;20 (4):821-830 https://doi. org/10.1111/dom.13155 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dom.13155/full

Д И А Б Е Т ОЛ О Г И Я

ГЕСТАЦИОНЕН ДИАБЕТ –
ДИАГНОЗА И ТЕРАПИЯ
В развитите страни честотата на
захарен диабет през бременността се
повишава, като преобладаващ е гестационният диабет (ГД), следван от
диабет тип 1 (ДТ1) и диабет тип 2
(ДТ2). Увеличаването на ГД и ДТ2 се
дължи на заседналия начин на живот,
нездравословна диета, повишаване на
честотата на затлъстяване при подрастващите и затлъстяването в общата
популация, което е причина за особена загриженост. ДТ1 и ДТ2 през бременността носят значително по-висок
майчин и фетален риск, отколкото ГД.
ГД се дефинира като всяка една степен на нарушен глюкозен толеранс,
която се диагностицира за първи път
през бременността. Той представлява
около 90% от случаите с диабет през
бременността. Останалите случаи на
хипергликемично нарушение се разпределят между ДТ2 (около 8%) и ДТ1
(около 1%).
Специфични рискове при неконтролиран диабет през бременността са:
спонтанен аборт, фетални аномалии,
прееклампсия, макрозомия, неонатална хипогликемия и неонатална хипербилирубинемия. В дългосрочен план,
диабетът през бременността е причина
за по-висок риск за затлъстяване и ДТ2
в следващото поколение.
В началото на годината, American
Diabetes Association (ADA) публикува практически указания за лечение
на диабет и в частност на гестационния диабет (1). Според тях, всяка жена в детеродна възраст с диабет трябва
да бъде информирана за значението на
стриктния гликемичен контрол преди
планувано забременяване.
Резултатите от обсервационни проучвания показват повишен риск за диабетна ембриопатия, (особено аненцефалия), микроцефалия и вродени
сърдечни заболявания, който е пропорционален на повишението на
НbA1с през първите десет седмици на
бременността. Въз основа на налични-

те данни се препоръчва оптимизиране
на гликемичниа контрол преди планувано забременяване, като с най-нисък
риск са стойности на HbA1c<6.5%.

Прицелни гликемични
стойности през
бременността
Бременността при жени с нормален
метаболизъм на глюкоза се характеризира с нива на гладно, които са по-ниски от тези преди забременяването, в
резултат на инсулин-зависимо поемане на глюкоза от плода и плацентата,
и с постпрандиална хипергликемия и
нарушен въглехидратен толеранс в резултат на диабетогенни плацентарни
хормони.
При наличието на съществуващ диабет, таргетните стойности на кръвната глюкоза обикновено се постигат
чрез приложение на инсулин и хранителна диета. Тъй като тези стойности
при бременни са по-стриктни, отколкото при небременни жени, е важно
жените с диабет да приемат адекватно
количество въглехидрати спрямо инсулиновата дозировка, за да се избегнат епизодите на хипер- и хипогликемия.
1. Физиология на инсулина. Ранната бременност се характеризира с повишена инсулинова чувствителност,
по-ниски нива на кръвна глюкоза и помалки нужди от инсулин при жени с
ДТ1. Това състояние се променя рязко
през втория и началото на третия триместър, когато се развива инсулинова резистентност до към края на трети
триместър. При жени с нормална панкреасна функция, продукцията на инсулин е достатъчна, за да компенсира
тази физиологична инсулинова резистентност и да поддържа нормални нива на кръвната глюкоза. При бременни
с ГД или предхождащ бременността
диабет, може да се развие хипергликемия, ако терапията не се коригира своевременно.
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2. Мониториране на кръвната
глюкоза. За постигането на метаболитен контрол при бременни жени с диабет, се препоръчва мониториране на
кръвната глюкоза на гладно и постпрандиално. Препрандиално тестване
се препоръчва и при бременни с предхождащ диабет, които са на постоянна
подкожна доставка на инсулин с инсулинова помпа или на базално-болусна терапия с многократни инсулинови
инжекции, за корекция на дозировката на бързодействащия инсулин. Постпрандиалното мониториране е свързано с по-добър гликемичен контрол и
по-нисък риск за прееклампсия.
ADA и American College of
Obstetricians and Gynecologists (ACOG)
препоръчват следните прицелни стойности на кръвната глюкоза при жени с
ДТ1, ДТ2 и ГД:
● на гладно <5.3 mmol/l
● един час постпрандиално <7.8
mmol/l
● два часа постпрандиално <6.7
mmol/l
Тези стойности представляват оптимален контрол, ако могат да се постигнат безопасно. На практика, това може да е предизвикателство при жени с
ДТ1, особено при наличието на данни
за предходни рекурентни епизоди на
хипогликемия.
3. Гликиран хемоглобин A1с през
бременността. Обсервационни проучвания показаха, че през ранните етапи
на бременността, най-ниска честота на
неблагоприятен фетален изход има при
стойности на НbА1с <6-6.5%. Рисковете и предимствата на постигането на
тези прицелни стойности не са изследвани в клинични проучвания, поради
което при лечението трябва да се вземе
предвид рискът за хипогликемия при
бременната при индивидуални таргетни стойности на Нb1с (A1c) 6-7%.
Поради физиологичното увеличение на кинетиката на еритроцитите,
нивата на А1c намаляват през целия
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Информация от кратката характеристика на продукта.
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. Този лекарствен продукт 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. Липсва клиничен
опит за гъвкавост по отношение на времето на прилагане на Tresiba® при деца и
юноши. Препоръчителната дневна начална доза при ЗД тип 2 е 10 единици. При
ЗД тип 1 Tresiba® трябва да се използва веднъж дневно с прандиалния инсулин.
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. За пациенти с диабет
тип 2, 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. Трябва да се обмисли намаляване на дозата с 20%
въз основа на дозата на предишния базален инсулин, последвано от индивидуални корекции на дозата, когато се преминава към Tresiba® от базален инсулин,
прилаган два пъти дневно и когато се преминава към Tresiba® от инсулин глар-

жин (300 единици/ml). За пациенти с диабет тип 1 трябва да се обмисли намаляване на дозата с 20% въз основа на дозата на предишния базален инсулин
или на базалния компонент от схема на продължителна подкожна инсулинова
инфузия, последвано от индивидуални корекции на дозата, въз основа на гликемичния отговор. При добавяне към GLP-1 рецепторни агонисти, препоръчителната начална дневна доза е 10 единици. При добавяне на GLP-1 рецепторни
агонисти към Tresiba®, се препоръчва намаляване на дозата на Tresiba® с 20% за
минимизиране на риска от хипогликемия. 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. Педиатрична популация
Липсва клиничен опит във връзка с употреба на този лекарствен продукт при
деца под 1 годишна възраст. 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. Начин на приложение
Tresiba® не трябва да се прилага интравенозно, интрамускулно и в инсулинови
инфузионни помпи. Tresiba® не трябва да се изтегля от патрона на предварително напълнената писалка в спринцовка. Прилага се подкожно в бедрото, мишницата или коремната стена. Пациентите трябва да бъдат инструктирани винаги да използват нова игла. Повторната употреба на иглите за инсулинови
писалки повишава риска от запушване на иглата, което може да доведе до субдозиране или предозиране. 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 сърдеч-

НАМАЛЕТЕ С 40% РИСКА ОТ
ТЕЖКИ ХИПОГЛИКЕМИИ
С TRESIBA®

спрямо glargine U1001,2,*

* Пациенти със захарен диабет тип 2 и висок сърдечно-съдов риск.1
ните 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 подобреният
гликемичен контрол намалява риска от прогресиране на диабетната ретинопатия. Избягване на лекарствени грешки Пациентите трябва да бъдат инструктирани винаги да проверяват етикета на инсулина преди всяка инжекция, за да се
избегне случайно объркване с други инсулинови продукти. Пациентите трябва
визуално да проверяват набраните единици върху дозовия брояч на писалката.
Пациенти, които са слепи или имат увредено зрение, трябва да бъдат инструктирани винаги да получават помощ/съдействие от друг човек, който има добро
зрение и е обучен да използва устройството за инсулин. За да се избегнат грешки при дозирането и потенциално предозиране, пациентите и медицинските
специалисти никога не трябва да използват спринцовка за изтегляне на лекарствения продукт от патрона в предварително напълнената писалка. 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. Натрий Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий
(23 mg) на доза, т.е. той практически не съдържа натрий.Взаимодействия: Следните вещества могат да намалят инсулиновите нужди: перорални антидиабетни лекарствени продукти, GLP-1 рецепторни агонисти, MAO-инхибитори, бетаблокери, 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, бременности кърмене: Няма клиничен
опит във връзка с употреба на Tresiba® при бременни жени и по време на кърмене. Шофиране и работа с машини: В резултат на хипогликемия, способността
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период на бременността. Освен това,
А1c представлява интегриран показател за глюкоза и може да не засече
епизоди на постпрандиална хипергликемия, която води до макрозомия. По
тази причина, макар че А1c е важен
и полезен показател, той трябва да се
използва като вторична мярка за гликемичен контрол през бременността,
след самостоятелното индивидуално
мониториране на кръвната глюкоза.
През втория и третия триместър на
бременността, стойности на А1c<6%
носят най-нисък риск за големи за възрастта си новородени, като при стойности на А1c ≥6.5% се увеличава рискът за неблагоприятен изход. В този
период се препоръчва поддържането на стойности на А1с 6-6.5%, а с напредването на бременността – стойности на А1с<6%. Тези нива трябва да се
постигнат без риск за хипогликемия,
която може да повиши вероятността за
ниско тегло при раждане. Физиологичните промени в гликемичните параметри през бременността налагат почесто от обичайното им проследяване
(напр. веднъж месечно).

Терапия на гестационния
диабет
ГД се характеризира с повишен риск
за макрозомия и усложнения при раждането, а в последствие - повишен риск
за развитие на ДТ2 при майката. Резултатите от различни рандомизирани
и контролирани проучвания показаха,
че рискът за ГД може да се намали чрез
диета, повишена физическа активност
и промяна в начина на живот, особено
ако тези мерки за започнати през първия или рано през втория триместър от
бременността.
1. Промени в начина на живот.
След поставяне на диагнозата, е необходимо спазването на диета, повишена физическа активност, контрол на
телесното тегло спрямо теглото преди забременяване и мониториране на
стойностите на кръвната глюкоза. В
зависимост от изследваната популация
е установено, че около 70-85% от жените, диагностицирани с ГД, могат да
контролират заболяването само чрез
промени в начина на живот.
2. Диетата при ГД трябва да е въз основа на хранителен режим, изготвен от
опитен специалист. Тя трябва да включ-
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ва адекватен прием на калории за осигуряване на нормалния растеж на плода
и здравето на бременната, да осигурява
постигане на прицелните стойности на
кръвната глюкоза и да осигурява подходящо наддаване на телесно тегло.
Към момента няма яснота относно
количеството калории, които трябва
да приемат бременни с ГД, в сравнение
с такива без ГД. За всички бременни
жени се препоръчва прием на минимум 175 g въглехидрати, 71 g протеини
и 28 g фибри. Както и при всички диети за болни с диабет, количеството и
видът на въглехидратите оказват влияние върху нивата на кръвната глюкоза.
3. Медикаментозна терапия. Жените с по-висока степен на хипергликемия могат да се нуждаят от по-ранна
медикаментозна терапия. Доказано е,
че лечението подобрява перинаталния
изход, като за първа линия терапия на
ГД се препоръчва инсулин. Макар редица рандомизирани и контролирани проучвания да поддържат ефикасността и краткосрочната безопасност
на metformin, той преминава през плацентата.
Трябва да се има предвид, че все още
липсват данни за дългосрочната безопасност на пероралните медикаменти
за лечение на диабет при бременни.
● metformin предизвиква в по-ниска степен неонатална хипогликемия
и наддаване на тегло на бременната, в
сравнение с инсулин, но може да увеличи леко риска за преждевременно
раждане. Освен това, около половината от пациентките с ГД, които първоначално са лекувани с metformin,
в последствие имат нужда от инсулин за постигане на ефективен гликемичен контрол. Концентрацията на
metformin в пъпната връв е по-висока
от тази в майчината.
● insulin се прилага за лечение на
хипергликемия под формата на множествени подкожни инжекции или
продължителна подкожна инфузия. И
двата метода са еднакво ефективни по
време на бременността.

Терапия на предхождащ
ДТ1 и ДТ2 през
бременността
1. Инсулин. Физиологичните промени през бременността изискват често титриране на дозировките на инсу-
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лин в съответствие със стойностите на
кръвната глюкоза, което подчертава
важността на мониторирането от страна на пациента. През първия триместър
обикновено има намаление на общите
дневни нужди инсулин, като жени (особено тези с ДТ1) могат да имат епизоди
на хипогликемия. През втория триместър, бързото увеличение на инсулиновата резистентност налага седмично
или двуседмично увеличение на дозировката за постигане на прицелните
стойности на кръвната глюкоза.
Като цяло, малка част от общата
дневна доза трябва да се прилага като базален инсулин (<50%) и по-голямата (>50%) – като прандиален. В покъсния трети триместър обикновено
е налице леко намаление на нуждите
от инсулин. Поради тези комплексни
промени през бременността, е препоръчително тези жени да се наблюдават в специализирани центрове, които
включват акушер-гинеколог, ендокринолог, диетолог, акушерка и при необходимост – социален работник.
Нито една от наличните лекарствени форми на инсулин не преминават
през плацентата.
2. Прееклампсия и acetylsalicylic
acid (ASA). Диабетът през бременността е свързан с повишен риск за
прееклампсия. На тази основа се препоръчва приемът на ниски дози ASA
(75-100 mg) като превенция след 12
гестационна седмица (г.с.) при жени с
висок риск за прееклампсия. Този подход намалява заболеваемостта и понижава здравните разходи.
3. Диабет тип 1 повишава риска за
хипогликемия през първия триместър
на бременността. Инсулиновата резистентност намалява бързо след раждането на плацентата. Чувствителността
към инсулин се повишава веднага след
раждането, което налага значително
по-малки количества инсулин, в сравнение с периода преди раждането.
Бременността е кетогенно състояние и жените с ДТ1 и в по-малка степен тези с ДТ2 са с повишен риск за диабетна кетоацидоза при по-ниски нива
на кръвната глюкоза, отколкото преди периода на забременяване. Жените
с предхождащ диабет (особено с ДТ1)
трябва да бъдат информирани за риска от диабетна кетоацидоза, както и
за методите за превенция и диагноза.
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4. Диабет тип 2 често пъти е свързан със затлъстяване. Препоръчителното наддаване на тегло през бременността при жени с наднормено тегло
е 6-12 kg, а за такива със затлъстяване – 5-10 kg. Гликемичният контрол се
постига по-лесно при жени с ДТ2, отколкото при ДТ1, но може да наложи
приложението на по-високи дози инсулин. При ДТ1 нуждите от инсулин намаляват рязко след раждането.
5. Рискът за хипертония и други съпътстващи заболявания обикновено е
по-висок при ДТ2, отколкото при ДТ1,
дори при добър контрол на заболяването. Честотата на спонтанен аборт
при ДТ2 е по-висока през третия триместър, отколкото при ДТ1 през първия триместър.
При нормална бременност, артериалното налягане (АН) е по-ниско в
сравнение с това преди бременността.
При бременност, усложнена с диабет
и хронична хипертония, се препоръч-

ват прицелни стойности на систолното
АН от 120-160 mmHg диастолното АН
от 80-105 mmHg. По-ниски нива могат
да нарушат феталния растеж.
През бременността АСЕ инхибиторите (ACEi) и ангиотензин рецепторните блокери (ARB) са противопоказани, тъй като могат да предизвикат
фетална бъбречна дисплазия, олигохидрамнион и интраутеринна ретардация. С доказана ефективност и
безопасност за: methyldopa, labetalol,
diltiazem, clonidine и prazosin. Продължителният прием на диуретици през
бременността не се препоръчва, поради намаление на плазмения обем и
оттам – намаление на утеро-плацентарната перфузия. Наличните данни
показват, че статините също трябва да
се избягват при бременни жени.

Постпартални грижи
Тъй като ГД може да е проява на недиагностициран предхождащ ДТ2 или

дори ДТ1, жените с ГД трябва да бъдат изследвани за персистиращ диабет или предиабет 4-12 седмица след
раждането с орален глюкозотолерантен тест (ОГТТ). Той се препоръчва
пред изследването на HbА1с, тъй като
НbА1с може да е намален от повишения кръговрат на еритроцитите, свързано с бременността или кръвозагуба
по време на раждането. ОГТТ е почувствителен за установяване на намален глюкозен толеранс, включително
при предиабет и диабет. Жени в репродуктивна възраст с предиабет, могат
да развият ДТ2 по време на следваща
бременност.
Тъй като ГД е свързан с повишен доживотен риск за ДТ2 при майката (5070% за период от 15-25 години), жените трябва да се проследяват според
наличието на други рискови фактори,
като фамилна обремененост, повишен
индекс на телесна маса (ИТМ), необходимост от инсулин за поддържане

Изводите за клиничната практика:
● от началото на пубертета нататък, на всички момичета и жени с диабет трябва да се осигурява консултация при планиране на забременяване
● необходимо е жените да се информират за необходимостта от семейно планиране, както и за ефективните методи за контрацепция
● консултациите преди планувана бременност трябва да подчертаят
важността на гликемичния контрол,
като в идеалния вариант се поддържат стойности на А1с <6.5%, за намаляване на риска за вродени аномалии
при плода
● жени със съществуващ ДТ1 или
ДТ2, които плануват бременност или
които вече са забременели, трябва да
бъдат информирани за риска за развитие или прогресия на диабетна
ретинопатия. Преглед от офталмолог трябва да се извърши преди забременяване или през първия триместър, като пациентките трябва да се
проследяват през всеки триместър от
бременността до една година след това, според степента на ретинопатия и
препоръките на офталмолога.
● мониториране на кръвната глюкоза на гладно и постпрандиално от
пациентките се препоръчва при ГД и

наличие на предхождащ диабет, за постигане на оптимален гликемичен контрол; при някои жени с предхождащ
диабет може да се наложи измерване
на кръвната глюкоза и препрандиално.
● поради ускорен кръговрат на
еритроцитите, стойностите на А1с са
малко по-ниски при нормална бременност, отколкото при здрави небременни жени. Таргетните стойности на
А1с през бременността трябва да са
6-6.5%, като оптимални могат да са
и <6%, ако те са постигнати без значителен риск за хипогликемия; за избягване на по-висок риск за хипогликемия, прицелните стойности на А1с
могат да се повишат до <7%.
● промените в начина на живот са
важен компонент в лечението на ГД и
понякога са достатъчни при повечето
жени. При необходимост от постигане на прицелни стойности на кръвната глюкоза, може да се добави медикаментозна терапия.
● инсулинът е медикамент на избор за лечение на хипергликемия при
ГД, тъй като не преминава през плацентата
● metformin, който се прилага и
при лечение на поликистозен овариален синдром за индукция на овулаци-
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ята, не трябва да се продължава след
доказана бременност, тъй като преминава през плацентата и липсват достатъчно данни от проучвания за неговата безопасност за плода
● инсулинът е предпочитан за лечението на ДТ2 през бременността,
тъй като не преминава през плацентата, а пероралните медикаменти обикновено са недостатъчни за преодоляване на инсулиновата резистентност;
за лечение на ДТ1 поначало се използва само инсулин
● жените с ДТ1 или ДТ2 трябва да
получават ниски дози ASA (75-100 mg
дневно) от края на първия триместър
до раждането за намаляване на риска
за прееклампсия
● при бременни жени с диабет
и хронична хипертония, прицелните стойности на АН трябва да са 120160/80-105 mmHg за дългосрочно оптимизиране на майчиното здраве и
минимализиране на риска за нарушен
фетален растеж
● потенциално тератогенните медикаменти (АСЕi, АRB, статини),
трябва да се избягват при сексуално
активни жени в детеродна възраст,
които не използват сигурни методи на
контрацепция

17

Д И А Б Е Т ОЛ О Г И Я
на гликемичния контрол през бременността. Проследяването може да се извърши с НbА1с, стойности на кръвната
глюкоза или ОГТТ.
Промяната в начина на живот или
терапията с metformin могат да профилактират или да забавят прогресията на жени с предиабет и анамнеза
за ГД с 35% и 40% съответно, за период от десет години, в сравнение с
плацебо.

Контрацепция
Значителна бариера пред ефективната грижа преди забременяването е
фактът, че голяма част от бременностите са непланирани. Планирането на
забременяване е от особено значение
при жени със съществуващ диабет, тъй
като при тях се налага превенция на
усложненията и оптимален контрол на
кръвната глюкоза. Всички жени с диа-

METFORMIN ПОНИЖАВА
ПРИ ЖЕНИТЕ С АНАМНЕЗА
ЗА ГЕСТАЦИОНЕН ДИАБЕТ
РИСКА ДА РАЗВИЯТ
ДИАБЕТ ТИП 2 С 41%
Жени с анамнеза за гестационен диабет (ГД), получавали дългосрочно metformin, имат с 41% по-нисък риск да развият диабет тип 2 (ДТ2), показа нов анализ на резултатите от проучването DPP (Diabetes Prevention Program) и от
последвалата го удължена фаза DPPOS (Diabetes Prevention
Program Outcomes Study) (1).
За разлика от тази подгрупа, жените без анамнеза за ГД
или останалите участници и от двата пола, получавали терапия с метформин за същия период от време, имат по-нисък риск да развият ДТ2 със съответно 11% и 18%.
Продължителната употреба на метформин има изразено по-голям превантивен ефект срещу развитието на
ДТ2 при случаите с анамнеза за ГД, е основният извод на
авторите.
Въпреки че всичките участници в DPP са с висок индекс на
телесна маса (ИТМ) и нарушен глюкозен толеранс – рискови
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бет в детеродна възраст трябва да имат
възможност за извършване на семейно
планиране и съответни консултации.
При жените с диабет се прилага същата контрацепция, както и при жените
без диабет. Рискът за непланувана бременност надхвърля риска на който и да
е метод за контрацепция.
Използван източник:
1. ADA 2018 - Standards of medical care in diabetes. Diabetes
Care 2018; 41(Supplement 1): S1-S2 https://doi.org/10.2337/
dc18-Sint01

фактори за появата на ДТ2, метформин може да бъде от найголяма полза при хора, които имат най-висок риск за прогресия на метаболитното нарушение.
Участниците в стартиралото през 1996 година DPP са
рандомизирани в три групи: интервенция за интензивна
промяна в стила на живот с диета и физическа активност,
метформин 850 mg два пъти на ден или плацебо за период от
пет години. Целта на сравнението е да се проследи честотата на ДТ2 спрямо плацебо, в зависимост от прилаганата превантивна интервенция.
Данните показват, че средно 11% са развивали ДТ2 в
плацебо-групата, но тази честота е по-ниска с 58% в групата с интензивна промяна в начина на живот и с 31% при
получавалите метформин. В подгрупата участнички с
анамнеза за ГД приемът на метформин е понижил риска
за появата на ДТ2 с 51% - значително по-висок превантивен ефект отколкото при останалите пациенти както жени, така и мъже.
Другите две подгрупи, в които приложението на антидиабетното средство също е осигурило по-голяма протекция
по отношение на риска за ДТ2, са пациенти на възраст под
60 години и тези с BMI >35 kgm2.
След приключването на DPP през 2002 година групата участници на плацебо също са преминали на интензивна промяна в стила на живот, а тези, които са получавали
метформин, са останали на този вид терапия и по време на
удължената фаза DPPOS, стартирала през 2003 година.
Редукцията с 31% на риска за ДТ2 при прием на метформин по време на DPP се е понижила до 18% на 10-ата година
от удълженото проследяване.
Разлика в сравнение с плацебо е регистрирана и на 15-ата
година, но статистически значима полза е установена единствено в подгрупата жени с анамнеза за ГД.
Тази подгрупа представлява таргет за приложение на
метформин поради установения протективен ефект на медикамента.
Въпреки че промяната в стила на живот остава средство на първи избор за профилактика на ДТ2, при жени с
анамнеза за ГД, които не могат да постигнат трайна загуба на 5-10% от телесното тегло, може да се обсъди включването на терапия с метформин с цел допълнителна протекция.
Използвани източници
1. American Diabetes Association 2017 Scientific Sessions. June 11, 2017; San Diego, California.
Abstract 169-OR
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2776 участници в DPP са наблюдавани за субклинична атеросклероза по време на DDPOS (удължена фаза), като част от тях са рандомизирани само на интензивна промяна в стила на живот, а останалите са продължили да приемат
метформин.
Средната възраст на мъжете е била 67 години и на жените – 63 години.
По време на DDPOS метформин е прилаган за допълнителен период от 9.6 години в групата, рандомизирана на този
вид интервенция по време на DPP, а в подгрупите, рандомизирани първоначално на плацебо или на промяна в начина
на живот – за период от съответно 1.7 и 1.3 години. За целия период на проследяване, общо средно 13.7 години, ДТ2
са развили съответно 54%, 59% и 51% във всяка една от трите подгрупи.
Не е установена разлика в тежестта на САС между двете
подгрупи участници, рандомизирани първоначално на плацебо или на интервенция за промяна в стила на живот, независимо от пола им.
При мъжете, получавали метформин, тежестта на САС
е била значимо по-малка след изключване на влиянието на
възрастта - съответно 39.5 Agatston units (AU) спрямо 66.9
AU (p=0.04), като ефектът е бил най-изразен при по-младите участници (от 25 до 44 години) - съответно 3.0 AU спрямо 17.6 AU (p<0.05).
В подгрупата мъже на метформин е бил значимо по-малък и делът на случаите, при които са установени CAC по
време на проследяването – съответно 75% спрямо 84% и
85% в подгрупите на плацебо или на промяна в стила на живот (р=0.02 и р<0.05 за двете сравнения).
При жените приемът на метформин не е оказал влияние
върху САС, но тази група е била изходно с по-леки калциеви отлагания в коронарните артерии отколкото мъжете, което е затруднило изследователите да докажат значими разлики при сравняване на серийните измервания.
Данни от предходни проучвания показват, че това антидиабетно лекарство понижава при жени, но не и при мъже,
нивата на тестостерона. Не е ясно, обаче, дали тази разлика може да оказва влияние върху потенциалните антиатерогенни свойства на метформин.

METFORMIN НАМАЛЯВА
ПРИ МЪЖЕТЕ С
ПРЕДИАБЕТ ТЕЖЕСТТА НА
КАЛЦИЕВИТЕ ОТЛАГАНИЯ
В КОРОНАРНИТЕ АРТЕРИИ

Употребата на метформин за период от около 14 години
при мъже с предиабет, но не и при жени със същото метаболитно отклонение, намалява значимо тежестта на калциевите отлагания в коронарните артерии (САС), показаха резултатите от DPP и DPP Outcomes Study (DPPOS) (1).
Наблюдаваният ефект върху САС сочи, че метформин може,
поне при мъже с предиабет, да понижи допълнително сърдечносъдовия риск (CAC e маркер за ранна атеросклероза), който
обичайно съпровожда нарушенията в глюкозната обмяна.
Важно е да се подчертае, че ползата от метформин, наблюдавана при над 2000 участници със серийни годишни
измервания на САС, е независима от прилаганата терапия
с антихипертензивни средства и статини, както и от демографски, антропометрични и метаболитни фактори, включително от развитието на ДТ2.

Използвани източници
1. Goldberg R., Aroda V., Bluemke D. et al. Effect of long-term metformin and lifestyle in the diabetes
prevention program and its outcome study on coronary artery calcium. Circulation 2017. DOI:10.1161/
CIRCULATIONAHA.116.025483
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METFORMIN – ФАВОРИТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДИАБЕТ ТИП 2
Значително увеличение на употребата на metformin като терапия на първи избор при диабет тип 2 (ДТ2) през последните 10 години, показва анализ на фармацевтичния пазар в САЩ, публикуван в Diabetes Care (1). Изборът на втора
линия терапия за същия период от време се е променил.
В анализа са използвани данните от U.S. Centricity
Electronic Medical Records на 1 023 340 пациенти с новодиагностициран ДТ2 (на възраст 18-80 години, средно 58 години) с цел да се определят тенденциите в избора на антидиабетни
лекарства и да се идентифицират
предпочитаните средства за втора и трета линия терапия.
Делът на пациентите, при които метформин е използван като
първа линия терапия, се е увеличил от 60% през 2005 на 77% през
2016. Тази тенденция е обяснима,
имайки предвид доказаните ползи от използването на това лекарство, неговата достъпност и ниска цена поради наличието на евтини генерични аналози.
За същия период от време, използването на сулфонилурейни производни (СУП) като първа линия терапия се е понижило от 20% на 8%, а употребата на инсулин леко се е
увеличила - от 8% на 10%.
Докато през 2005, 11% oт пациентите са използвали тиазолидиндион (TZD) като първа линия терапия, то през
2016 година това е бил незначителен брой случаи - 0.7%.
От групата, получила метформин като средство на

първи избор, при 48% е назначавана втора линия терапия при средно ниво на HbA1c 8.4%. При тези случаи,
употребата на СУП е спаднала от 60% на 46%, докато
предписването на DPP-4 инхибитори (DPP-4i) се е увеличило от 0.4% през 2006 на 20% през 2016. Назначаването на инсулин също се е увеличило - от 7% през 2005
на 17% през 2016 година поради по-масовото навлизане
на инсулиновите аналози.
Най-голям брой пациенти са
преустановили през първата година терапията си със SGLT2 инхибитори (25%), последвани от TZD
(21%), GLP-1 рецепторни агонисти
(21%) и DPP-4i (18%).
Над три четвърти (78%) са останали на монотерапия най-малко една година преди да им е било назначено второ антидиабетно
средство, но 16% от тях са прeустановили неговия прием. При половината от случаите е било добавено и трето средство.
Високата честота на преустановяване на по-новите антидиабетни средства е изненадваща, особено като се има
предвид тяхната активна промоция и в резултат на това –
повишената им популярност. Най-вероятното обяснение за
това, според авторите на анализа, е високата им цена.
Използван иизточник:
1.Montvida O., Shaw J., Atherton J. et al. Long-term trends in antidiabetes drug usage in the U.S.: Realworld evidence in patients newly diagnosed with type 2 diabetes. Diabetes Care 2017 Nov; dc171414.
http://care.diabetesjournals.org/content/early/2017/11/04/dc17-1414.full-text.pdf

КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ ОТ НОВИТЕ УКАЗАНИЯ НА ADA/EASD?
Терапевтичният подход при диабет
тип 2 (ДТ2) трябва да започва с оценка на риска за сърдечносъдово заболяване (ССЗ) и за други придружаващи
заболявания, е основната препоръка,
заложена в новите обединени указания на American Diabetes Association
(ADA) и European Association for the
Study of Diabetes (EASD). Предишната версия е от 2015 година (Diabetes
Care 2015; 38:140-149).
Окончателният вариант на новата
ревизия ще бъде представен на 5 октомври тази година в Берлин по време
на конгреса на EASD и ще бъде публикуван в Diabetes Care и Diabetologia.
Работната версия на документа бе
обсъдена на 26 юни по време на двучасов симпозиум, провел се в рамките на
тазгодишните научни сесии на ADA.
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Промяната в стила на живот и
metformin остават крайъгълните камъни в лечението на ДТ2. Metformin запазва позицията си на терапия на първи
избор за контрол на хипергликемията
при ДТ2 поради доказани ефикасност и
безопасност, и ниската си цена.
GLP-1 рецепторните агонисти или
SGLT2 инхибиторите трябва да имат
предимство пред инсулина като втора линия терапия поради установени
сърдечносъдови ползи (при пациенти
с висок сърдечносъдов риск).
Изборът на средство за постигане на
целите за гликемичен контрол се определя от придружаващата патология.
Наличието на ССЗ е показание за избор на определени глюкозо-понижаващи средства за постигане на прицелните стойности на кръвната глюкоза.
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За пациенти с атеросклеротично
сърдечносъдово заболяване (АССЗ)
или със сърдечна недостатъчност (СН)
са разработени отделни алгоритми.
При случаи, при които водещо е
АССЗ, се препоръчва GLP-1 рецепторен агонист (GLP-1 RA) с доказан сърдечносъдов ползотворен ефект или
SGLT2 инхибитор (SGLT2i) с доказан сърдечносъдов ползотворен ефект
(при адекватна бъбречна функция).
При случаите, при които водеща е СН, се препоръчва SGLT2i, който е доказал в проучвания за сърдечносъдова безопасност, че подобрява
сърдечната функция (при условие, че
пациентът има адекватна бъбречна
функция) или алтернативният избор
е GLP-1 RA, който има доказани сърдечносъдови ползи.

Лекарствен продукт по лекарско предписание.
КХП 500 mg – март 2017
КХП 850 mg – март 2017
КХП 1000 mg – април 2017
Пълна лекарствена информация е на разположение при поискване.
СОФАРМА АД | София 1220 | ул. Илиенско шосе № 16 | тел. 02 813 4200 | факс 02 936 0286 | www.sopharma.bg
УНИФАРМ АД | София 1797 | кв. Дървеница | ул. Трайко Станоев № 3
тел.: 02 970 0328 | 02 970 0307 факс: 02 971 2086 | office@unipharm.bg | www.unipharm.bg
Моля, съобщавайте нежелани лекарствени реакции, възникнали при употребата на СОФАМЕТ, на следните адреси:
СОФАРМА АД | София 1797 | България | бул. Кл. Охридски № 3
тел. 02 8177413 | факс 02 9743759 | safety@sopharma.bg | www.sopharma.bg
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА | bda@bda.bg

Д И А Б Е Т ОЛ О Г И Я

СЪРДЕЧНОСЪДОВИ
ПОЛЗИ ОТ
SGLT2 ИНХИБИРАНЕТО
Диабетът е един от основните рискови фактори за развитие на сърдечносъдови заболявания (ССЗ) и наличието
му е свързано с повишена смъртност и по-тежко протичане на последните. Въпреки това, съществуват неоспорими
доказателства (проучването ACCORD*) (1), че стриктният
гликемичен контрол увеличава сърдечносъдовата и общата смъртност.
Освен това, някои класове антигликемични медикаменти, като глитазони и saxagliptin (дипептидил пептидаза 4
инхибитор – DPP-4i), увеличават риска за хоспитализации
по повод на сърдечна недостатъчност (СН) (2, 3).
В резултат на това, през декември 2008 година FDA публикува декрет, в който на всички производители на антидиабетни средства се препоръчва да предоставят доказателства, че предлаганата терапия не увеличава риска за
нежелани сърдечносъдови инциденти (4).

Какво представляват SGLT2i?
Бъбреците допринасят за глюкозната хомеостаза чрез
филтриране и реабсорбиране на глюкозата. При нормални
условия филтрираната през гломерулите глюкоза напълно
се реабсорбира, но при хипергликемия или при намален реабсорбтивен капацитет може да настъпи глюкозурия.
Натрий-глюкозният котранспортер 2 (SGLT2), експресиран в проксималните тубули, е отговорен за близо 90%
от активната ренална глюкозна абсорбция (фигура 1). Този транспортер може да се блокира от SGLT2 инхибиторите
Фигура 1.
SGLT2

Dapagliflozin

Проксимално
каналче

Глюкозна
филтрация

Dapagliflozin
SGLT2
Glucose
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Повишена уринна
глюкозна екскреция

(SGLT2i) – клас медикаменти, доказали своята ефективност
при пациенти с диабет тип 2 (ДТ2) (5).
Лечението със SGLT2i, и в частност с dapagliflozin, е свързано с редица метаболитни ползи. В ретроспективно проучване е доказано, че добавянето на dapagliflozin 10 mg за три
месеца към наличната антидиабетна терапия е свързано с
понижение на гликирания хемоглобин (HbA1c) с 12.6 mmol/
mol или с 1.16% (6).
В проучване с 182 диабетици, неадекватно контролирани с metformin, добавянето на dapagliflozin за 24 седмици е
свързано с понижение на телесното тегло с 2.08 kg (р<0.0001)
и на обиколката на талията с 1.52 cm (р=0.0143) спрямо плацебо. Редукцията е основно за сметка на понижение на мастната маса: -1.48 kg (р=0.0001), като е отчетена редукция на
висцералната адипозна тъкан: −258.4 cm3 (р=0.0084) и на подкожната адипозна тъкан: −184.9 cm3 (р=0.0385) (7).
Съществуват доказателства, че приложението на
dapagliflozin има и антихипертензивен ефект: при 613 болни с неадекватно контролиран ДТ2 и артериална хипертония (АХ) на фона на лечение с блокер на ренин-ангиотензин
алдостероновата система (РААС), лечението с dapagliflozin
спрямо плацебо за 12 седмици води до съществено понижение на систолното АН (САН) (-10.4 спрямо -7.3 mmHg,
p=0.0010) и на средното 24-часово амбулаторно САН (-9.6
спрямо -6.7 mmHg, p=0.0043) (8).
Освен посочените дотук положителни ефекти,
dapagliflozin намалява и албуминурията – при хипертоници с ДТ2 на лечение с блокер на РААС, добавянето на
dapagliflozin 10 mg за 12 седмици довежда до понижение на
албумина в урината с 33% спрямо плацебо (9).
Допълнително трябва да се спомене, че лечението с dapagliflozin е с много добра поносимост. При четири-годишно сравнение на антигликемичната терапия с
dapagliflozin и glipizide при 814 души, освен положителните ефекти върху стойностите на HbA1c, САН и на телесното
тегло за dapagliflozin, в сравнение с glipizide, на фона на терапията с dapagliflozin не се отчита влошаване на гломерулната фултрация (за разлика от glipizide) и честотата на хипогликемиите е много по-рядка: 5.4% спрямо 51.5% (10).
С казаното дотук се подчертава комплексното плейотропно действие на първия SGLT2i dapaglifozin, което обединява
антихипертензивен ефект, редукция на телесно тегло, редукция на хипергликемията и намаляване на албуминурията (11).
Едно от първите проучвания с SGLT2i и оценка на сърдечносъдови крайни цели (CVOT) – EMPA-REG OUTCOME* (12) –
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показа впечатляващи ползи за empagliflozin по отношение
на сърдечносъдовата и общата смъртност и хоспитализациите за СН, без да повлиява класическите атеротромботични инциденти.
Интересното в случая е, че нито умереното по степен подобрение на контрола на кръвната глюкоза, нито повлияването на липидния профил и АН могат да обяснят ранно настъпилата кардио-ренална протекция. Другите познати
ефекти на SGLT2i – върху висцералната мастна тъкан, съдовия ендотел и неврохормонални механизми – също е малко
вероятно да допринасят съществено за сърдечносъдовите и
бъбречните ползи.
Така възниква хипотезата, че кардиореналните ползи от
лечение със SGLT2i е възможно да се дължат на промяна
в използването на метаболитни субстрати, като глюкоза и
свободни мастни киселини, от миокарда и реналните клетки, чиято оксидация е енергийно неефективна на фона на
ДТ2, и преминаване към по-енергийно-ефективно гориво,
като кетонните тела (13).

Сърдечна недостатъчност и диабет
В Европа 15 милиона души страдат от СН, като на
55-годишна възраст рискът за развитие на СН до края на
живота е 33% за мъжете и 28% за жените. Освен това, СН
е най-честата причина за хоспитализация при хора над 65
години (14-16).
Още проучването Framingham Heart Study показа, че диабетът представлява рисков фактор за развитието на СН както при мъжете, така и при жените, заедно с други фактори като: АХ, клапно сърдечно заболяване, левокамерна (ЛК)
хипертрофия, ангина пекторис и преживян миокарден инфаркт (МИ) (17).
В кохорта от близо два милиона души, проследени за пет
и половина години, се установява, че пациентите с ДТ2 развиват СН по-рано от тези без диабет (18).
Освен това, проучването ARIC* (с повече от 11 000 участници) показа, че дори и при хора без диабет, повишените
стойности на гликирания хемоглобин (>/= 5.5-6.0%) увеличават значително честотата на изява на СН, което предполага, че хроничната хипергликемия, дори преди развитие на
диабет, може да допринася за развитие на СН (19).
При вече изявена СН, наличието на диабет повишава риска за неблагоприятен едногодишен клиничен резултат: в
група от 9 428 амбулаторни пациенти със СН общата смъртност и честотата на хоспитализациите по повод на СН са
значително повече при случаите с диабет в сравнение с тези без диабет (20).
В поданализ на проучването CHARM* с участници със
СН както със запазена (HFpEF), така и с намалена фракция
на изтласкване (ФИ) на ЛК (HFrEF), и с честота на ДТ2 около 28%, се изследва зависимостта между наличето на диабет
и прогнозата във връзка с ФИ на ЛК.
Установява се, че наличието на диабет е свързано с по-висок риск за сърдечносъдова смъртност или хоспитализации
по повод на СН в групата с HFpEF, в сравнение с тези с понижена ФИ (р за взаимодействие = 0.0009). По отношение на
общата смъртност рискът, свързан с наличието на диабет, е
сходен в двете групи (21).

Броят на хората с едновременно наличие на диабет и СН
се увеличава, като при тях съществуват някои специфични метаболитни, неврохормонални и структурни сърдечни
аномалии, които потенциално влошават прогнозата спрямо
групата със СН, но без диабет (22).
Тези аномалии биха могли да се обяснят с хроничната хипергликемия, която нарушава ангиогенезата (с последствие
микроваскуларна дисфункция), променя клетъчния метаболизъм (индуцира липотоксичност, променя обмяната на калций, водещи до нарушена контракция и релаксация, и апоптоза), и повишава оксидативния стрес (с резултат на ендотелна
дисфункция). Последствие на тези процеси е изразената ЛК
диастолна дисфункция и диабетна кардиомиопатия.
Фактори, които играят роля в патогенезата на диабетната
кардиомиопатия, са персистиращата хипергликемия с гликиране на интерстициалните протеини и ефекти върху миокардната ригидност/контрактилност; автономна дисфункция; метаболитни, йонно-канални и калциеви нарушения;
интерстициална фиброза; свръхактивиране на РААС; повишен оксидативен стрес; митохондриална дисфункция и променен субстратен метаболизъм (13).

SGLT2 инхибиция и сърдечносъдова
прогноза
В обзорна статия на редакторите на списание Diabetes
Care са анализирани проучванията при ДТ2 с проследяване на сърдечносъдови крайни цели (23). Сърдечносъдовата и
бъбречна ефективност и безопасност на SGLT2i се оценява в
девет клинични проучвания с 62 378 участници. От тях две
– EMPA-REG OUTCOME (12) и CANVAS* (24) – са завършени,
като всяко от тях доказва подобрение на сърдечносъдовата и
бъбречната прогноза. Останалите седем изпитвания са планирани да приключат през следващите две-три години.
В EMPA-REG OUTCOME (12) 7020 пациенти са рандомизирани на empagliflozin 10 или 25 mg, или на плацебо и проследени 3.1 години. Около 50% от участниците в това проучване са били с изходна анамнеза за МИ, 75% - с установена
многоклонова исхемична болест на сърцето (ИБС) и 10% - с
изявена СН, като 95% са получавали терапия с антихипертензивни средства, над 80% - със статини и почти 90% - антикоагуланти/антиагреганти.
Empagliflozin значително понижава риска за първичната
крайна цел (сърдечносъдова смъртност, МИ или инсулт) с
14%, сърдечносъдовата смъртност с 38% и хоспитализациите по повод на СН с 35%. Освен това, empagliflozin забавя
прогресията на бъбречното увреждане.
Резултатите от EMPA-REG показват, че при популация с
ДТ2, в която над 75% са на терапия със статини и над 80% с блокери на РААС, 39 души трябва да бъдат лекувани за период от три години с empagliflozin, за да бъде избегнат един
случай на смърт.
EMPA-REG OUTCOME е първото клинично проучване с
глюкозо-понижаващ медикамент, което показва предимство
по отношение на първичната крайна цел и изразено понижение на риска за сърдечносъдова смъртност. Въпреки че основното действие на SGLT2i е на ниво бъбреци – редукция
на реабсорбцията на глюкозата и стимулиране на екстрецията с урината, изненадващите резултати от EMPA-REG ге-
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е 61 години и 23% имат ССЗ. Проследяването е близо една
година. Потвърждавайки резултатите от предишни SGLT2i
проучвания, SGLT2i понижава с 21% риска за MACE, с 38%
този за хоспитализации по повод СН и с 41% общата смъртност в сравнение с DPP-4i – фигура 2.
В следващо проучване CVD-REAL 2 (28) се анализират допълнително данни от над 400 000 пациенти от държавите Канада, Израел, Австралия, Южна Кореа, Япония и Сингапур,
където пациентите със ССЗ са около 27%. В този анализ присъстват освен наличните в Европа SGLT2i, така и ipragliflozin,
tofogliflozin и luseogliflozin. Дяловото разпределение е 75%
- dapagliflozin, 9% - empagliflozin, 8% - ipragliflozin, 4% canagliflozin, 3% - tofogliflozin и 1% - luseogliflozin.
Резултатите от този анализ на данни от реалната клинична практика потвърждават, че лечението със SGLT2i спрямо
други глюкозо-понижаващи медикаменти е свързано с понисък риск за обща смъртност с 49% (р<0.001), за хоспитализация по повод на СН с 36% (р=0.001), за обща смъртност
или хоспитализации по повод СН с 40% (р<0.001). В CVDREAL 2 се демонстрира отделно редукция на риска за миокарден инфаркт с 19% (р<0.001) и инсулт с 32% (р<0.001).
Данните от мета-анализите на проведените до момента
рандомизирани клинични проучвания (РКП) с дапаглифлоФигура 2. К
 аплан-Майер криви, сравняващи коефициента на риск при пациенти на лечение с
dapagliflozin спрямо пациенти с DPP-4i за
МАСЕ (А), хоспитализации по повод на СН (В)
и обща смъртност (С)
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нерираха множество потенциални механизми на действие за
обяснение на наблюдаваните ползи (25).
Empagliflozin понижава гликирания хемоглобин (HbA1c)
с 0.45%, АН с 5/2 mmHg и телесното тегло с 2%. Въпреки това, разликата в честотата на първичната крайна цел става явна около три месеца след инициирането на терапията, което
прави малко вероятно ползите да се дължат на глюкозо-понижаващия или антиатеросклеротичния ефект.
След неочаквания успех на empagliflozin, идват положителните резултати и от проучването CANVAS, според които
приложението на canagliflozin за около 4.5 години при пациенти с ДТ2 и висок сърдечносъдов риск (две трети от участниците са с установено атеросклеротично заболяване преди началото на проследяването) понижава значимо честотата
на първичния комбиниран краен показател (сърдечносъдова
смърт, нефатален МИ и нефатален инсулт) с 14% (24).
CVD-REAL* е първото голямо обсервационно проучване, което изследва ефективността на SGLT2i в реалната клинична практика върху специфични показатели, като хоспитализация по повод на СН, която най-често е свързана с
неблагоприятен краен изход при ДТ2, и обща смъртност (26).
Пациентите са получавали за първи път SGLT2i
(canagliflozin, dapagliflozin или empagliflozin) или други антидиабетни средства (перорални или инжекционни), включително фиксирани комбинации, като информацията за тях
е събрана от базите данни на шест държави (Великобритания, Германия, Дания, Норвегия, Швеция и САЩ).
Обхванати са общо 1 392 254 участници, на средна възраст 57 години (44% жени), като 13% са имали доказано ССЗ.
Общо 67% са били на терапия със статини, 80% - на антихипертензивна терапия, 74% - на блокер на РААС и 79% на metformin. В Европа 92% от приемащите SGLT2i са лекувани с dapagliflozin, докато в САЩ е прилаган основно
canagliflozin.
Започването на терапия със SGLT2i намалява с 39% необходимостта от хоспитализация по повод на СН, с 51% общата смъртност и с 46% комбинирания показател за хоспитализация по повод на СН и обща смъртност при пациенти с
ДТ2 със или без установено ССЗ.
Ефектите, постигнати с този клас медикаменти по отношение на хоспитализацията по повод на СН и общата смъртност в реалната клинична практика, са сходни във висока
степен с тези, наблюдавани в рандомизираното проучване
EMPA-REG OUTCOME при приложение на empagliflozin.
Като се има предвид, че мнозинството от пациентите
(87%) не са имали установено ССЗ, се предполага, че предимствата на тази група лекарствени средства за превенция на СН може да се разпространяват в реалната клинична
практика и при болни с по-нисък риск и по-широк СС спектър, отколкото обхванатия в проучването EMPA-REG.
Друго проучване от реалната клинична практика – CVDREAL Nordic – показва, че приложението на dapagliflozin води до по-нисък риск за хоспитализация поради СН, сериозни нежелани сърдечносъдови събития (МАСЕ) и смъртност
поради всякаква причина в сравнение с DPP-4i (27).
Включени са диабетици с новоназначена терапия с
dapagliflozin (10 227) или DPP-4i (30 681) от националните
регистри на Дания, Норвегия и Швеция. Средната възраст
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зин и реалната клинична практика подкрепят неговата сърдечносъдова безопасност (29).
Все още за dapagliflozin няма данни за сърдечносъдова ефикасност от РКП. Ако такава се потвърди в някои от
провежданите в момента проучвания за оценка на сърдечносъдовите крайни резултати - CVOT (DECLARE-TIMI 58,
EMPEROR HF, DAPA-HF*), това вероятно ще има значителен ефект върху клиничната практика.

Възможни механизми на сърдечносъдови
ползи с SGLT2i
SGLT2i представляват уникални глюкозо-понижаващи
медикаменти, повлияващи едновременно хемодинамични
и метаболитни параметри отвъд гликемичния контрол.
Основният механизъм на действие на SGLT2i е глюкозурия и натриуреза, което подобрява системната глюкозна
хомеостаза и осигурява кардио-ренална протекция. Точните механизми, обаче, чрез които SGLT2i подобряват
сърдечносъдовата и реналната прогноза, предстои да бъдат изяснени (13, 30).
Потенциалните механизми на положителните ефекти
включват: метаболитни фактори, като редукция на HbA1c,
телесното тегло, пикочната киселина и висцералната мастна тъкан; хемодинамични ефекти, като понижение на АН
и вътресъдовия обем, осмотична диуреза и симпатолиза;
хормонални ефекти, като повишаване на глюкагона и ефекти върху РААС; енергетика на използваните източници, като преминаване от утилизирането на глюкоза към използването кетони.
За повечето от тези фактори, освен за последния, е малко вероятно да повлияят рано сърдечносъдовата и бъбречната прогноза (още на третия месец, както е в EMPA-REG
OUTCOME) и ползите да се задържат в продължение на години. Най-вероятната теория е, че SGLT2i подобряват миокардния енергиен метаболизъм, миокардната контрактилност и сърдечната ефективност, променяйки използването
на енергийни субстрати от липиди и глюкоза (които са помалко енергийно ефикасни) към кетонни тела – по-ефективен източник на аденозинтрифосфат (АТФ) в сравнение с
глюкозата и свободните мастни киселини, и действайки като „супер гориво“ (13).

Заключение
Като се има предвид, че ССЗ (включително СН) са водещи причини за заболеваемост и смъртност при ДТ2 (тези болни имат 2-3 пъти по-висока честота на СН и ССЗ са причина за 50% от смъртните случаи), резултатите от скорошни
проучвания предполагат промяна от тясното фокусиране
върху нивото на HbA1c и по-широк поглед върху ролята на
глюкозо-понижаващата терапия за подобрение на крайния
изход от заболяването (особено на смъртността - сърдечносъдова или обща).
SGLT2i ни дават възможност да посрещнем точно тези изисквания пред антидиабетната терапия. Тяхното действие
далече надминава гликемичния ефект – върху рано изявените диуретични и хемодинамични ефекти се наслагват описаните метаболитни промени, осигуряващи комплексна сърдечносъдова и ренална протекция (30, 31).
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Акроними на клинични проучвания:
ACCORD - Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes
ARIC - Atherosclerosis Risk in Communities Study
CHARM - Candesartan in Heart failure - Assessment of Reduction in Mortality and morbidity
EMPA-REG OUTCOME Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes trial
CANVAS - Canagliflozin Cardiovascular Assessment Study
CVD-REAL - Comparative Effectiveness of Cardiovascular Outcomes in New Users of SGLT-2 Inhibitors
DECLARE-TIMI58 - Dapagliflozin Effect on CardiovascuLAR Events
EMPEROR HF - EMPagliflozin outcomE tRial in patients with chrOnic heaRt failure EMPagliflozin
outcomE tRial in patients with chrOnic heaRt failure
DAPA-HF - Effect of Dapagliflozin on the Incidence of Worsening Heart Failure or Cardiovascular Death
in Patients With Chronic Heart Failure
*
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НАМАЛЕТЕ РИСКА ОТ
ХИПОГЛИКЕМИИ
С TRESIBA®
спрямо glargine U1001-4,*

Информация от кратката характеристика на продукта.
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. Този лекарствен продукт 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. Липсва клиничен
опит за гъвкавост по отношение на времето на прилагане на Tresiba® при деца и юноши.
Препоръчителната дневна начална доза при ЗД тип 2 е 10 единици. При ЗД тип 1 Tresiba®
трябва да се използва веднъж дневно с прандиалния инсулин. 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. За пациенти с диабет тип 2, 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. Трябва да се обмисли намаляване на
дозата с 20% въз основа на дозата на предишния базален инсулин, последвано от
индивидуални корекции на дозата, когато се преминава към Tresiba® от базален инсулин,
прилаган два пъти дневно и когато се преминава към Tresiba® от инсулин гларжин (300
единици/ml). За пациенти с диабет тип 1 трябва да се обмисли намаляване на дозата с
20% въз основа на дозата на предишния базален инсулин или на базалния компонент от
схема на продължителна подкожна инсулинова инфузия, последвано от индивидуални
корекции на дозата, въз основа на гликемичния отговор. При добавяне към GLP-1
рецепторни агонисти, препоръчителната начална дневна доза е 10 единици. При
добавяне на GLP-1 рецепторни агонисти към Tresiba®, се препоръчва намаляване на
дозата на Tresiba® с 20% за минимизиране на риска от хипогликемия. 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. Педиатрична популация Липсва
клиничен опит във връзка с употреба на този лекарствен продукт при деца под 1 годишна
възраст. 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. Начин на приложение Tresiba® не трябва да се прилага интравенозно,
интрамускулно и в инсулинови инфузионни помпи. Tresiba® не трябва да се изтегля от
патрона на предварително напълнената писалка в спринцовка. Прилага се подкожно в
бедрото, мишницата или коремната стена. Пациентите трябва да бъдат инструктирани
винаги да използват нова игла. Повторната употреба на иглите за инсулинови писалки
повишава риска от запушване на иглата, което може да доведе до субдозиране или
предозиране. 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 подобреният гликемичен контрол
намалява риска от прогресиране на диабетната ретинопатия. Избягване на лекарствени
грешки Пациентите трябва да бъдат инструктирани винаги да проверяват етикета на
инсулина преди всяка инжекция, за да се избегне случайно объркване с други
инсулинови продукти. Пациентите трябва визуално да проверяват набраните единици
върху дозовия брояч на писалката. Пациенти, които са слепи или имат увредено зрение,
трябва да бъдат инструктирани винаги да получават помощ/съдействие от друг човек,
който има добро зрение и е обучен да използва устройството за инсулин. За да се
избегнат грешки при дозирането и потенциално предозиране, пациентите и
медицинските специалисти никога не трябва да използват спринцовка за изтегляне на
лекарствения продукт от патрона в предварително напълнената писалка. 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. Натрий Този
лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. той
практически не съдържа натрий.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, бременности кърмене: Няма клиничен опит във връзка с
употреба 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. 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 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
никакви други лекарствени продукти. Специални предпазни мерки при изхвърляне и
работа: Tresiba® не трябва да се използва, ако разтворът не изглежда бистър и безцветен.
Пациентът трябва да изхвърля иглата след всяка инжекция. ПРУ: Novo Nordisk A/S, Novo
Allé, DK-2880 Bagsværd, Дания. РУ: EU/1/12/807/004.
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