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Уважаеми колеги,
Ето, че държите в ръцете си и Кардио Д - най-новото издание от нашата поредица „Д“ (Доктор Д и Клуб Д). Името на новото ни специализирано медицинско списание може да се „преведе“ и като „КардиоДиабет“, и като „Кардиологичен Дайджест“, което показва основната тематика на актуалната информация, която ще публикуваме на страниците му.
Кардио Д ще предложи уникален глобален дайджест на новостите в областта на метаболитната и превантивната
кардиология и кардиодиабетология, резултати от последните клинични проучвания и научни открития, обзорни аналитични статии за намаляване на сърдечносъдовия риск в клиничната практика, за утвърдените възможности за превенция и лечение на кардиоваскуларните заболявания.
Новото уникално списание ще се разпространява също безплатно до всички лекари, които желаят да го получават в кабинета си или у дома. Очакванията са, че повечето български кардиолози, общопрактикуващи лекари и специалисти по вътрешни болести ще бъдат негови редовни абонати. Моля, покажете броя си и на колега, разпространете и абонаментните талони, които са приложени в книжката.
Не забравяйте и вие да се абонирате!
Екипът, който от седем години създава Доктор Д и който от 14 години списва Клуб Д, ще остане верен на вече установената традиция и модел да ви предлага интересно, леко и приятно за четене, богато илюстрирано и онагледено
списание – нещо рядко срещано при специализираната здравна периодика, която се характеризира с черно-бели, терминологично претоварени, дълги и често скучни статии.
Сърдечносъдовите заболявания са водещо усложнение и най-честата причина за смърт при хората с диабет
тип 2. Публикациите ни в Доктор Д, посветени на този сериозен проблем и на съвременните възможности за неговата профилактика и лечение, се увеличаваха през годините и станаха толкова доминиращи, че наложиха отделянето им в специализирано списание.
Още веднъж, моля, абонирайте се за да получавате редовно (и безплатно) Кардио Д. По традиция цялото му съдържание ще бъде публикувано и на нашата уеб страница на www.protos.bg/diabet/, където са и всички излезли досега броеве на Доктор Д и Клуб Д.
Очакваме и вашите писма с мнения за новото списание и предложения за нови и интересни теми. Очакваме и ваши статии и научни разработки, които също ще публикуваме.
Приятно четене на Кардио Д
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Cardio D is the new magazine from the “D” series. It
comes seven years after the launch of Doctor D and 14 years
after the publishing of Club D and is a result of the demand
of our readers for more extensive coverage of all aspects of
metabolic cardiology.
The name of the magazine could be interpreted also as
Cardio Diabetes, as Cardio Digest or as Cardio Doctor.
Following the tradition we will continue to distribute it
free of charge to all our subscribers – the only pre-condition
is that they are medical doctors and send an application.
Sweet Hearth is the cover story of the maiden issue of
Cardio D. It is about prevention of coronary heart disease in
Type 2 diabetes and contains the messages from major clinical trials in this field.
The hot topics are: Cardiovascular Risk Reduction in
Diabetes - Underemphasized and Overdue as well as Multifactorial intervention - Current Recommendations for Prevention of Cardiovascular Disease in Patients with Diabetes
and Therapeutic Considerations.
We also offer a rich collection of news from pharmaceutical companies and scientific laboratories – a well summarized digest that will keep our readers informed about the
latest developments in the field of metabolic cardiology.
You can find the content of this and all future issues
on our website www.protos.bg/diabet/. Also there is the full
archive of Doctor D magazine and the editions from the
past seven years of Club D journal. For further information
please contact us at diabet@protos.bg.
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Списание Кардио Д се разпространява безплатно само до лекари.
Всеки брой се доставя също безплатно на личния или служебен адрес
на абонатите. Ако искате да получавате Кардио Д, моля, обадете се
на телефон /02/ 822 04 18 или /02/ 928 19 74 или изпратете e-mail на
diabet@protos.bg
Следващият брой на списание Кардио Д ще излезе през декември 2004

Корица:
Връзката
диабт – сърце

ПРОГНОСТИКА

ËÅÒÀËÍÀÒÀ ÑÒÎÉÍÎÑÒ ÍÀ 1% ÏÎ-ÂÈÑÎÊ HbA1c

Пациентите с фатален миокарден инфаркт (МИ) и фатален инсулт имат по-високо ниво на гликирания хемоглобин (HbA1c) години преди тяхната поява в сравнение
със случаите на нефатални първи МИ или инсулт, съобщиха авторите на UKPDS* 66 (Steevens RJ, Coleman RL, et
al. Diabetes Care 2004, 27: 201-207). 1% по-високо ниво на
HbA1c показва значимо повишен риск от летален изход на
миокардния инфаркт и мозъчния инсулт години преди те
да се появят.
Проведеният анализ е обхванал 674 случая на МИ (351 фатални), възникнали за седем години проследяване при 597
души от 5102 пациента с диабет тип 2.
За изследване на различията в рисковите фактори между
групите с фатални и с нефатални МИ е използвана мултивариационна регресия.
Сходен анализ е направен и при 234 случая на инсулт (48

фатални), възникнали за седем години при 199 души.
Пациентите с фатален МИ са били с по-високо ниво на
HbA1c две години след диагностицирането на диабет тип 2 в
сравнение с тези, при които МИ не е завършил по-късно летално (1.17 пъти по-висок риск за всеки 1% разлика в HbA1c,
р = 0.014 между двете групи).
Пациентите с фатален инсулт са имали по-висок HbA1c в
сравнение с тези с нефатален инсулт (1.37 пъти по-висок риск
за 1% разлика в НвА1с, р = 0.007).
Освен повишения НвА1с, останалите рискови фактори за
летален изход на МИ са възрастта, артериалното налягане и
нивото на албуминурията, заключиха авторите на UKPDS 66.
По-ранен анализ на UKPDS показа, че рискът от сърдечносъдови заболявания при пациентите с диабет тип 2 започва
да расте при стoйности на HbA1c > 6.2% (виж Рискови фактори за „сладкото сърце“ в този брой на Кардио Д).

* UKPDS - UK Prospective Diabetes Study
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Н А Ш И Т Е Н АУ Ч Н И КО Н С УЛ ТА Н Т И

Академик д-р Чудомир Начев

Академик Чудомир Начев, един от най-известните български пропедевти, е ръководител на Клиниката по вътрешни болести в университетска болница „Света Анна“ в София и е председател на Комитета по етика и на Медицинския съвет на болницата.
Той е и републикански консултант по вътрешни болести, създател и пръв президент на Националния фармакотерапевтичен комитет,
създател и пръв председател на Националния координационен център по превантивни програми, член на Националното бюро за следдипломна квалификация в България.
Многобройните му други дейности са свързани с Българското дружество по вътрешни болести, на което е председател, член е на Българското дружество по кардиология, член е и на Американския колеж по клинична фармакология, член-кореспондент на Румънската медицинска академия, член на Европейския съвет по съживяване, член е на Международната асоциация за наблюдение на лекарства и клинична
токсикология, Заместник председател е на българската секция на Балканския медицински съюз, член е на Американския колеж на лекарите, председател е на Българската лига по хипертония, професор е в Мичиганския университет (САЩ), председател е на Българската медицинска академия, член е също така на Сръбската и Полската медицински академии.
Академик Начев е специализирал в Англия и в Германия. Автор е на над 360 научни публикации, две монографии и три учебника. Чете лекции в различни университети в цял свят.
Служебният му телефон, който също е и факс, е /02/ 77 64 03

Професор д-р Светла Торбова

Професор Торбова е ръководител на Кардиоревматологичната клиника на НМТБ „Цар Борис ІІІ“ в София. Тя е също така член на УС на
Дружеството на кардиолозите в България на Съвета по наука към Медицинския университет в София, на УС на Българската липидна лига, на редакционните колегии на списания „Българска кардиология“, „Актуална липидология“, „Медицински преглед“, „Българо-италианска кардиология“, „Транспортна медицина“.
Професор Торбова е председател на работната група „Епидемиология и профилактика на сърдечносъдовите заболявания“ към ДКБ и
заместник председател на Българската лига по хипертония.
Тя е също така ръководител на Националната работна група по профилактика на сърдечносъдовите заболявания (2002) и председател
на селекционната комисия за номиниране на специалисти по клинична хипертония към Европейското кардиологично дружество. Член е на
американското и френското дружества по хипертония. Доктор е на медицинските науки.
Проф.Торбова има над 200 научни публикации в областта на артериалната хипертония, профилактичната кардиология, епидемиологията на сърдечносъдовите заболявания, рисковите фактори за сърдечносъдови заболявания, фармакотерапията на сърдечносъдовите заболявания. Специализирала е във Франция и Япония.
Служебният й телефон е /02/ 932 22 37 или /02/ 932 21 34, факс: /02/ 931 16 50

Доцент д-р Юлия Джоргова-Македонска

Доцент Джоргова е създател и ръководител на Клиниката по кардиология към УНМБАЛ „Света Екатерина“. Научен секретар е на Българското дружество на кардиолозите и е председател на Дружеството по интервенционална кардиология.
Тя е също почетен член на Американската колегия по кардиология към Американската сърдечна асоциация, на Европейското кардиологично дружество и на Съвета на кардиолозите към Американската сърдечна асоциация.
Доцент Джоргова е почетен член на Американския колеж по кардиология. Специализирала е в САЩ и Холандия. Доктор е на медицинските науки.
Има множество публикации в специализирани издания и участия в международни форуми.
Служебният телефон на доц. Джоргова е /02/ 915 95 60, факс /02/ 954 90 57

Д-р Борислав Георгиев

Д-р Борислав Георгиев е асистент по кардиология в Националната кардиологична болница, където работи от 1990 година. Специализирал е в Германия. Завършил е и Здравен мениджмънт в Университета за национално и световно стопанство в София.
Той е член на Дружеството на кардиолозите в България, на Европейското общество по кардиология, на Международния съвет по електрокардиология, на Международното общество по инфекциозни заболявания, на Международното общество компютрите в кардиологията,
на редакционния съвет на списание „Българска кардиология“, на Академията на науките на Ню Йорк, на работните групи „Фундаментални
науки“, „Циркулация“, Клинична кардиология“ и „Сърдечносъдова и интензивна терапия“ на Американската кардиологична асоциация.
Д-р Георгиев е главен редактор на списание „Наука Кардиология“ и член на редакционния съвет на списание „Медицинска практика“.
Председател е на фондация Академия-Кардиология“. Член е на консултантска група към Световната банка по проектите в здравеопазването. Има повече от 110 публикации в специализирани издания.
За кореспонденция: е-mail: b.georgiev@abv.bg; пощенски адрес: София 1000, ПК 829

Д-р Сотир Марчев

Д-р Сотир Марчев е главен административен асистент на Клиниката по кардиология към Катедрата по вътрешни болести на Медицинския университет в София и секретар на работната група по ехокардиография към Дружеството на кардиолозите в България.
Той е член на Дружеството на кардиолозите в България, на Европейското кардиологично дружество, на Европейската асоциация по ехокардиография на Българската асоциация по медицински ултразвук, на Европейската федерация по медицински ултразвук. Има над 50 научни публикации у нас и в чужбина. Написал е и девет книги в областта на кардиологията, вътрешните болести и общата медицина. Специализирал е в Австрия.
Д-р Марчев поддържа една от уникалните специализирани уеб страници в България, която можете да посетите на адрес www.4xm.com.
Служебният телефон на д-р Марчев е /02/ 25 01 09, e-mail: sotir@4xm.com
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Миокардният инфаркт
и сърдечната недостатъчност главните убийци при сладките хора

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
ÍÀ ÊÎÐÎÍÀÐÍÀÒÀ
ÁÎËÅÑÒ ÏÐÈ
ÄÈÀÁÅÒ ÒÈÏ 2
Диабет тип 2 е:

– добре известен, независим рисков фактор за атеросклероза и удвоява риска от исхемична болест
на сърцето
– метаболитно, многофакторно нарушение, свързвано с плетора от традиционни и нетрадиционни сърдечносъдови рискови фактори

Пациентите с диабет тип 2 имат лоша прогноза след миокарден инфаркт (МИ), като:
– 25% умират до една година (спрямо 10% при останалата след МИ популация)
– 75% завършват летално за пет години (над два
пъти повече от недиабетните след МИ пациенти)
6
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П Р Е ВА Н Т И В Н А К А РД И ОЛ О Г И Я
Фактите...
● Една четвърт от хората с новодиагностициран диабет тип 2 (Д2) имат признаци на атеросклероза, която е многофакторна и започва години преди откриването на хипергликемията
● Тип 2 диабетните пациенти са с увеличена дебелина на интима-медията на сънните артерии (показател за тежестта на атеросклерозата) в сравнение с
контролите на същата възраст

тъчност и удължената преживяемост, пациентите с
диабетна нефропатия развиват ускорена атеросклероза, която повишава сърдечносъдовия им риск
● Хората с диабет и коронарна болест имат по-лоша
цялостна прогноза - намалена краткосрочна преживяемост, повишен риск от повтаряща се исхемия и
реинфаркти, по-лоши резултати след реваскуларизации (по-чести рестенози) и повишен риск от застойна сърдечна недостатъчност

● Калцифицираната атерома на сънните артерии се
● Докато смъртността от коронарни инциденти намасреща пет пъти по често при хората с диабет
лява в общото население през последните десет го● Рискът от сърдечносъдови заболявания е два до чедини (- 36% при мъжете и -27% при жените), то татири пъти по-висок при сладката популация в сравзи низходяща тенденция е по-слабо изразена при
нение с населението с нормална кръвна глюкоза
мъжката диабетна популация (-13%), като при жените с диабет се наблюдава чувствително увеличе● 45% от хората с диабет тип 2 страдат от исхемична
ние (+23%)
болест на сърцето (ИБС) в сравнение с 25% от неди● Смъртността, дължаща се на ССЗ, е еднаква при мъабетните им връстници
жете и жените с диабет - липсва типичното за об● Приблизително 80% от всичките, свързани с диащото население различие между двата пола
бета, смъртни случаи се причиняват от сърдечносъдови заболявания (ССЗ), докато при останалата ● Д2, диагностициран на средна възраст, се свързва
популация ССЗ са причина за 35% от смъртните с намалена очаквана продължителност на живота с
десет години
случаи
● ССЗ не само, че имат най-голяма честота, но са и ● Захарният диабет е мощен и независим рисков факпричина номер едно за смъртност при хората с дитор за леталитет при пациентите със застойна сърабет тип 2 – три четвърти от всичките летални издечна недостатъчност, особено при жените
ходи поради ССЗ сред тази популация се дължат на
● В популацията под 55 години диабетиците имат 10
коронарна болест
пъти по-висок риск от исхемичен инсулт
● При хората с диабет тип 1 (за разлика от тези с диабет тип 2) бъбречните усложнения остават воде- ● Д2 се свързва с многофакторно и високорисково за
щата причина за смъртност, но поради подобрените
появата на ИБС нарушение, известно като метаболитен синдром (кардиален синдром Х)
възможности за управление на бъбречната недоста-

Ураган, помитащ съдовото дърво...

Абсолютният риск от фатални коронарни инциденти е три пъти по-висок при мъжете с диабет в сравнение
с останалите мъже във всяка възрастова група и за всяко ниво на рискови фактори показа проучването MRFIT
(Multiple Risk Factor Intervention Trial), в което 347 978 мъже на средна възраст бяха скринирани за сърдечносъдови рискови фактори. Нивото на серумен холестерол, систолното артериално налягане и тютюнопушенето са
значими предиктори за сърдечносъдова смърт както при мъжете с диабет, така и при тези без диабет.
MRFIT установи също, че рискът от инсулт при диабетиците е повишен със 150% до 400% в сравнение с контролите и докладва, че рискът е пряко свързан с влошения гликемичен контрол.
Авторите на това проучване заключиха, че:
„С нарастване на стойностите на всеки рисков фактор, абсолютният риск от фатален миокарден инфаркт се увеличава значително повече при мъжете с диабет в сравнение с мъжката недиабетна популация
на същата възраст“
Брой 1, 2004
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Диабет тип 2
е „еквивалент на ИБС“
!

При пациенти с диабет, дори и да
нямат клинични прояви на ИБС,
рискът от коронарни инциденти е
практически равен с този при пациентите преживели вече миокарден
инфаркт (МИ) и е три пъти по-висок
в сравнение с недиабетните контроли
на същата възраст
Докато седемгодишната честота на
МИ при недиабетиците с или без предшестващ МИ е 18.8% и 3.5% съответно (p<0.001), то при хората с диабет с
или без предшестващ МИ тази честота
е 45% и 20.2% съответно (p<0.001), показаха данните от финландско популационно проучване на двете кохорти пациенти.
Рискът от сърдечносъдова смъртност
при диабетиците без предшестващ МИ
и този при недиабетиците, вече преживяли вече МИ, е практически равен
(случайното съотношение между честота на МИ в двете групи е 1.0 след нагласяването им по възраст и пол). Случайното съотношение също остава близко
до 1.0 и след по-нататъшното нагласяване за общ холестерол, артериална хипертония и тютюнопушене. Авторите
на това проучване заключиха, че:

Диабетните пациенти с остър МИ
имат по-висок леталитет (1.4 пъти при
мъжете и 1.9 пъти при жените) независимо от фибринолитичната терапия
(проучване GISSI-2), както и при спешна реваскуларизация поради усложнен с кардиогенен шок МИ (проучване
SHOK).
Пациентите с диабет преживяли първи МИ имат три до шест пъти по-висок
риск от реинфаркт. Един от трима диабетици, които са прекарали мозъчен инсулт, прави втори мозъчносъдов инцидент.
Петгодишната смъртност след МИ е
с над 50% по-висока при диабетиците в
сравнение с останалата след МИ популация.
Едва 25% от пациентите с диабет преживяват пет години след МИ.
Диабетната популация има висока
болестност от субклинично сърдечносъдово заболяване (тиха исхемия), което е
силен предиктор за остър коронарен инцидент и внезапна сърдечна смърт.
По-голямата част от сладките хора

„Лечението на сърдечносъдовите рискови фактори при пациентите с диабет трябва да бъде толкова
агресивно, колкото е при недиабетните пациенти с предшестващ миокарден инфаркт“
„Сладката популация“ има чувствително по-лоша прогноза след първи МИ
в сравнение с останалите пациенти:
– по-висока ранна смъртност (преди
хоспитализацията и до 28-ия ден) с
58% при мъжете (1.58 пъти по-висок
относителен риск) и със 160% при жените с диабет (2.1 пъти по-висок ОР)
– по-висока смъртност до една година
след МИ - 25% спрямо 10% при останалите пациенти след МИ
МИ е най-честото и най-скъпоструващо усложнение при Д2, както и
най-честата причина за смърт при Д2
Диабетът е независим рисков фактор
за повишена смъртност (+57%) при пациентите с нестабилна ангина пекторис
или с не-Q-вълна МИ (регистър OASIS).

!
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имат дистална и дифузна (многоклонова) коронарна болест, която прави реваскуларизацията по-трудна и с по-незадоволителни резултати, в сравнение
с недиабетиците. Като цяло, диабетните пациенти имат висока честота (50%)
на рестенозите след перкутанна транслуминална коронарна ангиопластика.
Смъртността е два пъти по-висока
при диабетиците с ИБС и дву- или триклонова болест, рандомизирани на коронарна ангиопластика, спрямо лекуваните с оперативна реваскуларизация
(аорто-коронарен байпас) - 35% срещу
19% за пет години (p = 0.003), докладва
проучването BARI 1(Bypass Angioplasty
Revascularization Investigation).
Диабетът е мощен и независим рисков фактор за летатилет при пациентите
със застойна сърдечна недостатъчност
(СН), особено при жените. Цялостният
риск от смърт при диабетиците със СН е
с 50% по-висок в сравнение с останалите пациенти, но при жените с диабет този риск е повишен със 70% и при мъжете с диабет с 40%.
Най-общо може да се приеме, че
сърдечносъдовият риск при хората с Д2 е между 3% и 6% годишно или
надвишава 20% за десетгодишен период

!

П Р Е ВА Н Т И В Н А К А РД И ОЛ О Г И Я

!

Въпреки че ССЗ са водещ проблем
при пациентите с диабет, терапията за тяхната превенция е далеч от оптималната
Управлението на сърдечносъдовите рискови фактори при диабетиците трябва да бъде толкова агресивно, колкото е при пациентите
с изявена ИБС („група за вторична
превенция“)
При „сладките хора“ главните
усилия трябва да се насочат към
превенцията на ССЗ, особено на МИ
и на СН, поради по-лошата прогноза
след тяхната изява, особено при жените с диабет

!
!

Хроника
на една
предизвестена
смърт...
Изходни данни: жена на 62 години,
редовна пушачка на 10 цигари дневно,
със заседнал начин на живот и наднормено тегло от няколко години, без история за диабет, артериална хипертония
или ангина пекторис.
Общопрактикуващият лекар измерва артериално налягане (АН) 160/100
mmHg и установява индекс на телесна
маса (ИТМ) 28 kg/m2.
Начални лабораторни тестове:
плазмена глюкоза на гладно (ПГГ) 10
mmol/l и атерогенна дислипидемична
триада (LDL-C 4.1 mmol/l; HDL-C 0.8
mmol/l, триглицериди 3.4 mmol/l)
Контролни резултати: ПГГ 11.0
mmol/l и хемоглобин A1c 9.8%
Диагноза: Захарен диабет тип 2, наднормено тегло, артериална хипертония
и дислипидемия
Препоръки за промяна в начина на
живот: загуба на тегло; умерено, но редовно движение; отказ от тютюнопушене; диета с намален внос на мазнини
ОПЛ обяснява на пациентката, че е
много важно за нея едновременно да се
управляват нивото на кръвната глюкоза, телесното тегло, артериалното налягане и липидните показатели поради
многофакторния риск от сърдечносъдово заболяване (диабет + наднормено
тегло + тютюнопушене + възраст над 55
години + артериална хипертония + дислипидемия + менопауза)
Лекарствена терапия: ACE-инхибитор, метформин и статин

След три месеца: пациентката е загубила 2 кг (< 5% от изходното тегло)
Лабораторни показатели: АН 140/
90 mmHg; ПГГ 7.5 mmol/l; НbA1c 8.0%;
LDL-C 2.8 mmol/l, HDL-C 0.9 mmol/l и
триглицериди 2.8 mmol/l при препоръчвани прицелни стойности: АН < 130/
<80 mmHg; ПГГ </= 6.1 mmol/l; HbA1c
</=6.5%; LDL-C < 2.6 mmol/l, HDL-C >
1.0 mmol/l и триглицериди < 1.7 mmol/l
Пациентката е взимала нередовно
предписаните й медикаменти. Продължила е да пуши, но се е опитала да спазва диета с намален внос на мазнини и да
се движи по-редовно. Не е имала някакви оплаквания.
По-нататъшни съвети на ОПЛ:

стриктно придържане към назначената терапия; спазване на двигателния и
хранителния режим; следене на теглото,
кръвната глюкоза и артериалното налягане; незабавен отказ от цигарите
През следващите 18 месеца: дозата на метформина е увеличена за подобряване на гликемичния контрол, но
артериалното налягане и липидните показатели са останали непроменени. Пациентката е възстановила изходното си
тегло и е продължила да пуши, макар и
по-малко от преди.
Две години след изявата на диабета,
тя е хоспитализирана поради остър миокарден инфаркт. Завършва летално няколко часа след коронарна ангиопластика.

Изводите за клиничната практика

П

Този случай потвърждава общото
Правило за По-лошата Прогноза...

ри диабет тип 2 има висок риск от развитието на коронарна болест, която
се появява на по-ранна възраст, като жените са по-често засегнати - Д2 без изявена ИБС може да се приеме за еквивалент на установена ИБС при останалата
популация (риск от коронарен инцидент > 20% за 10-годишен период)

П

ри жените с Д2 рискът от фатален МИ е по-висок от този при мъжката диабетна популация, а сладките хора и от двата пола имат по-лоша прогноза (ранна и до една година) след МИ в сравнение с връстниците си

П

остменопаузалните жени в преддиабетен стадий имат повече рискови
фактори за атерогенна коронарна болест като нисък HDL-холестерол, увеличени триглицериди и повишено диастолно налягане в сравнение с преддиабетните мъже на същата биологична възраст

П

овечето от пациентите с Д2 имат кардиален метаболитен синдром, който представлява множествени рискови фактори за развитието на коронарна болест в стадия преди диагностицирането на диабетна хипергликемия (преддиабет)

П

овишеният априори риск от сърдечносъдови инциденти при пациентите с диабет ги превръща в „кандидати за вторична профилактика“ и трябва да
бъде управляван с агресивна, многофакторна и цел-ориентирана стратегия. За
успеха на тази стратегия, е необходимо и активното участие на пациентите за
промяна в нездравословните за сърцето им навици и стриктно придържане към
превантивната терапия за постигане на прицелните стойности.

П

о-високата смъртност на диабетните пациенти с МИ в сравнение с техните връстници може да се дължи на дисфункция на лявата камера поради
„диабетна кардиомиопатия“, която не е свързана с атеросклерозата. Друго възможно обяснение е високата честота на тиха исхемия при сладката популация,
която забавя откриването на ИБС.

П

ушенето е самостоятелен мощен рисков фактор за развитието на атеросклероза и повишава риска от коронарен инцидент и периферна съдова болест
от четири до шест пъти. Жените в менопауза са загубили протективния ефект
на естествените естрогени - пушачките на тази възраст, особено диабетичките и/или тези с ранна менопауза, трябва да разберат колко е жизнено важно да
спрат цигарите.

Брой 1, 2004
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Показания
за скриниране
на пациенти
с диабет
за налична
коронарна болест
● Симптоми, насочващи към коронарна болест като ангина пекторис
или застойна сърдечна недостатъчност
● Нетипична гръдна болка
● Промени в електрокардиограмата в
покой, показващи исхемия или предишен инфаркт
● История за мозъчносъдова или периферносъдова болест
● План за започване на активна двигателна програма при възраст над
35 години и заседнал начин на живот
● Два допълнителни фактора за сърдечносъдов риск като артериална
хипертония, дислипидемия, тютюнопушене, наличие на семейна история за ИБС, микроалбуминурия

Мислете
за тихата
исхемия на
„сладкото сърце“!
Изследването DIAD (Detection of
Ischemia in Asymptomatic Diabetes),
първото проспективно проучване за
определяне на честотата на тихата исхемия на миокарда при диабет тип 2,
установи с помощта на adenosin-Tc99mSestamibi фотонна емисионна компютърна томография (AdSPECT), че:

ÐÈÑÊÎÂÈ
ÔÀÊÒÎÐÈ ÇÀ
„ÑËÀÄÊÎÒÎ
ÑÚÐÖÅ“
Сърдечносъдовите
заболявания са първични усложнения
и водеща причина
за смърт при пациентите с диабет тип
2. Промяната на
рисковите за „сладкото сърце“ фактори може да подобри
крайните резултати при диабетната
популация.

тази връзка е независима от останалите
сърдечносъдови рискови фактори.
Взаимната връзка между предшестващата гликемия (преценена чрез A1c) и
честотата на клиничните хронични усложнения е значима.
Рискът от всички микро- и макросъдови усложнения при диабет тип 2 е найнисък при нормални стойности на HbA1c
(< 6%), но всяко едно понижаване на този показател за степента на дългосрочен
гликемичен контрол води до редукция
на риска от всяко едно хронично усложнение на диабета. Няма праг за гликемията, под който тази положителна закономерност да не е валидна. Поради
това, няма и специфично прицелно ниво за A1c при хората с диабет тип 2 - по
принцип, колкото А1с е по-нисък, толкова рискът от усложнения е по-малък.

Дисгликемия

А1с при пациентите с Д2 трябва да се поддържа „толкова близко
до нормалното ниво, колкото това
е възможно“ (оптимално < 6.5%),
тъй като рискът от хронични съдови усложнения расте през целия
диапазон от наднормени стойности

Степента на дисгликемия, преценена
на базата на гликирания (А1с) хемогло– един от пет асимптоматични па- бин, взаимодейства силно положително
циенти с диабет тип 2 е с тиха ми- с честотата на поява на остър МИ, покаокардна исхемия
заха обсервационните анализи на данните от мега-проучването UKPDS (UK
Ползите и рисковете от прицелна
– един от 18 има клинично релеProspective Diabetes Study).
стойност на А1с < 6% при популация
вантен (умерен или тежък) перс Д2 в момента се преценява от профузионен дефект, който налага
Всяко увеличаване на HbА1с с
учването ACCORD (Action to Control
по-нататъшна оценка
1% води за средно 10 години до поCardiovascular Risk in Diabetes).
вишен риск от появата на МИ с
В това проучване участваха хора с Д2
Дисгликемията може да предизвиква
16% (р= 0.0052)
на възраст от 50 до 75 години без истоендотелна дисфункция и повишен оксирия за ИБС и с нормална изходна ЕКГ
При диабетните пациенти, рискът от дативен стрес, които от своя страна да
в покой.
МИ расте с увеличаването на А1с, като играят централна роля в развитието на
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атеросклерозата при диабет.
Ендотелната дисфункция потиска вазодилатацията и увеличава пролиферацията на гладки мускулни клетки, тромбогенезата и проатерогенните клетъчни
процеси. В микроциркулацията тези нарушения могат да отключват исхемия.
Дисгликемията може също така да
допринася за развитието на атеросклероза поради гликирането на протеините
и липопротеините. Образуват се необратими продукти, които водят до повишен оксидативен стрес.
Гликирането на колагена и на протеините в извънклетъчния матрикс предизвиква промени в артериалната стена, които повишават склонността й към
склерозиране.
Гликираните LDL са по-атерогенни
поради тяхното повишено окисляване
и поемането им от макрофагите за формирането на пенести клетки.
Редица проспективни епидемиологични проучвания потвърдиха, че рискът от сърдечносъдови заболявания расте с повишаване на плазмените нива на
глюкозата.
Всяко увеличаване на хемоглобин
А1с с 1% повишава риска от сърдечносъдов инцидент на пациентите с
диабет с 10% до 30%, поради което
намаляването и поддържането на
кръвната глюкоза в нормални граници може да ги предпазва от ССЗ
Данни от различни проучвания показаха, че:
– Фаталните МИ се увеличават 1.7
пъти и нефаталните МИ/ангина
пекторис - 1.5 пъти при А1с ≥ 7.5%
в сравнение с А1с < 6.2%
– Рискът от сърдечносъдова смърт
расте 2.2 пъти при А1с ≥ 7.8% в
сравнение с НвА1с < 7.8%
– Честотата на коронарната болест се
повишава 4.1 пъти и сърдечносъдова смъртност - 2.8 пъти при A1c ≥
10.4% в сравнение с А1с < 10.4%
Проучването San Antonio Heart
Study показа, че сърдечносъдовата смъртност при хората с Д2 расте прогресивно
с повишаването на плазмената глюкоза
на гладно (ПГГ): при стойности на ПГГ
< 8 mmol/l тя е 2.8 на 1000 пациента-години, достига 6.3 при ПГГ 8 -11.5 mmol/
l (два пъти по-висока) и се увеличава до
11.6 на 1000 пациента-години при ПГГ
>11.5 mmol/l (четирикратен ръст).
При нагласяване на останалите рис-

кови фактори, хората с прекомерна ПГГ
(>11.5 mmol/l) продължават да имат 4.9
пъти по-голям риск от сърдечносъдова
смъртност в сравнение с тези, поддържали по-близки до нормалните нива.
ПГГ над 6.1 mmol/l бе свързана
с линеарно повишаване на смъртността от ИБС при 14-годишно
проследяване на 3500 мъже и жени
(Rancho Bernado Study)
Мета-анализ на 15 проучвания докладва, че хипергликемия > 6.1 mmol/l
както при диагностициран, така и при
неизявен до този момент диабет повишава ранната смъртност и честотата на
застойната сърдечна недостатъчност
при пациенти с остър МИ.
Проучването RIAD (Risk factors
in IGT for Atherosclerosis and Diabetes)
свърза постпрандиалната (на втория час
след орално обременяване с глюкоза)
дисгликемия с повишена дебелина на
интима-медия слоя на каротидните артерии.
Мета-анализът DECODE (Diabetes
Epidemiology: Collaborative Analysis Of
Diagnostic Criteria in Europe) докладва преди това, че по-високата плазмена глюкоза на втория час (2ч ПГ) след
обременяване/след нахранване (постпрандиална хипергликемия) е независим
предиктор за сърдечносъдова смърт. В
сравнение с популацията с нормален
глюкозен толеранс (2ч ПГ < 7.8 mmol/l),
хората с нарушен глюкозен толеранс (2ч
ПГ ≥ 7.8 mmol/l) имат с 50% по-висок
относителен риск от смърт, като този
риск се увеличава с 110% при диабетни
стойности на постпрандиалната гликемия (2ч ПГ ≥ 11 mmol/l).
Постпрандиалната хипергликемия бе
свързана с повишен риск от МИ и сърдечна смърт при пациенти с Д2 от проучването DIS (Diabetes Intervention
Study), както и с по-лоша прогноза след
първи МИ от Honolulu Heart Study.
Има убедителни доказателства,
че постпрандиалната хипергликемия (2ч ПГ ≥ 7.8 mmol/l):
– е независим рисков фактор за
сърдечносъдова заболеваемост и
смъртност
– по-добър предиктор за ИБС от
A1c
Ниво на 2ч ПГ < 7.8 mmol/l e както клинично релевантна, така и отговорна цел
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Интензивният гликемичен контрол
при пациенти с Д2 и остър МИ (инфузия
на инсулин и глюкоза по време на ранната фаза, последвана от подкожна доставка на инсулин след хоспитализацията) понижава смъртността през първата
година след МИ с 29% (26.1% леталитет в контролната група спрямо 18.6%
в групата на инфузия) и това намаление на риска от фатален повторен инцидент се запазва след 3.4 години проследяване (33% спрямо съответно 44%
при контролите), заключи проучването DIGAMI (Diabetes Mellitus, Insulin
Glucose Infusion in Acute Myocardial
Infarction).
Мета-анализ на резултатите от проучването DCCT (Diabetes Control and
Complications Trial), в което участваха
млади хора с диабет тип 1, също показа намаляване на общия брой на сърдечносъдовите събития с 45% и редукция
на риска от първи сърдечносъдов инцидент с 28% при пациентите на интензивна спрямо тези на конвенционална инсулинова терапия, въпреки че разликата
не можа да достигне статистическа достоверност.
Дисгликемията е променяем рисков фактор за развитието на ССЗ и
при двата типа диабет. Препоръчва се хемоглобин А1с при диабетиците да не надвишава с повече от
1% нормалната горна референтна
стойност за останалото население.
Пациентите с високи концентрации
на гликемията биха спечелили най-много от подобряването на гликемичния
контрол, тъй като те са и с най-висок
риск от хронични усложнения, свързани с лошото управление на кръвната
глюкоза.
Днес разполагаме с достатъчно убедителни доказателства обаче, че всяко
едно подобряване на гликемичния контрол през целия спектър на дисгликемия
може да намали риска от хронични диабетни усложнения.

Артериална
хипертония
Около 70% от пациентите с диабет тип 2 имат артериална хипертония (АХ)
При популацията с Д2 и АХ, понижаването на артериалното налягане (АН) с
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(ABCD) и captopril (CAPPP) са по-ефективни за превенция на МИ, ангина пекторис, мозъчен инсулт и сърдечносъдовата
смърт в сравнение както с блокерите на
калциевите канали - amlodipine (FACET)
и nisoldipine (ABCD), така и с диуретиците и/или бета-блокерите (CAPPP).
Обратно, UKPDS 39 не установи статистически достоверна разлика между
АСЕ-инхибитора captopril и бета-блокера atenolol по отношение на честотата на
сърдечносъдовите инциденти (нефатални МИ или смърт).

Дислипидемия

10/5 ммHg (144/82 спрямо 154/87 mmHg)
намалява риска: от всяко, свързано с
диабета усложнение с 24% (p=0.0046);
от свързана с диабета смъртност с 32%
(p=0.019); от сърдечна недостатъчност с
56% (р=0.0043); от мозъчен инсулт с 44%
(p=0.013) и от микроваскуларни усложнения с 37% (p=0.0092), показа UKPDS 38.
Редица проучвания посочиха, че всяко едно понижаване на систолното АН
с 10 mmHg може да редуцира риска от
сърдечносъдови инциденти при Д2 с
20% до 30%.
Постигането и поддържането на диастолно АН ≤ 80 mm Hg намалява сърдечносъдовия риск при популацията с
Д2 с 50% (p=0.005) в сравнение с диастолно АН ≤90 mm Hg, заключи проучването HOT (Hypertension Optimal
Treatment).
Стратегията за стриктен контрол на артериалното налягане е
жизнено важна за превенцията и/
или за минимализиране на развитието на свързаните с диабет тип 2
дългосрочни усложнения, доказаха още преди години проучванията
UKPDS 38 и HOT
При хората с диабет е характерна нарушена авторегулация на съдовия тонус
и липса на типичното за останалото население нощно понижаване на артериалното налягане и на сърдечната честота.
Скорошен мета-анализ на данните от
три големи проучвания (FACET, ABCD,
CAPPP) показа, че като цяло ACE-инхибиторите – fosinopril (FACET), enalapril
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Пациентите с диабет обичайно нямат
концентрации на LDL-холестерола*, които да са различни от тези при недиабетиците. Въпреки това, по-специално при
Д2, LDL-холестеролът е по-склонен към
окисление и гликиране, което води до образуването на по-атерогенни частици.
Класическата диабетна дислипидемия представлява:
– увеличени триглицериди > 1.7
ммол/л (по-специално увеличени
VLDL**)
– намален HDL-холестерол*** < 1.1
ммол/л (при мъжете) и <1.3 mmol/
(при жените)
– малки, високоплътностни и окислени частици LDL (типично при
триглицериди > 2.3 mmol/l)
Тези частици с размер до 25.5 nm (фенотип В LDL профил), дори и при нормален или леко повишен LDL-холестерол, са с по-висока атерогенност.
Атерогенната дислипидемична триада се среща при 70% от пациентите с Д2
и се свързва с увеличен риск от ССЗ. Тя е
типична за хората с ранна поява на ИБС.
Лошият гликемичен контрол
изостря диабетната дислипидемия
HDL-холестеролът е „защитен фактор“ срещу атеросклероза. Той възстановява ендотел-зависимата вазодилатация при хиперхолестеролемични мъже,
тъй като увеличава бионаличността на
азотен окис (NO). Предполага се, че този благоприятен ефект върху ендотелната функция е валиден и при пациентите с Д2, независимо от пола.
Размерът на частиците LDL е в обратна корелация със серумните нива на
триглицеридите.
Пациентите с Д2 имат значимо увеличена фракция на малки и високоплътнос-
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тни частици LDL от останалата популация, като по-малкият размер на частиците
LDL корелира положително с нарушената ендотел-зависима вазодилатация.
Според UKPDS 23, с всяко увеличение на LDL-холестерола с 1 mmol/l, рискът при диабетиците от ангина пекторис или миокарден инфаркт нараства
1.5 пъти.
UKPDS 23 съобщи също, че пациентите с LDL-холестерол над 3.9 mmol/l
имат 2.3 пъти по-голяма вероятност да
развият ангина пекторис или миокарден
инфракт от тези с LDL-холестерол под
3.0 mmol/l.
LDL-холестеролът е постоянен
рисков фактор за сърдечносъдови
събития при пациентите с диабет. В
допълнение, наличието на по-атерогенна фракция частици LDL, увеличените триглицериди и намаленият
HDL-холестерол могат също да водят до повишаване на сърдечносъдовия риск при тази популация.
В проучването 4S (Scandinavian
Simvastatin Survival Study) терапията
със статин (simvastatin) при пациенти с
ИБС и високостепенна хиперхолестеролемия (средно ниво на LDL-холестерол ≥
4.9 mmol/l) доведе до значимо по-голяма
редукция на риска от МИ в диабетната
подгрупа (-55%) спрямо недиабетиците
(-32%). Независимо, че в това проучване
бе включен малък брой диабетни участници (n = 202), постигнатите при тях впечатляващи резултати доведоха до предположението, че е възможно статините
да бъдат по-ефективни сред диабетната
популация с коронарна болест в сравнение с останалите пациенти с хиперхолестеролемия. Симвастатин намали в 4S и
риска от обща смъртност, отново по-изразено при диабетиците (- 43% спрямо
редукция с 29%, съответно).
В проучването CARE (Cholesterol And
Recurrent Events), терапията с pravastatin
при тип 2 диабетни пациенти и по-умерени нива на LDL-холестерол (3.6 mmol/
l) доведе за пет години до намалена с 27%
честота на повторните коронарни инциденти в сравнение с плацебо.
В проучването LIPID (Long-term
Intervention with Pravastatin in Ischemic
Disease) правастатин бе свързан със
значимо по-малко фатални и нефатални сърдечносъдови инциденти или хоспитализации за оперативни реваскуларизации/коронарна ангиопластика при
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лекуваните с него диабетни пациенти
спрямо контролите на плацебо.
И в трите сравнителни изследвания,
терапията със статини постигна по-добри крайни резултати в диабетните кохорти в сравнение с недиабетните участници.
По-новото интервенционно проучване HPS (Heart Protection Study), в което участваха високорискови групи пациенти с гранично или с „ниско“ ниво
на LDL-холестерол (LDL-C ≤ 2.6 mmol/
l) доказа, че терапията със симвастатин
има значими протективни ефекти дори и
при толкова ниско ниво на LDL-холестерол (LDL-C < 2.6 mmol/l e препоръчваната прицелна стойност от Американската
диабетна асоциация).
HPS заключи, чe терапията със симвастатин намалява при диабетните пациенти риска от остри коронарни синдроми, инсулт и реваскуларизация с 25%,
независимо от нивото на техния изходен LDL-холестерол. В това проучване
участва голяма диабетна подгрупа (над
4000 човека).
LDC-холестеролът е силен и независим предиктор за ССЗ при пациентите с диабет, дори и при нива < 3.4 mmol/l, поради останалите
атерогенни компоненти на диабетната дислипидемия.
В диабетната група, поради високия риск от ССЗ, трябва да се поддържа ниво на LDL-C < 2.6 mmol/
l. Останалите прицелни стойности са: общ холестерол < 5.0 mmol/l,
триглицериди < 1.7 mmol/l и HDLС > 1.1 mmol/l (препоръки на Американската диабетна асоциация).
При случаите с триглицериди
> 2.2 mmol/l да се контролира nonHDL-C (= oбщ холестерол - HDL-C),
който трябва да бъде < 3.4 mmol/l.
Ниският HDL-холестерол при
жените прицелно да се увеличи с
0.25 mmol/l.
Най-практично, за бърза и лесна преценка на липидния профил, е правилото
„5-3-2-1“ (общ холестерол < 5, LDL-холестерол < 3, триглицериди < 2, HDLхолестерол > 1 mmol/l).
LDL-холестеролът може да се пресметне, прилагайки формулата на Friedewald
(LDL-холестерол = общ холестерол –
HDL-холестерол – 0.45 Х триглицериди),
но тя може да се използва само при нива
на триглицериди < 4 mmol/l.

Управление на дислипидемията
при диабет
Стъпка 1

Диета + Физическа активност + Гликемичен контрол

Стъпка 2

LDL-C ≥ 2.6 mmol/l или LDL-C < 2.6 mmol/l + коронарен еквивалент
Препоръка: изпиши статин
Стъпка 3 HDL-C < 1.1 ммол/л при мъжете и < 1.3 mmol/l при жените
Препоръка: изпиши ниацин
(Тиазолидиндионите имат по-добро влияние върху HDL-C от сулфонилурейните препарати; те могат също така да намаляват концентрацията на малките и високоплътностни частици LDL и да
повишават устойчивостта на LDL към окисляване) или
Стъпка 4 Триглицериди > 2.2 mmol/l при LDL-C ≤2.6 mmol/l
Препоръка: изпиши фибрат + въздържание от алкохол
(Метформин също може да намалява LDL-холестерола и триглицеридите)
Стъпка 5 Триглицериди >11.3 mmol/l (опасност от хиломикрон-свързан панкреатит)
Препоръка: обсъди изписването на инсулин или омега-3 мастни киселини

Внимание! От статините, единствено правастатин е специфично показан за комбиниране с фибрат (gemfibrozil или fenofibrate) или с ниацин (никотинова киселина) поради по-голямата безопасност на тази комбинация. Правастатин се свързва с намален риск от лекарствени взаимодействия, водещи до повишен риск от статин-свързана рабдомиолиза при комбинация с гемфиброзил,
и от нежелани странични реакции (миопатия) в сравнение с представителите на класа с
CYP4503A4 метаболизъм (lovastatin, simvastatin, atorvastatin).

Протеинурия

една пета от тези случаи бъбречното увреждане прогресира до напреднал стаПри развитието на изявена диабетна дий на бъбречна недостатъчност.
нефропатия (албуминурия >1g/24 часа)
честотата на коронарната болест нараства драматично, като рискът от сърдечносъдова смърт се увеличава 37 пъти в
сравнение с общото население (при липХората с Д2 имат остатъчен посата на протеинурия, рискът е повишен
вишен риск от ИБС, който не може
от два до шест пъти).
да се обясни с традиционните повПациентите с диабет тип 1 и микролияеми сърдечносъдови рискови
албуминурия (МА) имат по-атерогенфактори. Този риск може частично
ни липидни профили - повишен LDLда се медиира от инсулиновата рехолестерол, намален HDL-холестерол и
зистентност.
високи нива на липопротеин (a). Освен
това, те развиват артериална хипертоПреддиабетните пациенти с инсуния. Имат също така значимо увеличе- линова резистентеност имат увеличени фибриноген, фактор VII и повишена ни триглицериди, намален HDL-холесактивност на инхибитор-1 на актива- терол и повишено артериално налягане
тора на плазминогена (PAI-1), които се в сравнение с инсулин-чувствителните
свързват с хиперсъсирваемост на кръв- хора.
та. Нефропатията води до ускорена атеСвързаните с инсулиновата резистенрогенеза при хората с диабет тип 1 пора- тност фактори са значими предиктори
ди различни механизми.
за сърдечносъдови инциденти при хораПри диабет тип 2, съчетанието на ар- та с метаболитен синдром/диабет тип 2,
териална хипертония и хипергликемия в допълнение на традиционните рискоудвоява риска от МА, която е признат ви фактори за останалата популация.
сърдечносъдов рисков фактор. Над 40%
Инсулиновата резистентност, която
от пациентите с Д2 имат МА, като при представлява намалена способност на

Тиктакащият
часовник...
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Тъй като това съчетание от рискови
тялото да използва ефективно инсулина, е пряко намесена в патогенезата на фактори участва както в появата на диасамия диабет тип 2 и е свързана с разви- бет, така и на ССЗ, е по-правилно да бътието на атеросклерозата.
де възприемано като „кардиален дисметаболитен синдром“ (Фиг.1).
27% от възрастните диабетици имат
клинична ИБС и допълнително 71%
са с един или повече променяеми рискови фактори за ССЗ, показаха данните от NHANES III (National Health and
Nutrition Survey, САЩ)
Метаболитният
синдром/диабет
тип 2 включва сърдечносъдови рискови
фактори като:
– абдоминално затлъстяване
– инсулинова резистентност
– артериална хипертония
– намален HDL-холестерол
– увеличени триглицериди
Множество рискови фактори – тради– прокоагулантен/протромбогенен ционни и нетрадиционни - са причина
статус
за повишения риск от ИБС при Д2. По– ендотелна дисфункция
ради това, превенцията на ИБС при та– повишена симпатикусова актив- зи група пациенти налага многофактоност
рен подход, който трябва да включва:

Диабет тип 2
и атеросклерозата
се развиват
успоредно

Многофакторен
подход за
намаляване на
цялостния риск

● Промяна в начина на живот
– диета и редовна физическа активност
– управление на теглото
– отказ от тютюнопушене
● Подобряване на гликемичния
контрол
● Агресивно лечение на дислипидемията
● Интензивен контрол на артериалното налягане
● Антиагрегантна терапия с аспирин*
● Инхибиция на ренин-ангиотензиновата система
● Намаляване на инсулиновата резистентност
*При пациентите, които не понасят лечението с аспирин или неговото прилагане е противопоказано, антагонистите на
аденозин дифосфат рецептора, включително clopidogrel, могат да предлагат допълнителна сърдечносъдова протекция.

Фигура 1

Тиктакащият
часовник...

Променяеми
сърдечносъдови рискови
фактори
Дисгликемия:
– Продължителност и тежест
Метаболитен „синдром Х“:
– Нарушен глюкозен толеранс: инсулинова резистентност
– Абдоминално (висцерално) затлъстяване: метаболитно
активни адипоцити
Артериална хипертония:
– Повишена регулация на системата ренин ангиотензин
(RAS)
– Повишена адренергична активност
– Липса на понижаване на кръвното налягане и на сърдечната честота през нощта (автономен дисбаланс)
– Хипертрофия на лявата камера
Дислипидемия:
– увеличени триглицериди (по-специално VLDL)
– увеличени малки и високоплътностни частици LDL
– повишен липопротеин (а) и апо-липопротеин-В (ApoB)
– намален HDL-холестерол
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Нарушения в коагулацията:
– Повишена тромбогенеза
– Увеличена активност и агрегация
на тромбоцитите (намалени cAMP
и cGMP, увеличена синтеза на тромбоксан A2)
– Увеличени прокоагуланти (фибриноген, фактор
на von Willebrand, d-димер, тромбин и повишена
активност на фактор VII)
– Намалена фибринолиза: увеличена синтеза и активност на инхибитор-1 на активатора на плазминогена
(PAI-1); понижен активатор на тъканния плазминоген
(t-PA)
Ендотелна дисфункция (загуба на NO ендотел-зависимата вазодилатация)
Възпалителни цитокини и други хормони:
– Повишени:
• високочувствителен С-реактивен протеин (hs CRP)
• туморен некротичен фактор алфа (TNF-а)
• интерлевкин 6 (IL-6)
• ендотелин-1
• съдови клетъчни адхезионни молекули (VCAM-1)
• лептин и резистин
– Намален адипонектин
– Променени стероиди (намален естроген, увеличени андроген и кортизол)
Хиперхомоцистеинемия
Микроалбуминурия
Кардиален „синдром Х“
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Внимание трябва да се отделя и на
първичната превенция на диабет тип
2 чрез промяна в начина на живот поради свързания с давността и тежестта на хипергликемията сърдечносъдов
риск (виж Доктор Д, 2/лято 2004). Освен това, промяната в начина на живот
чрез диета и физическа активност намалява достоверно нивата на C-реактивния протеин, активатора на тъканния плазминоген и фибриногена и този
благоприятен ефект върху маркерите на възпалние и прокоагулация е поизразен в сравнение с метформин, показаха данните от Diabetes Prevention
Program (DPP).
Медикаменти на първи избор за понижаване на кръвната глюкоза при изявен диабет тип 2 трябва да бъдат средства, които подобряват инсулиновата
чувствителност, намаляват сърдечносъдовите рискови фактори и осигуряват съдова протекция. Метформин води до редукция на риска от МИ с 39%
при обезните пациенти с Д2 (UKPDS),
показвайки че този препарат постига
повече, в допълнение на понижаващия
гликемията ефект.
При диабетиците с остри коронарни синдроми, терапията с метформин и/или тиазолидиндион („инсулиново очувствяване“) бе свързана
в проучванията SYMPHONY и 2nd
SYMPHONY с над два пъти по-малък тримесечен риск от внезапна сърдечна смърт/миокарден инфаркт/тежка повтаряща се исхемия в сравнение
с хипогликемизиращата терапия с инсулин и/или сулфонилурея („инсулиново доставяне“) - 5% срещу съответно 12%.
При лекувани с розиглитазон диабетни пациенти бе наблюдавана значимо по-малка честота на рестенози
след коронарен стент (12% спрямо 47%
в контролната група). Тиазолиндионите (розиглитазон и пиоглитазон) бяха
свързани също така с достоверно и независимо от глюкозопонижаващия им
ефект намаляване на нивата на високочувствителния С-реактивен протеин (инфламаторен маркер и силен предиктор за коронарен инцидент). Тези
данни доведоха до хипотезата, че тиазолидиндионите („очувствители“ на
инсулиновото действие) постигат противовъзпалителни ефекти, които могат да намаляват риска от сърдечносъдови инциденти.

Данни
от превантивни
проучвания
HOPE (Heart Outcomes Prevention
Evaluation) посочи, че употребата на
АСЕ-инхибитор (ramipril) намалява с
25% (p=0.0004) спрямо плацебо първичните клинични събития (МИ, инсулт или сърдечносъдова смърт) при пациенти с диабет и висок сърдечносъдов
риск, но без клинични данни за ренална
дисфункция (липса на микроалбуминурия), без намалена фракция на изтласкване и без сърдечна недостатъчност.
56% от диабетните участници в HOPE
са с изходна артериална хипертония.
Ramipril бе свързан в диабетната група (MICRO-HOPE клон) с намален риск
от: МИ (-22%, р=0.01); инсулт (-33%,
р=0.0074); сърдечносъдова смърт (-37%,
р=0.0001); обща смърт (-24%, р=0.004) и
от изявена нефропатия (-24%, p=0.027).
Поради убедителните сърдечносъдови и ренални протективни ефекти на
ACE-инхибицията с рамиприл, проучването бе преустановено шест месеца
предсрочно (след 4.5 години), като диабетните пациенти, рандомизирани на
плацебо, също преминаха на терапия с
рамиприл поради етични съображения.
АСЕ-инхибиторът
рамиприл
осигурява протекция при пациенти с диабет и повишен риск от
сърдечносъдови и мозъчносъдови
инциденти, дори и ако те са нормотензивни или имат добре контролирана артериална хипертония,
показа MICRO-HOPE

тващия АСЕ-инхибитор perindopril за
намаляване на сърдечносъдовата заболеваемост и смъртност, специфично при
диабетна популация с ИБС и без СН.
В това диабетно подпроучване, периндоприл бе свързан за средно 4.2 години със значимо спрямо плацебо намаление с 19% на относителния риск от
сърдечносъдова смърт, нефатален МИ и
сърдечен арест (първични крайни резултати), с 23% от фатален/нефатален МИ и
с 46% от сърдечна недостатъчност.
Резултатите от PERSUADE са сходни
с тези от основното проучване EUROPA
(EUropean trial on Reduction Of cardiac
events with Perindipril in stable coronary
Artery disease), в което участва голяма
популация пациенти (n =12 218) с исхемична болест на сърцето (предишен МИ
или реваскуларизация), от тях - приблизително 12% с изявен диабет (n =1502).
EUROPA съобщи по-рано, че периндоприл значимо в сравнение с плацебо
намалява с 20% относителния риск от
сърдечносъдова смърт, нефатален МИ и
сърдечен арест, с 24% от фатален и нефатален МИ и с 39% сърдечната недостатъчност при всички пациенти с ИБС,
независимо от прилаганата оптимална
протективна терапия с аспирин, статин
и бета-блокер.
PERSUADE, в което участваха само
диабетици с ИБС (n =1502) показа, че
сърдечносъдовите протективни ефекти на периндоприл в тази популация
не зависят от изходната хипертония,
от постигнатата редукция на систолното и диастолното артериално налягане и от останалата сърдечносъдова протективна терапия (аспирин, статин и
бета-блокер). То потвърди, че пациентите с диабет имат чувствително по-висок абсолютен риск от сърдечносъдова
смърт, нефатален МИ и сърдечен арест
в сравнение с останалата популация с
ИБС (14.1% в PERSUADE спрямо 8.95%
в EUROPA).

Постигнатите от рамиприл в HOPE
благоприятни ефекти надхвърлят очакваната полза от снижаване на артериалното налягане и не зависят от това дали пациентите са преживяли предишен
сърдечносъдов инцидент, дали имат артериална хипертония или микроалбуЛечението с периндоприл за втоминурия, дали взимат перорални антирична превенция на ИБС (повторен
диабетни средства или инсулин, дали са
нефатален и фатален МИ, сърдечен
с диабет тип 1 или с тип 2.
арест, СН) постига по-голяма абсоПри пациентите, получавали АСЕлютна полза при пациентите с диаинхибитор по време на HOPE, бе устабет в сравнение с недиабетиците с
новен и значимо по-нисък риск от новоИБС, установи подпроучването на
появата на диабет (- 34%, p<0.001).
EUROPA - PERSUADE
Данните от PERSUADE (PERindopril
SUbstudy in coronary Artery disease and
За вторична превенция на един слуDiabEtics), докладвани на 10 март 2004, чай на МИ (нефатален и фатален) или на
доказаха предимствата на дългодейс- СН трябва да бъдат лекувани с перин-
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доприл за четири години 27 диабетни
спрямо 50 недиабетни пациенти с ИБС.
При „сладката популация“, периндоприл може да намали риска от МИ с
почти една четвърт и от СН близо наполовина, в допълнение на стандартната
оптимална терапия за вторична превенция на ИБС.

●

Пациентите с диабет са кандидати за протективна терапия с рамиприл или с периндоприл поради техните доказани предимства
(подпроучвания MICRO-HOPE и
PERSUADE)
STENO-2 заключи, че интензивната,
многофакторна и цел-ориентирана стратегия за осем години намалява с 50%
риска от сърдечносъдови инциденти
(смърт, нефатален МИ, коронарна байпас хирургия, коронарна ангиопластика, нефатален инсулт, ампутация поради исхемия или съдова хирургия поради
периферна артериална атеросклероза) и
микросъдови усложнения (нефропатия,
развитие и прогресия на ретинопатия и
невропатия) при пациенти с Д2 и микроалбуминурия.
Двете групи - интензивно лекувана и
контролни случаи - са получавали терапия с АСЕ-инхибитор (ACE-I) или с блокер на ангиотензин II рецептора (ARB)
поради доказаната микроалбуминурия.
Пациентите, рандомизирани на интензивно лечение, са били също така на
терапия с аспирин (независимо от това
дали са имали клинична ИБС или не) и
са поддържали: А1с < 6.5% (с диета, физическа активност, метформин, сулфонилурея или с различни инсулини); артериално налягане < 130/80 mm Hg (с
различни антихипертензивни средства,
добавяни към АСЕ-I или ARB), общ серумен холестерол на гладно < 4.5 mmol/
l (със статини) и серумни триглицериди на гладно < 1.7 mmol/l (с фибрати).
Сърдечносъдови събития за осем годишен период са възникнали при 24% от
интензивно лекуваните спрямо 44% в
контролната група (50% намален относителен риск).
Кривите, представляващи времето до появата на първи сърдечносъдов инцидент в двете групи (на
интензивно лечение и на конвенционални грижи), са продължили да
се раздалечават една от друга, съобщиха авторите на STENO-2
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Интензивната, многофакторна и
цел-ориентирана стратегия е намалила наполовина и относителния риск от
развитието на диабетна нефропатия, ретинопатия и автономна невропатия. Това проучване бе проведено в Дания и
обхвана 160 души с Д2 и микроалбуминурия на старта.
Шест проучвания - две за първична
превенция (HPS, ASCOT-LLA) и четири за вторична превенция на ИБС (4S,
CARE, LIPID, LIPS) - посочиха, че терапията с инхибитори на HMG-CoA редуктазата (статини) при пациентите с
диабет намалява честотата на сърдечносъдовите инциденти с 22% до 44%.
Пациентите с диабет и допълнителни
сърдечносъдови рискови фактори могат
да спечелят от терапията с поне умерени дози статини (например симвастатин
40 mg/дневно; правастатин 40 mg/дневно; ловастатин 40 mg/дневно; аторвастатин 20 mg/дневно или еквивалентна доза от друг статин) дори и при „ниско“
ниво на LDL-холестерол (под 3.0 mmol/
l, а вероятно и под сегашната прицелна
стойност под 2.6 mmol/l). Допълнителните сърдечносъдови рискови фактори
при диабет са: артериална хипертония,
дислипидемия, затлъстяване, тютюнопушене, физическа неактивност, възраст над 55 години, менопауза.
Статините показаха, че могат да намаляват нивата на hs-CRP и на неговия
главен модулатор интерлевкин-6 (IL-6),
като този анти-инфламаторен ефект изглежда е независим от понижаването на
LDL-холестерола и другите липидни
промени.

Реалността...
● 50% от пациентите с Д2 не получават
нужното медикаментозно лечение
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за управление на заболяването им в
дългосрочен план, въпреки доказаната прогресивна природа на Д2 и признаването му за еквивалент на ИБС
18% са редовни пушачи, въпреки че
тютюнопушенето е независим рисков
фактор за ССЗ и е силно свързано с
по-високо 24-часово артериално налягане, повишена инсулинова резистентност и по-голям риск от поява и прогресия на нефропатия и невропатия;
едва 50% от пушачите-диабетици са
съветвани и насърчавани от грижещите се за тях здравни професионалисти
да се откажат от вредния си навик
43% имат А1с > 7%; 37% са с А1с >
8% и 18% - с А1с > 9.5%, въпреки че
в сравнение с по-ниските стойности, А1с >7% увеличава риска от сърдечносъдова смърт четири пъти и от
всички сърдечносъдови събития два
пъти (Американската асоциация препоръча при диабетните пациенти да
се поддържа А1с ≤ 7% или до 1% над
горната граница при недиабетици)
70% от пациентите с Д2 живеят с артериално налягане > 140/>90 mm
Hg, въпреки препоръчваните при
диабет стойности <130/<80 mm Hg
(JNC7, Седми доклад на Joint National
Committee on Treatment of High Blood
Pressure, 2003)
Под 17% от диабетиците без изявена
ИБС и едва 27% от тези с установена
ИБС постигат прицелните стойности
на липидните показатели
66% от сладките хора водят физически заседнал начин на живот (движат
се по-малко от 20 минути три или повече дни от седмицата)
52% консумират много мазнини, въпреки че, за да се отслабне на тегло,
мазнините трябва да доставят < 30%
от общата дневна енергия, а наситените мазнини при хората с диабет
трябва да набавят < 10% от дневните им калории
От 42% до 78% от пациентите получават съвети от техните лекари за
здравословна промяна в стила им на
живот и за намаляване на променяемите сърдечносъдови рискови фактори, въпреки доказаната висока ефективност на този метод за първична
превенция на ССЗ

Хората с диабет нямат по-здравословни за сърцето навици в сравнение с останалото население

П Р Е ВА Н Т И В Н А К А РД И ОЛ О Г И Я
Лекарите, осигуряващи първичните
здравни грижи, са:
– песимисти, че даден човек има желание и воля да промени поведенческите си здравни рискове
– скептици, че пациентите спазват
техните препоръки
Допълнителните бариери пред ефективното съветване на пациентите за
здравословна промяна в поведението
им са:
– ограниченото време на лекарите в
първичната здравна мрежа
– недостатъчното им обучение за
прилагането на ефективни интервенции за съветване на хора без медицинско образование
– ниското ниво на реинбурсиране на

тази медицинска услуга
Съвременните диабетни грижи
– неправилно разпределение на ро- трябва да включват управление на
лите и отговорностите
кръвната глюкоза и на останалите
сърдечносъдови рискови фактори, поспециално на хипертонията, дислипидемията, тютюнопушенето и микроалуминурията
Относителният ефект на двете стратегии за гликемичен контрол - „инсулиново набавяне“ и „инсулиново очувствяване“ - при хора с диабет тип 2 и ИБС
остава неуточнен, но „инсулиновото
очувствяване“ (тиазолидиндион и/или
Контролът на хипергликемията остава метформин) бе свързвано, в сравнение
крайъгълен камък в диабетните грижи, с „инсулиновото набавяне“ (инсулинов
но управлението и на останалите рискови секретагог и/или инсулин), с по-добра
за „сладкото сърце“ фактори също е жиз- 90-дневна прогноза при диабетните панено важно за всеки един пациент.
циенти с остри коронарни синдроми.

Ключът е да
възстановим
метаболитната
хомеостаза при
пациентите с
диабет...

*LDL (Low Density Lipoproteins) - липопротеини с ниска плътност; **VLDL (Very Low Density Lipoproteins) - липопретеини с много ниска плътност;
***HDL (High Density Lipoproteins) - липопротеини с висока плътност

ÑÚÐÄÅ×ÍÎÑÚÄÎÂÈßÒ ÐÈÑÊ
ÏÐÈ ÄÈÀÁÅÒ Å ÏÎÄÖÅÍßÂÀÍ
● Патогенезата на коронарната болест при
диабетната популация е комплексна, като
се намесват елементи на артериалната
хипертония, дислипидемията, давността
и тежестта на хипергликемията и
прокоагулантната съдова среда
● При диабет тип 1 рискът от коронарна
болест расте с продължителността на
хипергликемичния статус и се увеличава
драматично при развитието на протеинурия
● При диабет тип 2, поради ускорената
атеросклероза още в преддиабетния стадий
(кардиален „синдром Х“ на инсулинова
резистентност), сърдечносъдовият риск е
повишен години преди появата на изявена
хипергликемия
Брой 1, 2004

Парадоксите...

Приблизително 80% от свързаните с диабета смъртни случаи се дължат на сърдечносъдови заболявания, но повечето пациенти и лекари
подценяват тази връзка. Повечето
диабетици дори не знаят, че нарушението в обмяната им е свързано с повишен кардиоваскуларен риск...
● Над 65% от хората с диабет не смятат,
че сърдечносъдовите заболявания
(ССЗ) са сериозно усложнение на диабета и само 18% са убедени, че имат
повишен риск от ССЗ, показа проучване на Американската диабетна асоциация
● Лекари и пациенти не възприемат диабета като главен сърдечносъдов риск
и пациентите не получават нужната
им сърдечносъдова протекция
● Пациентите с диабет тип 2/кардиален метаболитен синдром имат чувствително по-висок риск от коронарна
болест и смърт в сравнение с останалите хора. Поради това, „сладките хора“ могат да спечелят много повече от
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ефективните интервенции за намаляно стомашно устойчива таблетка) при
ване на сърдечносъдовия риск – при
пациенти с диабет, които имат дотях това би довело до превенция на
пълнителни сърдечносъдови рискови
повече остри МИ в сравнение с пацифактори като затлъстяване, дислипиентите с нисък риск.
демия, хипертония, тютюнопушене,
● Колкото е по-висока вероятността от
семейна история за ИБС, албуминупоявата на едно заболяване, толкория или възраст над 30 години (първа по-голяма е икономическата ефеквична превенция на ИБС), както и при
тивност на мерките за неговата пъртези с установена ИБС (вторична превична превенция
венция). Няма доказателства от кли● Едва 7% от хората с диабет тип 2 без
нични проучвания в подкрепа на спеистория за ИБС получават антиагрецифична превантивна доза аспирин,
гантна терапия с аспирин в сравнение
но по-ниската доза (75-162 mg/дневно)
със 77% от недиабетните пациенти с
може да намали риска от странични
установена ИБС показаха данните от
ефекти. Клопидогрел показа, че намапроучването MRC/BHF HPS*, коелява честотата на повторните исхето обхвана 15 000 души в САЩ. Промични инциденти при диабетна попуучването US Physicians Health Study,
лация, поради което трябва да се има
сравнило аспирин (325 mg през ден)
предвид за добавъчна терапия при паспрямо плацебо при голяма мъжка
циенти с диабет и много висок сърдиабетна популация (n=22071), свърза
дечносъдов риск или за алтернативна
антиагрегантната терапия с аспирин
терапия при пациенти, които имат нес намален риск от МИ с 44% за пет гопоносимост към аспирин.
дини (от 10.1% на 4.0%, p<0.00001).
● При диабетиците антиагрегантно лечение с аспирин е по-рядко назначавано и след първи МИ за превенция на
реинфарктите в сравнение с останаПри хората с диабет, рискът от МИ се
лите след МИ пациенти. Американсувеличава с по-високото ниво на А1с
ката диабетна асоциация препоръча – тази връзка е независима от останалите
ниска доза аспирин (75-325 mg/днев- сърдечносъдови рискови фактори

Направете връзката
диабет-сърце!

!

Кардио Д благодари на д-р Калоян
Калоянов от Бургас и д-р Марин Милев от
София за предоставените статии, които
бяха използвани в този блок
Цитирани проучвания в блока „Превантивна
карндиология“:
MRFIT (Multiple Risk Factor Intervention Trial)
GISSI-2 (Gruppo Italiano per lo Studio della
Sopravvivenza dell ’Infarto miocardico)
BARI 1 (Bypass Angioplasty Revascularization
Investigation)
Worcester Heart Attack Study
DIAD (Detection of Ischemia in Asymptomatic
Diabetes)
UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes
Study)
Rancho Bernado Study
RIAD (Risk factors in IGT for Atherosclerosis and
Diabetes)
DECODE (Diabetes Epidemiology: Collaborative
Analysis of Diagnostic Criteria in Europe)
DIS (Diabetes Intervention Study)
Honolulu Heart Study
DIGAMI (Diabetes Mellitus, Insulin Glucose
Infusion in Acute Myocardial Infarction)
DCCT (Diabetes Control and Complications Trial)
ACCORD (Action to Control Cardiovascular Risk
in Diabetes)
HOT (Hypertension Optimal Treatment).
FACET (Fosinopril Versus Amlodipine
Cardiovascular Events Randomized Trial)
ABCD (Appropriate Blood Pressure Control in
Diabetes)
CAPPP (CAPtopril Prevention Project)
4S (Scandinavian Simvastatin Survival Study)
CARE (Cholesterol And Recurrent Events)
LIPID (Long-term Intervention with Pravastatin in
Ischemic Disease)
HPS (Heart Protection Study)
NHANES III (National Health and Nutrition
Survey)
CAPRIE (Clopidogrel versus Aspirin at Risk of
Ischemic Events)
DPP (Diabetes Prevention Program)
SYMPHONY и 2nd SYMPHONY (Sibrafiban
versus aspirin to Yield Maximum Protection
from ischemic Heart events post-acute cOroNary
sYndromes)
HOPE и MICRO-HOPE Substudy (Heart
Outcomes Prevention Evaluation)
PERSUADE Substudy (PERindipril SUbstudy in
coronary Artery disease and DiabEtics) – EUROPA
(EUropean trial on Reduction Of cardiac events with
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Perindipril in stable coronary Artery disease)
STENO-2
ASCOT-LLA (The Anglo-Scandinavian Cardiac
Outcomes Trial – Lipid Lowering Arm)
CARE (Cholesterol and Recurrent Events)
LIPID (Long-term Intervention with Pravastatin in
Ischaemic Disease)
LIPS (Lescol Intervention Prevention Study)
United States Physicians Health Study
OASIS (Organization to Assess Strategies for
lschemic Syndromes study)
Използвани съкращения:
МИ = миокарден инфаркт
Д2 = диабет тип 2
ИБС = исхемична болест на сърцето
ССЗ = сърдечносъдови заболявания
ОР = относителен риск
СН = сърдечна недостатъчност
АН = артериално налягане
АХ = артериална хипертония
МА = микроалбуминурия
ИТМ = индекс на телесна маса
ПГГ = плазмена глюкоза на гладно
2ч ПГ = плазмена глюкоза на втория час след
обременяване/нахранване (постпрандиална
гликемия)
ОПЛ = общопрактикуващ лекар
Използвани основни източници:
1. Mykkanen L. Prevention of coronary heart disease
in type 2 diabetes. IJCP 2000, Suppl 113:40-45
2. Redefining diabetes control. Diabetes &
Cardiovascular Disease Review. Issue 1. American
Diabetes Association/American College of
Cardiology. Make the Link Initiative
3. Garber AJ. Cardiovascular complications of
diabetes: prevention and management. Clin
Cornestone 2003, 5; 2:22-37
4. Bloomgarden ZT. Mortality and morbidity
in diabetes. Diabetes Care 2003, 26;1:
www.diabetes.org
5. Haffner SM, Lehto S et al. Mortality from
coronary heart disease in subjects with typ 2
diabetes and nondiabetic subjects with and without
prior myocardial infarction. New Engl J Med.
1998, 339:229-34
6. Crowley A, Menon V at al. Sex differences in
survival after myocardial infarction in patients
with diabetes mellitus (Worcester Heart Attack
Study). Am Heart J 2003, 146; 5: 824-31
7. Duarte R, Castela S et al. Acute coronary
syndrome in a diabetic population – risk factors
and clinical and angiographic characteristics. Rev
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Сърдечносъдовите рискови фактори
при диабетиците трябва да се лекуват със същата агресивност, както при
недиабетните пациенти преживяли МИ
(група за вторична профилактика)
Има убедителни доказателства от
мега клинични проучвания в подкрепа на ефикасността на първичната
профилактика на ССЗ при диабет

!

Лекарствата,
предназначени
първично за намаляване на артериалното налягане, на кръвната глюкоза или на холестерола, показаха,
че имат множествени благоприятни ефекти
Диабетиците, които имат повишен сърдечносъдов риск, могат да
спечелят от едновременното и агресивно управление на дисгликемията, хипертонията и дислипидемията

!

Отвъд зоната на хипергликемията, мислете за тиктакащия часовник при диабет тип 2 и управлявайте
цялостния индивидуален сърдечносъдов риск. За превенцията на ИБС и на
нейните фатални и нефатални усложнения, е нужна агресивна, многофакторна
и цел-ориентирана стратегия.
* MRC/BHF/HPS – Medical Research Council/British Heart
Foundation Heart Protection Study

Port Cardiol 2003, 22; 9:1077-88
8. Beckman JA et al. Diabetes and atherosclerosis.
Epidemiology, pathophysiology, and management.
JAMA 2002, 287; 19: 2570-81: www.jama.com
9. Stratton IM, Adler AI et al. Assosiation of
glycaemia with macrovascular and microvascular
complications of type 2 diabetes (UKPDS 35):
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321:405-12: www.bmj.com
10. Nesto RW, Rutter MK. Impact of the
atherosclerotic process in patients with diabetes.
Acta Diabetol 2002, 39:S22-S28
11. Malmmberg K, Yusuf S et al. Impact of diabetes
on long-term prognosis in patients with unstable
angina and non-Q-wave myocardial infarction:
results of the OASIS (Organization to Assess
Strategies for Ischemic Syndromes) registry.
Circulation 2000, 102:1014-19
12. McGuire DK, Newby LK et al; SYMPHONY
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strategies with clinical outcomes after acute
coronary syndromes. Am Heart J 2004, 147; 2:
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13. Solomon CG. Reducing cardiovascular risk in
type 2 diabetes. N Engl J Med 2003, 348:457-59
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reduction in diabetes. Clin Cardiol 2004, 27;
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ТЕСТ
ПОСОЧЕТЕ ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ

Кои от следните медикаменти бяха покакъв процент от леталните изходи при пациентите с диа- 7. сочени като най-ефективни при паци1. Приблизително
енти с диабет от мета-анализ на три мабет са предизвикани от сърдечносъдо-

щабни клинични проучвания за оценка
на антихипертензивните средства?

ви заболявания?

а. 10%
в. 50%

б. 30%
г. 80%

а. Блокерите на калциевите канали
б. Инхибиторите на ангиотензин-конвертиращия ензим
С колко процента се увеличава рискът
от сърдечносъдов инцидент при паци- в. Диуретиците
ентите с диабет тип 2 при всяко уве- г. Бета-блокерите
личение на нивото на хемоглобин А1с
Проучването НОРЕ (Heart Outcomes
с 1%?
Prevention Evaluation) беше спряно
шест месеца предсрочно защото:
а. 1 до 5%
б. 10 до 30%
в. 40 до 60%
г. 70 до 90%
а. Голям брой пациенти отказаха да продължат участието си
Кои големи клинични проучвания
б.
Пациентите
на рамиприл показваха сисподкрепят тезата, че стриктният глитемно
много
по-добри резултати в сравкемичен контрол намалява риска от
нение
с
взимащите
плацебо
сърдечносъдови събития?
в. Пациентите на рамиприл показваха същите резултати, като взимащите плацебо
а. PRINCE и ASSENT
г. Пациентите на рамиприл показваха сисб. HOT и B-HAT
темно много по-добри резултати от лекув. UKPDS 33 и DCCT
ваните с квинаприл?
г. PIAF и SAFET

2.

8.

3.

4.

Приблизително какъв процент от хората с диабет тип 2 имат артериална
хипертония?

а. 20%
в. 50%

5.

б. 40%
г. 70%

терапевтични средства доказаха в 6
превантивни проучвания, че намаляват
9. Кои
при пациенти с диабет честотата на сърдечносъдовите инциденти с 22%-44%?

а.
б.
С колко процента се увеличава рискът в.
от сърдечносъдов инцидент при паци- г.
енти с диабет тип 2 при всяко увеличаване на систолното артериално налягане с 10 mmHg?

Статини
Фибрати
И статини и фибрати
Нито статини, нито фибрати

10.

Проучването НОРЕ показа предимствата на кое от посочените лекарства?

а. Ловастатин
в. Рамиприл

а. 5% до 10%
б. 20% до 30%
в. 40% и нагоре

б. Правастатин
г. Периндоприл

Според проучването UKPDS 23 (United
Kingdom Prospective Diabetes Study
11.
Какво диастолното артериално наля23), за всяко увеличение на нивото на
6. гане намалява при пациентите с диабет тип 2
50%?

а. ≤ 90 mm Hg
б. ≤ 85 mm Hg
в. ≤ 80 mm Hg

сърдечносъдовия риск с

LDL холестерола с 1 mmol/l рискът от
ангина пекторис или от миокарден
инфаркт нараства колко пъти?

а. 1.5 пъти
в. 3.5 пъти

б. 2.5 пъти
г. 4.5 пъти

Верните отговори на теста са на стр. 36
Брой 1, 2004
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PFIZER

Препоръката на
мегапроучването ASCOT липидопонижаващ клон:

ÊÎÌÁÈÍÈÐÀÍÎ ÍÀÌÀËßÂÀÍÅ
ÍÀ ÀÐÒÅÐÈÀËÍÎÒÎ ÍÀËßÃÀÍÅ
È ÍÀ ÑÅÐÓÌÍÈß ÕÎËÅÑÒÅÐÎË

Терапия със статин* при пациенти с артериална хипертония и нива
на общия холестерол под 6.5 mmol/l
Пациенти с артериална хипертония, несчитани обикновено за дислипидемични, могат да спечелят от липидопонижаващата терапия със статин за първична превенция на исхемичната болест на сърцето
При пациентите с нормален или с леко повишен общ
холестерол, прилагането на инхибитора на хидроксиметилглутарил-СоА редуктазата atorvastatin, води до чувствително относително намаление (-36%) на фаталните коронарни инциденти и на нефаталния миокарден инфаркт
в сравнение с контролите на плацебо, съобщиха авторите на ASCOT (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial)
(1,2). Това са показвали резултатите от липидопонижаващия клон на проучването - Anglo-Scandinavian Cardiac
Outcomes Trial Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA), който
продължи 3.3 години.
ASCOT е най-мащабното до момента европейско проспективно, рандомизирано контролирано проучване на артериалната хипертония (АХ). То e многоцентрово международно
изследване, включващо двe терапевтични сравнения:
1. Проспективно, рандомизирано, отворено сравнение на два
вида антихипертензивни режима
2. Двойно-маскирано, плацебо-контролирано проучване на
липидопонижаваща терапия в подгрупа от хипертензивни пациенти със средни или под средните концентрации
на общ холестерол, но с най-малко три допълнителни сърдечносъдови рискови фактори (липидопонижаващ клон на
ASCOT)
Между февруари 1998 и май 2000 общо 19 341 пациента
от Великобритания, Дания, Ирландия, Исландия, Норвегия,
Финландия и Швеция са обхванати от ASCOT. Участниците са рандомизирани или на по-новия антихипертензивен режим, включващ блокера на калциевите канали amlodipine, с
или без инхибитора на ангиотензин-конвертиращия ензим
perindopril, или на по-стария режим с бета-блокера atenolol,
с или без диуретика bendrofluazide.
Първата цел на тази част от проучването е да сравни дъл-
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госрочните ефекти на двата режима за лечение на АХ върху
нефаталните МИ и сърдечносъдовата смърт, като резултатите се очакват до началото на 2005 година.
Липидопонижаващият клон (ASCOT-LLA) обхвана 10
297 пациенти на възраст 40-79 години и изходни показатели:
1. Артериална хипертония (САН ≥ 160 mm Hg и/или ДАН ≥
100 mm Hg нелекувани или САН ≥ 140 mm Hg и/или ДАН
≥ 90 mm Hg лекувани)
2. Общ холестерол (TC) ≤ 6.5 mmol/l и триглицериди (Tg) ≤
4.5 mmol/l
3. Без история за исхемична болест на сърцето (ИБС)
4. Най-малко три допълнителни сърдечносъдови рискови
фактори (хипертрофия на лявата камера; други ЕКГ отклонения; диабет тип 2; периферна съдова болест; предишен мозъчносъдов инцидент или преходно нарушение на
мозъчното кръвообращение; мъжки пол; възраст ≥ 55 години; микроалбуминурия; протеинурия; тютюнопушене;
съотношение общ холестерол/ HDL-холестерол ≥ 6 или семейна история за ИБС)
Участниците са рандомизирани да получават atorvastatin
(Lipitor/Sortis на Pfizer) в доза 10 mg дневно или плацебо.
Мнозинството от тях са мъже (81%) и кавказоиди (95%), със
средна възраст от 63 години. Средните им изходни показатели са: артериално налягане 164/95 mm Hg; TC 5,5 mmol/l;
LDL-C 3.4 mmol/l; Tg 1.7 mmol/l и HDL-C 1.3 mmol/l. Средно
пациенитте са с 3.7 сърдечносъдови рискови фактори, в допълнение на артериалната хипертония.
Първата цел на ASCOT-LLA бе да сравни ефектите на
аторвастатин (заедно с антихипертензивно лечение) върху
нефаталните МИ (включително тих МИ) и фаталната ИБС
спрямо плацебо (заедно с антихипертензивно лечение) при
хипертензивни пациенти с TC ≤ 6.5 mmol/l, разделени в 18
предварително уточнени подгрупи. (В Европа не е стандартна практика при пациенти с подобно ниво на серумен холестерол и без история за сърдечносъдов инцидент да се прилага липидопонижаваща фармакотерапия).
През септември 2002 година комитетът, наблюдаващ ре-
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зултатите и безопасността на прилаганато в ASCOT-LLA лечение, докладва, че аторвастатин e довел до високо достоверно намаление на първичните крайни резултати, както и до
значима редукция на инсултите. Този клон на проучването е
прекратен предсрочно след средна продължителност от 3.3
години (вместо планираните 5 години).
Артериалното налягане е било добре контролирано и в
двете групи - поддържани са сходни стойности при средно
ниво на АН 130/80 mm Hg.
TC и LDL-C са били редуцирани с 1.1 mmol/l и 1.0 mmol/l,
съответно.
В групата на аторвастатин първичните крайни резултати
(нефатални МИ и фатална ИБС) са били значимо намалени с
36% в сравнение с контролите на плацебо. При получавалите
аторвастатин е установена спрямо плацебо и достоверна редукция на четири от седемте вторични крайни резултати, като общи сърдечносъдови събития (-29%), реваскуларизации
(-21%), първични крайни резултати при изключен тих МИ
(-38%), фатален и нефатален инсулт (-27%), както и на един
третичен краен резултат – хронична стабилна ангина (-41%)
– виж таблицата.

ASCOT-LLA: резултати от проучването,
показали достоверни намаления
Краен резултат

n (%)

n (%)

Относително
съотношение
(95% CI)

100 (1.9)

154 (3.0)

0.64 (0.50-0.83) ↓36%

0.0005

Общи сърдечносъдови 389 (7.5)
събития и процедури**

486 (9.5)

0.79 (0.69-0.90) ↓21%

0.0005

Общи коронарни
събития **

178 (3.4)

247 (4.8)

0.71 (0.59-0.86) ↓29%

0.0005

Нефатални МИ +
фатална ИБС*
(изключен тих МИ)

86 (1.7)

137 (2.7)

0.62 (0.47-0.81) ↓38%

0.0005

Фатален и
нефатален инсулт **

89 (1.7)

121 (2.4)

0.73 (0.56-0.96) ↓27%

0.0236

Хронична
стабилна ангина***

33 (0.6)

56 (1.1)

0.59 (0.38-0.90) ↓41%

0.0135

Нефатални МИ +
фатална ИБС*

Аtorvastatin Placebo

P

Крайни резултати: * първични; ** вторични *** третични

В подгрупата с диабет тип 2 аторвастатин 10 mg/
дневно бе свързан с клинично релевантно намаление
на общите сърдечносъдови събития (сърдечносъдови инциденти или инсулт) и на реваскуларизациите с
23% в сравнение с плацебо (116 спрямо съответно 151,
р=0.036)
Този резултат е важен за пациентите с диабет тип 2, тъй като те имат значимо по-висок риск от сърдечносъдова заболеваемост и смъртност в сравнение с общото население, коментираха авторите на ASCOT (2).
Относителните ползи от липидопонижаващата терапия
при пациентите с артериална хипертония изглеждат поне
толкова добри, колкото и при нехипертензивните случаи,
смята изследователският екип.
От ASCOT-LLA не могат да се извадят изводи за понижаващи артериалното налягане ефекти на статините, тъй като
всяко подобно действие е било маскирано от успоредно прилаганата антихипертензивна терапия. Възможното взаимодействие на аторвастатин с режимите за понижаване на артериалното налягане ще бъде изследвано в третичен анализ.
ASCOT-LLA установи, че липидопонижаващата терапия с аторвастатин води до значимо намаление на относителния риск от нефатални сърдечни инциденти и
фатална ИБС при пациенти с артериална хипертония и
умерен сърдечносъдов риск, които конвенционално не
се смятат за дислипидемични

Изводите
за клиничната практика
● ASCOT-LLA - едно от първите рандомизирани, двойно-слепи плацебо-контролирани проучвания на липидопонижаваща терапия при пациенти с АХ – потвърди,
че лечебните стратегии трябва да зависят от размера
на цялостния сърдечносъдов риск, а не от цифровите
стойности на отделни рискови фактори (3)
● ASCOT-LLA – е първото преждевременно спряно по
етични съображения проучване със статин поради силно достоверен благоприятен ефект при групата пациенти лекувана с аторвастатин
● ASCOT-LLA – за първи път доказа ползата от прилагането на atorvastatin 10 мг при високо-рискови пациенти
без ИБС и общ холестерол < 6.5 mmol/l
● За да се постигне чувствително намаление на сърдечносъдовата заболеваемост и смъртност при пациентите
с АХ, е необходимо съчетано понижаване на артериалното налягане и на серумния холестерол (4)

Наблюдавана е тенденция към намаляване (-13%, р=0.16) и
на общата смъртност в полза на аторвастатин.
Не са установени сериозни странични ефекти, нито е намерена достоверна разлика спрямо плацебо в честотата на
* В проучването ASCOT-LLA е използвана кристална
неоплазиите или на отклонения в ензимите.
Намаляването на сърдечносъдовите инциденти в групата форма atorvastatin (търговска марка за България - Sortis)
на липидопонижаваща терапия е възникнало по-рано в срав- на фармацевтичната компания Pfizer
нение с много други предишни проучвания за първична или Използвани източници:
1. Sever PS, Dahlof B, Poulter NR, et al, for the ASCOT investigators. Prevention of coronary and stroke
events with atorvastatin in hypertensive patients who have average or lower-than-average cholesterol
вторична превенция на сърдечносъдовите заболявания.
Ако ASCOT-LLA бe продължил по предварителния
план (5 години), то аторвастатин би могъл да доведе до
намаляване на честотата на ИБС с около 50%, заключиха неговите автори

concentrations, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial – Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA):
a multicentre randomized trial. Lancet 2003, 361:1149-1158.
Available at: http://image.thelancet.com/extras/03art3046web.pdf
2. Data presented at the 53rd Annual Scientific Session of the American College of Cardiology (ACC), New
Orleans, March 7-10, 2004
3. Lindholm LH, Samuelsson O. What are the odds at ASCOT today? Lancet 2003, 361: 1144-45. Available
at: http://image.thelancet.com/extras/03cmt57web.pdf
4. Samuelsson O, Wilhelmsen L, et al. Cardiovascular morbidity in relation to change in blood pressure and
serum cholesterol levels in treated hypertension: results from the primary prevention trial in Goteborg.
JAMA 1987, 258: 1768-76
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Кратка характеристика на
продукта: 1998

Íàìàëÿâà ðèñêà îò:
първи инфаркт на миокарда;
последващ инфаркт на миокарда;
реваскуларизационни процеду ри;
инсулт.
Ïðè õèïåðõîëåñòåðîëåìèÿ.
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Преди да се предпише, моля консултирайте се с пълната лекарствена информация.
За информация: Bristol-Myers Squibb Bulgaria, 1000 София, ул. „20-и Април“ № 6, тел.: 953 4076
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Докторе, реших сърдечните си проблеми...

LIPOSTAT (PRAVASTATIN)
Ñ ÏÐÎÒÈÂÎÂÚÇÏÀËÈÒÅËÍÈ
È ÀÍÒÈÊÎÀÃÓËÀÍÒÍÈ ÅÔÅÊÒÈ
Лечението с рravastatin* за два
месеца води до намаляване на нивата на коагулантните и възпалителни маркери при пациенти с
диабет тип 2 и лека хиперхолестеролемия. Тези антитромбогенни,
антиинфламаторни и подобряващи
ендотелната функция ефекти на
лечението със статини също могат
да играят важна роля за намаляване на сърдечносъдовите проблеми
при хората с диабет тип 2, смятат
авторите на проведено в Амстердам, Холандия проучване (1).

Диабет тип 2 се свързва с повишени
плазмени концентрации на маркери на
коагулацията и възпалението. Проучвания показаха, че лечението с инхибитори на хидроксиметилглутарил-СоА
редуктазата (статини) има антитромбогенни и противовъзпалителни ефекти
в допълнение на холестерол-понижаващото им действие.
Холандското проучване е отворено,
рандомизирано интервенционно изследване, обхванало 50 пациенти с добре контролиран диабет тип 2 (среден
НвА1с 7.1%) и изходен серумен общ холестерол 5-10 mmol/l. Всичките участници са взимали за 8 седмици правастатин (40 mg/дневно) на кръстосан
принцип. През първия ден и след 8 и 16
седмици в кръвни проби, взети на гладно, са измерени нивата на маркерите на
възпаление, коагулация и ендотелна активация:
– фибриноген
– F1+2 (маркер за активация на прот-

ромбина)
– D-димер (маркер за протеолитично
разцепване на фибрина)
– разтворим тъканен фактор (sTF)
– антиген на фактора на Willerbrand
(vWFang)
– С-реактивен протеин (CRP)

Авторите съобщиха, че след осем
седмици терапия с правастатин (40
mg/дневно) са наблюдавали статистически значими намаления на:
– общия холестерол
(-22%, p<0.001)
– LDL-холестерола
(-32%, p<0.001)
– триглицеридите
(-10%, p<0.05)
Потентните възможности на статините да коригират атерогенната диабетна дислипидемия са добре известни.
Понижаването на LDL-C e една от първите терапевтични цели при пациентите с диабет тип 2 (ЗД2)и дислипидемия,
като статините показаха, че могат да бъдат ефективни за намаляване на първичните и повторни сърдечносъдови инциденти при тази високорискова група.
В допълнение на липидопонижаващия ефект, лечението с правастатин за
два месеца е било свързано и с достоверни намаления на изходните нива на F1+2
(-4.4%, p<0.05), vWAng (-5.3%, p<0.05) и
sTF (-3.4%, p<0.05). Значима редукция е
настъпила и в плазмените нива на CRP
(-13%, p<0.05), докато концентрациите
на фибриногена и на D-димера не са намалени след лечението с правастатин.
Изследовалите са установили статисти-
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чески достоверна корелация между промените във F1+2 и промените в D-димера (r=0.534, p< 0.0001).
Пациентите със ЗД2 имат три пъти пъти по-висок абсолютен риск да загинат от сърдечносъдов инцидент (миокарден инфаркт, исхемичен инсулт)
в сравнение с недиабетиците при едно
и също ниво на серумен холестерол (2).
Статините имат благоприятно въздействие върху възпалителната реакция,
свързана с атеросклерозата. Високото
ниво на CRP e силен предиктор за сърдечносъдов инцидент.
Тъй като диабет тип 2 се свързва
с повишена инфламаторна и коагулантна активност, както и с ендотелна дисфункция, то възможността на Lipostat (pravastatin, BMS) да
повлиява благоприятно тези нарушения може да допринася за намаляване на сърдечносъдовия риск
при тази група пациенти в допълнение на холестерол понижаващия
му ефект, смятат авторите на новото холандско проучване.

Дислипидемията е главният рисков
фактор за исхемична болест на сърцето
(ИБС), която е и най-честата причина за
смърт при хората с диабет тип 2 или с
кардиоваскуларен дисметаболитен синдром. ЗД2 се приема за „еквивалент на
ИБС“(3).
Правастатин (40 mg/дневно) постигна в проучването CARE(4) за пет години
достоверна в сравнение с плацебо редукция с 23% на относителния риск от повторни сърдечносъдови инциденти при
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пациенти със ЗД2/нарушен глюкозен толеранс и умерена хиперхолестеролемия
– сходен резултат с този при групата без
диабет (-25%). Но поради по-високия абсолютен риск в диабетната подгрупа от
сърдечносъдов инцидент, то постигнатото от правастатин намаление е по-изразено (-8.1% при пациентите със ЗД2 срещу – 5.2% при останалите).
Проучването CARE доказа, че за
пет години с правастатин (40 mg/
дневно) се постига редукция с 23%
на риска от повторни сърдечносъдови инциденти както при недиабетните, така и при пациентите с
диабет тип 2, които са преживяли
първи миокарден инфаркт

по-малко полезна са тези на по-млада възраст (под 55 години) и без други
сърдечносъдови рискови фактори, освен дисгликемията. До момента няма

клинични проучвания, които да подкрепят клиничната и икономическа полза от статин при тази нискорискова група пациенти.

Новите препоръки на ACP
за клиничната практика
1. Да се използва липидопонижаваща терапия за вторична превенция на сърдечносъдовата заболеваемост и смъртност при всички пациенти (мъже и жени) с установена ИБС и диабет тип 2 – статините са средство на избор поради натрупаните доказателства в тяхна подкрепа
2. Да се използват статини за първична превенция на макросъдовите усложнения при пациенти (мъже и жени) с диабет тип 2 и други сърдечносъдови рискови фактори като:
– възраст над 55 години
– артериална хипертония
– тютюнопушене
– хипертрофия на лявата камера
– предшестваща мозъчносъдова болест
– изявена периферна съдова болест
При хората с диабет липсва типичната за общата популация разлика между
сърдечносъдовите рискови профили на двата пола, поради което липидопонижаваща терапия трябва да получават всички пациенти с диабет тип 2 и висок
сърдечносъдов риск, включително тези с микроваскуларно усложнене и особено - жените в пременопауза
3. След назначаването на липидопонижаваща терапия, пациентите с диабет
тип 2 трябва да взимат поне умерена доза статин**

Пациентите с диабет тип 2, които
имат изявена ИБС, както и тези с още
един допълнителен сърдечносъдов рисков фактор, като възраст над 55 години, артериална хипертония, тютюнопушене, хипертрофия на лявата камера,
предишен инсулт или периферна съдова болест, е добре да взимат холестерол-понижаваща терапия съгласно новите препоръки на American College of
Physicians, които бяха публикувани на * Производител на pravastatin с името Lipostat/Pravachol е фирма Bristol20 април 2004 г.(5). Единствените пациMyers Squibb (BMS) www.bms.com
енти с диабет, при които липидопони- ** Дозата правастатин, използвана в проучването CARE за вторична превенжаващата терапия със статин изглежда
ция на сърдечносъдовите заболявания, е 40 mg дневно

Използвани източници:
1. Sommeijer DW, MacGillavry MR et al. Anti-inflammatory and anticoagulant effects of pravastatin in patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2004, 27; 2: 468-73
2. Stamler J, Vaccaro O et al. Diabetes, other risk factors, and 12-year cardiovascular mortality for men screened in the Multiple Risk Factor Intervention Study Trial (MRFIT). Diabetes Care 1993, 16: 434-444
3. Bays H. Atherogenic dyslipidaemia in type 2 diabetes and metabolic syndrome: Current and future treatment options. Br J Diabetes Vasc Dis 2003, 3:5:356-60
4. Goldberg RB et al, for the CARE investigators: Cardiovascular events and their reduction with pravastatin in diabetic and glucose-intolerant myocardial infarction survivors with average cholesterol levels: subgroup
analysis in the Cholesterol and Recurrent Events (CARE) Trial. Circulation 1998, 98: 2513-19
5. Snow V, Aronson MD, et al, for the Clinical Efficacy Assessment Subcommittee of the American College of Physicians. Lipid Control in the management of type 2 diabetes mellitus: a clinical practice guidelines from the
American College of Physicians. Ann Intern Med 2004, 140:644-49: www.annals.org

26

Брой 1, 2004

П Р Е ВА Н Т И В Н А К А РД И ОЛ О Г И Я

Брой 1, 2004

27

GLAXOSMITHKLINE

ÍÎÂÈ ÄÀÍÍÈ ÏÎÄÊÐÅÏßÒ
ÏÐÎÒÅÊÒÈÂÍÈÒÅ ÑÚÐÄÅ×ÍÎÑÚÄÎÂÈ
ÅÔÅÊÒÈ ÍÀ AVANDIA (ROSIGLITAZONE)
Очувствителят на инсулиновото действие rosiglitazone maleate
(Avandia) може да има благоприятни сърдечносъдови ефекти при пациентите с диабет тип 2, показаха
данни от проучвания, представени през март на 53-ата годишна научна сесия на Аmerican Collеge of
Cardiology (ACC’2004)

1.

Avandia намалява достоверно
рестенозите след коронарен стент
имплант при пациенти с диабет тип 2,
заключиха авторите на плацебо-контролирано проучване.
Участниците в него – общо 83 пациенти със стент коронарни импланти, са
получавали розиглитазон (4 mg/дневно)
или плацебо.
Контролната ангиография след шест
месеца е показала значимо по-малко
рестенози при лекуваните с розиглитазон пациенти - 17.6% спрямо 38.2% при
контролните случаи (p = 0.03).
Проучването е проведено в Сеул, Южна Корея (Yonsei University
College of Medicine) и данни от него бяха докладвани за първи път през
2003 г. по време на 63-ата годишна среща на Американската диабетна асоциация (виж Тиктакащият часовник. Доктор Д, 2003, 3/есен: 22-27:
www.protos.bg/diabet/).
Допълнителни проучвания са необходими за определяне на сърдечносъдовите ефекти на розиглитазон, заключиха авторите.
Avandia значимо увеличава размера и намалява плътността на
частиците LDL (липопротеини с ниска
плътност) при пациенти с диабет тип 2
на терапия със статин. Този ефект на розиглитазон е важен, тъй като повишаването на броя на малки и високоплът-

2.

ностни частици LDL е установен рисков
фактор за сърдечносъдово заболяване,
подчертаха авторите на проучването.
Нещо повече, розиглитазон е намалил нивата на С-реактивен протеин –
инфламаторен биомаркер за атеросклероза, който се свързва с нестабилност на
плаките и с повишен риск от остри коронарни синдроми.
Това многоцентрово 8-седмично проучване е обхванало 72 пациенти с диабет тип 2 и дислипидемия. Всичките
участници в него, лекувани до момента
с диета, двигателен режим и монотерапия с метформин, са преминали на лечение със статин за период от осем седмици. Наред с това, 58 души са били
рандомизирани на розиглитазон и 14 на плацебо.
На финала на проучването, при 24%
от получавалите розиглитазон 4 mg/
дневно и при 36% от тези на розиглитазон 8 mg/дневно е регистрирана промяна в размера и плътността на LDL в
посока на по-големи и с намалена плътност частици, които са по-малко атерогенни.
Данните от това проучване показват,
че розиглитазон има допълнителен благоприятен ефект върху липопротеините
при пациентите с диабет тип 2 на терапия със статин и може да намали честотата на сърдечносъдовите инциденти в
тази група, заключиха авторите.
Противовъзпалителните и потенциалните антиатерогенни ефекти на
тиазолидиндиона розиглитазон в съдовата стена бяха подкрепени от предишно
рандомизирано, плацебо-контролирано,
едностранно маскирано проучване при
пациенти с диабет тип 2 и ангиографски доказана коронарна болест (3).
Неговите автори съобщиха, че за 12
седмици розиглитазон (4 mg дневно),

Брой 1, 2004

но не и плацебо, е намалил значимо изходните серумни нива на разтворимия
sCD40L, който е установен мултипотентен имуномодулатор и сърдечносъдов
рисков маркер.
Данните показаха, че след първите две седмици от терапията серумните нива на sCD40L са се понижили с
8.1% (р< 0.05) в сравнение с изходните
стойности; след 6 седмици - с 18.4% (p<
0.05 в сравнение с изходните стойности)
и след 12 седмици - с 27.5% (p < 0.05 в
сравнение с изходните и със стойностите след втората седмица от лечението).
Освен това, промените в нивата на
sCD40L между групата на розиглитазон
и тази на плацебо се различават значимо след 12 седмици от лечението.
Проучването е включило 39 пациенти с диабет и стабилна коронарна болест. Изходните показатели на двете
групи - рандомизирани на розиглитазон
пациенти и контролни случаи - не са се
различавали достоверно. При всичките участници са намерени значимо повисоки изходни нива на sCD40L (7.0 ng/
ml) в сравнение с нагласени по възраст
здрави контроли, както и в сравнение с
недиабетни пациенти, преживяли миокарден инфаркт.
Нива на sCD40L > 3.71 ng/ml бяха
свързани преди това с 2.9 пъти по-висок
сърдечносъдов риск при случай-контрола проучване, обхванало здрави жени на
средна възраст.
Взаимодействието на CD40L с неговия рецептор CD40 играе важна роля в
атерогенезата. Допълнително, серумните нива на разтворим CD40L се увеличават при остри коронарни синдроми и се
свързват с чувствително по-висок сърдечносъдов риск при здрави хора. Това
превръща sCD40L в прицел за модулиране на инфламаторния отговор във вас-
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кулатурата.
Агонистът на PPAR-гама (активирани рецептори-гама на пероксизомната пролиферация) розиглитазон, който
е очувствител на инсулиновото действие и поради това се използва главно като антидиабетен препарат, може да намалява серумните нива на sCD40L при
високорисковите пациенти с коронарна
атеросклероза.
Дори само за 12 седмици, розиглитазон може директно да повлиява нивата
на sCD40L, като този ефект не зависи от
неговото метаболитно действие, заключиха авторите на това проучване. Според тях, необходими са допълнителни
изследвания, които да преценят значението на понижаващия sCD40L ефект
на розиглитазон за редукцията на сър-

дечносъдовите инциденти.
Avandia може да осигурява in vivо
протекция срещу миокарден инфаркт,
предизвикан от тежка исхемия (прекъснато кръвоснабдяване), показаха данните от проучване при животински модели (плъхове) (4).
Розиглитазон може достоверно в
сравнение с плацебо и доза-зависимо да
намалява размера на инфаркта (броя на
некротичните кардиомиоцити) и да подобрява сърдечната контрактилна функция при исхемично/реперфузионнопредизвикано увреждане на миокарда,
заключиха авторите на експеримента.
Допълнително, розиглитазон е намалил значимо инфилтрацията на неутрофилни левкоцити и на моноцити/
макрофаги в исхемичния миокард. Ус-

тановените в този експеримент кардиопротективни свойства на розиглитазон
се дължат на потискането на възпалителния отговор и на намаленото производство на инфламаторни цитокини и
цитотоксични вещества като свободни
кислородни радикали и протеази, смята изследователският екип.
In vivo кардиопротективните ефекти
на розиглитазон при тежко исхемично/
реперфузионно увреждане на миокарда са важни, подчертават авторите. Този тиазолидиндион може да се окаже
потенциален защитник на пациентите
с диабет тип 2, които има висока заболеваемост от миокарден инфаркт (МИ)
и по-лоша прогноза след МИ (два пъти
по-висока смъртност в сравнение с недиабетиците).

Използвани източници:
1. ACC Annual Scientific Session, March 7-10, 2004, New Orleans, Louisiana: Abstract 1062: Preventive effect of rosiglitazone on restenosis after coronary stent implantation in patients with type 2 diabetes mellitus
2. ACC Scientific Session ’04: Abstract 1124: Rosiglitazone reduces novel biomarkers of cardiovascular disease in subjects with type 2 diabetes mellitus already on statin therapy
3. Marx N et al. Effect of rosiglitazone treatment on soluble CD40L in patients with type 2 diabetes and coronary artery disease. Circulation 2003; 107:1954-57
4. Yue T et al. In vivo myocardial protection from ischemia/reperfusion injury by the peroxisome proliferators-activated receptor-gama agonist rosiglitazone. Circulation 2001, 104:2588-94

ПРОГНОСТИКА

ÑÒÓÄÎÂÀ ÏÐÅÑÎÐÍÀ ÏÐÎÁÀ ÇÀ ÎÖÅÍÊÀ
ÍÀ ÐÈÑÊ ÎÒ ÑÚÐÄÅ×ÍÎÑÚÄÎÂ ÈÍÖÈÄÅÍÒ
При пациенти с диабет тип 2, които нямат клинични
данни за исхемична болест на сърцето, епикардиалният коронарен спазъм при студова пресорна проба е надежден предиктор на дългосрочния риск от сърдечносъдов инцидент, заключиха авторите на проведено във
Франция проучване (Nitenberg A, et al. Diabetes Care
2004, 27:208-215)
Студовата пресорна проба чрез поставяне на двете ръце
в леденостудена вода за две минути е лесен, неинвазивен и
надежден метод за скриниране на пациентите с диабет тип
2, които са с ангиографски нормални коронарни артерии, по
отношение на риска им от бъдещ сърдечносъдов инцидент и
може да се използва за клинична оценка на този риск, смятат
френските изследователи.
При недиабетните контроли студовата пресорна проба води по-често до дилатация на коронарните артерии, докато пациентите с дибет тип 2 отговарят по-често със спазъм.
В проучването са участвали 56 недиабетни контроли и 72
пациента с диабет тип 2 без ангиографски и клинични данни
за коронарна болест.
При здравите контроли студовата проба е довела до средно увеличаване на диаметъра на коронарните артерии със
17.2 +/-10.4%, като дилатационен отговор е наблюдаван при
91.1% от изследваните.
За разлика от това, при диабетиците средният диаметър на
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коронарните артерии се е намалил със 14.4 +/-12.1% (p<0.001
спрямо контролните случаи), като със спазъм са отговорили
73.6% от изследваните.
Докато при 8.9% от недиабетните контроли не е настъпила
промяна в диаметъра след студовата проба и нито случай не е
отговорил с констрикция, то при 26.4% от диабетиците средният диаметър на коронарните артерии е останал непроменен
и нито един случай не е реагирал на пробата с дилатация.
През следващите 45 +/-19 месеца цялата група е наблюдавана за честота на сърдечносъдовите инциденти (МИ, ангина
пекторис или инсулт).
При контролите е възникнал само един инцидент спрямо
26 инцидента при диабетните пациенти (p<0.001 спрямо контролите).
Нещо повече, 23 от сърдечносъдовите събития при диабетиците са при 16 от 53-ата пациента с коронарен спазъм при
пробата (p<0.001 в сравнение с контролите) и три събития са
при двама от 19-те човека, при които не е регистрирана промяна в коронарния диаметър (NS спрямо контролите).
Спазъмът на ангиографски нормални коронарни артерии в
отговор на студова пресорна проба е предиктор за сърдечносъдови проблеми при пациенти с диабет тип 2, като този диагностичен метод е лесен за клинично използване. Той може
да помогне и за оценка на ефективността на протективната
терапия при пациенти с висок сърдечносъдов риск, предполагат Nitenberg и съавтори.
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PHARMA

Новата ни рубрика КардиоФарма ще ви предложи уникална колекция от новини от
медицинските фирми за най-новите им постижения, препарати, уреди и идеи. В КардиоФарма ще намерите отговори на много въпроси, свързани с фармацевтичната икономика и интригата на глобалния медицински бизнес.
Избрахме за постоянна илюстрация на КардиоФарма тази уникална гравюра, направена през 1811 година по модел на древногръцки барелеф и показваща (отляво надясно):
Хермес (древноримско име Меркурий) – бог на откритията и на магическите формули,
пазител на търговците и търговията, на пътешествията и пътищата; неназован търговец; Асклепий (Ескулап) – лечител, смъртен син на Аполон, убит от Зевс, защото можел да възкресява мъртви и въздигнат по-късно в бог на медицината; неговите три дъщери – Хигия - богиня на чистотата, хигиената, Ясо (древноримско име Медитрина,
родило думата „медицина“) и Панацея - богиня на лечението и оздравяването, чието
име се превежда като „лекарство“

Смяна на
караула при
сърдечносъдовите
лекарства
През следващите година-две се очаква „смяна на караула“ при сърдечносъдовата мегафарма, при която нови медикаменти ще изместят от челните
позиции отдавна наложили се препарати, прогнозират аналитиците на фармацевтичната индустрия.
Не се очакват сериозни претенции към лидерската пазарна позиция
на Pfizer с atorvastatin (Lipitor/Sortis) и
amlodipine (Norvasc), но ximelagatran
(Exanta) на AstraZeneca и SPP100 на
Novartis са двата най-обещаващи кардиоваскуларни медикамента в света.
С най-голям интерес се очаква премиерата на Exanta на пазара в Европа
(още през тази година) и в САЩ (вероятно през 2005). Препаратът е първият нов антикоагулант от 50 години насам, който се очаква да „царува“
в областта на превенцията на венозния
тромбемболизъм в ортопедичната хирургия. Този орален директен инхиби-
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тор на тромбина получи разрешение да
се използва във Франция още през декември миналата година. Европейската комисия одобри на 5 май 2004 прилагането на Exanta в 14 страни-членки
на Европейския съюз за превенция на
тромбемболизма след операции на коляннната и тазобедрената става.
Резултатите от клиничните изпитания потвърдиха, че ximelagatran е поефективен и по-лесен за прилагане от
стандартния препарат warfarin, който се използа като антикоагулантна терапия след мозъчен инсулт, миокарден
инфаркт и в ортопедичната хирургия
повече от половин век. За разлика от
варфарин, ксимелагатран не се нуждае
от следене на показателите на кръвосъсирването и от нагласяване на дозата,
тъй като блокира само един от факторите на коагулацията. Поради това, Exanta
се свързва с по-малък риск от доза-зависимо кървене при по-висока ефективност да предпазва от венозен тромбемболизъм (дълбока венозна тромбоза,
белодробна тромбемболия и смърт) в
оперативната хирургия.
Предполага се, че AstraZeneca ще
кандидаства през 2005 за одобрението
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на още две показания за изписването на
новия антикоагулант - лечение на тромбемболизъм и превенция на исхемичните нарушения на мозъчното кръвообращение.
Комбинираните препарати са също
във възход. Напредъкът в лечението на
артериалната хипертония и дислипидемията дадоха възможност на фармацевтичните фирми да създадат медикаменти, които предлагат симултанна терапия
на двете заболявания с доза-фиксирана
таблетна форма.
Caduet на Pfizer, който е комбинация на инхибитора на HMG-CoA редуктазата (Lipitor) и на блокера на
калциевите канали (Norvasc), и ZocorZetia (simvastatin-ezetimibe) на Merck и
Schering-Plough се очертават като водещите играчи в тази категория. ZocorZetia, който е комбинация в една таблетка на инхибитор на HMG-CoA редуктаза
и инхибитор на абсорбцията на холестерола, показа, че може да намалява LDLхолестерола с над 50%, но увеличава
LDL-холестерола с по-малко от 10%.
Ezetimibe (Zetia) избирателно потиска
интестиналната абсорбция на холестерола и на свързаните фитостероли
Втори нов комбиниран препарат на
Pfizer, намиращ се във фаза III клинични проучвания, е кандидат да покори
пазара на средства за лечение на дислипидемиите. Таблетката представлява съчетание на Lipitor („турбостатин“
за понижаване на LDL-холестерола) и
torcetrapib („суперповдигач“ на HDLхолестерола), които взаимно усилват
своите ефекти. Ако бъде одобрена, тази
обещаваща комбинация на инхибитор
на HMG-CoA редуктаза с инхибитор
на CEPT (холестерил естер трансфериращия протеин) може би ще задмине по
продажби настоящия абсолютен световен лидер на пазара и фаворит на лекарите - аторвастатин (Lipitor). Lipitor е не
само най-добре продавания статин, но
е и най-добре продаваното лекарство в
света – $10 милиарда годишно.
Експерименталният препарат torcetrapib е обещаващ представител на нов
клас лекарства за увеличаване на HDLхолестерола, които се очертават като
много ефективни за превенция и лечение на сърдечносъдовите заболявания,
причиняващи понастоящем смъртта на
17 милиона хора в света годишно.
Torcetrapib (една таблетка дневно) показа, че за четири седмици може да пов-
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дига HDL-холестерола с 46%, а при комбинирането й с Lipitor – с 61%. Lipitor от
своя страна, в съчетание с торцетрапиб,
намалява LDL-холестерола с 60% или
със 17% повече отколкото, ако е взиман
самостоятелно. В сравнение с плацебо,
за осем седмици двудневният прием на
торцетрапиб удвоява изходното ниво
HDL-холестерол (увеличение с 106%).
Антихипертензивният експериментален препарат SPP100 на Novartis вече
бе поставен от американското списание
Forbes (www.forbes.com) сред най-обещаващите сърдечносъдови препарати,
които се очакват в близко бъдеще на
фармацевтичния пазар. SPP100 е първия
по рода си инхибитор на ренина, който
блокира цялата каскада на ренин ангиотензиновата система (RAS), тъй като
действа на нейното първо стъпало.
Много изследователски екипи и фармацевтични фирми се опитваха през годините да разработят подобен инхибитор на ренина поради по-добрия му
ефект в дългосрочен план (бъбречна
протекция), но се очаква фирма Novartis
да е първа на пазара през 2006 година.
SPP100 ще се присъедини към вече
успешния блокер на ангиотензин II рецептора (ARB) на тази фирма valsartan
(Diovan).
Новите класове антихипертензивни средства през последните десет години изместват по-старите представители от пазара, показва маркетингово
проучване в 45 страни. В сравнение с
1994 г., през 2004 г. продажбите на лекарства за контрол на артериалното налягане са се удвоили (от $20 милиарда

на $42 милиарда), като пазарните дялове на различните групи препарати са се
преразпределили чувствително (виж
таблицата). Според прогнозите, за периода 2000-2020 година броят на хората,
които ще получават лекарства за контрол на артериалното налягане ще се
увеличи със 75%.
Очакванията са, че няколко големи
производители на сърдечносъдови медикаменти, като Меrck, Аventis и BristolMyers Squibb, ще загубят пазарни позиции в краткосрочен план, поради това,
че те планират нови лекарства в тази област чак след 2006 година.

Crestor превъзхожда
atorvastatin
при пациенти
с диабет тип 2
и дислипидемия,
потвърдиха три
нови сравнителни
проучвания
Rosuvastatin (Crestor на AsrtraZeneca)
значимо повече от „турбостатина“ аторвастатин намалява LDL-холестерола
(LDL-C) при диабетна тип 2 популация
с дислипидемия, показаха данни, представени на Конгреса на Европейското
общество по атеросклероза (European
Atherosclerosis Society - EAS’2004) в
Севиля.
CORALL, 18-седмично проучване в
Холандия, е сравнило розувастатин 1040 мг с аторвастатин 20-80 мг при 263
пациенти; ANDROMEDA, 16-седмично
проучване във Великобритания, е сравнило при 509 пациенти Crestor 10-20 мг
с аторвастатин 10-20 мг; URANUS, 16седмично проучване в Швеция е сравнило при 469 пациенти розувастатин
10-40 мг с аторвастатин 10-80 мг. Дан-

Новите антихипертензиви
заемат значим дял от
настоящия пазар на медикаменти в тази област
Блокери на ангиотензин II рецептора (сартани)
АСЕ-инхибитори
Блокери на калциевите канали
Бета-блокери
Диуретици
Други

34

1994
0%
32%
38%
14%
9%
7%
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2004
26%
25%
25%
13%
6%
5%

ните и от трите сравнителни изследвания потвърдиха, че розувастатин подобрява по-изразено атерогенните профили
от аторвастатин и позволява на повече пациенти да постигнат препоръчваното от NCEP (ATP III)* прицелно ниво на LDL-C (< 2.6 mmol/l). CORALL,
ANDROMEDA и URANUS са част от
програмата GALAXY на AsrtraZeneca,
обхващаща над 16 клинични проучвания с имена на галактически съзвездия,
предназначени да изследват ефективността на розувастатин при различни
групи пациенти.
Резултатите от CORALL показаха, че
за всяка прилагана доза на Crestor, нивото на LDL-C намалява двойно повече
от аторвастатин: LDL-C се е понижил с
46%, 51% и 54% с 10 мг, 20 мг и 40 мг
розувастатин, съответно в сравнение с
41%, 46% и 48% с аторвастатин 20 мг, 40

мг и 80 мг, съответно (всички p<0.05).
Превъзходството на розувастатин при
това директно сравнение е потвърдено и на 18-ата седмица, когато 90% от
лекуваните с 40 мг Crestor пациенти са
постигнали препоръчваното от ATP III
прицелно ниво на LDL-C (< 2.6 mmol/l)
спрямо 78% от получавалите аторвастатин 80 мг (p < 0.05).
ANDROMEDA заключи, че ниските дози розувастатин намаляват LDL-C
най-малко с 50% и при над 90% от пациентите с диабет тип 2 и дислипидемия постигат прицелното ниво (< 2.6
mmol/l). Освен това, в това проучване
Crestor 10 мг и 20 мг е понижил LDLC с 51% и 57%, съответно – достоверно повече от аторвастатин 10 мг и 20 мг
(39% и 46%, р < 0.001, съответно). В ре-
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зултат на тази разлика, при достоверно
повече пациенти от лекуваните с розувастатин 10 мг и 20 мг (94% и 96%, съответно) е била постигната прицелната
стойност на LDL-C в сравнение с получавалите успоредно аторвастатин 10 мг
и 20 мг (79%, p <0.001 и 87%, p= 0.002,
съответно).
Докладвани бяха и данни за положителни ефекти на Crestor върху допълнителните сърдечносъдови рискови фактори, включително върху инфламаторния
маркер С-реактивен протеин (CRP),
който е силен предиктор за сърдечносъдови инциденти, както и върху останалите атерогенни липидни параметри.
Розувастатин 10 мг и 20 мг намалява серумните концентрации на CRP с 34% и
с 40%, съответно в сравнение с 21% и
34% за аторвастатин 10 мг и 20 мг. При
пациенти с диабет тип 2 и дислипидемия, Crestor подобрява също така и другите липидни параметри като: нива на
триглицериди, non-HDL-C и съотношението ApoB/ApoA-I.
Crestor бе наречен „суперстатин“ поради това че, в еквивалентни дози с останалите представители на класа, намалява по-мощно LDL-C като ефектите му
върху HDL-С и профила на страничните му действия не се различават от този
на аторвастатин.
Повечето кардиолози смятат, че розувастатин е много подходящ при новодиагностицирани пациенти с много висок LDL-C (> 4.9 mmol/l), при случаите
с исхемична болест на сърцето (ИБС)
или със сърдечносъдов риск, еквивалентен на ИБС (LDL ≥ 2.6 mmol/l) и при тези с множествени (2+) рискови фактори
(LDL-C > 3.4 mmol/l).
Crestor e oдобрен в повече от 50 страни и вече се продава в 40 от тях, включително в 13 членки на Европейския съюз, САЩ и Канада. Той е използван при
над половин милион пациенти. В света
са изписани над два милиона рецепти с
розувастатин. Поради по-висока му цена от аторвастатин, Crestor „владее“ в
момента много по-скромен дял от пазара на липидопонижаващи средства.
Обичайната препоръчвана доза на
розувастатин е 10 mg/дневно при пациенти, нелекувани до момента със статинова терапия, както и при тези, които преминават на розувастатин от друг
прилаган преди това представител на

Отговорите на теста от стр. 19:

класа, независимо от неговата доза.
Милиони хора с диабет тип 2 (Д2)
имат три пъти по-висок риск от смърт,
дължаща се на сърдечносъдов инцидент, при същото ниво на LDL-C с това
на недиабетиците. Приблизително 80%
от пациентите с Д2 загиват от сърдечносъдови заболявания. Агресивното намаляване на нивото на LDL-C e една от основните лечебни цели при Д2.
Терапията със статини показа, че е
по-ефективна при диабетната популация за намаляване на риска от сърдечносъдови инциденти в сравнение с останалите пациенти с множествени рискови
фактори. Новите проучвания потвърдиха, че Crestor е нова и високоефективна възможност за хората с Д2, тъй като
понижава нивото на техния LDL-C отвъд препоръчваното в момента прицелно ниво.
В средата на май AstraZeneca писмено предупреди британските лекари да
предписват и използват Crestor съгласно
лекарствената инструкция. Причината
за предупреждението бяха четири случаи на рабдомиолиза сред 110 000 пациента, получаващи препарата във Великобритания.
Рабдомиолизата е лекарствено-свързано разрушаване на миофибрите, водещо до развитието на бъбречна недостатъчност.
Англо-шведската фирма – производителка на розувастатин – предупреди
лекарите да започват терапия с препоръчваната ниска доза от 10 мг/дневно.
Според AstraZeneca, страничните
ефекти на Crestor са сходни с тези на останалите статини в употреба и всичките четири случаи на рабдомиолиза са
получавали по-висока начална доза (2040 мг/дневно).
Розувастатин е добре понасяно сред-
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ство със сходен профил на безопасност
в сравнение с конкурентните му препарати и освен това, взиман в доза 10 мг/
дневно, позволява на над 80% от пациентите да постигнат прицелните нива
на LDL-C при достоверно увеличаване
на HDL-C, твърди Астра Зенека.
Според американската потребителска група Public Citizen, розувастатин
има „уникална бъбречна токсичност“
и е по-безопасно пациентите да взимат
други представители на класа. Групата
напомни, че бъбречни странични ефекти (протеинурия и микроскопска хематурия) са наблюдавани и при случаи,
които са взимали ниски дози розувастатин.
През август 2001 година фирма Bayer
изтегли от пазара своя cerivastatin
(Baycol/Lipobay) поради връзката му с
над 100 летални изхода поради рабдомиолиза. Public Citizen протестира срещу
одобрението на Crestor от американската Агенция за храните и лекарствените
средства (FDA). Аргументът бе, че розувастатин е единственият представител
на класа, който е бил свързан с рабдомиолиза още по време на клиничните му
изпитания.
Списание The Lancet (362:1341) писа в
редакционна статия през октомври миналата година, че „за безопасността на
Crestor има по-малко данни отколкото
за конкурентните му препарати“.
* NCEP (ATP III) = National Cholesterol Еducation Program (Adult
Treatment Panel III)
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ДАЙДЖЕСТ

КАРДИО
ДАЙДЖЕСТ
Новата ни рубрика Кардио Дайджест
ще ви предложи уникална колекция от
систематизирани и обобщени новини от
медицинските лаборатории и от научноизследователските екипи в цял свят, работещи в областта на метаболитната
кардиология, кардиодиабетологията и
превантивната кардиология
Избрахме за постоянна илюстрация
на Кардио Дайджест този колаж, базиран на енигматичната рисунка на гениалния Леонардо да Винчи „Човекът на
Витрувий“, направена през 1490 г. Найпочитаното ренесансово изображение на
хармонията, пропорциите и симетрията
в човешкото тяло, продължава да крие в
себе си истинското послание до нас на лечителя, анатома, химика, биомеханика,
архитекта, конструктура Леонардо

Естрогеновата
заместителна
терапия бе свързана
с удължаване
на QT интервала
Потенциране на риска от аритмия
и внезапна сърдечна смърт при жени с или без история за ИБС
Жените, които използват естрогенова
заместителна терапия (ЕЗТ) за намаляване на симптомите на менопаузата, са
по-склонни да развиват рискови фактори за потенциално фатални ритъмни нарушения в сравнение с жените на хормонална заместителна терапия (естореген
плюс прогестин). Това съобщиха авторите на деветгодишно наблюдение на
извадка от 3100 жени на възраст от 45
до 64 години, подбрани за участие в популационното проучване Atherosclerosis
Risk in Communities Study (1).

ЕЗТ удължава достоверно QT интервала с 50% при взимащите естроген жени, са показали ЕКГ данните, сравнени
с тези при женска контролна популация, която никога не е взимала хормони.
Дължината на QT интервалите e била
нагласена към сърдечната честота чрез
QT индекс и корекция на Bazzett.
Жените, взимащи естроген, противопоставен с прогестин (ХЗТ), не са
имали различни QT интервали или повишен риск от аритмии и внезапна сърдечна смърт в сравнение с контролната
женска популация на същата възраст.
Прилаган самостоятелно, естроген
може да потенцира рисковите фактори
за аритмии и внезапна сърдечна смърт,
заключиха авторите на проучването.
Дългите QT интервали могат да отключат камерна електрическа нестабилност, която повишава риска от фатални
и нефатални ритъмни нарушения при
жените с или без история за коронарна
болест.
Жените в репродуктивна възраст
имат по-дълги QT интервали от мъжете на същата възраст. Carnethon и съавтори от Northwestern University (САЩ)
смятат, че тази разлика в елекрическия
модел на сърцето поне отчасти се дължи
на половите хормони, по-специално на
естрогена. Поради това, дължината на
QT интервала се променя през различните периоди от живота на жените.
Жените на ЕЗТ (непротивопоставен
естроген) имат най-висок риск от удължаване на QT интервала при прилагането на други медикаменти като антипсихотици и някои кардиопрепарати,
предупреждава този изследователски
екип.
1. Carnethon MR et al. A prospective evaluation of the risk of QT
prolongation with hormone replacement therapy: the Atherosclerosis
Risk in Communities Study. Ann Epidemiol 2003, 13:1-7:
www.medicinedirect.com/journal/journal/home?sdid=496

Един от пет
пациента с диабет
тип 2 страда от
„тиха“ миокардна
исхемия
Скрининг с помощта на Cardiolite
помaга за ранната дигностика на
безсимптомната ИБС
Неинвазивното изобразяване на миокардната стресова перфузия (MSI)
с кит за приготвяне на инжекционен
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technetium Tc99m Sestamibi (Cardiolite)
може да помогне за откриването на ранен стадий на „тиха“ коронарна болест
при пациенти с диабет тип 2 (Д2) – високорискова популация за сърдечносъдова заболеваемост и смъртност поради
безсимпомно протичаща миокардна исхемия (без типична гръдна болка).
Представените на 18-ия конгрес на
Международната диабетна федерация в
Париж, Франция (IDF’2003) данни, могат да послужат за разработването на
доказателствено-базирани препоръки
за селективен скрининг на тези пациенти с висок сърдечносъдов риск.
Проучването Detection of Ischemia in
Asymptomatic Diabetics (DIAD) – първото многоцентрово проспективно изследване за откриване на тиха исхемия
(безсимптомна ИБС) - обхвана 1100 пациенти с Д2 на възраст 50-75 години без
установена ИБС. Групата е проследена за
период от пет години, като на старта при
част от пациентите (522 души) е проведено MSI след инжектиране на Cardiolite.
Нарушения в MSI, показващи тиха
исхемия, са открити при 22% (113 души) от скринираната с Cardiolite група.
От тях, при 73% (83 пациента) е намерен
перфузионен дефект, докато при останалите 27% (30 пациента) са наблюдавани други нарушения, най-вече исхемични промени в ЕКГ.
Един от пет пациента с Д2 страда от
тиха коронарна болест, като Cardiolite
е точен предиктор за остри коронарни синдроми при пациенти с Д2 без известна до този момент ИБС, заключиха авторите на DIAD по време IDF’2003
(Walkers FJ et al. Yale University School
of Medicine).
Cardiolite е разработен от фирма
Btistol-Myers Squibb Medical Imaging и
е лидер в областта на неинвазивното
кардиоваскуларно изобразяване. Той е
одобрен да се използва за диагностика
и локализация на ИБС и суспектен МИ,
както и за оценка на вентрикуларната
(помпената) функция.
Най-честите странични ефекти,
наблюдавани при инжектирането на
Cardiolite, са главоболие, гръдна болка/ангина пекторис, ЕКГ промени в ST
сегмента, гадене и отклонения във вкуса и обонянието. Cardiolite рядко може
да предизвиква тежка остра алергична
реакция с ангиоедема и уртикария.
За допълнителна информация, посетете уебсайт: www.bmsmi.com/
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Открити са два нови
ензимни маркера за
сърдечносъдов риск
Серумните нива на ензимите миелопероксидаза и глутатион пероксидаза1 могат да предсказват риска от сърдечносъдов инцидент, съобщиха авторите
на две нови проучвания (N Engl J Med
2003, 349:1595-1604, 1605-1613).
Двата новооткрити пептида се присъединяват към добре известните маркери
за инфламация и коронарен риск като
С-реакивен протеин, разтворими адхезионни молекули и металопротеази,
показващи ранимост на плаките, повишена склонност към руптуриране и развитието на остри коронарни синдроми.
Brennan и съавтори (САЩ) са оценили предиктивната стойност на миелопероксидазата - ензим, секретиран от активираните левкоцити - при 604 пациента,
приети по спешност поради гръдна болка, суспектна за ангина пекторис. Стойностите на ензима са варирали от 0 до
4666 рМ със средна стойност 198 рМ.
Изследователският екип съобщава, че
наличните изходни плазмени нива на миелопероксидазата силно достоверно предсказват риска от остър миокарден инфаркт
(МИ), както и от големи коронарни събития (MИ, нужда от реваскуларизация или
смърт) за период от 30 дни до шест месеца
от неговото определяне (р<0.001).
„Може би най-интересното откритие
на проучването ни е, че плазмените нива на миелопероксидазата могат да служат за надежден предиктор на риска,
дори при пациенти, които в същото време са тропонин Т негативни“, отбелязват авторите.
Нивата на С-реактивния протеин
предсказват риска от остри коронарни
синдроми за период от шест месеца, но
не и при пациенти, които са негативни
за тропонин Т (<0.1 ng/ml).
„Нашите данни показват, че измерването на миелопероксидазата с цел скриниране на пациентите с гръдна болка и
стратифицирането им по отношение на
реалния коронарен риск може да селектира тези от тях, които имат повишен риск,
който е неоткриваем без инвазивен скрининг, обобщават Brennan и съавтори.
Второто проучване (Blankenberg и съавтори, Германия) е проследило ползата
от измерване на нивата на антиоксидантните ензими глутатион пероксидаза-1
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и супероксидна дисмутаза за преценка
на сърдечносъдовия риск при 636 пациенти със суспектна ИБС.
При проследяване за период от 4.7
години изследователите са установили, че изходната активност на глутатион пероксидаза-1 е един от най-силните самостоятелни предиктори за риск от
сърдечносъдов инцидент. Пациентите с
най-високи нива на глутатион пероксидаза-1 (> 56.31 U/g хемоглобин) са имали със 71% по-нисък относителен риск в
сравнение с тези с най-ниски нива на ензима (< 42.00 U/g хемоглобин, p<0.001).
Въпреки че полът и тютюнопушенето
оказват влияние върху нивата на глутатион пероксидаза-1, ензимът продължава да запазва своята предиктивна сила.
Обратната връзка между неговата активност и риска от сърдечносъдови инциденти остава постоянна след нагласяването на останалите сърдечносъдови
рискови фактори.
Обратно, между активността на супероксидната дисмутаза и степента на
риск не е открита обратна корелация.
Blankenberg и съавтори отбелязват, че
връзката между активността на глутатион пероксидаза-1 и прогнозата се запазва
и след нагласяването на останалите предиктивни маркери като разтворими адхезионни молекули и интерлевкин-18.
„Тези наблюдения показват, че измерването на активността на глутатион пероксидаза-1 предоставя допълнителна
информация за сърдечносъдовия риск и
може да помага за откриването на пациентите, които са най-склонни да спечелят от превантивна антиоксидантна терапия“, смятат тези изследователи.

Losartan намалява с
50% риска от внезапна сърдечна смърт
в сравнение с atenolol
Losartan може да бъде по-ефективен от atenolol за превенция на внезапната сърдечна смърт при пациенти с
диабет и хипертрофия на лявата камера, съобщиха авторите на проучването
LIFE (Losartan Intervention For Endpoint
reduction study)(1).
Бета-блокерите, като атенолол, се
свързват с 50% намаление на честотата
на внезапната сърдечна смърт при пациентите с висок риск - тези средства изглеждат по-ефективни от инхибиторите
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на ангиотензин-конвертиращия ензим
(ACE) при пациенти с артериална хипертония и хипертрофия на лявата камера.
Многонационалното проучване LIFE
е обхванало 1195 пациенти, от които
53% жени, на средна възраст 67 години
и със средно артериално налягане 177/
96 mm Hg, като участниците са рандомизирани да получават лосартан или
атенолол за средно 4.7 години.
В групата на лосартан са възникнали достоверно по-малко случаи на сърдечносъдова смърт в сравнение с пациентите, получавали успоредно атенолол
(общо 38, еквивалент на 13.6 на 1000 пациента години за периода на проследяването спрямо общо 61, еквивалент на
21.8 на 1000 пациента години).
Данните показват най-изразено намаление на случаите на внезапна сърдечна смърт - 5.0 на 1000 пациента при лекуваните с лосартан спрямо съответно
10.7 на 1000 пациента при атенолол. Нивата на серумен калий са сходни в двете
групи. Нагласяването за хипертрофия
на лявата камера не може да обясни значимата разлика в честота на внезапната сърдечна смърт между двете групи,
обобщават авторите.
За времето на проследяване, от пациентите с диабет и предсърдно мъждене
(191 души) летално са завършили 10%
спрямо 2% от останалите участници.
При лекуваните с лосартан пациенти
с предсърдно мъждене е наблюдавана
по-ниска честота на внезапната сърдечна смърт (2% спрямо 6%), но тази разлика не може да бъде обяснена с внезапното спиране на терапията с атенолол.
Lindholm и съавтори смятат, че при
пациентите с диабет и хипертрофия на
лявата камера лосартан може да намали
внезапната сърдечна смъртност с 50% в
сравнение с атенолол.
Тази разлика не е наблюдавана при
недиабетните пациенти, от които еднакъв брой случаи са завършили летално
в двете терапевтични групи.
Регистрираните предимства на лосартан могат да се дължат на неговите антиаритмогенни свойства, които по-специално са повлияли върху риска от предсърдно
мъждене, предполагат изследователите. Не е изключена намесата и на други
ефекти, като модулиране на активността
на симпатетичната нервна система.
1. Lindholm LH et al. Effect of losartan on sudden cardiac death in
people with diabetes: data from the LIFE study. Lancet 2003, 362: 61920: www.thelancet.com
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ËÅ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÀÐÒÅÐÈÀËÍÀÒÀ ÕÈÏÅÐÒÎÍÈß
ÏÐÈ ÏÀÖÈÅÍÒÈ ÑÚÑ ÇÀÕÀÐÅÍ ÄÈÀÁÅÒ È
ÎÑÍÎÂÀÍÈß ÇÀ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ÍÀ DIROTON

Каква е целта на антихипертензивното лечение при захарен диабет (ЗД)?
Да се намалят усложненията и смъртността, която при 70% от случаите е
резултат на сърдечно-съдовите усложнения.
Сърдечно-съдовата смъртност при пациентите със ЗД е повисока два до три пъти при мъжете и три до пет пъти при жените в сравнение с хората без диабет на същата възраст. ЗД
повишава честотата на исхемичната болест на сърцето с 45%
спрямо 25% на лицата без диабет на същата възраст.
Тези данни мотивират избора на медикаментите, които
повлияват една от основните системи, участващи в патогенезата на съдовите и органните усложнения на диабета - ренинангиогензин-алдостероновата система - да бъдат медикаменти
на първи избор. Понастоящем се счита, че другите антихипертензивни средства „трябва да отстъпят място“ на ACE инхибиторите в лечението на артериалната хипертония при диабет.
Diroton (lisinopril) е единственият водноразтворим ACE
инхибитор, който не се метаболизира в организма. Той не се
свързва с други биопротеини освен с ангиотензин конвертиращия ензим. Абсорбцията му не се влияе от храната, което
създава определено удобство при дълготрайно приложение и
при диабетици. Плазменият полуживот е 12 часа. Максималното понижаване на артериалното налягане настъпва на 7-ия
час. Елиминира се 30-40% непроменен през бъбрека, а останалата част с фекалиите.
В дозировка 10-40 mg при еднократен дневен прием
Diroton понижава статистически значимо както систолното,
така и диастолното артериално налягане. Понижаването на
ФИГУРА 1
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налягането не променя циркадния ритъм. Нещо повече, при
възрастни хипертоници, при които няма обичаен нощен спад
на налягането (non dippers), както и при хипертоници с минимално нощно понижаване на налягането, Diroton в доза 5-10
mg дневно възстановява денонощния ритъм на налягането.
Отговорили на лечението с Diroton в първите два месеца
от началото на лечението са 75% от хипертониците с лека до
умерена хипертония, при средна доза 13.2 mg. При добавяне на хидрохлортиазид, отговорилите на антихипертензивното лечение (понижили диастолното налягане с повече от 10
mmHg) достигат до 85%.

Сърдечносъдова протекция
с Diroton
Diroton възпрепятства съдовото ремоделиране (нарушения в
структурата) и последващите функционални нарушения (ендотелна дисфункция и понижен артериален комплайанс) (Фиг. 1).
В многобройни експериментални и клинични проучвания
е доказана регресията на левокамерната хипертрофия под
влияние на лечението с Diroton. Основният механизъм на понижаването на левокамерната хипертрофия е подобреният
аортен комплайанс (Фиг 2).
Lee и сътр. съобщават за благоприятен ефект на Diroton

Антихипертензивно лечение с Diroton и протекция на съдовете и прицелните органи
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циенти с остър миокарден инфаркт от 200 интензивни отделения. Пациентите са получавали 5 до 10 мг Diroton в продължение на 6 седмици срещу открит контрол или трансдермален
нитрат 10 мг дневно срещу открит контрол. Проведена е двуразмерна ехокардиография изходно и след 6 седмици. За пациентите с тип 1 ЗД е установено значително снижаване на смъртността от 21.1% на 11.6% и за болните с тип 2 ЗД от 10.6% на
8% спрямо контролите в групата лекувани с Diroton (Фиг. 3).

Diroton веднъж дневно - регресия на
ЛК хипертрофия при лека до умерена
хипертония

ФИГУРА 3

върху ендотелната функция на артериалните съдове след 6месечно приложение при лица с хиперхолестеролемия. Проведено е двойно сляпо проучване върху лица с хиперхолестеролемия, разделени в две групи за лечение в продължение на
6 месеца с Diroton (n=20 или плацебо n=20). Измерен е артериалният кръвоток на предмишницата в отговор на два
вазодилататора - ацетилхолин и натриев нитропрусид. Използвана е оклузионна плетизмография. Изходните данни на
двете групи са еднакви. Измерванията след 6-месечно лечение с Diroton показват подобрение във вазодилататорния отговор както спрямо ацетилхолин, така и спрямо натриев нитропрусид. В плацебо-групата не се установяват промени.
Подобряването на вазодилататорния отговор е отчетено като отношение на ръката с инфузия спрямо контролната ръка.
За ацетилхолина при доза 30 μg/ml се установява промяна от
3.33±0.3 изходно до 4.45±0.48 след лечението. Подобряването
на функцията на брахиалната артерия е съпроводено и с понижаването на артериалното налягане.
При хипертоници е доказана регресията на левокамерната
хипертрофия (макар и в различна степен) след лечение с различни групи на антихипертензивни медикаменти - с най-висока степен са ACE инхибиторите (клас ефект).
Проучвания сочат, че Diroton намалява миокардната фиброза - вторият компонент на морфологичните промени при хипертоничното сърце, който се променя много по-бавно и трудно.
35 пациенти с първична артериална хипертония, левокамерна хипертрофия и левокамерна диастолна дисфункция са
разделени в две групи за лечение с Diroton (n=18) или хидрохлоротиазид (n=17). Изходно и след 6-месечно лечение са
осъществени катетаризация с ендомиокардна биопсия, ехокардиография с Доплер и измерване на миокардната фиброза чрез определяне на колагеновата фракция и миокардната
концентрация на хидроксипролина.
В групата лекувани с Diroton се установява понижаване
на колагеновата фракция и на хидроксипролина. Тези промени са съпроводени с подобряване на показателите на диастолната левокамерна функция. В групата лекувани с хидрохлоротиазид се установява само понижаване на диаметъра на
миоцитите. Понижаването на артериалното налягане в двете
групи пациенти лекувани с Diroton и хидрохлоро тиазид не
показват значими различия.
Ефектът на Diroton върху смъртността и левокамерната
функция след остър миокарден инфаркт е проучен в мащабно
италианско проучване (GISSI3). В него са включени 19 394 па-

Ефект на Diroton върху смъртността при
диабетици след МИ: данни от GISSI3 Study

Diroton повлиява благоприятно
диабетната нефропатия
При хипертоници с тип 1 и тип 2 ЗД, с лека до умерена
степен на артериална хипертония и съпътстваща микроалбуминурия, лекувани с Diroton в средна дневна доза 13.5 мг, е
постигнато статистически значимо понижаване на артериалното налягане и на микроалбуминурията. Пациентите са
проследени на 4-а, 8-а, 19-а, и 40-а седмица от началото на
лечението с Diroton. Артериалното налягане е понижено
статистически значимо на осмата седмица от 157±93ммHg
на 139±13ммHg за систолното и от 93мм±11ммHg на
82мм±9ммHg за диастолното налягане. На 40-ата седмица микроалбуминурията е понижена от 49.7±3.94 μg/min на
25.9± 1.61 μg/min. Непроменени остават на 19-а седмица скоростта на гломерулната филтрация, серумният креатинин,
серумният калий. На 40-ата седмица кръвната глюкоза на
гладно и HbA1 остават също непроменени (Фиг. 4).
ФИГУРА 4

Diroton и протекция на съдовете и
органите при захарен диабет

Diroton показва
благоприятен ефект при
нормотонични пациенти със ЗД
тип 1 и с нормоалбуминурия или
микроалбуминурия
В рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо контролирано
проучване на Diroton са включени 530 мъже и жени със ЗД

Брой 1, 2004

41

ГЕДЕОН РИХТЕР
тип 1 на възраст от 20 до 59 години (EUCLID). Пациентите
са подбрани от 18 европейски центрове и не са на антихипертензивно лечение, тъй като са с изходно диастолно артериално налягане в покой от 75 до 90 mmHg и систолно налягане
под 155 mmHg. Скоростта на албуминовата секреция е определена изходно на 6-и, 12-и, 18-и и 24-и месец. Пациентите
са разделени в две групи - на лечение с Diroton или с плацебо. Изходните данни за проследените бъбречни показатели в
двете групи са сходни: средна скорост на албуминовата секреция 8 μg/min в двете групи, честота на микроалбуминурията
13% в плацебо-групата и 7% в групата на Diroton.
Статистическият анализ (intention to treat) на втората година показва 2.2 μg/min по-ниска скорост на албуминовата секреция за групата с Diroton спрямо плацебо контролите. Разликата за пациентите с микроалбуминурия е 18%.
След лечението с Diroton микроалбуминурията е понижена с 49.7%. Не се установяват разлики в метаболитния контрол и проявите на хипогликемия между групите, лекувани с
Diroton и плацебо групата (Фиг. 5).
ФИГУРА 5

Diroton веднъж дневно намалява
албуминурията при нормотензивни
болни със захарен диабет тип 1
и нормо- или микроалбуминурия

ФИГУРА 6

Diroton и протекция на съдовете и
органите при захарен диабет

Diroton подобрява качеството
на живота
Оценката на 43 лица над 60 години лекувани с Diroton в
продължение на 3 месеца е посочена на фигура 7.
ФИГУРА 7

Основни характеристики на Diroton

плацебо
Lisinopril

Ползи за лекар и пациент

Diroton забавя прогресията на
ретинопатията при пациенти
с диабет
В проучването EUCLID (Controled Trial of Lisinopril in Insulin
Dependent Mellitus study) непролиферативните промени в очните дъна са класирани в скала от 5 нива. Установява се прогресия на ретинопатията с поне едно ниво при 23.4% от пациентите в плацебо групата и при 13.2 % в групата с Diroton.
Редукцията от 50% се запазва и когато се направи корекция
спрямо гликемичния контрол. Diroton понижава прогресията
с две и повече нива на непролиферативната ретинопатия, както и прогресията към пролиферативна ретинопатия. Прогресията на диабетната ретинопатия в проучването не е свързана с изходното ниво на албуминурията. Diroton редуцира и
случаите с новопоявила се ретинопатия (Фиг. 6).

● Diroton има доказана ефективност и сигурност за лечение на артериалната хипертония при ЗД
● Diroton има ефикасен, бавно настъпващ, мек, хомогенен ефект върху артериалното налягане, продължаващ
24 часа след еднократен прием
● Еднократният прием осигурява покриването на ранните сутрешни часове на денонощието и води до добър
комплайянс за пациента
● Diroton забавя прогресията на сърдечно-съдовите, бъбречните и ретиналните усложнения на диабетици с или
без съпътствуваща артериална хипертония
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