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Въведение
Захарният диабет е нарастващо по 

честота социалнозначимо хронично 

и прогресиращо заболяване. Лицата 

със захарен диабет тип 2 (ЗДт2) 

имат неколкократно по-висока чес-

тота на сърдечно-съдови заболява-

ния (ССЗ) в сравнение с общата по-

пулация, а от друга страна рискът 

от развитие на ЗДт2 при хората 

със ССЗ е около два пъти по-голям. 

Проучването DISCOVER – тригодиш-

но, проспективно, наблюдателно 

про учване, проведено на 6 континен-

та и обхващащо 38 държави, заключи, 

че тежестта на микроваскуларни-

те и макроваскуларните усложнения 

(разпространение съответно 18.8% 

и 12.7%) е значителна при хората 

със ЗДт2[1]. Мета-анализ на няколко 

мащабни проучвания изчислява риска 

за смърт в резултат на ССЗ при па-

циенти със ЗДт2 на 2.58 при мъже-

те и 1.85 при жените в сравнение с 

останалото населени[2].

Огромното бреме на развиващи-

те се ССЗ при ЗДТ2 доведе до раз-

работването и възможността за 

прилагане на все по-голям брой ан-

тидиабетни средства и терапев-

тични стратегии за намаляване на 
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големите сърдечно-съдови събития 

(MACE). След въвеждане на новите 

терапии, една от които е инкре-

тин-базираната, средствата за ле-

чение на ЗДт2 стават по-ефективни 

и със значими плейотропни ефекти, 

което прави целите на управление-

то на заболяването по-амбициозни. 

В лечението на ЗДт2 в последните 

години навлезе холистичният под-

ход, съобразен с индивидуалните ха-

рактеристики на пациента, който 

замени дългогодишния глюкоцентри-

чен такъв. 

Вече не е достатъчно само да се 

понижи HbA1с – идеалната терапия 

за ЗДт2 следва да може да контро-

лира гликемията при нисък риск от 

хипогликемия и да доведе до благо-

приятни ефекти едновременно вър-

ху β-клетките, телесното тегло и 

кардиореналната функция. Глюкаго-

ноподобен пептид-1 (GLP-1) рецеп-

торните агонисти (GLP-1 RA) доба-

вят възможност за допълнителен, 

кардиоцентричен подход, насочен 

към намаляване на сърдечно-съдови-

те (СС) и бъбречните събития при 

рисковите пациенти.

Според експертите в областта на 

захарния диабет, именно комбини-

раната терапия, адресирана към 

специфични характеристики на тар-

гетни групи пациенти, трябва да 

бъде предпочитаният подход на пър-

ва линия, независимо от нивата на 

HbA1с. В този аспект комбинацията 

на GLP-1 RA и базален инсулин/аналог 

при пациенти, непостигнали глике-

мичните цели от двойна/тройна ан-

тидиабетна терапия, има доказани 

благоприятни ефекти и предимства 

пред алтернативните подходи за ин-

тензифициране на терапията.

Механизъм на действие и 

сърдечно-съдови ефекти на 

GLP-1 рецепторните агонисти, 

определящи мястото им в лече-

нието на захарен диабет тип 2

GLP-1 и глюкозозависимият инсули-

нотропен пептид (GIP) са инкрети-

нови хормони, които се секрети-

рат от чревния тракт по време на 

хранене и допринасят за глюкозоза-

висимата секреция на инсулин[3,4]. 

Безспорно е доказано, че инкрети-

новият ефект при ЗДт2 е нарушен 

− нивата на GLP-1 са понижени в 

комбинация с намален отговор и към 

двата инкретина. Невъзможност-

та за прилагане на нативния GLP-1 

като лечебно средство е свързана 

с бързото му разграждане от ензи-

ма дипептидил пептидаза-4 (DPP-4). 

Терапевтичните стратегии с GLP-1 

са базирани на DPP-4 резистентни 

GLP-1 RА[5,6]. 

GLP-1 RA могат да повлияят върху 

редица патогенетични механизми в 

развитието на ЗДт2[5-7]:

 • Повишават инсулиновата секре-

ция по глюкозозависим начин с ни-

сък риск от хипогликемия.

 • Инхибират глюкагоновата секре-

ция – основен патогенетичен ком-

понент при ЗДт2.

 • Намаляват производството на 

глюкоза от черния дроб.

 • Коригират инкретиновия дефи-

цит с достигане на фармакологич-

ни нива на GLP-1.

 • Упражняват централен мозъчен 

ефект с потискане на апетита, 

което способства загубата на 

телесно тегло с последваща подо-

брена периферна чувствителност 

към инсулин.

 • Забавят стомашното изпразва-

не и намаляват приема на храна, 

като по този начин също допри-

насят за благоприятния ефект по 

отношение на теглото.

Доказателство, че GLP-1 анало-

зите подобряват панкреасната 

β-клетъчна функция предостави 

мета-анализ на проучвания с лираг-

лутид. С двата хомеостазни моде-

ла за изследване на β-клетъчната 

функция – HOMA-B и съотношение 

проинсулин/инсулин, е установено, 

че препаратът може да намали про-

гресиращата загуба на β-клетъчна 

функция. Сходни резултати дава и 

прилагането на екзенатид[8]. 

Плейотропните ефекти на инкре-

тиновите хормони се определят 

от свързването им с рецептори в 

клетките на централната и пери-

ферната нервни системи, имунната 

система, стомашно-чревния тракт, 

сърцето, белите дробове, бъбреци-

те, мастната и мускулната тъкан и 

съдовия ендотел[9]. 

Натрупващите се през последното 

десетилетие доказателства за екс-

трапанкреасно действие на GLP-1 

RA, включително върху сърдечно-съ-

довата (СС) система и значими пол-

зи в рамките на обширни клинични 

проучвания с представителите на 

този клас антидиабетни средства – 

ELIXA (ликсизенатид)[10], LEADER (ли-

раглутид)[11], SUSTAIN-6 (семаглутид)
[12], EXSCEL (седмичен екзенатид)[13], 

HARMONY (албиглутид)[14] и др., раз-

шириха спектъра на приложение и 

промениха мястото на GLP-1 RА в 

алгоритъма на лечение на ЗДт2. 

Така, проучването ELIXA – Evaluation 

of Cardiovascular Outcomes in Patients 

With Type 2 Diabetes After Acute Co ro-

nary Syndrome During Treatment With 

AVE0010 (Lixisenatide)[10], e първото, 

което оценява безопасността и 

ефективността на GLP-1 RA в лече-

нието на лица със ЗДт2 и висок СС 

риск. Ликсизенатид, прилаган при 

6 068 пациенти с остър коронарен 

синдром за период от 2.1 г., не про-
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меня значимо честотата на големи 

СС събития или на други сериозни 

нежелани реакции – първично съби-

тие е отчетено в 13.4% от групата 

с ликсизенатид и в 13.2% от плацебо 

групата (P<0.001), което доказа не-

инфериорност на този представи-

тел на GLP-1 RA по отношение на СС 

безопасност[10].

Първите данни за значими благо-

приятни СС ефекти на GLP-1 RA 

предоставя програмата проучвания 

LEADER (Liraglutide Effect and Action in 

Diabetes: Evaluation of Cardiovascular 

Outcome Results − A Long Term Evalua-

tion)[11], обхващаща общо 9340 пациен-

ти със ЗДт2 над 50 год. и ССЗ или 

хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) 

или над 60 год. с налични СС риско-

ви фактори. Първичният резултат, 

включващ време до първо събитие: 

смърт от ССЗ, нефатални инфаркт 

или инсулт, е наблюдавано при значи-

телно по-малко пациенти (P=0.007), 

а смъртността от всякаква при-

чина е по-ниска (P=0.02) в групата с 

лираглутид спрямо плацебо-група-

та. Лираглутид, в допълнение към 

значимотo намаляване на първич-

ната крайна цел, води до редукция 

на микроваскуларните усложнения, 

в частност бъбречните събития, 

като основен принос има значител-

ната редукция на новопоявила се и 

персистираща макроалбуминурия[11]. 

В проучването REWIND (Researching 

Cardiovascular Events with a Weekly 

Incretin in Diabetes), което е с по-дъл-

га продължителност (средно 5.4 г.), 

седмичният дулаглутид е прилаган 

при голям дял (68.5%) лица със ЗДт2 

без установено ССЗ, но с висок СС 

риск: ≥55 г., с >50% коронарна, каро-

тидна или периферна артериална 

стеноза, левокамерна хипертрофия, 

изчислена скорост на гломерулна 

филтрация (eGFR) <60 ml/min/1.73 m2 

или албуминурия. Големи нежелани 

СС събития настъпват при съот-

ношение на риска (HR) от 0.88 (95% 

CI 0.79, 0.99) в полза на дулаглутид. 

Понастоящем нивото на доказател-

ственост в подкрепа на използване-

то на GLP-1 RA за първична профи-

лактика е най-силно за дулаглутид[15].

Настоящи препоръки  

за приложение на  

GLP-1 рецепторни агонисти

Въз основа на горните резултати в 

последващи няколко ревизии от 2018 

г. до 2022 г. са актуализирани препо-

ръките на Американската диабет-

на асоциация (ADA) и Европейската 

асоциация за изследване на диабета 

(EASD)[16-20], като e прецизирано мяс-

тото на GLP-1 RA в лечението на 

лица със ЗДт2 и ССЗ или висок риск 

от такова, както следва:

 • При високорискови лица със ЗДт2, 

решение за започване на лечение с 

GLP-1 RA за намаляване на MACE, 

хоспитализациите за СН, СС 

смърт или прогресията на ХБЗ, 

трябва да се взема независимо от 

нивото на изходния HbA1c или ин-

дивидуалната цел за HbA1c.

 • При лицата с установено АСССЗ 

(миокарден инфаркт, исхемичен 

инсулт, нестабилна ИБС с ЕКГ из-

менения, миокардна исхемия или 

артериална реваскуларизация), при 

които МАСЕ са основна заплаха, 

има най-високо ниво на доказател-

ственост за ползите от GLP-1 RA.

 • За намаляване риска от MACE, 

GLP-1 RA влизат също в съображе-

ние при лица без установено ССЗ, 

но с индикатори на повишен СС 

риск (≥55 г., коронарна, каротидна 

или периферна артериална стено-

за >50%, левокамерна хипертро-

фия, eGFR <60 ml/min/1.73 m2 или 

албуминурия).

 • При пациенти с водеща СН или 

ХБЗ и непоносимост или противо-

показания за SGLT2 инхибитор или 

при неадекватна гломерулна фил-

трация се предпочита GLP-1 RA с 

доказани СС ползи.

GLP-1 RA се препоръчват и при па-

циенти с необходимост от намаля-

ване наддаването или от снижение 

на телесното тегло, както и при не-

обходимост от намаляване на риска 

от хипогликемия[20].

Въз основа на критериите за включ-

ване и изключване в клиничните про-

учвания с GLP-1RA, до 50% от лицата 

със ЗДт2 отговарят на условията 

за терапия с инкретини само въз ос-

нова на СС и/или бъбречни рискови 

фактори.

Комбинирано лечение  

на GLP-1 RA с базален  

инсулин/аналог за постигане на  

оптимален гликемичен контрол

Въпреки напредъка в терапията на 

ЗДт2, значителна част от засегна-

тите лица не успяват да достигнат 

стандартните и индивидуалните 

цели на гликемичен контрол. Ско-

рошен мета-анализ на глобалния 

гликемичен контрол, обхващащ 24 

проучвания в 20 страни показва, че 

средният дял на хората със ЗДт2, по-

стигащи своите целеви стойности 

на HbA1c са 43% както в първична-

та, така и във вторичната меди-

цинска помощ[21]. Сходни са данните 

от International Diabetes Management 

and Practices Study (IDMPS) – голямо 

обсервационно, крос-секционно про-

учване в реалния свят в страни с ни-

ски до средни доходи, съобщаващо, 

че под 50% от хората със ЗДт2 са 

достигнали ниво на HbA1c <7%, като 

се отчита малка, но сигнификантна 

тенденция към намаляване постига-
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нето на целите за HbA1c за период 

от 12 години[22]. 

Въз основа на тези глобални доказа-

телства и имайки предвид прогре-

сиращия характер на ЗДт2, се очер-

тава ясната нужда от навременно 

оптимизиране и интензифициране 

на терапията. Ръководствата на 

ADA и EASD препоръчват промяна 

в терапията при лицата със ЗДт2, 

неадекватно контролирани с орални 

антихипергликемични лекарства с 

добавяне на инжекционна терапия – 

GLP-1 RA или базален инсулин, като 

GLP-1 RA се превръща в предпочи-

таната опция при повечето пациен-

ти[18-20]. При изразена хипергликемия 

(кръвна захар >17 mmol/l или HbA1c 

≥10.0-12.0%) инсулин, разбира се, 

може да се включи още в самото на-

чало, като приложението му е задъл-

жително при наличие на катаболни 

прояви и кетонурия. 

Започването на базален инсулин оси-

гурява отлична платформа за лече-

ние, от която може да се продължи 

с по-нататъшно интензифициране 

при пациенти, които не постигат 

целите на гликемичен контрол при 

комбинацията му с перорални сред-

ства. Могат да се използват следни-

те възможности: 

 • Добавяне на GLP-1 RA като второ 

инжекционно средство или преми-

наване към комбинация с фиксира-

но съотношение (FRC) на двата 

агента

 • Преминаване към базален инсулин 

плюс прандиален инсулин за хране-

нията с най-големи глюкозни ек-

скурзии или към пълен базално-бо-

лусен режим.

 • Преминаване към схема с предва-

рително смесени инсулини (микс-

тури).

Базалните инсулини обикновено се 

прилагат като единична дневна 

доза. Те потискат чернодробната 

глюкозна продукция и ограничават 

хипергликемията между храненията 

и тази през нощта. Базалните инсу-

линови аналози са за предпочитане 

пред NPH инсулина, тъй като оси-

гуряват сравнително равна концен-

трация на серумния инсулин за ≥24 ч. 

Доказано е, че дългодействащите 

базални аналози (гларжин U100 или 

детемир) намаляват в по-голяма 

степен риска от симптоматична и 

нощна хипогликемия в сравнение с 

NPH инсулина (неутрален протамин 

Hagedorn). Най-новите форми на ба-

зален инсулин с ултрадълго действие 

(гларжин U300, деглудек U100 и U200) 

имат по-продължително действие и 

показват по-стабилни фармакокине-

тични и фармакодинамични характе-

ристики в сравнение с гларжин U100 и 

детемир. Те имат предимствата за 

по-нисък риск от хипогликемия. Деглу-

дек U200 и гларжин U300 са по-концен-

трирани от техните формулировки 

U100, което позволява апликация на 

по-висока доза базален инсулин на 

единица инжектиран обем[18,23].

GLP-1 RA и базалната инсулинова 

терапия представляват обещаваща 

възможност за успешна комбинация 

предвид техните различни, но до-

пълващи се механизми на действие. 

Базалната инсулинова терапия на-

малява най-вече плазмената глюко-

за на гладно, докато GLP-1 RA подо-

бряват гликемичния контрол чрез 

стимулиране освобождаването на 

инсулин и потискане секрецията на 

глюкагон[24,25]. Освен това, кратко-

действащите GLP-1 RA осигуряват 

допълнителна полза чрез по-изразено 

забавяне изпразването на стомаха, 

което е важен фактор за намалява-

не на постпрандиалната глюкоза. 

GLP-1 RA водят също до намаляване 

на теглото и могат да спомогнат за 

предотвратяване наддаването му, 

* Най-значимият ефект на GLP-1 RA е върху постпрандиалната глюкоза, но глюкозата на гладно също може да намалее, особено с по-дългодействащите GLP-1 RA, 
напр. лираглутид и седмичен екзенатид

т а б л и ц а  1

ДОПЪЛВАЩИ СЕ СВОЙСТВА НА БАЗАЛНИЯ ИНСУЛИН И GLP-1 РЕЦЕПТОРНИТЕ АГОНИСТИ (ПО 25)

Базален инсулин GLP-1 рецепторен агонист

Основни ефекти ↓ Глюкоза на гладно 
↓ Глюкоза между храненията

↓ Постпрандиални глюкозни екскурзии 
↓ Глюкоза на гладно*

Механизми ↓ Хепатална глюкозна продукция 
↑ Неглюкозозависим ендогенен инсулин 
↓ Секреция на глюкагон
↑ Инсулинова концентрация 

↑ Глюкозозависима инсулинова секреция 
↓ Секреция на глюкагон
↓ Хепатална глюкозна продукция 
↓ Скорост на изпразване на стомаха 
↑ Ситост 
↓ Прием на храна

Ефект върху теглото ↑ Телесно тегло ↓ Телесно тегло
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което обикновено се наблюдава при 

прилагане на инсулин (Табл. 1)[24,25]. 

Един от първите и много обширни 

анализи на дългосрочната комбина-

ция от екзенатид два пъти дневно 

(BID) и инсулиново лечение (всякакъв 

вид инсулин) е проведен от Асоци-

ацията на британските клинични 

диабетолози (ABCD)[26]. Резултати-

те от комбинираното прилагане са 

сравнени с тези при пациенти, из-

ползващи екзенатид без инсулин. От 

обхванатите 4857 пациенти 1257 

са добавили екзенатид към същест-

вуваща инсулинова терапия, 664 са 

добавили инсулин към съществува-

ща терапия с екзенатид, а 2936 са 

използвали екзенатид без инсулин. 

Пациентите на монотерапия с ек-

зенатид имат 0.94% понижение на 

HbA1c и намаляване на теглото с 

5.5 кг. При пациентите на инсулин с 

добавен екзенатид също има нама-

ление на HbA1c и телесното тегло 

(съответно 0.51% и 5.8 kg), като на-

малява нуждата от инсулин от 120 

U/ден в началото до 78 U/ден в края 

на 6-месечното проследяване[26].

В друго голямо проучване Pawaskar et 

al. анализират пациенти от базата 

данни на електронните медицински 

записи на General Electric, които са 

започнали лечение с инсулин глар-

жин, инсулин детемир или интерме-

диерен NPH инсулин, в рамките на 

6 месеца преди или след започване 

на екзенатид BID. Приблизително 

25% от пациентите са добавили 

инсулин към екзенатид, а остана-

лата по-голяма част – екзенатид 

към инсулин. За 12-месечен период 

на проследяване HbA1c намалява от 

8.5 до 8.0%, а телесното тегло – с 

4 kg от изходното[27]. В ретроспек-

тивно проучване на база данни от 

застрахователни искове, Levin et 

al. наблюдават сходно подобрение 

на HbA1c за 12-месечен период при 

пациенти, получаващи GLP-1 RA и 

инсулин[28]. Резултатите от редица 

други ретроспективни прегледи на 

медицинска база данни са в съот-

ветствие с представените големи 

проучвания[25]. 

Прогресивното наддаване на тегло, 

свързано с инсулиновата терапия, е 

голямо предизвикателство за паци-

ентите със ЗДт2, особено тези със 

затлъстяване. Няколко проучвания 

се фокусират върху употребата на 

екзенатид BID и инсулин (базален с 

или без прандиален) при обезни па-

циенти със ЗДт2. Едно от наблюде-

нията във всички проведени в тази 

насока проучвания е забележимото 

намаление на телесното тегло, ко-

гато е прилаган GLP-1 RA. Обширни-

те данни от клиничната практика 

доказват потенциалните ползи за 

понижаване на HbA1c, телесното 

тегло и общата дневна доза инсу-

лин, когато GLP-1 RA се добавя към 

инсулин при неадекватно контроли-

рани пациенти[25,29,30].

Buse et al.[31] провеждат първото 

дво йно-сляпо, плацебо-контролирано 

проучване с добавяне на GLP-1 RA 

(екзенатид BID) към съществуваща 

базална инсулинова терапия (инсулин 

гларжин). След 30 седмици лечение 

групата с екзенатид показва нама-

ление на HbA1c и теглото (средни 

промени от изходното ниво -1.7% и 

-1.8 kg съответно), докато в плаце-

бо групата намалението на HbA1c е 

по-малко (-1.0%) и се отчита наддава-

не на тегло (+0.96 kg)[31].

Доказателства от мрежов ме-

та-анализ на рандомизирани клинич-

ни проучвания (RCT) показват, че 

комбинирана терапия на базален 

инсулин и GLP-1 RA (ликсизенатид) 

може да осигури съпоставим глике-

мичен контрол, но с ползи по отно-

шение на промяната в теглото и 

риска от хипогликемия спрямо базал-

но-болусен инсулинов режим и режим 

с инсулинови микстури[32], а проучва-

не от реалната клинична практика 

(RWE) съобщава за по-добро пости-

гане целите за HbA1c с комбинация 

от GLP-1 RA и базален инсулин спря-

мо схеми с инсулинови микстури и 

базален плюс прандиални инсулини[33].

Друг мета-анализ върху 15 RCT, съ-

поставящи комбинацията от GLP-

1RA и базален инсулин с други ан-

тидиабетни средства показва, че 

тази комбинация води до по-изразе-

но намаляване на HbA1c (с 0.44%) и 

на телесното тегло (с 3.22 kg) без 

повишаване на риска от хипогли-

кемия[34]. Важно е, че в сравнение 

с базално-болусен инсулин режим, 

комбинацията от GLP-1RA и база-

лен инсулин показва сходен ефект за 

понижаване на HbA1c при 33% по-ни-

сък риск от хипогликемия и 5.66 kg 

по-малко наддаване на телесно те-

гло [34]. По подобен начин Maiorino et 

al.[35] анализират ефектите от ком-

бинирано лечение на базален инсулин 

и GLP-1RA спрямо други инжекцион-

ни схеми в мета-анализ върху 26 RCT, 

включващи общо 11 425 пациенти. 

GLP-1RA плюс базален инсулин нама-

лява HbA1c с 0.47% повече в сравне-

ние с други инжекционни стратегии, 

което има за резултат до 1.65 пъти 

по-висок дял пациенти, постигнали 

HbA1c <7.0%. Въпреки че посочената 

комбинирана терапия не превъзхож-

да базално-болусния инсулинов ре-

жим по отношение намаляването на 

HbA1c, тя води до 34% по-нисък риск 

от хипогликемия и 4.7 kg повече на-

маление на теглото[35]. 

Така, измежду различните опции за 

интензифициране на терапията, 

комбинацията от базален инсулин и 

GLP-1RA има предимствата за по-ни-
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сък риск от хипогликемия, особено 

отчетливо при приложение на дъл-

годействащите базални инсулинови 

аналози, и по-благоприятен ефект 

върху промяната в теглото, с не по-

ниска ефективност на гликемичния 

контрол в сравнение с режимите 

базално-болусен инсулин или инсули-

нови микстури[35,36]. 

Всички натрупани до момента дан-

ни предлагат използването на база-

лен инсулин, комбиниран с GLP-1RA 

като най-добър терапевтичен из-

бор за пациенти, които не са успе-

ли да достигнат целевите нива на 

HbA1c въпреки лечението с GLP-1RA.

Фиксирани комбинации от GLP-1 

RA и базален инсулинов аналог

Разработени са комбинирани пре-

парати на GLP-1 RA и базален инсу-

линов аналог. Досега два различни 

продукта, съдържащи фиксирано съ-

отношение (FRC) от базален инсулин 

и GLP-1 RA са одобрени от Американ-

ската администрация по храните и 

лекарствата (FDA) и Европейска-

та агенция по лекарствата (EMA): 

IGlarLixi – комбинация от инсулин 

гларжин и ликсизенатид, и IDegLira 

– комбинация от инсулин деглудек и 

лираглутид[37-40]. 

Едновременната доставка на ин-

сулин и GLP-1RA с веднъж дневно 

титриране на FRC опростява ин-

жектирането и нагласяването на 

дозировката в сравнение със сво-

бодното титриране, което изисква 

отделно инжектиране на базален 

инсулин и на GLP-1RA[41].

Програмата от RCT LixiLan сравнява 

безопасността и ефикасността на 

iGlarLixi с тези на: инсулин гларжин 

(iGlar) самостоятелно и ликсизена-

тид (Lixi) самостоятелно при хора 

със ЗДт2, непостигнали добър гли-

кемичен контрол с орални антидиа-

бетни средства (ОАС) (LixiLan-O)[42]; 

базален инсулин при хора със ЗДт2, 

непостигнали контрол с базален ин-

сулин и OAС (LixiLan-L)[43]; или GLP-1 

RA при хора със ЗДт2, непостигнали 

контрол с GLP-1 RA (LixiLan-G)[44]. На-

кратко, резултатите от тези про-

учвания показват, че iGlarLixi осигу-

рява по-голямо намаление на HbA1c 

и подобрен гликемичен контрол в 

сравнение с другите режими, със 

съпоставим риск от хипогликемия 

и по-благоприятна промяна в тегло-

то в сравнение с iGlar и по-малко не-

желани стомашно-чревни реакции в 

сравнение само с Lixi[42-45]. 

Мрежов мета-анализ от 17 клинични 

проучвания, сравняващи стомаш-

но-чревни събития при приложение 

на iGlarLixi и само GLP-1 RA, показват, 

че по време на първите 12 седмици 

от терапията по-малко участници 

в групата на лечение с iGlarLixi съ-

общават за гадене в сравнение с 

GLP-1 RA, прилагани веднъж или два 

пъти дневно (exenatide, lixisenatide, 

liraglutide) – значимо, и с прилагани-

те веднъж седмично (semaglutide, 

dulaglutide) – незначимо, като повръ-

щането също е по-рядко срещано 

при iGlarLixi в сравнение с прилагане 

само на GLP-1 RA[46].

Данните от други 8 RCT (n=3538), 

сравняващи iGlarLixi, инсулинови 

микстури или базален инсулин в ком-

бинация с прандиален инсулин при 

пациенти със ЗДт2, неадекватно 

контролирани с базален инсулин, 

безспорно са в полза на фиксирана-

та комбинация, като редукцията на 

HbA1c с iGlarLixi е значимо по-голяма 

спрямо режими с инсулинови миксту-

ри и базален + 1x прандиален инсулин 

и сходна спрямо режим с базален + 

3x прандиален инсулин [vs. микстура: 

MD −0.50% (95% CrI: −0.93%, −0.06%), 

98% вероятност за предимство 

на iGlarLixi; vs. базален + 1x пранди-

ален: MD −0.68 (95% CrI: −1.18, –0.17), 

>99% вероятност за предимство 

на iGlarLixi; vs. базален + 3x прандиа-

лен: MD −0.35 (−0.89, 0.13), 94% веро-

ятност за предимство на iGlarLixi]. 

Телесното тегло е сигнификантно 

по-ниско с iGlarLixi спрямо микстури 

[vs. микстура: MD −2.2 (95% CrI: −4.6, 

−0.1), 98% вероятност за предим-

ство на iGlarLixi]. В сравнение с инсу-

линови микстури приложението на 

iGlarLixi, макар и несигнификантно, е 

с по-ниска честота на потвърдена 

хипогликемия: RR 0.87 (95% CrI: 0.64, 

1.16), 85% вероятност за предим-

ство и по-ниска честота на симпто-

матична хипогликемия: RR 0.76 (95% 

CrI: 0.51, 1.14), 93% вероятност за 

предимство[47].

Основните RCT проучвания в про-

грамата DUAL сравняват безопас-

ността и ефикасността на IDegLira 

спрямо самостоятелното приложе-

ние на инсулин деглудек (IDeg) или на 

лираглутид (Lira) при хора със ЗДт2, 

непостигнали добър гликемичен кон-

трол с орални антидиабетни сред-

ства (ОАС) (DUAL I)[48] спрямо продъл-

жителна употреба на IDeg при хора 

със ЗДт2, непостигнали контрол 

с IDeg и ОАС (DUAL II)[49] или спрямо 

продължителна употреба на GLP-1 

RA при хора със ЗДт2, непостигна-

ли контрол с GLP-1 RA и ОАС (DUAL 

III)[50]. Друга група проучвания DUAL 

(DUAL IV–IX) допълнително анализи-

рат използването на IDegLira срещу 

сравнителни продукти, включител-

но продължително приложение на 

OAС, iGlar или базално-болусна инсу-

линова терапия при различни попу-

лации от хора със ЗДт2[51-56]. В общи 

линии, резултатите от основните 

RCT проучвания в програмата DUAL 

(DUAL I–III) са сравними с тези на про-

грамата LixiLan (LixiLan-O, LixiLan-L и 
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LixiLan-G), което има за резултат ре-

гулаторните одобрения и за двете 

формулировки. 

Накратко, въз основа на всички про-

учвания от програмата DUAL прило-

жението на IDegLira води до по-голя-

мо намаление на HbA1c и подобрен 

гликемичен контрол в сравнение с 

другите терапевтични режими[48,49]. 

По-малко стомашно-чревни нежела-

ни реакции са наблюдавани при при-

лагане на IDegLira, отколкото при 

Lira, а промените в телесното те-

гло спрямо изходното значително 

благоприятстват прилагането на 

IDegLira в сравнение с базалната ин-

сулинова терапия[46,47]. Рискът от хи-

погликемия с IDegLira е по-нисък от 

този с IDeg[48] и от този с iGlar (DUAL 

V)[52]; въпреки че трябва да се отбе-

лежи използване на различни крите-

рии за хипогликемия в проучванията 

DUAL и LixiLan – по-висок праг на 

кръвната захар в програмата LixiLan 

(≤3.9 mmol/L) спрямо програмата 

DUAL (<3.1 mmol/L)[46-49]. Поради това, 

директно сравнение честотата на 

хипогликемия в двете програми не е 

възможно. 

Междувременно GLP-1RA във всяка 

от двете FRC показват различни 

времеви действия въпреки един и 

същ начин на дозиране: ликсизена-

тид в IGlarLixi е краткодействащ, 

докато лираглутид в IDegLira е дъл-

годействащ рецепторен агонист. 

Наскоро е извършен систематичен 

преглед за сравняване ефектите 

на краткодействащи и дългодейст-

ващи GLP-1RA в комбинация с база-

лен инсулин[57]. Анализът съобщава 

за превъзходство в намаляване на 

кръвната захар на гладно, HbA1c и 

телесното тегло от дългодейства-

щите агенти при по-ниска честота 

на симптоматична хипогликемия и 

стомашно-чревни нежелани реак-

ции[57]. Обратно, при краткодейст-

ващите агенти забавеното сто-

машно изпразване е по-трайно[58,59]. 

Различните действия на ликсизена-

тид и лираглутид могат да повлия-

ят на резултатите от FRC, които 

трябва да бъдат изяснени в бъдещи 

изследвания.

В заключение, комбинацията от ба-

зален инсулинов аналог и GLP-1 RA 

във фиксирано съотношение е тера-

певтична опция, която решава таки-

ва важни за клиничната практика и 

пациента проблеми като гъвкавост 

на приложението, еднократно ин-

жектиране, безпиков инсулинов про-

фил, намаляване или поддържане на 

теглото с по-малко хипогликемични 

епизоди и стомашно-чревни стра-

нични ефекти в допълнение към бла-

гоприятните кардиоренални ефек-

ти на GLP-1 RA. n
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