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В 
гастроинтестиналната сис-

тема са налице сложни хормо-

нални пътища, като активни 

субстанции биват освобождавани 

от чревната лигавица при прием на 

храна и участват в регулацията на 

метаболизма на глюкозата и апе-

тита. Двата преобладаващи хор-

мона, които са основно отговорни 

за постпрандиалната инсулинова 

секреция са глюкагоноподобен пеп-

тид-1 (Glucagon-Like Peptide-1, GLP-

1) и глюкозозависим инсулинотро-

пен полипептид (Glucose-dependent 

Insulinotropic Polypeptide, GIP). 

Едни от първите данни за инкре-

тините датира от 1929 г. благо-

дарение на работата на La Barre. 

20 години по-рано Bayliss and Moore 

предполагат, че ендокринната сек-

реция на панкреаса се регулира от 

хормони, съдържащи се в чревни-

те екстракти. По-късно McIntyre 

потвърждава, че след поглъщане на 

глюкоза червата отделят някои ху-

морални вещества, които спомагат 

за стимулиране на β-клетъчната 

секреция на инсулин. В последствие 

Unger и Eisentrout въвеждат поняти-

ето „ентеро-инсуларна ос“. Двата 

най-добре проучени инкретина са 

глюкагон-подобен пептид-1 (GLP-1) 

и глюкозозависим инсулинотропен 

полипептид (GIP). GLP-1 е 30-амино-

киселинен пептид, секретиран от 

чревни L-клетки в отговор на пог-

лъщане на храна. GIP, първоначално 

изолиран от свински черва, е хормон 

от 42 аминокиселини, секретиран 

от К-клетките на горните части 

на тънките червата. GLP-1 и GIP 

се инактивират от DPP-4, което 

резултира в кратък полуживот от 

около няколко минути[8]. GLP-1 и GIP 

рецепторите се експресират върху 

панкреатична алфа- и бета-клетки, 

но също и в делта- и PP-клетки. Тези 

рецептори са свързани с G-проте-

ин и техният механизъм включва 

активирането на аденилатцикла-

за/протеинкиназа А и каскади от 

фосфолипаза С/протеин C, така че 

свързването повишава вътрекле-
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В гастроинтестиналната система са налице сложни хормонални пътища, като активни субстанции биват 
освобождавани от чревната лигавица при прием на храна и участват в регулацията на метаболизма на 
глюкозата и апетита. При здрави индивиди освобождаването на инсулин е по-високо след ентерално 
хранене в сравнение с интравенозното приложение на глюкоза. Този т.нар. „инкретинов ефект“ е силно 
намален при пациенти с тип 2 захарен диабет и с обезитет. С непрекъснатите усилия в разработването 
на по-нови антидиабетни средства, с едномолекулни GLP-1R/GIPR двойни агонисти („twincretins“) може 
да се осигури допълнителна ефикасност, особено при пациенти с тип 2 захарен диабет и затлъстяване. 
Наличните данни определят употребата на двойните GLP1/GIP рецепторни агонисти като надежден 
метод за лечение, предоставяйки нова терапевтична възможност
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тъчните нива на сАМР и надолу по 

веригата повишаване на концентра-

цията на калциеви йони и инсулинова 

екзоцитоза. Допълнително GLP-1 ре-

цептори се експресират в гастро-

интестиналния тракт, бъбреците, 

сърцето и мозъка. 

В резултат на активирането на 

ентеро-инсуларната ос са налице 

редица благоприятни ефекти, като 

се ангажират червата, мозъкът, 

панкреасът и черният дроб. Уста-

новено е, че при здрави индивиди 

освобождаването на инсулин е по-ви-

соко след ентерално хранене в срав-

нение с интравенозно приложение 

на глюкоза. Този т.нар. „инкретинов 

ефект“ е силно намален при пациен-

ти с тип 2 захарен диабет и тези с 

обезитет[1]. Това дава възможност 

инкретиновите аналози да бъдат 

използвани в клиничната практика 

за третиране на хипергликемиите 

и затлъстяването. Прилагането на 

GLP-1 рецепторни агонисти може 

да замени действието на инкрети-

ните и мимикрира техния ефект, 

понижавайки нивата на глюкозата. 

Същевременно последните години 

изключително внимание се обръща 

на GIP и неговата роля в глюкозната 

хомеостаза, като се смята, че раз-

работването на аналози, които да 

имитират GIP действието би имало 

адитивен ефект към действието 

на GLP-1. GLP-1 и неговите агонис-

ти повишават секрецията на инсу-

лин и намаляват постпрандиалните 

отклонения на глюкозата. Те нама-

ляват апетита и приема на храна и 

подобряват регулирането на обмя-

ната на глюкоза. 

В резултат на синергичното дей-

ст вие, намаляването на телесното 

тегло от двойните агонисти GIPR/

GLP-1R е по-голямо, отколкото са-

мостоятелното приложение на GLP-

1R агонисти при хора с наднормено 

тегло и затлъстяване[2]. Вероятно 

едновременното активиране на 

GLP-1R и GIPR (рецепторите за GLP1 

и GIP) може да има адитивен ефект 

върху способностите за понижаване 

на глюкозата, отколкото всеки аг-

ент самостоятелно. Същевременно 

инсулинотропното действие на GIP 

е притъпено при индивиди със зна-

чима хипергликемия за разлика от 

действието на GLP-1, което не се 

повлиява от нивата на глюкозата. 

GIP е отговорен за значителна част 

от постпрандиалната секреция на 

инсулин при пациенти с тип 2 заха-

рен диабет и лека хипергликемия в 

началото на заболяването. Дефици-

тът на GIPR при мишки води до на-

рушен глюкозен толеранс с намале-

на бета-клетъчна функция, докато 

свръхекспресията на GIP води до 

подобрение в глюкозния толеранс, 

подобрена бета-клетъчна функция и 

резистентност към затлъстяване, 

предизвикано от диета с високо съ-

държание на мазнини. 

GLP-1 инхибира секрецията на глюка-

гон, когато плазмената концентра-

ция на глюкоза е висока, докато GIP 

действа при по-ниски нива на глюкоза. 

По този начин последният функциони-

ра както синергично, така и антаго-

нистично при тип 2 захарен диабет в 

зависимост от нивото на глюкозата, 

етапа в естественото развитие на 

заболяването и нивото на GIP-1[3].

Същевременно стимулиращият 

ефект на глюкагона върху ендоген-

ното производство на глюкоза в 

черния дроб е основна причина за 

повишаването на глюкозата след 

хранене. Глюкагонът регулира енер-

гийната хомеостаза и телесното 

тегло. GIP и GLP1 модулират секре-

цията на глюкагон от алфа клетки-

те на панкреаса, макар и при раз-

лични нива и посоки на промяна на 

глюкозата. Така фармакологичните 

терапии с двоен агонист на инкре-

тиновия рецептор използват ефек-

ти и върху секрецията на глюкагон, 

които са от клинично значение в ан-

тидиабетната практика[4].

GLP-1R агонисти действат чрез по-

тенциране на глюкозoзависимa инсу-

линова секреция от бета-клетките 

на панкреаса, като е налице нисък 

хипогликемичен риск. Тяхното, пони-

жаващо телесното тегло действие, 

произтича от централното потиска-

не на апетита и забавяне на изпраз-

ването на стомаха, а също и чрез 

активиране на GLP-1R в централна-

та нервна система и потискане на 

апетита. GLP-1R агонистите, като 

liraglutide, semaglutide и dualglutide, де-

монстрират сърдечно-съдови и бъб-

речни ползи и са одобрени за употре-

ба при пациенти с тези усложнения. 

Изследването на GIPR агонистите 

в експериментални модели не са по-

казали досега подобни предимства, 

отчасти поради липсата на прецизи-

ране на GIP дозата[5]. 

С непрекъснатите усилия в разра-

ботването на по-нови антидиабет-

ни средства, едномолекулни GLP-1R/

GIPR двойни агонисти („twincretins“) 

може да осигурят допълнителна 

ефикасност, особено при пациенти 

с тип 2 захарен диабет и затлъстя-

ване. Проучвания, използващи GLP-

1R/GIPR двойни агонисти, особено 

клиничните изпитвания от програ-

мата SURPASS, разкриват благопри-

ятните ефекти от активирането 

на GIPR при употребата му заедно с 

GLP-1R агонисти[6].

Кардиопротективните действия 

на GLP-1R агонистити са подкрепе-

ни в различни клинични проучвания. 

Ролята на GIP при възникването и 

прогресията на сърдечно-съдовите 
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заболявания не е напълно изяснено. 

Тъй като е установено, че фармако-

логичните дози на GIPR агонистите 

имат антиобезно и антивъзпали-

телно действие, се предполага, че 

те биха могли да забавят атеро-

склеротичния процес[7].

Въпреки разработването на множе-

ство подобни вещества, две моле-

кули, NNC0090-2746 и LY3298176 по-

настоящем са в напреднал етап от 

изследване и доказване на ефектив-

ността. Първата молекула (разрабо-

тена от Novo Nordisk) е мастно-аци-

лиран GIP/GLP1 двоен агонист, 

показал, че подобрява гликирания 

хемоглобин и че намалява телесно-

то тегло при пациенти с тип 2 заха-

рен диабет в сравнение с liraglutide 

във фаза 2 на клинични изпитвания[9]. 

Втората молекула (разработена от 

Eli Lilly) премина фаза 1 и фаза 2 на кли-

нични изпитания и фаза 3 на клинич-

но изпитване (програма SURPASS), е 

двоен GIP/GLP-1R агонист, наречен 

tirzepatide. Програмата SURPASS из-

следва дългосрочната ефикасност, 

безопасност и сърдечно-съдови ре-

зултати на медикамента[10]. 

NCT02205528 е фаза 2 клинично из-

питване на NNC0090-2746 и е проек-

тирано като многоцентрово, ран-

домизирано, двойно-сляпо, паралелно 

групово, плацебо-контролирано из-

питване, за сравнение с отворен 

етикет, при пациенти с тип 2 заха-

рен диабет, неадекватно контроли-

рани с метформин. В продължение 

на 12 седмици изследователите 

са приложили 1.8 mg NNC0090-2746, 

сравнен с 1.8 mg liraglutide. Резул-

татите показват подобряване на 

нивата на гликирания хемоглобин 

(-0.96% спрямо плацебо) и намаля-

ване на телесното тегло (-1.67% 

спрямо плацебо) при пациенти със 

захарен диабет тип 2. NNC0090-2746 

показва намален HbA1c подобно на 

групата, лекувана с liraglutide, като 

намаляването на телесното тегло 

е значително по-голямо от това на 

liraglutide (1.17% спрямо плацебо). Ле-

чение с NNC0090-2746 демонстрира 

безопасност и добра поносимост[9].

Tirzepatide е линеен синтетичен 

пептид с 39 аминокиселини, който 

показва идентичност с 19 аминоки-

селини от човешкия GIP, конюгирани 

към C20 мастна дикиселинна част 

чрез линкер, свързан с лизиновия 

остатък в позиция 20. Благодаре-

ние на технологията на ацилиране, 

полуживотът е удължен и в резул-

тат – режимът на дозиране е вед-

нъж седмично. Tirzepatide е единична 

молекула с агонистична активност 

както по отношение на GIP рецеп-

тора (GIPR), така и на GLP-1R[11].

SURPASS-1 е 40-седмично, двойно- 

сляпо, рандомизирано, фаза 3 проуч-

ване. Участниците са пациенти с 

тип 2 захарен диабет, неадекватно 

контролирани само с диета и упраж-

нения и назначени да получавате ве-

днъж седмично tirzepatide (5, 10 или 

15 mg) или плацебо. Средната стой-

ност на начален HbA1c е 7.9%. На 40-

та седмица при лечение с tirzepatide 

се отчита зависимо от дозата на-

маляване на HbA1c и телесното те-

гло. Най-чести са стомашно-чрев-

ните неблагоприятни ефекти като 

гадене (12-18% срещу 6%), диария 

(12-14% срещу 8%) и повръщане (2-6% 

срещу 2%). Не се съобщава за тежка 

хипогликемия[12]. Добри резултати 

се отчитат и в последващите фаза 

3 проследявания от програмата 

SURPASS – при сравнение на ефек-

тивността на медикамента със 

semaglutide или инсулини в различни 

режими. Въз основа на обнадеждава-

щите данни от последните изслед-

вания медикаментът получи офици-

ално одобрение от FDA за употреба 

в началото на 2022 г. 

Понастоящем програмата SUR MO-

UNT изследва ефективността и 

без опасността на приложение на 

tirzepatide при възрастни пациенти 

със затлъстяване и обезитет, с кое-

то ще се добави допълнителна инди-

кация за приложение на медикамента.

Наличните данни определят упо-

требата на двойните GLP1/GIP ре-

цепторни агонисти като надежден 

метод за лечение на пациентите 

със захарен диабет тип 2 и тези с 

обезитет, предоставяйки нова те-

рапевтична възможност. Бъдещи-

те резултати от кардиоваскуларни 

проучвания ще покажат евентуални 

ефекти върху съдовите инциденти 

и прогресията на атеросклеротич-

ните усложнения. n
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