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С
ъвременните познания за за-

харния диабет тип 2 (ЗД2) 

показват, че последният е 

свързан с повишена честота от 

сърдечно-съдовите заболявания[1]. 

Заедно с наличната инсулинова рез-

истентност заболяването обикно-

вено се характеризира със специ-

фичен липиден фенотип, включващ 

повишени триглицериди, ниски нива 

на липопротеините с висока плът-

ност (HDL-C), а липопротеините с 

ниска плътност са с отклонения от 

нормата при 25% от пациентите[2] 

Активността на липопротеинли-

пазата (основен ензим, участващ в 

метаболизма на богатите на три-

глицериди липопротеини) е наруше-

на в състояние на повишени нива 

на кръвната захар. Дислипидемията 

при пациентите със захарен диабет 

тип 2 се характеризира с повише-

ни нива на триглицериди (TG), ни-

ски нива на липопротеини с висока 

плътност (HDL) и преобладаване на 

малки, плътни частици липопроте-

ини с ниска плътност (LDL)[7]. Дис-

липидемията вероятно изпреварва 

поставянето на диагнозата захарен 

диабет и е налична при 50% от па-

циентите със ЗД2, като при голяма 

чат от тях е с неоптимален кон-

трол[3,5]. Промените се наблюдават 

и при активността на протеина за 

трансфер на холестеролови естери 

(CETP), което резултира в намалява-

не на нивата на HDL[8].

Характерно за захарен диабет 

тип 2 е съчетанието:

 • Повишено производство на липо-

протеини с много ниска плътност 

(VLDL).

 • Намаляване на катаболната ско-

рост на липопротеини с междин-

на плътност (IDL) и възникване 

на малки, плътни липопротеини с 

ниска плътност (LDL).

 • Повишено производство на ли-

попротеини с висока плътност 

(HDL), свързани с повишения ката-

болизъм.

 • Наличие на остатъчни липопроте-

ини, аполипопротеин В 100 (ApoB) 

и малки, плътни HDL частици[6]. 

Провеждането на агресивната те-

рапия по отношение на дислипиде-

мията се смята, че ще намали риска 

от развитие на кардио-васкуларни 

промени при захарен диабет тип 

2, като първоначалният таргет е 

понижаване на нивата на LDL. Въз 

основа на съвременните препоръки 

пациентите със ЗД тип 2 трябва 

да имат LDL-C под 1.8 mmol/L. Други 

допълнителни липидни цели са три-

глицериди под 1.7 mmol/L, HDL над 

1.2 mmol/L за жени и над 1.0 mmol/L 

при мъже[4]. 

Предполага се, че пациентите със 
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захарен диабет тип 2, с клинично 

изявена исхемична болест на сър-

цето и ниво на LDL холестерол над 

2.6 mmol/l след промяната в храни-

телния режим и физическа актив-

ност, трябва да бъдат лекувани с 

фармакологични средства[9]. Тези 

препоръки се базират не само на ви-

соката честота на ИБС при захарен 

диабет тип 2, а също и на по-висо-

ката смъртност от сърдечно-съ-

дови заболявания. При пациенти с 

клинично сърдечно-съдово заболява-

не или много високи нива на LDL хо-

лестерол (над 5 mmol/l), фармаколо-

гичната терапия трябва да започне 

едновременно с началото на пове-

денческата терапия. Започването 

на фармакологична терапия при хи-

пертриглицеридемия зависи от кон-

кретния пациент и контрола на гли-

кемиите при нива между 2.3 mmol/l 

и 4.5 mmol/l, а над 4.5 mmol/l е необ-

ходимо задължително започване на 

фармакологичното лечение поради 

повишения риск от панкреатит.

Постигането на препоръчителни-

те липидни и липопротеинови цели 

обикновено изисква фармакологична 

терапия в допълнение към промени-

те в начина на живот (диета с ниско 

съдържание на мазнини/холестерол 

и физическа активност). 

Препоръките на Американската 

ди абетна асоциация включват про-

мяна в хранителния режим и фи-

зическа активност[11,12]. Загубата 

на телесно тегло и повишената 

физическа активност ще доведат 

до намаляване на триглицеридите 

и повишаване нивата на HDL холе-

стерол, а също и до умерено пони-

жаване нивата на LDL холестерол. 

Хранителният режим включва на-

маление на наситените мазнини и 

увеличаване на въглехидратите или 

мононенаситените мазнини с цел 

компенсиране намаляването на на-

ситените мазнини. Според данни на 

Американската сърдечна асоциация 

посочените поведенчески корекции 

при пациенти с исхемична болест 

водят до снижение на LDL холесте-

рола с 0.4-0.6 mmol/l[13]. Терапията за 

хипертриглицеридемия включва пре-

поръки за загуба на тегло, повишена 

физическа активност и умерена кон-

сумация на алкохол. 

Слабият ефект на нефармакологич-

ните средства определя необходи-

мостта от често прибягване към 

фармакотерaпия за постигане на 

определените цели.

Статините са препоръчителни за 

първа линия лечение с цел понижава-

не на нивата на LDL при пациенти 

със захарен диабет тип 2 с налично 

сърдечно-съдово заболяване или та-

кива над 40 години с повишен риск 

от сърдечно-съдово заболяване[14]. 

Изборът на статини трябва да за-

виси главно от възможностите за 

намаляването на LDL, необходимост 

за постигане на целите, от първона-

чалното ниво на LDL и от преценка-

та на лекуващия лекар.

Благоприятните ефекти от лече-

нието със статини се определят 

предимно от понижаването на нива-

та на LDL-C, но се отчитат ефекти 

и върху HDL-C и други липопротеини. 

В някои проследявания по-високите 

дози статини са умерено ефектив-

ни за намаляване на нивата на три-

глицеридите при изразено високи 

нива над 3.4 mmol/l. 

Рандомизираните контролирани 

про учвания демонстрират, че пони-

жаването на LDL-C при употребата 

на статини намалява сърдечно-съдо-

вата заболеваемост и смъртност. 

По-нови проучвания, сравняващи ин-

тензивни и умерени статинови те-

рапии подкрепя концепцията за пол-

зите от по-агресивно понижаване 

на липидите. В скандинавското про-

учване 4S за оценка ефективността 

на simvastatin се отчита значително 

намалява честотата на ИБС и об-

щата смъртност при пациенти със 

захарен диабет с висок LDL холесте-

рол и с предишна клинична история 

за ИБС. В проучването CARE прие-

мът на pravastatin намалява често-

тата на ИБС значително при паци-

енти със захарен диабет със средни 

нива на LDL и анамнеза за ИБС. В 

проучването ASCOT-LLA (англо-скан-

динавски кардиологични резултати 

Trial-Lipid-Lowering Arm) в група от 

2532 пациенти със захарен диабет 

тип 2, с добре контролирани (средни 

или по-ниски) нива холестерол, прие-

мът на atorvastatin се свързва с нама-

ляване с 23% (р=0.04) в общия брой на 

сърдечно-съдови заболявания в срав-

нение с плацебо, намалението на ни-

вата на триглицеридите и LDL-C са 

съответно 17 и 27%[15]. 

Честите нежелани събития, свър-

зани с употребата на статини, 

включват стомашно-чревни раз-

стройства и мускулни болки, като 

дозозависимата хепатоксичност 

и миотоксичност са с най-голямо 

клинично значение[16]. Препоръчва се 

повишено внимание при пациенти с 

тежко бъбречно увреждане (креати-

нинов клирънс <30 ml/min). 

Данните от клинични проследявания 

показват, че употребата на ста-

тини, особено когато се прилагат 

в интензивни дози, са свързани с 

по-голяма честота на новоустано-

вен захарен диабет сред лекувани-

те. Наблюдения показват, че е нали-

чен полиморфизъм, свързан с ниска 

активност на хидроксил-метил-глу-

тарил коензим А редуктаза или на 

пропротеин конвертаза subtilisin/
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kexin тип 9 (PCSK9), което води не 

само до ниски нива на LDL-C, но и до 

повишен риск от захарен диабет. 

Съчетано със съобщения за по-ниско 

разпространение на захарен диабет 

при пациенти с фамилна хиперхолес-

теролемия, вероятно наблюдение-

то за новопоявил се захарен диабет 

е резултат от понижаването на 

липидите, отколкото на самия ста-

тин. Въпреки това, предвид сърдеч-

но-съдовите ползи от терапия със 

статини при пациенти със захарен 

диабет тип 2, тези наблюденията 

не са променили клиничната практи-

ка при пациентите с висок риск от 

кардио-васкуларни заболявания, да се 

използват статини за интензивно 

понижаване на липидните нива[29].

Ezetemib e селективен инхибитор на 

абсорбцията на холестерол, ефек-

тивна липидопонижаваща субстан-

ция. Той може да се използва като 

монотерапия, както и при непоно-

симост към статини[17]. Ezetimib 

може да се използва и в комбинация 

със статинова терапия за по-голя-

ма ефикасност на понижаване на 

липидите. Той води до намаляване 

на LDL-C с до 20%. Употребата му 

доказано понижава възпалителния 

маркер С-реактивен протеин (CRP), 

когато се прилага в комбинация със 

статини[18].

Niacin (никотинова киселина) се из-

ползва за лечение на дислипидемия 

при пациенти със захарен диабет 

тип 2 като остава най-ефективни-

ят агент за повишаване нивата на 

HDL-C, но високите дози могат да 

влошат гликемичния контрол. Ком-

бинацията от статини с никоти-

нова киселина е с добър ефект при 

диабетна дислипидемия, но може 

значително да влоши риска от ми-

опатия[17]. Затова тази комбинация 

трябва да се използва с изключител-

но внимание – ниски дози никотино-

ва киселина до 2 g дневно с често 

мониториране на нивата на глюкоза. 

Допълнителните нежелани реакции, 

свързани с употребата на niacin, 

включват зачервяване, сърбеж, гаде-

не, стомашно-чревни разстройства, 

хипотония и тахикардия. Niacin плюс 

lapopiprant – антагонист на рецеп-

тора на простагландин D2 и сред-

ство за намаляване на зачервяване-

то, причинено от niacin, е използван 

успешно за подобряване на липидния 

профил[19]. Понастоящем lapopiprant 

не се използва поради значими стра-

нични ефекти без доказани кардио-

васкуларни ползи.

Фибратите се използват за понижа-

ване на нивата на триглицеридите 

и повишаване тези на HDL-C. Фибра-

тите са агонисти на PPAR α. Ранни 

проучвания, използващи gemfibrozil, 

показват кардио-васкуларна полза. 

В проучването FIELD (Fenofibrate 

Intervention and Event Lowering in 

Diabetes) при 9795 пациенти със заха-

рен диабет тип 2, fenofibrate не повли-

ява значително първичната крайна 

точка – коронарните събития, спря-

мо плацебо (11% намаление)[20]. Чес-

тите нежелани реакции, свързани с 

фибрати, включват стомашно-чрев-

ни смущения, обрив, главоболие, пан-

креатит, миалгия и миотоксичност 

(в редки случаи по-вероятно при упо-

треба на gemfibrozil, отколкото на 

fenofibrate[21]). Фибратна терапия не 

се препоръчва при пациенти с теж-

ка бъбречна дисфункция, тежка чер-

нодробна дисфункция и предшества-

що заболяване на жлъчния мехур[16].

Модулаторите на жлъчни кисели-

ни (смоли) са средства, които про-

менят резорбцията на жлъчните 

киселини и могат потенциално да 

повлияят както на холестероловия, 

така и на глюкозния метаболизъм[24]. 

Colesevelam понижава LDL-C, когато 

се използва като монотерапия до 

18%[27] и може да доведе до намалява-

не до 48%, когато се използва в ком-

бинация със статин, при пациенти 

с лека до умерена хиперхолестеро-

лемия[28]. В проучване GLOWS заедно 

със значително намаляване на apoB, 

намаление се наблюдава и при LDL 

частици (15.5% намаление спрямо 

плацебо, р=0.006), главно поради по-

добрение в броя на малките LDL час-

тици (p=0.054 спрямо плацебо)[29]. Из-

ползването на смоли при пациенти 

със захарен диабет тип 2 е свързано 

с някои притеснения главно поради 

връзка с повишени нива на триглице-

риди на гладно. 

PCSK9 играе важна роля в регулира-

нето на чернодробната експресия 

на LDL рецептора. В съвременната 

терапия се използват моноклонални 

антитела, инхибитори на протеин 

конвертазата subtilisin/kexin тип 9 

(PCSK9). Alirocumab и evolocumab са 

напълно хуманизирани моноклонални 

антитела, които се свързват се-

лективно и с висок афинитет към 

PCSK9, предотвратявайки свърз-

ването му с LDL рецептора. Следо-

вателно броят на наличните LDL 

рецептори върху хепатоцитите се 

повишава и на свой ред повече LDL-С 

частици могат да бъдат премахна-

ти от циркулацията. Те намаляват 

LDL-С с до 60%, когато се прилага 

като монотерапия или в комбинация 

със статини при обща популация. По-

добни липидни ефекти са докладвани 

при пациенти със захарен диабет[25]. 

Лечението с evоlocumab в допъл-

нение към статините намаляват 

LDL-C до нива по-ниски от 1.0 mmol/l 

и предизвиква регресия на коронар-

ната артериална атеросклероза и 

намаляване на сърдечно-съдовите 

събития[26].
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Бемпедовата киселина (bampedoic 

acid) е първи представител на кла-

са си и представлява инхибитор на 

ATP-цитрат лиаза (ACL), ензим вклю-

чен в биосинтезата на холестеро-

ла. Бемпедовата киселина е проле-

карство, което се метаболизира в 

черния дроб от много дълговерижна 

ацил-CoA синтетаза 1 (ACSVL1) за 

образуване на фармакологично ак-

тивния метаболит bempedoic acid-

CoA, който инхибира чернодробния 

синтез на холестерол и води до регу-

лиране на чернодробните LDL рецеп-

тори, повишено усвояване и клирънс 

на LDL и понижаване на плазмените 

нива на LDL-C. Въпреки че и ACL (ми-

шената на бемпедовата киселина) и 

HMG-CoA редуктазата (мишената 

на статините) участват в синтеза 

на холестерол в черния дроб, резул-

татите от предклинични, клинични 

и рандомизирани проучвания пред-

полагат, че инхибирането на ACL 

вероятно не повлиява неблагопри-

ятно гликемичния контрол и може 

да бъде свързано с намален риск от 

развитие на захарен диабет. Проуч-

ванията за оценка на липидопонижа-

ващата ефикасност показват до-

зозависимо понижаване на LDL-C до 

30% и CRP до 40% при пациентите 

със и без захарен диабет[22,23]. 

Inclisiran увеличава броя на повърх-

ностните рецептори на липопро-

теините с ниска плътност, екс-

пресирани върху хепатоцитите, 

използвайки малка интерферираща 

РНК, насочена срещу иРНК на про-

протеин конвертаза subtilisin/kexin 

тип 9 (PCSK9). Този нов механизъм 

може да намали LDL с около 50%, по-

добно на намаленията, постигнати 

със статини при висока доза или 

PCSK9-инхибиращи моноклонални 

антитела. Понастоящем inclisiran е 

показан за лечение на възрастни с 

хетерозиготна фамилна хиперхолес-

теролемия или клинично атероскле-

ротично сърдечно-съдово заболява-

не, които не могат да постигнат 

целеви концентрации на LDL с диета 

и максимално поносима статинова 

терапия. Той е по-скъп от PCSK9-ин-

хибиращите моноклонални анти-

тела и липсват клинични доказател-

ства за очакваното намаляване на 

случаите на атеросклеротични сър-

дечно-съдови заболявания, когато се 

добави към терапия със статини. 

Някои пациенти съобщават за ре-

акции на мястото на инжектира-

не, като цяло е налице добър про-

фил на безопасност. Дозиране на 

inclisiran предлага предимство пред 

PCSK9-инхибиращите моноклонални 

антитела, тъй като се прилага на 

всеки 6 месеца след първоначалната 

изходна и 3-месечна доза, а не на вся-

ка втора или четвърта седмица. 

За разлика от PCSK9-инхибиращите 

моноклонални антитела, все още не 

е отбелязано, че inclisiran индуцира 

неутрализиращи антилекарствени 

антитела, които могат да повлияят 

на ефикасността на лекарството. 

По този начин, inclisiran е нова мал-

ка интерферираща РНК молекула, 

която предоставя допълнителни 

възможности за управление на хи-

перхолестеролемия, рефрактерна 

на статини. 

Съображенията за цена и доказа-

телства обаче предполагат, че не 

трябва да измества допълнителна-

та терапия с PCSK9-инхибиращите 

моноклонални антитела, въпреки че 

има профил на ефикасност, безопас-

ност, поносимост и лекарствени 

взаимодействия, превъзхождащи 

други антихиперхолестеролемич-

ни опции като ломитапид, ниацин, 

секвестранти на жлъчни киселини и 

бемпедова киселина[23].

Захарен диабет тип 2 е свързан с 

характерен атерогенен профил, а 

по-голяма част от възрастните 

пациенти не постигат таргетни 

нива. Агресивната терапия за пони-

жаване на липидите показва ползи с 

цел намаление на риска от възниква-

не на кардиоваскуларни инциденти и 

заболявания. ■
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