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Намаляване на сърдечно-съдовата 
заболеваемост при диабет
проф. Ларс Райден, проф. Клас Малмберг
Каролински институт, клиника по кардиология, Стокхолм, Швеция

Относителното влияние на диабета върху сърдеч-
но-съдовата смъртност постоянно се повишава. 
При пациентите с диабет честотата на клинич-
но изявената сърдечно-съдова болест е няколко пъти 
по-висока в сравнение с пациентите без диабет. Ди-
абетът се усложнява от комплекс специфични риско-
ви фактори (хипертония, дислипидемия, дисфункции 
на вегетативната нервна система, тромбоцитни-
те и коагулационните механизми), които трябва 
да бъдат проучени и рутинно лекувани. Диабетна-
та кардиомиопатия се характеризира с диастолна 
дисфункция. Невъзможността за повишение на ми-
окардния кръвоток в отговор на исхемия, дори при 
липсата на изявено сърдечно заболяване, е свързана 
с дългосрочния и краткосрочния контрол на кръвно-
захарното ниво. Това определя основанията за ин-
тензивен метаболитен контрол с инфузия на инсу-
лин-глюкоза-калий при остри инциденти в комбина-
ция с β-блокада или АСЕ-инхибиция с цел предотвра-
тяване развитието на сърдечна недостатъчност 
след инфаркт, стриктен контрол на кръвното на-
лягане ≤130/80 mmHg, тромбоцитна стабилизация 
и фибринолитична терапия, терапия, понижаваща 
липидните нива и реваскуларизация при многосъдо-
во засягане, с предпочитание към байпас-хирургия-
та. Необходим е съвременен преглед на терапевтич-
ните стратегии въз основа на проспективните кли-
нични проучвания, престратифицирани за диабет-
ната популация, докато бъде постигнато по-ефек-
тивно сътрудничество между диабетолозите и кар-
диолозите. 

Въпреки значителната ефективност на тера-
пията на сърдечно-съдовите заболявания, в не-
отдавнашно свое проучване Gu и сътр. (САЩ) 
установиха, че при пациентите със захарен ди-
абет тази терапия е по-малко ефективна в 
сравнение с пациентите без диабет. Това про-
учване изяснява факта, че понижението на сър-
дечно-съдовата смъртност в общата попула-
ция в САЩ не е свързано с подобно по величи-
на понижение на смъртността при диабетна-
та популация. Изглежда, че редукцията на сър-
дечно-съдовите рискови фактори и оптимизи-
раното лечение на сърдечната болест са с по-
малък ефект при пациентите с диабет, като 
още по-малък е този ефект при жените. Отно-

сителното влияние на диабета върху сърдеч-
но-съдовата смъртност стабилно се повиша-
ва. Този факт може да има няколко обяснения. 
На първо място трябва да се постави погреш-
ното схващане сред кардиолозите, че диабетът 
е рядка, обичайна болест и обикновено е “лек” и 
“лесно лечим”. Сред кардиолозите се наблюдава 
тенденцията да концентрират вниманието си 
върху лечението на кардиологичните изяви на 
заболяването, като същевременно не оценяват 
напълно значимостта на подлежащите метабо-
литни нарушения, контролирането на които би 
могло да доведе до по-оптимално повлияване и 
на сърдечното заболяване. Такова схващане уве-
личава риска за пациента, тъй като, при липса 
на адекватно лечение, метаболитните наруше-
ния могат да причинят ненужни увреждания, ко-
ито да влошат прогнозата за пациентите с ди-
абет и сърдечно-съдово заболяване. Диабетоло-
зите, от своя страна, постигнаха значителен 
напредък по отношение на контрола на инсулин-
зависимия захарен диабет и риска от възниква-
не на сърдечно-съдови усложнения при инсулин-
независимия диабет. Независимо от безспорния 
напредък на диабетологията, много въпроси все 
още нямат своя отговор. По наше мнение основ-
на предпоставка за оптимизиране на лечението 
на пациентите с диабет е по-тясното сътруд-
ничество между диабетолозите, които лекуват 
пациентите с диабет преди развитието на сър-
дечно-съдови усложнения, и кардиолозите, които 
поемат пациентите в по-напреднал стадий на 
заболяването. Друга причина е недооценяване-
то на действителната големина на диабетна-
та субпопулация, особено в контекста на интер-
претацията на данните от клиничните проу-
чвания. Това се дължи на увеличаването на чес-
тотата на диабета с повишаване на възрастта 
, тъй като в клиничните проучвания често има 
горна възрастова граница, което води до факти-
ческо изключване на голяма част от болните от 
диабет пациенти. Допълнително влияние оказва 
и фактът, че вероятността да бъдат изключе-
ни от проучването е по-голяма при пациентите 
с диабет спрямо недиабетици поради сърдечно-
съдови усложнения и бъбречна дисфункция. Спо-
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ред клиничните проучвания диабетната субпо-
пулация възлиза на 15 до 25% от цялата попула-
ция на проучването, докато честотата на ди-
абета в неселекционираните популации на па-
циенти със сърдечно-съдови заболявания е мно-
го по-висока. Същото се отнася и за кардиологич-
ната практика, където диабетът е често сре-
щан и обикновено се изявява с angina pectoris, ми-
окарден инфаркт и конгестивна сърдечна недо-
статъчност и много често с необходимост от 
коронарна реваскуларизация.

Какво заключение 
може да бъде направено?

На първо място, необходими са повече познания 
за специфичното лечение на пациентите с диа-
бет и сърдечно-съдови заболявания. Недостатъч-
ни са проучванията, включващи пациенти с диа-
бет и сърдечно-съдови заболявания с точно опре-
делени характеристики въз основа на прецизна 
диагностика и лечение. Става въпрос за обширни 
клинични проучвания с проспективна стратифи-
кация на пациентите с диабет и прецизни данни 
относно антидиабетичната терапия и метабо-
литните характеристики. Много от настоящи-
те терапевтични стратегии при лечението на 
пациентите с диабет и артериална коронарна 
болест са базирани на ретроспективни подгру-
пови анализи на клинични проучвания, проведени 
без специална стратификация на болните от ди-
абет пациенти. Това е изненадващо, като се има 
предвид нарастващият брой на пациентите с 
диабет и изяви на коронарната болест. Необхо-
дими са научни разработвания в тази област.

На второ място, терапията на пациентите с 
диабет и коронарна болест трябва да бъде насо-
чена и към допълнителните фактори, влошава-
щи прогнозата за тези пациенти. Тук се включ-
ват широко разпространената и дифузна ко-
ронарна болест, микроваскуларната дисфунк-
ция, понижените вазодилатативни резервни 
възможности, понижената фибринолитична ак-
тивност, повишената спонтанна тромбоцит-
на агрегация, атерогенния липопротеинен про-
фил, вегетативната дисфункция и съпътства-
щата диабетна кардиомиопатия. Метаболит-
ни фактори също могат да влошат прогноза-
та, особено понижената секреция на исулин в 
асоциация с повишена инсулинова резистент-
ност и повишения, но по-малко ефективен мета-
болизъм на свободните мастни киселини. Ефек-
тът на метаболитните фактори се усложня-
ва от стреса, индуциран от влошаваща се ан-
гина или сърдечна недостатъчност, и безпокой-
ството от очакването за миокарден инфаркт.
В тази статия са разгледани някои от фактори-
те, които имат увреждащо действие върху сър-
цето. Разгледани са също и някои профилактични 
и терапевтични стратегии, които могат да по-

нижат влиянието на сърдечно-съдовото заболя-
ване при пациента с диабет.

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ

Широкото разпространение на захарния диа-
бет по целия свят, и особено на независимия от 
инсулин диабет тип 2, който възлиза на 90% от 
общата диабетна популация, нараства. Причи-
ните за това се търсят във възрастта на по-
пулацията, в повишението на средното телес-
но тегло и понижената необходимост от физи-
ческа активност. От значение е и промяната на 
хранителните навици, особено в развиващите се 
страни. Честотата на захарния диабет във въз-
растната популация бе оценена на 4% през 1995 г., 
очаква се нарастването й до 5.4% през 2025 г. 
Следователно броят на болните от диабет се 
очаква да се повиши от 135 милиона (1995) до око-
ло 300 милиона души през 2025 г. Висока ще бъде 
болестността в развиващите се страни – от 84 
до 228 милиона. Значително повишение на забо-
ляемостта се очаква и в развиващите се стра-
ни – от 52 до 72 милиона. В развитите страни 
мнозинството от пациентите с диабет са на 
65-годишна или по-висока възраст. Очаква се в 
бъдеще това възрастово разпределение да бъде 
още по-изразено. В развиващите се страни пре-
обладаващата част от пациентите с диабет 
са на възраст между 45 и 65 години. При диабет 
тип 2 много често в момента на диагностици-
ране на заболяването изявите на атеросклеро-
тичния процес са вече налице. Обратно, в подгру-
пата на пациентите с миокарден инфаркт към 
проучването Swedish Coronary Care се установява 
диабет само в 20% от случаите. Според съвре-
менни проучвания 22% от пациентите с диабет 
са посетили кардиолог през последните 12 месе-
ца и при над 50% от тях е установено сърдечно-
съдово заболяване. Диабетът тип 2, включител-
но и преддиабетния период, е важен рисков фак-
тор за развитие на атеросклероза. Следовател-
но, предвид повишаващата се честота на диабе-
та, може да се очаква и повишение на честота-
та на свързаните с него сърдечно-съдови заболя-
вания.

Независимо от развитието на терапевтични-
те методи, конгестивната сърдечна недоста-
тъчност продължава да бъде важен проблем в 
кардиологията. Висока е честотата на свърза-
ната с нея болестност и смъртност. Понасто-
ящем разходите, свързани с хоспитализацията 
по повод на конгестивна сърдечна недостатъч-
ност, представляват значителна част от об-
щите лечебни разходи. Следователно възможни-
те взаимоотношения между захарния диабет и 
сърдечната недостатъчност са от значителен 
интерес. Фрамингамското проучване бе първо-
то епидемиологично проучване, доказало пови-
шения риск за развитие на конгестивна сърдечна 
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недостатъчност при наличие на диабет. В срав-
нение с пациенти без диабет, при млади мъже и 
жени, страдащи от диабет честотата на разви-
тие на сърдечна недостатъчност е увеличена съ-
ответно четири и осем пъти. Според едно ре-
троспективно проучване (проведено в западна 
Швеция) при 10% от пациентите, хоспитализи-
рани по повод на конгестивна сърдечна недоста-
тъчност, е установено наличието на захарен ди-
абет.  Поради факта, че в това проучване не са 
включени пациенти над 65-годишна възраст и ка-
то диабетици са класифицирани само пациенти-
те на лечение с инсулин, се допуска, че реалната 
честота на диабет е по-висока. Обширни клинич-
ни проучвания, оценяващи действието на АСЕ-
инхибиторите при наличие на сърдечна недоста-
тъчност, предлагат в по-малка степен зависими 
от възрастта данни. Така например честотата 
на пациентите с диабет възлиза на 23% в проу-
чването COoperative North Scandinavian ENalapril 
SUrvival Study (CONSENSUS) и на 25% в проучване-
то Studies Of Left Ventricular Dysfunction (SOLVD). 
Тъй като популациите на проучванията вина-
ги са селектирани по определени признаци, тези 
данни също трябва да бъдат интерпретирани с 
внимание. В прочуването Randomized Evaluation 
of Strategies for Left Ventricular Dysfunction (RESOL-
VD) в момента на рандомизацията бе отчетена 
честота на диабета, възлизаща на 27%. В това 
проучване бяха отчетени първоначалните стой-
ности на кръвнозахарното ниво и бяха използва-
ни съвременни диагностични критерии, при кое-
то бе установена честота на диабета 35%. Раз-
ликите в данните от различните проучвания се 
дължат на няколко фактора, най-вече възраст, 
етиология, тежест на сърдечната недостатъч-
ност и определянето на захарния диабет.

Rias и сътр. оцениха различните терапевтич-
ни подходи и изхода за пациентите, хоспитали-
зирани по повод на сърдечна недостатъчност. 
Те отбелязват, че 38% от пациентите с диабет 
се нуждаят от медикаментозно лечение. Според 
данни на нови италиански кръстосани проучвания 
честотата на диабета е 30% в групата на въз-
растните пациенти със сърдечна недостатъч-
ност. Асоциацията на сърдечната недостатъч-
ност с диабет е независима от възрастта, пола, 
кръвното налягане, индекса на телесната маса, 
отношението талия/ханш и фамилната анамне-
за за диабет. Интересен е фактът, че след 3-го-
дишно проследяване бе установена честота на 
диабета 29% при пациентите със сърдечна недо-
статъчност, които в началото на проследяване-
то не са страдали от диабет, в сравнение с 18% 
в контролната група. Чрез мултивариантен ана-
лиз бе установено, че конгестивната сърдечна 
недостатъчност е независим предиктивен фак-
тор по отношение на възникването на диабет 
тип 2. Възможно обяснение за това е, че при съ-

стояние на сърдечна недостатъчност е повише-
на адренергичната активност, в резултат на ко-
ето се засилва окислението на свободните маст-
ни киселини и инсулиновата резистентност, во-
дещо на свой ред до понижение на глюкозния ме-
таболизъм и развитие на диабет тип 2.

В проучване върху популацията на възрастните 
пациенти бе установено, че захарният диабет е 
независим рисков фактор за развитие на сърдеч-
на недостатъчност, като рискът се повишава 
правопропорционално с тежестта на диабета. 
Посредством мултивариантен анализ бе доказа-
но, че повишението на базисните нива на HbA1c 
с 1% е съответно на повишение на риска за раз-
витие на сърдечна недостатъчност, независимо 
от наличието на диабет. Следователно незави-
симият риск за развитие на сърдечна недоста-
тъчност при наличие на диабет вероятно до из-
вестна степен се определя и от неефективния 
метаболитен контрол.

В заключение може да се каже, че множество 
епидемиологични данни потвърждават по-голя-
мата честота на диабета в популацията на бол-
ните от сърдечна недостатъчност пациенти и 
че диабетът и сърдечната недостатъчност ве-
роятно са в определена зависимост. 

ДИАБЕТНА КАРДИОМИОПАТИЯ

Откакто датският интернист Lundbäck пред-
ложи концепцията си през 1954 г., стана обичайно 
повишената заболяемост от исхемична болест 
на сърцето при пациентите с диабет да се опре-
деля като специфична за диабета форма на ми-
окардно заболяване, означавано като диабетна 
кардиомиопатия. Въпреки че най-честата при-
чина за настъпване на смърт при пациентите, 
страдащи от диабет, е не кардиомиопатията, 
а коронарно артериално заболяване, сърдечната 
недостатъчност е с по-голяма честота при па-
циенти с диабет и исхемично увреждане на мио-
карда в сравнение с пациентите без диабет. 

Морфология
Според обширния преглед на Hardin върху мно-

жество изследвания на морфологичните измене-
ния на сърцето при диабет, най-често се уста-
новява хипертрофия на кардиомиоцитите, ин-
терстициална фиброза, повишено количество 
PAS-позитивен материал и миокардна микроан-
гиопатия. Фактът, че не се установяват лезии, 
специфични за диабета, позволява да се направи 
предположението, че причините за диабетната 
кардиомиопатия са функционални или биохимич-
ни. Структурните изменения, обикновено при-
писвани на хипертонията, изглежда упражняват 
синергичен ефект, което може да има важно те-
рапевтично значение в светлината на благопри-
ятния ефект на антихипертензивната терапия 
при пациентите с диабет, което е наблюдавано 
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в проучванията HOT (Hypertension Optimal treatm-
ent) и UKPDS.

Диастолна дисфункция
Когато в област на миокарда настъпи остра 

исхемия, отговорът на сърцето обикновено се 
изразява в компенсаторна хиперкинезия с цел въз-
можно най-бързо нормализиране на фракцията на 
изтласкване. Проучването Global Utilization of St-
reptokinase and TPA for Occluded Arteries (GUSTO), 
включващо повече от 300 пациенти с диабет, 
на които е извършена коронарна ангиография 90 
минути след тромболизата, потвърди, че не съ-
ществува разлика в общата фракция на изтласк-
ване при пациенти с диабет и пациенти без ди-
абет. Обратно, компенсаторният хиперкинети-
чен отговор е по-слабо изразен при пациенти с 
диабет, в резултат на което е понижена реги-
оналната фракция на изтласкване в незасегна-
тите миокардни области. При проследяването 
в проучването GUSTO бе установена двукрат-
но по-висока честота на развитие на конгестив-
на сърдечна недостатъчност при пациентите с 
диабет в сравнение с тези без диабет. Подобни 
данни съобщават и Stone и сътр. – по-висока чес-
тота на развитие на сърдечна недостатъчност 
при пациентите с диабет, независимо от по-
малките по обхват инфарктни зони, и фракция 
на изтласкване, подобна на тази при пациенти-
те без диабет. Тези данни говорят за нарушение 
на диастолната функция, което, изглежда, е най-
характерната особеност на свързанато с диабе-
та миокардно заболяване.

Според някои проучвания коронарната болест 
на сърцето, включително асимптоматичната 
й форма, е по-честа при пациенти с диабет в 
сравнение с пациенти без диабет, което може да 
обясни отслабения компенсаторен хиперкинети-
чен отговор към исхемията и развитието на ди-
астолна дисфункция. Диастолната дисфункция е 
ранен признак на миокардната исхемия. В повече-
то проучвания, съобщаващи за диабетна кардио-
миопатия, не е изключено  наличието на съпът-
стваща коронарна артериална болест чрез ан-
гиографско изследване. Това изискване трябва да 
бъде поставено в бъдещите проучвания.

Миокарден кръвоток
Увреденият механизъм на ендотел-зависима ва-

зодилатация (ендотелна дисфункция) е друг рис-
ков фактор по отношение на миокардния кръво-
ток – той може да доведе до недостатъчност 
на кръвоснабдяването при повишени нужди. Въ-
преки че наличието на ендотелна дисфункция е 
потвърдено и при двата типа диабет, нейният 
механизъм не е добре проучен. При пациентите 
с диабет резервният миокарден кръвоток е по-
нижен в сравнение с контроли, дори при отсъ-
ствието на изявено сърдечно заболяване. Ост-

ро възникналата хипергликемия може да увреди 
механизма на ендотел-зависима вазодилатация 
при здрави хора. Невъзможността за повишава-
не на миокардния кръвоток е независимо свърза-
на с дългосрочния контрол на нивото на глюкоза 
в кръвта, но не и с възрастта, кръвното наляга-
не или кръвния липиден профил. Може да се прие-
ме, че повишеното кръвно ниво на глюкозата са-
мо по себе си има значителна роля по отношение 
на нарушения съдов отговор, а чрез това – и за 
неефективността на хиперкинетичния отговор 
и диастолната дисфункция при захарен диабет. 
Това определя терапевтичните цели – стрик-
тен контрол на кръвнозахарното ниво с цел ре-
дуциране на сърдечно-съдовите инциденти в ди-
абетната популация.

Метаболитни аспекти
Според Rodrigues и сътр. при пациентите с диа-

бет метаболитните фактори имат основно 
значение в развитието на миокардната дисфунк-
ция, която не е асоциирана с макроваскуларно за-
боляване. Освен с хипергликемия, диабетът се ха-
рактеризира с ускорен метаболизъм на свободни-
те мастни киселини, в резултат на което се по-
вишават кислородните нужди на миокарда и ин-
трацелуларно натрупване на междинни метабо-
лити. Това води до възникване на множество на-
рушения в нормалната функция, например про-
водни нарушения и аритмии, промяна на функ-
цията на АТФ-зависимите йонни помпи и пови-
шена α1-адренергична активност. В резултат 
на това се мобилизират вътреклетъчните кал-
циеви йони, което води до калциево пренасища-
не и контрактилна дисфункция. Повишението на 
концентрацията на свободните мастни кисели-
ни инхибира транспорта и метаболизма на глю-
козата независимо от ефектите на инсулино-
вия дефицит. Повишените нива на цитрат, об-
разувани в резултат от засиленото окисление на 
свободните мастни киселини, инхибират фосфо-
фруктокиназата, поради което се подтиска гли-
колизата и се активира синтеза на гликоген. По-
вишават се и нивата на млечната киселина в ре-
зултат от нарушеното окислително разгражда-
не на глюкозата, което допълнително стимули-
ра метаболизма на свободните мастни киселини.
В обобщение, свързаната с диабета миокардна 
дисфункция, т.нар. диабетна кардиомиопатия, 
има голямо клинично значение. Тя се характеризи-
ра с отсъствие на компенсаторен отговор към 
миокардна исхемия или увреждане и ранно зася-
гане на диастолната функция. Патофизиологич-
ните механизми все още не са добре проучени, 
но са многофакторни и включват метаболитни 
и съдови компоненти. Може следователно да се 
приеме, че контролът на хипергликемията и по-
вишеното ниво на свободни мастни киселини, на-
пример чрез интензивно лечение с инсулин, може 
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да има благоприятни ефекти. Изглежда, че диабе-
тът и хипертонията имат синергичен ефект по 
отношение на развитието на структурни изме-
нения в миокарда. Това обяснява особената зна-
чимост на активната терапия на хипертония-
та при пациенти с диабет.

ВЕГЕТАТИВНА ДИСФУНКЦИЯ

Дисбалансът на вегетативната инервация на 
сърцето е честа последица от диабета. Един 
от ефектите му е понижената или дори липсва-
ща чувствителност към исхемичната болка. Ти-
хата исхемия може да доведе до асимптоматич-
но миокардно увреждане с последващо развитие 
на сърдечна недостатъчност. Според някои про-
учвания тихата исхемия се среща по-често при 
пациенти с диабет в сравнение с пациенти без 
диабет, но това не е напълно потвърдено. При 
някои пациенти с диабет се наблюдава повише-
ние на прага на възприемане на болката след поя-
вата на депресия на ST-сегмента по време на ми-
окардна исхемия, провокирана от физическо на-
товарване. Следователно при тези пациенти 
липсва чувствителност към гръдната ангинозна 
болка като предупредителен знак при миокардна 
исхемия и съществува повишен риск от сърдечно 
увреждане. Счита се, че причина за безболезнено-
то протичане на миокардния инфаркт е диабет-
ната вегетативна дисфункция. Атипичното усе-
щане за дискомфорт в областта на гърдите ка-
то израз на миокардна исхемия се среща по-чес-
то при пациентите със захарен диабет спрямо 
пациентите без диабет.

С още по-голямо значение вероятно са ефекти-
те на понижения тонус на n. vagus. При пациен-
тите с диабет и нарушена вегетативна функ-
ция сърдечната честота е по-висока, отколкото 
при пациентите без диабет, в резултат от пре-
валиращата парасимпатикова дисфункция, пред-
шестваща засягането на симпатиковата систе-
ма. При наличие на тахикардия се повишава кис-
лородната консумация на миокарда и, поради по-
кратката продължителност на диастолата, се 
понижава продължителността на миокардния 
кръвоток. Нарушението на вагусовата инерва-
ция може да доведе и до понижаване на сърдечна-
та честота с прогностично значение поради по-
вишения риск от настъпване на внезапна сърдеч-
на смърт.

ПРОТРОМБОТИЧНИ ФАКТОРИ

При захарен диабет е увредена тромбоцитна-
та функция чрез въвличането на различни тром-
боцитни активатори, което определя пови-
шената тромбоцитна агрегация. Освобожда-
ването на тромбоцитен фактор 4 и синтеза-
та на тромбоксан А2 са повишени при пациен-
ти с диабет. Глюкозилирането на гликопротеи-
новия рецептор IIb/IIIа (GPIIb/IIIa) води до пови-

шено свързване на фибриногена към рецептора. 
Това обяснява наскоро забелязания благоприятен 
ефект при приложението на антагонистите на 
гликопротеиновия рецептор при пациенти с ди-
абет.

При пациентите с диабет се наблюдава и съ-
пътстващо повишение на концентрацията на 
фибриногена и понижение на фибринолитичната 
активност. Въпреки че нивото на тъканния плаз-
миногенен активатор обикновено е нормално 
или леко повишено, активността му е пониже-
на. Това вероятно се дължи на повишената кон-
центрация на инхибитора на плазминогенния ак-
тиватор и/или на глюкозилирането на плазмино-
гена.

В обобщение може да се каже, че в резултат от 
нарушенията в тромбоцитната функция и коа-
гулационната каскада рискът от развитие на 
тромботични оклузии е повишен при пациенти-
те с диабет. Спонтанната тромболиза също мо-
же да бъде нарушена при тези пациенти. Следо-
вателно пациентите с диабет и остър корона-
рен синдром се нуждаят от специално тромбо-
цит-стабилизиращо и фибринолитично лечение.

Коронарни рискови фактори 
при пациентите с диабет

ХИПЕРТОНИЯ

Хипертония се среща при повече от 70% от па-
циентите с диабет тип 2 и според няколко про-
спективни проучвания повишението на систол-
ното налягане с 10 mmHg повишава риска от въз-
никване на сърдечно-съдов инцидент с 20%. Пла-
цебо-контролирани проучвания убедително де-
монстрираха ефективността на антихипертен-
зивната терапия по отношение на понижението 
на сърдечно-съдовия риск, независимо от наличи-
ето на диабет. Проучването Systolic Hypertension 
in the Elderly Program (SHEP) доказа двукратното 
понижение на абсолютния риск при възрастни 
пациенти с диабет тип 2 на основна терапия с 
chlorthalidone и допълнителна терапия с atenolol 
в сравнение с пациенти без диабет. Подобни са 
резултатите от проучването SYSTolic hyperten-
sion in elderly in EURope (SYST-EUR), в което е из-
ползван калциевия антагонист nitrendipine. Резул-
татите от проучването НОТ потвърдиха дан-
ните, че благоприятните ефекти на интензив-
ното понижение на кръвното налягане са по-зна-
чими при пациентите с диабет в сравнение с те-
зи без диабет. В това проучване началната тера-
пия бе проведена с дихидропиридиновия калциев 
антагонист felodipine и в случаите на недоста-
тъчно ефективен контрол върху кръвното на-
лягане бе прибавен допълнителен медикамент – 
АСЕ-инхибитор или β-блокер. Изключителната 
важност на стриктния контрол върху кръвното 
налягане при пациентите с диабет тип 2 бе из-
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тъкната и от проучването UKPDS, според което 
терапията с β-блокер и capotpril е еднакво ефек-
тивна по отношение на профилактиката на мак-
роваскуларните инциденти. В сравнение с паци-
ентите, приемащи atenolol, при пациентите на 
терапия с captopril се установяват по-ниски нива 
на HbA1c през първите 4 години от проследяване-
то и по-малка необходимост от терапия за по-
нижаване на глюкозните нива по време на проу-
чването. Според подгрупов анализ на проучване-
то CAPtopril Prevention Project (CAPP) терапията 
с captoprilе е по-ефективна в сравнение с терапи-
ята с β-блокер и диуретик по отношение на ре-
дукцията на сърдечно-съдовия риск при пациен-
ти с диабет. Интересен е фактът, че при паци-
ентите без диабет на терапия с captopril често-
тата на нововъзникнал диабет е с 20% по-ниска 
в сравнение с пациентите на стандартна тера-
пия. Основният извод, който може да се напра-
ви от резултатите от тези проучвания, е, че 
при пациентите с диабет целевата стойност 
на систолното кръвно налягане трябва да бъ-
де ниска, от порядъка на 140/80 mmHg или до-
ри по-ниска. За постигането на тази цел често 
е необходима медикаментозна политерапия. Та-
ка например в проучването UKPDS около една 
трета от пациентите на интензивна терапия 
са получавали поне три различни медикамента.
Спор съществува по въпроса дали калциевите ан-
тагонисти имат неблагоприятен ефект при ле-
чението на хипертонията при пациенти с ди-
абет, както за АСЕ-инхибиторите бе доказано 
предимството им пред калциевите антагонис-
ти в две съпоставителни проучвания. Понасто-
ящем обаче не съществуват безспорни данни в 
подкрепа на това схващане. От друга страна, из-
глежда, че при пациентите с диабет профилак-
тичният ефект по отношение на сърдечно-съ-
довите инциденти при терапия с АСЕ-инхибито-
ри, а вероятно и с β-блокери, се проявява в дози, 
по-ниски от антихипертензивните. Следовател-
но може да се приеме, че медикаменти на първи 
избор при пациентите с диабет и хипертония са 
АСЕ-инхибиторите, β-блокерите и диуретиците, 
докато калциевите антагонисти могат да се 
смятат за допълнителни медикаменти, с прило-
жение при недостатъчно ефективен контрол на 
кръвното налягане.

ДИСЛИПИДЕМИЯ
Диабетната дислипидемия се характеризира с 

хипертриглицеридемия и понижено ниво на HDL-
холестерола. Обикновено хипертриглицеридемия 
се установява два до три пъти по-често при па-
циенти с диабет в сравнение с пациенти без ди-
абет. Това се отнася и до понижените нива на 
HDL. Хипертриглицеридемията се приема за не-
зависим сърдечно-съдов рисков фактор при па-
циентите с диабет, при които нивото на липо-
протеините с ниска плътност (LDL) е относи-
телно ниско, както е и при пациентите без ди-
абет. При пациентите с диабет тип 2 също се 
установява относително повишение на малки-
те плътни LDL-частици в сравнение с нормогли-
кемичните индивиди. Освен промяната в съста-
ва на LDL, при диабет тип 2 има данни и за пови-
шен оксидативен стрес. При пациентите с диа-
бет LDL по-често са гликирани, което повишава 
възможностите за окислителното им разгражда-
не, а по такъв начин – и атерогенния риск, тъй 
като окислените LDL имат по-висок атерогенен 
потенциал в сравнение с неокислените.

До този момент не е проведено клинично про-
учване, което да оцени влиянието на понижение-
то на липидните нива върху честотата  на теж-
ките инциденти конкретно при пациентите с 
диабет тип 2. Наличните данни са изведени от 
подгруповите анализи на клиничните проучва-
ния. Американската диабетна асоциация пона-
стоящем препоръчва активно медикаментозно 
лечение при диабет без установено сърдечно-съ-
дово заболяване при ниво на LDL 3.4 mmol/L и при 
наличие на сърдечно-съдово заболяване при ниво 
на LDL 2.6 mmol/L. Подобни са и препоръките на 
Европейското дружество по кардиология.

Малка част от пациентите на по-ранни профи-
лактични проучвания бяха с диабет тип 2. От 
проучванията, оценяващи редукцията на нива-
та на LDL (напр. чрез използването на статини), 
стана ясно, че благоприятните резултати при 
диабетната субпопулация и общата популация са 
сходни. По отношение на фибратите Helsinki He-
art Study представи обнадеждаващи данни за диа-
бетната субпопулация; броят на участниците 
обаче е малък и повишената смъртност в обща-
та популация прави трудна интерпретацията 
на тези данни.

Проуч-
ване

Понижение на 
риска (%)
основен кри-
терий, без DM

Понижение 
на риска (%)
основен кри-
терий, DM

Понижение на 
риска (%)
комплексен кри-
терий+, без DM

Понижение на 
риска (%)
комплексен кри-
терий+, DM

Мета-анализ на по-
нижението на  рис-
ка (%) Комплексен 
критерий, без DM

Мета-анализ на 
понижението на  
риска (%) Комплек-
сен критерий, DM

4S 30 43 (NS) 34 55

CARE 26 13 (NS) 26 13 (NS) 29 (18 до 39) 29 (-3 до 36)

LIPID* 24 няма данни 25 19(NS)

Табл. 1.  Ефекти на понижаващата липидните нива терапия при пациенти с или без диабет (diabetes mellitus, DM) 
в обширни проучвания на вторичното профилактично действие на статините. * Данните се базират на общата 
популация на проучването, без специфично разпределение на пациентите с диабет. + Комплексен критерий, смърт 
от конгестивна сърдечна недостатъчност или нефатален миокарден инфаркт
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В момента се провеждат няколко първично-про-
филактични проучвания, включващи хиляди па-
циенти с диабет на медикаментозна терапия с 
различни препарати. Обширни вторично-профи-
лактични проучвания, като Scandinavian Simvasta-
tin Survival Study (4S), Cholesterol And Recurrent Ev-
ents (CARE) и Long-tern Intervention with Pravastatin 
in Ischaemic Disease (LIPID) са представени схема-
тично в табл. I. Въпреки че резултатите вари-
рат в известна степен, те са съпоставими. Ме-
та-анализът доказа, че понижението на риска е 
еднакво – 29%, независимо от наличието на диа-
бет, но благоприятните ефекти са по-изразени в 
диабетната субпопулация поради по-високия сър-
дечно-съдов риск при тези пациенти.

Реваскуларизация
Добре известно е, че очакваната продължител-

ност на живота е по-кратка при пациентите с 
диабет, претърпели перкутанна транслуминална 
ангиопластика (РТСА) и аорто-коронарен байпас 
(АКБ) в сравнение с пациентите без диабет. 

Не са провеждани рандомизирани проучвания, 
които да оценят коя от тези две коронарни ин-
тервенции може да подобри дългосрочната про-
гноза за пациентите с диабет. Наличните данни 
са изведени от обсервационни проучвания и ре-
гистрационни данни.

Според данните на проучването Bypass Angiop-
lasty Revascularization Investigation (BARI) 5-годиш-
ната смъртност при пациенти с диабет и дву- 
или трисъдова коронарна болест бе оценена на 
35% при назначаване на РТСА и значително по-нис-
ка, 19%, при назначаване на АКБ. Въз основа на те-
зи данни АКБ трябва да се предпочита пред РТСА 
при пациенти с диабет и многосъдова болест. В 
двуцентрово проучване, включващо 15 809 паци-
енти със засягане на един до три коронарни съда, 
претърпели РТСА или АКБ като начална реваску-
ларизационна процедура, 1938 пациенти (19%) би-
ли с диабет. 10-годишната преживяемост при па-
циентите с диабет е 60% след АКБ и 46% след 
РТСА. Предимството на хирургичната интер-
венция пред ангиопластиката е по-голямо при 
пациентите на орална антидиабетна терапия 
в сравнение с тези на диета. Такова предимство 
не се отчита при пациентите на лечение с ин-
сулин. Основните фактори, свързани с лошия из-
ход при пациентите с диабет след провеждане-
то на РТСА, са непълната реваскуларизация и те-
рапията със сулфонилурейни препарати. Същест-
вуват данни за по-висока вътреболнична смърт-
ност при пациентите с диабет и миокарден ин-
фаркт, получавали сулфонилурейни препарати 
по време на РТСА, в сравнение с пациентите 
на инсулин или диета. Данните от тези проуч-
вания подкрепят резултатите на проучването 
BARI, според които провеждането на АКБ може 
да има особено благоприятен ефект при някои 

подгрупи пациенти с диабет. Провеждането на 
РТСА при пациенти с диабет е свързано със значи-
телно повишена честота на рестеноза и по-ви-
сок риск от настъпване на обусловено от интер-
венцията миокардно увреждане.

От особен интерес е възможният риск от на-
стъпването на странични ефекти при тера-
пията със сулфонилурейни препарати по време 
на реваскуларизация и следващата хипотеза се 
предлага с цел да положи началото на дискусия 
по този въпрос. При много видове АТФ-зависими-
те калиеви каналчета играят важна роля за исхе-
мичната пренагласа на миокарда, която има про-
тективен ефект по време на исхемия, последва-
на от реперфузия. Класическите силфонилурей-
ни препарати, какъвто е glibenclamide, стимули-
рат инсулиновата секреция, инхибирайки отва-
рянето на АТФ-чувствителни калиеви каналчета 
в панкреатичните β-клетки. Действието на gli-
benclamide обаче не е специфично по отношение 
на панкреаса и повлиява също АТФ-зависимите ка-
налчета в миоцитите и съдовия ендотел, инак-
тивирайки механизма на исхемична пренагласа. 
Инхибицията на АТФ-зависимите калциеви канал-
чета може да наруши коронарната вазорелакса-
ция и да намали понижението на миокардната 
контрактилна сила, нарушавайки протекцията 
на енергетично-необезпечените кардиомиоци-
ти. Сулфонилурейните препарати от второ по-
коление, като glimepiride и gliclazide, имат по-спе-
цифично действие по отношение на панкреаса и 
повлияват в по-малка степен миокарда и съдови-
те тъкани. Необходими са допълнителни клинич-
ни проучвания в тази насока.

В този смисъл може да се смята, че АКБ, освен 
осигуряването на по-пълна реваскуларизация, е 
по-малко зависим от исхемичната пренагласа на 
миокарда в сравнение с РТСА, при която исхемич-
ната пренагласа има по-голямо значениие. Освен 
това може да се смята, че подобреният мета-
болитен контрол, по презумция с инсулин, мо-
же да подобри изхода след РТСА при пациенти с 
диабет, тъй като в процеса на рестеноза са въ-
влечени много фактори, свързани с инсулинова-
та резистентност и хипергликемията. Стрикт-
ният метаболитен контрол (чрез приложение-
то на исулин) вероятно може да понижи тром-
боцитната агрегация и да подобри спонтанна-
та тромболитична активност, два фактора със 
значима важност в процеса на рестеноза и веро-
ятно с още по-голяма важност по отношение на 
развитието на остри исхемични усложнения след 
РТСА. Доказано е особено доброто повлияване на 
пациентите с диабет при терапия с GPIIb/IIIa-ин-
хибитори поради понижената честота на пост-
интервенционално миокардно увреждане.

Както вече бе подчертано, възможностите за 
сравнение на РТСА и АКБ при пациенти с диабет 
са ограничени поради факта, че са базирани на 
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подгрупови анализи или ретроспективни регис-
трационни данни. Впредвид големия брой пациен-
ти с диабет, при които се налага провеждането 
на РТСА или АКБ, необходимо е провеждането на 
проспективни рандомизирани проучвания в тази 
област. Те трябва да бъдат основани на съвре-
менните концепции за оптимално лечение при 
рандомизация към интензивна инсулинова тера-
пия или конвенцинална антидиабетна медикация. 
Възможно е при такова лечение да бъде подобрен 
изхода за пациентите след проведена РТСА или 
АКБ и да бъдат по-добре диференцирани резулта-
тите след всяка от тези интервенции.

Миокарден инфаркт
Понастоящем често се въздържаме от някои ле-

чебни методики, които могат да бъдат особено 
ефективни при пациентите с диабет. Пример за 
това е тромболизата, която, базирана на съоб-
щения за единични клинични случаи, бе отхвърле-
на поради непотвърдени опасения от хеморагич-
ни усложнения. Подобно е отношението и към β-
блокадата поради възможността за влошаване 
на метаболитния контрол и замъгляване на пре-
дупредителните симптоми на хипергликемия. То-
ва са типични примери на митове, които могат 
да струват човешки живот. Съществуват дока-
зателства, макар и частично изведени от про-
спективни проучвания, че интензивното лече-
ние с β-блокери и метаболитната интервенция 
подобряват прогнозата за пациентите с диа-
бет при остър миокарден инфаркт.

ТРОМБОЛИЗАТА 
И АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАТА КИСЕЛИНА

Смъртността след миокарден инфаркт е пови-
шена при пациентите с диабет в сравнение с па-
циентите без диабет. Резултатите от мета-
анализ, обхващащ 43 343 пациенти с миокарден 
инфаркт, от които 10% с анамнеза за диабет, до-
казаха, че тромболизата води до значително по-
нижение на смъртността при пациентите от 
двете групи и това понижение е по-значимо в диа-
бетната подгрупа – 37 спасени живот от 1000 
пациенти на тромболитична терапия  в срав-
нение с 15 на 1000 в групата без диабет. Подоб-
на честота е установена и ангиографски при па-
циенти с и без диабет след тромболитична те-
рапия. Въз основа на съотношението благоприя-
тен ефект/риск, тромболитичната терапия се 
счита за по-благоприятна при пациентите с ди-
абет поради по-високия риск в тази група. По ли-
тературни данни не се установява повишена чес-
тота на хеморагичните усложнения при паци-
ентите с диабет на тромболитична терапия.
Понижението на тромбоцитната агрегация при 
терапия с aspirin води до понижение на заболевае-
мостта и смъртността при всички пациенти с 
изяви на коронарна болест, включително в пост-

миокардната фаза. Според някои автори при па-
циентите с диабет е необходимо приложението 
на по-високи дози aspirin за подтискане на осво-
бождавания от тромбоцитите тромбоксан А2. 
Не съществуват обаче данни за неефективност 
на aspirin при пациенти с диабет. Понастоящем, 
и поради липса на допълнителни данни, се препо-
ръчва употребата на aspirin при пациентите с 
диабет при същите индикации и в същите дози, 
както и при пациенти без диабет.

АСЕ-ИНХИБИТОРИТЕ

Съществува едно единствено проучване върху 
изхода след миокарден инфаркт при ранно прило-
жение на АСЕ-инхибитор при пациенти с диабет 
– Gruppo Italiano per lo Sudio della Sopravvivenza 
nell’Infarto miocardico (GISSI-3). 15% от включени-
те в проучването 18 131 пациенти са със захарен 
диабет. Понижението на 6-седмичната смърт-
ност е значително по-голямо в групата на паци-
ентите с диабет спрямо пациентите без диа-
бет, получавали АСЕ-инхибитора lisinopril, докато 
в групата на пациентите без диабет това по-
нижение е без статистическа значимост. Обяс-
нението вероятно се дължи на факта, че при па-
циентите с диабет е повишен рискът от разви-
тие на сърдечна недостатъчност след острия 
миокарден инфаркт. Няколко проучвания доказа-
ха, че АСЕ-инхибицията е с най-висока ефектив-
ност при пациенти с увредена левокамерна функ-
ция. Тези данни трябва да насърчат по-широката 
употреба на АСЕ-инхибиторите при пациенти-
те с диабет след преживян миокарден инфаркт.

β-БЛОКЕРИТЕ

β-Блокерите понижават честотата на пост-
инфарктната смъртност и на нововъзникнали-
те инфаркти при пациенти с анамнеза за заха-
рен диабет. Според данни на проучването Go-
thenburg metoprolol trial това понижение е мно-
го по-значимо в диабетната субпопулация откол-
кото при пациентите без диабет (фиг. 1). Тези 
данни са потвърдени и от проучванията Norw-
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Фиг. 1. Gothenburg metoprolol trial: тримесечна смърт-
ност при пациенти с диабет и без диабет на лечение 
с β-блокера metoprolol по повод на миокарден инфаркт. 
Общ брой на пациентите 1 395, брой на пациентите с 
диабет 120 (9%). 
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egian timolol study и Beta-bloker Heart Attack Trial.
Съществуват няколко възможни обяснения на 
особено благоприятния ефект на β-блокадата по 
време и след миокарден инфаркт при пациенти 
с диабет. Доказано е, че β-блокерите променят 
миокардния метаболизъм към повишена глюкоз-
на консумация, понижавайки по такъв начин из-
ползването на свободни мастни киселини. В ре-
зултат на това се понижава миокардната кис-
лородна консумация, което има протективен 
ефект по отношение на миокарда. β-Блокадата 
може да подобри диабетната вегетативна дис-
функция чрез понижение на вагусовия тонус и по-
вишение на симпатикусовия тонус. Според данни 
на няколко проучвания началната сърдечна чес-
тота на пациентите с диабет е по-висока от 
тази на пациентите без диабет. Тахикардията 
се повлиява от β-блокадата, което има протек-
тивен ефект. Рискът от развитие на сърдечна 
недостатъчност е повишен при пациентите с 
диабет; няколко нови проучвания доказаха благо-
приятния ефект на β-блокадата при пациенти-
те със сърдечна недостатъчност.

В заключение, употребата на β-блокерите е ин-
дицирана при пациенти с диабет и коронарна ар-
териална болест въз основа на данните от под-
групови анализи. Благоприятните ефекти на β-
блокадата, установени в клиничните проучва-
ния, имат солидни патофизиологични основи.

МЕТАБОЛИТЕН КОНТРОЛ

Метаболитният контрол има голямо значение 
по време на острия миокарден инфаркт, тъй ка-
то при пациените с диабет е ускорен метабо-
лизма на мастните киселини и е подтисната гли-
колизата, което има увреждащ ефект и към исхе-

мичната, и към здравата миокардна тъкан. Един-
ственият начин за понижение на активността 
на окисление на мастните киселини е инфузията 
на инсулин и глюкоза. Непрекъснатото интензив-
но лечение с инсулин може също така да подобри 
тромбоцитната функция, да коригира нарушено-
то липопротеиново съотношение и да понижи 
активността на инхибитора на плазминогенния 
активатор (РАI-I), подобрявайки по такъв начин 
и спонтанната тромболиза. Всички тези факто-
ри са в тесни взаимовръзки помежду си и веро-
ятно играят важна роля за повишената заболяе-
мост и смъртност след миокарден инфаркт при 
пациентите с диабет. 

Тези концепции се подкрепят от данни на проу-
чването  DIGAMI (Diabetic patients receiving Insulin-
Glucose infusion during Acute Myocardial Infarction). 
В това проучване 620 пациенти с диабет и остър 
миокарден инфаркт са разпределени в две групи 
– контролна група и група на интензивна инсули-
нова терапия, стартираща с инфузия на инсулин-
глюкоза през първите 24 часа след настъпването 
на миокардния инфаркт. Честотата на настъпи-
лата смърт по време на първата година бе пони-
жена с 30% в групата на интензивна терапия; бе 
установено благоприятно повлияване на причини-
те за сърдечно-съдова смърт. При дългосрочното 
проследяване за период от 1.6 до 5.6 години (сред-
но 3.4 години) бе установено абсолютно пониже-
ние на смъртността с 11% в групата на интензив-
но инсулиново лечение, възлизащо на 1 спасен жи-
вот на всеки 9 лекувани пациенти (фиг. 2А). От 
особен интерес е фактът, че благоприятните 
ефекти са по-значими при пациенти, които пре-
ди това не са приемали инсулин, и при които рис-
кът е относително нисък (фиг. 2В). При тези па-
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Фиг. 2. А:  DIGAMI: статистически криви на смъртността по време на дългосрочно проследяване (средно 3.4 г.) при 
пациенти на лечение с инсулин-глюкозни инфузии и контролна група от общата популация на проучването. Често-
тата на възникване на смърт се определя от отношението брой на починали/общ първоначален брой на пациенти-
те. Общ брой на пациентите 620. В: DIGAMI: статистически криви на смъртността по време на дългосрочно про-
следяване (средно 3.4 г.) при пациенти на лечение с инсулин-глюкозни инфузии и контролна група пациенти с нисък 
риск, които не са приемали инсулин преди рандомизацията на проучването. Честотата на възникване на смърт 
се определя от отношението брой на починали/общ първоначален брой на пациентите. Общ брой на пациентите 
272. Malmberg от името на DIGAMI Study Group (Diabetes Mellitus, Insulin Glucose Infusion in Acute Myocardial Infarction), про-
спективно рандомизирано проучване относно влиянието на интензивната инсулинова терапия върху дългосрочната 
преживяемост при пациентите със захарен диабет след прекаран миокарден инфаркт. BMJ 1997; 314:1512-1515. 
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циенти бе установено средно понижение на ни-
вото на HbА1с (използван като индекс за подобрен 
метаболитен контрол) с 1.4%. Чрез мултивариан-
тен анализ бе доказано, че възрастта, наличната 
сърдечна недостатъчност, продължителността 
на диабета, началното ниво на кръвната глюкоза 
и началното ниво на HbА1с са независими прогнос-
тични фактори по отношение на смъртността 
в общата популация на проучването DIGAMI. Па-
раметри като предишен миокарден инфаркт, хи-
пертония, тютюнопушене или женски пол нямат 
независима предиктивна стойност. Интересен е 
фактът, че добре изразена зависимост между на-
чалното ниво на кръвната захар и смъртността 
е установена само в контролната група; следо-
вателно може да се приеме, че адекватният ме-
таболитен контрол по време на инфарктния пе-
риод може да понижи увреждащия ефект на ви-
сокото начално кръвнозахарно ниво (фиг. 3). Съ-
ществуват също така данни, че β-блокерите по-
добряват преживяемостта в по-голяма степен в 
контролната група, докато тромболитичната 
терапия е по-ефективна в групата на интензивна 
инсулинова терапия. Следователно, възрастта, 
наличието на предишна миокардна лезия и, не на 
последно място, моментното състояние на глю-
козния метаболизъм са фактори с предиктивна 
стойност по отношение на дългосрочната про-
гноза при пациенти с диабет и остър миокарден 
инфаркт. Назначаването на интензивна инсулино-
ва терапия значително понижава риска, докато β-
блокадата има вторичен профилактичен ефект.

Резултатите на проучването DIGAMI са съ-
поставими с данните от нов мета-анализ и 
от пилотното проучване ECLA (Estudios Car-
dioligicus Latino America), базирано на терапия с 
глюкоза-инсулин-калий (GIK), за разлика от проти-
воречивите данни на Polish study.

• Мета-анализът, обхващащ 1 932 пациенти, в 
по-голямата си част без диабет, установи про-
порционално понижение на смъртността с 28% 
и абсолютен брой на спасените пациенти 49 на 
1000 лекувани с GIK. Лечебният ефект е по-изразен 
при интравенозното приложение на по-високи до-
зи GIK. По-значим ефект от терапията с GIK мо-
же да бъде постигнат преди реперфузия, тъй ка-
то експериментални проучвания потвърдиха про-
тективния потенциал на GIK по отношение на ис-
хемичната миокардна тъкан за 10 и повече часа.

• Проучването ECLА, включващо 400 пациенти, 
установи несигнификантна редукция на често-
тата на леките и тежките вътреболнични ин-
циденти при пациенти на терапия с GIK. При 252 
пациенти, при които бе проведена реперфузион-
на терапия, бе установено сигнификантно пони-
жение на смъртността (66%) и постоянна тен-
денция за по-ниска честота на вътреболничните 
инциденти при пациентите на терапия с GIK в 
сравнение с контролната група.

• Обратно, ново полско проучване установи по-
вишение на смъртността при терапия с GIK. В 
него са използвани по-ниски дози глюкоза и инсу-
лин при ниско-рискова популация, което може да 
обясни различните резултати.

Според новото издание на The Lancet “тези данни 
са толкова убедителни, че на пациентите с диа-
бет и остър миокарден инфаркт трябва да бъде 
назначаван модифициран лечебен план в съответ-
ствие с протокола на проучването DIGAMI”.

Конгестивна сърдечна 
недостатъчност

Съвременното лечение на симптоматичната 
конгестивна сърдечна недостатъчност се осно-
вава на препоръките на Европейското кардиоло-
гично дружество, представени по-долу.

ДИУРЕТИЦИ

Приложението на диуретици е задължител-
но при пациенти със симптоматика, но не е яс-
но дали тяхната употреба повлиява прогнозата. 
Въпреки че не са провеждани специални проучва-
ния относно прогнозата при употребата на ди-
уретици при пациенти с диабет и сърдечна не-
достатъчност, препоръчва се употребата на 
бримковите диуретици в сравнение с диурети-
ци, които могат да влошат глюкозния метабо-
лизъм.

АСЕ-ИНХИБИТОРИ

Въз основа на подгруповите анализи относно 
смъртността при обширни клинични проучвания 
на АСЕ-инхибитори при сърдечна недостатъч-
ност е установено, че смъртността, както мо-
же да се очаква, е по-висока при пациенти с диа-
бет в сравнение с пациенти без диабет.

• В профилактичния раздел на проучването SO-

Фиг. 3. DIGAMI: дългосрочно проследяване на смърт-
ността (средно 3.4 години, интервал 1.6-5.6 години) 
според началните нива на глюкозата в кръвта.
Malmberg K, Norhammar A, Wedel H, Ryden L. Glucometa-
bolic state at admission: important risk of mortality in conv-
entionally treated patients with diabetes mellitus and acute 
myocardial infarction. Long-terms results from the Diabetes 
and Insulin Glucose Infusion in Acute Myocardial Infarction 
(DIGAMI) Study. Circulation 1999; 99:2626-2632.
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LVD бе установена по-голяма ефективност на 
АСЕ-инхибицията с enalapril при пациентите с ди-
абет в сравнение с пациентите без диабет, до-
като лечебната ефективност е сходна в двете 
групи в терапевтичния раздел на проучването.

• В проучването Assesment of Treatment with Lisi-
nopril And Survival (ATLAS) е направено сравнение 
между високите и ниските дози на АСЕ-инхиби-
тора lisinopril за 45-месечен период при пациенти 
със сърдечна недостатъчност клас II-IV по NYHA. 
От общата популация на проучването, включва-
ща  3 164 пациенти, 611 са с диабет. Установена 
е значително по-висока смъртност в диабетна-
та субпопулация. В сравнение с групата на ниско-
дозово лечение с lisinopril, смъртността при па-
циентите без диабет на лечение с високи дози li-
sinopril е с 6% по-ниска и с 14% по-ниска при паци-
ентите с диабет, приемащи високи дози lisinop-
ril. Следователно, от съществено значение е 
адекватната доза на АСЕ-инхибитора, независи-
мо от наличието или липсата на диабет.

• Проучването Survival And Ventricular Enlarge-
ment (SAVE)  включва пациенти след преживян мио-
карден инфаркт с увредена левокамерна функ-
ция (левокамерна фракция  на изтласкване <40%). 
Установена е по-висока заболеваемост и обща 
смъртност при пациентите с диабет. Терапия-
та с АСЕ-инхибитора captopril подобрява прогно-
зата в еднаква степен за пациентите с и без диа-
бет.

В заключение, АСЕ-инхибицията е ефективна при 
лечението на пациенти с диабет и конгестивна 
сърдечна недостатъчност. В някои случаи от-
носителната ефективност е по-значима в диа-
бетната субпопулация поради по-високия риск 
при тези пациенти.

β-БЛОКЕРИ

Не са провеждани проучвания, които да оце-
нят конкретно ефектите от приложението на 
β-блокерите при пациенти с диабет и сърдечна 
недостатъчност. Наличните данни са изведени 
от неголеми подгрупови анализи към един от кло-
новете на American carvedilol program. Данните 
от тези подгруповни анализи и опитът от лече-
нието на пациенти с остър миокарден инфаркт 
и пост-миокардни състояния потвърждават бла-
гоприятните ефекти на β-блокадата при паци-
енти с диабет и конгестивна сърдечна недоста-
тъчност.

МЕТАБОЛИТЕН КОНТРОЛ

Има няколко основания да се приеме, че прогно-
зата на пациентите със захарен диабет и сърдеч-
на недостатъчност може да бъде подобрена при 
поддържане на стриктен метаболитен контрол. 
Увреждащият ефект, дължащ се на засиления 
окислителен метаболизъм на свободните мастни 
киселини и пониженото използване на глюкозата, 

може да бъде отслабен при провеждането на под-
ходящо лечение. При пациенти без диабет и теж-
ка сърдечна недостатъчност е използван дихло-
роацетат за корекция на метаболитния статус. 
Той активира пируват-дехидрогеназата и по та-
къв начин стимулира окислителното разгражда-
не на глюкозата, инхибирайки катаболизма на сво-
бодните мастни киселини. Под влияние на хлороа-
цетата настъпва повишено извеждане на млечна-
та киселина от кардиомиоцитите, заедно с пови-
шаване на ударния обем и левокамерната минут-
на функция и понижение на миокардната кисло-
родна консумация. От голям интерес би било при-
ложението на този медикамент при пациенти с 
диабет и сърдечна недостатъчност. От интерес 
би било да се установи дали подобреният мета-
болитен контрол повлиява благоприятно ефикас-
ността на конвенционалната терапия при паци-
енти с диабет и сърдечна недостатъчност и да-
ли има профилактичен потенциал по отношение 
развитието на сърдечна недостатъчност при па-
циенти с диабет и друго сърдечно заболяване. Не-
обходимо е провеждане на проучвания, които да 
оценят значението на стриктния метаболитен 
контрол при пациенти с конгестивна сърдечна 
недостатъчност.

Заключение
Тази статия представлява опит за обобщение 

на наличните данни относно пациентите с диа-
бет и съпровождащи сърдечно-съдови заболява-
ния. Няколко проучвания разглеждат този въпрос 
посредством проспективен дизайн самостоятел-
но за пациентите с диабет или чрез престрати-
фициране на диабетната субпопулация съобразно 
прецизно определна диагноза и лечение. Данните 
от единственото проучване, насочено специал-
но към пациентите с диабет, DIGAMI, убедител-
но потвърждават концепцията за благоприятни-
те ефекти на стриктния метаболитен контрол 
(инсулинова терапия) при пациентите с диабет 
и миокарден инфаркт. Има много причини да се 
смята, че подобреният метаболитен контрол 
може да повлияе и някои други изяви на сърдечно-
съдовата болест при пациенти с диабет. По-доб-
рото познаване на профилактиката и терапията 
на сърдечно-съдовите усложнения от диабетоло-
зите и познаването на диабетологията от кар-
диолозите  е необходима предпоставка за опти-
мизирането на лечението на пациентите, стра-
дащи от диабет и сърдечно-съдови заболявания. 
Скъпо струващото лечение на пациентите с диа-
бет и сърдечно-съдови заболявания води до идея-
та, че оптимизираната терапия вероятно ще 
бъде икономически по-изгодна, което бе доказано 
от проучването DIGAMI при приложението на ин-
тензивна метаболитна терапия при пациенти-
те с диабет и миокарден инфаркт.

Превод: Мая Живкова




