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1.1 милиарда души по света са с наднормено тегло или 
затлъстяване"  (IOTF, 2003)

Световна епидемия от 
затлъстяване



Метаболитен синдром 
2009

Кръвна захар

Артериално налягане

HDL-холестерол

Триглицериди

Обиколка на талия

 1.0 mmol/lМъже

 1.3 mmol/lЖени

 94 cmМъже

 80 cm  Жени

 1.7 mmol/l

 5.6 mmol/l

 130/85 mm Hg

•1 на всеки 4 или 5 души показва белези на МС
•Във възрастта >50 г., МС засяга над 40% в US и над 30% в 
Европа
•85% от лицата с МС имат и АХ 



Фактори, свързани с МС



Метаболитен синдром – патофизиология

• Висцералните адипоцити са метаболитно активни и инсулино-
резистентни. Те стимулират:
–  възпаление
– дислипидемия
– АХ
– бъбречна увреда
– тромботични състояния

• Тъканното активиране на РААС има отношение към 
ендотелната дисфункция, микроалбуминурията, ИР и 
последващия ↑ риск от СС- и бъбречни заболявания

Sudha G. et al. Current Diabetes Reports 2007; 7:208-217



Метаболитният синдром (МС) 

• Пациентите с МС имат до 5.5 х по-↑ риск за възникване на 
диабет и до 2 х по-↑ риск за АХ

• Главни ПГ фактори за МС са ИР и висцералното 
затлъстяване, които чрез активирането на РААС и СНС 
водят до ↑ на АН с последващо увреждане на сърцето, 
бъбреците и мозъка

• Централна роля в ПГ на МС - ИР и компенсаторната 
хиперинсулинемия 

Sudha G. et al. Current Diabetes Reports 2007; 7:208-217
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Middle East and North Africa     85%

South East Asia    64%

South and Central America    55%

Western Pacific     46%

North America and Caribbean     30%

Europe      33%

Africa     93%

53%



ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА ЗАХАРНИЯ ДИАБЕТ В 
БЪЛГАРИЯ – 2012 Г

• Честота – 9,6%

• Известен – 7,1%

• Неизвестен – 2,5% 

•Мъже 57% 



Разпространение на диабета и нарушен 
глюкозен толеранс (IGT)*

*IGT разпространение от 20 до 39-годишна възраст е представено като 0, тъй като липсват данни; IGT 
разпространение 75 се приема за еквивалентно на стойностите за 60- to 74-год. възраст.
Данни на Harris MI et al. Diabetes Care. 1998;21:518-524.
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Паралелна поява на диабет тип 2 и 
хипертония

• Често хипертонията се диагностицира едновременно с диабета
– 38% от мъжете с диабет и  56% от жените, страдащи от диабет са 

имали недиагностицирана хипертония в проучване на пациенти с 
исхемична болест на сърцето

• 60%-70% от диабетно болните пациенти умират от сърдечносъдово 
заболяване
– 40% - от исхемична болест на сърцето, 60%  - от други сърдечносъдови 

нарушения, в това число инсулт

• И двете състояния са част от метаболитния синдром (синдром X)

• Наличието на хипертония и диабет тип 2 потенцира риска от 
сърдечносъдово заболяване Estacio R. Diabetes Obes Metab. 2001;3:472-476.

Tenenbaum A et al. Am J Cardiol. 1999;84:294-298.
Julius S. J Hypertens. 1997;15(suppl):S3-S10.



Хипергликемия Свободни 
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Инсулинова резистентност (ИР) 
• Дефиниция: по-нисък от очаквания биологичен отговор към 

определена концентрация на инсулина

• ИР е широко разпространено състояние, което придружава:

 затлъстяване 

ЗД Тип 2 

хипертония 

метаболитен синдром (МС)

 ендокринни заболявания 

 синдром на поликистозни яйчници

• Асоциация със СС заболявания

Velloso L. et al. Diabetes Metan Res Rev 2006; 22: 98-107



Допълнителни функции на инсулина  

ИнсулинИнсулин

плейотропни плейотропни 
свойствасвойства

взаимодействие взаимодействие 
с хормонис хормони

мастен и мастен и 
белтъчен метаб.белтъчен метаб.

транспорт                   транспорт                   
на йони и АКна йони и АК

клетъчна клетъчна 
диференциациядиференциация

апоптозаапоптоза
синтезсинтез
  на на NONO

МСМС

АТ АТ IIII

адреналинадреналин

растежен растежен 
хормонхормонлептинлептин

ЗДТ2ЗДТ2АХАХ

Velloso L. et al. Diabetes Metan Res Rev 2006; 22: 98-107



Инсулин – АТ II: взаимодействия

• Взаимодействията между двата хормона се изразяват в 
редица събития, свързани с различни клетъчни функции, 
които се намират под контрола на инсулина 

Velloso L. et al. Diabetes Metan Res Rev 2006; 22: 98-107



Ранни взаимодействия м/у сигналните 
системи на АТ II и инсулин

 На клетъчно ниво (Фигура): 
  AT II, чрез активиране на 
някои кинази (PI 3K, ERK, 
JNK), индуцира 
фосфорилирането и 
деактивирането на ключови 
елементи от инсулиновите 
сигнални пътища (IR, ISR-1, PI 
3K) 

 На извънклетъчно ниво:
Свръхактивираната РААС 
 води до намаляване на 
усвояването на глюкозата 
от мускулите 
       

*PI 3К- фосфатидилинозлитол 3-киназа; IR- инсулинов рецептор
Velloso L et al. Diabetes Metab Res Rev 2006; 22:98-107 



Взаимодействия в съдовия ендотел

Velloso L. et al. Diabetes Metan Res Rev 2006; 22: 98-107

Нормално инсулинът стимулира образуването на NO в ендотела. В 
изследвания  в/у животни (гризачи), прилагането на AT II води до 
увреждане на инсулиновите  сигнални пътища и до потискане на инсулин-
зависимата вазодилатация.



 
Колкото по-голямо е затлъстяването,

толкова повече АT II се образува

1. Prescott MF, et al. J Am Coll Cardiol 2007; 49 (Suppl A): 370A P 1014-169
2. Archard V et al. Am J Physiol Regulatory Integrative Comp Physiol 292:274-282. doi:10.1152/ajpregu.00439.2005 
 

Ангиотен-
зиноген

AT I
AT II

диференциация на 
адипоцитите 2

Мастни клетки 
(Адипоцити)

Мастна клетка 

(Адипоцит)

 Висцералните адипоцити  продуцират Ангиотензиноген, АСЕ и серинови протеази, 
които катализират конверсията на АT І до АT ІІ
 АT ІІ инхибира диференциацията на пре-адипоцитите до адипоцити и повишава 
липолизата



Алдостерон и ИР

• Повишените плазмени нива на алдостерона са авързани с 
ИР, независимо от другите компоненти на МС 

• Нежеланите ефекти на алдостероновия излишък в/у 
инсулиновата сигнализация определят интереса по 
отношение на ролята на хипералдостеронизма в ПГ на ИР и 
резистентната АХ

Sowers J. et al. Ann Intern Med. 2009 June 2; 150 (11): 776-783



Инхибиторни ефекти на алдостерон и AT II 
в/у инсулиновата метаболитна сигнализация 

в скелетните мускули

Sowers J. et al. Ann Intern Med. 2009 June 2; 150 (11): 776-783



Механизми в развитието на АХ, свързана със 
затлъстяване и последващо бъбречно увреждане

Затлъстяване

↑РААС
активност

↑СНС 
активност

↑тубулна 
абсорбция

на NaCl

AX

ренална 
медуларна 
компресия

ренална
вазодилатаци

я

гломерулна
хипертония

Гломерулосклероза

↑липиди

↑глюкоза



Влияние на инсулиновата резистентност 
върху сърдечната структура и функция

Rutter MK et al. Circulation. 2003;107:458-454.

ООбщо бщо 
затлъстяванезатлъстяване

ХХипертонияипертония

ИИнсулинова нсулинова 
резистентнострезистентност

ХХипергликеиперглике
миямия

ХХиперинсулиниперинсулин
емияемия

ЛЛевокамерна евокамерна 
хипертрофия и хипертрофия и 
левокамернолевокамерно  
рремоделиранеемоделиране

 Повишение на 
клетъчните липиди

 Неензимно гликиране и 
продукти 

 Променено разграждане 
на протеини в миокарда

 Инсулиноподобни, 
медиирани от растежния 
фактор, ефекти

 Променено 
ремоделиране на 
матрикса

 Променен съдов 
къмплаянс

 Активиран симпатикус
 Повишена натриева 

реабсорбция в 
бъбреците

ННарушение в арушение в 
метаболитната метаболитната 
регулациярегулация

ППотенциален отенциален 
механизъммеханизъм



АСЕ-инхибитори, 

структурни различия, 

клинични предимства,

терапевтичен избор 



Структурни различияСтруктурни различия  междумежду  
ACE ACE инхибиторитеинхибиторите

Lisinopril
Quinapril
Enalapril
Ramipril
perindopril

Fosinopril
(Monopril)

Captopril
Zofenopril



Zofenopril добавя към АСЕ-инхибицията 
свои собствени протективни качества





Резултатите с

експерименталните модели ...



Desideri G. et al., Mediators of Inflammation, 
2008,Article ID 305087, 7 pages  



Desideri G. et al. Mediators of Inflammation 2008; 305087
а = р<0,05 или по-ниско спрямо контроли

Ефекти на captopril (CPT), zofenoprilat (ZOF), lisinopril 
(LIS), enalaprilat (ENA) 

върху вътреклетъчния glutathione 
(GSH, % от контрол) след прилложение на TNF



Zofenopril: по-изразен стимулиращ ефект върху 
инсулиновата секреция от enalapril

ß-клетки от човешки панкреас

Lupi R, et al. Eur J Endocrinol 2006; 154(2):355-61
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Zofenopril забавя появата на захарен диабет, за 
разлика от enalapril
експериментални модели

Инхибиране на полиурията (глюкозурия) Забавяне появата на диабет 

Bucci M, et al. Vascul Pharmacol 2008; 49(2-3):84-90



Резултатите с

експерименталните модели,

доказани в клиничната практика.



Ефект върху артериалното налягане след 
6-седмично лечение със zofenopril на пациенти с и 
без метаболитни нарушения, включени в SMILE 1

Borghi C, Cicero AF, Ambrosioni E. Vasc Health Risk Manag 20078; 4(3):665-71



Zofenopril: значима редукция на СС инциденти 
при пациенти с метаболитен синдром и 

коронарна болест

Borghi C, Cicero AF, Ambrosioni aE. Vasc Health Risk Manag 2007 8; 4(3):665-71

Пациенти с метаболитен синдром



Първична крайна цел в SMILE 1
при пациенти с хиперхолестеролемия 

Borghi C, et al. Fundament Clin Pharmacol 2009

Шестседмична честота на смъртност и проява на тежка
хронична сърдечна недостатъчност  



Zofenopril – предимства на трета генерация 
АСЕ-инхибитори 

Zofenopril

Предлекарствo SH-група Висока липофилност

•Продължително 

действие
•Висока ефективност и 

при пациенти с 

бъбречна и чернодробна 

недостатъчност

•Антиоксидантен ефект
•Превенция на 

ендотелната дисфункция
•Антиисхемичен ефект
•Противовъзпалителен 

ефект
•Антиатерогенен ефект
•Намалява апоптозата
•Увеличава NO 

•Висока сърдечна и съдова 

бионаличност 
•Висока тъканна АСЕ 

инхибиция
•Увеличение на коронарния 

кръвоток
•Намалява клетъчната 

пролиферация
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