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Диабет и дислипидемия
Два нарастващи глобални проблема на
здравеопазването, които значително
увеличават риска от сърдечно-съдови
заболявания (ССЗ)

Предизвикателство за глобалното здравеопазване
До 2012 г. броят на хората, живеещи с диабет
достигна 371 милиона в световен мащаб.1 Само
през тази година 4,8 милиона души са починали в
резултат на наличието на болестта.1 Ако не се

Разпространението както
на диабет, така и
дислипидемия нараства всяка
година, но се диагностицират
едва 50% от хората, които
имат някое от двете
заболявания.1,2

лекуват, повишените нива на кръвната захар могат
да доведат до сериозни усложнения, засягащи
сърцето и кръвоносните съдове, очите, бъбреците
и нервната система.1
Диабет тип 2,
характеризиращ се с недостатъчно производство
на инсулин или клетъчен отговор към него, е найчесто срещаният тип, като засяга 90-95% от хората
с диабет. Дислипидемията е разстройство на
липопротеиновия метаболизъм, което засяга над
3

300 милиона души по света и води до развитието
на атеросклероза и други свързани заболявания.2

за рисков еквивалент за коронарна болест на
сърцето (КБС),5 тъй като пациентите с диабет тип 2
имат също толкова висок риск за миокарден
инфаркт (МИ) като тези с предходен МИ.6 По същия
начин, липопротеиновият холестерол с ниска
плътност (LDL-C), липопротеиновият холестерол с
висока плътност (HDL-C) и триглицеридите са
независими рискови фактори за ССЗ.7-10
ССЗ е водеща причина за смърт в световен мащаб
През 2010 г. е имало общо 62,5 милиона случая на
КБС в световен мащаб, конгестивна сърдечна
недостатъчност и удар.11 До 2030 г. се очаква този
брой да се увеличи с една трета до 83.9 милиона.11
Всяка година от ССЗ умират повече хора, отколкото
от която и да е друга причина.12 През 2008 г. е имало

Заболеваемостта както от диабет, така и и от
дислипидемия расте всяка година, но едва 50% от

17,3 милиона смъртни случая, приписвани на ССЗ.12
До 2030 г. се очаква смъртните случаи от ССЗ да се

хората, които имат някое от двете заболявания се
диагностицират.1,2

увеличат с 35% на 23,3 милиона.12 През 2010 г.
общите разходи за ССЗ са били 863,00 милиарда

Основни рискови фактори за ССЗ
При хората на възраст от 50 и повече години,
диабетът повишава доживотния риск от ССЗ

щатски долара и се предвижда да достигнат щатски
долара 1,044 милиарда през 2030 г. - увеличение от
22%.11 Ранното откриване и лечение на рисковите
фактори за ССЗ е от съществено значение за

повече от всеки друг единичен рисков фактор.4

намаляване на общата тежест на тази често

Диабет тип 2 също се счита

смъртоносна болест.

Метаболитен синдром
Движеща сила за нова глобална епидемия от ССЗ

Метаболитният синдром идентифицира
пациентите с висок риск от развитие на ССЗ и

Около 20-25% от възрастните по света имат
метаболитен синдром, термин, използван за описание

диабет Повечето хора със ССЗ имат множество
рискови фактори, някои от които са взаимно

на група от такива рискови фактори (фиг. 1). Хората с
метаболитен синдром имат три пъти по-висок риск от

13,14

13

свързани и се струпват заедно.
Наличието на
множество рискови фактори добавя значителен

инфаркт или удар, както и двойно по-висок риск от
смъртност от тези състояния.13 Те също имат пет пъти

риск от ССЗ далеч над сумарния риск, свързан с

по-висок риск от развитие на диабет тип 2.

всеки отделен рисков фактор.

13

Намален HDL-C

13

Хипергликемия

Метаболитен синдром

Повишени
триглицериди

Портативно тестване на HbA1c и липидния панел в
лекарския кабинет
Подкрепа за ранното откриване и контрол на
метаболитен синдром, дислипидемия и диабет

Хипертония

Централно (в коремната
област) затлъстяване
Фигура 1: Клинични компоненти на метаболитния синдром. Според новото определение на Международната
диабетна федерация (International Diabetes Federation - IDF), за да бъде човек идентифициран като имащ метаболитен
13
синдром. той трябва да има затлъстяване в коремната област плюс два от останалите четири фактора.

Подкрепа за ранната диагностика на метаболитния
синдром в кабинета на лекаря
Концентрациите на гликиран хемоглобин (HbA1c)

Оптимизиране управлението на пациенти с дислипидемия
в кабинета на лекаря
Портативното тестване на липидния панел доказано води

отразяват средната гликемия през предходните 2-3
15
месеца. Портативното тестване на HbA1c и липидния

до по-висок процент на пациенти с нива или на общ
холестерол, или на триглицериди в рамките на таргетния

панел, в комбинация с измервания на кръвното
налягане и обиколката на талията, позволява на

обхват, както и до подобрено придържане към
18,19
медикаментите и удовлетворение от лечението.

лекарите да диагностицират пациенти с метаболитен
синдром в рамките на периода на консултацията. Тъй

Портативното тестване на липидния панел също така
доказано подобрява управлението на рисковия холестерол

като много хора, които се изследват за метаболитен

при пациенти с висок риск, както и подобрява постигането

синдром вероятно вече са засегнати от диабет и/или
1,2
ССЗ без да го знаят e важно тези индивиди да се

на целите по отношение на LDL-C, не-HDL-C и общия
холестерол.21,22 По същия начин, лекарите извършват по-

идентифицират рано, така че да могат да се започнат
възможно най-рано интервенции в начина на живот и

голям брой оценки на рискови пациентите за КБС когато
резултатите на пациентите са на разположение по време на

/ или лечение, за да се сведат до минимум
16
усложненията.

самото посещение в сравнение със случаите, когато тези
23
Резултати са на лице след посещението (68% спрямо 19%).

17

20

Портативното тестване... има потенциал
за подобряване мониторинга на хронични
заболявания, терапевтичния контрол и
клиничната ефективност, както и на процеса
на вземане на клинично решение в рамките на
консултацията. 17

Оптимизиране управлението на пациенти с диабет в

Незабавната обратна връзка за резултатите от HbA1c с

При управлението на диабета, измерването на HbA1c

кабинета на лекаря
Незабавната обратна връзка за резултатите на HbA1c

помощта на портативно устройство може да подобри
гликемичния контрол на пациентите

е златният стандарт за дългосрочно проследяване на
гликемичния контрол и е допълнение към

може да подобри гликемичния контрол на пациентите
Обичайно тестване

рамките на HbA1c-таргетния си обхват.17,24-28 Бързите
резултати от HbA1c също подпомагат вземането на

0

клинично решение по отношение на подходящото
интензифициране на лечението, 29,30 подобряват
придържането към медикаментите18 и
удовлетворението на пациента19 и може потенциално
да намалят разноските и разходите за пациента,
свързани с диабет (на базата на проучвания в
Обединеното кралство).25,31 Освен това, пациенти с
диабет, които се тестват чрез портативна система, е
по-вероятно да бъдат мотивирани да се грижат за
състоянието си и считат връзката си с лекаря за поздрава.

19
19

Абсолютна промяна в HbA1c
(%)

(фиг. 2) и да увеличи процента пациенти, които са в

Тестване с портативно устройство

самоконтрола на пациента на кръвната
15,16
/интерстициална глюкоза.
HbA1c тестването има много ползи за пациентите
и техните лекари (Таблица 1).

-0.2
*

-0.4
*

-0.6

HbA1c
тестването е
удобно за
пациента

32,33

Ниска биологична вариабилност
HbA1c
резултатите
от теста са
надеждни

6

12

Месеци
Фигура 2: Промени в нивата на HbA1c (%) от
изходното състояние 6- и 12-месечно проследяване
с портативно тестване и групи с обичайни
28
грижи.
*p < 0.05 спрямо базовата линия.

Висока стабилност на пробата
Възпроизводим резултати от теста
По-добра преданалитична стабилност
на пробата в сравнение с глюкозата
Не се влияе от остри фактори
(напр. стрес, упражнения)
Отразява дългосрочния гликемичен контрол

-0.8
0

Не е необходимо пробата да се взема
на гладно
Пробата може да се взема по всяко време на деня
Необходима е минимална подготовка от страна
на пациента

HbA1c
резултатите от
теста са
свързани с
напредъка на
усложненията
от
заболяването

По-добре прогнозира развитието на ССЗ от
глюкоза
Може да се идентифицират лицата с по-голяма
чувствителност към протеинова гликация
Може да се идентифицират лицата с по-висок
процент усложнения

Таблица 1: Ползите от HbA1c тестването.32,33

Система cobas b 101
Подобряване на грижите за пациента на
място с комбинирано тестване на HbA1c и
липиден панел

Системата cobas b 101 е портативно устройство,

Работният процес от подготовката на пациентите до показването на

което предлага комбинирано тестване на

резултатите от HbA1c и липидния панел е 15 минути

HbA1c и липидния панел* в една платформа.

Системата cobas b 101 може да
подпомогне лекарите да оптимизират
лечението на пациентите с диабет и
дислипидемия, както и ранното
диагностициране на пациенти с
метаболитен синдром, които са
изложени на висок риск от развитие
на ССЗ и диабет.

1

2

6

7

Системата cobas b 101 предлага индивидуално
тестване (HbA1c или липиден панел, поотделно),
както и двойно тестване (HbA1c и липиден
панел, последователно) с бързо време за
връщане на резултат:
• Единичен резултат от тест HbA1c след по-малко
от 6 минути
• Единичен резултат от липидния панел след
3

приблизително 6 минути
• Двоен резултат от HbA1c тест и липидния панел
след 15 минути

4

5

*Тестването на липидния панел включва:

Общ холестерол (измерваем)
Триглицериди (измерваем)
HDL-C (измерваем)
LDL-C (измерваем)

не-HDL-C (измерваем)
Съотношение общ холестерол/HDL-C
(изчисляем)

Едновременно зареждане на двата диска от едно убождане на пръста
Напълнете липидния диск. Оставете липидния диск настрана (макс. 8 мин.)
3 Напълнете HbA1c диска (60 – 90 сек. [макс. време за трансфер])
4 Пъхнете HbA1c диска веднага (6 мин.)
5 Извадете HbA1c диска, когато тестът приключи
6 Пъхнете липидния диск (6 мин.)
7 cobas резултатите за HbA1c и липидния панел се показват заедно накрая
1
2
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