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ПО-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ В ДИСЕРТАЦИЯТА 
 
Съкращения на български език: 
ЗД1 – захарен диабет тип 1 
ЗД2 – захарен диабет тип 2 
НГГ – нарушена гликемия на гладно 
НГТ – нарушен глюкозен толеранс 
ОГТТ – орален глюкозотолерантен тест 
КЗГ – кръвна захар на гладно 
ППКЗ – постпандиална кръвна захар 
ИТМ – индекс телесна маса 
СУП – сулфанилуреен препарат 
ИБС – исхемична болест на сърцето 
 
Съкращения на английски език: 
GLP-1 – глюкагоноподобен пептид-1 
GIP – глюкозозависим инсулинотропен полипептид 
DPP-4 – дипептидил пептидаза-4 
HOMA – хомеостазен модел за оценка на инсулиновата 

резистентност 
GIPR – глюкозозависим инсулинотропен полипептиден рецептор 
GLP-1 RA – глюкагоноподобен пептид – 1 рецепторен аналог 
NPY – невропептид Y 
GLUT – глюкозен транспортер 
HbA1c – гликиран хемоглобин  
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Захарният диабет поради широкото си разпространение е 

социалнозначимо заболяване. Около 90% от пациентите страдат от 
захарен диабет тип 2, като техният брой нараства драматично в 
световен мащаб. Нарушената функция на -клетките при захарен 
диабет тип 2 се асоциира с понижено действие на стомашно-
чревните хормони – глюкагоно-подобен пептид-1 (GLP-1) и глюкозо-
зависим инсулинотропен пептид (GIP), наречени инкретини. 
Инкретиновият ефект е доказан въз основа на сравнително по-
изразеното покачване на инсулина при орално в сравнение с венозно 
натоварване с глюкоза. Инкретиновият ефект определя 50-70% от 
постпрандиалния инсулинов отговор, но при захарен диабет тип 2 е 
нарушен - нивата на GLP-1 са понижени в комбинация с намален 
отговор и към двата инкретина – GLP-1 и GIP. Данните по отношение 
на захарен диабет тип 1 са оскъдни 

GLP-1 се произвежда от L-клетките на илеума, стимулира 
секрецията на инсулин в отговор на хранителни стимули по глюкозо-
зависим механизъм. Това води до намаление на постпрандиалната 
хипергликемия без риск от хипогликемия. Доказано е, че GLP-1 има 
много по-мощен ефект от GIP за стимулиране на инсулиновата 
секреция както във физиологични условия, така и при наличие на 
захарен диабет тип 2. GLP-1, за разлика от GIP, по глюкозо-зависим 
начин понижава и секрецията на глюкагон от -клетките на 
панкреаса, съответно продукцията на глюкоза от черния дроб. Като 
сумарен ефект при покачване на кръвната захар GLP-1 стимулира 
секрецията на инсулин и потиска тази на глюкагон, което води до 
нормализиране на гликемията. Обратно, при гладуване и понижаване 
на кръвната захар не се освобождава GLP-1, което води до потискане 
на инсулиновата секреция и повишаване на секрецията на глюкагон 
- продукцията на глюкоза от черния дроб се увеличава като естествен 
защитен механизъм срещу настъпващата хипогликемия. 

GLP-1 действа посредством свързване със своите рецептори, 
които се откриват както в панкреасните клетки, така и в клетките на 
централната и периферната нервна система, на стомашно-чревния 
тракт, сърцето, белия дроб, бъбреците, мастната и мускулната 
тъкани, съдовия ендотел. Това обуславя многообразните му, 
плейотропни действия, измежду които и кардиопротективни – 
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намаление на ендотелната дисфункция, размера на 
атеросклеротичните плаки, исхемията и миокардните лезии, 
подобрение на липидните отклонения, миокардната функция и 
артериалната  хипертонията.  

GLP-1 забавя изпразването на стомаха като потиска пилоро-
дуоденалния мотилитет и по дозо-зависим начин забавя 
преминаването на храната към по-долните отдели на стомашно-
чревния тракт. Това апетиторегулиращо действие се подсилва и от 
потискане на апетита на гладно, чрез все още неизяснено 
централномозъчно действие.  

Инкретините бързо се разграждат от високоспецифичния ензим 
дипептидил пептидаза–4 (DPP-4), който ги превръща в неактивни 
метаболити. DPP-4 може да инактивира над 50% от GLP-1 за около 1 
мин. и над 50% от GIP за около 7 мин.  

При пациентите със захарен  диабет тип 2 се наблюдава 
намален „инкретинов ефект”, което е силно доказателство за 
значението на GLP-1. Намалената способност на пациентите с 
диабет тип 2 да постигнат подобен постпрандиален (глюкозо-
зависим) инкретинов ефект най-вероятно се дължи на намалени 
циркулиращи нива на GLP-1. Нарушението е следствие на понижена 
секреция на инкретиновия хормон от червата или на неговото 
повишено елиминиране (ензимно разграждане от хормона от 
дипептидил пептидаза-4). Независимо от нарушения инкретинов 
ефект, наблюдаван при пациентите със захарен диабет тип 2, 
способността на GLP-1 (когато е наличен) да стимулира 
инсулиновата секреция от бета-клетките на панкреаса изглежда е 
запазена. Нещо повече, способностите на GLP-1 да забавя 
стомашното изпразване и да потиска секрецията на глюкагон също 
остават незасегнати при тези пациенти.Tези наблюдения показват, 
че нарушеният инкретинов ефект е по-вероятно да е следствие на 
снижената секреция на инкретинови хормони в отговор на 
хранителни симули, отколкото да се дължи на намалената му 
способност да предизвиква подходящите отговори в таргетните 
тъкани.  

Понастоящем не е напълно ясно дали нарушението на 
инкретиновия ефект, наблюдавано при пациентите със захарен 
диабет тип 2, е причина или следствие на диабетното състояние. 
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Намалените циркулиращи нива на GLP-1 изглежда са първичната 
причина за нарушената способност на пациентите със захарен  
диабет тип 2 да поддържат ефективна постпрандиална инсулинова 
секреция, докато чувствителността на таргетните тъкани към 
действието на инкретиновите хормони (когато те са налични) остава 
запазена.  Въпреки че има несъответствие между редица проучвания 
за това дали GLP-1 нива са нормални или снижени при пациенти със 
захарен диабет тип 2,  няколко скорошни изследвания са показали 
скромно снижаване на GLP-1 при  диабетици. И докато 
фармакологични количества GLP-1 са много ефективни при 
подобряване на инсулиновата секреция при захарен диабет тип 2,  
скорошно проучване установи, че при сравнимо ниво на 
циркулиращия пептид чувствителността на пациенти със захарен 
диабет на GLP-1 е значително намалена в сравнение с недиабетици. 
Проучване сред пациенти със захарен диабет  в  Япония показва 
липса на сигнификантна разлика в нивата на  GLP-1 спрямо пациенти 
с нормален въглехидратен толеранс. Проучване в Дания показва, че 
намаленият инкретинов ефект не е първично събитие в развитието 
на захарен диабет тип 2, а вследствие на диабетното състояние.  
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 
 

1. Цел 
Да се определят базалните нива на главните инкретинови 

хормони GLP-1 (glucagon-like peptide-1; глюкагоно-подобен пептид–1) 
и GIP (glucose-dependent insulinotropic polypeptide, глюкозо-зависим 
инсулинотропен полипептид) при българска популация пациенти с 
двата основни типа захарен диабет (тип 1 и тип 2) с оглед изясняване 
ролята на инкретините в патогенезата на захарния диабет, свързан 
както с хиперинсулинемични, така и с инсулинопенични състояния и 
определяне мястото на последните в пациент-центрираните лечебни 
стратегии. 

 

 

2. Задачи 
 

1. Определяне нивата на инкретиновите хормони – GLP-1 и GIP при 
пациенти със захарен диабет тип 1 и тип 2 и  при съответни по 
пол и възраст клинично здрави лица, служещи за контролна 
група. 

2. Съпоставяне нивата на инкретиновите хормони при пациенти 
със захарен диабет тип 1 и контролна група. 

3. Съпоставяне нивата на инкретиновите хормони – GLP-1 и GIP 
между пациентите със захарен диабет тип 1 и тип 2. 

4. Съпоставяне нивата на инкретиновите хормони – GLP-1 и GIP 
между пациентите със захарен диабет тип 2, приемащи и 
неприемащи DPP 4-инхибитори (инхибитори на ензима 
дипептидил-пептидаза-4, разграждащ нативните инкретинови 
хормони). 

5. Определяне нивата на инкретиновите хормони при пациенти с 
новодиагностицирани въглехидратни нарушения  - нарушена 
гликемия на гладно, нарушен глюкозен толеранс и захарен 
диабет тип 2 и сравняването им с контролна група.  
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6. Определяне на антропометрични параметри (ръст, тегло, индекс 
на телесна маса, биоимпедансен анализ на количество и 
процент мастна тъкан и свободни от масти тъкани); параметри 
на гликемичен контрол (пре- и постпрандиална кръвна захар, 
имунореактивен инсулин, гликиран хемоглобин), липиден 
профил (общ и HDL-холестерол, триглицериди) при 
патологичната група като цяло, при патологичните подгрупи, 
оформени според типа на захарния диабет. 

7. Анализиране на взаимовръзките на GLP-1 и GIP при пациенти с 
новооткрити въглехидратни нарушения и показатели на бета-
клетъчна сензитивност и биохимични параметри.   

8. Търсене на полово обусловени разлики в нивата на 
инкретиновите хормони – GLP-1 и GIP, както и в останалите 
антропометрични и биохимични показатели, на база на 
резултатите при всички патологични групи и подгрупи и при 
контролната група. 
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III. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 
          

1. Дизайн на проучването. 
С оглед изпълнението на поставените цели и задачи се проведе 

трансверзално, обсервационно, тип случай-контрола проучване при 
българска популация пациенти със захарен диабет тип 1, захарен 
диабет тип 2,  пациенти с новооткрити въглехидратни нарушения 
/нарушена гликемия на гладно, нарушен глюкозен толеранс и захарен 
диабет тип 2/ и контролна група пациенти без въглехидратни 
нарушения. 

 
2. Подбор на клиничните и контролната група 
Скринираните за участие в проучването мъже и жени са 

набирани от пациенти, хоспитализирани  в Клиника по 
Ендокринология  и болести на обмяната при УМБАЛ „Свети Георги“ 
ЕАД, както и насочвани от ендокринолозите от Пловдивски регион за 
целите на проучването. 

В проучването са включени общо 239 пациента – 33 пациента със 
захарен диабет тип 1, 83 пациента със захарен диабет тип 2, 51 
пациента с новодиагностицирани въглехидратни нарушения и 
контролна група от 72 клинично здрави лица без въглехидратни 
нарушения. 

Проучването отговаря на стандартите и критериите за научност и 
етичност и е одобрено от Комисията по Научна етика към Съвета по 
научно-изследователската дейност при Медицински университет – 
Пловдив с Протокол № Р-8273/20.10.2016. Проведените по протокола 
прегледи  и изследвания на всички участници в проучването са 
направени при включването им след предварително подписване на 
„Информирано съгласие за участие“. Всички те изпълват критериите 
за подбор на пациенти и контроли. 

Критерии за подбор на пациентите: 
Включващи критерии 

1. Пациенти с доказан захарен диабет тип 1 и тип 2 от 18 до 80 
годишна възраст. 

2. Липса на други неадекватно компенсирани ендокринни 
заболявания – патология на щитовидна и паращитовидни 
жлези, хипоталамични, хипофизарни, надбъбречни и гонадни 
заболявания. 

3. Подписано информирано съгласие. 
Изключващи критерии 

1. Лечение с GLP-1 аналози и рецепторни агонисти. 
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2. Тежко остро усложнение при вземането на кръвните проби 
(диабетна кетоацидоза, хиперосмоларна некетогенна кома, 
хипогликемия). 

3. Наличие на бъбречна, чернодробна, дихателна и сърдечна 
недостатъчност. 

4. Неподписано информирано съгласие. 
5. Бременност. 

 
3. Място на провеждане на проучването 
Снемането на анамнеза, провеждането на клиничен преглед, 

биоимпедансен анализ, попълването на анкетна карта и вземането 
на биологичен материял/кръв  се проведе в Клиниката по 
Ендокринология и болести на обмяната – УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД. 
Всички кръвни проби са изработени в Централна клинична 
лаборатория към УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД.   

 
4. Характеристика на проведените изследвания 
Настоящото проучване се проведе в Клиника по Ендокринология и 

болести на обмяната при УМБАЛ  „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив. При 
всички участници в проучването бяха извършени следните клинични 
измервания и лабораторни изследвания: анамнеза, тегло, ръст, 
биоимпедансен анализ на телесен състав, хематологични, биохимични 
показатели и инкретинови хормони. Лицата от контролната група, които 
бяха с неуточнен въглехидратен толеранс, проведоха орален глюкозо 
толерансен тест с измерване на кръвна захар на 0-ва, 60-та, 120-та и 
180-та минута и имунореактивен инсулин на 0-ва, 60-та  и 120-та минута 
след перорален прием на 75 грама глюкоза.    

 
5. Методи на изследване 
5.1. Клинични методи 
Анамнеза:  
Снетата анамнеза включва подробни данни за давност  и тип на 

захарен диабет, провеждана терапия, наличие/липса на усложнения, 
придружаващи заболявания и минали оперативни интервенции.  

Физикален статус: 
Определяне на ръст, тегло, ИТМ – табл.1 , систолно артериално 

налягане, диастолно артериално налягане, пулс, термочувствителност, 
виброусет и пулсации на периферни артерии       
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Табл. 1. Характеристика на телесното тегло според критерийте на СЗО 
от 1997 год.  

ИТМ Класификация 
< 18.5 тегло под нормата 

18.5-24.9 нормално тегло 
25.0-29.9 наднормено тегло 
30.0-34.9 затлъстяване клас I 
35.0-39.9 затлъстяване клас II 

≥ 40.0 затлъстяване клас III 
 
5.2. Клинико-лабораторни 
Всички клинично-лабораторни изследвания са извършени в 

Централна Клинична Лаборатория при УМБАЛ „Свети Георги“ – ЕАД 
Пловдив. За всички изследвани показатели се извършва системен 
вътрелабораторен контрол на качеството чрез участие на НСВОК и 
международна програма Labquality, за което лабораторията 
разполага със съответните сертификати. 

Кръвта за клинично-лабораторните изследвания е осигурена 
чрез затворена система за вземане на биологичен материал 
(Primavette 2.6ml, KABE LABORTECHNIK). Биологичният материал е 
вземан сутрин (между 7:30 и 8:00 ч.) на гладно, при пациентите 
провеждащи обременяване с глюкоза материал е вземан и в 9:00, 
10:00 и 11:00 часа. Взетата кръв, след образуване на съсирек, е 
центруфогирана за 15 мин. при 3000 об/мин за отделяне на серум. 
Едната част от нея непосредствено след това е използвана за 
определяне на хематологични, клинико-химични  и хормонални 
показатели. Останалата част от серума се поставяше  в конична 
пластмасова епруветка  с капаче  тип Eppendorf и се съхраняваше 
при около -20oC до извършване анализа на високоспециализираните 
показатели – глюкагоно-подобен пептид-1 (GLP-1) и глюкозо-
зависим инсулинотропен пептид (GIP). 

5.2.1. Хормонални показатели 
GIP (IBL, Japan) 
Принцип на метода: ELISA (Еnzyme-Linked Immunosorbent 

Assay)  – имунометричен метод от сандвичев тип за количествено 
определяне на активната форма на GIP в човешка плазма с EDTA.  

Аналитичен ход: 
GIP в плазмата образува комплекс антиген-антитяло с 

високоспецифично антитяло (заешки Anti-GIP IgG), имобилизирано 
на дъното на кладенчовата плака. След инкубация за 60 min при 
температура 37°С се  отмива излишъкът от буфер и проба. Към 
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образуваните комплекси  антиген-антитяло се добавя HRP-
маркирано високочувствително антитяло (миши Anti-GIP IgG). 
Пробите се инкубират за 60 min при температура 4°С. Несвързаните 
антитела се отмиват, след което в кладенчетата се добавя хромоген 
Tetra Methyl Benzidine (TMB). Пробите се инкубират на тъмно на 
стайна температура за 30 min. Цветната реакция се стопира чрез 
добавяне на Stop разтвор. Концентрацията на  GIP се определя 
колориметрично по калибрационна крива.  

Анализатор: Sirio SEAC – Microplate reader 
Аналитична надеждност:  
▪ Обхват на измерване: 1.6 - 100 pg/mL; Калибрация: 8 точки (0; 

1.6; 3.1; 6.3; 12.5; 25, 50, 100 pg/mL) 
▪ Чувствителност: 1.24 pg/mL 
▪ Граница на откриване: 1.6 pg/mL 
▪ Невъзпроизводимост в серия – CV от 4.2 до 5.1% 
▪ Обща невъзпроизводимост – CV от 5.5 до 7.1% 
▪ Recovery: от 95 до 103.5% 
▪ Специфичност: Методът е специфичен – не се установява 

кръстосана реакция с  човешки GIP (3-42), глюкагон, човешки 
GLP-1 и човешки GLP-2.    

GLP-1 (9-36/37) 
Принцип на метода: ELISA (Еnzyme-Linked Immunosorbent 

Assay)  – имунометричен метод от сандвичев тип за количествено 
определяне на GLP-1 в човешка плазма с EDTA.  

Аналитичен ход: 
GLP-1 в плазмата образува комплекс антиген-антитяло с 

високоспецифично моноклонално антитяло (миши Anti-GLP-1 IgG), 
имобилизирано на дъното на кладенчовата плака. След инкубация за 
60 min при температура 37°С се  отмива излишъкът от буфер и проба. 
Към образуваните комплекси  антиген-антитяло се добавя HRP-
маркирано високочувствително антитяло (миши Anti-GIP IgG). 
Пробите се инкубират за 60 min при температура 2-8°С. 
Несвързаните антитела се отмиват, след което в кладенчетата се 
добавя хромоген Tetra Methyl Benzidine (TMB). Пробите се инкубират 
на тъмно на стайна температура за 30 min. Цветната реакция се 
стопира чрез добавяне на Stop разтвор. Концентрацията на  GLP-1 се 
определя колориметрично по калибрационна крива.  

Анализатор: Sirio SEAC – Microplate reader 
Аналитична надеждност:  
• Обхват на измерване: 1.25- 80 pmol/L; Калибрация: 8 точки 

(0; 1.25; 2.5; 5; 10; 20, 40, 80 pmol/L) 
• Чувствителност: 0.36 pmol/L 
• Граница на откриване – 1.25 pmol/L 
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• Невъзпроизводимост в серия – CV oт 6.5 до 10.3% 
• Обща невъзпроизводимост – CV от 3.8 до 10.9% 
• Recovery: от 95 до 103.5% 
• Специфичност: Методът е специфичен – не се установява 

кръстосана реакция с  човешки GLP-1 (активна форма), GLP-
2, глюкагон, човешки GIP (1-42) и човешки GIP (3-42). 

5.2.2. Хематологични показатели 
Основните хематологични анализи (левкоцити, еритроцити, 

тромбоцити, определяне на концентрацията на хемоглобина, 
хематокрит,  математическите показатели на еритроцити и 
тромбоцити) са извършени на хематологичен анализатор НЕМАТ – 8 
(SEAC S.R.L., Italy )  с оригинални реактиви на фирмата SEAC S.R.L.   

5.2.3. Клинико-биохимични   показатели 
Всички анализи са извършени на клинично-химичен анализатор 

Beckman Coulter, модел AU 480, по оригинални програми. 
Глюкоза 
Метод: Ензимен UV (хексокиназен) 
Реактиви: тест-набор Beckman Coulter Кат. № OSR6121 
Аналитична надеждност: 
▪ Невъзпроизводимост в серия – CV от 1.12 до 1.36% 
▪ Невъзпроизводимост във време – CV от 1,86 до 2.04% 
▪ Неточност: – d от -1.27 до 0.36% 
Общ холестерол 
Метод: колориметричен (CHOD-PAP) 
Реактиви: тест-набор Beckman Coulter Кат. № OSR6116 
Аналитична надеждност: 
▪ Невъзпроизводимост в серия – CV от 0.72 до 1.11% 
▪ Невъзпроизводимост във време – CV от 1,13 до 1.62% 
▪ Неточност:  – d от -1.63 до 2.32% 
HDL – холестерол 
Метод: Директен ензимно-колориметричен 
Реактиви: тест-набор Beckman Coulter Кат. № OSR6187 
Аналитична надеждност: 
▪ Невъзпроизводимост в серия – CV от 0.61 до 1.25% 
▪ Невъзпроизводимост във време – CV от 1,48 до 2.12% 
▪ Неточност:  – d от – 2.47 до 4.32% 
Триглицериди 
Метод: колориметричен (GPO-PAP) 
Реактиви: тест-набор Beckman Coulter Кат. № OSR61118 
Аналитична надеждност: 
▪ Невъзпроизводимост в серия – CV от 0.81 до 1.16% 
▪ Невъзпроизводимост във време – CV от 2,2 до 3.09% 
▪ Неточност:  – d от -2.95 до 1.22% 
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Гликиран хемоглобин  се изследва  с имуно-инхибиторен тест 
за количествено определяне. 

Микроалбуминурия – имуно-турбидиметричен тест за 
количесвено определяне.  

Имунореактивен  инсулин 
Принцип на метода  - CLIA (хемилуминисцентен имунохимичен 

анализ) - – кит на фирма Beckman Coulter, Inc., USA  
Аналитичен ход:. Инсулинът от пробата се свързва с 

имобилизирано върху твърдата фаза (парамагнитни частици) 
моноклонално анти-инсулин антитяло и с анти-инсулиново антитяло, 
маркирано с алкална фосфатаза. След инкубация (за захващане на 
свързаните с твърдата фаза комплекси от магнитното поле) 
несвързаните парамагнитни частици се промиват. Прибавя се 
луминисциращ субстрат (Lumi-Phos 530). Излъчената светлина се 
измерва с луминометър. Концентрацията на инсулин е 
правопропорционална на силата на сигнала. 

Калибрация: 6 точки (0; 1.0; 10; 50; 150; 300 μIU/mL) 
Анализатор: Access 2 ImmunoassaySystem, BeckmanCoulter, Inc., 

USA 
Аналитична надеждност:  
▪ Линейност (delutionrecovery): 96 – 104% 
▪ Граница на откриване – 0.03μIU/mL 
▪ Невъзпроизводимост в серия – CV от 2.0 до 4.2% 
▪ Невъзпроизводимост във време – CV от 3.1 до 5.6% 
▪ Специфичност: Методът е специфичен – не се установява 

кръстосана реакция с билирубин (10 mg/dL), с триглицериди 
(20.32 mmol/L), с C-peptide (20 000 pmol/L).  
Референтни граници: 1.9 – 23.0 μIU/mL. 

5.3. Биоимпедансен анализ                        
В настоящото проучване биоимпедансния анализ се 

осъществяваше  с помощта на биоанализатор  модел Tanita BC-420. 
Използваха се референтни стойности за % телесни мазнини, 
препоръчани от лицензирания софтуерен продукт за апарати Tanita 
Monitor, version 2.7.0 

 
6. Използвани статистически методи  
   Статистическият анализ, интерпретацията и представянето на 

получените данни се извърши посредством програма за 
статистическа обработка SPSS (SPSS Inc., IBM SPSS Statistics), 
версия 21.0. При проверката на хипотези, за ниво на значимост, при 
което се отхвърля нулевата хипотеза, бе избрана стандартната 
стойност p ≤ 0.05. 
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Използвани бяха следните методи: 
• Графичен анализ – за визуализация на получените 

резултати. 
• Дескриптивен анализ – в табличен вид е представено 

честотното разпределение на разглежданите признаци, 
разбити по групи на изследване.  

• Корелационен анализ на Пирсън за променливи с 
нормално разпределение. 

• Тест на Kolmogorov-Smirnov – за определяне вида на 
разпределение. 

• Тест на Mann-Whiteney – за съпоставка на количествени 
величини при две независими извадки  с разпределение, 
различно от нормалното. 
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IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
 
Задача 1 
Характеристика на изследваните болни   
За периода януари 2017 г. до май 2018 г. са изследвани 239 

пациенти – 33 пациенти със захарен диабет тип 1, 83 пациенти със 
захарен диабет тип 2, 51 пациенти с новодиагностицирани 
въглехидратни нарушения и контролна група от 72 пациенти без 
въглехидратни нарушения. Пациентите са разпределени в 7 групи – 
група 1 – захарен диабет тип 1, група 2 – захарен диабет тип 2, група 
3,4,5 и 6 – пациенти с новодиагностицирани въглехидратни 
нарушения и група 7 – контроли. По технически причини при 3 
пациенти не се изследват нива на GIP. 

Група 1 
В група 1 са включени 33 пациенти с диагностициран захарен 

диабет тип 1 – 15 мъже и 18 жени. В Табл. 2 са представени 
възрастта, антропометричните характеристики и показателите на 
гликемичен контрол общо за цялата група. 
 
Табл.2. Показатели общо за цялата група – възраст, тегло, ИТМ, НвА1с, КЗГ, 
ППКЗ. 

  Възраст Тегло ИТМ HbA1c КЗГ ППКЗ 

N Valid 33 29 29 33 33 32 
Missing 0 4 4 0 0 1 

Mean 34,55 65,283 22,6500 9,249 10,152 10,266 
Median 33,00 64,900 23,0303 9,400 9,000 9,150 
Mode 18a 51,0a 15,76a 5,6a 14,4 8,0 
Std. Deviation 9,934 14,7573 3,33391 1,9454 4,8879 5,3067 
Variance 98,693 217,776 11,115 3,785 23,892 28,161 
Minimum 18 42,9 15,76 5,6 3,7 4,0 
Maximum 55 99,2 29,30 14,1 20,7 25,8 

Percentiles 
25 26,00 51,500 20,0587 8,000 6,100 5,625 
50 33,00 64,900 23,0303 9,400 9,000 9,150 
75 41,50 77,000 24,1030 10,500 14,400 13,550 

 
В Табл. 3 са представени възрастта, антропометрични 

характеристики и показатели на гликемичен контрол при мъже със 
захарен диабет тип 1. Пациентите със ЗД тип 1 са със средна възраст 
– 36,8 г. , средно тегло – 79,2 кг, ИТМ – 24,9 кг/м2 и Гликиран 
хемоглобин – 9,1%. 
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Табл. 3. Показатели за мъже със ЗД тип 1 – възраст, тегло, ИТМ, НвА1с, КЗГ, 
ППКЗ. 

  Възраст Тегло ИТМ HbA1c КЗГ ППКЗ 

N Valid 15 12 12 15 15 15 
Missing 0 3 3 0 0 0 

Mean 36,80 79,267 24,9793 9,154 9,362 11,215 
Median 38,00 78,700 23,7996 8,700 6,800 10,600 
Mode 31a 64,9a 21,19a 5,6a 4,2a 4,7a 
Std. Deviation 7,993 10,4701 2,65094 1,8846 4,8415 4,8649 
Variance 63,886 109,622 7,028 3,552 23,440 23,668 
Minimum 25 64,9 21,19 5,6 4,2 4,7 
Maximum 50 99,2 29,30 14,1 17,2 19,8 

Percentiles 
25 31,00 72,625 23,2434 8,000 5,300 6,920 
50 38,00 78,700 23,7996 8,700 6,800 10,600 
75 41,00 83,350 28,0692 10,110 14,500 15,000 

         
 В Табл. 4 са представени възрастта, антропометрични 

характеристики и показатели на гликемичен контрол при жени със 
захарен диабет тип 1. Пациентките със ЗД тип 1 са със средна 
възраст – 32,67 г., средно тегло – 55,4 кг, ИТМ – 21,0 кг/м2 и Гликиран 
хемоглобин – 9,3%. 
 
Табл. 4. Показатели за жени със ЗД тип 1 – възраст, тегло, ИТМ, НвА1с, КЗГ, 
ППКЗ. 

  Възраст Тегло ИТМ HbA1c KZG PPKZ 

N Valid 18 17 17 18 18 17 
Missing 0 1 1 0 0 1 

Mean 32,67 55,412 21,0058 9,328 10,811 9,429 
Median 30,00 56,500 20,2170 9,750 9,850 8,000 
Mode 18a 51,0 15,76a 10,7 3,7a 4,0a 
Std. Deviation 11,178 7,4535 2,77093 2,0456 4,9658 5,6803 
Variance 124,941 55,555 7,678 4,184 24,659 32,266 
Minimum 18 42,9 15,76 5,6 3,7 4,0 
Maximum 55 67,0 25,42 13,4 20,7 25,8 

Percentiles 
25 23,75 49,300 18,8278 7,925 6,675 5,000 
50 30,00 56,500 20,2170 9,750 9,850 8,000 
75 42,00 61,350 23,3136 10,700 14,025 12,500 

   
На Графика 1 са представени средни стойности на показателите 

общо и разделени по пол. 
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Графика 1 – Средни стойности на показателите общо и  по пол. 

 
Група 2 
В група 2 са включени 83 пациенти с диагностициран захарен 

диабет тип 2 – 36 мъже и 46 жени, но 3 от тях са отпаднали от анализа 
поради технически причини. В Табл. 5 са представени възрастта, 
антропометрични характеристики и показатели на гликемичен 
контрол общо за цялата група.  

 
Табл. 5. Показатели за цялата група – възраст, тегло, ИТМ, НвА1с, КЗГ, 
ППКЗ. 

  Възраст Тегло ИТМ HbA1c KЗГ ППКЗ 

N Valid 80 71 71 81 78 80 
Missing 3 12 12 2 5 3 

Mean 58,35 99,073 35,2829 7,761 8,247 8,550 
Median 58,00 96,700 33,9855 7,500 7,600 7,850 
Mode 67 96,7a 22,48a 7,9 7,6 4,9a 
Std. Deviation 9,534 22,3889 7,33974 2,0126 2,6610 3,6685 
Variance 90,889 501,262 53,872 4,051 7,081 13,458 
Minimum 36 60,0 22,48 4,8 4,2 2,1 
Maximum 83 160,0 61,08 15,0 15,8 21,0 

Percentiles 
25 51,25 84,300 29,7000 6,250 6,275 6,025 
50 58,00 96,700 33,9855 7,500 7,600 7,850 
75 66,75 110,700 38,9739 8,800 9,448 10,475 

 
В Табл. 6 са представени възрастта, антропометрични 

характеристики и показатели на гликемичен контрол при мъже със 
захарен диабет тип 2. Пациентите със ЗД2 са със средна възраст – 
57,06 г., средно тегло – 109,23 кг, ИТМ – 35,20 кг/м2  и  Гликиран 
хемоглобин – 7,9%.     
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Табл. 6. Показатели за мъже със ЗД тип 2 – възраст, тегло, ИТМ, НвА1с, КЗГ, 
ППКЗ. 

  Възраст Тегло ИТМ HbA1c KZG PPKZ 

N Valid 35 32 32 36 34 36 
Missing 1 4 4 0 2 0 

Mean 57,06 109,231 35,2090 7,903 8,630 8,164 
Median 58,00 107,800 33,2333 7,800 7,650 7,350 
Mode 62 96,0a 24,50a 6,6a 7,6 5,3a 
Std. Deviation 9,356 21,8741 6,62200 1,9701 2,8787 3,3914 
Variance 87,526 478,477 43,851 3,881 8,287 11,502 
Minimum 36 75,7 24,50 4,8 5,1 4,2 
Maximum 81 160,0 50,06 13,0 15,8 19,8 

Percentiles 
25 49,00 94,250 29,9544 6,325 6,525 5,700 
50 58,00 107,800 33,2333 7,800 7,650 7,350 
75 63,00 124,675 38,8383 9,575 10,000 9,425 

         
В Табл. 7 са представени възрастта, антропометрични 

характеристики и показатели на гликемичен контрол при жени със 
захарен диабет тип 2. Пациентките със ЗД2 са със средна възраст – 
59,16 г., средно тегло – 90,54 кг, ИТМ – 35,47 кг/м2  и  Гликиран 
хемоглобин – 7,658%.   
 
Табл. 7. Показатели за жени със ЗД тип 2 – възраст, тегло, ИТМ, НвА1с, КЗГ, 
ППКЗ. 

  Възраст Тегло ИТМ HbA1c KZG PPKZ 

N Valid 44 38 38 44 43 43 
Missing 2 8 8 2 3 3 

Mean 59,16 90,547 35,4778 7,658 7,943 8,931 
Median 59,00 90,000 34,6989 7,250 7,500 8,300 
Mode 67 80,6a 22,48a 5,1a 7,6 4,9a 
Std. Deviation 9,674 19,5836 8,02799 2,0838 2,5015 3,9129 
Variance 93,579 383,519 64,449 4,342 6,257 15,311 
Minimum 36 60,0 22,48 4,9 4,2 2,1 
Maximum 83 160,0 61,08 15,0 15,1 21,0 

Percentiles 
25 52,25 77,475 29,4871 6,148 6,100 6,100 
50 59,00 90,000 34,6989 7,250 7,500 8,300 
75 67,00 101,725 40,5362 8,625 9,200 11,000 

 
На Графика 2 са представени средни стойности на показателите 

общо и разделени по пол.  
 



21 
 

Графика 2 – Средни стойности на показателите общо и по пол. 
 
Групи 3, 4, 5 и 6 
В групи 3, 4, 5 и 6 са включени общо 51 пациенти с 

новодиагностицирани въглехидратни нарушения. Нарушена 
гликемия на гладно (НГГ) – 18 пациенти, нарушен глюкозен толеранс 
(НГТ) – 12 пациенти, НГГ+НГТ – 9 пациенти и 12 пациенти с 
новооткрит ЗД2, от които 17 мъже и 33 жени и един отпаднал от 
анализ пациент по технически причини. 

В Табл. 8 са представени възрастта, антропометрични 
характеристики и показатели от орален глюкозотолерансен тест 
(ОГТТ). 
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Табл. 8. Показатели общо за цялата група – възраст, тегло, ИТМ и ОГТТ.  
  Възраст Тегло ИТМ GLU0 GLU60 GLU120 GLU180 INS0 INS60 INS120 HOMA 

N Valid 50 49 49 50 49 49 48 49 49 49 49 
Missing 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 

Mean 42,12 102,998 35,4393 6,568 11,302 8,872 6,180 12,3700 81,8908 67,2269 3,7036 
Median 42,00 100,000 34,1600 6,400 11,200 8,500 5,600 10,2000 76,0100 52,4900 2,9600 
Mode 33a 100,0 33,83 6,1 9,3a 8,3a 6,7 2,21a 13,29a 6,60a 3,70 
Std. Deviation 12,879 21,1771 6,65742 ,9655 2,4236 2,4266 1,8359 7,46246 48,43027 56,70457 2,56487 
Variance 165,863 448,470 44,321 ,932 5,874 5,888 3,370 55,688 2345,491 3215,408 6,579 
Minimum 19 65,0 24,83 4,9 4,7 4,1 3,6 2,21 13,29 6,60 ,48 
Maximum 82 177,6 62,18 8,9 15,9 14,3 11,2 31,77 225,55 300,00 11,55 

Percentiles 
25 33,00 89,150 31,9804 5,900 9,750 7,300 4,825 7,3100 41,9050 30,6750 2,1071 
50 42,00 100,000 34,1600 6,400 11,200 8,500 5,600 10,2000 76,0100 52,4900 2,9600 
75 50,25 114,000 37,8800 7,150 12,550 10,350 6,975 15,3150 106,2300 83,5600 4,4759 

В Табл. 9 са представени възрастта, антропометрични характеристики и показатели на ОГТТ при мъже 
с новооткрити въглехидратни нарушения. Пациентите се презентират със средна възраст – 45,82 г., средно 
тегло – 104,9 кг, ИТМ – 33,13кг/м2  и НОМА индекс – 3,23. 
Табл. 9. Показатели при мъже – възраст, тегло, ИТМ и ОГТТ. 

  Възраст Тегло ИТМ GLU0 GLU60 GLU120 GLU180 INS0 INS60 INS120 HOMA 

N Valid 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 45,82 104,959 33,1347 6,711 12,169 9,232 6,382 10,3665 73,7806 54,4547 3,2314 
Median 44,00 103,600 33,0400 6,900 11,500 8,500 5,500 9,0700 70,0200 47,3600 2,3784 
Mode 40a 100,0a 33,83 6,1a 8,0a 8,6 5,5 2,21a 13,29a 6,60a ,48a 
Std. Deviation 11,398 16,7804 3,76174 1,0184 2,3377 2,3128 2,0366 7,66981 47,41390 38,80782 2,73931 
Variance 129,904 281,581 14,151 1,037 5,465 5,349 4,148 58,826 2248,078 1506,047 7,504 
Minimum 20 76,9 24,83 4,9 8,0 6,0 3,9 2,21 13,29 6,60 ,48 
Maximum 63 145,0 42,00 8,4 15,9 14,3 10,6 31,77 178,35 125,77 11,00 

Percentiles 
25 39,50 92,500 30,9722 6,000 10,650 8,050 4,850 5,6950 28,5600 17,8950 1,5910 
50 44,00 103,600 33,0400 6,900 11,500 8,500 5,500 9,0700 70,0200 47,3600 2,3784 
75 56,50 114,500 35,4400 7,400 14,450 10,850 8,200 11,5750 105,2800 86,4750 3,6787 



23 
 

В Табл. 10. са представени възрастта, антропометрични характеристики и показатели на ОГТТ при 
жени с новооткрити въглехидратни нарушения. Пациентките  се презентират  със средна възраст – 40,21 
г., средно тегло – 101,95 кг, ИТМ – 36,66 кг/м2  и НОМА индекс – 3,95. 
        

Табл. 10. Показатели при жени – възраст, тегло, ИТМ и ОГТТ. 

  Възраст Тегло ИТМ GLU0 GLU60 GLU120 GLU180 INS0 INS60 INS120 HOMA 

N Valid 33 32 32 33 32 32 31 32 32 32 32 
Missing 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 

Mean 40,21 101,956 36,6636 6,495 10,841 8,681 6,069 13,4344 86,1994 74,0122 3,9544 
Median 40,00 98,000 35,5800 6,300 11,100 8,400 5,600 11,4800 77,9750 54,3350 3,1550 
Mode 33a 82,0a 25,39a 6,1a 9,3a 8,3a 6,7 4,23a 16,06a 11,60a ,90a 
Std. Deviation 13,341 23,3633 7,54074 ,9447 2,3753 2,4996 1,7413 7,24531 49,15483 63,75264 2,47509 
Variance 177,985 545,844 56,863 ,892 5,642 6,248 3,032 52,494 2416,197 4064,399 6,126 
Minimum 19 65,0 25,39 4,9 4,7 4,1 3,6 4,23 16,06 11,60 ,90 
Maximum 82 177,6 62,18 8,9 15,0 13,4 11,2 29,88 225,55 300,00 11,55 

Percentiles 
25 30,00 86,500 32,4031 5,865 9,300 6,875 4,800 8,4675 44,1800 35,6550 2,3024 
50 40,00 98,000 35,5800 6,300 11,100 8,400 5,600 11,4800 77,9750 54,3350 3,1550 
75 48,00 114,000 39,6103 7,100 12,200 10,025 6,900 17,4250 120,5700 80,7475 4,7673 
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На Графика 3 са представени средни стойности на показателите 
общо и разделени по пол.  

 

Графика 3 – Средни стойности на показателите общо и по пол. 

 
Група 7 
В група 7 са включени 72 контроли, като в анализите участват 71 

лица – 43 жени, 28 мъже поради отпадане на 1 пациент по технически 
причини. В Табл. 11 са представени възрастта и  антропометрични 
характеристики. 
 
Табл. 11. Показатели общо за цялата група – възраст, тегло и  ИТМ. 

  Възраст Тегло ИТМ 

N Valid 71 68 68 
Missing 1 4 4 

Mean 35,04 82,578 29,8371 
Median 32,00 80,500 29,7400 
Mode 26a 63,0a 25,50a 
Std. Deviation 12,408 25,7634 9,28880 
Variance 153,955 663,750 86,282 
Minimum 17 45,1 17,30 
Maximum 70 158,0 54,60 

Percentiles 
25 26,00 61,400 21,7048 
50 32,00 80,500 29,7400 
75 43,00 97,750 35,2286 

 
В Табл. 12 са представени възрастта и антропометрични 

характеристики при мъжете контроли. Лицата се презентират  със 
средна възраст – 38,75 г., средно тегло – 109,143 кг и  ИТМ – 35,98 
кг/м2. 



25 
 

Табл. 12. Показатели при мъже – възраст, тегло и ИТМ. 
  Възраст Тегло ИТМ 

N Valid 28 27 27 
Missing 0 1 1 

Mean 38,75 109,143 35,9860 
Median 36,50 115,000 35,4900 
Mode 28 115,0 19,20a 
Std. Deviation 10,166 38,2001 13,00517 
Variance 103,357 1459,250 169,134 
Minimum 28 54,2 19,20 
Maximum 55 158,0 53,41 

Percentiles 
25 29,00 69,600 23,2550 
50 36,50 115,000 35,4900 
75 49,00 150,000 51,9000 

          
В Табл. 13 са представени възрастта и антропометрични 

характеристики при жените контроли. Лицата се презентират  със средна 
възраст – 38,75 г., средно тегло – 109,143 кг и  ИТМ – 35,98 кг/м2. 
        
Табл. 13. Показатели при жени – възраст, тегло и ИТМ. 

  Възраст Тегло ИТМ 

N Valid 43 41 41 
Missing 1 3 3 

Mean 34,57 79,530 29,1315 
Median 32,00 80,000 28,3984 
Mode 26 63,0a 25,50a 
Std. Deviation 12,655 22,4385 8,63235 
Variance 160,152 503,484 74,517 
Minimum 17 45,1 17,30 
Maximum 70 140,0 54,60 

Percentiles 
25 24,00 60,650 21,2306 
50 32,00 80,000 28,3984 
75 42,00 95,950 34,4000 

          
На Графика 4 са представени средни стойности на показателите 

общо и разделени по пол.  
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Графика 4 – Средни стойности на показателите общо и по пол. 

 

Задача 2  
Глюкагоно-подобният пептид-1 (GLP-1) и глюкозозависимия 

инсулинотропен пептид (GIP) представляват естествени инкретинови 
хормони, които се секретират съответно от L- и  K- клетките на 
интестиналната лигавица в отговор на физиологичната стомашно-
чревна глюкозна абсорбция. Инкретиновият ефект е доказан въз 
основа на сравнително по-изразеното покачване на инсулина при 
орално в сравнение с венозно натоварване с глюкоза. При пациенти 
със захарен диабет тип 2 инкретиновият ефект е намален, докато 
данните при захарен диабет тип 1 (ЗД 1) са разнородни, при някои 
пациенти се описва нормална инкретинова реакция. В литературата 
съществува недостатъчно информация за нивата на инкретиновите 
хормони и инкретиновия ефект при захарен диабет тип 1 (ЗД 1). 

Една от целите на нашето проучване е анализиране нивата на 
GLP-1 и GIP при пациенти от мъжки и женски пол със ЗД1 и 
сравняването им с контроли.При провеждане на сравнителен анализ 
за цялата група пациенти със ЗД1 (мъже и жени) се установява 
статистически значима разлика (p<0,005) в полза на GIP при ЗД1 
спрямо контроли (Табл. 14). 
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Табл. 14. Сравнителен анализ на GIP при ЗД1 и контроли  
GIP, pg/ml             

подгрупа N Mean SD 25 per Median 75 per 
Захарен диабет тип 1 33 23,1 11,2 15,7 21,5 32,4 
Контроли 33 15,2 8,4 8,0 13,6 21,7 

 
GIP, pg/ml           

подгрупа Приложен тест p-value Заключ. N1 N2 
Захарен диабет тип 1 
<--> Контроли Mann-Whitney U 0,005 Yes 33 33 

 

 

 
Диаграма 1. Сравнителен анализ на GIP при ЗД1 и контроли 

 
При анализиране нивата на GLP-1 при ЗД1 и контроли не се 

установява статистически значима разлика (p<0,681). 
 

Табл. 15. Сравнителен анализ на GLP-1 при ЗД1 и контроли 

 

 
 
 
 

GLP-1, pmol/l             
подгрупа N Mean SD 25 per Median 75 per 

Захарен диабет тип 1 33 15,2 16,5 6,9 9,9 16,1 
Контроли 33 11,5 7,1 6,2 9,1 17,0 

GLP-1, pmol/l           
подгрупа Приложен тест p-value Заключ. N1 N2 

Захарен диабет  тип 1 
<--> Контроли Mann-Whitney U 0,681 No 33 33 
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Диаграма 2. Сравнителен анализ на GLP-1 при ЗД1 и контроли 

 
С цел да премахнем влиянието на фактора пол проведохме 

сравнителен анализ на GLP-1  GIP отделно за жени и мъже. При 
анализиране нивата на GIP при жени със ЗД1 спрямо жени контроли 
се установиха сигнификантно по-високи нива при жените със ЗД1 
спрямо контроли и наличие на статистически значима разлика 
(p<0,04) – табл. 16. 
 
Табл. 16. Сравнителен анализ  на GIP при жени със  ЗД1 и жени  контроли 

 

 

 
Диаграма 3. Сравнителен анализ на GIP при жени със  ЗД1 и жени контроли 

Жени       
GIP, pg/ml             

подгрупа N Mean SD 25 per Median 75 per 
Захарен диабет тип 1 18 24,3 12,8 11,6 23,7 36,0 
Контроли 18 15,6 9,9 7,3 11,8 25,9 

GIP, pg/ml           
подгрупа Приложен тест p-value Заключ. N1 N2 

Захарен диабет  тип 1 
<--> Контроли Mann-Whitney U 0,040 Yes 18 18 
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При анализиране нивата на GLP-1 при жени със ЗД1 спрямо жени 
контроли не се установиха сигнификантни разлики (p<0,090) – табл. 17. 

 
Табл. 17. Сравнителен анализ  на GLP-1 при жени със  ЗД1 и жени  контроли 

 

 

 
Диаграма 4. Сравнителен анализ на GLP-1 при жени със  ЗД1 и жени контроли. 

 
При анализиране нивата на GIP при мъже със ЗД1 спрямо мъже 

контроли се установиха сигнификантно по-високи нива при мъжете 
със ЗД1 спрямо контроли и наличие на статистически значима 
разлика (p<0,041) – табл. 18. 
 
Табл. 18. Сравнителен анализ  на GIP при мъже със  ЗД1 и мъже  контроли 

 

Жени       
GLP-1, pmol/l             

подгрупа N Mean SD 25 per Median 75 per 
Захарен диабет тип 1 18 19,0 20,7 7,4 10,0 21,6 
Контроли 18 9,8 6,6 5,5 6,6 16,0 

GLP-1, pmol/l           
подгрупа Приложен тест p-value Заключ. N1 N2 

Захарен диабет  тип 
1 <--> Контроли Mann-Whitney U 0,090 No 18 18 

Мъже       
GIP, pg/ml             

подгрупа N Mean SD 25 per Median 75 per 
Захарен диабет тип 1 15 21,6 9,0 15,7 21,3 28,5 
Контроли 15 14,8 6,5 8,1 18,0 21,0 

GIP, pg/ml           
подгрупа Приложен тест p-value Заключ. N1 N2 

Захарен диабет  тип 1 
<--> Контроли Mann-Whitney U 0,041 Yes 15 15 
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Диаграма 5.  Сравнителен анализ на GIP при мъже със  ЗД1 и мъже контроли 

 
При анализиране нивата на GLP-1 при мъже със ЗД1 спрямо 

мъже контроли не се установиха сигнификантни разлики (p<0,090) – 
табл. 19. 

 
Табл. 19. Сравнителен анализ  на GLP-1 при мъже със  ЗД1 и мъже  контроли 
Мъже       
GLP-1, pmol/l             

подгрупа N Mean SD 25 per Median 75 per 
Захарен диабет тип 1 15 10,5 7,5 6,2 8,7 12,2 
Контроли 15 10,1 4,8 6,6 9,6 12,0 
 

 

 
Диаграма 6.  Сравнителен анализ на GLP-1 при мъже със  ЗД1 и мъже контроли 

 
Повишаващият се интерес към инкретиновите хормони при ЗД 1 

се свързва с данните от редица проучвания при опитни животни, 

GLP-1, pmol/l           
подгрупа Приложен тест p-value Заключ. N1 N2 

Захарен диабет  тип 1 
<--> Контроли Mann-Whitney U 1,000 No 15 15 
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които доказват запазване или подобряване на бета-клетъчния 
апарат, както и повишаване на остатъчната инсулинова секреция. 
Резултатите от настоящото проучване показват наличие на 
сигнификантно по-високи нива на GIP при пациентите със ЗД 1 в 
сравнение с тези при лицата без въглехидратни нарушения. Не се 
отчита сигнификантна разлика в нивата на GLP-1 между двете 
изследвани групи.  

GLP-1 и GIP имат способността да предпазват бета-клетките от 
апоптоза и да удължават техния живот. Инхибиране на апоптозата на 
човешките островни клетки от GLP-1 и exendin-4 се свързва от една 
страна с процеса на „down”-регулация на каспаза–3 на ниво mRNA на 
активния протеин, а от друга - на “up”-регулацията на анти-
апоптозния протеин Bcl–2. При проведени проучвания с 
експериментални животни се доказва, че GLP-1 води до повишаване 
на бета-клетъчната маса по различен от анти-апоптоичния 
механизъм, а именно – чрез стимулация на островната клетъчна 
неогенеза от прекурсорните клетки.  GLP-1 и exendin-4 активират 
клетъчната пролиферация на инсулин-експресиращи клетки, 
отчетена с инкорпорирането на маркиран тимидин или 
бромодезоксиуридин in vivo при мишки. 

In vitro проучвания при животински модели с неавтоимунен 
захарен диабет показват, че инкретин базираните агенти имат 
потенциал да повишават бета-клетъчната маса. Предполагаемите 
механизми включват повишена експресия на ключови 
транскрипционни фактори като – панкреасен и дуоденален homebox-
1, стимулатор на островната неогенеза и бета-клетъчна 
пролиферация, предполагаема  диференциация на бета-клетъчни 
прекурсори и инхибиция на бета-клетъчна апоптоза. Ефектите на 
инкретин-базираните агенти са тествани при NOD мишки с 
автоимунен диабет. Еxendin-4 показва благоприятен ефект върху 
масата на бета-клетките, когато се прилага заедно с anti-CD-3 
антитела  или самостоятелно без никаква имунна интервенция.   

Редица автори обсъждат и изказват хипотези за приложение на 
GLP-1 при пациенти с дебют на захарен диабет тип 1 с цел 
регенерация и намаляване на апоптозата на бета-клетъчния апарат 
и подобряване на остатъчната инсулинова секреция.  

Няколко доказателства предполагат, че и човешките бета-клетки 
могат потенциално да реагират на инкретинови агенти. 
Първоначално, регенерирането на човешките островни клетки 
продължава дълго след началото на захарен диабет тип 1, което 
предполага, че дори когато почти цялата маса на бета-клетките е 
изчерпана, човешкият панкреас все още отговаря на лечения, 
способни да разширят бета-клетъчната маса. Тази концепция е 
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подкрепена от скорошни наблюдения на увеличаваща се 
концентрация на С-пептид при бременни жени с дългогодишен 
захарен диабет тип 1, известен бета-клетъчен трофичен стимул. 
Второ, exenatide подобрява функцията на трансплантирани островни 
клетки при пациенти със захарен диабет тип 1. Трето, при пациентите 
със захарен диабет тип 2 на терапия с метформин, тези които 
получават и exenatide имат 2,4 пъти по-висока бета-клетъчна 
функция за една година, в сравнение с тези, които получават 
инсулин.  

В терапевтично отношение нарастват данните за приложение на 
GLP-1 аналози при захарен диабет тип 1 като допълнение към 
инсулиновата терапия. Пилотно проучване на exenatide и анти- CD 25 
моноклонални антитела при пациенти с дългогодишен захарен 
диабет тип 1 не показва ефект върху остатъчната бета-клетъчна 
функция.Негативните резултати от това проучване показват, че при 
захарен диабет тип 1 възстановяването на функцията на бета-
клетките при пациенти  с продължителна давност на заболяването 
може да се окаже трудно, тъй като при аутопсионни проучвания се 
изчислява остатъчна бета-клетъчна маса около 10% при захарен 
диабет тип 1 с малка давност и около 1% остатъчна бета-клетъчна 
маса при дългогодишен захарен диабет тип 1.   Ето защо, идеалният 
прозорец за използване на инкретин-базираните агенти е вероятно 
преди или непосредствено след диагностицирането, когато 
значителна бета-клетъчна маса е все още жизнеспособна.  

T. Vilsboll  и сътрудници провеждат проучване в което изследват 
GLP-1 и GIP при пациенти със затлъстяване, ЗД тип 2 и ЗД тип 1, 
както и зависимостта на инкретиновите нива от размера на 
хранителния стимул. Измерени са плазмените концентрации на 
инкретиновите хормони по време на два хранителни теста (260 kcal и 
520 kcal) при 8 пациента със ЗД тип 1, 8 слаби здрави индивиди, 8 
затлъстели лица със ЗД тип 2 и 8 затлъстели здрави лица. Ранните 
реакции на общ GLP-1 (интактен пептид плюс първичен метаболит) 
са еднакви при четирите групи по време на двата хранителни теста, 
докато късните реакции са значително по-високи по време на 
голямата доза храна в сравнение с малката. При пациентите с ЗД тип 
1 се описва нормална реакция на общ и интактен GLP-1 в сравнение 
със здравите лица със сходно телесно тегло.Ранните реакции на общ 
и интактен GIP са значително по-високи при пациентите със ЗД тип 1 
и слабите здрави лица  по време на голямата доза храна, което 
показва съхранен инкретинов ефект и съответства на нашите данни 
по отношение на базалната инкретинова секреция при пациентите 
със ЗД1.  
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В проуване на C.J. Greenbaum  и сътр. са изследвани особена 
група пациенти със ЗД тип 1, представящи се с нормална гликемия 
на гладно и постпрандиална хипергликемия. При пациентите са 
проведени орален глюкозотолерансен тест и инсулин модифициран 
интравенозен глюкозотолерансен тест и е оценен инкретиновият 
ефект. Не се установяват различия в нивата на GIP и GLP-1 на гладно 
и постпрандиално между контролната група и групата със ЗД тип 1, 
което отново е в унисон с нашите данни. И при двете групи 
отделянето на инсулин е значително по-високо по време на 
перорален прием на глюкоза, отколкото при интравенозно 
въвеждане. Но, инкретиновият ефект представлява значително по-
висок процент от постпрандиалното отделяне на инсулин при 
контролната група, в сравнение с групата със ЗД тип 1. Спадът на 
инкретиновия ефект при групата със ЗД тип 1 е най-изразен на 60-та 
минута след приема на глюкозата – наполовина при съпоставяне с 
реакцията при контролната група. 

Тази опитна постановка показва комплексни и нееднозначни 
нарушения на инкретиновия ефект при пациентите със ЗД 1, чиято 
оценка зависи от насоката и дизайна на проведените проучвания. 
Сигнификантно по-високите нива на GIP и съпоставимите нива на 
GLP-1  при пациенти със ЗД 1 в сравнение с лица без въглехидратни 
нарушения са в подкрепа на хипотезата за запазени инкретинови 
нива при този тип захарен диабет. За по-прецизна оценка на 
„инкретиновия ефект“ при ЗД1 е необходимо разширяване обхвата 
на анализите и допълнителни целенасочени изследвания в насока 
измерване и на постпрандиалните нива на GIP и GLP-1.  

 
Изводи: 
- Нивата на GIP са сигификантно по-високи при жени и мъже със 

ЗД1 спрямо съответните им клинично здрави контроли без 
въглехидратни нарушения. 

- Не се открива сигнификантна разлика в нивата на GLP-1 при 
мъже и жени със ЗД1 спрямо контроли. 

- Сигнификантно по-високите нива на GIP и съпоставимите нива 
на GLP-1  при пациенти със ЗД 1 в сравнение с лица без 
въглехидратни нарушения са в подкрепа на хипотезата за 
запазени инкретинови нива и ефект при този тип захарен 
диабет.  

- За по-прецизна оценка на „инкретиновия ефект“ при ЗД1 е 
необходимо разширяване обхвата на анализите и 
допълнителни целенасочени изследвания в насока измерване 
и на постпрандиалните нива на GIP и GLP-1. 
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Задача 3  
При захарен диабет тип 2 се открива намален инкретинов ефект 

според повечето проучвания и настоящата концепция. Това се дължи 
на отклонения в секрецията и действието на GLP-1 и GIP, които са 
разнопосочни  - ефектът на  GLP-1 с съхранен, но нивото му е 
понижено, докато по отношение на GIP – неговата концентрация е в 
нормални граници но ефектът му е понижен. Данните по отношение 
на нивата на инкретините и инкретиновия ефект при захарен диабет 
тип 1 са оскъдни и разнопосочни. 

Поставихме си за задача да анализираме базалните нива на  
GLP-1 и GIP при пациенти със ЗД2 и ЗД1. При анализиране на 
резултатите отчитаме, че двете сравнявани групи не са съпоставими 
по възраст, тегло и ИТМ.  

При анализиране нивата на GIP при пациенти със ЗД1 спрямо 
ЗД2 не се установява статистически значима разлика (p<0,239) – 
табл. 20, диаграма 7. 
 
Табл. 20. Сравнителен анализ  на GIP при пациенти със  ЗД1 / ЗД2 

 

 

 
Диаграма 7.  Сравнителен анализ на GIP при пациенти със  ЗД1 / ЗД2 
 
При анализиране нивата на GLP-1 при пациенти със ЗД1 спрямо 

ЗД2 не се установява статистически значима разлика (p<0,781) – 
табл. 21, диаграма 8. Установяваме ендопосочност на резултатите по 

GIP, pg/ml             
подгрупа N Mean SD 25 per Median 75 per 

Захарен диабет тип 1 33 33,9 29,0 15,7 22,5 43,8 
Захарен диабет тип 2 83 41,6 33,6 15,0 31,5 58,8 

GIP, pg/ml           
подгрупа Приложен тест p-value Заключ. N1 N2 

Захарен диабет тип 1 <--> 
Захарен диабет тип 2 Mann-Whitney U 0,239 No 33 83 
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отношение базалните нива на инкретиновите хормони при 
провеждане на сравнителен анализ при пациенти със ЗД1 спрямо 
пациенти със ЗД2. 
 
Табл. 21. Сравнителен анализ  на GLP-1 при пациенти със  ЗД1 / ЗД2 

 

 

 
Диаграма 8.  Сравнителен анализ на GLP-1 при пациенти със  ЗД1 / ЗД2 

 
С цел търсене на половообусловени разлики в нивата на GLP-1  

и GIP анализирахме нивата на инкретините при ЗД1 и ЗД2, като ги 
разделихме по пол. При анализиране нивата на GIP при мъже със 
ЗД1 спрямо ЗД2 не се установява статистически значима разлика 
(p<0,289) – табл. 22, диаграма 9. 
 
Табл. 22. Сравнителен анализ  на GIP  при мъже със  ЗД1 / ЗД2 

 

GLP-1, pmol/l             
подгрупа N Mean SD 25 per Median 75 per 

Захарен диабет тип 1 33 15,2 16,5 6,9 9,9 16,1 
Захарен диабет тип 2 83 13,2 10,2 6,8 10,8 15,6 

GLP-1, pmol/l           
подгрупа Приложен тест p-value Заключ. N1 N2 

Захарен диабет тип 1 <--> 
Захарен диабет тип 2 Mann-Whitney U 0,781 No 33 83 

Мъже       
GIP, pg/ml             

подгрупа N Mean SD 25 per Median 75 per 
Захарен диабет тип 1 15 37,6 30,8 15,7 22,5 64,6 
Захарен диабет тип 2 37 50,3 39,7 19,5 41,0 76,1 

GIP, pg/ml           
подгрупа Приложен тест p-value Заключ. N1 N2 

Захарен диабет тип 1 <--> 
Захарен диабет тип 2 Mann-Whitney U 0,289 No 15 37 
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Диаграма 9.  Сравнителен анализ на GIP при мъже със  ЗД1 / ЗД2 

 

При анализиране нивата на GLP-1 при мъже със ЗД1 спрямо ЗД2 
не се установява статистически значима разлика (p<0,425) – табл. 23, 
диаграма 10. 
 

Табл. 23. Сравнителен анализ  на GLP-1  при мъже със  ЗД1 / ЗД2 

 

 

 
Диаграма 10.  Сравнителен анализ на GLP-1 при мъже със  ЗД1/ЗД2 

 
При анализиране нивата на GIP при жени със ЗД1 спрямо ЗД2 

също не се установява статистически значима разлика (p<0,506) – 
табл. 24, диаграма 11. 

 
           

Мъже       
GLP-1, pmol/l             

подгрупа N Mean SD 25 per Median 75 per 
Захарен диабет тип 1 15 10,5 7,5 6,2 8,7 12,2 
Захарен диабет тип 2 37 13,0 10,3 6,9 10,4 15,8 

GLP-1, pmol/l           
подгрупа Приложен тест p-value Заключ. N1 N2 

Захарен диабет тип 1 <--> 
Захарен диабет тип 2 Mann-Whitney U 0,425 No 15 37 
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Табл. 24. Сравнителен анализ  на GIP  при жени със  ЗД1 / ЗД2 

 

 

 
Диаграма 11.  Сравнителен анализ на GIP при жени със  ЗД1/ЗД2 

 
При анализиране нивата на GLP-1 при жени със ЗД1 спрямо ЗД2 

не се установява статистически значима разлика (p<0,638) – табл. 25, 
диаграма 12. 
 
Табл. 25. Сравнителен анализ  на GLP-1  при жени със  ЗД1 / ЗД2 

 

 

Жени       
GIP, pg/ml             

подгрупа N Mean SD 25 per Median 75 per 
Захарен диабет тип 1 18 30,8 28,0 10,8 23,7 39,6 
Захарен диабет тип 2 46 34,5 26,2 13,4 27,7 47,4 

GIP, pg/ml           
подгрупа Приложен тест p-value Заключ. N1 N2 

Захарен диабет тип 1 <--> 
Захарен диабет тип 2 Mann-Whitney U 0,506 No 18 46 

Жени       
GLP-1, pmol/l             

подгрупа N Mean SD 25 per Median 75 per 
Захарен диабет тип 1 18 19,0 20,7 7,4 10,0 21,6 
Захарен диабет тип 2 46 13,3 10,2 6,7 11,5 15,8 

GLP-1, pmol/l           
подгрупа Приложен тест p-value Заключ. N1 N2 

Захарен диабет тип 1 <--> 
Захарен диабет тип 2 Mann-Whitney U 0,638 No 18 46 
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Диаграма 12.  Сравнителен анализ на GLP-1 при жени със  ЗД1/ЗД2 
 
Не се установяват сигнификантни разлики в базалните  нива на 

инкретиновите хормони – GLP-1 и GIP при пациенти със ЗД1 спрямо 
ЗД2 при цялата група пациенти и при разделянето им по пол, 
независимо от разликите в теглото, ИТМ, възраста между двата 
основни типа захарен диабет.  

T.Vilsboll  и сътрудници провеждат проучване в което изследват 
GLP-1 и GIP при пациенти със затлъстяване, ЗД тип 2 и ЗД тип 1, 
както и зависимостта на инкретиновите нива от размера на 
хранителния стимул. Измерени са плазмените концентрации на 
инкретиновите хормони по време на два хранителни теста (260 kcal и 
520 kcal) при 8 пациента със ЗД тип 1, 8 слаби здрави индивиди, 8 
затлъстели лица със ЗД тип 2 и 8 затлъстели здрави лица. Ранните 
реакции на общ GLP-1 (интактен пептид плюс първичен метаболит) 
са еднакви при четирите групи по време на двата хранителни теста, 
докато късните реакции са значително по-високи по време на 
голямата доза храна в сравнение с малката. Описват се идентични  
базални нива на GLP-1 при ЗД 1 и ЗД2, което е в подкрепа на 
установените от нас резултати. 

 
Изводи: 
- Не се открива сигнификантна разлика в базалните нивата на 

GLP-1 и GIP при пациенти със ЗД1 спрямо пациенти със  ЗД2. 
- Липсата на разлики в нивата не предполага изразена 

зависимост  на базалните концентрации на инкретините от 
теглото, респ. ИТМ и възрастта при двата типа захарен 
диабет, или отразява комплексните им влияния.  

 

Задача 4 
Глюкагоно-подобният пептид-1 (GLP-1) и глюкозозависимият 

инсулинотропен пептид  (GIP) представляват естествени 
инкретинови хормони, които се секретират от L- и  K- клетките на 
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интестиналната лигавица в отговор на физиологичната стомашно-
чревна глюкозна абсорбция. Ендогенно синтезираните и отделени в 
циркулацията GLP-1 и GIP се характеризират със сравнително кратък 
полуживот (около 2-5 минути) поради бързото им разграждане от 
специфичния ензим дипептидил-пептидаза – 4 (ДПП-4).  

През 1998 г. J. Holst и сътр. за първи път достигат до извода, че 
инхибирането на ензима дипептидил-пептидаза-4 (ДПП-4) 
представлява потенциален антихипергликемичен механизъм. През 
последните години описаният ефект предизвиква нарастващ научно-
изследователски интерес с резултат разработване на нов клас 
медикаменти т. нар. ДПП-4 инхибитори, които успешно се налагат 
като модерен терапевтичен подход при пациенти със ЗД 2. 

Основното действие на ензима ДПП-4 се свързва с 
разграждането на редица биологично активни вещества, играещи 
ключова роля във въглехидратната обмяна. Освен известния GLP-1, 
съществуват и други медиатори, допринасящи за ефекта на ДПП-4. 
Такива са GIP и някои невропептиди като хипофизарен активиращ 
аденилат циклазата пептид (РАСАР). Известно е, че РАСАР се 
отделя от невроните, достигащи до островните клетки като по този 
начин проявява своя ефект върху глюкозната хомеостаза – 
стимулира инсулиновата секреция, потенцира глюкозната 
утилизация в адипоцитите, засилва антилиполитичното действие на 
инсулина. 

Установено е, че ДПП-4 има отношение и към невропептид Y 
(NPY1-36) – селективно го разцепва до получаване на NPY 3-36 с 
краен резултат промяна в афинитета му към свързване със 
специфичния рецептор Y1 – процес, опосредстващ 
антилиполитичната функция на невропептида. Редица проучвания 
показват, че в мастната тъкан се експресират гени за производство 
както на ДПП-4 рецептори, така и на протеините Y1  и Y5, които 
медиират действието на NPY в адипоцитите при бозайници.  Тези 
факти предполагат, че употребата на ДПП-4 инхибитори може да 
повиши проадипогенния ефект на NPY.  

Използваните в съвременната клиничната практика ДПП-4 
инхибитори се характеризират с висока селективност по отношение 
на ензима ДПП-4 и свеждат до минимум риска от изява на странични 
ефекти поради инхибиране на ензими, принадлежащи към същото 
семейство (ДПП-8 и ДПП-9).  

Една от задачите на настоящия научен труд е да се извърши 
сравнителен анализ по отношение на базалните серумни нива на 
инкретиновите хормони GLP-1 и GIP при пациенти със ЗД2 на 
монотерапия с метформинов препарат и пациенти със ЗД 2 на 
комбинирано лечение с ДПП-4 инхибитор и метформинов препарат. 
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Изследвахме базални нива на инкретиновите хормони при 46 
пациенти (26 жени и 20 мъже ), от които  32 пациенти на терапия с 
метформин (доза 1500-3000мг) и 14 пациенти на комбинирана 
терапия ДПП4-инхибитор/метформин( линаглиптин-5мг и метформин 
– 1700-3000мг). Регистрираха се сигнификантно по-високи серумни 
нива на GIP при пациентите със ЗД 2 на комбинирана терапия с DPP-
4 инхибитор и метформин в сравнение с  пациентите със ЗД2  на 
монотерапия с метформинов препарат (P<0,000) (Табл. 26) 
(Диаграма 13).  

 
Табл. 26. Сравнителен анализ на GIP при пациенти на терапия с 
метформин/метформин+ДПП4. 

 

 

 
Диаграма 13. Сравнителен анализ на GIP при пациенти на терапия  

с метформин / метформин+ДПП4 
 

При анализиране нивата на  GLP-1 при пациентите със ЗД 2 на 
комбинирана терапия - DPP-4 инхибитор и метформин спрямо 
пациентите на монотерапия с метформинов препарат не се 
установява статистически значима разлика (P<0,057) (Табл. 27) 
(Диаграма 14). 
 
 
 

GIP, pg/ml             
подгрупа N Mean SD 25 per Median 75 per 

Метформин 32 33,0 21,9 12,6 34,9 49,8 
ДПП4-инх/метформин 14 74,8 36,4 40,1 73,6 113,5 

GIP, pg/ml           
подгрупа Приложен тест p-value Заключ. N1 N2 

Метформин <-->  
ДПП4 инх/ метформин Mann-Whitney U 0,000 Yes 32 14 
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Табл. 27. Сравнителен анализ на GLP-1 при пациенти на терапия с 
метформин/метформин+ДПП4 

 

 

 
Диаграма 14. Сравнителен анализ на GLP-1 при пациенти на терапия с 

метформин/ метформин+ДПП4 
 
Доказано е, че приложението на ДПП-4 инхибиторите води до 

забавяне на ендогенното разграждане на инкретините GLP-1 и GIP. 
Все още не е напълно известно, обаче, дали ефектите на тези 
перорални антидиабетни средства се дължат единствено и изцяло на 
удължения полуживот на горепосочените пептиди. 

Установено е, че след прием на храна концентрациите на 
активен GLP-1 значимо се увеличават (двукратно) при изследвани 
пациенти със ЗД 2, приемащи ДПП-4 инхибитори в сравнение с тези 
при лица на плацебо. Крайният резултат е подобряване на 
гликемичния контрол.  

Метформиновият препарат – като монотерапия или в 
комбинация с други антихипергликимизиращи медикаменти се 
препоръчва от всички съществуващи съвременни консенсуси за 
лечение на ЗД 2. Поради факта, че притежава множество 
плейотропни ефекти, метформинът се утвърждава като средство на 
първи избор за лечение на пациенти със ЗД 2.  При непостигнат 
оптимален гликемичен контрол добър терапевтичен подход 

GLP-1, pmol/l             
подгрупа N Mean SD 25 per Median 75 per 

Метформин 32 12,8 5,9 8,3 12,5 16,6 
ДПП4-инх/метформин 14 9,2 7,1 5,0 5,6 12,4 

GLP-1, pmol/l           
подгрупа Приложен тест p-value Заключ. N1 N2 

Метформин <-->  
ДПП4 инх/ метформин Mann-Whitney U 0,057 No 32 14 
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представлява комбинацията на бигванид с ДПП-4 инхибитор. 
Съществуват проучвания, които доказват необходимостта от ранно 
започване на комбинирано лечение с ДПП-4 инхибитор и метформин. 
Данните от изследване на Williams–Herman и сътр. показват по-
голяма вероятност за бързо постигане на оптимален гликемичен 
контрол с комбинирана терапия ситаглиптин и метформин при 
пациенти със ЗД 2, които до момента не са получавали антидиабетни 
медикаменти.  

Метформинът повишава концентрациите на GLP-1  с около 1,5 – 
2 пъти в хода на ОГТТ при пациенти със затлъстяване без изявен ЗД 
2 като се счита, че този ефект не се дължи на инхибирането на 
ензима ДПП-4. Приложението както на ДПП-4 инхибитори, така и на 
метформин води до понижаване нивата на плазмената глюкоза по 
твърде различни, но все пак допълващи се механизми. Несъмнено 
комбинацита от ДПП-4 инхибитор и бигванид притежава адитивен 
антихипергликимизиращ ефект, дължащ се най-вероятно на 
повлияването на GLP-1 нивата.  

Данните от нашето проучване показаха сигнификантно по-високи 
серумни нива на GIP при пациентите със ЗД 2 на комбинирана 
терапия с DPP-4 инхибитор и метформин в сравнение с тези при ЗД 
2 пациентите на монотерапия с метформинов препарат (P<0,000). 
Серумните нива на GLP-1 се намериха дори с тенденция към по-
ниски при лицата, приемащи ДПП-4 инхибитор в комбинация с 
метформин, спрямо тези само с прием на метформин, като разликата 
не достигна статистическа значимост (P>0,057). 

Vardarli и сътр. извършват проучване, целящо изследване 
влиянието на метформин (2000 мг/ден), ситаглиптин (100 мг/ден) и 
комбинацията от двата медикамента върху инкретиновия отговор 
(нива на GLP-1 и GIP) при 20 пациенти със ЗД 2, провели перорално 
натоварване с глюкоза (75 г) и интравенозна изогликемична глюкозна 
инфузия. Изследователите установяват повишаване на 
препрандиалните концентрации на общия GLP-1 при лечение с 
метформин – ефект, който не се наблюдава при прием на 
ситаглиптин. Лечението със ситаглипин води до повишаване на 
плазмените концентрации на интактните GLP-1 и GIP както на гладно, 
така и след перорална глюкозна стимулация.  Това води до 
повишаване на инсулиновта секреция след прием на глюкоза или 
след изогликемична интравенозна глюкозна инфузия.  

В проучване на Rauch и сътр. се установява значимо и 
дълготрайно повишаване на нивата на интактните GLP-1 и GIP при 
пациенти със ЗД 2 на лечение с линаглиптин с краен резултат - 
статистически значимо подобрение на гликемичния контрол в 
сравнение с този, регистриран при изследваната плацебо група.   
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Разработени са ELISA китове, предназначени за специфично 
измерване на активните форми на GIP и GLP-1, но не е ясно дали те 
успяват да уловят всички налични биоактивни форми на пептидите. 
В тази насока изследователите Tsuyoshi Yanagimachi и сътр. решават 
да извършат проучване, целящо сравнение на 2 метода на 
изследване на плазмените нива на инкретините GIP и GLP-1 при 
здрави индивиди преди и след приложение на ДПП-4 инхибитори, а 
именно: нов рецептор-медииран биоаналитичен метод и анализ чрез 
наличните конвенционални ELISA китове. По време на оГТТ нивата 
на общия GIP, изследвани чрез ELISA, нарастват до 15-тата минута 
с достигане на пикови стойности от 59,2 ± 8,3 pmol/l на 120-та минута. 
Нивата на активния GIP, изследвани чрез биоаналитичния метод, 
достигат своя пик на 15-тата минута от оГТТ, съотв. – 
43,4 ± 6,4 pmol/l, след което прогресивно се понижават. На 15-тата 
минута от оГТТ след прием на ДПП-4 инхибитор нивата на активния 
GIP, регистрирани чрез биоаналитичния метод, достигат нива 
приблизително 20 пъти по-високи от изходните докато тези на 
тоталния и активен GIP, измерени чрез ELISA, се увеличават само 
1,5-2,1 пъти. При липса на ДПП-4 инхибиция концентрациите на 
общия GLP-1, измерени чрез ELISA, постепенно нарастват до 90-тата 
минута, достигащи до 23,5 ± 2,4 pmol/l, като тези е на активния GLP-
1, установени чрез биоанализа, не достигат явни пикови стойности. 
Последващия прием на ДПП-4 инхибитор води до забележим пик в 
нивата на активния GLP-1, регистрирани чрез биоанализа, като 
стават 1,4 пъти по-високи от нивата, установени без ДПП-4 
инхибитор. Обратно - нивата на тоталния GLP-1, установени чрез 
ELISA, се понижат след лечение с ДПП-4 инхибитор. В заключение – 
активните плазмени нива на GIP и GLP-1 се установяват значимо 
увеличени чрез биоаналитичния метод при лица, лекувани с ДПП-4 
инхибитори, промени, които могат да останат недоловими чрез 
конвенционалните ELISA тестове.  

 
Изводи: 
- Приложението на ДПП4-инхибитори в комбинация с 

метформин води до по-изразено повишаване базалните нива 
на GIP в сравнение с монотерапията с метформин при 
пациенти със ЗД 2. 

- Приложението на ДПП-4 инхибитори в комбинация с 
метформин не повлиява значимо базалните нива на GLP-1 
спрямо монотерапия с метформин при пациенти със ЗД 2 . 

- Необходимо е директно сравнение ефектите на метформин 
като монотерапия, ДПП-4 инхибитори като монотерапия и 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yanagimachi%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28180064
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комбинация от двата медикамента за прецизна оценка на 
индивидуалното им въздействие. 

- Анализирането на базални и постпрандиални нива на GLP-1 и 
GIP при пациенти със ЗД 2 на терапия с ДПП-4 инхибитори и 
метформин поотделно в моно- и комбинирана терапия би могло 
да предостави допълнителна информация за съществуващите 
специфични механизми, опосредстващи ефекта на двата 
медикамента върху основните инкретини. 

- Наличието на доказателства за повлияване на базалните 
нивата на GIP при приложение на ДПП-4 инхибитори 
предполага преоценка/ревизиране  ролята на GIP като 
антидиабетен медикамент. 

- Липсата на сигнификантно въздействие на комбинираната 
ДПП-4/ метформин терапия спрямо монотерапията с 
метформин върху базалните нива на GLP-1 в нашето 
проучване може да отразява и по-изразен ефект на 
метформина за повишаване на GLP-1, спрямо GIP. 

 

Задача 5 
Инкретиновият ефект е отговорен за около 30-60% от 

постпрандиалния С-пептиден отговор  в зависимост от количеството на 
приетата глюкоза. При пациенти със захарен диабет тип 2 
инкретиновият ефект е значително понижен. Понастоящем не е 
напълно ясно дали нарушението на инкретиновия ефект, наблюдавано 
при пациенти със ЗД тип 2, е причина или следствие от диабетното 
състояние. Намалените циркулиращи нива на GLP-1 изглежда са 
първична причина за нарушената способност на пациентите  със ЗД тип 
2 да поддържат ефективна постпрандиална инсулинова секреция, 
докато чувствителността на таргетните тъкани към действието на 
инкретиновите хормони (когато те са налични )  остава запазена. 
Въпреки, че има несъответствие между редица проучвания за това 
дали GLP-1 нива са нормални или снижени при пациенти със ЗД тип 2, 
няколко скорошни изследвания са показали скромно снижаване на 
GLP-1 при диабетици. И докато фармакологични количества GLP-1 са 
много ефективни при подобряване на инсулиновата секреция при ЗД 
тип 2, скорошно проучване установи, че при сравнимо ниво на 
циркулиращия пептид чувствителността на пациенти със захарен 
диабет на GLP-1 е значително намалена сравнено с недиабетици. 
Проучване сред пациенти със ЗД тип 2 в япония показа липса на 
сигнификантна разлика в нивата на GLP-1 спрямо пациенти с нормален 
въглехидратен толеранс. Проучване в Дания показа, че намаленият 
инкретинов ефект не е първично събитие в развитието на ЗД тип 2, а 
вследствие на диабетното състояние. 
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Една от целите на  настоящия научен труд е да се  анализират  
базалните серумни нива на инкретиновите хормони GLP-1 и GIP при 
пациенти с новодиагностицирани въглехидратни нарушения – 
нарушена гликемия на гладно, нарушен глюкозен толеранс и  захарен 
диабет тип 2, спрямо пациенти без въглехидратни нарушения и да се 
определи  участието им в етиопатогенезата на въглехидратните 
нарушения. 

Анализирахме нивата на инкретините при 51 пациенти с 
новодиагностицирани въглехидратни нарушения. Нарушена гликемия 
на гладно (НГГ) – 18 пациенти, нарушен глюкозен толеранс (НГТ) – 12 
пациенти, НГГ+НГТ – 9 пациенти и 12 пациенти с новооткрит ЗД2. 

По отношение нивата на GIP (двама пациенти отпадат от анализ 
по технически причини) не се открива статистически значима разлика 
при пациентите с новооткрити въглехидратни нарушения спрямо 
конторли(p<0,633) – табл. 28,  Диаграма 15. 
 
Табл. 28. Нива на GIP при новодиагностицирани въглехидратни нарушения 
спрямо контроли 

 

 

 
Диаграма 15. Нива на GIP при новодиагностицирани въглехидратни 

нарушения спрямо контроли 

GIP, pg/ml             
подгрупа N Mean SD 25 per Median 75 per 

Новодиагностицирани 
въглехидратни нарушения 49 29,1 25,3 8,0 20,8 47,6 

Контроли 70 31,3 25,8 8,7 22,3 54,7 

GIP, pg/ml           
подгрупа Приложен тест p-value Заключ. N1 N2 

Новодиагностицирани 
въглехидратни нарушения 
<--> Контроли 

Mann-Whitney U 0,000 Yes 32 14 
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По отношение нивата на GLP-1 (един пациент отпада от анализ 
по технически причини) не се открива статистически значима разлика 
при пациентите с новооткрити въглехидратни нарушения спрямо 
конторли(p<0,073) – табл. 29,   Диаграма 16. 
 
Табл. 29. Нива на GLP-1 при новодиагностицирани въглехидратни нарушения 
спрямо контроли 

 

 

 
Диаграма 16. Нива на GLP-1 при новодиагностицирани въглехидратни 

нарушения спрямо контроли 
 
Епидемията от  захарен диабет тип 2 се развива в глобален 

мащаб с тревожна скорост. Смята се, че до 2030 г. около 366 милиона 
души ще имат захарен диабет, а над 90% от тях ще имат захарен 
диабет тип 2.  

Предиабет е междинно състояние на метаболизма на глюкозата, 
което съществува между нормалния глюкозен толеранс и захарния 
диабет. Той обхваща нарушената гликемия на гладно (НГГ) и 
нарушен глюкозен толеранс (НГТ). Нарушенна гликемия на гладно се 
диагностицира когато плазмената глюкоза на гладно е между 6,1-6,9 
ммол/л, а нарушен глюкозен толеранс се дефинира когато в хода на 
обременяване със 75 грама глюкоза кръвната захар на 120-та минута 

GLP-1, pmol/l             
подгрупа N Mean SD 25 per Median 75 per 

Новодиагностицирани 
въглехидратни нарушения 50 13,8 7,8 7,2 11,8 20,2 

Контроли 72 11,5 7,1 6,2 9,1 17,0 

GLP-1, pmol/l           
подгрупа Приложен тест p-value Заключ. N1 N2 

Новодиагностицирани 
въглехидратни нарушения 
<--> Контроли 

Mann-Whitney U 0,073 No 50 72 
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е 7,8-11,0 ммол/л. Освен това Американската диабетна асоциация 
предлага и гликираният хемоглобин да бъде критерии за диагноза 
когато е в стойности – 5,7-6,4%. Приблизително 471 милиона души по 
света (8% от пълнолетното население на света) се очаква да имат 
предиабет до 2035 година. Индивидите с НГТ имат умерена до тежка 
мускулна инсулинова резистентност и нормална до леко намалена 
чернодробна чувствителност към инсулин. Те се характеризират с 
дефекти в ранната (0-30 min) и късна фаза (60-120 min) на секрецията 
на инсулин при провеждане на натоварване с глюкоза. Индивидите с 
НГГ имат умерена чернодробна инсулинова резистентност с 
нормална мускулна инсулинова чувствителност и намалена базална 
и ранна фаза на инсулинова секреция. 

Приблизително 20% -34% от лицата с НГГ или НГТ прогресират 
до ЗД2 в продължение на пет до шест години, докато тези с 
комбинирани НГГ и НГТ имат кумулативна честота от 38% -65%, 
особено ако имат ниска инсулинова секреция и тежка инсулинова 
резистентност. Безпомощният намаляване и увреда на бета-клетките 
е отговорен за прогресията от нормален въглехидратен толеранс до 
предиабет и евентуално ЗД2. 

Наблюдава се нарушение на секрецията / активността на 
инкретиновите хормони при индивиди с преддиабет, въпреки че 
данните не са последователни. Въпреки това, в по-голямата част от 
тези проучвания са съобщени намалени нива на GLP-1 и главно при 
индивиди с изолирана НГТ или комбинирани НГГ и НГТ и че ранната 
фаза на GLP-1 отговор е била значително понижена. 

Интересното е, че Toft-Nielsen показа, че по време на 
прогресията от нормален глюкозен толеранс до нарушен глюкозен 
толеранс и евентуално ЗД2, има прогресивен спад в нивата на GLP-
1[211]. Информацията, получена от лица с предиабет, може да 
допринесе за по-доброто разбиране на времето за потенциална 
промяна на GLP-1 реакцията при патогенезата на захарен диабет тип 
2. В този контекст намалената GLP-1 реакция към пероралната 
глюкоза е документирана при индивиди с нарушен глюкозен толеранс 
(НГТ) и нарушена глюкоза на гладно (НГГ) [122] въпреки че са открити 
повишени концентрации на GLP-1 в малка група индивиди с НГГ.  

В нашето изследване не се установява сигнификантна разлика в 
базалните нивата на инкретиновите хормони GLP-1 и GIP при 
пациенти с новодиагностицирани въглехидратни нарушения 
(предиабет и ЗД2) спрямо лица с нормален въглехидратен толеранс.  

Elza Muscelli и сътр. провеждат орален глюкозотолерансен тест 
при 51 пациенти – 24 с нормален въглехидратен толеранс, 17 с 
нарушен глюкозен толеранс и 10 със захарен диабет тип 2 и 
изследват нивата на инкретиновите хормони – GLP-1 и GIP и 
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оценяват чувствителността на бета-клетъчната функция.Базалните 
нива на GLP-1 и GIP са подобни при пациентите с нарушен глюкозен 
толеранс и пациентите с нормален въглехидратен толеранс което е 
в подкрепа на нашите данни. Установяват се понижени 
постпрандиални нива на GLP-1 при пациентите със ЗД2 спрямо 
пациентите с нормален въглехидратен толеранс. Постпрандиалните 
нива на GIP при пациентите със ЗД2 са значително по-високи спрямо 
пациентите със нарушен глюкозен толеранс и пациентите с нормален 
въглехидратен толеранс. 

Kristine Farch и сътр. изследват ролята на GLP-1 в развитието на 
обезитета и захарен диабет тип 2. В рамките на програмата 
ADDITION-PRO изследват глюкоза, инсулин и GLP-1 в хода на 
обременяване с глюкоза при 774 пациенти с нормален глюкозен 
толеранс, 523 пациенти с предиабет и 163 с новооткрит захарен 
диабет тип 2. Базалните нива на GLP-1  са подобни при пациентите с 
предиабет и  с нормален въглехидратен толеранс което е в подкрепа 
на нашите данни.В сравнение с индивидите с нормален глюкозен 
толеранс, жените с предиабет или захарен диабет тип 2 са имали 
25% по-нисък GLP-1 отговор в хода на обременяването с глюкоза  и 
мъжете и жените с предиабет или захарен диабет тип 2 са имали 16-
21% по-ниска концентрация на GLP-1 на 120-та минута, независимо 
от възрастта и затлъстяването.Обезните и индивидите  с наднормено 
тегло  имат 20% намален GLP-1 отговор на перорална глюкоза в 
сравнение с индивиди с нормално тегло, независимо от статуса на 
глюкозния толеранс. По-високите отговори на GLP-1 са свързани с 
по-добра инсулинова чувствителност и бета-клетъчна функция и по-
ниска степен на затлъстяване. Открития в ADDITION-PRO показват, 
че намаляването на GLP-1 реакцията към пероралната глюкоза се 
случва преди развитието на захарен диабет тип 2 и затлъстяването, 
което може да има последствия в стратегиите за ранна профилактика 
на захарния диабет. 

 
Изводи: 
- Не се откриват сигнификантни разлики в базалните нива на 

инкретиновите хормони – GLP-1 и GIP при лица с новодиагности-
цирани въглехидратни нарушения – предиабет и захарен диабет 
тип 2 спрямо лица с нормален въглехидратен толеранс. 

- Дизайнът на проучването и обемът на изследваната извадка има 
лимитаращи фактори и не може да даде категоричен отговор, но 
не подкрепя използването на базалните нива на GIP и GLP-1 като 
надеждни биомаркери за ранни въглехидратни нарушения, 
независимо от доказаното им участие в патогенетичните 
механизми на хипергликемията при захарен диабет.  
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Задача 6 
В настоящия научен труд си поставихме за цел анализиране  

зависимостите при инкретините спрямо някои антропометрични 
показатели, параметри на гликемичен контрол и мастен профил при 
пациентите със ЗД1 и ЗД2. 

 
Инкретини и антропометрични показатели 
При провеждане на корелационен анализ на GLP-1 при всички 

групи пациенти (талб. 30) не се открива зависимост на нивата на 
инкретина с  индекс телесна маса (ИТМ) (фигура 1)  и телесно тегло 
(фигура 2). Използвайки коефицента на Пирсън не се открива 
корелационна зависимост. 

 
Табл. 30. Зависимост на GLP-1 и GIP с тегло и ИТМ. 

Всички групи 

Показатели 

R – Корелационен 
коефициен на Пирсън-

Браве 

R2 – Коефициент на 
детерминация на Пирсън-

Браве 
GLP-1 GIP GLP-1 GIP 

Тегло -0.008 0.089 0.000 0.008 
ИТМ -0.026 0.019 0.001 0.000 

 

  

Фигура 1. Зависимост 
на GLP-1 и ИТМ 

Фигура 2. Зависимост 
на GLP-1 и тегло 

 
При провеждане на корелационен анализ на GIP при всички 

групи пациенти (талб.29) се открива слаба положителна зависимост 
на нивата на инкретина с  телесно тегло (фигура 3), като не се открива 
зависимост на инкретина  с индекс телесна маса (ИТМ) (фигура 4). 
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Фигура 3. Зависимост  
на GIP и тегло 

Фигура 4. Зависимост  
на GIP и ИТМ 

 

Установяването на макар и слаба положителна корелация на GIP 
с телесното тегло е в унисон с данните в литаратурата за наличие на 
липогенетичен ефект на инкретина и повишаване на телесното тегло. 
При елиминиране активността на GIP, както се наблюдава при GIPR 
knockout мишки, води до преференциално използване на мазнини за 
енергия, устойчивост към затлъстяване, предизвикано от диета и 
цялостно намаляване на масата на адипоцитите в сравнение с 
контролите.  

T.Vilsboll и сътрудници провеждат проучване в което изследват 
GLP-1 и GIP при пациенти със затлъстяване, с нормално телесно 
тегло, ЗД тип 2 и ЗД тип 1, както и зависимостта на инкретиновите 
нива от размера на хранителния стимул. Измерени са плазмените 
концентрации на инкретиновите хормони по време на два хранителни 
теста (260 kcal и 520 kcal) при 8 пациента със ЗД тип 1, 8 слаби здрави 
индивиди, 8 затлъстели лица със ЗД тип 2 и 8 затлъстели здрави 
лица. Установяват се сигнификантно по-високи нива на GIP при 
обезните пациенти спрямо изследваните лица с нормално телесно 
тегло което е в подкрепа на нашите данни за зависимост на 
инкретина с телесното тегло. 

Проведохме биоимпедансен анализ при пациентите със ЗД2 и 
анализирахме взаимовръзките на GLP-1 и GIP с показателите 
телесни мазнини и вътрешни мазнини. Установихме слаба 
положителна корелация при мъжете на GLP-1 спрямо телесни 
мазнини (r=0,229) (фигура 5) и умерена отрицателна корелация на 
GIP(r=-0,375) (фигура 6) (Табл. 31).      
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Табл. 31. Зависимост на GLP-1 и GIP и телесни мазнини при мъже. 
Група 2 – Мъже със ЗД2 

Показатели 

R – Корелационен 
коефициент  

на Пирсън-Браве 

R2 – Коефициент на 
детерминация  

на Пирсън-Браве 
GLP-1 GIP GLP-1 GIP 

Телесни мазнини 0.229 -.375 0.052 0.141 
 

  

Фигура 5. GLP-1 и телесни 
мазнини 

Фигура 6. GIP и телесни мазнини 

 

При жените със ЗД2 установяваме еднопосочност на 
резултатите – отново се наблюдава слаба положителна корелация 
на GLP-1 спрямо телесни мазнини (r=0,258) (фигура 7)  и умерена 
отрицателна корелация на GIP (r=-0,376) )(фигура 8) (Табл. 32). 
 
Табл. 32. Зависимост на GLP-1 и GIP и телесни мазнини при жени. 

Група 2 – Жени със ЗД2 

Показатели 

R – Корелационен 
коефициен  

на Пирсън-Браве 

R2 – Коефициент на 
детерминация  

на Пирсън-Браве 
GLP-1 GIP GLP-1 GIP 

Телесни мазнини 0.258 -0.376 0.067 0.141 
 

  

Фигура 7. GLP-1 и телесни мазнини Фигура 8. GIP и телесни мазнини 



52 
 

Установихме слаба отрицателна корелация при мъжете на GLP-1 
спрямо телесни мазнини (r=-0,244) (фигура 9) и  умерена отрицателна 
корелация на GIP (r=-0,353) (фигура 10) (Табл. 33).   
 

Табл. 33. Зависимост на GLP-1 и GIP и вътрешни мазнини при мъже. 
Група 2 – Мъже със ЗД2 

Показатели 

R – Корелационен 
коефициент 

на Пирсън-Браве 

R2 – Коефициент на 
детерминация  

на Пирсън-Браве 
GLP-1 GIP GLP-1 GIP 

Вътрешни мазнини -0.244 -0.353 0.060 0.125 
 

  

Фигура 9. GLP-1 и вътрешни мазнини Фигура 10. GIP и вътрешни мазнини 
 

Табл. 34. Зависимост на GLP-1 и GIP и вътрешни мазнини при жени. 
Група 2 – Жени 

Показатели 

R - Корелационен 
коефициен  

на Пирсън-Браве 

R2 - Коефициент на 
детерминация  

на Пирсън-Браве 
GLP-1 GIP GLP-1 GIP 

Вътрешни мазнини 0.105 -0.086 0.011 0.007 
 

Установихме слаба положителна корелация при жените на GLP-
1 спрямо вътрешни мазнини (r= 0,105) (фигура 11) и слаба 
отрицателна корелация на GIP (r=-0,086) (фигура 12) (Табл. 34).      

 

  

Фигура 11. GLP-1 и вътрешни мазнини Фигура 12. GIP и вътрешни мазнини 
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Инкретини и параметри на гликемичен контрол 
Анализирахме зависимостите на инкретините при пациенти със 

ЗД1 спрямо гликиран хемоглобин, кръвна захар на гладно (КЗГ) и 
постпрандиална кръвна захар (ППКЗ) (табл. 35). 
 
Табл. 35. Корелация на GLP-1 и GIP с НвА1с, КЗГ и ППКЗ. 

 
При провеждане на корелационен анализ на GLP-1 при  пациенти 

със ЗД1 (талб. 35) не се открива зависимост на нивата на инкретина 
с гликирания хемоглобин (фигура 13) и кръвна захар на гладно 
(фигура 14). Използвайки коефицента на Пирсън не се открива 
корелационна зависимост. 

 

  

Фигура 13. Зависимост  
на GLP-1 и НвА1с 

Фигура 14. Зависимост  
на GLP-1 и КЗГ 

 

При анализиране зависимостта на GLP-1 с ППКЗ се открива 
слаба отрицателна корелационна зависимост (фигура 15). 

Група 1 – захарен диабет тип 1 

Показатели 

R - Корелационен 
коефициент  

на Пирсън-Браве 

R2 - Коефициент 
на детерминация  
на Пирсън-Браве 

GLP-1 GIP GLP-1 GIP 
HbA1c - гликиран хемоглобин 0.052 0.574 0.003 0.330 
КЗГ - кръвна захар на гладно 0.079 0.164 0.006 0.027 
ППКЗ – постпр. КЗ -0.111 0.291 0.012 0.085 
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Фигура 15. Зависимост на GLP-1 и 
ППКЗ 

Фигура 16. Зависимост на GIP и 
HbA1c 

 
При провеждане на корелационен анализ на GIP при  пациенти 

със ЗД1 (табл. 35) се открива зависимост на нивата на инкретина с 
гликирания хемоглобин (фигура 16) и данни за значима положителна 
корелация R=0,574. 

При анализиране зависимостта на GIP с кръвна захар на гладно 
(фигура 17) и постпрандиална кръвна захар (фигура 18) установихме 
слаба положителна корелация. 

 

  

Фигура 17. Зависимост 
на GIP и КЗГ 

Фигура 18. Зависимост на GIP и 
ППКЗ 

 

Анализирахме зависимостите на инкретините при пациенти със 
ЗД2 спрямо гликиран хемоглобин, кръвна захар на гладно (КЗГ) и 
постпрандиална кръвна захар (ППКЗ) (табл. 36). 
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Табл. 36. Корелация на GLP-1 и GIP с НвА1с, КЗГ и ППКЗ. 
Група 2 – захарен диабет тип 2 

Показатели 

R - корелационен 
коефициент на 
Пирсън-Браве 

R2 - Коефициент 
на детерминация 
на Пирсън-Браве 

GLP-1 GIP GLP-1 GIP 
HbA1c – гликиран хемоглобин 0.036 0.068 0.001 0.005 
KZG – кръвна захар на гладно 0.237 -0.022 0.056 0.000 
PPKZ – постпрандиална кръвна захар -0.096 0.055 0.009 0.003 

 
При провеждане на корелационен анализ на GLP-1 при  пациенти 

със ЗД2 (талб. 36) не се открива зависимост на нивата на инкретина 
с гликирания хемоглобин (фигура 19) и се открива слаба зависимост 
с постпрандиалната кръвна захар (фигура 20). Използвайки 
коефицента на Пирсън се открива слаба отрицателна корелационна 
зависимост. 

 

 

 

Фигура 19. Зависимост  
на GLP-1 и НвА1с 

Фигура 20. Зависимост  
на GLP-1 и КЗГ 

 
При анализиране зависимостта на GLP-1 с кръвна захар на 

гладно (фигура 21). установихме слаба положителна корелация. 
 

 
Фигура 21.Зависимост на GLP-1 и КЗГ 
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При провеждане на корелационен анализ на GIP при  пациенти 
със ЗД2 (талб. 36) не се открива зависимост на нивата на инкретина 
с гликирания хемоглобин (фигура 22) с кръвна захар на гладно  
(фигура 23) и постпрандиална кръвна захар (фигура 24). 

 

 

 

Фигура 22.Зависимост  
на GIP и НвА1с 

Фигура 23. Зависимост  
на GIP и КЗГ 

 

 
Фигура 24. Зависимост на GIP и ППКЗ 

 
От проведените анализи при ЗД1 прави впечатление 

еднопосочност на зависимостите на GIP с гликиран хемоглобин, КЗГ 
и ППКЗ, които се явяват неблагоприятни. Въпреки доказателствата 
за ролята му в бета-клетъчната функция, негативните му ефекти по 
отношение липсата на супресия при някои индивиди на нивата на 
глюкагона и участието му в липогенезата обястяват донякъде нашите 
резултати и го правят по-малко желан агент във фармакотерапията 
на ЗД. 

От проведените анализи при ЗД2 прави впечатление наличието 
на слаба положителна корелация при нивата на GLP-1 спрямо КЗГ, 
което е вероятно вторична промяна в инкретина в резултат на 
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диабетното състояние. Редица изследователи описват промени в 
нивата на инкретините и инкретиновия ефект при пациенти със ЗД2, 
като промените са вторични на диабетното състояние.  

 
Изводи: 
- При пациенти със захарен диабет тип 1 установяваме липса 

на корелация на  GLP-1 с НвА1с и кръвна захар на гладно, но 
слаба отрицателна такава с постпрандиалната кръвна захар. 
Същевременно GIP корелира положително с НвА1с, кръвна 
захар на гладно и постпрандиално.  

- При пациенти със захарен диабет тип 2 установяваме също 
липса на корелация на  GLP-1 с НвА1с и слаба отрицателна 
корелация с постпрандиалната кръвна захар, но и наличие на 
слаба положителна корелация с кръвна захар на гладно. 
Обратно, GIP не корелира сигнификантно с НвА1с, кръвна 
захар на гладно и постпрандиално.  

- Нашето проучване установява взаимовръзки между нивата 
на инкретините и гликемичния контрол при захарен диабет, 
но не може да даде отговор дали промените са причина или 
следствие на моментното метаболитно състояние. 

 
Инкретини и мастен профил 
Глюкагоно-подобният пептид-1 (GLP-1) и глюкозозависимият 

инсулинотропен пептид  (GIP) са инкретинови хормони с доказан 
широк спектър на действие върху невро-ендокринната и сърдечно-
съдовата системи, включващ: регулация на апетита и телесното 
тегло, подобряване на инсулиновата чувствителност, влияние върху 
липидния пррофил, модулация на сърдечната честота и 
артериалното налягане.Ефектите на инкретините GLP-1 и GIP при 
пациенти със захарен диабет тип 2 са относително ясни, но въпросът 
относно ролята им в развитието на  атерогенната дислипидемия при 
ЗД все още очаква своя пълноценен отговор.  

Анализирахме зависимостите на инкретиновите хормони – GLP-
1 и GIP и показателите на мастен профил при пациенти със ЗД1 
(табл. 37).  Установихме слаба отрицателна корелация при нивата на 
GLP-1 спрямо общ холестерол (фигура 25), ЛДЛ-Холестерол 
(фигура 26) и Триглицериди (фигура 27) и липса на зависимост на 
GLP-1 с ХДЛ-холестерол (фигура 28). 
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Табл. 37. Корелации на GLP-1 и GIP с показатели на мастен профил. 
Група 1 – захарен диабет тип 1 

Показатели 

R - Корелационен 
коефициент  

на Пирсън - Браве 

R2 - Коефициент на 
детерминация  

на Пирсън - Браве 
GLP-1 GIP GLP-1 GIP 

Общ Холестерол -0.208 -0.072 0.043 0.005 
ХДЛ-Холестерол -0.012 -0.315 0.000 0.099 
ЛДЛ-Холестерол -0.172 0.097 0.030 0.009 
Триглицериди -0.132 0.055 0.018 0.003 

  

 

 

Фигура 25. GLP-1 и  
Общ Холестерол 

Фигура 26. GLP-1 и  
ЛДЛ-Холестерол 

  

Фигура 27. GLP-1  
и триглицериди 

Фигура 28. GLP-1  
и ХДЛ-Холестерол 

 
При анализиране зависимостите на GIP с показателите на 

мастен профил установихме липса на сигнификантна зависимост с 
Общ холестерол (фигура 29), ЛДЛ-Холестерол (фигура 30), 
триглицериди (фигура 31) и наличие на умерена отрицателна 
корелация на  GIP с ХДЛ-Холестерол (фигура 32)  R= - 0,315. 
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Фигура 29. GIP и Общ Холестерол Фигура 30. GIP и ЛДЛ-Холестерол 
  

 

 

Фигура 31. GIP и триглицериди Фигура 32. GIP и ХДЛ-Холестерол 
 

Анализирахме зависимостите на инкретиновите хормони – GLP-
1 и GIP и показателите на мастен профил при пациенти със ЗД2 
(табл. 38).   

 
Табл. 38. Корелация на GLP-1 и GIP с показатели на мастен профил. 
Група 2 – захарен диабет тип 2 

Показатели 

R - Корелационен 
коефициент  

на Пирсън-Браве 

R2 - Коефициент на 
детерминация  

на Пирсън-Браве 
GLP-1 GIP GLP-1 GIP 

Общ Холестерол 0.123 -0.041 0.015 0.002 
ХДЛ-Холестерол 0.307 -0.090 0.094 0.008 
ЛДЛ-Холестерол 0.139 -0.136 0.019 0.019 
Триглицериди -0.119 0.125 0.014 0.016 
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Установихме умерена положителна корелация на ХДЛ-
Холестерол с GLP-1 R= 0,307 (фигура 33), слаба положителна 
корелация на Общ Холестерол (фигура 34) и ЛДЛ-Холестерол 
(фигура 35). При анализиране зависимостта на Триглицериди с GLP-
1 се установи слаба отрицателна корелация (фигура 36). 

 

  

Фигура 33. GLP-1 
и ХДЛ-Холестерол 

Фигура 34. GLP-1  
и Общ холестерол 

 

  

Фигура 35. GLP-1  
и ЛДЛ-Холестерол 

Фигура 36. GLP-1  
и триглицериди 

           

При анализиране зависимостите на показателите на мастния 
профил с нивата на GIP (табл. 37) не се установява корелационна 
зависимост спрямо Общ холестерол (фигура 37) и ХДЛ-холестерол 
(фигура 38). Установява се слаба отрицателна корелация при ЛДЛ-
холестерол (фигура 39) и слаба положителна корелация при 
триглицериди (фигура 40). 
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Фигура 37. GIP и Общ холестерол Фигура 38. GIP и ХДЛ-Холестерол 
 

  

Фигура 39. GIP и ЛДЛ-холестерол Фигура 40. GIP и триглицериди 
 

В литературата съществуват оскъдни данни за асоциация на 
показателите на мастния профил с инкретиновите хормони при 
захарен диабет тип 1. По отношение нивата на GLP-1 проведените от 
нас анализи предполагат вероятен протективен ефект имайки 
предвид слабите отрицателни корелации по отношение на общ 
холестерол, ЛДЛ-холестерол и триглицериди. Не се отчита 
асоциация по отношение нивата на ХДЛ-холестерол. По отношение 
на зависимостта на GIP с показателите на мастен профил 
установихме умерена отрицателна корелация с нивата на ХДЛ-
холестерол. Установените зависимости в нашето проучване не са 
показателни за определено значима взаимовръзка на GIP с 
атерогенния липиден риски при пациенти със ЗД1  . 

При захарен диабет тип 2 се наблюдава характерна дислипидемия 
– понижен ХДЛ-холестерол, повишени триглицериди и повишени нива 
на малки и плътни частици ЛДЛ-холестерол. Повишеният ЛДЛ-
холестерол и намаленият ХДЛ-холестерол са важни рискови фактори 
за сърдечно-съдови заболявания при хора със ЗД2. По отношение 
зависимостите на GLP-1 с показателите на мастен профил при захарен 
диабет тип 2 установяваме умерена положителна корелация на 
инкретина с ХДЛ-холестерол което предполага наличие на  
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протективен ефект в сложния процес на атерогенеза. Установяваме 
слаба отрицателна корелация на инкретина със серумните нива на 
триглицеридите, което е в насока за негативен ефект и индукция на 
атеросклеротичния процес при ниски нива на инкретина. 

В литературата има редица данни за подобрение на мастния 
профил при приложение на GLP-1 RA. 

Yukiko Hasegawa и сътр. изследват влиянието на  GLP-1 RA 
върху серумния холестерол при пациети със ЗД2 на хронична 
терапия със статин. Те проследяват за 6 месеца 341 пациенти със 
ЗД2 на терапия със статин, като при 127 прилагат за периода GLP-1 
RA. Пациентите със ЗД2 на терапия само със статин служат за 
контролна група. Серумните нива на ЛДЛ-холестерол са 
сигнификантно по-ниски в групата пациенти на терапия със GLP-1 RA 
и статин спрямо групата на лечение само със статин. Процентната 
редукция на ЛДЛ-холестерол сигнификантно се асоциира с нивата на 
НвА1с в групата на терапия с  GLP-1 RA и статин и е асоциира с ИТМ. 
Изследователите изказват хипотеза за допълнително намаляване на 
сърдечно-съдовия риск при приложение на GLP-1 RA в комбинация 
със статин. 

K. Hermansen и сътр. изследват влиянието на лираглутид върху 
постпрандиалните триглицериди, аполипротеин В48 и 
неестерифицираните мастни киселини при пациенти със ЗД2(n=20, 
18-75 години, ИТМ-18,5-40кг/м2)  спрямо плацебо. За период от 3 
седмици прилагат лираглутид в доза 0,6-1,8мг подкожно и съответно 
плацебо. За периода в групата на лечение с GLP-1 RA се наблюдава 
сигнификантно намаляване на триглицеридите и аполипопротеин 
В48, като не се наблюдава сигнификантна разлика в нивата на 
неестерифицирените мастни киселини.  

Изводи: 
- Не се открива сигнификантна зависимост на инкретините 

GLP-1 и GIP с антропометричните показатели тегло и индекс 
телесна маса, но има тенденция за разнопосочна такава – по-
висок GLP-1 и по-нисък GIP при повишаване количеството на 
телесните мазнини. 

- По отношение зависимостите на GLP-1 с показателите на 
мастен профил при Захарен диабет тип 1 установяваме 
отрицателна корелация с общ и ЛДЛ-холестерол, и 
триглицериди и липса на корелация с ХДЛ-холестерол, а при 
захарен диабет тип 2 се запазва отрицателната корелация с 
триглицеридите, става сигнификантна положителната 
зависимост с ХДЛ-холестерола, но се установява и слабо 
сигнификантна положителна взаимовръзка с общия и ЛДЛ-
холестерол.  
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- По отношение зависимостите на GIP с показателите на 
мастен профил при Захарен диабет тип 1 установяваме липса 
на сигнификантна зависимост с общ холестерол, ЛДЛ-
Холестерол и триглицериди и наличие на умерена 
отрицателна корелация с ХДЛ-Холестерол. При захарен 
диабет тип 2 GIP корелира отрицателно с ЛДЛ-холестерол и 
положително с триглицеридите, като не показва 
сигнификантна зависимост с общия и ЛДЛ-холестерола. 

- Въпреки разнопосочните данни, които се дължат на 
ограниченията на проучването и разнородността на 
извадките, се очертава неблагоприятен ефект на ниските 
нива на инкретините, предимно на GLP-1 за развитие на 
липиден атерогенен риск при захарен диабет, което подкрепя 
евентуални положителни ефекти на инкретин-базираната 
терапия.  

 

Задача 7 
Поставихме си за цел да анализираме  зависимостите на 

инкретините с параметри на бета-клетъчна сензитивност и 
биохимични показатели при пациентите с новооткрити 
въглехидратни нарушения. 

Инкретини и бета-клетъчна сензитивност 
Анализирахме зависимостите на GLP-1 и GIP спрямо показатели 

на бета-клетъчна сензитивност – кръвна захар, имунореактивен 
инсулин и ХОМА индекс при пациенти с новооткрити въглехидратни 
нарушения. При цялата група пациенти (мъже и жени) установяваме 
слаба отрицателна корелация на GLP-1 (r=-0,077) спрямо глюкоза на 
0-ва минута, което е в подкрепа на завишаване на глюкозата на 
гладно при ниски нива или нарушено действие на GLP-1 (фигура 41). 
Не се установява зависимост на GIP спрямо базални стойности на 
глюкоза (фигура 42)  (табл. 39).  
  
Табл. 39. Корелация на GLP-1 и GIP с глюкоза 

Новооткрити въглехидратни нарушения 

Показатели 

R - Корелационен 
коефициент  

на Пирсън-Браве 

R2 - Коефициент на 
детерминация  

на Пирсън-Браве 
GLP-1 GIP GLP-1 GIP 

Глюкоза 0-ва минута -0.077 0.017 0.006 0.000 
Глюкоза 60-та минута -0.064 -0.003 0.004 0.000 
Глюкоза 120-та минута 0.072 -0.181 0.005 0.033 
Глюкоза 180-та минута 0.033 -0.169 0.001 0.028 
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Фигура 41. GLP-1  
и глюкоза 0-ва минута 

Фигура 42. GIP  
и глюкоза 0-ва минута 

 
С цел търсене на половообусловени разлики проведохме 

корелационен анализ след разделяне на пациентите по пол на мъже 
и жени с новооткрити въглехидратни нарушения. При мъже се 
установява слаба отрицателна корелация на GLP-1 (r=-0,169) спрямо 
глюкоза на 0-ва минута, което е в подкрепа на завишаване на 
глюкозата на гладно при ниски нива или нарушено действие на GLP-1 
(фигура 43). Не се установява зависимост на GIP спрямо базални 
стойности на глюкоза (фигура 44)  (табл. 40).       
 
Табл. 40. Зависимост на GLP-1 и GIP с глюкоза при мъже 

Новооткрити въглехидратни нарушения - мъже 

Показатели 

R - Корелационен 
коефициент  

на Пирсън-Браве 

R2 - Коефициент на 
детерминация  

на Пирсън-Браве 
GLP-1 GIP GLP-1 GIP 

Глюкоза 0-ва минута -0.169 0.005 0.029 0.000 
Глюкоза 60-та минута -0.285 0.132 0.081 0.017 
Глюкоза 120-та минута -0.025 -0.148 0.001 0.022 
Глюкоза 180-та минута -0.076 -.009 0.006 0.000 
 

  

Фигура 43. GLP-1  
и глюкоза 0-ва минута 

Фигура 44. GIP  
и глюкоза 0-ва минута 
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При жени се установява слаба до липсваща отрицателна 
корелация на GLP-1 (r=-0,022) спрямо глюкоза на 0-ва минута, което 
е в подкрепа на завишаване на глюкозата на гладно при ниски нива 
или нарушено действие на GLP-1 (фигура 45). Не се установява 
зависимост на GIP спрямо базални стойности на глюкоза (фигура 46)  
(табл. 41). 

 
Табл. 41. Корелация на GLP-1 и GIP с глюкоза при жени 

Новооткрити въглехидратни нарушения  - жени 

Показатели 

R - Корелационен 
коефициент  

на Пирсън-Браве 

R2 - Коефициент на 
детерминация  

на Пирсън-Браве 
GLP-1 GIP GLP-1 GIP 

Глюкоза 0-ва минута -0.022 0.002 0.000 0.000 
Глюкоза 60-та минута 0.068 -0.144 0.005 0.021 
Глюкоза 120-та минута 0.130 -0.230 0.017 0.053 
Глюкоза 180-та минута 0.102 -0.311 0.010 0.097 

 

  

Фигура 45. GLP-1  
и глюкоза 0-ва минута 

Фигура 46. GIP 
 и глюкоза 0-ва минута 

 

При анализиране взаимовръзките на инкретиновите хормони с 
нива на базална кръвна захар и при разделяне по пол установяваме 
идентични зависимости, като при мъжете се установява по-изразена 
корелация на GLP-1 спрямо базална кръвна захар. Нашите данни са 
в подкрепа на наличните данни в литаратурата за по-значимо 
влияние на GLP-1 върху нивата на кръвната захар в сравнение с  GIP. 

Оценявайки зависимостта на инкретиновите хормони GLP-1 и 
GIP с показателите за бета-клетъчна сензитивност изследвахме и 
корелацията на инкретините спрямо нивата на имунореактивния 
инсулин. Наблюдава се слаба положителна корелация при GLP-1 
(Фигура 47) и GIP (Фигура 48) с базалните нива на имунореактивен 
инсулин (Таблица 42).   
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Табл. 42. Корелация на GLP-1 и GIP с имунореактивен инсулин 

Новооткрити въглехидратни нарушения 

Показатели 

R - Корелационен 
коефициент  

на Пирсън-Браве 

R2 - Коефициент на 
детерминация  

на Пирсън-Браве 
GLP-1 GIP GLP-1 GIP 

Инсулин 0-ва минута 0.161 0.095 0.026 0.009 
Инсулин 60-та минута 0.150 0.018 0.022 0.000 
Инсулин 120 0.168 -0.128 0.028 0.016 

 

  

Фигура 47. GLP-1 и инсулин  
0-ва минута 

Фигура 48. GIP и инсулин 
0-ва минута 

 

С цел търсене на половообусловени разлики проведохме 
корелационен анализ след разделяне на пациентите по пол на мъже и 
жени с новооткрити въглехидратни нарушения. При мъже се 
установява слаба отрицателна корелация на GLP-1 (r=-0,109) (фигура 
49) и GIP (фигура 50)  спрямо инсулин на 0-ва минута  (табл. 43).    

 
Табл. 43. Корелация на GLP-1 и GIP с имунореактивен инсулин при мъже   

Новооткрити въглехидратни нарушения - Мъже 

Показатели 

R - Корелационен 
коефициент  

на Пирсън-Браве 

R2 - Коефициент на 
детерминация  

на Пирсън-Браве 
GLP-1 GIP GLP-1 GIP 

Инсулин 0-ва минута -0.109 -0.067 0.012 0.004 
Инсулин 60-та минута 0.105 0.140 0.011 0.020 
Инсулин 120-та минута 0.401 0.056 0.161 0.003 
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Фигура 49. GLP-1 и инсулин 
0-ва мин. 

Фигура 50. GIP и инсулин  
0-ва мин. 

 
При жени се установява слаба положителна корелация на GLP-

1 (r= 0,228) (фигура 51) и GIP (r= 0,259)  (фигура 52)  спрямо инсулин 
на 0-ва мин.  (табл. 44).  
   
Табл. 44. Корелация на GLP-1 и GIP с имунореактивен инсулин при жени   

Новооткрити въглехидратни нарушения - Жени 

Показатели 

R - Корелационен 
коефициент  

на Пирсън-Браве 

R2 - Коефициент на 
детерминация  

на Пирсън-Браве 
GLP-1 GIP GLP-1 GIP 

Инсулин 0-ва минута 0.228 0.259 0.052 0.067 
Инсулин 60-та минута 0.144 -0.026 0.021 0.001 
Инсулин 120-та минута 0.091 -0.177 0.008 0.031 

 

  

Фигура 51. GLP-1 и инсулин 0-ва мин. Фигура 52. GIP и инсулин 0-ва мин. 
 
При анализиране на взаимовръзките на инкретиновите хормони 

– GLP-1 и GIP с базалните нива на имунореактивен инсулин 
установяваме полови различия. При мъжете се наблюдава 
отрицателна а при жените положителна корелация. 
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Оценявайки параметрите на бета-клетъчна сензитивност 
изследвахме зависимостите на инкретиновите хормони с НОМА 
индекс.Хомеостазният модел за оценка на инсулиновата 
резистентност (HOMA-IR), e метод използван за количествен израз 
на инсулиновата резистентност и бета-клетъчна функция. Изчислява 
се по стандартна формула - HOMA-IR= глюкоза х инсулин/22,5. 

Установихме слаба положителна корелация на GLP-1 (фигура 
53) и GIP (фигура 54) спрямо НОМА индекс (табл. 45) което 
потвърждава участието на инкретиновите хормони в стимулацията 
на бета-клетъчния апарат и стимулиране на инсулиновата секреция.     
 
Табл. 45. Корелация на GLP-1 и GIP с НОМА индекс   

Новооткрити въглехидратни нарунения 

Показатели 

R - Корелационен 
коефициент  

на Пирсън-Браве 

R2 - Коефициент на 
детерминация  

на Пирсън-Браве 
GLP-1 GIP GLP-1 GIP 

HOMA-индекс 0.097 0.064 0.009 0.004 
 

 
 

Фигура 53. GLP-1 и инсулин 0-ва мин. Фигура 54. GIP и инсулин 0-ва мин. 
        
С цел търсене на половообусловени разлики проведохме 

корелационен анализ след разделяне на пациентите по пол на мъже 
и жени с новооткрити въглехидратни нарушения. При мъже се 
установява слаба отрицателна корелация на GLP-1 (r=-0,113) 
(фигура 55) и GIP (r=-0,060)  (фигура 56)  HOMA индекс  (табл. 46). 
Зависимостите са в насока за повишаваща се инсулинова 
резистентност при намаляване нивата и ефекта на инкретините.   
 
Табл. 46. Корелация на GLP-1 и GIP с НОМА индекс при мъже  

Новооткрити въглехидратни нарушения - Мъже 

Показатели 

R - Корелационен 
коефициент  

на Пирсън-Браве 

R2 - Коефициент на 
детерминация  

на Пирсън-Браве 
GLP-1 GIP GLP-1 GIP 

HOMA -0.113 -0.060 0.013 0.004 
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Фигура 55. GLP-1 и  HOMA Фигура 56. GIP и HOMA 
 

 При жени се установява слаба положителна корелация на GLP-
1 (r= 0,154) (фигура 57) и GIP(r= 0,188)  (фигура 58)  HOMA индекс  
(табл. 47). Зависимостите на инкретините с НОМА индекс са в 
резултат от стимулиране секрецията на инсулин от бета-клетъчния 
апарат. 

 
Табл. 47. Корелация на GLP-1 и GIP с НОМА индекс при жени 

Новооткрити въглехидратни нарушения - Жени 

Показатели 

R - Корелационен 
коефициент  

на Пирсън - Браве 

R2 - Коефициент на 
детерминация  

на Пирсън - Браве 
GLP-1 GIP GLP-1 GIP 

HOMA 0.154 0.188 0.024 0.036 
 

  

Фигура 57. GLP-1 и HOMA Фигура 58. GIP и HOMA 
 
При анализиране на взаимовръзките на инкретиновите хормони 

– GLP-1 и GIP с HOMA индекс устоновяваме полови различия. При 



70 
 

мъжете се наблюдава отрицателна а при жените положителна 
корелация.  

Инкретини и мастен профил 
В настоящия научен труд си поставихме за задача да 

анализираме зависимостите на инкретиновите хормони – GLP-1 и 
GIP с показателите на мастен профил при пациенти с новооткрити 
въглехидратни нарушения (таблица 48). Не се установяват 
корелационни зависимости по отношение нивата на GLP-1 и 
показателите на мастен профил  (фигури 59-62). По отношение 
нивата на GIP се установява слаба положителна корелация с ЛДЛ-
холестерол  (r=0,193) (фигура 65) и  слаба отрицателна корелация с 
триглицериди  (r=- 0,102) (фигура 66). 

 
Табл. 48. Корелация на GLP-1 и GIP с показатели на мастен профил 

Новооткрити въглехидратни нарушения  

Показатели 

R - Корелационен 
коефициент  

на Пирсън-Браве 

R2 - Коефициент на 
детерминация  

на Пирсън-Браве 
GLP-1 GIP GLP-1 GIP 

Общ холестерол 0.017 0.064 0.000 0.004 
ХДЛ-холестерол 0.014 0.053 0.000 0.003 
ЛДЛ-холестерол -0.068 0.193 0.005 0.037 
Триглицериди 0.083 -0.102 0.007 0.010 

  

 

 

 
Фигура 59. GLP-1 и Общ холестерол Фигура 60. GLP-1 и ХДЛ-холестерол 

 

 

Фигура 61. GLP-1 и ЛДЛ-холестерол Фигура 62. GLP-1 и триглицериди 
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Фигура 63. GIP и Общ холестерол Фигура 64. GIP и ХДЛ-холестерол 

 

 

Фигура 65. GIP и ЛДЛ-холестерол Фигура 66. GIP и триглицериди 
 

С цел търсене на половообусловени разлики проведохме 
корелационен анализ след разделяне на пациентите по пол на мъже 
и жени с новооткрити въглехидратни нарушения и анализирахме 
взаимовръзките на инкретините с показателите на мастен профил.  

При мъже (таблица 49). се установява слаба отрицателна 
корелация на GLP-1 (r=-0,246) спрямо Общ холестерол (фигура 67), 
умерена положителна корелация с ХДЛ-холестерол (r= 0,351) 
(фигура 68), слаба положителна корелация с ЛДЛ-холестерол   
(r= 0,295) (фигура 69) и умерена отрицателна корелация с 
триглицериди  (r= - 0,316) (фигура 70). По отношение зависимостите 
на GIP с показателите на мастен профил установихме следните 
корелации - слаба положителна корелация  (r= 0,273) спрямо Общ 
холестерол (фигура 71), слаба положителна корелация с ХДЛ-
холестерол  (r= 0,107) (фигура 72), умерена положителна корелация 
с ЛДЛ-холестерол  (r= 0,343) (фигура 73) и слаба отрицателна 
корелация с триглицериди  (r= - 0,199) (фигура 74).    
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Табл. 49. Корелационна зависимост на GLP-1 и GIP с показатели на мастен 
профил при мъже 

Новооткрити въглехидратни нарушения  -  Мъже 

Показатели 

R - Корелационен 
коефициент 

на Пирсън-Браве 

R2 - Коефициент на 
детерминация 

на Пирсън-Браве 
GLP-1 GIP GLP-1 GIP 

Общ холестерол -0.246 0.273 0.060 0.075 
ХДЛ-холестерол 0.351 0.107 0.123 0.012 
ЛДЛ-холестерол 0.295 0.343 0.087 0.118 
Триглицериди -0.316 -0.199 0.100 0.040 

 

  

Фигура 67. GLP-1 и  Общ-холестерол Фигура 68. GLP-1 и ХДЛ-холестерол 

  

Фигура 69. GLP-1 и  ЛДЛ-холестерол Фигура 70. GLP-1 и триглицериди 

  

Фигура 71. GIP и  Общ-холестерол Фигура 72. GIP и ХДЛ-холестерол 
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Фигура 73. GIP и  ЛДЛ-холестерол Фигура 74. GIP и триглицериди 
 

При жени (табл. 50) се установява – липса на корелация на GLP-
1 спрямо Общ холестерол (фигура 75), слаба отрицателна корелация 
с ХДЛ-холестерол (r= -0,100) (фигура 76), умерена отрицателна 
корелация с ЛДЛ-холестерол (r= -0,548) (фигура 77) и умерена 
положителна корелация с триглицериди (r= 0,226) (фигура 78). По 
отношение зависимостите на GIP с показателите на мастен профил 
не се установиха сигнификантни зависимости (фигура 79-82). 
 
Табл. 50. Корелация на GLP-1 и GIP с показатели на мастен профил при жени 

Новооткрити въглехидратни нарушения - Жени 

Показатели 

R - Корелационен 
коефициент  

на Пирсън-Браве 

R2 - Коефициент на 
детерминация  

на Пирсън-Браве 
GLP-1 GIP GLP-1 GIP 

Общ холестерол 0.073 -0.017 0.005 0.000 
ХДЛ-холестерол -0.100 0.036 0.010 0.001 
ЛДЛ-холестерол -0.548 0.003 0.300 0.000 
Триглицериди 0.226 -0.070 0.051 0.005 

 

  

Фигура 75. GLP-1 и  Общ холестерол Фигура 76. GLP-1 и ХДЛ-холестерол 
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Фигура 77. GLP-1 и ЛДЛ-холестерол Фигура 78. GLP-1 и триглицериди 
 

  

Фигура 79. GIP и Общ-холестерол Фигура 80. GIP и ХДЛ-холестерол 
  

  

Фигура 81. GIP и  ЛДЛ-холестерол Фигура 82. GIP и триглицериди 
 

Cathrine Laustrup Moller и сътр.  изследват асоциацията на GIP с 
параметри на липиден метаболизъм при пациенти с висок риск за 
захарен диабет тип 2. В рамките на проучването ADDITION-PRO при 
1405 пациенти се провежда обременяване със 75 грама глюкоза и се 
изследват препрандиално мастен профил и  гликиран хемоглобин. В 
хода на ОГТТ – 0-ва , 30-та и 120-та минута се изследват GIP, кръвна 
захар  и имунореактивен инсулин. От проведените анализи се 
установява асоциация на GIP с високи нива на ХДЛ-холестерол при 
жени, като при мъже не се установява асоциация. В нашия научен 
труд установяваме слаба положителна корелация както за мъже, 
така и за жени на GIP с ХДЛ-холестерол. 
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Изводи: 
- При новооткрити въглехидратни нарушения базалните GLP-1 

и GIP корелират положително с базалния инсулин и НОМА-
индекс, а само GLP-1 корелира отрицателно с базалната 
кръвна захар в групата като цяло и при жените, което е в 
подкрепа на благоприятния глюкозо-зависим стимулиращ 
ефект на инкретините върху функцията на бета-клетката.  

- Интересни и подлежащи на допълнително уточняване са 
намерените разлики по пол - при мъжете, за разлика от 
жените в нашето проучване при новооткрити въглехидратни 
нарушения се наблюдава отрицателна корелация на 
инкретините с базалния инсулин и НОМА-индекса при 
запазваща се отрицателна корелация с базалната кръвна 
захар. 

- При новооткрити въглехидратни нарушения взаимовръзките 
между двата инкретина и показателите на липидната обмяна 
са твърде разнопосочни, особено при отчитане на фактора 
пол, и не могат да генерират категорични изводи. Това се 
дължи основно на относително по-малката извадка и 
хетерогенността на групите и налага разширяване на 
проучванията в този аспект. 

 

Задача 8 
Поставихме си за задача търсене на половообусловени разлики 

в нивата на инкретиновите хормони GLP-1 и GIP при пациентите със 
захарен диабет тип 1, захарен диабет тип 2 и пациентите с 
новооткрити въглехидратни нарушения. Проведохме сравнителен 
анализ на нивата на GLP-1 и GIP мъже/жени при пациенти със 
захарен диабет тип 1, като както при GLP-1 (диаграма 18), така и при  
GIP (диаграма 17) не се открива статистически значима разлика 
(таблица 51-52).   

 

Табл. 51 Сравнителен анализ на GIP при мъже/жени със ЗД1 

 

 

GIP, pg/ml             
подгрупа N Mean SD 25 per Median 75 per 

Захарен диабет тип 1 - мъже 15 37,6 30,8 15,7 22,5 64,6 
Захарен диабет тип 1 - жени 18 30,8 28,0 10,8 23,7 39,6 

GIP, pg/ml           
подгрупа Приложен 

тест p-value Заключ. N1 N2 
Захарен диабет тип 1 - мъже <--> 
Захарен диабет тип 1 - жени 

Mann-
Whitney U 0,682 No 15 18 
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Диаграма 17. GIP мъже/жени Диаграма 18. GLP-1 мъже/жени 

 
Табл. 52. Сравнителен анализ на GLP-1  при мъже/жени със ЗД1 

 

 
Проведохме сравнителен анализ на нивата на GLP-1 и GIP 

мъже/жени при пациенти със захарен диабет тип 2, като както при 
GLP-1 (диаграма 20),така и при  GIP (диаграма 19), не се открива 
статистически значима разлика (таблица 53-54).   
 
Табл. 53. Сравнителен анализ на GIP при мъже/жени със ЗД2 

 

 

GLP-1, pmol/l             
подгрупа N Mean SD 25 per Median 75 per 

Захарен диабет тип 1 - мъже 15 10,5 7,5 6,2 8,7 12,2 
Захарен диабет тип 1 - жени 18 19,0 20,7 7,4 10,0 21,6 

GLP-1, pmol/l           

подгрупа Приложен тест 
p-

value Заключ. N1 N2 
Захарен диабет тип 1 - мъже <--> 
Захарен диабет тип 1 - жени Mann-Whitney U 0,274 No 15 18 

GIP, pg/ml             
подгрупа N Mean SD 25 per Median 75 per 

Захарен диабет тип 2 - мъже 37 50,3 39,7 19,5 41,0 76,1 
Захарен диабет тип 2 - жени 46 34,5 26,2 13,4 27,7 47,4 

GIP, pg/ml           
подгрупа Приложен тест p-value Заключ. N1 N2 

Захарен диабет тип 2 - мъже <--> 
Захарен диабет тип 2 - жени Mann-Whitney U 0,095 No 37 46 
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Диаграма 19. GIP мъже/жени Диаграма 20. GLP-1 мъже/жени 
 
Табл. 54. Сравнителен анализ на GLP-1 при мъже/жени със ЗД2 

 

 
Проведохме сравнителен анализ на нивата на GLP-1 и GIP 

мъже/жени при пациенти с новооткрити въглехидратни нарушения, 
като както при GLP-1 (диаграма 22),така и при GIP (диаграма 21), не 
се открива статистически значима разлика (таблица 55-56).   
 
Табл. 55. Сравнителен анализ на GIP при мъже/жени с новооткрити 
въглехидратни нарушения. 

 

 

GLP-1, pmol/l             
подгрупа N Mean SD 25 per Median 75 per 

Захарен диабет тип 2 - мъже 37 13,0 10,3 6,9 10,4 15,8 
Захарен диабет тип 2 - жени 46 13,3 10,2 6,7 11,5 15,8 

GLP-1, pmol/l           
подгрупа Приложен тест p-value Заключ. N1 N2 

Захарен диабет тип 2 - мъже <--> 
Захарен диабет тип 2 - жени Mann-Whitney U 0,776 No 37 46 

GIP, pg/ml             
подгрупа N Mean SD 25 per Median 75 per 

Новооткрити въглехидратни 
нарушения - мъже 17 34,1 28,3 8,9 28,6 51,8 

Новооткрити въглехидратни 
нарушения - жени 33 26,3 23,3 7,1 16,9 45,3 

GIP, pg/ml           
подгрупа Приложен тест p-value Заключ. N1 N2 

Мъже <--> Жени Mann-Whitney U 0,264 No 17 33 
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Диаграма 21. GIP мъже/жени Диаграма 22. GLP-1 мъже/жени 
 
Табл. 56. Сравнителен анализ на GLP-1 при мъже/жени с новооткрити 
въглехидратни нарушения. 

 

 
 
Изводи: 
- Не се открива половообусловени разлики в нивата на 

инкретините при захарен диабет тип 1. 
- Не се открива половообусловени разлики в нивата на 

инкретините при захарен диабет тип 2. 
- Не се открива половообусловени разлики в нивата на 

инкретините при пациенти с новооткрити въглехидратни 
нарушения  - нарушена гликемия на гладно, нарушен глюкозен 
толеранс и новооткрит захарен диабет тип 2. 

 

GLP-1, pmol/l             
подгрупа N Mean SD 25 per Median 75 per 

Новооткрити въглехидратни 
нарушения - мъже 17 11,5 5,9 8,4 11,3 13,5 

Новооткрити въглехидратни 
нарушения - жени 34 14,5 8,6 7,0 12,7 21,3 

GLP-1, pmol/l           
подгрупа Приложен тест p-value Заключ. N1 N2 

Мъже <--> Жени Mann-Whitney U 0,348 No 17 34 
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V. ИЗВОДИ 
 

1. При пациенти със захарен диабет тип 1 от двата пола в сравнение 
с клинично здрави контроли без въглехидратни нарушения се 
откриват сигнификантно по-високи нива на GIP и липса на 
сигнификантна разлика в тези на GLP-1.  Сигнификантно по-
високите базални нива на GIP и съпоставимите нива на GLP-1 при 
пациенти със захарен диабет тип 1 в сравнение с лицата без 
въглехидратни нарушения са в подкрепа на хипотезата за 
запазени в известна степен инкретинови нива (основно GIP) и 
ефект при този тип захарен диабет, като няма различия по пол. За 
по-прецизна оценка на „инкретиновия ефект“ при захарен диабет 
тип 1 е необходимо разширяване обхвата на анализите и 
допълнителни целенасочени изследвания в насока измерване и 
на постпрандиалните нива на GIP и GLP-1.  

2. Не се установяват сигнификантни разлики в базалните  нива на 
инкретиновите хормони – GLP-1 и GIP при пациенти със захарен 
диабет тип 1 спрямо тип 2 при цялата група пациенти и при 
разделянето им по пол, независимо от разликите в теглото, ИТМ, 
възрастта между извадките. Това предполага комплексни 
механизми на въздействие на типа на диабета, възрастта и 
теглото върху базалните инкретинови нива. 

3. Приложението на комбинирано лечение с ДПП4-инхибитори и 
метформин води до сигнификантно повишаване на базалните 
нива на GIP, като не повлиява значимо базалните нива на GLP-1 
при лекувани пациенти със захарен диабет тип 2. Вероятно, 
ДПП4-инхибиторите повлияват по-значимо GIP, докато 
метформинът повлиява в по-голяма степен GLP-1, което заличава 
разликите при комбинираното лечение. Съпоставянето на 
базални и постпрандиални нива на GLP-1 и GIP при пациенти със 
захарен диабет тип 2 на терапия с ДПП-4 инхибитори и 
метформин поотделно като монотерапия и в комбинирана 
терапия би могло да предостави допълнителна информация за 
съществуващите специфични механизми, опосредстващи ефекта 
на двата медикамента върху основните инкретини. 
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4. Не се откриват сигнификантни разлики в базалните нива на 
инкретиновите хормони – GLP-1 и GIP при лица с 
новодиагностицирани въглехидратни нарушения – предиабет и 
захарен диабет тип 2 спрямо лица с нормален въглехидратен 
толеранс. Дизайнът на проучването и обемът на изследваната 
извадка има лимитаращи фактори и не може да даде категоричен 
отговор, но не подкрепя използването на базалните нива на GIP и 
GLP-1 като надеждни биомаркери за ранни въглехидратни 
нарушения, независимо от доказаното им участие в 
патогенетичните механизми на хипергликемията при захарен 
диабет.  

5. Не се открива сигнификантна зависимост на инкретините GLP-1 и 
GIP с антропометричните показатели тегло и индекс телесна 
маса, но има тенденция за разнопосочна такава – по-висок GLP-1 
и по-нисък GIP при повишаване количеството на телесните 
мазнини. 

6. При пациенти със захарен диабет тип 1 установяваме липса на 
корелация на  GLP-1 с НвА1с и кръвна захар на гладно, но слаба 
отрицателна такава с постпрандиалната кръвна захар. 
Същевременно, GIP корелира положително с НвА1с, кръвна 
захар на гладно и постпрандиално. При пациенти със захарен 
диабет тип 2 установяваме също липса на корелация на  GLP-1 с 
НвА1с и слаба отрицателна корелация с постпрандиалната 
кръвна захар, но и наличие на слаба положителна корелация с 
кръвна захар на гладно. Обратно, GIP не корелира сигнификантно 
с НвА1с, кръвна захар на гладно и постпрандиално. Нашето 
проучване установява взаимовръзки между нивата на 
инкретините и гликемичния контрол при захарен диабет, но не 
може да даде отговор дали промените са причина или следствие 
на моментното метаболитно състояние. Влиянието на GLP-1 е 
благоприятно предимно върху постпрандиалната кръвна захар. 

7. По отношение зависимостите на GLP-1 с показателите на мастен 
профил при Захарен диабет тип 1 установяваме отрицателна 
корелация с общ и ЛДЛ-холестерол, и триглицериди и липса на 
корелация с ХДЛ-холестерол, а при захарен диабет тип 2 се 
запазва отрицателната корелация с триглицеридите, става 
сигнификантна положителната зависимост с ХДЛ-холестерола, но 
се установява и слабо сигнификантна положителна взаимовръзка 
с общия и ЛДЛ-холестерол.  
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8. По отношение зависимостите на GIP с показателите на мастен 
профил при Захарен диабет тип 1 установяваме липса на 
сигнификантна зависимост с общ холестерол, ЛДЛ-Холестерол и 
триглицериди и наличие на умерена отрицателна корелация с 
ХДЛ-Холестерол. При захарен диабет тип 2 GIP корелира 
отрицателно с ЛДЛ-холестерол и положително с триглицеридите, 
като не показва сигнификантна зависимост с общия и ЛДЛ-
холестерола. 

9. Въпреки разнопосочните данни, които се дължат на 
ограниченията на проучването и разнородността на извадките, се 
очертава неблагоприятен ефект на ниските нива на инкретините, 
предимно на GLP-1 за развитие на липиден атерогенен риск при 
захарен диабет, което подкрепя евентуални положителни ефекти 
на инкретин-базираната терапия. При новооткрити въглехидратни 
нарушения взаимовръзките между двата инкретина и 
показателите на липидната обмяна са твърде разнопосочни, 
особено при отчитане на фактора пол, и не могат да генерират 
категорични изводи. 

10. При новооткрити въглехидратни нарушения базалните GLP-1 и 
GIP корелират положително с базалния инсулин и НОМА-индекс, 
а само GLP-1 корелира отрицателно с базалната кръвна захар в 
групата като цяло и при жените, което е в подкрепа на 
благоприятния глюкозо-зависим стимулиращ ефект на 
инкретините върху функцията на бета-клетката. Интересни и 
подлежащи на допълнително уточняване са намерените разлики 
по пол - при мъжете, за разлика от жените в нашето проучване при 
новооткрити въглехидратни нарушения се наблюдава 
отрицателна корелация на инкретините с базалния инсулин и 
НОМА-индекса при запазваща се отрицателна корелация с 
базалната кръвна захар. 

11. Не се откриват половообусловени разлики в базалните нива на 
инкретините във всички извадки на пациентите със захарен 
диабет тип 1, тип 2 и при новооткрити въглехидратни нарушения - 
нарушена гликемия на гладно, нарушен глюкозен толеранс и 
новооткрит захарен диабет тип 2. 

12. Изследването на базалните нива на инкретинови хормони не 
дават достатъчно информация за изясняване взаимовръзките на 
инкретиновите хормони с метаболитните нарушения при захарен 
диабет и предиабетните състояния, изследването на 
постпрандиални или в хода на оГТТ нива би допринесло за по-
нататъшното им прецизиране. 
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VI. ПРИНОСИ 
Приноси с оригинален характер: 
Проучването е пионерно за България по отношение на: 
- изследване на инкретинови хормони GLP-1 и GIP в популация 

от пациенти със захарен диабет тип 1 и захарен диабет тип 2.  
- изследване инкретинови хормони GLP-1 и GIP при пациенти 

с новодиагностицирани въглехидратни нарушения – 
нарушена гликемия на гладно, нарушен глюкозен толеранс и 
новооткрит захарен диабет тип 2. 

- изследване взаимовръзките на инкретиновите хормони с 
антропометрични и показатели на гликемичен контрол, бета-
клетъчна сензитивност и липиден атерогенен риск   

Приноси с научно-теоретичен и приложно-клиничен характер: 
- Установените в проучването сходства и разлики в базалните 

нива и взаимовръзките на двата основни инкретинови 
хормона GLP-1 и GIP при пациенти от двата пола със захарен 
диабет тип 1 и тип 2 и с новооткрити въглехидратни 
нарушения с гликемичния и липидния контрол очертават 
някои тенденции и изводи, които хвърлят светлина върху 
етиопатогенетичните механизми на развитие на 
хипергликмия при двата основни типа захарен диабет и 
предиабетните състояния и обогатяват теоретичните 
познания относно ролята на инкретините за развитие на 
хипергликемия и дислипидемия при тях. 

- Намерените взаимовръзки на базалните нива на инкретините 
при пациенти с новооткрити въглехидратни нарушения и 
двата основни типа захарен диабет показват комплексни 
механизми на въздействие на типа на диабета, възрастта и 
теглото върху последните, обясняват разнопосочните 
литературни данни и дават насока за по-нататъшни 
целенасочени изследвания. 

- Нашето проучване не подкрепя използването на базалните 
нива на GIP и GLP-1 като биомаркери за ранни въглехидратни 
нарушения, и разграничаване на типовете захарен диабет, 
независимо от доказаното им участие в патогенетичните 
механизми на хипергликемията при захарен диабет, 
включително някои намерени разлики при тип 1 и тип 2 
захарен диабет.  

- Данните от проучването обосновават изследване на 
постпрандиални или в хода на оГТТ нива на инкретиновите 
хормони за по-нататъшно изясняване взаимовръзките им с 
метаболитните нарушения при захарен диабет и 
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предиабетните състояния и отчитане на ефект от инкретин-
базирана терапия. 

- Липсата на разлики по пол в базалните нива на GLP-1 и GIP 
при новодиагностицирани въглехидратни нарушения и двата 
основни типа диабет, но намерените такива по отношение 
взаимовръзките им с базален инсулин и НОМА-индекс, които 
би могло да предположат  по-добър ефект на инкретин-
базирана терапия при женски пол, дава насока за 
задълбочаване изясняването на тези интересни данни. 

- Данните от нашето проучване за сигнификантно повишаване 
на базалните нива на GIP, без значимо повлияване на 
базалните нива на GLP-1 при комбинирано лечение с ДПП4-
инхибитори и метформин на пациенти със захарен диабет тип 
2 в сравнение с монотерапия с метформин очертава 
хипотезата, че вероятно, ДПП4-инхибиторите повлияват по-
значимо GIP, докато метформинът повлиява в по-голяма 
степен GLP-1, което има научно-приложно значение. 

- Нашите резултати са в подкрепа на стриктно проследяване 
на показателите на липиден антерогенен риск при пациенти 
на лечение с инкретин-базирана терапия. 
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