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Сърдечно-съдовата болест е
водеща причина за преждевременната заболеваемост и смъртност по света.1 През последните
няколко десетилетия се натрупаха много доказателства за ролята на липидите в генезата на
съдовата болест, включително за
ефектите на отделните липидни фракции. Медикаментозната
стратегия за понижаване на нивото на холестерола, свързан с липопротеините с ниска плътност
(LDL-холестерола), е ефективна
интервенция, базирана на приложението на статини2, 3 – медикаменти, редуциращи значително риска от коронарна болест на
сърцето, инсулта и смъртността. Въпреки това остатъчният
риск за настъпване на други сърдечно-съдови инциденти остава
висок, което налага разработването на допълнителни ефективни превантивни стратегии.
Терапевтичните стратегии,
насочени към други основни компоненти на липидния профил,
имат по-слаб ефект. Въпреки
че няколко проучвания показаха
връзката между нивото на HDLхолестерола и триглицеридите и
съдовия риск,4, 5 интервенциите,
повишаващи нивото на HDL-холестерола и понижаващи нивото
на триглицеридите, не показват
убедителни ползи. Фибратите,
агонисти на алфа-рецепторите
на пероксизомния пролифератор
(PPAR), са обект на изследвания
от повече от 40 години6–8 и са осо-

бено ефективни по отношение на
повишението на нивото на HDLхолестерола и понижението на
нивото на триглицеридите,9 а
също така и на LDL-холестерола и хиломикроновите остатъци.
Ефективността им по отношение на съдовите инциденти обаче все още не е изяснена напълно.
Въпроси относно токсичността
на първите фибрати10 и риска от
рабдомиолиза,11 особено при приложение на гемфиброзил в комбинация със статини, допълнително ограничиха приложението им в
клиничната практика.
През последните години бяха проведени няколко големи проучвания с фибрати. Въпреки че някои от тях показаха благоприятни
ефекти, други не демонстрираха ефективност, което е причина
за липса на сигурност на евентуалните им протективни сърдечно-съдови ефекти и техния мащаб, а така също и за затруднения
в интерпретацията на клиничните резултати. Проучването
ACCORD12 не съобщава за благоприятни ефекти на фенофибрата,
което повдига въпроса за ползата
от този медикамент.
В списание Lancet тази година
бе публикуван литературен обзор,
обхващащ данни от 1555 статии,
27 от които в пълен текст.13 В
обзора са включени проучвания с
общо 45 058 пациенти, като пет
проучвания съобщават за 2870 големи сърдечно-съдови инциденти,
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в 15 проучвания се съобщава за 3880
смъртни случаи и в 16 проучвания са установени 4552 коронарни инциденти. Част от проучванията, изследващи терапията с
фибрати в сравнение с терапията с други класове медикаменти или сравняващи фибратите с
други медикаменти, не са оригинални изследвания. Популациите
на проучванията варират от 81
до 10 627 участници. Годишната
честота на големите сърдечносъдови инциденти варира между
1.2 и 3.3%, а за коронарните инциденти – между 0.4% и 5.2%. Всички
включени в анализа на публикацията са мултицентрови проучвания и са проведени в САЩ, Канада, Европа, Океания и Централна
Америка. Седем проучвания изследват ефектите на клофибрат,
четири – безофибрат, три – фенофибрат, три – гемфиброзил и
едно – етофибрат. Проучванията
с клофибрат са проведени основно между 1971 и 1978 г. с изключение на проучването на Hanefield еt
al.,14 публикувано през 1991 г. Двете най-нови големи проучвания
са изследвали ефектите на фенофибрат.12, 15 Средната възраст на
участниците в проучванията варира между 46 и 68 години. В осем
от проучванията са включени само мъже, а в шест от проучванията са включени предимно пациенти с диабет. Вторичната
превенция е основна цел на 11 проучвания, първичната превенция –
на 4 проучвания, а останалите
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включват пациенти с и без предходна анамнеза за сърдечно-съдова болест. Осем проучвания имат
специфични изисквания към липидния профил на участниците си.
Данните за ключови индикатори за качеството на проучванията са оскъдни, особено по
отношение на процеса на рандомизация и техниките на анализ.
Процентът на пациентите, завършили проучванията, също варира значително – от 19% до 100%.
Данни за ефектите на фибратната терапия върху големите сърдечно-съдови инциденти са налични от 5 проучвания,12, 15–17, 18
включващи 19 944 пациенти и
2870 сърдечно-съдови инциденти
(фиг. 1). Терапията с фибрати води до понижение на общия риск за
голям сърдечно-съдов инцидент с
10% в сравнение с плацебо. Установена е хетерогенност в степента на ефекта във включените
проучвания, дължаща се основно на проучване на атеросклерозата18 – VA CO-OP Atherosclerosis,
включващо изключително участници с предходна сърдечно-съдова болест. Анализ на чувствителността, изключващ проучването
VA CO-OP Atherosclerosis, показва
сходна ефективност – понижение
на артериалното налягане с 12%
е понижение на I2 стойността с
18.6% (фиг. 1).
Данните за коронарните инциденти са изведени от 16 проучвания,8, 12, 15–17, 19, 20, 22–29 включващи
44 667 участници с регистрирани
4552 коронарни инциденти. Терапията с фибрати редуцира риска
за настъпване на коронарен инцидент с 13% без данни за хетерогенност (фиг. 2). Десет проучвания,8, 12, 15, 16, 22–25, 30 включващи 42 131
участници с 2485 нефатални коронарни инциденти, показват редукция на риска с 19% (без данни за
хетерогенност на ефекта; фиг. 3).
Тринадесет проучвания съобщават за 1740 смъртни случая, без
данни за ефект на терапията
(фиг. 3). Ефектите върху коронарната реваскуларизация се съоб-
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щават от 4 проучвания15, 16, 21, 22 с
15 834 участници и 1737 инцидента, като терапията с фибрати
сигнификантно понижава риска
(фиг. 3). Кумулативен мета-анализ
на данните от всички проучвания
на коронарната смъртност показа изразен благоприятен ефект на
терапията с фибрати по отношение на риска от коронарен инцидент. Осем проучвания, включващи 27 021 участници, съобщават
за 1391 инсулта без данни за про-

VA CO-OP
Atherosclerosis (1973)
VA-HIT (1999)

тективен ефект на фибратите по отношение на риска от
инсулт (фиг. 3). Рискът от сърдечна недостатъчност е изследван
в 3 проучвания,12, 16, 18 включващи 8581 участници с регистрирани 584 инцидента на сърдечна
недостатъчност; терапията с
фибрати не оказва ефект върху
риска от сърдечна недостатъчност (фиг. 3). Има обаче данни за
сигнификантна хетерогенност в
резултатите от тези три про-

Инциденти /Пациенти
Фибрат Плацебо
44/268
32/264

Релативен риск (95% CI)
1.35 (0.89–2.07)

258/1264

330/1267

0.78 (0.68–0.90)

LEADER (2002)
FIELD (2005)

150/783
612/4895

160/785
683/4900

0.94 (0.77–1.15)
0.90 (0.81–0.99)

ACCORD (2010)
Средно

291/2765 310/2753
1355/9975 1515/9969

0.94 (0.80–1.09)
0.90 (0.82–1.00); p=0.048
(I2=47.0%, Q=7.55, p=0.110)
0.88 (0.82–095); p=0.002
(I2=18.6%, Q=3.7, p=0.298)

Изключено VA CO-OP
Atherosclerosis

0.3
0.5
1
1.5
В полза на фибрат В полза на плацебо
Релативен риск (95% CI)

Фиг. 1. Ефект на фибратите върху риска от големи сърдечно-съдови събития
Инциденти /Пациенти
Фибрат
Плацебо
121/244
130/253

Newcastle-Tyne clofibrate
trial (1971)
tIHD prevention clofibrate 59/350
trial (1971)

VA CO-OP
Atherosclerosis (1973)
Coronary Drug Project
(1975)
WHO CO-OP Trial
(1978)
Helsinki Heart (1987)
Hanefeld et al (1991)
BECAIT (1997)
LOCAT (1997)
SENDCAP (1998)
VA-HIT (1999)
BIP (2000)
DAIS (2001)
LEADER (2002)
FIELD (2005)
ACCORD (2010)
Средно

Релативен риск (95% CI)
1.01 (0.85–1.20)

79/367

0.78 (0.58–1.06)

8/268

9/264

0.88 (0.34–2.24)

309/1103

839/2789

0.93 (0.83–1.04)

167/5331

208/5296

0.80 (0.65–0.97)

56/2046
32/379
3/42
7/197
6/81
219/1264
168/1548
38/207
90/783
256/4895
332/2765
1871/21503

84/2035
31/382
11/39
7/198
17/83
275/1267
189/1542
50/211
111/785
288/4900
353/2753
2681/23164

0.66 (0.48–0.93)
1.04 (0.65–1.67)
0.25 (0.08–0.84)
1.01 (0.36–0.81)
0.36 (0.15–0.87)
0.80 (0.68–0.94)
0.89 (0.73–1.08)
0.78 (0.53–1.13)
0.81 (0.63–1.05)
0.89 (0.76–1.05)
0.94 (0.81–1.08)
0.87 (0.81–0.93);
p<0.0001
(I2=22.1%,
Q=19.3, p=0.202)

0.3
0.5
1
2 2.5
В полза на фибрат В полза на плацебо
Релативен риск (95% CI)

Фиг. 2. Ефект на фибратите върху риска от коронарни събития
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Релативен риск (95% CI)
Общо сърдечно-съдови събития

0.90 (0.82–1.00); p=0.048
I2=47.0%, р за хетерогенност=0.110
0.87 (0.81–0.93); p<0.0001
I2=22.1%, р за хетерогенност=0.202
0.81 (0.75–0.89); p<0.0001
I2=145%, р за хетерогенност=0.310
1.00 (0.93–1.08); p=0.918
I2=194%, р за хетерогенност=0.237
0.93 (0.85–1.02); p=0.116
I2=00%, р за хетерогенност=0.444
0.97 (0.88–1.07); p=0.587
I2=0.0%, р за хетерогенност=0.581
0.89 (0.74–1.06); p=0.190
I2=2.6%, р за хетерогенност=0.392
1.10 (0.995–1.21); p=0.063
I2=0.0%, р за хетерогенност=0.616
1.03 (0.91–1.16); p=0.687
I2=25.9%, р за хетерогенност=0.222
0.88 (0.78–0.98); p=0.025
I2=36.3%, р за хетерогенност=0.194
0.94 (0.65–137); p=0.759
I2=72.6%, р за хетерогенност=0.026
0.86 (0.75–0.98); p=0.028
I2=64.9%, р за хетерогенност=0.058
0.63 (0.49–0.81); p<0.0001
I2=41.5%, р за хетерогенност=0.191

Коронарни събития
Нефатални коронарни събития
Смърт по всякаква причина
Сърдечна смърт
Сърдечно-съдова смърт
Внезапна смърт
Несъдова смърт
Общо инсулти
Коронарни реваскуларизации
Сърдечна недостатъчност
Прогресия на албуминурията
Ретинопатия

0.5
1
1.5
В полза на фибрат В полза на плацебо
Релативен риск (95% CI)

Фиг. 3. Обобщение на резултатите за ефекти върху релативния риск

учвания, която се дължи основно
на включването на проучването
VA CO-OP Atherosclerosis. Анализ
на чувствителността, изключващ това проучване, показа редукция с 18% на риска от сърдечна недостатъчност (95% CI 4–30,
p=0.012) със стойност за I2 0.0%
(p=0.79 за хетерогенност). 16 проучвания, включващи 44 813 участници, съобщават за 3880 смъртни
случая, като шест от проучванията предоставят диференцирани
данни за съдовата смърт (22 066
участници, 1545 случая на съдова
смърт), а 5 проучвания дават диференцирани данни за внезапната смъртност (12 277 участници
и 596 случая на внезапна смърт).
Не бе установен ефект на терапията с фибрати по отношение
на общата смъртност, съдовата
смъртност и внезапната смъртност; отбелязана беше тенденция към повишение на риска от
не-съдова смъртност, макар и несигнификантна (фиг. 3).
Три проучвания съобщават
данни за прогресията на албуминурията, включваща 15 731 участници и 3859 инцидента.12, 15, 31 Тера-

пията с фибрати редуцира риска
от прогресия на албуминурията с
14% (фиг. 3). Две проучвания предоставят данни за диабетната ретинопатия при 10 091 пациенти
и 492 инциденти.32, 33 Фибратите
редуцират риска за диабетна ретинопатия с 37% (фиг. 3).
Данните за ефекта на фибратната терапия върху липидните
нива са изведени от 4 проучвания.
Фибратите понижават нивото
на общия холестерол, на LDL-холестерола и триглицеридите и
повишават нивото на HDL-холестерола. Гемфиброзил е по-ефективен по отношение на нормализирането на липидните нива
в сравнение с фенофибрат и клофибрат.
Няколко проучвания съобщават за странични ефекти. Четири проучвания предоставят данни за общите странични ефекти
(17 413 участници и 225 инциденти), като не установяват повишение на риска за сериозни медикамент-зависими нежелани ефекти
(RR 21%, 95% CI 9–61; p=0.19).12, 15, 17, 18
Фибратната терапия не повишава сигнификантно и риска от рабНаука Ендокринология 6
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домиолиза (15 313 участници и 12
инциденти; 35%, –59 до 439; p=0.42),
мускулни аномалии (22 713 участници и 3639 инциденти; 0%, –1 дo 2;
p=0.69), стомашно-чревни нарушения (18 359 участници и 6477 инциденти; 8%, –1 до 18; p=0.08; I2=60·3%,
p=0.019 за хетерогенност), и жлъчни нарушения (27 828 участници
и 3948 инциденти; 19%, –11 дo 60;
p=0.24; I2=66.8%, p=0.019 за хетерогенност). Фибратната терапия
е асоциирана с повишение на нивото на креатинина >115 μmol/L
(повишение на относителния
риск с 99%, 95% CI 46–270; p<0.0001;
I2=53.0%, p=0.12 за хетерогенност).
Подгрупов анализ е извършен
за коронарната болест, на която
се пада най-висока честота сред
инцидентите. Установен е повишен ефект в проучванията, посочващи по-високо изходно ниво
на триглицеридите (p=0.030), но
не е наблюдавана хетерогенност
на ефекта в проучвания с различни
средни изходни стойности на нивото на HDL-холестерола (p=0.47).
При инвариантна мета-регресия
фибратната терапия има по-изразен благоприятен ефект при
подобрение на нивата на триглицеридите (p=0.026). Нито дозата
на медикамента, нито съпричастността към рандомизираната
терапия са сигнификантно асоциирани с благоприятно повлияване на коронарните инциденти
(съответно p=0.61 и p=0.68).
Публикуваният в Lancet мета-анализ, включващ повече от
45 000 пациенти с широк кръг изходни характеристики, показа,
че терапията с фибрати може
да редуцира риска за настъпване
на големи сърдечно-съдови инциденти, основно чрез благоприятния ефект на фибратите върху
коронарните инциденти. Някои
проучвания обаче не потвърдиха такъв благоприятен ефект на
фибратите.12, 15
Степента на пропорционалната редукция на риска е по-умерена
от тази, постигната с други ме-
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дикаменти, повлияващи липидните нива, артериалното налягане
и коагулацията и клиничната значимост на този ефект е обект
на дискусии. Реалната клинична
стойност на терапията с фибрати зависи от пропорционалната
редукция на риска и от абсолютното ниво на риск на лекуваната
популация. В популациите с висок
риск пропорционалната редукция
на риска от 10–15% ще доведе до
добра пропорционална редукция
на риска. Предизвикателството
тук е дефиницията на тази група
в клинични условия.
Проучванията, включващи индивиди с високи средни изходни
нива на триглицеридите, съобщават сигнификантно по-висока пропорционална редукция на
риска – резултати, които потвърждават резултатите от подгруповите анализи на няколко
проучвания. Въпреки че този обзор не установява такъв ефект
въз основа на средните изходни
нива на HDL-холестерола, подгруповите анализи на някои проучвания показват сигнификантна хетерогенност в терапевтичния
ефект спрямо изходните липидни нива, с повишена пропорционална редукция на риска при индивиди с най-ниски изходни нива на
HDL-холестерола.12, 15, 34 Проучването ACCORD и други ранни проучвания16 показаха, че индивидите
с ниски нива на HDL-холестерола
и високи нива на триглицеридите са тези, при които е постигната най-голяма пропорционална
редукция на риска. В проучването ACCORD само 20 участници са
се нуждаели от терапия в продължение на 5 години за превенция
на един сърдечно-съдов инцидент.
За съжаление, наличните данни за
този мета-анализ не позволяват
допълнителна оценка на тази субпопулация и този въпрос може да
стане основа за провеждане на ново рандомизирано проучване. Този
обзор дефинира благоприятните
ефекти на терапията с фибрати
при пациенти с висок риск и ус-

танови значителен благоприятен
ефект. Терапевтичният подход,
базиран на оценка на изходния абсолютен риск (по начин, подобен
на този преди назначаване на липидо-понижаваща или антихипертензивна терапия), е свързан с
чист благоприятен ефект.
Проучването ACCORD12 е
единственото проучване с фонова статинова терапия и поради това проучването е от съществено значение за клиничната
практика. ACCORD не показа ясни благоприятни ефекти, вероятно поради фоновата терапия
със статини. ACCORD обаче няма достатъчна статистическа
мощност за детекция на ефект
от такава степен. Без ясни данни, че резултатите от ACCORD
се различават от тези на другите проучвания с фибрати, няма
никакво основание да се очаква, че
фибратите нямат благоприятен
ефект.
Четири представители на
класа фибрати са изследвани в
проучванията, включени в този
мета-анализ. Бе установена сигнификантна зависимост между
степента на понижение на нивото на триглициридите по време
на терапията и редукцията на
риска. Въпреки наличието на малко данни за относителната ефективност на други медикаменти
върху липидните нива, медикаментите с най-изразени ефекти
върху липидните нива имат и
най-изразен протективен ефект.
Тези резултати показват, че помощните PPAR -агонисти имат
по-мощен чист ефект, а така
също, че други класове медикаменти, които имат значителен
благоприятен ефект върху нивата на HDL-холестерола и триглицеридите, могат да имат профилактичен ефект по отношение на
коронарната болест. Въпреки че
анализът показа, че степента на
благоприятния ефект може да зависи от изходните нива на липидните фракции и тяхното понижение по време на проследяването,
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протективните ефекти не са ограничени до пациентите с тежки нарушения на нивата на HDLхолестерола и триглицеридите.
Мощните PPAR -агонисти могат
да имат и важна роля в превенцията при широка популация пациенти, както статините и антихипертензивните медикаменти,
и благоприятен ефект при пациенти с висок съдов риск без значима дислипидемия.
В този мета-анализ основният наблюдаван благоприятен
ефект е свързан с превенцията
на коронарната болест и необходимостта от сърдечна реваскуларизация. Не бе установен благоприятен ефект по отношение на
инсулта, нито по отношение на
фаталните инциденти. Въпреки
че съществуват няколко потенциални механизми, по които тези
медикаменти могат да повлияят
размера и състава на атеросклеротичната плака, диференцираният ефект върху фаталните и нефаталните инциденти
не може да бъде разглеждан като
резултат от тези механизми.
Отсъствието на какъвто и да е
благоприятен ефект по отношение на инсулта вероятно е изненадващо, но може да бъде индикатор за добре установената роля
на повишеното артериално налягане в патогенезата на инсулта и факта, че част от инсултите се дължат на кръвоизливи
или емболизъм и следователно не
могат да бъдат повлияни от понижение на липидните нива. Подобни данни предоставят и проучвания за понижение на нивото
на LDL-холестерола със статини,
в които ефективността по отношение на инсулта е вариабилна. Тези диференциални ефекти
могат да обяснят защо проучването VA CO-OP, включващо участници с налична мозъчно-съдова
болест и следователно с особено висок риск от последващ инсулт, се различава по отношение
на ефектите върху комплексния
сърдечно-съдов критерий.
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ТЕРАПИЯ
Фибратната терапия редуцира прогресията на албуминурията. Ефектите върху бъбречната функция трябва да бъдат
допълнително проучени, въпреки
че фибратите повишават нивото на креатинина и данните от
проучването FIELD35 показват, че
фибратите забавят дългосрочната загуба на бъбречната функция
при хора с диабет, дори при пациенти с повишени нива на креатинина. Ефектът на тези промени
върху риска за настъпване на нежелан бъбречен изход, като хемодиализа, остава неизяснен. Има
данни за редукция на диабетната
ретинопатия при пациенти на
терапия с фибрати36 и такъв благоприятен ефект бе установен и
в настоящия анализ.
Предимства на този метаанализ са големият обем налични
данни, широкият кръг изследвани
клинично важни състояния и прецизността в набирането на основните резултати. Ограниченията на мета-анализа са резултат
от публикуваните данни, при които липсва възможност за пълноценно изследване на ефектите
в подгрупите. Различните дефиниции, използвани в отделните
проучвания, не могат да бъдат
съгласувани напълно, а при дефинициите на изхода бе необходимо
вариране с цел групиране на типовете инциденти.
Този мета-анализ не разглежда механизмите на действие на
PPAR -агонистите Тези медикаменти повишават експресията
на HDL-протеини (AI, AII), повлияват обратно транспортните
фактори на холестерола (ABCA1,
SR-BI) и факторите за липидно ремоделиране (липопротеин-липаза).
Освен това те имат и противовъзпалителни качества. Всички тези фактори могат да доведат до забавяне на прогресията
на заболяванията с особено благоприятен ефект върху състава на
атеросклеротичната плака.
Въпреки че анализът установява, че значимите ползи зависят ед-
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новременно от изходните стойности на липидните параметри
и резултатите в хода на лечението, протективната роля не се ограничава само до лицата с тежки
нарушения в концентрациите на
HDL-холестерола и триглицеридите. Мощните PPAR -агонисти
могат да профилактират болестността при голяма група болни
на терапия със статини и антихипертензивна терапия, както и
да доведат до ползи при висок из-
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ходен съдов риск без дислипидемия.
Авторите заключават, че фибратите намаляват сърдечно-съдовите заболявания чрез профилактика на коронарните събития.
Силата на ефекта е умерена, но
при високо-рисковите лица и тези
с комбинирана дислипидемия може да се постигне клинично значима редукция на риска. Съвременните фибрати са безопасни и добре
поносими и изглежда имат своето
място в кардиопротекцията.
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