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Метаболитни нарушения
при пациенти с ХИВ/СПИН
Резюме
Âúâåäåíèå: Ìåòàáîëèòíè ñìóùåíèÿ, âêëþ÷âàùè äèñëèïèäåìèÿ, èíñóëèíîâà ðåçèñòåíòíîñò è äèàáåò, ñà âñå ïî÷åñòî îáåêò íà èçó÷àâàíå ïðè ïàöèåíòè, èíôåêòèðàíè ñ
ÕÈÂ. Ïðè÷èíèòå çà òåçè ñìóùåíèÿ ñà ñâúðçàíè â ãîëÿì ïðîöåíò êàêòî ñ âúçäåéñòâèåòî íà ñàìèÿ âèðóñ, òàêà è ñ åôåêòè íà àíòèðåòðîâèðóñíàòà òåðàïèÿ. Öåëòà íà ïðîó÷âàíåòî å äà ñå óñòàíîâè îòíîñèòåëíèÿ äÿë íà ïàöèåíòèòå ñ
ÕÈÂ/ÑÏÈÍ ñ ïðîìåíè â ãëþêîçíàòà è ìàñòíàòà îáìÿíà.
Материали и методи: Îáõâàíàòè ñà 184 äóøè ñ ÕÈÂ/
ÑÏÈÍ. Çà óñòàíîâÿâàíå íà ïðîìåíèòå â ãëþêîçíàòà îáìÿíà ïðè âñè÷êè êðúâíàòà çàõàð å èçñëåäâàíà äâóêðàòíî íà
ãëàäíî. Çà îòêðèâàíå íà ïðîìåíè â ìàñòíàòà îáìÿíà ñà èçñëåäâàíè òðèãëèöåðèäè è îáù õîëåñòåðîë. Áåøå îïðåäåëåí
âèðóñíèÿò òîâàð è ñòåïåíòà íà ÕÈÂ-èíôåêöèÿòà.
Резултати: Ïðè 25 ïàöèåíòè (13.59%) å óñòàíîâåíî íàðóøåíèå ñàìî íà ãëþêîçíàòà îáìÿíà. Ïðè 33 (17.93%) îò ïðîó÷åíèòå ñ ÕÈÂ/ÑÏÈÍ ëèöà áåøå îòêðèòî íàðóøåíèå ñàìî íà
ìàñòíàòà îáìÿíà. Åäíîâðåìåííî íàðóøåíèå íà ãëþêîçíàòà
è ìàñòíàòà îáìÿíà áåøå óñòàíîâåíî ïðè 28 (15.22%) îò ñëó÷àèòå ñ ÕÈÂ/ÑÏÈÍ. Îò òÿõ 8 ñà ñ êðèòåðèè çà ïîñòàâÿíå íà
äèàãíîçàòà çàõàðåí äèàáåò òèï 2 è 20 ñ õèïåðãëèêåìèÿ íà
ãëàäíî. Äèàáåòúò å äèãíîñòèöèðàí ñàìî ïðè 1 îò ñëó÷àèòå
ïðè îòêðèâàíåòî íà HIV èíôåêöèÿòà. Îò âñè÷êè ïðîó÷åíè
184 ïàöèåíòè ñ ÕÈÂ/ÑÏÈÍ ïðè 86 (46.74%) ñå îòêðèõà ìåòàáîëèòíè íàðóøåíèÿ.
Изводи: Îòíîñèòåëíèÿò äÿë íà ïàöèåíòèòå ñ ÕÈÂ/
ÑÏÈÍ, ïðè êîèòî å íàðóøåíà ãëþêîçíàòà è ìàñòíàòà îáìÿíà, å äoñòà âèñîê. Íàøèòå äàííè ïîêàçâàò íåîáõîäèìîñòòà îò ñòðèêòíî ìîíèòîðèðàíå íà ïîêàçàòåëèòå íà ìåòàáîëèçìà ïðè ëèöà ñ ÕÈÂ/ÑÏÈÍ, ñ îãëåä ñâîåâðåìåííîòî
îòêðèâàíå íà ìåòàáîëèòíèòå íàðóøåíèÿ, àäåêâàòíî ëå÷åíèå è ïðåâåíöèÿ íà óñëîæíåíèÿòà.
Ключови думи: ÕÈÂ/ÑÏÈÍ, ìåòàáîëèòíè íàðóøåíèÿ,
îòíîñèòåëåí äÿë.
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Abstract
Introduction: Metabolic disorders including dyslipidemia, insulin resistance and diabetes, are increasingly the subject of study in
patients infected with HIV. The causes of these disorders are associated to a great extent with both the effect of the virus itself and
the effects of antiretroviral therapy. The aim of this study is to determine the relative share of patients with HIV/AIDS with changes
in the glucose and lipid metabolism.
Materials and methods: A total of 184 patients with HIV/AIDs
have been involved. To establish changes in glucose metabolism
the blood sugar of all patients has been tested twice at an empty
stomach. To detect changes in lipid metabolism triglycerides and
total cholesterol have been tested. Viral load and the extent of HIV
infection were determined.
Results: In 25 patients (13.59%) only impaired glucose metabolism was detected. In 33 (17.93%) from the tested patients with HIV/
AIDS only disturbance in lipid metabolism was found. Disorders
in both the glucose and lipid metabolism was found in 28 (15.22%)
of the cases with HIV/AIDS. Of these 8 patients manifested criteria to be diagnosed with diabetes mellitus type 2, and 20 patients
had fasting hyperglycemia. Diabetes has been diagnosed in only
one patient at the time of diagnosing the HIV infection. Of all 184
tested patients with HIV/AIDS in 86 (46.74%) metabolic changes
were found.
Conclusions: The relative share of patients with HIV/AIDS
with impaired glucose and lipid metabolism is noticeably high. Our
data show the necessity of strict monitoring of metabolic indicators
in patients with HIV/AIDS for early diagnosis of metabolic disorders, adequate treatment and prevention of complications.
Key words: HIV/AIDS, metabolic disorders, relative share.
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Въведение

Метаболитни смущения, включващи дислипидемия,
инсулинова резистентност, диабет, са все по-често
обект на изучаване при пациенти, инфектирани с ХИВ.1, 2
Причините за тези смущения са свързани в голям процент с въздействието на самия вирус, ефекти на антиретровирусната терапия, както и редица други
фактори, като например преразпределение на подкожната мастна тъкан.3 Тези промени създават по-висок
риск за ХИВ-позитивните пациенти от развитие на
кардиоваскуларни болести, въпреки общо понижената
им заболеваемост и смъртност през последните години. Ефективното лечение на диабета при пациенти
с ХИВ изисква правилно разбиране на патофизиологията и фармакологията.4, 5 Изборът трябва да се базира
на етиопатогенезата на заболяването. Пациентите с
предварително съществуващ диабет трябва много активно да се наблюдават за евентуални промени в метаболитните функции и за ефекта от взаимодействието
между хипогликемичната и антивирусната терапия.2
Целта на проучването е да се установи относителния дял на пациентите с ХИВ/СПИН, с промени в глюкозната и мастната обмяна.
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Фиг.1. Случаи с нарушение на глюкозната обмяна
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Материали и методи
Обхванати са 184 души с ХИВ/СПИН, проследени в
Клиника по инфенциозни болести, УМБАЛ – Пловдив. За
установяване на промените в глюкозната обмяна при
всички кръвната захар е изследвана двукратно на гладно. За откриване на промени в мастната обмяна са изследвани триглицериди и общ холестерол. Беше определен вирусният товар и степента на ХИВ инфекцията.
Използвани са методът на епидемиологичното проучване, клинични, параклинични и микробиологични методи,
както и съвременни методи за доказване на ХИВ-инфекцията: изследване на CD4 клетки и вирусен товар.

Фиг. 2. Случаи с нарушение само на глюкозната
обмяна и комбинирано нарушение на глюкозната
и мастната обмяна
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нарушение

Резултати
82.07%

При 25 пациенти (13.59%) е установено нарушение
само на глюкозната обмяна (фиг. 1). От тях 5 отговарят на критериите на Европейската асоциация за
изучаване на диабета (ЕАSD) за поставяне на диагнозата ЗД-2 (2 пъти с кръвна захар над 7.0 на гладно) и
20 са с хипергликемия на гладно (ХГГ) – кръвна захар
на гладно от 5.6 до 6.9. При нито един от пациентите
с диабет заболяването не беше диагностицирано до
откриването на HIV инфекцията.
При 28 (15.22%) се откриха нарушения едновременно на глюкозната и мастната обмяна. Общият
брой на случаите с нарушена глюкозна обмяна беше
53 (28.81%) – фиг. 2.

Фиг. 3. Случаи с нарушение само на мастната
обмяна

При 33 (17.93%) от проучените с ХИВ/СПИН лица
беше открито нарушение само на мастната обмяна
(фиг. 3), а при 28 (15.22%) – едновременно нарушение на
глюкозната и мастната обмяна. Общият брой на случаите с установено нарушение на мастната обмяна е 61
(33.15%) (фиг. 4).
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Фиг. 4. Общ брой случаи с нарушение на мастната обмяна

Фиг. 5. Случаи с едновременно нарушение на глюкозната и мастната обмяна

Едновременно нарушение на глюкозната и мастната
обмяна беше установено при 28 (15.22%) от случаите с ХИВ/СПИН (фиг. 5). От тях 8 са с критерии за
поставяне на диагнозата ЗД-2 и 20 с ХГГ. Диабетът
е диагностициран само при 1 от случаите при
откриването на HIV инфекцията. От всички проучени
184 пациенти с ХИВ/СПИН при 86 (46.74%) се откриха
метаболитни нарушения (фиг. 6).
В проучването не се установява корелация между
степента на имунния дефицит и метаболитните нарушения. Броят на обхванатите болни е сравнително
малък (184), което лимитира категоричните изводи в
това отношение.

13.59%

17.93%
53.26%

15.22%

Фиг. 6. Общ брой случаи с метаболитни нарушения

Изводи
Относителният дял на пациентите с ХИВ/СПИН,
при които е нарушена глюкозната и мастната обмяна,
е съответно 28.81% и 33.15%.
Нашите данни показват необходимостта от
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