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Симвастатин намалява възпалението
в атеросклеротичната плака
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Атеросклерозата се приема за хронично възпалително съдово заболяване. Възпалението медиира различни етапи в появата и развитието на
атеросклерозата от началното натрупване на
левкоцити до руптурата на вулнерабилната плака.1 Качествата на 18F-флуородеоскиглюкоза (18FDG)
дадоха възможност за въвеждането й в неинвазивната диагностика и в експериментални изследвания. Позитронно-емисионната томография с 18FDG
(18FDG-PET) се използва не само за установяване на
туморни, но и на възпалителни клетки2.
Някои наблюдения при изследване на аорта с
18
FDG-PET установяват натрупване на 18FDG в аортата и илиачната артерия при 40-50% от пациентите.3-5 Впоследствие е установено, че натрупването на 18FDG маркира богатите на макрофаги
зони на атероматозни плаки,6 което дава основания да се смята, че 18FDG-PET може да визуализира
възпалената атероматозна плака.
Статините са основният клас медикаменти,
прилаган за контрол на липидните параметри
при пациенти с атеросклероза. Те намаляват значимо болестността и смъртността при тези
пациенти.7, 8 Ефектът им се свързва с намаляване
на нивата на LDL-холестерола, но противоречиви са данните дали само това са благоприятните
ефекти на медикаментите от класа. Някои независими от липидния контрол ефекти, известни
като плейотропни, се използват при обяснението на по-голямата им полза от липидното понижаване. Сред тези ефекти е и намаляване на
процесите на възпаление чрез статините, отчитано чрез намаляване на нивата на някои възпалителни маркери.9, 10 След предположението за
възможна визуализация на възпалението с 18FDG-PET
е направен опит за установяване на противовъзпалителен ефект на симвастатин.11
Проучването е проведено в Медицинския университет в Куруме, Япония. Изследваните групи са
две – само на лечение с диета и на лечение с диета
и симвастатин. Приложението на статина е започвало с 5 до 10 мг симвастатин и след 1-месечно
лечение при установяване на LDL-холестерол над
3.4 mmol/l дозата е увеличавана на 20 мг дневно.
След 12-часово гладуване е въвеждан интравенозно
18
FDG в доза от 4.2 MBq (0.11 mCi)/kg и е провеж-

дано PET изследване. Чрез 18FDG-PET е анализирано
натрупването на 18FDG в аортата и каротидните артерии и чрез PET и компютърна томография
е търсено дали натрупването е върху стената
на кръвоносния съд. Натрупването нa 18FDG e оценявано чрез определяне на стандартния захват
(SUV), коригиран според телесната маса. В деня на
PET са изследвани LDL-холестерол, HDL-холестерол,
триглицериди, кръвна захар, HbA1c и високосензитивен CRP (hsCRP).
Проучването показва, че за тримесечния период на наблюдение са установени значими промени
в липидните нива в групата със симвастатин и е
наблюдавано намаляване на нивата на hsCRP, без
да има статистическа достоверност на понижението.
След тримесечно лечение със симвастатин
LDL-холестеролът намалява с 30% (p <0.01) и HDLхолестеролът се повишава с 15% (p <0.01) и не се
установяват промени в тези параметри в групата с диета (фиг. 1). В групата със симвастатин
намалява SUV, което корелира с увеличените нива
на HDL-холестерола (p <0.01), без да се установява
такава корелация с промените в нивата на LDLхолестерола.
След тримесечно лечение със симвастатин се
наблюдава намален захват на 18FDG в атероматозните плаки, което не се установява в групата на
диетотерапия (фиг. 2).
През последните години изследването 18FDGPET се оказа обещаващ метод за оценка на възпалението в атероматозната плака. В проучването
на университета в Куруме, Япония се показа, че
симвастатин подтиска възпалението в плаката.
И независимо, че симвастатин намалява LDL-холестерола и увеличава HDL-холестерола, само повишаването на нивата на HDL-холестерола корелира с
намаления захват на 18FDG. Противовъзпалителният ефект на симвастатин може да се окаже независим от LDL-холестероловото понижение – плейотропен ефект.
Голямо е предизвикателството за определяне
на възпалението в атеросклеротичната плака.
Новите възможности на образните методики на
диагностика позволиха да се визуализира морфологията и в някои случаи да се получи информация
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Фиг. 1. Промени в серумните нива на LDL-холестерола (А) и на HDL-холестерола (B) след тримесечно приложение само
на диета или на диета и симвастатин

за стабилността на плаката11, 12, но възпалението
не може да се види директно. Чрез 18FDG-PET може
да се визуализира тъканния глюкозен метаболизъм с висока чувствителност и може да се оцени
натрупването на 18FDG в зоната на плаката. Чрез
тази образна методика, използваща метаболитна
техника, може да се определи и мониторира възпалението в атеросклеротичната плака. Смята се,
че натрупването на 18FDG е в инфилтриралите
клетки на възпалението (макрофаги и лимфоцити) и в субендотелните макрофаги и пролиферирали гладкомускулни клетки в атеросклеротичната лезия.3, 13-15 В експериментални модели 18FDG
се натрупва в клетките, инфилтрирали атеросклеротичната лезия.16 Освен това е известно, че
18
FDG се натрупва в богатите на макрофаги части
на плаката.6 Тези данни дават основания да се вяр-

ва на резултатите от 18FDG-PET при оценката на
възпалителната активност в плаката.
Според някои теоретици е възможно натрупване на 18FDG в съдовете въобще, но чрез компютърната томография се установява, че натрупването е в зоната на съдовата стена, а не в лумена
на съда, и не е еднакво разпределено в кръвоносните съдове. За количествен анализ е използвана
оценката в промените в SUV в плаката. SUV е количествен параметър за възпаление. В проучване
при болни с аортит е установено, че 18FDG-PET,
проведено успоредно с компютърна томография
е с чувствителност 90.9% и специфичност 88.8%
при установяване на активно съдово възпаление.17
Предполага се, че при диабетици високата кръвна
захар може да повлияе захвата на 18FDG, но в проучването на японците не е установена разлика при
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изследваните диабетици, които са били с добър
диабетен контрол и следовател, но се предполага,
че диабетът не повлиява резултатите от изследването с 18FDG. Според проучването става напълно ясно, че атеросклерозата е възпалителен процес и че активността на отделната плака може
да се оцени чрез 18FDG-PET.
Най-значимият принос на проучването е, че
18
FDG-PET ясно обективизира противовъзпалителния ефект на симвастатин в атеросклеротичната
плака (фиг. 2). Нови данни от изследване с ядреномагнитен резонанс сочат, че е необходимо 12-месечно лечение със симвастатин, за да се регистрира
регресия на плаката.12, 18 Противовъзпалителният
ефект на симвастатин може да се дължи на намаляване на инфилтрацията с възпалителни клетки
и на стабилизация на плаката. Проучване на Crisby
и сътр.19 установява, че след 3-месечно лечение със
статин в каротидна плака има по-малко липиди,
LDL-холестерол, но-малко макрофаги и Т-клетки в
сравнение с плака при хора без статинова терапия. В проучванията MIRACL (Myocardial Ischemia
Reduction With Aggressive Cholesterol Lowering)20 и
PROVE-IT (Pravastatin or Atorvastatin Evaluation and
Infection Therapy)21 значимите ползи (понижение
на честотата на нестабилната ангина) се установява още през първия месец на лечението. Чрез
проучването се дава основания да се мисли, че поголяма е ролята на подтискане на възпалението
отколкото на регресията на плаката при обяснението на ранните ползи от статиновата терапия. Ефектът на симвастатин в проучването
върху серумния CRP е несигнификантен, но това е
малко проучване с широк диапазон на стойностите на hsCRP, а и дозата на медикамента (5-20 mg/
ден) е малка за подтискане на системното възпаление.
Няколко са вероятните механизми на повлияване от симвастатин при намаляване на възпалението на атеросклеротичната плака. Симвастатин
намалява LDL-холестерола с 30%, въпреки че няма
корелация между редукцията на LDL-холестерола и
SUV, и това навежда на мисълта, че редукцията
на LDL-холестерола е с минимален ефект по отношение на ползите на намаленото възпаление.
Подтискането на възпалението в групата със
симвастатин корелира с повишаването на HDLхолестерола. Следователно, може би този ефект
е важен за подтискането на възпалението в плаката. И може би и други ефекти (плейотропни),
различни от промените в HDL-холестерола, участват в противовъзпалителната активност на
симвастатин.
За първи път чрез 18FDG-PET се визуализира как
статин оказва антиатеросклеротичен ефект и
как намалява възпалението в атероматозната
плака. Този противовъзпалителен ефект на симвастатин в плаката може би е един от плейотропните ефекти на медикамента, различни от понижаването на LDL-холестерола.
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Фиг. 2. Ефект на симвастатин върху захвата на 18FDG в
зоната на възпалението в атероматозната плака. Сравняват се образите от двете групи (диета и симвастатин) от 18FDG-PET при изходните изследвания и на трети месец от лечението. Диетичното лечение не повлиява
захващането на 18FDG, докато симвастатин подтиска
залавянето на 18FDG. Едновременният запис на 18FDG-PET
и компютърна томография регистрират изчезване на
натрупване на 18FDG в атеросклеротичната плака при
лечение със симвастатин.
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