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A lIrAgluTId HATáSAI A KArdIOVASZKulárIS rIZIKóTéNyEZőKrE
a 2-Es

típusú diabétEsz közismErt rizikótényEzőjE a kardiovaszkuláris bEtEgségnEk.

a

normoglykaEmia önmagá-

ban nEm ElEgEndő a mEgElőzéshEz, Egyúttal a tEstsúly, a vérnyomás, a lipidEk és Egyéb rizikófaktorok ErélyEs kEzElésE szükségEs.

a liraglutid alkalmazására a klinikai gyakorlatban többnyirE a kEzElés második lépCsőjébEn, Elsőa lEadEr-vizsgálatban a liraglutid – plaCEbóval szEmbEn –
szignifikánsan, 13%-kal CsökkEntEttE a 3 pontos összEvont kardiovaszkuláris végpontot, 22%-kal a szív- és
érrEndszEri halálozást, 15%-kal az összhalálozást. Egyúttal számszErűEn, dE statisztikailag nEm szignifikánsan
CsökkEntEttE a nEm halálos strokE és a nEm halálos szívinfarktus Esélyét. a liraglutid fokozatosan fEjtEttE ki
kEdvEző szív- és érrEndszEri hatásait. úgy tűnik, hogy a liraglutid a 2-Es típusú diabétEszbEn fElgyorsult
atEroszklErózis folyamatát lassítja. EzEn összEfoglalóban áttEkintjük a liraglutidnak a klasszikus rizikófaktorokra gyakorolt hatásait.
kulcsszavak: liraglutid, kardiovaszkuláris rizikótényezők, lipidek,
t e s t s ú l y, p l e i o t r ó p h a t á s o k
sorban mEtforminnal kombináCióban kErül sor.

typE 2 diabEtEs is a
normoglyCEmia
alonE is not suffiCiEnt to prEvEnt CardiovasCular EvEnts. aggrEssivE managEmEnt of CardiovasCular risk faCtors namEly body wEight, blood prEssurE
and lipids is also nECEssary. in CliniCal praCtiCE, liraglutidE Can bE usEd for
trEating patiEnts with typE 2 diabEtEs mainly in Combination with mEtformin.
in thE lEadEr trial, ComparEd to plaCEbo, liraglutidE signifiCantly rEduCEd
oCCurrEnCE of thE 3-point maCE by 13%, CardiovasCular dEath by 22%
and all-CausE mortality by 15% and a numEriCal, but statistiCally nonsignifiCantly lowErEd risk of non-fatal strokE and non-fatal myoCardial
infarCtion. in this study liraglutidE had a gradually dEvEloping positivE
EffECt on all aspECts of CardiovasCular disEasE and mortality. it sEEms that
effects

of liRaglutide on caRdiovasculaR Risk factoRs.

wEll EstablishEd risk faCtor for CardiovasCular disEasE.

liraglutidE modifiEs thE progrEssion of thE basiC athErosClErotiC proCEss in
typE

2

diabEtEs. in this rEviEw wE summarizE liraglutidE data on ClassiCal

risk faCtors of athErosClErosis.

keywords: liraglutide, cardiovascular risk
factors, lipids, weight, pleiotropic effects

é

vszázadunk elején világszerte igen
nagymértékben növekszik a 2-es
típusú diabetes mellitus előfordulása. A diabétesz akut és krónikus szövődményei jelentősen rontják a betegek életkilátásait, életminőségét, egyúttal hatalmas gazdasági terhet rónak a
különböző országok egészségügyi ellátására. A 2-es típusú cukorbetegek 7580%-a makrovaszkuláris szövődményben (akut szívinfarktusban, pangásos

szívelégtelenségben, agyi keringészavarban) hal meg. A kialakult akut szívinfarktus mortalitása közel 2-4-szeres a
cukorbetegek körében (gyakoribb a
pangásos szívelégtelenség, a kardiogén sokk, a tüdőödéma, valamint a
kamrafibrilláció okozta hirtelen halál).
Egyértelműen a mortalitást fokozó tényező a hypoglykaemia, ezt az antidiabetikus terápia kiválasztásakor különös
hangsúllyal kell figyelembe venni.
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Az életmód-terápia mellé adott metformin kezelést kiegészítő másodvonalbeli antidiabetikus szerek közül
2015. szeptemberig egyik esetben
sem sikerült igazolni a kardiovaszkuláris rizikót jelentősen csökkentő hatást.
Az ezen készítményekkel végzett CVvégpontú vizsgálatok az adott vércukorcsökkentő gyógyszerek (az FdA
2008. évi előírásának megfelelő) CV
biztonságosságát támasztották alá,
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azonban ezek ún. non-inferioritást
igazoltak az addigi standard antidiabetikus kezelés kiegészítéseként alkalmazva, placebóval szemben (saxagliptin – SAVOr-TIMI 53; alogliptin –
EXAMINE; sitagliptin – TECOS; lixisenatid – ElIXA-vizsgálat) (1, 2, 3, 4). A
saxagliptinnel és részben az alogliptinnel kapcsolatos aggályok is felmerültek a hospitalizációt igénylő szívelégtelenség gyakoribbá válását illetően (5).

antidiabEtikumok
kardiovaszkuláris
mortalitást CsökkEntő
hatása
empa-reg outcomeVizsgálat
A fenti tanulmányokkal ellentétben a
2015. szeptemberben közölt EMPArEg OuTCOME-vizsgálatban 7020
nagy CV-rizikójú, 7-10% közötti kiindulási HbA1c-értékű és ³30 ml/perc/
1,73 m2 gFr-értékű 2-es típusú cukorbeteg 3,1 éves átlagos követési
ideje alatt a standardkezelés kiegészítéseként adott SglT-2-gátló empagliflozin mind napi 10, mind napi 25 mgos adagban 14%-kal, szignifikánsan
(p=0,0382) csökkentette az elsődleges összevont végpontként szereplő
CV halálozás, nem fatális szívinfarktus
és nem halálos stroke előfordulását.
Mindezt a hypoglykaemiák számának
érdemi növekedése nélkül, a testsúly
és a vérnyomás minimális csökkenése
mellett érte el. Emellett az empagliflozin mindkét napi dózisban alkalmazva
a szívelégtelenség miatti kórházi kezelést 35%-kal (p=0,0017), a kardiovaszkuláris halálozást 38%-kal (p<0,0001),
az összmortalitást 32%-kal, egyaránt
szignifikánsan csökkentette (p<0,0001).
A fentiek mellett teljesült a szuperioritás kritériuma (6). Mindezt igen jó artériás érvédő „háttérkezelés” mellett érte
el (az ACEI/ArB-szedők aránya mindhárom csoportban 95%, a b-blokkolót
szedők aránya 65%, a statint szedőké
76%, az aszpirint szedők aránya 83%
körüli volt). Megjegyzendő, hogy a
stroke és a szívinfarktus kialakulása
nem lett ritkább az empagliflozint szedő betegek körében. Az összhalálozás
jelentős javulásának hátterében elsősorban a kardiovaszkuláris halálozás
és a szívelégtelenség progressziója
miatti kórházi kezelések igényének
nagyfokú csökkenése állt. A CV halá-

lozás az aktív betegcsoportban váratlanul igen korán, már 3-4 hónapos
kezelési időtartam után egyértelműen
csökkent. Ennek pontos mechanizmusa jelenleg nem ismert, elsősorban
akut hemodinamikai hatásokat feltételeznek (7, 8). Az empagliflozin okozta
ozmotikus diuresis és vazodilatáció
csökkenti a szív elő- és utóterhelését,
következésképpen a szív munkáját,
mindez a szívfrekvencia változása nélkül volt észlelhető. Az ozmotikus diuresis eredményeként kialakuló hemokoncentráció (a hematokrit 4%-kal
nőtt) javítja a szöveti, perifériás oxigenizációt. Az empagliflozin eredményezte 3-4 kg-os testtömegcsökkenés
hátterében mind az ozmotikus diuresis
okozta vízvesztés, mind a visceralis
zsírszövet mennyiségének csökkenése
állhat. uricosuriás hatása miatt csökken a szérum húgysavszint, kedvezően
alakul a lipidprofil (a szérum trigliceridszint, valamint az ldl/Hdl arány
csökken), mérséklődik a microalbuminuria (9, 10). Az SglT-2-gátló hatására emelkedő plazma glükagonszint
pozitív inotróp és antiaritmiás hatású
(11, 12). Az ún. „takarékos szubsztrát
hipotézis” értelmében a zsírsav- és
glükózoxidáció helyett a több energiát
(mitokondriális ATP-t) nyújtó enyhe
ketonaemia (b-hidroxi-vajsav) javíthatja a myocardium és a vesék keringését, anyagcseréjét, működését (13). Az
angolszász irodalomban ún. „robin
Hood-hatásként” is szerepel a glükózanyagcsere helyett a lipid-metabolizmus előtérbe kerülése, az empagliflozin a „jó fiú” (14).

l e a d e r - V i z s g á l at
A 9340 fokozott CV rizikójú (50 évnél
idősebb, igazoltan koronária- vagy
krónikus vesebeteg, vagy 60 évnél
idősebb, ismert CV rizikófaktorokkal
rendelkező), 2-es típusú diabéteszes
személy körében elvégzett lEAdEr (liraglutide Effect and Action in diabetes:
Evaluation of Cardiovascular Outcome results) vizsgálatban, átlagosan
3,8 éves követés során a napi 1,8 mg
liraglutid – placebóval szemben – szignifikánsan, 13%-kal csökkentette a 3
pontos összevont kardiovaszkuláris
végpontot (CV halálozás, nem fatális
stroke és nem fatális szívinfarktus) (Hr:
0,87; 95% CI: 0,78–0,97; p<0,001
a non-inferioritás, p=0,01, ez utóbbival a szuperioritás teljesült), 22%-kal a
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szív-ér rendszeri halálozást (Hr: 0,78;
95% CI: 0,66–0,93; p=0,007), 15%kal a bármely eredetű halálozást (Hr:
0,85; 95% CI: 0,74–0,97; p=0,02).
Egyúttal számszerűen, de statisztikailag nem szignifikánsan csökkentette a
nem halálos stroke és a nem halálos
szívinfarktus esélyét (15). A szívelégtelenség miatti hospitalizációs igény
nem csökkent szignifikáns mértékben.
A liraglutid fokozatosan fejtette ki kedvező szív- és érrendszeri hatásait, a
CV-halálozás görbéje a randomizáció
után 12-18 hónap múlva kezdett egyértelműen szétválni (ezzel ellentétben
az EMPA-rEg OuTCOME-vizsgálatban már 3-4 hónap múlva egyértelmű
lett az aktív, empagliflozint szedő
betegcsoport előnye). Úgy tűnik, hogy
a liraglutid a 2-es típusú diabéteszben
felgyorsult ateroszklerózis folyamatát
lassítja a klasszikus rizikótényezőkre
hatva (15, 16, 17). A liraglutid csoportban 36 hónap elteltével átlagosan
0,4%-kal csökkent a HbA1c, 2,3 kgmal a testsúly, 1,2 Hgmm-rel a szisztolés, 0,6 Hgmm-rel a diasztolés vérnyomás, 22%-kal csökkent az új kezdetű
perzisztáló makroalbuminuria. Az epekőképződés volt némileg gyakoribb a
liraglutid ágon (15, 18). jóllehet a
glP-1-receptor-agonistákat az ajánlások általában rövid diabétesztartam
esetén preferálják kettős vagy hármas
antidiabetikus kombinációs szerként, a
lEAdEr-vizsgálatban észlelt egyértelmű CV előny a randomizáció idején
átlagosan 12,8 éves ismert diabétesztartam mellett is érvényesült. Ennek a
terápiás gyakorlatunkra is lehet majd
hatása.

a kardiovaszkuláris
rizikótényEzőkrE
gyakorolt hatások
A liraglutid acilált, dPP4-rezisztens
humán glP1-analóg. Erős önasszociációs készsége és domináló heptamerképzése miatt stabil szerkezetű, elnyújtott farmakológiai hatású, napi egyszeri subcutan injekció formájában alkalmazandó, napi 1,2, illetve 1,8 mg
dózisban, plazmafelezési ideje közel
13-14 óra (19, 20). A liraglutid kezelés
az igen jól megtervezett lEAd 1-6
(liraglutide Effect and Action in diabetes) vizsgálatokban igazolta kedvező
anyagcserehatásait, valamint előnyös
a kardiovaszkuláris paraméterekre, így
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a vérnyomásra, a plazma lipidszintekre
és segít megóvni a pancreas b-sejtjeinek működését. A glP1-receptor
testszerte kimutatható, így a pancreas
b-sejteken, az agyban, a szívben, a
vesékben, a tüdőben, az emésztőrendszerben, májsejteken, a gyomor parietalis sejtjeiben, valamint emberben
csak minimális expressziót mutat a
pajzsmirigy parafollicularis C-sejtjeiben. Ezzel a kiterjedt receptoreloszlással magyarázhatók a glP1-receptoragonisták extrapancreatikus, pleiotróp
hatásai. Az alábbiakban a lEAdErvizsgálat kedvező eredményeit alátámasztó, valamint további experimentális és humán adatokat igyekszünk áttekinteni a liraglutidot illetően (21). A kis
mólsúlyú exenatid és a liraglutid átjut a
vér–agy-gáton, eljutnak a hippocampus és a neocortex piramis sejtjeihez,
valamint a kisagy Purkinje-sejtjeihez.
Egyes adatok a 2-es típusú diabéteszben gyakoribb neurodegeneratív kórképek (Alzheimer- és Parkinson-kór)
lassításában játszott lehetséges előzetes kedvező eredményeiről számolnak
be (22).

Hatás a testsúlyra
A lEAd 1-5-vizsgálatban napi 1,8 mg
liraglutid egyértelműen kedvezőbb hatású volt (mind monoterápiában, mind
a metformin/szulfanilurea kezelés kiegészítéseként) a testsúlyra, a standardterápiával összehasonlítva. jóllehet a
BMI (testtömegindex) minden tartományában a liraglutid csökkentette a testsúlyt, ez a hatás leginkább 35 kg/m2
fölötti BMI esetén volt a legmarkánsabb (23). A liraglutid testsúlycsökkentő hatásának hátterében a gyomorürülés lassulása és az étvágycsökkenés
egyaránt állhat, ami kedvező módon a
visceralis zsírszövet mennyiségét mérsékli. A liraglutid kis mólsúlya (a monomer 3,7 kda, a heptamer 22 kda) (19)
következében jól penetrál a vér–agygáton át a hypothalamusba, ahol fokozza a jóllakottságérzést, csökkenti az
étvágyat, egyes adatok szerint 16%-kal
csökkenti az ad libitum elfogyasztott
napi kalória mennyiségét. A humán
glP-1 hormonnal mutatott 97%-os
szerkezeti homológia csak minimális
arányú (0-13% közötti) ellenanyagképződést indukál, ami a klinikai hatást
nem befolyásolja (20, 23).
A napi 3 mg liraglutiddal nem diabéteszes obes egyéneken elvégzett SCAlE-

vizsgálatban a testsúly a vizsgálat átlagosan 56 hetes időtartama alatt
8,0±6,7%-kal, azaz 8,4±7,3 kg-mal
csökkent, egyúttal javult az életminőség, igen kedvező mellékhatás-profil
mellett (24). Emiatt az FdA 2014-ben,
az EMA 2015-ben törzskönyvezte nem
cukorbeteg, nagyfokban elhízott egyének testsúlycsökkentése céljából. Hazánkban ezen indikációval jelenleg
nem részesül társadalombiztosítási
támogatásban.

H at á s a V é r n yo m á s r a
A 3. fázisú lEAd 1-5-vizsgálatokban a
napi 1,2 és 1,8 mg liraglutid átlagosan
2-7 Hgmm-rel csökkentette a szisztolés
vérnyomásértéket (21), ezzel szemben
a diasztolés érték csökkenése nem volt
szignifikáns. A vérnyomás csökkenése a
liraglutid elindítását követően gyorsan,
már 2 héten belül jelentkezett. A
liraglutid minimális, általában 2-4/perces, de szignifikáns szívfrekvencianövekedést eredményezett (az aktív
komparátor szerekhez vagy placebóhoz viszonyítva). Ennek klinikai jelentősége vitatott, a jelenség hátterében
(egérkísérletek adatai szerint) a szívfrekvencia variabilitásának csökkenése, a
szívhez vezető centrális paraszimpatikus
ingerlés (a nervus vaguson keresztüli)
csökkenése, vagy a sinoatriális csomóban kimutatható glP1-receptor aktivációja állhat. A szimpatikus idegrendszer
aktivációja nem valószínű, a normális
vizelet katekolaminürítés alapján. A
liraglutid nem okoz az EKg-n QT-idő
megnyúlást (25).
A szisztolés vérnyomás csökkenésének
hátterében a liraglutid hatására javuló
posztprandiális endothel-működési
zavar, a natriuresis és a diuresis fokozódása, illetve a glomeruláris filtrációs
ráta (gFr) és a vese vérátáramlásának
javulása, valamint a fogyás következtében a korábban fokozott szimpatikus
tónus mérséklődése állhat. További
magyarázatként az érfalakra gyakorolt
vazodilatatív hatás szolgálhat (25). A
vizsgálatok egy része a pitvarfalban
levő glP1-receptorok aktiválását tette
felelőssé a fokozott ANP (pitvari
natriuretikus peptid) szekrécióért, de
ezt később mások nem tudták igazolni.

Hatás az artériás érfalra
A liraglutid humán umbilicalis endothel- (HuVEC) sejtekben antioxidáns és
gyulladáscsökkentő hatást fejt ki, a nit20

rogén-monoxid (NO)-termelődés fokozása, a protein-kináz-C-a, NAdPHoxidáz, valamint nukleáris faktor-kB
aktiváció gátlása útján (26). Az experimentálisan palmitinsavval károsított
angiogenezist humán umbilicalis endothel- (HuVEC) sejtekben a liraglutid
az Akt és a forkhead box 01 (Fox01)
foszforilálása, valamint az endotheliális NO-szintáz (eNOS) aktiválása útján
helyreállítja (27).
A carotis intima-media vastagságot a
szubklinikai ateroszklerózis markerének tekintik, itt a liraglutid a plakk-stabilizáló hatása útján előnyös. 33 cukorbetegen elvégzett 4 hónapos prospektív vizsgálatban a metformin mellé
adott napi 1,2 mg liraglutid szignifikánsan (p=0,0003) csökkentette a
carotis intima-media vastagságot, ami
a jótékony glikémiás hatástól függetlennek tűnt (28).
állatkísérletes adatok szerint a glP1
az ateroszkerózis korai stádiumában
gátolja a makrofágokból a „habos
sejt” képződést, valamint NO-mediálta vazodilatációt eredményez az endotheliális NO-szintáz aktiválása révén
(29).
52 carotis endarterectomián átesett
2-es típusú cukorbeteg és 30 nem cukorbeteg plakkjait vizsgálva azt találták, hogy a cukorbetegek plakkjaiban
kifejezett gyulladás és fokozott oxidatív
stressz, valamint alacsonyabb sirtuin-6
expresszió és kisebb kollagéntartalom
volt kimutatható, ezek a vulnerábilis
plakkok jellemzői. A liraglutiddal kezelt csoportban a fenti paraméterek
mind javultak, jelezve a carotis plakk
stabilizálását. A fenti adatokat in vitro
is megerősítették endotheliális progenitor sejteken és endothelsejteken
(30).

l i p i d e k r e g ya k o r o lt
H at á s
A lEAd 1-6 tanulmányban a liraglutid
egyértelműen szignifikánsan csökkentette az összkoleszterin-, az ldl-C, a
szabad zsírsav- (FFA) és a trigliceridszinteket (p<0,01). Hasonló adatokat
igazolt egy network metaanalízis is
(31). A liraglutid a lipoprotein alcsoportokon belül a kicsi-sűrű ldl partikulumok helyett a kevésbé aterogén
nagyobb ldl-részecskék felé eltolódást eredményez, valamint csökkenti
az apoB-koncentrációt (32). A lipidanyagcserére gyakorolt hatás az eddi-
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gi ismeretek szerint közvetlenül a vékonybélben, valamint közvetett módon
(a nervus vaguson) a májban érvényesül. A glP1 fokozza a termogenezist az
agyi szimpatikus idegrendszeren keresztül, valamint stimulálja a barna
zsírszövet működését, így csökkenti a
trigliceridszintet (32). Közvetlen („headto-head”) összehasonlításban a napi
1,8 mg liraglutid szignifikánsan
(p<0,05) nagyobb mértékben csökkentette a szabad zsírsav, triglicerid és
Vldl-koleszterinszintet a napi 2×10
µg exenatiddal szemben, míg a heti
2 mg exenatid lAr-ral a napi 1,8 mg
liraglutid hatását összehasonlítva az
összkoleszterin, az ldl-C és a Hdlszintekben nem volt érdemi különbség
(33, 34).
Számos experimentális és humán vizsgálat alapján valószínű, hogy a glP1receptor-agonisták csökkentik a vékonybélben a kilomikron fő apolipoproteinjének, az apoB 48-nak a szintézisét, következményesen csökken a
kilomikron szekréciója a per os elfogyasztott zsírdús étkezés után. Ennek
hátterében a jejunumban a mikroszomális triglicerid-transzfer proteinre
gyakorolt gátló hatás valószínű (32).
Egyes adatok szerint a tartósan magas
szérum trigliceridszint a pancreas
b-sejteken károsítja a glP1-receptor
jelátvitelét, glP1-receptor down-regulációt okozhat. Ezzel szemben az
akutan emelkedő trigliceridszint fokozza az emberi b-sejteken a glP1-receptorok expresszióját (35). Tanabe és
munkatársainak véleménye szerint a
magas szabad zsírsavszint a liraglutidnak a glP-1-receptoron kifejtett hatását mérsékelheti, ez a 2-es típusú
cukorbetegek jobb triglicerid-kontrolljára hívja fel a figyelmet (36).

az endothelhez, majd bejutását a
szubendotheliális térbe (38). A 12
hetes liraglutid kezelés eredményezte
glP1-receptor aktiválás a proinzulin
konvertáz gátlása útján mérsékli a
keringő proinzulin szintjét a szérumban, ami az E-szelektin, az aszimmetrikus dimetil-arginin (AdMA) és a PAI1szintek csökkenésével az endothelműködés javulását eredményezheti (39).
A liraglutid hatására jelentősen mérséklődik a visceralis zsírszövetnek proinflammatorikus citokineket termelő
ún. M1-típusú makrofágokkal és
Cd8+ T-sejtekkel történő infiltrációja,
ami egyúttal csökkenti a perifériás
inzulinrezisztenciát. Mindez a diabéteszben felgyorsult ateroszklerózis hátterében álló ún. „alacsony fokozatú
gyulladásos folyamat” lassításához vezet. 2-es típusú diabéteszre jellemző, a
makrovaszkuláris szövődményekért
(szívinfarktus, stroke) gyakran felelős a
trombociták fokozott aggregációs
készsége, ennek hátterében az inzulinrezisztencia és a tartós hyperglykaemia
szerepe igazolható. Egyes adatok szerint a glP1-receptor-agonisták csökkenthetik a vérlemezkék fokozott aggregációját, bár az irodalom nem egységes e tekintetben (40). A 2-es típusú
diabétesz korai stádiumában elvégzett
lIBrA-vizsgálatban a liraglutid tartós
alkalmazása kissé váratlanul emelte az
étkezés utáni plazma glükagonszintet
(41). A CV rizikófaktorokra gyakorolt
hatások leegyszerűsítve az 1. ábrán
láthatók.
Az utóbbi években felértékelődött a
bélbaktériumok összetételének (bél
microbiom) szerepe a 2-es típusú diabétesz, a metabolikus szindróma, a
nem alkoholos zsírmáj, a neurodege1.

ábra :

toVábbi kardioVaszkuláris rizikótényezők
A lEAd 1-6-tanulmányok metaanalízisében a hsCrP (nagyérzékenységű
C-reaktív protein) és a B-típusú natriuretikus peptid (BNP) szérumszintje
liraglutid kezelés hatására szignifikánsan csökkent (p<0,001), míg az apolipoprotein-B (apoB) szintje nem változott érdemben (23, 37). A liraglutid
egyúttal a plazminogén aktivátor inhibitor (PAI-1) szintjét is csökkentette, valamint mérsékelte a TNFa, a VCAM1
adhéziós molekula szintjét, ezáltal gátolva a gyulladásos sejtek kitapadását

az

neratív kórképek és a diabétesz kardiovaszkuláris szövődményeinek hátterében. Elhízásban emberekben jellemző
a Firmicutes speciesek túlsúlya a Bacteroidesekkel szemben. Egyes egérmodellen nyert adatok szerint a
liraglutid hatására a normál testsúlyú
egyedekre jellemző speciesek (Blautia,
lactobacillus és Coprococcus) aránya
nő meg az elhízásra jellemző speciesekkel (pl. Candidatus Arthromitus, Parabacteroides, roseburia, Marvinbryantia) szemben. E tekintetben előnyösebbnek tűnik a liraglutid a saxagliptinnel összehasonlítva. A glP1-receptor-agonisták a dPP4-gátlókkal szemben 4-6-szoros aktív glP1-szintet
eredményeznek. A bél microbiomra
gyakorolt kedvezőbb hatás a lassúbb
gyomorürülésnek, a hosszabb bél
tranzitidőnek, a lokális pH-nak és a
táplálék összetevőinek tulajdonítható
(42). Humán adatok további gyűjtése
mindenképpen indokolt.

a liraglutid
közvEtlEn hatása az
iszkémiás szívrE
A lEAdEr-vizsgálatot megelőző preklinikai adatok a glP1-receptor-agonisták kardioprotektív hatásait támasztják alá. 14 koronáriabetegnek (köztük
négy 2-es típusú cukorbetegnek) 1,2
pmol/kg/perc glP1-et intravénás infúzióban adva 30 perccel a dobutamin
stressz echokardiográfia előtt és 30
perccel a nyugalmi állapot visszatérése
után folytatva az infúziót azt írták le,
hogy a glP1 infúzió védelmet nyújtott a
bal kamrai működészavar, illetve a
posztiszkémiás „miokardiális stunning”
jelenségével szemben (43).
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Több munkacsoport adata szerint a
glP1-receptor-agonista kezelés akut
szívinfarktus angioplasztikáját követően javítja az ejekciós frakciót, csökkenti a korai kórházi mortalitást és lerövidíti a kórházi kezelés időtartamát (44).
A glP1-receptor aktivációja a caspase-3 gátlásával csökkenti az apoptosist és mérsékeli a szívinfarktus méretét
akut koszorúér-elzáródás után (45), az
endotheliális progenitor sejtekből jobb
sejtregeneráció alakul ki. glP-1 hatására javul a stroke-volumen, a cardiac
output, az ejekciós frakció, az echokardiográfiával meghatározható globális és lokális szívfalindexek. liraglutid hatására javul a myocardium
kontraktilitása, anyagcseréje (ui. szabad zsírsavak helyett több glükóz hasznosul a myocardiumban, ezáltal több
ATP képződik), ezenkívül streptozotocin-indukálta diabéteszes patkányokban a liraglutid csökkentette a myocardium steatosisát, ektópiás zsír lerakódását, valamint az oxidatív stresszt
és a szívizomsejtek apoptosisát (46). A
glP1-receptor-agonistáknak a szív- és
érrendszerre gyakorolt főbb molekuláris-élettani hatásait a 2. ábrán összesítettük. Egy irodalmi áttekintés szerint
11 klinikai tanulmány vizsgálta a
glP1-receptor-agonisták hatását akut
szívinfarktusban. Ezek mindegyike egyértelmű jótékony hatást igazolt, különböző mérhető paraméter tekintetében
(myocardium vérátáramlása, balkamra-funkció, infarktus nagysága). 7 tanulmányból háromban igazolódott a
glP1-receptor-agonisták előnyös hatása a szívelégtelenség kezelésében
(bal kamrai ejekciós frakció, kardiális
index, csúcs oxigénfogyasztás) (47).
Egy klinikai tanulmányban a standard
kardiológiai terápia kiegészítéseként
32, posztiszkémiás 2-es típusú cukorbeteg krónikus szívelégtelenségének
(NyHA II/III. funkcionális stádium
és/vagy ejekciós frakció <45%) kezelésére 52 héten át randomizáltan
liraglutidot, sitagliptint vagy glargin
inzulint adtak. A liraglutid szignifikánsan javította az ejekciós frakciót (41ről 46%-ra, p=0,001), míg a sitagliptinnek és a glarginnak nem volt hasonló kedvező hatása. A végszisztolés volument is csak a liraglutid csökkentette
(p<0,05). Az anterográd stroke-volumenre és a cardiac outputra, cardiac
indexre is csak a liraglutid volt kedvező
hatással, akárcsak a funkcionális ka-

2. ábra : a glp1- receptor - agonisták
(23. irodalom alapján, módosítVa )
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Í a szívinFarKtus mérete CsÖKKen (Caspase-3 ↓, apoptosis ↓, az endotHelialis progenitor
sejteKből jobb sejtregeneráCió).
Í javul a myoCardium KontraKtilitása, anyagCseréje (szabad zsírsav Helyett glüKóz
Hasznosul → tÖbb atp KépződiK).
Í javul a stroKe-volumen, a CardiaC output, az ejeKCiós FraKCió, valamint a globális és
loKális szívFalindexeK.
Í javul az atHerogén dyslipidaemia (Koleszterin, ldl-C és trigliCeridszintje CsÖKKen, a
Hdl-C szintje nő).
Í javul az endotHel műKÖdése: (a no-szintje nő, iCam-1 és vCam-1 adHéziós moleKuláK, pai-1 szintjei CsÖKKenneK.
Í CsÖKKen a szisztolés és a diasztolés vérnyomás (4-5/2-3 Hgmm-rel).
Í a natriuresis, no-oKozta vazodilatáCió és az anp szintje emelKediK.

pacitás és az életminőség javítása
terén (48).
Az emberi koszorúerek endothelsejtjein
kimutatható a glP1-receptor. A glP1aktiváció a MAPK (mitogén aktiválta
protein-kináz)/ErK-kináz, protein-kinázA és a foszfatidil-inozitol-3-OH-kináz
(PI3K) aktiválásához vezet. Ezen enzimeknek fontos szerepe van az iszkémiás/reperfúziós károsodás (IrI) elleni
védelemben. Az egyes glP1-receptoragonisták különböző hatást fejtenek ki
az IrI folyamatára, a kialakuló szívinfarktusos terület méretére, illetve a
megmaradó balkamra-funkcióra. Az
ellentmondásos adatok hátterében a
különböző inkretin-készítmények, az
alkalmazás időzítése és az állatmodellek különbözősége állhat (49). A
glP1-receptorok pontos megoszlása a
szívben nem egyértelműen ismert, legnagyobb sűrűségben a sinoatrialis csomóban mutatható ki (25).

liraglutid és nEm
alkoholos zsírmáj
(nafld)
A nem alkoholos zsírmáj a fejlett ipari
országokban az egyik leggyakoribb
májbetegség, amelyet a benignus steatosistól a kriptogén májcirrózisig, primer hepatocelluláris karcinómáig terjedően igen széles spektrumú megjelenési formák jellemeznek. A NAFld-t a
metabolikus szindróma hepatikus manifesztációjának tekinti a szakirodalom. Amerikai adatok szerint a nem
alkoholos zsírmáj becsült prevalenciája a 2-es típusú cukorbetegek körében
közel 75%-os. Az elhízás, az inzulinrezisztencia és a plazma emelkedett szabad zsírsav (free fatty acid – FFA) szint22

je mind a 2-es típusú diabéteszre jellemző, mind a primer NAFld kialakulásának veszélyét növeli. A T2dM-hez
társuló NAFld a CV-mortalitást jelentősen növeli (50). Ez is igazolja a kórkép hatékony kezelésének igényét.
Azonban a NAFld terápiája egyelőre
megoldatlan, a fokozatos (5-10%-os)
testsúlycsökkentés (a telített zsírsavakban és koleszterinben szegény, rostdús
étrend, rendszeres fizikai aktivitás, a
fruktóztartalmú italok fogyasztásának
drasztikus csökkentése), az életmódterápia elsősorban a korai, steatosis
fázisában lehet hatásos.
A PIVENS-vizsgálat (51) alapján a
pioglitazon (bár tovább növeli a testsúlyt) szerepel az AASld (American
Association for the Study of liver
diseases) terápiás ajánlásában az
NAFld kezelésére (52). NAFld-ben is
igen intenzíven vizsgált gyógyszerek a
glP1-receptor-agonisták és a dPP4gátlók. legtöbb adat az exenatiddal,
liraglutiddal és sitagliptinnel áll rendelkezésre, amelyek ígéretesek. A testsúlyra és inzulinszintre egyaránt kedvező
hatásúak, mellékhatásaik jól tolerálhatók, fokozzák a máj inzulinérzékenységét, javítják a máj zsírsav-oxidációját,
valamint lassítják a fibrosis folyamatát.
ApoE deficiens (apoE-/-), hypoadiponectaemiás, zsíros étellel táplált egerekben a liraglutid az inzulinérzékenységet javította, valamint a májban a
fibroblast-növekedési faktor-21 (FgF21) aktivitását növelte, illetve a zsírszövetben az FgF-receptor-1-3 expresszióját javította (53). In vitro, l-02 sejteken
nyert adatok szerint a liraglutid a májsejtek zsíros degenerációját részben az
AMPK/SrEBP1 útvonalon keresztül
gátolhatja (54). A lira-NAFld-tanul-
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mányban 68 nem jól kontrollált 2-es
típusú diabéteszes egyénnek 6 hónapig
napi 1,2 mg liraglutidot adva 31%-kal,
szignifikánsan (p<0,0001) csökkent a
H1-Mr-spektroszkópiával meghatározott máj-zsírtartalom (55). Kérdéses,
hogy ez a májfibrosis progressziójának
leállítására is képes-e? Az NAFld
gyógyszeres terápiája jelenleg még
megoldatlan, a négyféle, ígéretes terápiás csoport egyik tagja a liraglutid
(52). A glP1-receptor-agonisták közül
eddig elsősorban az exenatid és a
liraglutid transzamináz-szinteket csökkentő, a májban a necroinflammációt
mérséklő hatása dokumentált. A napi
1,8 mg liraglutid in vivo csökkenti a
májban a de novo lipogenesist, javítja
a máj inzulinszenzitivitását, egyes adatok szerint kedvező hatású a leptin és
adiponektin szintekre, csökkenti a BMI-t
és a HbA1c-értéket egy 12 hetes
placebokontrollált, hyperinsulinaemiás-euglykaemiás clamp vizsgálat adatai szerint (56). A liraglutid kedvező
hatása részben közvetetten, a testsúly
és a HbA1c csökkentése útján érvényesül. Az 5-10%-os testsúlycsökkenés
akár 40-80%-kal képes csökkenteni a
májsejtek zsírtartalmát, mind diabéteszes, mind nem diabéteszes egyénekben. A glP1-receptor- agonisták javítják a perifériás inzulin-érzékenységet.
Azonban az exenatid és a liraglutid
igazoltan közvetlenül is jótékony hatásúak a zsírmájra, ui. gátolják a zsírsavszintézis kulcsenzimeit a májban (FASfatty acid synthetase, az ACC-acetylCoA carboxylase, SrEPB1c-sterol regulatory element-binding protein 1c),
aktiválják az FgF21-en keresztül az
AMPK (AMP-activated protein kinase)
enzimet, így fokozzák a zsírsav-oxidációt, valamint csökkentik a májban a
gyulladást, az endoplazmatikus stresszt
(57). A lEAN-vizsgálatban Armstrong
és munkatársai 52, májbiopsziával
igazolt nem alkoholos steatohepatitisben (NASH) szenvedő betegből 26 személynek 48 hétig napi 1,8 mg liraglutidot adva a betegek 39%-ánál a
NASH-regressziót mutatott, a 26 fős
placebocsoportban ez csak 9%-ban
volt észlelhető, egyúttal a liraglutidot
kapók körében ritkább volt a fibrosisba
történő progresszió (58).

a liraglutid rEnalis
hatásai
A diabéteszes nephropathia a nyugati
országokban a végstádiumú veseelégtelenség leggyakoribb oka. Számos humán és állatkísérletes adat
szól a glP1-receptor-agonisták renoprotektív hatása mellett. Az emberi
vesében elsősorban az artériák és
arteriolák simaizomsejtjeiben mutathatók ki a glP1-receptorok, de jelenlétük állatmodellekben igazolható a
podocytákban és a proximális tubulusokban is (59). A liraglutid natriuretikus és diuretikus hatású. A nátriumürítés valószínűleg a proximális tubulusban levő Na+/H+ ioncserélő 3-as
izoformjának gátlása útján történik,
döntően ez felelős a glP1-receptoragonisták vérnyomáscsökkentő hatásáért. A glikémiás kontroll javulása, a
testsúly csökkenése mellett a renoprotektív hatásért döntően a szisztémás
hipertenzió csökkenése, a glomeruláris hiperfiltrációnak a tubuloglomeruláris feedback mechanizmuson keresztüli mérséklődése, a veséknek a
volumen-expanziótól megvédése játszhat szerepet. Közismert az elhízottak
és a 2-es típusú cukorbetegek só- és
vízretineáló szerepe a hipertenzió
kialakulásában. Egyúttal csökken a
proinflammatorikus és profibrotikus
anyagok, így a TgF-b1 (transforming
growth factor beta 1) és a fibronektin
szintézise. Mindez korai stádiumban a
diabéteszes nephropathia szöveti javulásához, a tubulointerstitialis fibrózis, a glomerularis hiperfiltráció leállásához vezethet (60), állatkísérletben
a mesangialis expanzió csökkenéséhez vezetett. 23 nephropathiás, proteinuriával járó 2-es típusú cukorbetegnek a rutin rAS-blokád mellé 1 évig
liraglutidot adva jelentősen csökkent a
proteinuria mértéke (p=0,002), egy
másik vizsgálatban liraglutid hatására a gFr-csökkenés mértéke évi 6,6
ml/percről évi 0,3 ml/percre csökkent
(p=0,003) (61). Egyértelműen fokozódik a renoprotektív hatás ACEgátló és glP1-receptor-agonista kombinációja esetén. A teljességhez tartozik, hogy a kedvező renalis hatások
mellett leírtak esetismertetésben lira-
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glutid mellett észlelt, akut tubuláris
nekrózisnak tulajdonítható, átmeneti
hemodialízis kezelést igénylő akut
veseelégtelenséget is (62).
A lIrA-rENAl 26 hetes, kettős vak,
randomizált biztonságossági és hatékonysági vizsgálatban 279, 2-es típusú, 30-59 ml/perc közötti gFr-értékkel rendelkező cukorbetegnek napi
1,8 mg liraglutidot vagy placebót adtak. A liraglutid-ágon a testsúly és a
glikémiás értékek jelentős javulása
nem társult gyakoribb hypoglykaemiaelőfordulással, a gFr-értékben sem
alakult ki szignifikáns különbség. A
hányinger, haspuffadás és pancreatitis
nélkül a szérum lipázszint emelkedése
volt gyakoribb liraglutid esetén (63).
Európában a liraglutid napi 1,2 és 1,8
mg-os dózisban változatlanul adható
60-90 és 30-59 ml/perc gFr-érték
esetén, azonban 30 ml/perc alatti
gFr-érték, illetve végstádiumú vesebetegségben (kellő klinikai tapasztalat
hiányában) alkalmazása tilos, jóllehet
a liraglutid teljes mértékben a szervezetben levő dPP4 enzim és a neutrális
endopeptidázok hatására bomlik le, a
vizeletben intakt liraglutid nem ürül
(25).

kövEtkEztEtésEk
Az egyénileg meghatározott glikémiás
célértékek elérésére az igazolt kardiovaszkuláris biztonságossági adatok
mellett a testtömegre és a hasnyálmirigy b-sejtjeinek tartós működésére
gyakorolt kedvező hatásokkal rendelkező, a hypoglykaemia elhanyagolható veszélyét jelentő gyógyszerek (metformin, inkretinalapú szerek, SglT2gátlók, pioglitazon), a korai kombinációs terápia, az egyszerű, a betegek
számára könnyen elfogadható kezelési módok alkalmazása részesítendő
előnyben (8, 64, 65). A fentiekben
áttekintettük a napi egyszer alkalmazandó glP1-receptor-agonista liraglutiddal nyert újabb adatokat, megemlítve a pleiotróp hatásokat, amelyek
a kedvező klinikai végkimeneti események hátterében állhatnak. Természetesen a fenti adatok a közeljövőben
várhatóan nagymértékben tovább
fognak bővülni.
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rövidítések:
aasld=American Association for the Study of liver diseases; acc=acetyl-CoA carboxylase; ace=angiotenzin-konvertáló enzim; adMa=aszimmetrikus dimetilarginin; aMPk=AMP-activated protein kinase; apob=apolipoprotein-B; aRb=angiotenzinreceptor-blokkoló; atP=adenozin-trifoszfát; bMi=testtömegindex;
bnP=B-típusú natriuretikus peptid; ci=konfidencia intervallum; cv=kardiovaszkuláris; dPP4=dipeptidil-peptidáz-4; elixa=Evaluation of lixisenatide in Acute
Coronary Syndrome trial; eMa=European Medical Agency; eMPa-Reg outcoMe=Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2
diabetes; enos=endotheliális NO-szintáz; exaMine=EXamination of CArdiovascular OutcoMes with AlogliptIN versus Standard of CarE in Patients with Type 2
diabetes Mellitus and Acute Coronary Syndrome; fas=fatty acid synthetase; fda=Food and drug Administration; ffa=szabad zsírsav; fgf-21=fibroblastnövekedési faktor-21; fox-01=forkhead box 01; gfR=glomerularis filtrációs ráta; glP1=glucagon-like peptid-1; hdl=high-density lipoprotein; hR=hazard
ratio; hscRP=nagy-érzékenységű C-reaktív protein; huvec=humán umbilicalis endothel sejt; iRi=iszkémiás/reperfúziós károsodás; laR=long-acting released;
ldl=low-density lipoprotein; lead=liraglutide Effect and Action in diabetes; leadeR=liraglutide Effect and Action in diabetes: Evaluation of Cardiovascular
Outcome results; lean=liraglutide safety and efficacy in patients with non-alcoholic steatohepatitis; libRa=lIraglutide and Beta-cell repAir; Mace=major
adverse cardiac events; MaPk=mitogén aktiválta protein-kináz; MR=mágneses rezonancia; nadP=nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát; nafld=nem
alkoholos zsírmáj; nash=nem alkoholos steatohepatitis; no=nitrogén-monoxid; nyha=New york Heart Association; Pai1=plazminogén-aktivátor inhibitor1; Pi3k=foszfatidil-inozitol-3-OH-kináz; Pivens=Pioglitazon versus Vitamin E versus Placebo for the Treatment of Nondiabetic Patients with Nonalcoholic
Steatohepatitis; Ras=renin-angiotenzin rendszer; savoR-tiMi 53=The Saxagliptin Assessment of Vascular Outcomes recorded in Patients with diabetes Mellitus
(SAVOr) – Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) 53 trial; scale=Satiety and Clinical Adiposity – liraglutide Evidence; sglt2=nátrium-glükóz kotranszporter-2; sRebP=sterol regulatory element-binding protein; t2dM=2-es típusú diabetes mellitus; tecos=Trial Evaluating Cardiovascular Outcomes with
Sitagliptin; tgfb=transforming growth factor beta-1; tnfa=tumor-nekrózis faktor-a; vcaM1=Vascular cell adhesion protein-1
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