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วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพื่อใหเขาใจความหมายและความเขาใจของภาวะ ischaemic preconditioning
2. ไดรูจักยาเบาหวานกลุมซัลโฟนิลยูเรียตัวใหม ที่ชื่อ Glimepiride กับผลตอหัวใจ
3. ไดรูผลของยาเบาหวาน Glibenclamide ที่มีผลตอหัวใจ
บทนํา
Glimepiride เปนยาเบาหวานกลุมซัลโฟนิลยูเรียตัวใหม สําหรับการรักษาเบาหวาน และ
คาดวามีขอดีมากกวายาเบาหวานที่เคยใชกันอยางแพรหลายมากอนหนานี้ เชน glibenclamide
ขอดีนั้นมีทั้งออกฤทธิ์ไดเร็วกวา นานกวา ลดระดับฮอรโมนอินซูลินไดมากกวา และลดผลขางเคียงที่
จะเกิดกับระบบหัวใจและหลอดเลือด เนื่องจากพบวายานี้ออกฤทธิ์จําเพาะตอ ATP-dependent
K+channel ของตับออนเทานั้น สวน K+channel ของหัวใจซึ่งมีสวนสําคัญในภาวะหัวใจขาดเลือด
และหัวใจเตนผิดจังหวะนั้นถูกกระทบจากยานี้นอยกวา จากผลการศึกษา UGDP ในป 1970 ทําให
ความปลอดภัยของยากลุมซัลโฟนิลยูเรียกับอัตราการตายของโรคหัวใจ ไดรับความสนใจอยางมาก
ยากลุมซัลโฟนิลยูเรียตัวอื่น จะออกฤทธิ์ปด ATP-dependent K+channel ของเบตาเซลล
ของตั บ ออ น ทํ าใหแคลเซียมเขาสูเซลล และกระตุนการหลั่งฮอรโมนอินซูลิน แตเนื่องจาก
K+channel นี้ยังพบที่กลามเนื้อหัวใจ ยากลุมซัลโฟนิลยูเรียจึงมีผลกระทบตอระบบหัวใจและหลอด
เลือด เชน การปองกันการลดลงของ
action potential ของเซลลขณะที่มีภาวะหัวใจขาดเลือด
เกิดขึ้น จึงมีฤทธิ์ปองกันภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ นอกจากนี้ ในภาวะหัวใจขาดเลือด จะมีการเปด
ของ K+channel และลดการเขาของแคลเซียมสูเซลลผนังหลอดเลือด จึงทําใหหลอดเลือดขยายตัว
เพื่อตอตานการขาดเลือด ดังนั้น การปด channel เหลานี้ อาจยับยั้งการเกิดภาวะ ischemic
preconditioning สงผลกระทบตอการทํางานของหัวใจภายหลังเกิดภาวะหัวใจขาดเลือด
การศึกษานี้เพื่อศึกษาวายาเบาหวานกลุมซัลโฟนิลยูเรียตัวใหม คือ glimepiride มีผล
กระทบตอภาวะ ischaemic precon- ditioning นอยกวายาเบาหวานตัวเกา คือ glibenclamide

โดยจะมีการศึกษาภาวะหัวใจขาดเลือดขณะที่ทํา PTCA (Percutaneous transluminal coronary
angioplasty) ดวยการตรวจ intracoronary ECG

วิธีการศึกษา
ผูปวย :
ผูปวยโรคหัวใจขาดเลือดโคโรนารีเรื้อรัง (stable CAD) จํานวน 45 ราย (กลุมละ 15 ราย)
จะไดรับการทํา PTCA inclusion criteria ประกอบดวยผูปวยอายุระหวาง 20-70 ป ไมมีประวัติ
เบาหวาน และระดับ fasting blood sugar นอยกวา 120 mg/dl (6.6 mmol/liter) ผลการฉีดสีจะ
ตองมีเสนเลือดหัวใจตีบมากกวาหรือเทากับ 70 % อยางนอย 1 เสน การเขารวมการศึกษาไดรับ
การยินยอมจากผูปวยและคณะกรรมการจริยธรรมของ University Hospital Frankfurt
Exclusion criteria ประกอบดวยภาวะกลามเนื้อหัวใจตาย (myocardial infarction)
ภายใน 4 สัปดาห การบีบตัวของหัวใจนอยกวา 35 % เคยไดรับการทํา angioplasty มากอน มี
ECG ที่ทําใหการแปลผลภาวะหัวใจขาดเลือดเปนไปดวยความยากลําบาก ภาวะตับหรือไตเสื่อม
ภาวะตั้งครรภหรือกําลังใหนมบุตร โรคทางจิต และโรคทางกายรายแรงระยะสุดทาย
วิธีทดลอง :
เปนการศึกษา multicenter ( 3 center), observer-blind, randomized placebocontrolled three parallel group เปรียบเทียบผลของยา glimepiride, glibenclamide และยา
หลอกตอภาวะหัวใจขาดเลือด ในแตละกลุมประกอบดวยผูปวย จํานวน 15 ราย ขอมูลของผูปวย
แสดงในตารางที่ 1 ดังรูป
การใชยากลุม b-blocker และ calcium antagonist เหมือนกันในทั้ง 3 กลุม โดยยาทั้ง 2
ตัวจะหยุดกอนทําการทดลอง 24 ถึง 72 ชั่วโมงขึ้นกับ half-life ของยา เพื่อหลีกเลี่ยงผลที่จะมีตอ
ภาวะหัวใจขาดเลือด ยากลุม nitrate และยาขับปสสาวะจะงดในวันที่ทําการทดลอง ไมมีผูปวยได
รับยา digitalis หรือยาตานภาวะหัวใจเตนผิดปกติรวมทั้งยาที่มีผลตอ K+channel
การทํา PTCA เปนไปตามเทคนิคมาตรฐาน หลังให heparin 200 ยูนิตตอกิโลกรัม จะ
มีการฉีดสีเพื่อดูเสนเลือดหัวใจ ในหลอดเลือดที่มีพยาธิสภาพ จะใชบอลลูนถางนานประมาณ 30
ถึง 120 วินาที จนกระทั่งมีภาวะหัวใจขาดเลือดที่ตรวจพบจากคลื่นไฟฟาหัวใจ หรือมีอาการที่เกิด
จากภาวะหัวใจขาดเลือดเกิดขึ้น ตลอดทําการศึกษา ตัวบอลลูนและขดลวด (guidewire ) จะไม
เคลื่อนออกมาจากหลอดเลือด เพื่อใหการศึกษาและการตรวจวัดคงที่มากที่สุด
ผูปวยจะไดรับการขยายดวยบอลลูน 3 ครั้ง ครั้งแรกเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของผู
ปวยที่จะทําการศึกษา โดยในผูปวยที่มีการตรวจพบวา คลื่นไฟฟาหัวใจ intracoronary ECG มี

ภาวะขาดเลือด ST depression มากกวา 0.3 mV ขึ้นไป จะไดรับการเขารวมการศึกษาตอ จะหยุด
การถางดวยบอลลูนตอเมื่อมีอาการแนนหนาอกอยางรุนแรง, ST depression มากกวา 0.6 mV
หรือถางนานมากกวา 120 วินาที โดยเฉลี่ยระยะเวลาของการทํา PTCA ประมาณ 86 วินาที ไมมี
ความแตกตางกันในเรื่องระยะเวลาในการถางบอลลูนทั้ง 3 กลุม การศึกษาจะสิ้นสุดถาบอลลูนไม
ทําใหเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดขึ้นอีก
หลังการถางดวยบอลลูนครั้งที่ 1 จะหยุดพัก 5 นาทีจนกระทั่งอาการเจ็บหนาอกหายไป
หรือ ECG กลับสูภาวะปกติ ไมมีผูปวยรายใดเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดถาวร หลังจากนั้นจะถางดวย
บอลลูน อีก 2 ครั้ง เชนเดียวกับการทําในครั้งที่ 1 การถางบอลลูนในครั้งที่ 2 จะเปน baseline
กอนใหยา แบงผูปวยเปน 3 กลุม ใหไดรับยา glimepiride 1 mg ทางหลอดเลือดดําภายในเวลา 3
นาที ตามดวย 18 microgram/min (ความเขมขน 300 ng/ml) เปนระยะเวลา 9 นาที หรือไดรับยา
glibenclamide 2 mg ทางหลอดเลือดดําภายใน 3 นาที ตามดวย 60 microgram/min (ความเขม
ขน 400 ng/ml) เปนระยะเวลา 9 นาที หรือไดรับยาหลอก NSS ในเวลาแบบเดียวกัน การถาง
บอลลูนครั้งที่ 3 จะเริ่ม 10 นาทีหลังจากใหยา ขนาดของยาที่ใชเพื่อใหอยูใน therapeutic level
และลดระดับนํ้าตาลในเลือดเทากัน (glimepiride 4 mg oral เทากับ glibenclamlide 10 mg)
การศึกษานี้ปลอดภัย ไมพบภาวะแทรกซอน (myocardial infarction, large dissection,
emergency bypass operation, severe bleedings, severe hypoglycemia) การตรวจ
intracoronary ECG จะมี electrode ที่ปลาย guidewire เพื่อตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจของกลามเนื้อ
หัวใจบริเวณนั้นโดยตรง ST segment จะวัดหลังจาก J point (จุดตอระหวาง QRS complex และ
ST segment ) ไป 80 ms การตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจเริ่มกอนทําบอลลูน 30 วินาที และบันทึกทุก 15
วินาทีจนกระทั่งครบ 60 วินาที หลังจากนั้นบันทึกนาทีที่ 3 ในระหวางการทําจะบันทึกอัตราการเตน
ของหัวใจและความดันโลหิตไวดวย
เลือดจะถูกเก็บไวสงตรวจหาระดับนํ้าตาลและยาในเลือด กอนใหยา ขณะเริ่มถางบอลลูน
ครั้งที่ 3 (10 นาทีหลังใหยา) และอีก 3 นาทีหลังถางบอลลูน การตรวจหาระดับฮอรโมนอินซูลินจะ
ทํากอน
ใหยา และอีก 10 และ 12 นาทีหลังใหยา การวัดระดับนํ้าตาลในเลือดใชเครื่องมือ
Reflolux๚ II M ของบริษัท Boehringer Mannheim ประเทศเยอรมัน และแถบตรวจนํ้าตาล
HaemoGlucotest๚ 20-800 R ระดับยาในเลือด ตรวจโดยบริษัท Hoechst ประเทศเยอรมัน โดย
เก็บตัวอยางเลือดไวที่อุณหภูมิ -20 ํC ระดับยา glimepiride ตรวจหาไดถึง 5 ng/ml และระดับยา
glibenclamide 3 ng/ml ตามลําดับ
วิธีการวิเคราะหผลการทดลอง :
วัตถุประสงคหลักเพื่อวัดระดับ ST segment เฉลี่ยที่ลดลง (หนวยเปน mV) ขณะที่มีการถาง
บอลลูน โดยการหาคาเฉลี่ยทําโดยการหาพื้นที่ของบริเวณที่มี ST depression หารดวยระยะเวลาที่
ไดรับการถางดวยบอลลูน วัตถุประสงครองเพื่อวัดระดับ ST segment depression ที่มากที่สุด

และระยะเวลาที่เริ่มมีอาการเจ็บแนนหนาอกตั้งแตเริ่มทําบอลลูน อาการเจ็บแนนหนาอกไมไดวัด
แบบ quantitative
การวัดความดันโลหิตและอัตราการเตนของหัวใจ อาการทางคลินิกและผลทางหอง
ทดลอง แสดงดวยคาเฉลี่ย mean +/- standard deviation การเปรียบเทียบระหวางขอมูลใช nonparametric method และ 95 % Confidence interval P value ที่มีนัยสําคัญใชคา 0.05
ผลการทดลอง :
ในกลุมผูปวยทั้ง 3 กลุมมีลักษณะที่เหมือนกัน ทั้งในเรื่องอายุ เพศ ระดับความรุนแรงของ
การตีบของเสนเลือดหัวใจ ประเภทและระยะเวลาของเสนเลือดหัวใจที่ตีบ อัตราการเตนของหัวใจ
และระดับความดันโลหิตกอนทําการศึกษาระดับนํ้าตาลในเลือด และฮอรโมนอินซูลิน ดังตารางที่ 1
การเปรียบเทียบผลในแตละกลุมระหวางการถางดวยบอลลูนครั้งที่ 2 และ 3
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยและคาสูงสุดของ ST segment depression ในผูปวยทั้ง 45
ราย, รูปที่ 1 และ 2 แสดงคาเฉลี่ยและคาสูงสุดของ ST segment depression
ในกลุมที่ไดรับยา glimepiride การถางดวยบอลลูนทํ าให mean ST segment
depression ลดจาก 0.35 mV เปน 0.23 mV (-34 %, median decrease 0.12, CI 0.02 ถึง 0.21,
P = 0.01), โดย maximum ST segment shift ลดถึง 33 % จาก 0.6 ถึง 0.4 mV. (median
decrease 0.1 mV, CI 0.0 ถึง 0.2 mV, P = 0.02), ระยะเวลาที่เริ่มมีอาการเจ็บหนาอก หลังเริ่ม
ถางบอลลูนเพิ่มขึ้น 13 % (รูปที่ 3 median increase 7.5 วินาที, CI 0.0 ถึง 14 วินาที, P = 0.023)
ในกลุมที่ไดรับยา glibenclamide พบวาการลดลงของ ST segment depression นอย
มาก โดย mean และ maximum ST segment shift อยูที่ 0.24 mV และ 0.4 mV ในระหวางการ
ถางบอลลูนครั้งที่ 2 และ 3 ตามลําดับ ระยะเวลาที่เริ่มเจ็บหนาอกหลังเริ่มถางดวยบอลลูนเทากันใน
การถางบอลลูนครั้งที่ 2 และ 3 (30 วินาที ทั้งระหวางการทําบอลลูนทั้ง 2 ครั้ง median reduction
1.5 วินาที, CI -7.5 ถึง 7.5 วินาที, P = 0.67)
ในกลุมที่ไดรับยาหลอก พบวา ST segment depression ลดลง 35 % ( จาก 0.23 mV
ขณะถางบอลลูนครั้งที่ 2 มาเปน 0.15 mV ในขณะทําการถางบอลลูนครั้งที่ 3) median
decrease 0.1 mV,CI 0.0 ถึง 0.55 mV , P = 0.049) maximum ST segment depression ลด 40
% จาก 0.5 มาเปน 0.3 mV (median decrease 0.2 mV,CI 0.0 ถึง 0.7 mV, P = 0.009 ) ระยะ
เวลาที่เริ่มมีอาการเจ็บหนาอกหลังเริ่มถางบอลลูนเพิ่มขึ้น 30 % (37 & 48 วินาทีmedian increase
1.5 วินาที, CI 0.0 ถึง 15 วินาที, P = 0.16)

การเปรียบเทียบระหวางกลุม ( เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลง ระหวางการทําบอลลูน
ครั้งที่ 2 และ 3)
ยา glimepiride แสดงใหเห็นถึงการลดลงของ mean ST segment depression ใน
ระหวางการทําบอลลูนครั้งที่ 2 และ 3 เชนเดียวกันกับในกลุมที่ไดรับยาหลอก (median difference
glimepiride-placebo -0.01 mV, CI -0.16 ถึง 0.15 mV, P = 0.87) สวนยา glibenclamide มี
เแนวโนมที่จะมี ST depression มากกวายาหลอกและ glimepiride (glibenclamide-placebo,
median difference 0.04 mV, CI -0.07 ถึง 0.46 mV, P = 0.34 ; glimepiride-glibenclamide,
median difference -0.09 mV:CI -0.23 ถึง 0.03 mV, P = 0.17)
Maximum ST segment shift มีแนวโนมเหมือนกันทั้งในยา glimepiride และยาหลอก
(glimepiride-placebo median difference 0.10 mV,CI -0.10 ถึง 0.30 mV, P = 0.51) ในกลุมที่
ไดรับยา glibenclamide มีการลดลงนอยกวาในกลุมที่ไดรับยาหลอก (glibenclamide-placebo
median difference 0.10 mV,CI 0.0 ถึง 0.9 mV,P = 0.15 ). ในกลุมที่ไดรับยา glimepiride มี
maximum ST segment shift มากกวากลุมที่ไดรับยา glibenclamide (glimepirideglibenclamide median difference -0.10 mV, CI -0.20 ถึง 0.10 mV, P = 0.28)
พบวาในผูปวยที่ไดรับยา glimepiride นั้นมีการเพิ่มขึ้นของระยะเวลาที่เริ่มถางบอลลูนจน
กระทั่ง มีอ าการแนน หนา อกเล็ กนอ ย เมื่อ เปรียบเทียบกับยาหลอก (glimepiride-placebo
median difference 3.5 วินาที CI -4.0 ถึง 13.0 วินาที, P = 0.32 ) สวนในกลุมที่ไดรับยา
glibenclamide ระยะเวลาที่เริ่มมีอาการแนนหนาอกหลังเริ่มถางบอลลูนสั้นกวา (glimepiride glibenclamide median difference 10.0 วินาที, CI 0.0 ถึง 15.0 วินาที, P = 0.039 :
glibenclamide- placebo median difference -3.0 วินาที, CI -15 วินาที ถึง 0.0 วินาที, P =
0.15 )
ระดับฮอรโมนอินซูลินเพิ่มขึ้นเล็กนอยหลังจากเริ่มใหยา glimepiride ทางหลอดเลือดดํา
เปนระยะเวลา 10 นาที สวนในกลุมที่ไดรับยา glibenclamide มีการเพิ่มขึ้นชัดเจนหลังจากใหยาไป
12 นาที ในกลุมที่ไดรับยา glimepiride และ glibenclamide พบวาระดับนํ้าตาลในเลือดลดลงหลัง
จากใหยาไป 10 และ 15 นาที โดยในกลุมที่ไดรับยา glimepiride ไป 10 นาที มีการลดลงของระดับ
นํ้าตาลในเลือดมากกวาในกลุมที่ไดรับยา glibenclamide ถึงแมวาหลังจากใหยาไป 15 นาทีจะพบ
วาระดับนํ้าตาลในเลือดใหผลเหมือนกัน
การวิเคราะหผลการทดลอง :
จากการสังเกตใหเห็นวาภาวะหัวใจขาดเลือดนั้น อาจเกิดในระยะเวลาสั้น ๆ เปนซํ้า ๆ การ
แกไขภาวะเสนเลือดอุดตันนาจะลดปริมาณกลามเนื้อหัวใจที่จะตายเฉียบพลัน นํามาสูความคิด
คํานึงถึงภาวะ ‘ischaemic preconditioning’ จนกระทั่งในปจจุบันไมมีใครทราบถึงความสําคัญ

ของภาวะนี้อยางชัดเจน กลุมนักทดลองชาวเยอรมันไดศึกษาความสัมพันธทางคลินิก การเปลี่ยน
แปลงทาง hemodynamic และการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟาหัวใจ ในผูปวย 12 รายที่ไดรับการ
รักษาดวยการทํา PTCA พบวาในขณะที่มีภาวะการขาดเลือดครั้งที่ 2 ซํ้า จะมีอาการแสดงของ
ภาวะการขาดเลือดลดนอยลง สนับสนุนความเชื่อเรื่อง ischemic preconditioning มีขอมูล
สนับสนุนจากการทดลองตามมาอีก ที่นาสนใจ คือในการศึกษา TIMI IV พบวา อาการแนนหนาอก
นํามากอน มีผลดีตอ outcome ในโรงพยาบาลในผูปวยกลุมกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน อยางไร
ก็ตาม Marber และคณะไดตั้งขอสังเกตวา ในสัตวทดลองนั้น ภาวะ preconditioning อาจไมนาน
เกิน 120 นาที การมีภาวะนี้ในครั้งที่ 2 อาจไมมีอยูจริง
ATP-dependent K+channel มีความสําคัญกับภาวะ ischaemic preconditioning .เมื่อ
ระดับ intracellular ATP ลดลง 1 mM. จะทําให K+channel เปดออก เซลลเมมเบรนเกิด
hyperpolarization และมีการลดลงของ action potential รวมทั้งแคลเซียมจะเขาสูเซลลไดนอย
ลง ดังนั้น การใชพลังงานจาก ATP และการหดตัวของกลามเนื้อหัวใจจะลดลงเพื่อประหยัดพลัง
งาน การปด channel นี้ จะทําใหสูญเสียภาวะ energy conserving effects
ยา glibenclamide จะปดกั้น ATP-dependent K+ channel นี้โดยเฉพาะ ทําใหยับยั้ง
ภาวะ ischaemic
preconditioning ดังนั้น ในการทดลองในกระตายและสุนัข พบวาการลด
ลงของ infarct size จากภาวะ ischaemic
preconditioning จะถูกยับยั้งดวยยาตัวนี้ Tomai
และคณะ ทําการทดลองในมนุษยโดยการใชวิธีการศึกษาแบบเดียวกับการทดลองนี้ การใหยา
glibenclamide จะยับยั้งภาวะ ischaemic preconditioning อยางสิ้นเชิง ผลการศึกษาไดรับการ
ยืนยันจากการทดลองนี้ โดยในการศึกษานี้แสดงใหเห็นวา ST segment depression ซึ่งแสดงถึง
ภาวะขาดเลือด และระยะเวลาตั้งแตเริ่มถางบอลลูนจนมีอาการแนนหนาอก ไมมีการเปลี่ยนแปลง
ในกลุมที่ไดรับยา glibenclamide แตกตางจากกลุมที่ไดรับยาหลอก
ในการศึกษานี้ไดเพิ่มความเขาใจเกี่ยวกับยาเบาหวานกลุมซัลโฟนิลยูเรียตัวใหม ในการ
รักษาผูปวยเบาหวาน ยา glimepiride ลดระดับนํ้าตาลในเลือดไดในขณะที่มีระดับฮอรโมนอินซูลิน
ที่ตํ่ากวาเมื่อเทียบกับยา glibenclamide สาเหตุยังไมทราบแนชัด แตเชื่อวาเปนผลจากการที่ออก
ฤทธิ์แตกตางกันในเรื่องของ receptor รวมทั้ง protein receptor ที่เกี่ยวของ การเพิ่มประสิทธิภาพ
การออกฤทธิ์ของฮอรโมนอินซูลิน และมีฤทธิ์ extrapancreatic มากกวา กลไกในการออกฤทธิ์ปด
กั้น cardiac ATP-dependent K+channel ที่นอยกวายังไมทราบ ในการศึกษานี้ไมสามารถบอก
ไดวาระดับฮอรโมนอินซูลินที่แตกตางกันมีผลตอการศึกษานี้หรือไม ดังนั้น จึงนาจะมีการศึกษาในผู
ปวยที่มีระดับฮอรโมนอินซูลินที่สูงขึ้นตอไป
ในการศึ ก ษานี้ ไ ม ส ามารถบอกความแตกต า งที่ พ บระหว า งยา glimepiride และ
glibenclamide วาเกี่ยวของกับ ATP-dependent K+channel หรือไม เคยมีการศึกษาพบวาการให

ยา glibenclamide ทางหลอดเลือด coronary ทําให coronary blood flow ลดลง แตในการศึกษา
นี้เลือกใชยาในรูปกินเพื่อใหไดระดับยาที่ตองการในเลือด เปนไปไดที่ยา glibenclamide อาจลด
collateral blood flow ดังนั้นความแตกตางในภาวะหัวใจขาดเลือดขณะที่มีการทําบอลลูน อาจเปน
ผลจาก blood flow ที่ลดลง โดยไมเกี่ยวของกับ K+channel แตอยางใด อยางไรก็ตาม มีขอมูลขัด
แยงกับความเห็นนี้ในสุนัขที่ทําการทดลอง พบวายา glibenclamide ยับยั้งภาวะ ischaemic
preconditioning โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงของ collateral blood flow นอกจากนี้ยังมีขอมูลที่
สนับสนุนจากการทดลองในหมู การศึกษาจาก Auchapach และคณะพบวา การใหยา ATPdependent K+channel-opener ที่ชื่อ aprikalim ทําใหมีการเพิ่มปริมาณเลือดไปเลี้ยงกลามเนื้อ
หัวใจสวนที่ขาดเลือด และกลับถูกยับยั้งจากยา glibenclamide ผลกระทบตอการบีบตัวของหัวใจ
ภายหลังภาวะหัวใจขาดเลือดจาก aprikalim และ glibencalmideไมขึ้นกับ hemodynamic,
coronary blood flow และ myocardium at risk
เปนที่ทราบกันดีวา ยา glibenclamide มีผลโดยตรงตอภาวะหัวใจขาดเลือด โดยใน 2
การศึกษาที่ผานมาพบวา การใหยานี้ทางหลอดเลือดดํา หรือหลอดเลือด coronary จะลดการ
เปลี่ยนแปลงของ ST segment แตในการศึกษานั้นใหปริมาณยามากกวาปกติ 5-10 เทา
ในการทดลองพบวา ระดับฮอรโมนอินซูลินในขณะไดรับยา glibenclamide สูงกวาขณะ
ไดรับยา glimepiride แตระดับฮอรโมนที่สูงจะลดการหดตัวของหลอดเลือด จึงอาจชวยเพิ่มเลือดไป
เลี้ยงหัวใจ
ในการศึกษานี้ จํานวนกลุมประชากรมีเพียงเพื่อเปรียบเทียบผลของยาทั้ง 2 ตัว กับยา
หลอก การเปรียบเทียบยาทั้ง 2 ตัวโดยตรงตองอาศัยจํานวนประชากรมากกวานี้ โดยสรุป ยังแสดง
ใหเห็นวายาเบาหวานกลุมซัลโฟนิลยูเรียตัวใหม glimepiride ไมไดยับยั้งภาวะ ischaemic
perconditioning

