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Πρόσφατα δεδομένα από την κλινική και βασική έρευνα αναδεικνύουν ότι πέρα απο τη

στενή επιδημιολογική συνάφεια, ο σακχαρώδης διαβήτης και η στεφανιαία νόσος καταγρά-

φουν πολυεπίπεδη, αιτιώδη παθογενετική συσχέτιση, με κοινό μεταβολικό και φλεγμονώδες

υπόβαθρο, με συνέπεια τη δυσομοιοστασία του αγγειακού χιτώνα. 

Κύριο εκφραστή αυτής της διαταραχής αποτελεί το αγγειακό ενδοθήλιο, αλλά και ο

μέσος και έξω αγγειακός χιτώνας και ο περιαγγειακός λιπώδης ιστός, που συνολικά απο-

κλίνουν της φυσιολογικής αγγειορυθμιστικής τους δραστηριότητας (ρύθμιση τόνου αγγείου),

της διαχείρισης διακίνησης προφλεγμονωδών μορίων διαμέσου καταστολής της έκφρασης

μορίων προσκόλλησης και κυτοκινών, και της διατήρησης της ισορροπίας μεταξύ προ-θρομ-

βοτικού και προ-ινωδολυτικού ισοζυγίου.

Από την άλλη μεριά, το κύριο παθογενετικό υπόβαθρο για την εμφάνιση γλυκαιμικής

δυσομοιοστασίας, προέρχεται από τη δυσπραγία ομοιοστατικών μηχανισμών, σε επίπεδο έκ-

κρισης και δράσης της ινσουλίνης, με αποτέλεσμα την υπεργλυκαιμία. 

Η δυσλειτουργία έκκρισης και περιφερικής δράσης της ινσουλίνης ποικίλλει αναφορικά

με το γενετικό υπόβαθρο και την παρουσία εξωγενών παραγόντων που πυροδοτούν την εγκα-

τάσταση χρόνιας φλεγμονώδους ανοσο-απόκρισης, όπως η παχυσαρκία, ευνοώντας τη μα-

κροχρόνια διατήρηση ινσουλινοαντίστασης. Επιπρόσθετα, η απρόσφορα υψηλή παροχή

ελεύθερων λιπαρών οξέων (ΕΛΟ) αλλά και η υπεργλυκαιμία οδηγούν σε συνθήκες λιπο- και

γλυκοτοξικότητας, μέσω διαταραχής της ομοιοστασίας της ενδοκυττάριας διαχείρισης έκ-

κρισης της ινσουλίνης [καταστολή της ενδοπλασματικής αντλίας μεταφοράς ιόντων ασβε-

στίου – sarco/endoplasmic reticulum Ca2+ ATPase (SERCA)], της ενεργοποίησης των IP3

υποδοχέων ή της άμεσης επιβαρυντικής επίδρασης στην ομοιοστασία του ενδοπλασματικού

δικτύου, διαμέσου της ενεργοποίησης οδού αποπτωτικής πρωτεϊνικής απόκρισης (UPR). Η

διατήρηση υπεργλυκαιμίας οδηγεί σε αυξημένη βιοσύνθεση προϊνσουλίνης και νησιδιακών

προ-πεπτιδίων αμυλοειδούς (IAAP), αυξάνοντας τη συσσώρευση ινσουλίνης μη φυσιολογικής

αναδίπλωσης και την παραγωγή ελεύθερων οξειδωτικών ριζών (ROS), κινητοποιώντας προ-

αποπτωτικές σηματοδοτικές οδούς, την αποδόμηση του mRNA της προϊνσουλίνης και επά-

γουν την έκκριση ιντερλευκίνης–1, που οδηγεί σε στρατολόγηση μακροφάγων και νησιδιακής

φλεγμονής.

Κομβικό ρόλο στην παθογένεση των ανωτέρω διαδικασιών διαδραματίζει η μιτοχονδρια -

κή δυσλειτουργία και ειδικότερα οι διαδοχικές βλάβες στο μιτοχονδριακό DNA (mt DNA),

που οδηγεί στην περαιτέρω αύξηση σύνθεσης ROS και αδυναμία αδρανοποίησής τους από

τους μιτοχονδριακούς αντι-οξειδωτικούς μηχανισμούς. Επιπρόσθετα, οι μακροπρόθεσμες

βλάβες στο μιτοχονδριακό DNA (mt DNA) επηρεάζουν τον ουδό αναγεννητικής ικανότητας

του μιτοχονδρίου, με περαιτέρω αύξηση φορτίου στο ενδοπλασματικό δίκτυο και την αύξηση

σύνθεσης ιόντων υπεροξειδίου (O2). Η διαταραχή σε επίπεδο αναπνευστικής αλύσου εγκα-

θιστά έναν φαύλο κύκλο οξείδωσης που διαμέσου των ΝF-Κβ, IRAK-2, IL-8, TNF-α και αυ-

ξημένης έκφρασης TLR-2/TLR4, ενεργοποιεί μια χρόνια φλεγμονώδη κατάσταση, διαμέσου

του φλεγμονοσώματος, με ενεργοποίηση των μακροφάγων, μειώνοντας per se την έκφραση



Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά 33, 1

15

σύνθεσης του μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) και τη δυνατότητα αγγειοδιαστολής και αντι-

φλεγμονώδους δράσης του ενδοθηλίου.

Σε επίπεδο λιπώδους και μυϊκού ιστού, η εγκατάσταση ινσουλινοαντίστασης –αναστέλλει

τις φυσιολογικές δράσεις της ινσουλίνης στον λιπώδη ιστό και–, ειδικότερα, τη σύνθεση γλυ-

κογόνου των μυών, την πρόσληψη γλυκόζης, τη σύνθεση τριγλυκεριδίων (ΤG), την καταστολή

υδρόλυσης ΕΛΟ και γλυκερόλης από την κυκλοφορία και την άμεση αναστολή της λιπόλυσης

μέσω αναστολής της ορμονοευαίσθητης λιπάσης (HSL). Οι διαδικασίες αυτές έχουν ως συ-

νέπεια τη δυσπραγία ηπατικής κάθαρσης χυλομικρών και VLDL1, αύξηση TG και μικρών

και πυκνών LDL (sdLDL) και μείωση της HDL. Οι sdLDL υφίστανται διαδοχική γλυκοζυ-

λίωση και οξείδωση, σε περιβάλλον υπεργλυκαιμίας εμφανίζουν χαμηλή συγγένεια με τους

υποδοχείς τους, καθίστανται επιρρεπείς στην πρόσληψη από μακροφάγα, παρατεταμένη πα-

ραμονή υπενδοθηλιακά, με αποτέλεσμα τη δημιουργία αφρωδών κυττάρων, που αποτελούν

το πρωταρχικό παθογενετικό σημείο της αθηρωματικής πλάκας.

Σημαντικό ρόλο στη δημιουργία αγγειακών συμβάντων παίζει η μετανάστευση και δρα-

στηριοποίηση των λείων μυϊκών κυττάρων του μέσου χιτώνα, που αυξάνουν το μέγεθος της

πλάκας, λόγω μειωμένης σύνθεσης ΝΟ. Ως συνέπεια των ανωτέρω και ενδεχόμενης διαφο-

ροποίησης συγκέντρωσης των μεταλλοπρωτεϊνασών, εντός της πλάκας, επέρχεται η ρήξη

αυτής και η ενεργοποίηση του πηκτικού μηχανισμού, που οδηγεί στη δημιουργία θρόμβου

και απόφραξης του αυλού του αγγείου.

Συμπερασματικά, ο σακχαρώδης διαβήτης και η στεφανιαία νόσος καταγράφουν αμφί-

δρομη και πολυεπίπεδη, παθογενετική συσχέτιση και απαιτείται επίσης πολυεπίπεδη προ-

σέγγιση από άποψη πρόληψης και αντιμετώπισης στο πλαίσιο καρδιομεταβολικής ιατρικής. 
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Η στεφανιαία νόσος είναι το κύριο αίτιο νοσηρότητας και θνησιμότητας των διαβητικών

ασθενών. Αποτελεί την πιο συχνή αιτία νοσηλείας των ατόμων με διαβήτη και είναι υπεύθυνη

για το 60%-70% των θανάτων αυτών. Οι διαβητικοί ασθενείς με έμφραγμα μυοκαρδίου πα-

ρουσιάζουν διπλάσιο κίνδυνο θνησιμότητας κατά τη νοσηλεία τους, αλλά και μετά από αυτήν.

Στη μεγάλη μελέτη MRFIT φάνηκε ότι οι διαβητικοί ασθενείς με οποιονδήποτε από τους

κλασικούς παράγοντες κινδύνου, αλλά και σε οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, παρουσιά-

ζουν τριπλάσιο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου.

Στη μελέτη ‟Framingham Study”, όπως και σε άλλες πληθυσμιακές μελέτες, φάνηκε

ότι ο σχετικός κίνδυνος θανάτου από στεφανιαία νόσο είναι διπλάσιος για τους διαβητικούς

άνδρες και 5πλάσιος για τις διαβητικές γυναίκες.

Σε άλλη επιδημιολογική μελέτη, φάνηκε ότι οι διαβητικοί παρουσιάζουν τον ίδιο κίνδυνο

καρδιαγγειακής νόσου, με αυτόν των μη διαβητικών που είναι ηλικιακά μεγαλύτεροι κατά

15 χρόνια.

Η μελέτη ‟Framingham Heart Study” κατέδειξε ότι η παρουσία ΣΔ2 στην ηλικία των 50

ετών, συνοδεύεται με έναν κίνδυνο ανάπτυξης καρδιαγγειακής νόσου της τάξεως του 57%

έως 67% σε γυναίκες και άνδρες, με μείωση του προσδόκιμου επιβίωσης κατά 8 έως 10 έτη.

Επίσης στους διαβητικούς ασθενείς, είναι συχνή η παρουσία της σιωπηλής ισχαιμίας.

Μέχρι και 25% των διαβητικών ασθενών μπορεί να εμφανίσει στεφανιαία νόσο χωρίς συ-

μπτωματολογία. Περίπου το 20%-30% των ασθενών με στεφανιαία νόσο πάσχει από ΣΔ και

από τους υπόλοιπους ένα ποσοστό της τάξεως του 70% εμφανίζει πρωτοδιαγνωσθέντα ΣΔ ή

διαταραχές στον μεταβολισμό της γλυκόζης. Άλλωστε στη φάση του προδιαβήτη, υπάρχει αυ-

ξημένος κίνδυνος εμφάνισης στεφανιαίας νόσου ακόμα και 10 χρόνια πριν την εμφάνιση

του ΣΔ2.

Από επιδημιολογικές μελέτες έχει τεκμηριωθεί η συσχέτιση των επιπέδων της γλυκόζης

νηστείας καθώς και της μεταγευματικής, με καρδιαγγειακές επιπλοκές.

Στη μελέτη DECODE, όπου συμμετείχαν 25.000 άτομα με δέκα (10) έτη παρακολούθη-

σης, τεκμηριώθηκε ότι ο σχετικός κίνδυνος θανάτου αυξάνει με την τιμή της δίωρης μεταγευ -

ματικής γλυκόζης, ανεξάρτητα από την τιμή της γλυκόζης νηστείας. Όταν έγινε προσαρμογή

με τις τιμές της γλυκόζης νηστείας η τιμή της μεταγευματικής γλυκόζης εξακολουθούσε να

είναι ανεξάρτητος παράγοντας καρδιαγγειακού θανάτου. Επίσης και η γλυκαιμική μετα-

βλητότητα φαίνεται ότι συσχετίζεται με την εμφάνιση και τη βαρύτητα της στεφανιαίας νόσου

σε ΣΔ2.

Αν και οι εξελίξεις που έχουν σημειωθεί στην αντιμετώπιση της καρδιαγγειακής νόσου

καθώς και οι νεότερες αντιδιαβητικές αγωγές έχουν μειώσει την καρδιαγγειακή θνησιμότητα

σημαντικά, εντούτοις η καρδιαγγειακή θνητότητα στους διαβητικούς ασθενείς παραμένει

αυξημένη.

Ως εκ τούτου, οι κατευθυντήριες οδηγίες επιστημονικών εταιρειών επισημαίνουν τη

στενή σχέση μεταξύ διαβήτη και στεφανιαίας νόσου και προτρέπουν στην πρόληψη και την

έγκαιρη παρέμβαση για την αποτροπή της εξέλιξης των αγγειακών επιπλοκών.
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Επιδημιολογικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό άν-

δρες με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 (ΣΔ1) διατρέχουν 3-3,6 φορές αυξημένο κίνδυνο για

έμφραγμα του μυοκαρδίου, αιφνίδιο θάνατο από καρδιαγγειακά αίτια, ανάγκη επαναιμά-

τωσης των στεφανιαίων αρτηριών και αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. Ο αντίστοιχος κίν-

δυνος σε γυναίκες με ΣΔ1 αυξάνει κατά 5,9-7,6 φορές. Η συνύπαρξη του ΣΔ1 με άλλους

παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου όπως αρτηριακή υπέρταση, κάπνισμα, μικρολευκω-

ματινουρία και πλημμελή γλυκαιμικό έλεγχο συσχετίζεται το ίδιο ισχυρά με καρδιαγγειακά

συμβάματα όπως και σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2 (ΣΔ2). Σύμφωνα με τις

κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας οι ασθενείς με ΣΔ1 ηλι-

κίας <35 ετών με διάρκεια διαβήτη <10 ετών και χωρίς άλλους παράγοντες καρδιαγγειακού

κινδύνου θεωρούνται ενδιάμεσου καρδιαγγειακού κινδύνου. Διάρκεια διαβήτη >10 έτη με

συνύπαρξη άλλων παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου, χωρίς βλάβη οργάνου-στόχου κα-

τατάσσει τους ασθενείς με ΣΔ1 στην κατηγορία του υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου.

Τέλος, ασθενείς με ΣΔ1 και εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο ή βλάβη οργάνου-στόχου ή

με συνύπαρξη τριών τουλάχιστον παραγόντων κινδύνου ή διάρκεια διαβήτη > 20έτη θεω-

ρούνται πολύ υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου.

Δεδομένα από τη μελέτη DCCT και την επιδημιολογική παρακολούθηση των συμμετε-

χόντων σε αυτήν για 30 έτη καταδεικνύουν ότι ο αυστηρός γλυκαιμικός έλεγχος με την

εντατι κοποιημένη ινσουλινοθεραπεία μειώνει κατά 30% τον κίνδυνο μη θανατηφόρου εμ-

φράγματος μυοκαρδίου και αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, θανάτου από καρδιαγγει-

ακά αίτια, στηθάγχης, συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας και ανάγκης επαναιμάτωσης

των στεφανιαίων αρτηριών. Ακόμη και σε εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο η HbA1c εξα-

κολουθεί να αποτελεί τον σημαντικότερο τροποποιήσιμο παράγοντα για την πρόληψη ενός

νέου καρδιαγγειακού συμβάματος. 

Τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες καρδιαγγειακής ασφάλειας

σε ασθενείς με ΣΔ2 έχουν αναδείξει τον ρόλο νεότερων αντιδιαβητικών παραγόντων στη δευ-

τερογενή πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου. Οι SGLT-2 αναστολείς εμπαγλιφλοζίνη,

καναγλιφλοζίνη, νταπαγλιφλοζίνη και οι GLP-1R αγωνιστές σεμαγλουτίδη, λιραγλουτίδη,

ντουλαγλουτίδη φαίνεται να προσφέρουν επιπλέον του αντιδιαβητικού τους αποτελέσματος

όφελος στην πρόληψη μειζόνων καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ασθενείς με ΣΔ2 και εγκα-

τεστημένη καρδιαγγειακή νόσο ή υψηλού κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο. Λίγες ώς τώρα

τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές μικρής διάρκειας έχουν μελετήσει την αποτελεσματικό-

τητα και ασφάλεια των παραγόντων αυτών ως θεραπεία προσθήκης στην ινσουλίνη σε ασθε-

νείς με ΣΔ1. Το επιπλέον γλυκαιμικό όφελος από τη χρήση των παραγόντων αυτών σε

ασθενείς με ΣΔ1 φαίνεται να είναι μικρό (μείωση της HbA1c από –0,23 έως –0,46 ποσοστι-

αίες μονάδες), συνοδεύεται ωστόσο από μείωση του σωματικού βάρους (–2,86 έως –4,35

Kg) και των αναγκών σε ινσουλίνη (–4,61 έως –10,23 U). Είναι αξιοσημείωτο ότι η προσθήκη

SGLT-2 σε ασθενείς με ΣΔ1 αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο διαβητικής κετοξέωσης (2,19

έως 13,2 φορές). Η νταπαγλιφλοζίνη έχει λάβει ένδειξη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρ-

μάκων για χρήση της στην ημερήσια δόση των 5 mg ως προσθήκη στην ινσουλινοθεραπεία

σε υπέρβαρους (BMI> 27 Kg/m2) ασθενείς με ΣΔ1 και ανεπαρκή γλυκαιμικό έλεγχο.
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Συμπερασματικά, οι ασθενείς με ΣΔ1 παρουσιάζουν, ανάλογα με τη διάρκεια της νόσου

και τη συννοσηρότητά τους, ενδιάμεσο έως πολύ υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Ο αυστηρός

γλυκαιμικός έλεγχος με την εντατικοποιημένη ινσουλινοθεραπεία μειώνει σημαντικά την

επίπτωση καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ασθενείς με ΣΔ1. Χρειάζονται περισσότερα δε-

δομένα για ενδεχόμενα επιπλέον καρδιαγγειακά οφέλη σε ασθενείς με ΣΔ1 από την προσθήκη

στην ινσουλινοθεραπεία αντιδιαβητικών παραγόντων με αποδεδειγμένο σε ασθενείς με ΣΔ2

καρδιαγγειακό όφελος.
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Ο ΡOΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΠΙΡIΝΗΣ ΣΤHΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝH ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝH ΠΡOΛΗψΗ 

Κύρος Σιώμος

Παθολόγος με εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη, Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ, 

Διευθυντής ΤΥΠΕΤ, Θεσσαλονίκη

Η ασπιρίνη αποτελεί ένα από τα παλιότερα φάρμακα με τόσο ευρεία χρήση. Από το 1950

είναι γνωστή η δράση της ως αντιαιμοπεταλιακού ενώ τη δεκαετία του 1980 δόθηκε από

τον FDA έγκριση χορήγησης για δευτερογενή πρόληψη και από τότε ώς σήμερα η σύσταση

του ίδιου οργανισμού είναι η χρήση για πρωτογενή πρόληψη. Ο ρόλος της στη δευτερογενή

πρόληψη φαίνεται να είναι τεκμηριωμένος αλλά στην πρωτογενή πρόληψη συνεχίζουμε να

έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις και ερωτήματα. Στην καθιέρωση των σύγχρονων οδηγιών για

διαβητικούς ασθενείς έχουν συμβάλει τρεις μελέτες, οι ASCENT, ASPREE και JPAD.

H μελέτη ASCENT αφορούσε πληθυσμό διαβητικών όπου χορηγούνταν ασπιρίνη και

placebo με τελικό συμπέρασμα την υπεροχή της ασπιρίνης στην πρόληψη αλλά τη σημαντική

αύξηση των αιμορραγικών συμβαμάτων με τελικό συμπέρασμα την πρόταση μη χορήγησης

για πρωτογενή πρόληψη.

Η μελέτη ASPREE αφορούσε ηλικιωμένους στους οποίους χορηγήθηκε ασπιρίνη για

πρωτογενή πρόληψη με τελικό συμπέρασμα τη μη υπεροχή της ασπιρίνης για πρόληψη αλλά

από την άλλη σημαντική αύξηση του κινδύνου σημαντικού αιμορραγικού επεισοδίου.

Και οι δυο παραπάνω μελέτες έρχονται σε αντίθεση με τα συμπεράσματα της μελέτης

JPAD που αφορούσε Ιάπωνες διαβητικούς ασθενείς με τελικό συμπέρασμα ότι στους ηλι-

κιωμένους προσφέρει πρόληψη με ασφάλεια ενώ στο σύνολο δεν προσφέρει ασφάλεια με

εξαίρεση τα θανατηφόρα συμβάματα. 

Σημαντικό ρόλο στις σύγχρονες οδηγίες έχει παίξει και η μεταανάλυση της ομάδας ATT

που επιβεβαιώνει την υπεροχή στην πρόληψη με αύξηση των αιμορραγιών. Ενώ παλιότερη

μεταανάλυση επιβεβαίωσε τη δευτερογενή πρόληψη και το ότι η δοσολογία μπορεί να είναι

η ελάχιστη δυνατή αλλά όχι κατώτερη από τα 75 mg.

Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω η ADA και το 2021 συστήνει για πρωτογενή πρό-

ληψη τη χρήση της ασπιρίνης σε άτομα με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο μετά από ενημέ-

ρωση για τους κινδύνους και με πλήρη ενημέρωση του διαβητικού. Δεν συστήνεται για άτομα

άνω των 70 ετων ενώ και σε νεότερα άτομα κάτω από 50 και πολύ περισσότερο κάτω από

40 συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή στη χορήγηση. Για άτομα κάτω των 21 ετών υφίσταται

υψηλός κίνδυνος του συνδρόμου Reye και αντενδείκνυται η χρήση του φαρμάκου. Στη δευ-

τερογενή πρόληψη ισχύουν όλες οι οδηγίες συγχορήγησης και γενικά χορήγησης όπως και

στον γενικό πληθυσμό.

Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία κινείται στο ίδιο πλαίσιο συστήνοντας σε διαβητι-

κούς με πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου τη χορήγηση για πρωτογενή πρόληψη ενώ και

στις ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες ισχύουν οι γενικοί κανόνες χρήσης.

Είναι σαφές ότι η ασπιρίνη έχει θέση στη δευτερογενή πρόληψη ενώ στην πρωτογενή

είναι καλό και άλλες μελέτες να βοηθήσουν στην επίλυση της αβεβαιότητας.
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ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Χαράλαμπος Α. Μαργαριτίδης

Παθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Διαβητολογικού Κέντρου, 

Α′ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Η διαβητική νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος (ΑΝΣ) είναι από τις συ-

χνότερες επιπλοκές του σακχαρώδους διαβήτη με συχνότητα που φτάνει έως και το 50%.

Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και σήμερα η διάγνωσή της διαλανθάνει. Αυτό οφείλεται στο γεγονός

ότι παραμένει ασυμπτωματική για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι και τα τελικά της στάδια.

Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνισή της εκτός από την κακή ρύθμιση του ΣΔ είναι η

υπέρταση, η παχυσαρκία, η δυσλιπιδαιμία και το κάπνισμα. Το καρδιαγγειακό σύστημα δέ-

χεται νεύρωση και από τα δύο σκέλη του ΑΝΣ: το μεν παρασυμπαθητικό προκαλεί βραδυ-

καρδία, ελάττωση της δύναμης συστολής και της αρρυθμιογόνου δραστηριότητας της

αριστερής κοιλίας, ενώ το συμπαθητικό προκαλεί ταχυκαρδία, αύξηση της αρτηριακής πίε-

σης και της συσταλτικότητας της αριστερής κοιλίας. Η αυτόνομη νευροπάθεια του καρδιαγ-

γειακού (ΚΑΝ) προσβάλλει και τα δύο σκέλη: η προσβολή του παρασυμπαθητικού προκαλεί

ταχυκαρδία ηρεμίας και αυτή του συμπαθητικού αδυναμία περαιτέρω αύξησης του καρδια-

κού ρυθμού και της ΑΠ, με αποτέλεσμα μειωμένη ανοχή στην κόπωση. Σε προχωρημένη νόσο

εμφανίζεται το φαινόμενο της καρδιακής απονεύρωσης με έναν ρυθμό που παραμένει κα-

θηλωμένος στις 100 σφύξεις περίπου. Άλλο σημείο προχωρημένης νόσου είναι η εμφάνιση

ορθοστατικής υπότασης, που οφείλεται στη λίμναση αίματος κυρίως στο σπλαγχνικό δίκτυο.

Η ΚΑΝ χαρακτηρίζεται από αυξημένη αστάθεια του καρδιαγγειακού συστήματος κατά τη

διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων, αυξημένη συχνότητα μυοκαρδιακής ισχαιμίας και αυ-

ξημένη θνητότητα ακόμη και στα αρχικά ασυμπτωματικά στάδια. Σε ό,τι αφορά τη λειτουρ-

γικότητα της αριστερής κοιλίας, στα αρχικά στάδια της ΚΑΝ προσβάλλεται κυρίως το

παρασυμπαθητικό με αποτέλεσμα να επικρατεί η δράση του συμπαθητικού. Αυτό έχει ως

αποτέλεσμα την αύξηση των αναγκών του μυοκαρδίου σε οξυγόνο, την υπερτροφία των μυ-

ϊκών ινών και την εμφάνιση ίνωσης στο μυοκάρδιο, καθώς επίσης και τη διαταραχή της αι-

μάτωσης του μυοκαρδίου. Κλινικά αυτά εκδηλώνονται με υπερτροφία και αύξηση των

διαστάσεων της αριστερής κοιλίας και την εμφάνιση διαστολικής δυσλειτουργίας. Φαίνεται

επίσης ότι υπάρχει διαταραχή και της συστολικής απόδοσης της αριστερής κοιλίας, κυρίως

κατά τη διάρκεια της άσκησης. Για τη διάγνωση της ΚΑΝ χρησιμοποιούνται κυρίως οι κλι-

νικές δοκιμασίες του Ewing (δοκιμασία εισπνοής-εκπνοής, Valsalva, handgrip, μεταβολή

του καρδιακού ρυθμού και της αρτηριακής πίεσης κατά την έγερση) και πιο σπάνια απει-

κονιστικές δοκιμασίες, όπως το σπινθηρογράφημα με Ι123- MIBG. Όσο πιο πολλά test είναι

παθολογικά, τόσο πιο προχωρημένη θεωρείται η νόσος, ενώ η παρουσία ορθοστατικής υπό-

τασης υποδηλώνει σοβαρή ΚΑΝ. Οι πιο αποτελεσματικές θεραπευτικές παρεμβάσεις είναι

αυτές που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου: στα άτομα με ΣΔ τύπου

1 η μελέτη DCCT/EDIC έδειξε ότι εντατική θεραπεία του ΣΔ μείωσε την εμφάνιση ΚΑΝ και

τα οφέλη αυτά διατηρήθηκαν έως και 14 χρόνια από την έναρξη της μελέτης. Παρόμοια στα

άτομα με ΣΔ τύπου 2, η μελέτη STENO 2 έδειξε ότι η εντατική πολυπαραγοντική αντιμετώ-

πιση των ατόμων αυτών με αυστηρούς στόχους για τη γλυκόζη, την αρτηριακή πίεση και τα

λιπίδια μείωσε επίσης την εμφάνιση ΚΑΝ. Από τις υπόλοιπες κατηγορίες φαρμάκων, τα πε-

ρισσότερα δεδομένα υπάρχουν για τα φάρμακα του άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστε-

ρόνης. Τόσο οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου, όσο και οι αποκλειστές των
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υποδοχέων της αγγειοτενσίνης ΙΙ φαίνεται να βελτιώνουν τη διαστολική λειτουργία της αρι-

στερής κοιλίας και ταυτόχρονα έχουν ευεργετική επίδραση και στην ΚΑΝ.
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ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

Ιωάννης Φ. Στεργίου

Παθολόγος – Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Διαβητολογίας ΑΠΘ, Επιμελητής Α′ ΕΣΥ, 

Υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου, ΓΝ «Γ. Γεννηματάς», Θεσσαλονίκη

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν τις κύριες αιτίες θανάτου των διαβητικών ασθε-

νών, με το 80% από αυτά να οφείλονται σε αθηροσκληρωτική νόσο. Σακχαρώδης διαβήτης

(ΣΔ) και καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ) συνυπάρχουν ενώ το κάθε κλινικό σύνδρομο επιβαρύνει

το άλλο. 

Η αλληλένδετη σχέση των δύο συνδρόμων επιβεβαιώνεται από την κοινή επιδημιολογική

τους συνύπαρξη. Αν συμπεριλάβει κανείς και τους τρεις φαινοτύπους καρδιακής ανεπάρ-

κειας (με μειωμένο, ενδιάμεσο ή διατηρημένο κλάσμα εξώθησης) οι ασθενείς με διαβήτη

έχουν διπλάσιο ως τετραπλάσιο κίνδυνο από τον γενικό πληθυσμό να εμφανίσουν καρδιακή

ανεπάρκεια. Αντίστροφα η συχνότητα του σακχαρώδη διαβήτη σε ασθενείς με καρδιακή ανε-

πάρκεια είναι αρκετά υψηλή με ποσοστά που κυμαίνονται από 10%-22%, ενώ σε αυτούς

που νοσηλεύονται, το ποσοστό μπορεί να ξεπεράσει και το 40%. 

Ο κίνδυνος εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας είναι αυξημένος ακόμη και σε καταστά-

σεις διαταραγμένης ανοχής γλυκόζης. Επί εγκατεστημένου ΣΔ ο κακός γλυκαιμικός έλεγχος

συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας. Για κάθε 1% αύξηση της HbA1c,

ο κίνδυνος εμφάνισης υποκλινικής καρδιακής ανεπάρκειας αυξάνει κατά 16%. Επιπλέον,

η συχνότητα εμφάνισης υποκλινικής καρδιακής ανεπάρκειας μεγαλώνει στους διαβητικούς

ασθενείς όσο αυξάνει η ηλικία, η διάρκεια του διαβήτη, οι τιμές των νατριουρητικών πεπτι-

δίων καθώς και με τη συνύπαρξη συνοδών παραγόντων κινδύνου όπως η υπέρταση, η πα-

χυσαρκία, η νεφρική ανεπάρκεια, η αμφιβληστροειδοπάθεια και η περιφερική αρτηριακή

νόσος. 

Οι διαβητικοί ασθενείς με ΚΑ εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο νοσηλείας (αγγίζει το 50%),

επανεισαγωγών, καθώς και μειωμένη λειτουργικότητα και κακή ποιότητα ζωής σε σχέση με

τον μη διαβητικό πληθυσμό. Αντίστοιχα αυξημένα είναι και τα ποσοστά θανάτου σε ασθενείς

με ΣΔ (ενδεικτικά αναφέρονται μελέτες όπως η CHARM και η I-PRESERVE).

Με βάση παλαιότερες μελέτες ο αυστηρός γλυκαιμικός έλεγχος δεν βελτίωσε την πρό-

γνωση της ΚΑ (αντίθετα επιβάρυνε την πρόγνωση), με αποτέλεσμα να προτείνεται στόχος

HbA1c μεταξύ 7%-7,8%. Τα τελευταία χρόνια οι νεότερες κλινικές μελέτες εστιάζουν κυρίως

στη βελτίωση της καρδιαγγειακής ασφάλειας των αντιδιαβητικών θεραπειών και δευτε -

ρευόντως στα οφέλη επίτευξης αυστηρών γλυκαιμικών στόχων από επιθετική εντατικοποιη-

μένη θεραπεία. 

Η ανάγκη ύπαρξης μελετών καρδιαγγειακής ασφάλειας προ της κυκλοφορίας των νεό-

τερων αντιδιαβητικών θεραπειών από τους εγκριτικούς φορείς τα τελευταία χρόνια έχει ανα-

δείξει την ευνοϊκή επίδραση των νεότερων κατηγοριών φαρμάκων στην καρδιαγγειακή

έκβαση. Αυτό οδήγησε και στην αναθεώρηση των κλινικών οδηγιών από τις ιατρικές εται-

ρείες, δίνοντας προβάδισμα στους SGLT2 αναστολείς και στα GLP1 ανάλογα σε ασθενείς

με καρδιοπάθεια. 

Η βελτίωση της κλινικής εικόνας του ασθενούς και μακροπρόθεσμα η πρόγνωση της ΚΑ

εξαρτάται από την ορθή χρήση της φαρμακευτικής αγωγής. 

Σε ό,τι αφορά την αντιδιαβητική αγωγή οι θειαζολιδινεδιόνες θα πρέπει να αποφεύγο-

νται γιατί συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΚΑ. Η μετφορμίνη φαίνεται ότι βελ-
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τιώνει την πρόγνωση της ΚΑ εφόσον η νεφρική λειτουργία επιτρέπει τη χρήση της και χορη-

γηθεί σε ασθενείς με «σταθερή ΚΑ». Από τους DPP-4 αναστολείς οι περισσότεροι έχουν ου-

δέτερη επίδραση στην ΚΑ, με εξαίρεση τη σαξαγλιπτίνη που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο

νοσηλείας για ΚΑ. Ουδέτερη επίδραση στην ΚΑ έχουν και τα GLP-1 ανάλογα που θεωρούνται

ασφαλή στη χρήση στη συγκεκριμένη κατηγορία διαβητικών ασθενών, ενώ νεότερα δεδομένα

υποδηλώνουν πιθανή μακροπρόθεσμη ευνοϊκή επίδρασή τους στην ΚΑ μέσω καθυστέρησης

στην εξέλιξη της αθηροσκληρωτικής νόσου. 

Η χρήση των SGLT2 αναστολέων συσχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καρδια-

κής ανεπάρκειας. Ένας μεγάλος αριθμός μελετών και δεδομένων υποστηρίζει τη χρήση τους

ως αγωγή 1ης γραμμής σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια διαβητικούς ή μη (EMPAREG-

OUTCOME, CANVAS, DECLARE – TIMI 58, CREDENCE, CVD REAL-2, EMPEROR, DAPA-

HF). Τα ανωτέρω δεδομένα αντανακλώνται και στις νεότερες οδηγίες των ιατρικών

εταιρειών. Η χρήση τους συνδέεται με μείωση των νοσηλειών για ΚΑ κι επιπλέον η χρήση

τους φαίνεται ότι μειώνει τον κίνδυνο επιδείνωσης της ΚΑ καθώς και το σύνολο των θανάτων

από καρδιαγγειακά αίτια (κυρίως σε ασθενείς με μειωμένο κλάσμα εξώθησης). Μελέτες υπό

διενέργεια θα καθορίσουν τον ρόλο της κατηγορίας στο σύνολο των φαινοτύπων της ΚΑ. Τα

συγκεκριμένα αποτελέσματα φαίνεται ότι αντιπροσωπεύουν το σύνολο της κατηγορίας των

SGLT2 αναστολέων (class effect). 

Συμπερασματικά η έγκαιρη διάγνωση και ορθή θεραπεία της ΚΑ στον ΣΔ βελτιώνουν

την πρόγνωση της νόσου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Zareini B, Blanche P, D’Souza M, et al. Heart Failure and Diabetes Mellitus, Type 2 Diabetes Mellitus and Impact

of Heart Failure on Prognosis Compared to Other Cardiovascular Diseases. Circ Cardiovasc Qual Outcomes
2020; 13: e006260.

Cosentino F, Grant PJ, Aboyans V, et al. ESC Scientific Document Group. 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-di-
abetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD: The Task Force for diabetes,
pre-diabetes, and cardiovascular diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and the European As-
sociation for the Study of Diabetes (EASD). European Heart Journal 2020; 41: 255-323.

Dunlay SM, Givertz MM, Aguilar D. Type 2 Diabetes Mellitus and Heart Failure: A Scientific Statement From the
American Heart Association and the Heart Failure Society of America: This statement does not represent an
update of the 2017 ACC/AHA/HFSA heart failure guideline update. Circulation 2019; 140: e294-e324.

ADA Standards of Medical Care in Diabetes – 2021. Diabetes Care 2021; 44 (Suppl. 1)

Kosiborod M, Cavender MA, Fu AZ, et al, CVD-REAL Investigators and Study Group. Lower Risk of Heart Failure
and Death in Patients Initiated on Sodium-Glucose Cotransporter-2 Inhibitors Versus Other Glucose-Lowering
Drugs: The CVD-REAL Study (Comparative Effectiveness of Cardiovascular Outcomes in New Users of
Sodium-Glucose Cotransporter-2 Inhibitors). Circulation 2017; 136: 249-59.
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ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Χριστόδουλος Παπαδόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ, 

Γ΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη, 

Πρόεδρος Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης Βορείου Ελλάδος

Ο επιπολασμός της καρδιακής ανεπάρκειας αυξάνει εκθετικά με τον χρόνο και καθώς

αυτός σχετίζεται με πολλές και επαναλαμβανόμενες νοσηλείες για οξεία εμφάνιση ή απο-

ρύθμιση χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας, ασκεί τρομακτική πίεση στα συστήματα υγείας.

Υπολογίζεται ότι 25% των ασθενών που νοσηλεύονται θα επανανοσηλευθεί εντός μηνός και

50% εντός των επόμενων 2 μηνών από την αρχική νοσηλεία.

Η καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ) μπορεί να εμφανιστεί ως οξεία ΚΑ (οξύ πνευμονικό οί-

δημα) αλλά και ως χρόνια ΚΑ με μια πιο βραδεία εξέλιξη των συμπτωμάτων. Τα συνηθέστερα

συμπτώματα είναι η εύκολη κόπωση και η δύσπνοια στην κόπωση που επηρεάζει δραματικά

την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Άλλα κοινά συμπτώματα είναι ο παροξυσμικός νυκτερινός

βήχας, οι διαταραχές ύπνου, η αυξημένη διούρηση τις νυκτερινές ώρες, ο μετεωρισμός της

κοιλιάς, τα οιδήματα στα κάτω άκρα και ο ασκίτης καθώς και διαταραχές των νοητικών και

γνωσιακών λειτουργιών. Συνήθως η ΚΑ ταξινομείται σε αριστερή ΚΑ όταν πάσχει η αριστερά

κοιλία και σε δεξιά ΚΑ όταν πάσχει κυρίως η δεξιά κοιλία και όπου τα συμπτώματα αφορούν

ιδιαίτερα σε εύκολη κόπωση, οιδήματα και ασκίτη και λιγότερο σε δύσπνοια. Στις πιο πρό-

σφατες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας υιοθετήθηκε η ταξινόμηση της

ΚΑ σε 3 κατηγορίες με βάση το κλάσμα εξώθησης της αριστεράς κοιλίας: ΚΑ με διατηρημένο

κλάσμα εξώθησης (HFpEF, EF>50%), ΚΑ με ελαττωμένο κλάσμα εξώθησης (HFrEF, EF<40%)

και ΚΑ με μετρίως επηρεασμένο κλάσμα εξώθησης (HFmrEF, EF 40%-49%).

Φαίνεται ότι ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) αποτελεί έναν από τους κυρίαρχους παράγο-

ντες που σχετίζεται με όλες τις μορφές ΚΑ, καθώς μοιράζεται κοινά παθοφυσιολογικά υπο-

στρώματα με αυτήν, όπως είναι η διέγερση του άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης,

η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και η φλεγμονή. Ασθενείς με ΣΔ έχουν 2 έως 5 φορές μεγαλύ-

τερη πιθανότητα από τον γενικό πληθυσμό να αναπτύξουν ΚΑ και η ύπαρξη αυτής σχετίζεται

στον διαβητικό ασθενή με πολλαπλάσιο κίνδυνο νοσηρότητας και θνητότητας από καρδιαγ-

γειακά συμβάματα.

Κριτικής σημασίας για τη διάγνωση της ΚΑ είναι η σωστή λήψη ιστορικού, η λεπτομερής

κλινική εξέταση, το ηλεκτροκαρδιογράφημα, τα νατριουρητικά πεπτίδια (BNP και NT-

proBNP), ενώ η υπερηχοκαρδιογραφία αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τη διερεύνηση της

υποκείμενης αιτιολογίας. Σημαντική βοήθεια προσφέρουν και άλλες νεότερες και πιο κο-

στοβόρες απεικονιστικές τεχνικές όπως η κλασική καθώς και η αναίμακτη στεφανιογραφία,

το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα, η μαγνητική τομογραφία και σπανιότερα το σπινθηρο-

γράφημα μυοκαρδίου.

Το 2019 δημοσιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία σε συνεργασία με

την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μελέτης Σακχαρώδη Διαβήτη οι τελευταίες οδηγίες για τη διαχεί-

ριση των ασθενών με ΣΔ που συμπεριλαμβάνει και αυτούς με ΚΑ. Η μετφορμίνη λοιπόν έχει

ένδειξη IIaC για τους ασθενείς με ΣΔ και ΚΑ, ενώ οι σουλφονυλουρίες και οι γλιταζόνες

έχουν ένδειξη ΙΙΙ και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους ασθενείς. Οι DPP4

αναστολείς έχουν ουδέτερη δράση σε αυτούς τους ασθενείς (ΙΙbB) με εξαίρεση τη σαξαγλι-

πτίνη που δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται (ΙΙΙ). Τέλος, οι GLP1 αγωνιστές έχουν ένδειξη
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IIbA ενώ η κατηγορία των SGLT2 αναστολέων έχει ισχυρή ένδειξη (ΙΑ) μετά τα θεαματικά

αποτελέσματα των μεγάλων τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών που αφορούσαν σε αυτήν

την κατηγορία και έδειξαν σημαντικό και παρόμοιο όφελος στις νοσηλείες για ΚΑ. Οι SGLT2

αναστολείς φαίνεται να διαθέτουν μια πλειοτροπική δράση που αποδίδει όφελος σε διαφο-

ρετικά συστήματα. Έτσι η κατηγορία αυτή φαίνεται να συνδέεται με νεφροπροστασία, με

ελάττωση του προφορτίου και μεταφορτίου της αριστεράς κοιλίας, με ελάττωση του διάμεσου

οιδήματος, βελτίωση του αιματοκρίτη, μικρή πτώση της αρτηριακής πίεσης και του σωμα-

τικού βάρους, εκτροπή του μεταβολισμού του κυττάρου σε πιο αποδοτικά ενεργειακά μονο-

πάτια, ενώ υπάρχουν δεδομένα κυρίως από in vitro μελέτες για αντι-ισχαιμική και αντι-

αρρυθμική δράση.

Οι ασθενείς με ΚΑ και ΣΔ θα πρέπει να πάρουν το όφελος από όλες τις κλασικές θερα-

πείες (φάρμακα του άξονα) που χρησιμοποιούμε σε ασθενείς με HFrEF. Επομένως θα πρέπει

να λάβουν ανταγωνιστές του μετατρεπτικού ενζύμου ή ανταγωνιστές των υποδοχέων αγγειο -

τενσίνης, β αποκλειστές και ανταγωνιστές αλδοστερόνης. Τα τελευταία χρόνια έχουν κερδίσει

και όχι άδικα σημαντικό έδαφος τα ARNIs (σακουμπιτρίλη/βαλσαρτάνη) που πλέον θεωρού-

νται φάρμακα πρώτης γραμμής για τους ασθενείς με ΚΑ και χαμηλό κλάσμα εξώθησης ανε-

ξάρτητα από την ύπαρξη ΣΔ. Δίπλα τους όμως και με την ίδια προτεραιότητα φαίνεται να

εγκαθίστανται πλέον και οι SGLT2 αναστολείς που με 2 πρόσφατες μελέτες έδειξαν σημα-

ντικό όφελος σε αυτήν την κατηγορία ασθενών, επιπλέον της βέλτιστης φαρμακευτικής θερα -

πείας και ανεξάρτητα από την ύπαρξη ΣΔ. Οι μελέτες DAPA HF (δαπαγλιφλοζίνη) και

EMPEROR Reduced (εμπαγλιφλοζίνη) έδειξαν να προσφέρουν 25% παραπάνω όφελος όσον

αφορά στην καρδιαγγειακή θνητότητα και τις νοσηλείες για ΚΑ έναντι του placebo. Κατά

συνέπεια στις ερχόμενες οδηγίες εντός του έτους, αναμένεται να πάρουν τη θέση τους ως

βασικός πυλώνας στη διαχείριση των ασθενών με ΚΑ και χαμηλό κλάσμα εξώθησης, δίπλα

στα γνωστά φάρμακα του άξονα. 

Συμπερασματικά ΣΔ και ΚΑ συχνά συνυπάρχουν και ο συνδυασμός τους χαρακτηρίζεται

τοξικός. Έγκαιρη διάγνωση της νόσου και των απορρυθμίσεων που την χαρακτηρίζουν απο-

τελεί σημαντική δικλείδα ασφαλείας που μπορεί να τροποποιήσει τη φυσική της ιστορία. Οι

νεότερες θεραπείες, ιδιαίτερα οι SGLT2 αναστολείς, θα πρέπει να εντάσσονται έγκαιρα στον

θεραπευτικό αλγόριθμο. Για την ΚΑ με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης δεν υπάρχουν ισχυρά

δεδομένα έως σήμερα και για την ορθότερη διαχείρισή της και θα πρέπει να περιμένουμε

νεότερα δεδομένα από τις μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Butler J, Brawnwald E, Gheorghiade M. Recognizing worsening chronic heart failure as an entity and an endpoint in

clinical trials. JAMA 2014; 312: 789-790.

Cosentino F, Grant PJ, Aboyans V, et al. 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases
developed in collaboration with the EASD: The Task Force for diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular dis-
eases of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for the Study of Diabetes
(EASD). Eur Heart J 2019; 41: 255-323.

Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic
heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European
Society of Cardiology (ESC). Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA)
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ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΉ ΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΉ ΑΝΕΠΆΡΚΕΙΑ 

Ελένη Δ. Μπεκιάρη

Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας – Σακχαρώδη Διαβήτη ΑΠΘ, 

Διαβητολογικό Κέντρο – Β΄ Παθολογική Κλινική, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνότερη στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη και παράλ-

ληλα ο διαβήτης είναι μια από τις συχνότερες συννοσηρότητες των ασθενών με καρδιακή

ανεπάρκεια (ΚΑ). Στόχος της θεραπείας των ασθενών με ΚΑ είναι εκτός από την ύφεση της

συμπτωματολογίας και την παράταση της επιβίωσης, η μείωση του αριθμού των νοσηλειών

για ΚΑ. Τα δεδομένα των μελετών καρδιαγγειακών εκβάσεων αντιδιαβητικών φαρμάκων

που δημοσιεύθηκαν τα τελευταία χρόνια και περιλαμβάνουν ως σκληρό καταληκτικό σημείο

τη νοσηλεία για ΚΑ, αλλάζουν το τοπίο στην αντιμετώπιση της υπεργλυκαιμίας των διαβη-

τικών ασθενών με ΚΑ ή υψηλό κίνδυνο για ΚΑ. 

Σε ό,τι αφορά την αντιδιαβητική θεραπεία πρώτης γραμμής, σύμφωνα με τις περισσό-

τερες κατευθυντήριες οδηγίες η μετφορμίνη παραμένει πρώτη επιλογή, λόγω της μεγάλης

εμπειρίας από τη χρήση της, του χαμηλού της κόστους, της καλής αποτελεσματικότητας και

των ευνοϊκών επιδράσεων στις καρδιαγγειακές επιπλοκές του ΣΔ, όπως τουλάχιστον προέ-

κυψε από τα ευρήματα της UKPDS. Η μετφορμίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί́ με ασφάλεια

στα ά́τομα με ΚΑ, ενώ αντενδείκνυται όταν η νόσος είναι ασταθής, με πολλαπλές νοσηλείες

ή όταν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος επιδείνωσης νεφρικής λειτουργίας ή σε άτομα με eGFR

<30 mL/min/1,73m2.

Η πιογλιταζόνη, ένας PPAR-γ αγωνιστής, αν και αποτελεσματική στην υπεργλυκαιμία

με ευνοϊκή επίδραση στο λιπιδαιμικό προφίλ και την υπέρταση, σχετίζεται με αυξημένο κίν-

δυνο εμφάνισης ΚΑ, κυρίως λόγω κατακράτησης υγρών και εμφάνισης περιφερικού οιδή-

ματος. Για αυτό τον λόγο δεν συστήνεται σε ασθενείς με διαβήτη και ΚΑ, ενώ ταυτόχρονα

απαιτείται ευαισθητοποίηση στην έγκαιρη αναγνώριση συμπτωμάτων ΚΑ στους ασθενείς

που λαμβάνουν πιογλιταζόνη.

Οι μελέτες καρδιαγγειακών εκβάσεων των DPP4 αναστολέων ανέδειξαν τη συγκεκριμένη

αντιδιαβητική κατηγορία ως ασφαλή. Η μελέτη ΤΕCOS (σιταγλιπτίνη) έδειξε ουδέτερη επί-

δραση όσον αφορά τη νοσηλεία για ΚΑ, γεγονός που καθιστά τη σιταγλιπτίνη ασφαλή για

χορήγηση σε διαβητικούς ασθενείς με ΚΑ. Το ίδιο ισχύει και για τη λιναγλιπτίνη (CARME -

LINA), ακόμα και σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια. Αντιθέτως, τα αποτελέσματα της με-

λέτης SAVOR-TIMI (σαξαγλιπτίνη) έδειξαν αύξηση του κινδύνου για νοσηλεία από ΚΑ.

Επομένως, η σαξαγλιπτίνη πρέπει να αποφεύγεται σε άτομα υψηλού κινδύνου για ΚΑ. Η

αλογλιπτίνη στη μελέτη EXAMINE έδειξε μια τάση αύξησης της συχνότητας νοσηλείας για

ΚΑ, ωστόσο αυτή δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Συστήνεται προσοχή στη χορήγησή της σε

άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια σταδίου III και IV κατά ΝΥΗΑ, λόγω και της περιορισμένης

εμπειρίας σε ασθενείς με εγκατεστημένη ΚΑ. 

Στις μελέτες καρδιαγγειακών εκβάσεων των GLP-1 αγωνιστών ELIXA (lixisenatide),

LEADER (liraglutide), EXSCEL (exenatide), SUSTAIN-6 (sc semaglutide), PIONEER-6 (po

semaglutide), REWIND (dulaglutide) δεν παρατηρήθηκε αυξημένη νοσηλεία για ΚΑ στην

ομάδα του φαρμάκου έναντι του placebo. Επομένως, όλοι οι GLP-1 αγωνιστές έδειξαν ουδέ -

τερη επίδραση στον κίνδυνο για νοσηλεία από ΚΑ, γεγονός που τους καθιστά ασφαλή φάρ-

μακα για τους ασθενείς με διαβήτη και ΚΑ.

Oι μελέτες καρδιαγγειακών εκβάσεων για την κατηγορία των SGLT2 αναστολέων έδειξαν

σημαντική μείωση των νοσηλειών για ΚΑ. Η μελέτη EMPA-REG (εμπαγλιφλοζίνη) έδειξε
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ελάττωση του κινδύνου νοσηλείας για ΚΑ κατά 35% σε ασθενείς με εγκατεστημένη καρδιαγ-

γειακή νόσο. Η καναγλιφλοζίνη στη μελέτη CANVAS ελάττωσε επίσης σημαντικά τον κίνδυνο

νοσηλείας για ΚΑ κατά 33%, σχετίστηκε όμως με μικρή αύξηση των ακρωτηριασμών σε ασθε-

νείς με περιφερική αρτηριακή αποφρακτική νόσο. Η δαπαγλιφλοζίνη στη μελέτη DECLARE-

ΤΙΜΙ 58 ελάττωσε σημαντικά ένα σύνθετο καταληκτικό σημείο (καρδιαγγειακός θάνατος και

νοσηλεία για ΚΑ) κυρίως λόγω των μειωμένων ποσοστών νοσηλείας για ΚΑ. Στη μελέτη

DAPA-HF σε ασθενείς με ΚΑ και μειωμένο κλάσμα εξώθησης, παρουσία ή απουσία διαβήτη,

η δαπαγλιφλοζίνη μείωσε σημαντικά τη συχνότητα νοσηλείας για ΚΑ, την ολική θνησιμότητα

και την καρδιαγγειακή θνησιμότητα. Η χορήγηση καναγλιφλοζίνης σε ασθενείς με ΣΔτ2 και

επηρεασμένη νεφρική λειτουργία μείωσε τον κίνδυνο εμφάνισης σκληρών καρδιαγγειακών

εκβάσεων (καρδιαγγειακός θάνατος, έμφραγμα του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικό επεισόδιο)

κατά 20% και τον κίνδυνο νοσηλείας για ΚΑ κατά 39% συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο

(CREDENCE). Παρόμοια αποτελέσματα, με σταθερή μείωση της νοσηλείας για ΚΑ, ανέδειξε

η μελέτη της χορήγησης και άλλων SGLT2 αναστολέων (σοταγλιφλοζίνη, ερτουγλιφλοζίνη),

τόσο σε διαβητικούς όσο και σε μη διαβητικούς ασθενείς με ΚΑ με μειωμένο κλάσμα εξώ-

θησης. 

Λόγω της συνολικά ευνοϊκής επίδρασης στην ΚΑ, η κατηγορία των SGLT2 αναστολέων

συστήνεται για την αντιμετώπιση της υπεργλυκαιμίας στους διαβητικούς ασθενείς με υψηλό

κίνδυνο για ΚΑ ή εγκατεστημένη ΚΑ. 
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

ΣΤΟΝ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

Αθανασία Κ. Παπαζαφειροπούλου
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Τα αποτελέσματα μεγάλων κλινικών και επιδημιολογικών μελετών έχουν δείξει την πα-

ρουσία αμφίδρομης σχέσης μεταξύ σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) και καρδιακής ανεπάρκειας

(ΚΑ), με την τελευταία να είναι ιδιαίτερα συχνή στα άτομα με ΣΔ. Μάλιστα, την τελευταία

δεκαετία τα αποτελέσματα των μεγάλων μελετών καρδιαγγειακής έκβασης με τη νεότερη κα-

τηγορία αντιδιαβητικών παραγόντων, τους αναστολείς του συμμεταφορέα νατρίου γλυκόζης,

έδειξαν σημαντική μείωση των νοσηλειών για ΚΑ. Πιο πρόσφατα, τα αποτελέσματα μελετών

με τη χορήγηση της εμπαγλιφλοζίνης και της δαπαγλοφλοζίνης σε ασθενείς με ΚΑ επιβεβαί-

ωσαν την προστατευτική τους δράση ανεξάρτητα από την παρουσία ΣΔ. Ωστόσο, λίγα δεδο-

μένα είναι γνωστά σχετικά με την επίδραση των διαφορετικών φαρμακευτικών κατηγοριών

που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των ασθενών με ΚΑ στη γλυκαιμική ρύθμιση και

τις διαβητικές επιπλοκές των ατόμων με ΣΔ.

Η δυσμενής επίδραση στον γλυκαιμικό έλεγχο των θειαζιδικών διουρητικών καθώς και

των β-αποκλειστών είναι γνωστή από καιρό, και μάλιστα οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες

συνιστούν την αποφυγή συγχορήγησής τους σε άτομα με διαταραχή του μεταβολισμού της

γλυκόζης. Όσον αφορά τους αποκλειστές του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης και

τους ανταγωνιστές του υποδοχέα ΙΙ της αγγειοτενσίνης, τα υπάρχοντα δεδομένα δεν στοιχει-

οθετούν δυσμενή επίδραση. Αντίθετα, οι ανταγωνιστές του υποδοχέα ΙΙ της αγγειοτενσίνης

φαίνεται να παρέχουν προστασία έναντι της εμφάνισης αλλά και επιδείνωσης προϋπάρχου-

σας διαβητικής νεφροπάθειας.

Είναι γνωστό ότι οι ανταγωνιστές του υποδοχέα των αλατοκορτικοειδών, σπιρονολα-

κτόνη και επλερενόνη, προστατεύουν έναντι των βλαβών σε όργανα-στόχους που προκαλούν

τα αυξημένα επίπεδα αλδοστερόνης σε ασθενείς με ΚΑ και διαβητική νεφροπάθεια, αλλά η

χρήση τους περιορίζεται λόγω της εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών και κυρίως της υπερ-

καλιαιμίας. Aντίθετα, η φινερενόνη, ένας νέος εκλεκτικός ανταγωνιστής του υποδοχέα των

αλατοκορτικοειδών, μειώνει σημαντικά τα επίπεδα της αλδοστερόνης χωρίς να προκαλεί

υπερκαλιαιμία ενώ παράλληλα διαθέτει αντιφλεγμονώδεις και αντιινωτικές ιδιότητες. Στην

πρόσφατα δημοσιευθείσα μελέτη FIDELIO-DKD, μια μελέτη φάσης 3, η φινερενόνη μείωσε

τον κίνδυνο εξέλιξης της χρόνιας νεφρικής νόσου σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 και νεφροπά-

θεια ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην αντιμετώπιση της διαβητικής νεφροπάθειας.

Τελευταία, μελέτες έδειξαν ότι ο συνδυασμός σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης, μίας νεό-

τερης κατηγορίας φαρμάκων για τη διαχείριση ασθενών με ΚΑ, παρουσιάζει επιπρόσθετη

ευνοϊκή επίδραση στον γλυκαιμικό έλεγχο ατόμων με ΣΔ. Η σακουμπιτρίλη είναι ένας ανα-

στολέας της νεπριλισίνης, η οποία με τη σειρά της είναι υπεύθυνη για την αποδόμηση του

νατριοδιουρητικού πεπτιδίου. Είναι γνωστό ότι η διατήρηση των επιπέδων του νατριουρη-

τικού πεπτιδίου φαίνεται ότι λειτουργεί ευνοϊκά στην εξέλιξη της ΚΑ. 

Η επίδραση του συνδυασμού σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης σε άτομα με ΣΔ και ΚΑ διε-

ρευνήθηκε στη μελέτη PARADIGM-HF. Στη μελέτη συμμετείχαν 3.778 άτομα με HbA1c

>6,5%, ΚΑ σταδίου ΙΙ-IV κατά NYHA και κλάσμα εξώθησης <40%. Τα αποτελέσματα της με-

λέτης έδειξαν ότι ο συνδυασμός σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης μείωσε τον κίνδυνο ανάπτυ-

ξης καρδιαγγειακών επεισοδίων και θανάτου κατά 20%. Στα άτομα με ΣΔ η χορήγηση του
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συνδυασμού συνοδεύτηκε από στατιστικά σημαντική μείωση της HbA1c, σε σχέση με τη συμ-

βατική θεραπεία της ΚΑ με εναλαπρίλη, και μείωσε το ποσοστό των ατόμων που χρειάστηκαν

έναρξη ινσουλίνης κατά 29%.

Συμπερασματικά, ο ΣΔ και η ΚΑ μοιράζονται κοινά παθογενετικά μονοπάτια με κυ-

ρίαρχο αυτό της αντίστασης στην ινσουλίνη. Επιπλέον, πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα

δείχνουν τις πλειοτροπικές δράσεις των νεότερων αγωγών που χρησιμοποιούνται για τον ΣΔ

και την ΚΑ ανοίγοντας νέους ορίζοντες στη διαχείριση των ασθενών με ΣΔ και ΚΑ. 
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ΕΙΣΑΓωΓη

Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί μια σημαντική νοσολογική οντότητα τόσο στον γενικό

πληθυσμό όσο και στον πληθυσμό των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη. Συχνά έχει ως αιτία

την ισχαιμική νόσο του μυοκαρδίου αλλά και την υπέρταση. Στην εμφάνισή της συμβάλλουν,

τέλος, και μεταβολικές διαταραχές που χαρακτηρίζουν τον σακχαρώδη διαβήτη (υπεργλυ-

καιμία, αντίσταση στην ινσουλίνη / υπερινσουλιναιμία, οξειδωτική καταπόνηση, χρόνια,

ήπια φλεγμονώδης κατάσταση).

Η σύγχρονη ταξινόμηση της καρδιακής ανεπάρκειας γίνεται κυρίως με βάση τη συμπτω-

ματολογία (κλίμακα Καρδιολογικής Εταιρείας Νέας Υόρκης, NYHA) αλλά ο σημαντικός και

για τη θεραπευτική στρατηγική διαχωρισμός βασίζεται στο κλάσμα εξώθησης της αριστερής

κοιλίας. Έτσι, υπάρχει η καρδιακή ανεπάρκεια με χαμηλό κλάσμα εξώθησης (<40%) και η

καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης (>50%). Για την ενδιάμεση κατη-

γορία, από άποψη ταξινόμησης, η θεραπεία συνήθως ακολουθεί τη στρατηγική της καρδια-

κής ανεπάρκειας με χαμηλό κλάσμα εξώθησης. Η καρδιακή ανεπάρκεια αυξάνει σημαντικά

τον κίνδυνο νοσηλείας αλλά και θανάτου στον γενικό πληθυσμό. Η θεραπεία της καρδιακής

ανεπάρκειας με χαμηλό κλάσμα εξώθησης βασίζεται σε θεραπείες με αποδεδειγμένη ωφέλεια

τόσο στη νοσηρότητα όσο και στη θνητότητα. Αυτές οι θεραπείες είναι οι β-αποκλειστές, οι

αναστολείς του άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης (ή ο συνδυασμός σακουμπιτρί-

λης / βαλσαρτάνης) και οι αναστολείς των αλατοκορτικοειδών (αλδοστερόνη). Παράλληλα

χρησιμοποιούνται διουρητικά (κυρίως της αγκύλης) για ανακούφιση των συμπτωμάτων και

αντιμετώπιση της συμφόρησης. Στα θεραπευτικά αυτά όπλα φαίνεται ότι προστίθενται πλέον

οι γλιφλοζίνες τόσο στα άτομα με ΣΔ όσο και σε μη διαβητικά άτομα.

Γλιφλοζίνες – Αναστολείς των συμμεταφορέων νατρίου γλυκόζης τύπου 2

Τα φάρμακα αυτά ανήκουν σε μια νέα κατηγορία αντιδιαβητικών φαρμάκων που μει-

ώνουν την επαναρρόφηση γλυκόζης από τα νεφρικά σωληνάρια. Παράλληλα μειώνεται η

επαναρρόφηση νατρίου. Προκαλείται έτσι σημαντική γλυκοζουρία και νατριουρία. Τα φάρ-

μακα αυτά μειώνουν σημαντικά το διάμεσο οίδημα που συχνά υπάρχει στα άτομα με καρ-

διακή ανεπάρκεια ενώ προκαλούν και αύξηση του αιματοκρίτη. Η αύξηση αυτή οφείλεται

τόσο σε αύξηση της αιμοποίησης (αύξηση της ερυθροποιητίνης που εκκρίνεται στο νεφρό)

όσο και σε μείωση του όγκου πλάσματος.

Αποτελέσματα μελετών καρδιαγγειακών εκβάσεων σε άτομα με ΣΔ

Τα φάρμακα αυτά όπως και κάθε νέο αντιδιαβητικό φάρμακο όφειλαν να αποδείξουν

την καρδιαγγειακή ασφάλεια σε πληθυσμούς αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου. Έτσι,

σχεδίασαν και πραγματοποίησαν μελέτες καρδιαγγειακών εκβάσεων: Η εμπαγλιφλοζίνη τη

μελέτη EMPAREG-OUTCOME σε πληθυσμό με εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο, η κανα-

γλιφλοζίνη το πρόγραμμα CANVAS σε πληθυσμό με εγκατεστημένη καρδιαγγεια κή νόσο ή πολ-

λαπλούς παράγοντες κινδύνου και η δαπαγλιφλοζίνη τη μελέτη DECLA RE-TIMI σε ασθενείς

με εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο ή πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου.
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Στις μελέτες αυτές, παρατηρήθηκε εντυπωσιακή μείωση των νοσηλειών για καρδιακή

ανεπάρκεια και μάλιστα νωρίς στη διάρκεια της μελέτης. Το γεγονός αυτό υποδήλωνε μη-

χανισμό διαφορετικό και ανεξάρτητο από τις ευνοϊκές μεταβολικές επιδράσεις των φαρμά-

κων αυτών πιθανώς σχετιζόμενο με αιμοδυναμικές δράσεις (νατριούρηση, ωσμωτική

διούρηση, μείωση διάμεσου όγκου και όγκου πλάσματος, αναστολή ενεργοποίησης συμπα-

θητικού νευρικού συστήματος κ.ά). Επειδή όμως τα άτομα με γνωστή καρδιακή ανεπάρκεια

ήταν ποσοστιαία λίγα στην αρχή της μελέτης και δεν είχαν προκαθοριστεί συγκεκριμένα κρι-

τήρια για την επιβεβαίωση της διάγνωσης σχεδιάστηκαν μελέτες με τα φάρμακα αυτά σε

άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια και χαμηλό κλάσμα εξώθησης. Στις μελέτες αυτές συμμε-

τείχαν και άτομα χωρίς σακχαρώδη διαβήτη.

Αποτελέσματα στοχευμένων μελετών σε άτομα με ΚΑ με χαμηλό κλάσμα εξώθησης

Οι μελέτες αυτές σε άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια με χαμηλό κλάσμα εξώθησης είναι:

Η μελέτη DAPA-HF με τη δαπαγλιφλοζίνη, η μελέτη EMPEROR reduced με την εμπαγλι-

φλοζίνη και η μελέτη SOLOIST με την σοταγλιφλοζίνη.

Το πρωτογενές τελικό σημείο των μελετών αυτών ήταν η επιδείνωση της καρδιακής ανε-

πάρκειας (ανάγκη νοσηλείας ή επείγουσας επίσκεψης στον γιατρό) και ο καρδιαγγειακός

θάνατος.

Η μείωση των νοσηλειών για καρδιακή ανεπάρκεια σε όλες τις μελέτες υπήρξε σημα-

ντική τόσο στατιστικά όσο και κλινικά.

Η δαπαγλιφλοζίνη βασισμένη στα στοιχεία της μελέτης DAPA-HF όπου ανέδειξε και μεί-

ωση της θνητότητας έχει ήδη εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές (ΕΜΑ) ως φάρμακο με έν-

δειξη την καρδιακή ανεπάρκεια με χαμηλό κλάσμα εξώθησης. Στη μελέτη αυτή τα άτομα που

συμμετείχαν είχαν eGFR >30 ml/min/1.73 m2 και επομένως όσα άτομα τη λαμβάνουν με

αυτή την ένδειξη οφείλουν να έχουν νεφρική λειτουργία παρόμοια με αυτή των ατόμων της

μελέτης.

Στις τελευταίες οδηγίες της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας (2021) πλέον συνι -

στάται σε άτομα με ΣΔ και καρδιακή ανεπάρκεια με χαμηλό κλάσμα εξώθησης (<45%) η χο-

ρήγηση SGLT2 αναστολέα ανεξαρτήτως των επιπέδων της HbA1c.

Τέλος, και οι καρδιολογικές εταιρείες, η μια μετά την άλλη, προτείνουν τη χορήγηση

των SGLT2 σε άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια με χαμηλό κλάσμα εξώθησης ανεξάρτητα από

την ύπαρξη ΣΔ.

BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Wilkinson MJ, Zadourian A, Taub PR. Heart Failure and Diabetes Mellitus: Defining the Problem and Exploring

the Interrelationship. Am J Cardiol 2019; 124: S3-S11.

Zelniker TA, Braunwald E. Mechanisms of Cardiorenal Effects of Sodium-Glucose Cotransporter 2 Inhibitors. J Am
Coll Cardiol 2020; 75: 422-34.

Zannad F, Ferreira JP, Pocock SJ, et al. SGLT2 inhibitors in patients with heart failure with reduced ejection fraction:
a meta-analysis of the EMPEROR-Reduced and DAPA-HF trials. Lancet 2020; 396: 819-29.

Maddox TM, Januzzi JL, Allen LA, et al. 2021 update to the 2017 ACC expert consensus decision pathway for opti-
mization of heart failure treatment: answers to 10 pivotal issues about heart failure with reduced ejection fraction:
a report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee. J Am Coll Cardiol 2021; 77:
772-810.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 

Ευάγγελος Λυμπερόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 

Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης

Ανάμεσα στις πολυάριθμες λειτουργίες των νεφρών συμπεριλαμβάνεται ο ρόλος τους

στην ομοιοστασία της γλυκόζης. Συγκεκριμένα, οι νεφροί: 

1) Παράγουν γλυκόζη. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως νεφρική γλυκονεογένεση και

αποδίδει καθημερινά περίπου το 20% των συνολικά 70 g γλυκόζης που παράγει ο ανθρώπι -

νος οργανισμός κατά τη νηστεία. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα στον φλοιό των νεφρών. 

2) Καταναλώνουν γλυκόζη, περίπου 25 g/ημέρα (10% της ημερήσιας κατανάλωσης). Η

διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα στον μυελό των νεφρών που χαρακτηρίζεται ως υποχρεωτι -

κός γλυκολύτης. Αντίθετα, ο νεφρικός φλοιός καταναλώνει ελεύθερα λιπαρά οξέα.

3) Επαναρροφούν το σύνολο της γλυκόζης από το νεφρικό σωληναριακό υπερδιήθημα,

περίπου 180 g/ημέρα.

Η σωληναριακή επαναρρόφηση της γλυκόζης γίνεται κατά 90% στο αρχικό τμήμα (S1)

του εγγύς εσπειραμένου σωληναρίου διαμέσου των συμμεταφορέων γλυκόζης-νατρίου τύπου

2 (SGLT2). Το υπόλοιπο 10% επαναρροφάται στα απομακρυσμένα τμήματα (S2, S3) του

εγγύς εσπειραμένου σωληναρίου διαμέσου των συμμεταφορέων γλυκόζης-νατρίου τύπου 1

(SGLT1). Αυτοί οι συμμεταφορείς μεταφέρουν ενεργητικά γλυκόζη και νάτριο από τον αυλό

του σωληναρίου προς το εσωτερικό του σωληναριακού κυττάρου. Στη συνέχεια, το νάτριο

εξέρχεται ενεργητικά προς τα περισωληναριακά τριχοειδή διαμέσου της αντλίας νατρίου/κα-

λίου, ενώ η γλυκόζη παθητικά διαμέσου των μεταφορέων γλυκόζης GLUT2 στην περίπτωση

του SGLT2 και GLUT1 στην περίπτωση του SGLT1 (Εικόνα 1). 

Η οικογένεια των SGLT έχει 6 μέλη. Οι SGLT1 βρίσκονται κυρίως στο έντερο και λιγό-

τερο στον νεφρό και είναι υπεύθυνοι κυρίως για τη μεταφορά γλυκόζης και γαλακτόζης από

τον αυλό του εντέρου προς το εσωτερικό του εντερικού κυττάρου. Χαρακτηρίζονται ως με-

ταφορείς με μεγάλη συγγένεια για τη γλυκόζη, αλλά με χαμηλή ικανότητα μεταφοράς. Οι

SGLT2 βρίσκονται σχεδόν αποκλειστικά στον νεφρό και είναι υπεύθυνοι για την επαναρρό-

φηση γλυκόζης. Χαρακτηρίζονται ως μεταφορείς με μικρή συγγένεια για τη γλυκόζη, αλλά

με μεγάλη ικανότητα μεταφοράς (Εικόνα 2). Η οικογένεια των μεταφορέων γλυκόζης GLUT

έχει 12 μέλη.

Η καλοήθης νεφρική γλυκοζουρία οφείλεται σε μεταλλάξεις του γονιδίου του SGLT2.

Παρατηρείται γλυκοζουρία της τάξης του 0,6-200 g/1,73 m2/ημέρα. Όταν η γλυκοζουρία

Na+

Na+/K+

ATPase
Pump

K+

Glucose

Na+

Glucose
GLUT2

Tubular lumen Interstitium

SGLT2

Εικόνα 1. Μεταφορά γλυκόζης και νατρίου από τον αυλό του σωληναρίου προς το κύτταρο του σωληναρίου

και τον περισωληναριακό χώρο.
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είναι <100 g/1,73 m2/ημέρα, η πάθηση είναι γενικά ασυμπτωματική, έχουν ωστόσο

αναφερ θεί: πολυουρία, ενούρηση, ήπια καθυστέρηση της ανάπτυξης και της ενήβωσης, αυ-

ξημένη επίπτωση ουρολοιμώξεων, καθώς και ενεργοποίηση του συστήματος ρενίνης-αγγει-

οτενσίνης-αλδοστερόνης λόγω της νατριούρησης. Αντίθετα, όταν η γλυκοζουρία είναι >100

g/1,73 m2/ημέρα μπορεί να συμβούν επεισόδια αφυδάτωσης και κέτωσης στην κύηση ή σε

ασιτία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η γλυκοζουρία από τους αναστολείς του SGLT2 είναι γενικά

<70 g/1,73 m2/ημέρα.

Μεταλλάξεις του γονιδίου του SGLT1 οδηγούν στο σύνδρομο δυσαπορρόφησης γλυκό-

ζης-γαλακτόζης. Αυτή η σπάνια νόσος χαρακτηρίζεται από απειλητικό για τη ζωή διαρροϊκό

σύνδρομο που ξεκινά από τη νεογνική ηλικία και υποχωρεί με την αφαίρεση της γλυκόζης

και της γαλακτόζης από τη διατροφή.

Το σύστημα νεφρικής επαναρρόφησης γλυκόζης είναι αποτελεσματικό για επίπεδα γλυ-

κόζης στο πλάσμα ώς περίπου 180 mg/dL σε φυσιολογικά άτομα. Όταν η γλυκόζη υπερβεί

αυτό το όριο, τότε εμφανίζεται γλυκοζουρία. Ωστόσο, στους ασθενείς με διαβήτη παρατη-

ρείται υπερλειτουργία τόσο των SGLT2, όσο και των GLUT2 μεταφορέων. Το αποτέλεσμα

είναι ότι στους ασθενείς με διαβήτη ο ουδός εμφάνισης γλυκοζουρίας είναι μεγαλύτερος,

συχνά σε επίπεδα 240 mg/dL. Έτσι, διατηρείται η υπεργλυκαιμία. Η χορήγηση SGLT2 ανα-

στολέων διορθώνει αυτόν τον παθογενετικό μηχανισμό. Επιπρόσθετα, αξίζει να αναφερθεί

ότι ο νεφρός συμμετέχει στην υπεργλυκαιμία του διαβήτη διαμέσου αυξημένης νεφρικής

νεο γλυκογένεσης.

Τέλος, σε περιπτώσεις χρόνιας νεφρικής νόσου αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης υπο-

γλυκαιμίας διότι χάνεται η νεφρική νεογλυκογένεση, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι

τα περισσότερα αντιδιαβητικά φάρμακα αποβάλλονται από τη νεφρική οδό και επομένως

αθροίζονται. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ghezzi C, Loo DDF, Wright EM. Physiology of renal glucose handling via SGLT1, SGLT2 and GLUT2. Diabetologia

2018; 61: 2087-97.

Cherney DZ, Kanbay M, Lovshin JA. Renal physiology of glucose handling and therapeutic implications. Nephrol
Dial Transplant 2020; 35(Suppl 1): i3-i12.

Gerich JE. Role of the kidney in normal glucose homeostasis and in the hyperglycaemia of diabetes mellitus: thera-
peutic implications. Diabet Med 2010; 27: 136-42.

Wright EM. Renal Na(+)-glucose cotransporters. Am J Physiol Renal Physiol 2001; 280: F10-8.

Nair S, Wilding JP. Sodium glucose cotransporter 2 inhibitors as a new treatment for diabetes mellitus. J Clin Endo -
crinol Metab 2010; 95: 34-42.
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Εικόνα 2. O ρόλος των SGLT2 και SGLT1.
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ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑΣ: 

ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Βασίλειος Λιακόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Νεφρολογίας, Νεφρολογικό Τμήμα, 

Α′ Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Ο επιπολασμός του σακχαρώδη διαβήτη αυξάνεται παγκοσμίως και από 9,3% (463 εκα-

τομμύρια ασθενείς) αναμένεται να φτάσει το 10,9% (700 εκατομμύρια) έως το έτος 2045. Ο

σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 (ΣΔΤ2) αποτελεί τη συχνότερη αιτία χρόνιας νεφρικής ανε-

πάρκειας τελικού σταδίου (ΧΝΑΤΣ) τόσο στις ΗΠΑ όσο και παγκοσμίως. Ενώ μέχρι προσφά -

τως η διαβητική νεφρική νόσος θεωρούνταν μια εξελικτική διαδικασία όπου η εμφά νιση της

αλβουμινουρίας αποτελούσε το πρώτο και απαραίτητο στάδιο εμφάνισης της νόσου και μετά

ακολουθούσε η σταδιακή μείωση της νεφρικής λειτουργίας, αυτή η άποψη έχει αναθεωρηθεί.

Σήμερα γνωρίζουμε πως η διαβητική ΧΝΝ είναι μια ετερογενής νόσος που μπορεί να εκδη-

λωθεί είτε με τη μορφή της παραδοσιακής πρωτεϊνουρικής διαβητικής ΧΝΝ που χαρακτηρί -

ζεται από σταδιακή αύξηση της λευκωματουρίας και μεταβολές της σπειραματικής διήθησης

ή με τη μορφή της μη πρωτεϊνουρικής που χαρακτηρίζεται από ελάττωση της σπειραματικής

διήθησης χωρίς λευκωματουρία. Ενώ ο επιπολασμός της διαβητικής ΧΝΝ έχει σταθεροποι-

ηθεί στις ΗΠΑ την τελευταία εικοσαετία, κατά την ίδια περίοδο έχει αυξηθεί κατά 5% το

ποσοστό των ασθενών που εμφάνισαν μεμονωμένη μείωση της νεφρικής τους λειτουργίας

και μειώθηκε κατά το ίδιο ποσοστό το ποσοστό εκείνων που εμφάνισαν μόνο αλβουμινουρία.

Η αναγνώριση του νέου κλινικού φαινοτύπου της διαβητικής ΧΝΝ και η αύξηση του επιπο-

λασμού του, οδήγησαν στην αναγνώριση νέων παθογενετικών μηχανισμών της νόσου.

Ο βασικός μηχανισμός εξέλιξης της ΧΝΝ στη μη πρωτεϊνουρική μορφή φαίνεται πως

είναι η μακρο-αγγειοπάθεια, ενώ για την πρωτεϊνουρική ευθύνεται η μικρο-αγγειοπάθεια.

Η λευκωματουρία αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για την εξέλιξη της ΧΝΝ και

συνεπώς η πρωτεϊνουρική διαβητική ΧΝΝ εμφανίζει πιο γρήγορη εξέλιξη. Δεδομένα από με-

γάλες πληθυσμιακές μελέτες όπως η μελέτη CRIC (Chronic Renal Insufficiency Cohort)

έδειξαν πως η εμφάνιση και εξέλιξη της μη πρωτεϊνουρικής διαβητικής ΧΝΝ δεν οφείλονται

στην αυξημένη χρήση ανταγωνιστών του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης

αλλά πιθανώς σε επαναλαμβανόμενα επεισόδια οξείας νεφρικής βλάβης, ενώ το θήλυ φύλο,

η υψηλή συστολική αρτηριακή πίεση και η υψηλή γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη αποτελούν

ανεξάρτητους παράγοντες επιδείνωσης της νόσου. Εκτός από τους κλασικούς παθογενετι-

κούς μηχανισμούς της διαβητικής ΧΝΝ που περιλαμβάνουν γενετικούς, αιμοδυναμικούς,

μεταβολικούς και ανοσολογικούς παράγοντες, έχουν αναγνωρισθεί και άλλοι νεότεροι που

συμβάλλουν στην εξέλιξη της νόσου. Οι μεταβολικοί παράγοντες περιλαμβάνουν την ενεργο-

ποίηση της οδού της πολυόλης, την αύξηση της ενδοκυττάριας παραγωγής αλλά και της έκ-

φρασης των υποδοχέων των τελικών προϊόντων προχωρημένης γλυκοζυλίωσης, την

ενεργοποίηση των ισομορφών της πρωτεϊνικής κινάσης και την ενεργοποίηση της παθοφυ-

σιολογικής οδού της εξοσαμίνης, ενώ οι αιμοδυναμικοί παράγοντες περιλαμβάνουν τη συ-

στηματική και ενδοσπειραματική υπέρταση που προκαλείται από τη δράση ουσιών που

προκαλούν διαστολή του προσαγωγού αρτηριδίου και αγγειοσύσπαση του προσαγωγού.

Οι μεταβολικοί και αιμοδυναμικοί παράγοντες σε συνδυασμό με τη χρόνια φλεγμονή,

την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, το αυξημένο οξειδωτικό στρες, την ανάπτυξη ίνωσης, τη

διαταραχή της αυτοφαγίας, τη διαταραχή της λειτουργίας των υποδοχέων των ενεργών συν-

μεταφορέων νατρίου-γλυκόζης (sodium-glucose co-transporters ή SGLT2) και την ιστική
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υποξία προκαλούν δομικές αλλαγές στον νεφρό με αποτέλεσμα την εμφάνιση σπειραματικής

υπερτροφίας, τη διεύρυνση του μεσαγγείου, τη σωληναριακή υπερτροφία, τη σπειραματο-

σκλήρυνση, την ίνωση και τη βλάβη στον διαμεσο-σωληναριακό χώρο. Αποτέλεσμα αυτών

των μορφολογικών και λειτουργικών αλλοιώσεων είναι η εμφάνιση αλλά και η εξέλιξη της

διαβητικής ΧΝΝ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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2019; 157: 107843.
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Afkarian M, Zelnick LR, Hall YN, et al. Clinical manifestations of kidney disease among US adults with diabetes,
1988-2014. JAMA 2016; 316: 602-10.

Koye DN, Magliano DJ, Reid CM, et al. Risk of progression of nonalbuminuric CKD to end-stage kidney disease in
people with diabetes: the CRIC (Chronic Renal Insufficiency Cohort) Study. Am J Kidney Dis 2018; 72: 653-61.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ 

Χριστίνα Μαρία Τρακατέλλη1, Δέσποινα Τ. Βασιλάκου2

1 Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΑΠΘ, Γ′ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, 

ΓΝ «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

2 Ειδικός Παθολόγος – Κλινική Διαιτολόγος, Γ΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, 

Συνεργάτης Μονάδας Τεκμηριωμένης Ιατρικής & Κλινικής Έρευνας ΑΠΘ

Η διαβητική νεφροπάθεια είναι μία από τις πιο συχνές επιπλοκές του ΣΔ. Το 2011 απο-

τελεί τη βασική αιτία νεφρικής δυσλειτουργίας για περίπου 44% του συνόλου των νεφρο-

παθών. Την ίδια χρονιά 49.677 άτομα όλων των ηλικιών ξεκίνησαν θεραπεία για νεφρική

δυσλειτουργία εξαιτίας του ΣΔ.

Οι διατροφικοί στόχοι που τίθενται μετά την ανάπτυξη της διαβητικής νεφροπάθειας

είναι πρωτίστως η αποφυγή του πρωτεϊνοθερμιδικού υποσιτισμού, καθώς και η μείωση των

μεταβολικών διαταραχών και φυσικά η καθυστέρηση της εξέλιξης της νόσου. Ο πρωτεϊνο-

θερμιδικός υποσιτισμός αποτελεί την πιο κοινή ανεπιθύμητη ενέργεια στο πεδίο της διατρο-

φικής θεραπευτικής. Οι λόγοι ποικίλλουν, αρχικά πιο συχνά οφείλεται σε ανεπαρκή

πρόσληψη λόγω ανορεξίας, ναυτίας αλλά και μεταβολής της γεύσης που επισυμβαίνουν λόγω

της νόσου. Η πληθώρα των διατροφικών συστάσεων και οι πολύ αυστηροί περιορισμοί που

τίθενται ορισμένες φορές στην υπέρμετρη προσπάθεια προστασίας του ασθενούς, τον οδη-

γούν στην εξαντλητική μείωση τόσο της ποσότητας, όσο και της ποικιλίας της κατανάλωσης.

Στα αρχικά στάδια της νόσου παρατηρήθηκε αυθόρμητη μείωση πρωτεϊνικής πρόσληψης σε

<0,7 g/Kg, ποσότητα χαμηλότερη από τα κατώτερα επιτρεπόμενα όρια. Επίσης, έχουν διαπι -

στωθεί αλλαγές στον μεταβολισμό λιπών και υδατανθράκων, καθώς και δυσαπορρόφηση με

συνέπεια την απώλεια θρεπτικών συστατικών. Ακόμη, η μεταβολή στην ορμονική απάντη ση

καθώς και η συχνή μεταβολική οξέωση, αποτελούν αιτίες που οδηγούν στην καχεξία. Τέλος,

η χρόνια φλεγμονή θέτει τον ασθενή σε μόνιμο υπερκαταβολισμό. 

Οι ανάγκες σε ενέργεια και σε μακρο- και μικροθρεπτικά συστατικά διαφέρουν μεταξύ

των σταδίων της διαβητικής νεφροπάθειας. 

Σύμφωνα με μεταανάλυση που δημοσιεύτηκε από τους Nezu και συνεργάτες, η δίαιτα

χαμηλή σε πρωτεΐνη βελτιώνει τον ρυθμό σπειραματικής διήθησης στατιστικώς σημαντικά,

σε άτομα με διαβητική νεφροπάθεια. Συγκεκριμένα σε 13 τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές

με 779 άτομα με διαβητική νεφροπάθεια, η ομάδα που ακολούθησε δίαιτα χαμηλή σε πρω-

τεΐνη (0,6-0,8 g/Kg σωματικού βάρους) είχε βελτίωση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης

κατά 5,82 ml/min/1,73 m2, σε σχέση με την άλλη ομάδα που λάμβανε πρωτεΐνη 1-1,6 g/Kg. 

Οι ανάγκες αλλάζουν όταν ο ασθενής ξεκινήσει τη νεφρική υποκατάσταση. Το όριο των

60 ετών χρησιμοποιείται για να διαχωρίσει δύο μεγάλες ομάδες με λίγο διαφορετικές ανά-

γκες. Συγκεκριμένα οι ενεργειακές ανάγκες έχουν υπολογιστεί στις 35 Kcal/Kg σε όλα τα

στάδια της νόσου, για άτομα κάτω των 60 ετών, ενώ για μεγαλύτερους ασθενείς η πρόσληψη

30 Kcal/Kg είναι επαρκής.

Όσον αφορά τις πρωτεϊνικές ανάγκες όσο προχωρούν τα στάδια της νεφρικής νόσου,

τόσο μειώνεται η συνιστώμενη ποσότητα πρωτεΐνης που πρέπει να λαμβάνει ο ασθενής, προ-

κειμένου να καθυστερήσει την εξέλιξη της νόσου. Στα στάδια 1-2 η κατανάλωση είναι στα

επίπεδα περίπου της σύστασης για τον γενικό πληθυσμό, δηλαδή 0,8-1,3 g/Kg, ενώ στα στά-

δια 3-4 η κατανάλωση περιορίζεται στα 0,6-0,8 g/Kg, πρωτεϊνική σύσταση πολύ χαμηλή,

αν αναλογιστεί κανείς ότι ελάχιστα τρόφιμα δεν περιέχουν καθόλου πρωτεΐνη. Όταν ξεκινάει
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η υποκατάσταση τα όρια αυξάνονται. Η πρωτεΐνη που λαμβάνεται από όλα τα στάδια της

νεφρικής νόσου, πρέπει κατά 50%-75% να είναι υψηλής βιολογικής αξίας, δηλαδή από ζωι -

κές πηγές, ώστε να λαμβάνονται τα απαραίτητα αμινοξέα. Τέλος, σε υπερήλικα άτομα πρέπει

η σύσταση κάθε φορά να αγγίζει το ανώτερο επιτρεπτό όριο, διότι είναι πολύ πιο επικίνδυνο

να αναπτύξουν πρωτεϊνοθερμικό υποσιτισμό.

Για τα άλλα δύο μακροθρεπτικά στοιχεία οι συστάσεις είναι κοινές, δηλαδή το 60% των

μη πρωτεϊνικών αναγκών πρέπει να λαμβάνεται από υδατανθρακικές πηγές, ενώ το 40%

είναι λίπος, με έμφαση στα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα. Τα κορεσμένα λιπαρά οξέα πρέπει

να περιορίζονται σε ποσοστό μικρότερο του 7% των συνολικών ενεργειακών αναγκών.

Συγκεκριμένες συστάσεις υπάρχουν και για την κατανάλωση καλίου, νατρίου, φωσφόρου

και ύδατος. Συχνές είναι οι ανεπάρκειες ασβεστίου, σιδήρου, σεληνίου και ψευδαργύρου.

Εάν αναπτυχθεί πρωτεϊνοθερμιδικός υποσιτισμός σε οποιοδήποτε στάδιο, ο ασθενής

χρήζει εντατικής διατροφικής υποστήριξης. Υπάρχουν διαθέσιμα συμπληρώματα διατροφής

που λαμβάνονται τόσο από του στόματος, όσο και με ενδοπεριτοναϊκή έγχυση ή μέσω των

φίλτρων του τεχνητού νεφρού.

Τέλος, η δίαιτα της διαβητικής νεφροπάθειας οφείλει να είναι πρωτίστως εφικτή και

εύληπτη. Δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι συνήθως οι ασθενείς με διαβητική νε-

φροπάθεια έχουν μειωμένη όρεξη και βεβαρημένη ψυχολογία. Εκτός από την πρόληψη των

επιπλοκών, στόχος είναι και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Ο διαιτολόγος

αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπευτικής ομάδας και οφείλει να προσεγγίζει κάθε

ασθενή πλήρως εξατομικευμένα, διότι η σύσταση σε μια τόσο πολυσχιδή νόσο δεν μπορεί να

τυποποιηθεί σε σύνολα κανόνων. 
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Η ΑΛΒΟΥΜΙΝΟΥΡΙΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 

ΝΕΦΡΙΚΕΣ ΕΚΒΑΣΕΙΣ 

Ιωάννα Ζωγράφου

Παθολόγος – Διαβητολόγος, Διδάκτωρ ΑΠΘ, Διευθύντρια ΕΣΥ, Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου 

Β′ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Η Διαβητική Νεφρική Νόσος (ΔΝΝ) αποτελεί τη συχνότερη αιτία νεφρικής ανεπάρκειας

τελικού σταδίου. Είναι μια μικροαγγειοπαθητική επιπλοκή του Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ),

που χαρακτηρίζεται από αυξημένη αποβολή αλβουμίνης από τα ούρα και προοδευτική ελάτ-

τωση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης (GFR: Glomerular Filtration Rate). 

Η υπεργλυκαιμία μαζί με τις αιμοδυναμικές διαταραχές, τους γενετικούς και περιβαλ-

λοντολογικούς παράγοντες διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην παθογένεια της ΔΝΝ. Η ενδο-

κυττάρια υπεργλυκαιμία προκαλεί αυξημένη παραγωγή ελεύθερων ριζών οξυγόνου που έχει

ως συνέπεια το οξειδωτικό στρες και ενδοθηλιακή βλάβη. Επιπλέον, ενεργοποιούνται και

άλλες ενδοκυττάριες οδοί μεταβολισμού της γλυκόζης, όπως η οδός των πολυολών, της πρω-

τεϊνικής κινάσης C και της εξοζαμίνης, ενώ υπάρχει υπερπαραγωγή και αυξημένη συγκέ-

ντρωση των τελικών γλυκοζυλιωμένων προϊόντων (AGE’s). Όλα αυτά οδηγούν σε δομικές

μεταβολές των νεφρών και στη διάσπαση της βασικής μεμβράνης του νεφρικού σπειράματος. 

Η αλβουμίνη είναι μια υδατοδιαλυτή αρνητικά φορτισμένη πρωτεΐνη και φυσιολογικά

λόγω του μεγέθους και του φορτίου της δεν μπορεί να διαπεράσει τη σπειραματική μεμβράνη

των νεφρών. Η απέκκρισή της στα ούρα, επομένως, αντικατοπτρίζει την ακεραιότητα και τη

λειτουργικότητα του νεφρικού σπειράματος. Στη διαβητική νεφροπάθεια λόγω των μεταβο-

λικών και αιμοδυναμικών μεταβολών, τα μόρια της αλβουμίνης διαπερνούν τη βασική μεμ-

βράνη κι έτσι αυξάνεται η συγκέντρωση της απεκκρινόμενης αλβουμίνης στα ούρα, αρχικά

σε μέτρια επίπεδα (30-300 mg/g ή μικροαλβουμινουρία) και στη συνέχεια σε σημαντικά

επίπεδα (>300 mg/g ή μακροαλβουμινουρία).

Η παρουσία αλλά και τα επίπεδα της αλβουμινουρίας έχει φανεί ότι αποτελούν προ-

γνωστικό παράγοντα εξέλιξης της ΔΝΝ τόσο σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 1 όσο και τύπου 2,

ενώ η παρουσία έκδηλης πρωτεϊνουρίας εκτός από ότι υποδεικνύει την παρουσία εγκατε-

στημένης νεφρικής παρεγχυματικής βλάβης, αποτελεί και έναν δείκτη γενικότερης ενδοθη-

λιακής δυσλειτουργίας. Υπάρχουν πολλά δεδομένα που υποστηρίζουν ότι η αλβουμινουρία

αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Στη

μελέτη ADVANCE φάνηκε ότι τα επίπεδα της αλβουμινουρίας στην αρχή αλλά και κατά τη

διάρκεια της παρακολούθησης σχετίζονταν με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακού θανάτου.

Τόσο στους διαβητικούς όσο και στους μη διαβητικούς ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση, η

απέκκριση αλβουμίνης στα ούρα, ακόμα και χαμηλότερη από τα όρια της μικροαλβουμινου-

ρίας, έχει βρεθεί να προβλέπει τα μελλοντικά καρδιαγγειακά συμβάματα. Φαίνεται να υπάρ-

χει μια συνεχής σχέση μεταξύ της καρδιαγγειακής αλλά και της μη καρδιαγγειακής

θνησιμότητας και του λόγου αλβουμίνης προς κρεατινίνη ούρων η οποία ξεκινάει σε επίπεδα

υποκλινικά, ακόμα και από την τιμή 12 mg/g κρεατινίνης.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα από νωρίς τέθηκε το ερώτημα εάν η μείωση της αλ-

βουμινουρίας θα βελτίωνε τις νεφρικές και καρδιαγγειακές εκβάσεις. Όσον αφορά τα νε-

φρικά συμβάματα φάνηκε πως η μείωση της πρωτεϊνουρίας στο μισό στους 12 μήνες είχε

ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά 50% της εξέλιξης της νεφρικής νόσου. Αντίστοιχα αποτελέ-

σματα έχουμε με τη μείωση της αλβουμινουρίας και τα καρδιαγγειακά συμβάματα. Σε post

hoc αναλύσεις μελετών με αναστολείς συνμμεταφορέων γλυκόζης-νατρίου τύπου 2 (SGLT2i)
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φάνηκε πως κάθε μείωση κατά 30% του λόγου αλβουμίνης/κρεατινίνης στα ούρα είχε ως

αποτέλεσμα τη μείωση τόσο των νεφρικών όσο και των καρδιαγγειακών συμβαμάτων, αλλά

και την ανάγκη για νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια. Βέβαια οι αναστολείς SGLT-2 δεν

είναι τα μοναδικά φάρμακα με ευεργετική επίδραση στην εξέλιξη της νεφρικής βλάβης και

των καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Σημαντική είναι και η επίδραση των αναστολέων του

άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης που έχουν και αυτά τον ρόλο τους στη νεφρο-

προστασία στα άτομα με ΣΔ (AMEA, ARB, ανταγωνιστές αλδοστερόνης).

Φαίνεται επομένως ότι η αλβουμινουρία αποτελεί έναν πρώιμο δείκτη ενδοθηλιακής δυ-

σλειτουργίας και ανεξάρτητο παράγοντα νεφρικού και καρδιαγγειακού κινδύνου. Ο έλεγχος

με τυχαίο δείγμα ούρων είναι απαραίτητος σε όλους τους ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 από τη

στιγμή της διάγνωσης και μετά την πενταετία σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 1.
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ 

Βασίλης Τσιμιχόδημος

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 

Β′ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ Ιωαννίνων

Ως χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) ορίζεται η για πάνω από 3 μήνες μείωση του ρυθμού

σπειραματικής διήθησης (GFR) κάτω από 90 ml/λεπτό ή/και η παρουσία δομικής βλάβης

του νεφρού. Η χρόνια νεφρική νόσος αποτελεί τη συχνότερη επιπλοκή του σακχαρώδους

διαβήτη. Υπολογίζεται πως περίπου 40% των ασθενών με διαβήτη θα εμφανίσει προσβολή

του νεφρού κατά τη διάρκεια της ζωής τους, η οποία εκδηλώνεται με μείωση του GFR ή/και

λευκωματουρία. Στους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 η παρουσία ΧΝΝ οφείλεται

σχεδόν αποκλειστικά στην παρουσία μιας ιδιαίτερης ιστοπαθολογικής οντότητας που σχετί-

ζεται παθοφυσιολογικά με τον σακχαρώδη διαβήτη και ονομάζεται διαβητική νεφροπάθεια.

Αντίθετα, στους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 η ΧΝΝ οφείλεται σε διαβητική νε-

φροπάθεια μόνο στο 50% των περιπτώσεων ενώ στους υπόλοιπους ασθενείς η προσβολή του

νεφρού σχετίζεται με την παρουσία συννοσηροτήτων (υπερτασική νεφροσκλήρυνση, νεφρο-

πάθεια της παχυσαρκίας κτλ.) ή οφείλεται σε τελείως άσχετα με τον διαβήτη αίτια (π.χ., IgA

νεφροπάθεια).

Η μείωση του GFR σηματοδοτεί μια σειρά από γεγονότα που πρέπει να λαμβάνονται

υπόψη κατά τον σχεδιασμό της αντιδιαβητικής αγωγής: α) η καταστροφή του νεφρικού πα-

ρεγχύματος συνοδεύεται από μείωση της νεφρικής γλυκονεογένεσης, γεγονός που καθιστά

τους ασθενείς πιο ευάλωτους στην εμφάνιση υπογλυκαιμίας, β) η τροποποίηση της φαρμα-

κοκινητικής των φαρμάκων που έχουν νεφρικό μεταβολισμό ή απέκκριση οδηγεί στην ανα-

γκαιότητα τροποποίησης της δόσης των χορηγούμενων αντιδιαβητικών φαρμάκων, γ) οι

ασθενείς με ΧΝΝ χαρακτηρίζονται από υψηλό νεφρικό κίνδυνο (κίνδυνο για περαιτέρω επι-

δείνωση της νεφρικής λειτουργίας) αλλά και αυξημένη καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνη-

τότητα, κατά συνέπεια η επιλογή αντιδιαβητικών φαρμάκων που έχουν νεφροπροστατευτικές

ή/και καρδιοπροστατευτικές ιδιότητες είναι πολύ σημαντική για την πρόληψη αυτών των

επιπλοκών.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του 2021 η μετφορμίνη παραμένει η πρώτη

γραμμή αντιδιαβητικής θεραπείας σε ασθενείς με διαβήτη και ΧΝΝ. Ωστόσο, η δόση του

φαρμάκου πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με το GFR (πλήρης δόση αν GFR>45 ml/

λεπτό, 1.000 mg/ημέρα σε GFR 30-45 ml/λεπτό, ενώ το φάρμακο πρέπει να διακόπτεται

αν το GFR μειωθεί κάτω από 30 ml/λεπτό). Οι μελέτες CREDENCE και DAPA-CKD περιέ-

λαβαν ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη (στην DAPA-CKD συμπεριελήφθησαν και μη διαβη-

τικοί ασθενείς), ελαττωμένο GFR και αλβουμινουρία που τυχαιοποιήθηκαν να πάρουν

SGLT-2 αναστολείς (καναγλιφλοζίνη και νταπαγλιφλοζίνη, αντίστοιχα) ή εικονικό φάρμα -

κο. Τα αποτελέσματα των μελετών ήταν παρόμοια, δείχνοντας πως τα φάρμακα αυτής της

κατηγορίας μειώνουν σημαντικά την εξέλιξη της ΧΝΝ στους ασθενείς με διαβήτη, ενώ πα-

ράλληλα παρατηρήθηκε και σημαντική μείωση των νοσηλειών για καρδιακή ανεπάρκεια

αλλά και της καρδιαγγειακής και ολικής θνητότητας (με την καναγλιφλοζίνη και την ντα-

παγλιφλοζίνη, αντίστοιχα). Κατά συνέπεια, οι SGLT-2 αναστολείς αποτελούν την εύλογη

επιλογή για τους ασθενείς με διαβήτη και ΧΝΝ εφόσον το GFR παραμένει πάνω από 30

ml/λεπτό. Αν και τα φάρμακα αυτής της κατηγορίας χάνουν μέρος της υπογλυκαιμικής

τους δράσης όσο μειώνεται το GFR, η νεφροπροστατευτική και καρδιοπροστατευτική τους

δράση τα καθιστά φάρμακα επιλογής σε αυτή την κατηγορία των ασθενών. Στην περίπτωση
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όπου η προσθήκη του SGLT-2 αναστολέα δεν επαρκεί για την επίτευξη των γλυκαιμικών

στόχων (που λόγω του κινδύνου της υπογλυκαιμίας δεν θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιθε-

τικοί) οι αγωνιστές των υποδοχέων του GLP-1 αποτελούν το επόμενο βήμα. Τα φάρμακα

αυτής της κατηγορίας είναι ισχυρά αντιδιαβητικά φάρμακα, αλλά μειώνουν και την επίπτω -

ση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων που αποτελούν την κυριότερη αιτία νοσηρότητας και

θνητότητας στους ασθενείς με διαβήτη και ΧΝΝ.

Ένα ποσοστό 10%-20% των ασθενών με διαβήτη και μείωση του GFR δεν εμφανίζει αλ-

βουμινουρία. Μέχρι σήμερα ασθενείς με τέτοια χαρακτηριστικά δεν έχουν συμπεριληφθεί

στις μελέτες που αξιολόγησαν τις νεφρικές επιδράσεις των αντιδιαβητικών φαρμάκων. Ανα-

μένοντας τα αποτελέσματα της μελέτης EMPA-KIDNEY που συμπεριέλαβε τέτοιους ασθενείς

τυχαιοποιώντας τους σε εμπαγλιφλοζίνη ή εικονικό φάρμακο, οι κατευθυντήριες οδηγίες

συστήνουν ως αντιδιαβητική αγωγή δεύτερης γραμμής σε αυτούς τους ασθενείς την προ-

σθήκη SGLT-2 αναστολέων ή αγωνιστών των υποδοχέων του GLP-1 με σκοπό καταρχάς τη

μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Tsimihodimos V, Karanatsis N, Tzavela E, Elisaf M. Antidiabetic Drugs and the Kidney. Curr Pharm Des 2017; 23:

6310-20.

Perkovic V, Jardine MJ, Neal B, et al. Canagliflozin and Renal Outcomes in Type 2 Diabetes and Nephropathy. N
Engl J Med 2019; 380: 2295-306.

Heerspink HJL, Stefansson BV, Correa-Rotter R, et al. Dapagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease. N
Engl J Med 2020; 383: 1436-46.
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ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ 

Μιχαήλ Δούμας

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ, 

Β′ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη 

Η αρτηριακή υπέρταση είναι πολύ συχνή σε ασθενείς με διαβητική νεφρική νόσο, κα-

θώς περισσότεροι από 2 στους 3 ασθενείς εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα αρτηριακής πίεσης.

Οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που έχουν επηρεασμένη νεφρική λειτουργία εμ-

φανίζουν αυξημένο κίνδυνο για νεφρικά και καρδιαγγειακά συμβάματα σε σχέση με τους

ασθενείς που έχουν φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Είναι λοιπόν εμφανές ότι η αντιμετώ-

πιση των ασθενών αυτών πρέπει να αποσκοπεί στη μέγιστη δυνατή προσφορά νεφρoπροστα-

σίας και καρδιοπροστασίας. Στο θέμα αυτό ο ρόλος της αρτηριακής υπέρτασης είναι

κυρίαρχος, καθώς πληθώρα μελετών έχει δείξει ότι η ελάττωση της αρτηριακής πίεσης συ-

νοδεύεται από ελάττωση των νεφρικών και καρδιαγγειακών συμβαμάτων.

Από κλινικής απόψεως, τα σημαντικά ερωτήματα στην καθημερινή πράξη είναι τρία: 

α) πότε αρχίζουμε θεραπεία; β) ποια είναι τα επίπεδα-στόχος της αρτηριακής πίεσης; και 

γ) ποια είναι η βέλτιστη θεραπευτική αντιμετώπιση;

ΕνΑΡξη ΑνΤΙυΠΕΡΤΑΣΙΚηΣ θΕΡΑΠΕΙΑΣ

Σχεδόν όλες οι κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν την έναρξη αντιυπερτασικής αγωγής

σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, όταν η αρτηριακή πίεση είναι >140 mmHg για

τη συστολική και/ή >90 mmHg για τη διαστολική αρτηριακή πίεση. Μόνο η Aμερικανική

Kαρδιολογική Eταιρεία συνιστά την έναρξη αντιυπερτασικής αγωγής όταν η αρτηριακή πίεση

είναι >130/80 mmHg στους ασθενείς υψηλού κινδύνου (όπως είναι οι ασθενείς με διαβη-

τική νεφροπάθεια), αλλά τα δεδομένα από κλινικές μελέτες είναι εξαιρετικά περιορισμένα.

ΕΠΙΠΕΔΑ – ΣΤΟΧΟΣ ΤηΣ ΑΡΤηΡΙΑΚηΣ ΠΙΕΣηΣ

Οι κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν διαφορετικά επίπεδα-στόχους για την αρτηριακή

πίεση είτε ανάλογα με την ηλικία (Ευρωπαϊκές οδηγίες) είτε ανάλογα με τον καρδιαγγειακό

κίνδυνο (Αμερικανικές οδηγίες). Οι Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν επίπεδα

συστολικής αρτηριακής πίεσης μεταξύ 120 και 130 mmHg στους ασθενείς <65 ετών και

μεταξύ 130 και 140 mmHg στους ασθενείς >65 ετών, υιοθετώντας μία πιο επιθετική προ-

σέγγιση στους νεότερους ασθενείς. Οι Αμερικανικές κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν επί-

πεδα αρτηριακής πίεσης <130/80 mmHg για τους ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού

κινδύνου, ενώ για τους ασθενείς με χαμηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο συνιστούν επίπεδα αρτη -

ριακής πίεσης <140/90 mmHg, υιοθετώντας μια πιο επιθετική στρατηγική για τους ασθε-

νείς υψηλού κινδύνου. 

Ενώ και οι δύο προσεγγίσεις μοιάζουν λογικές, φαίνεται ότι συχνά υπάρχει μία δυσαρ-

μονία μεταξύ τους, καθώς οι ηλικιωμένοι ασθενείς που είναι στις περισσότερες περιπτώσεις

υψηλού κινδύνου θα πρέπει να αντιμετωπισθούν επιθετικά σύμφωνα με την Αμερικανική

Διαβητολογική Εταιρεία και συντηρητικά σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές oδηγίες.

θΕΡΑΠΕυΤΙΚη ΑνΤΙΜΕΤωΠΙΣη 

Η αλλαγή του τρόπου ζωής αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της θεραπευτικής αντιμετώ-

πισης και συμπεριλαμβάνει δίαιτα, απώλεια βάρους, περιορισμό άλατος, άσκηση, διακοπή

καπνίσματος και ελάττωση αλκοόλ. Οι αναστολείς του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης

(α-MEA, ARBs) αποτελούν τη θεραπεία πρώτης επιλογής, ιδιαίτερα σε ασθενείς με αυξημένη

αποβολή λευκώματος στα ούρα, καθώς έχει αποδειχθεί ότι προσφέρουν σημαντική νεφρο-
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προστασία, αν και δεν έχει αποδειχθεί η καρδιοπροστατευτική τους δράση στους ασθενείς

με διαβητική νεφροπάθεια.

Οι Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες έχουν υιοθετήσει μία επιθετική στρατηγική και

συνιστούν συνδυασμένη θεραπεία από την αρχή, με σταθερό συνδυασμό ενός φαρμάκου του

άξονα με ανταγωνιστή ασβεστίου ή διουρητικό. Σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου της

αρτηριακής πίεσης, συνιστάται σταθερός τριπλός συνδυασμός των προαναφερθέντων φαρ-

μάκων, ενώ ως τέταρτο φάρμακο σε ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση συνιστάται η σπειρο-

νολακτόνη. Η φινερενόνη, ένας νεότερος αναστολέας των αλατοκορτικοειδικών υποδοχέων

φάνηκε ότι εμφανίζει ιδιαίτερα ευνοϊκές επιδράσεις σε ασθενείς με διαβητική νεφροπάθεια

και αναμένεται να αντικαταστήσει τη σπειρονολακτόνη στους ασθενείς αυτούς.

Τα νεότερα αντιδιαβητικά φάρμακα (SGLT-2 αναστολείς και GLP-1 ανάλογα) ελαττώ-

νουν την αρτηριακή πίεση, έχουν ευνοϊκές δράσεις και σε άλλους καρδιαγγειακούς παρά-

γοντες κινδύνου και προσφέρουν σημαντική νεφροπροστασία. Επιπρόσθετα, οι SGLT-2

αναστολείς έχει φανεί ότι εμφανίζουν σημαντική καρδιοπροστατευτική δράση σε ασθενείς

με διαβητική νεφροπάθεια. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
American Diabetes Association. Standards of medical care 2021. Cardiovascular disease and risk management. Dia-

betes Care 2021; 44(Suppl 1): S125-S150.

Williams B, Mancia G, Spiering W, et al. 2018 ESC/ESH guidelines for the management of arterial hypertension. J
Hypertens 2018; 36: 1953-2041.

Cosentino F, Grant P, Aboyans V, et al. 2019 ESC guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases
developed in collaboration with the EASD. Eur Heart J 2020; 41: 255-323.

Whelton P, Carey RM, Aronow WS, et al. 2017 ACC/AHA guideline for the prevention, detection, evaluation, and
management of high blood pressure in adults. Hypertension 2018; 71: 1269-1324.

Sarafidis P, Papadopoulos C, Kamperidis V, et al. Cardiovascular protection with sodium-glucose cotransporter-2 in-
hibitors and mineralocorticoid receptor antagonists in chronic kidney disease: a milestone achieved. Hypertension
2021; 77: 1442-55.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ 

νίκη Κατσίκη

Παθολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Ακαδημαϊκή Υπότροφος, 

Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, Α΄ Παθολογική Κλινική

Η διαβητική δυσλιπιδαιμία χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων, χαμηλά

επίπεδα υψηλής πυκνότητας χοληστερόλης (HDL) και αυξημένο αριθμό μικρών πυκνών σω-

ματιδίων (small dense particles) χαμηλής πυκνότητας χοληστερόλης (LDL) που είναι και

ιδιαίτερα αθηρογόνα. Τα επίπεδα LDL χοληστερόλης μπορεί να είναι αυξημένα ή/και φυ-

σιολογικά. Η μικτή αυτή δυσλιπιδαιμία συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση του καρδιαγγει-

ακού κινδύνου των ασθενών με διαβήτη, αναδεικνύοντας τον ρόλο της υπολιπιδαιμικής

φαρμακευτικής αγωγής στη μείωση της καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνητότητας αυτών

των ασθενών. Η διαβητική νεφρική νόσος επίσης συσχετίζεται με αυξημένο καρδιαγγειακό

κίνδυνο. 

Παθοφυσιολογικά, έχει δειχθεί ότι η υπεργλυκαιμία προδιαθέτει τόσο στην εμφάνιση

νεφρικής δυσλειτουργίας, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε διαταραχές των λιπιδίων, όσο

και στην εμφάνιση διαβητικής δυσλιπιδαιμίας, που μπορεί να προκαλέσει, μέσω οξειδωτικού

στρες και φλεγμονής, βλάβες στο νεφρικό σπείραμα, απώλεια ποδοκυττάρων και σπειραμα-

τοσκλήρυνση (άρα διαβητική νεφρική νόσο). Υπάρχει επομένως μια αμφοτερόπλευρη συσχέ-

τιση μεταξύ λιποπρωτεϊνικών διαταραχών και νεφρικής δυσλειτουργίας στον ασθενή με

διαβήτη, με αποτέλεσμα τη σταδιακή επιδείνωση της αθηροσκληρωτικής και νεφρικής νόσου

και την εμφάνιση καρδιαγγειακών συμβαμάτων και τελικού σταδίου νεφρικής ανεπάρκειας,

συμβάλλοντας στην αυξημένη θνητότητα αυτών των ασθενών. 

Οι στατίνες αποτελούν την κορωνίδα της υπολιπιδαιμικής αγωγής και έχει δειχθεί ότι

μπορούν να βελτιώσουν/διατηρήσουν τη νεφρική λειτουργία. Συγκεκριμένα, σε προηγούμε-

νες μετα-αναλύσεις, η χρήση στατινών μείωσε σημαντικά την αλβουμινουρία/πρωτεΐνουρία

σε ασθενείς με διαβητική νεφρική νόσο. Μάλιστα, το όφελος των στατινών ήταν μεγαλύτερο

επί παρουσίας σοβαρότερης νεφρικής δυσλειτουργίας. Τα τελευταία χρόνια διερευνάται η

προστατευτική επίδραση των στατινών στην οξεία νεφρική βλάβη από χορήγηση σκιαστικών,

μια διαταραχή που μπορεί να εμφανιστεί ιδίως σε ασθενείς με διαβητική νεφρική νόσο. 

Η εζετιμίμπη φάνηκε επίσης να ελαττώνει την απέκκριση αλβουμίνης στα ούρα, τόσο

σε πειραματικά μοντέλα, όσο και σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, υπερχοληστερολαιμία και

μικροαλβουμινουρία. Επιπρόσθετα, η συγχορήγηση στατίνης-εζετιμίμπης μπορεί να προ-

στατεύσει την νεφρική λειτουργία και να μειώσει την εμφάνιση νεφρικών συμβαμάτων σε

μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με την μονοθεραπεία με στατίνη. Ωστόσο, απαιτούνται περισ-

σότερα δεδομένα για να εξαχθούν σαφή συμπεράσματα. 

Η φαινοφιβράτη μπορεί να περιορίσει την αλβουμινουρία και τη μείωση του ρυθμού

σπειραματικής διήθησης των ασθενών με διαβήτη τύπου 2, όπως φάνηκε σε προηγούμενες

πολυκεντρικές, τυχαιοποιημένες, διπλές-τυφλές, ελεγχόμενες με placebo, μελέτες. 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν τη μέτρηση των λιπιδίων, τουλάχιστον σε ετήσια

βάση, στους ασθενείς με διαβητική νεφρική νόσο (με ελαττωμένο ρυθμό σπειραματικής διή-

θησης ή/και εμμένουσα πρωτεΐνουρία) και τη χορήγηση υπολιπιδαιμικής αγωγής, με στόχο

τη μείωση του καρδιαγγειακού τους κινδύνου. Η θεραπευτική αντιμετώπιση είναι η ίδια σε

ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 και 2, και πρέπει να συνεχιστεί, ακόμα και όταν ο ασθενής τε -

θεί σε αιμοκάθαρση. Σε ασθενείς που δεν λαμβάνουν υπολιπιδαιμικά φάρμακα και υποβάλ-
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λονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, η απόφαση για την έναρξη υπολιπιδαιμικής

θεραπείας πρέπει να εξατομικεύεται. 

Συμπερασματικά, ο ρόλος της υπολιπιδαιμικής αγωγής στην πρόληψη και αντιμετώπιση

της διαβητικής νεφρικής νόσου είναι σημαντικός. Παράλληλα όμως απαιτούνται ρύθμιση

της αρτηριακής πίεσης και επίτευξη ευγλυκαιμίας, με τη χρήση νεφροπροστατευτικών φαρ-

μακευτικών παραγόντων, για την πιο ολοκληρωμένη θεραπεία των ασθενών με διαβητική

νεφρική νόσο, στοχεύοντας στη μείωση της καρδιονεφρικής νοσηρότητας και θνητότητας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Katsiki N, Tentolouris N, Mikhailidis DP. Dyslipidaemia in type 2 diabetes mellitus: bad for the heart. Curr Opin Car-

diol 2017; 32: 422-9.

Russo G, Piscitelli P, Giandalia A, et al. Atherogenic dyslipidemia and diabetic nephropathy. J Nephrol 2020; 33: 1001-8.

Shen X, Zhang Z, Zhang X, et al. Efficacy of statins in patients with diabetic nephropathy: a meta-analysis of ran-
domized controlled trials. Lipids Health Dis 2016;15:179.

Nakamura T, Sato E, Amaha M, et al. Ezetimibe reduces urinary albumin excretion in hypercholesterolaemic type 2
diabetes patients with microalbuminuria. J Int Med Res 2012; 40: 798-803.

Davis TM, Ting R, Best JD, et al. Fenofibrate Intervention and Event Lowering in Diabetes Study investigators. Effects
of fenofibrate on renal function in patients with type 2 diabetes mellitus: the Fenofibrate Intervention and Event
Lowering in Diabetes (FIELD) Study. Diabetologia 2011; 54: 280-90.
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ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ SGLT2 ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ 

ΜΕ  ή ΧΩΡΙΣ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 

Ζήσης ν. Κοντονίνας 

Παθολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ, 

Διαβητολογικό Κέντρο Α′ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Υπολογίζεται ότι περίπου 700 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως πάσχουν από χρόνια νε-

φρική νόσο (ΧΝΝ). Περίπου οι μισοί από τους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

(ΣΔτ2) αναπτύσσουν κάποια στιγμή νεφρική νόσο. Η διαβητική νεφρική νόσος (ΔΝΝ) είναι

μικροαγγειακή επιπλοκή, που μπορεί να οδηγήσει σε χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου.

Μέχρι πρόσφατα η αντιμετώπιση της ΔΝΝ έχει στηριχθεί στον άριστο γλυκαιμικό έλεγχο και

στην αντιμετώπιση της υπέρτασης και δυσλιπιδαιμίας. Για τους ασθενείς χωρίς διαβήτη, η

μόνη κατηγορία φαρμάκων που απέδειξε επιβράδυνση της έκπτωσης της νεφρικής λειτουρ-

γίας, ήταν οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (α-ΜΕΑ) και του

υποδοχέα 1 της αγγειοτενσίνης (ARBs).

Οι αναστολείς του συμμεταφορέα γλυκόζης-νατρίου (SGLT2) έχουν ανεξάρτητη της ιν-

σουλίνης δράση. Ο κύριος μηχανισμός δράσης είναι η αναστολή του SGLT2 στο εγγύς εσπει-

ραμένο σωληνάριο του νεφρώνα, με επακόλουθη γλυκοζουρία και νατριούρηση. Επίσης,

μειώνουν τη φλεγμονή και το οξειδωτικό stress που προκαλούνται από τη γλυκοτοξικότητα

και οδηγούν στη μείωση της σωληναριακής ίνωσης και της βλάβης των ποδοκυττάρων. Επι-

πλέον, τα φάρμακα αυτά ασκούν νεφροπροστατευτική δράση και με μηχανισμούς ανεξάρ-

τητους της μείωσης της γλυκόζης.

Οι SGLT2 αναστολείς μειώνουν την αρτηριακή πίεση και αγγειακή σκληρία, μειώνουν

το σωματικό βάρος και το σπλαγχνικό λίπος, ελαττώνουν το ουρικό οξύ. Αποκαθιστούν τον

μηχανισμό της σπειραματοσωληναριακής ανατροφοδότησης μέσω της μείωσης της

συγκέντρω σης νατρίου στην πυκνή κηλίδα. Έτσι, μειώνουν την ενδοσπειραματική πίεση και

κατ’ επέκταση την αλβουμινουρία και τον ρυθμό μείωσης του GFR. Αυξάνουν την κετογέ-

νεση, με αποτέλεσμα μεγάλη ενεργειακή απόδοση από την οξείδωση των κετονοσωμάτων και

συνε πώς μείωση της νεφρικής ισχαιμίας. Ακόμη, αυξάνουν την παραγωγή ερυθροποιητίνης,

με αποτέλεσμα μείωση της ίνωσης και αύξηση του αιματοκρίτη. Τέλος, μειώνουν τη δρα -

στηριότητα του αντιμεταφορέα Na+-H+ προκαλώντας νατριούρηση που δεν σχετίζεται με τη

γλυκοζουρία. 

Οι νεφροπροστατευτικές δράσεις έχουν αναφερθεί σε αρκετές κλινικές μελέτες. Στις με-

λέτες καρδιαγγειακής ασφάλειας των SGLT2 αναστολέων, της δαπαγλιφλοζίνης, της κανα-

γλιφλοζίνης και της εμπαγλιφλοζίνης, οι νεφρικές εκβάσεις ήταν δευτερογενείς.

Η μελέτη EMPA-REG κατέδειξε ότι η εμπαγλιφλοζίνη μειώνει την εξέλιξη της μακροαλ-

βουμινουρίας σε ασθενείς με ΣΔτ2 και εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο (ΚΑΝ). Αναδεί-

χθηκε, επίσης, μείωση του διπλασιασμού της κρεατινίνης ορού, της ανάγκης για θεραπεία

νεφρικής υποκατάστασης, καθώς και των θανάτων από νεφρικά αίτια κατά 46%.

Η μελέτη CANVAS έδειξε ότι η καναγλιφλοζίνη μειώνει την εξέλιξη της αλβουμινουρίας,

καθώς και το σύνθετο νεφρικό καταληκτικό σημείο κατά 40%, σε ασθενείς με ΣΔτ2 και εγκα-

τεστημένη ΚΑΝ ή με 2 παράγοντες κινδύνου για ΚΑΝ.

Η μελέτη DECLARE – TIMI-58 έδειξε ότι η δαπαγλιφλοζίνη μειώνει το σύνθετο νεφρικό

καταληκτικό σημείο κατά 47% σε ασθενείς με ΣΔτ2 με ή χωρίς ΚΑΝ.

Η μελέτη CREDENCE είναι από τις πιο σημαντικές, αφού οι νεφρικές εκβάσεις αφο-

ρούσαν το πρωτογενές καταληκτικό σημείο, σε ασθενείς με ΣΔτ2, με ή χωρίς ΚΑΝ. Οι συμμε -
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τέχοντες είχαν eGFR>30 και <90 ml/min/1,73 m2 και αλβουμινουρία με AUCR>300 mg/g.

Η καναγλιφλοζίνη μείωσε το σύνθετο νεφρικό καταληκτικό σημείο, που περιείχε και κίνδυνο

ΚΑ θανάτου, κατά 30%. Επιπλέον, είχε ευνοϊκή δράση σε ΚΑ καταληκτικά σημεία πολύ με-

γαλύτερη αυτών που παρατηρήθηκαν στις 3 προηγούμενες μελέτες.

Στις μελέτες DAPA-HF (δαπαγλιφλοζίνη) και EMPEROR REDUCED (εμπαγλιφλοζίνη)

συμμετείχαν και ασθενείς χωρίς ΣΔτ2. Το πρωτογενές σύνθετο καταληκτικό σημείο αφορούσε

εκβάσεις για καρδιακή ανεπάρκεια/ΚΑ θάνατο. Οι νεφρικές εκβάσεις ήταν δευτερογενείς

και η εμπαγλιφλοζίνη έδειξε μείωση του ρυθμού επιδείνωσης του eGFR.

Η μελέτη DAPA-CKD έδειξε ότι η δαπαγλιφλοζίνη μειώνει το πρωτογενές σύνθετο νε-

φρικό καταληκτικό σημείο, που περιείχε και κίνδυνο ΚΑ θανάτου, κατά 39% και στην υπο-

ομάδα των ασθενών χωρίς ΣΔτ2 κατά 50%. Οι ασθενείς παρουσίαζαν αλβουμινουρία με μέσο

AUCR 949 mg/g και eGFR 43,1 ml/min/1,73 m2. Επίσης, αναδείχθηκε σημαντική ευνοϊκή

δράση της δαπαγλιφλοζίνης σε δευτερογενή ΚΑ καταληκτικά σημεία.

Συμπερασματικά, οι SGLT2 αναστολείς είναι μία πολλά υποσχόμενη κατηγορία φαρ-

μάκων για την αντιμετώπιση της ΧΝΝ, αφού έχουν καταδείξει σημαντικές νεφροπροστατευ-

τικές δράσεις, ανεξάρτητα από την παρουσία σακχαρώδη διαβήτη. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ 

Ευάγγελος Φουστέρης

Παθολόγος με εξειδίκευση στοn Σακχαρώδη Διαβήτη, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,

Ιατρικός Διευθυντής MEDOC: Mediterranean Diabetes and Obesity Clinics

Περίπου 700 εκατομμύρια άτομα πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) σε παγκό-

σμιο επίπεδο, σύμφωνα με εκτιμήσεις. Ένας στους 7 ενήλικες στις ΗΠΑ πάσχει από ΧΝΝ,

σύμφωνα με το εθνικό νεφρολογικό ίδρυμα της χώρας. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν το

γνωρίζουν, λόγω της μη ύπαρξης σχετικών συμπτωμάτων.

Η βασική αιτία εμφάνισης ΧΝΝ στον σύγχρονο κόσμο είναι ο σακχαρώδης διαβήτης,

στο πλαίσιο των μικροαγγειακών επιπλοκών του. Η διαβητική νεφροπάθεια αποτελεί το κυ-

ριότερο αίτιο νεφρικής νόσου τελικού σταδίου και έναρξης εξωνεφρικής κάθαρσης. Η εγκα-

τάσταση αυτής της επιπλοκής αυξάνει 3-12 φορές τον κίνδυνο θανάτου σε σχέση με ασθενείς

με διαβήτη χωρίς αυτές τις επιπλοκές.

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ΧΝΝ, ισχυρά προστατευτικά δεδομένα έχουμε από

τα καθιερωμένα πλέον φάρμακα του άξονα, αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου και αναστο-

λείς υποδοχέων αγγειοτασίνης: Οι μελέτες του 2001 RENAAL (για τη λοσαρτάνη) και IDNT

& IRMA 2 (για την ιρμπεσαρτάνη) αποτελούν σχετικά χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Έκτοτε έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες παρέμβασης στην παθοφυσιολογία της ΧΝΝ,

όπως το Ruboxistaurin (PKC-β αναστολέας, 2007), το Avosentan (ανταγωνιστής ενδοθηλί-

νης, 2010), η Pirfenidone (αναστολέας παραγωγής TGF-β, 2011), η Aliskiren (αναστολέας

ρενίνης) κ.ά.: Όλα απέτυχαν στο να επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου και να μειώσουν τη

θνησιμότητα των ασθενών.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά δεδομένα έχουμε πλέον με τους αναστολείς του SGLT-2 στην

πρόληψη εξέλιξης της ΧΝΝ, με τις μελέτες CREDENCE & DAPA-CKD να δίνουν σημαντικά

δεδομένα προς όφελος των ασθενών. Μάλιστα πολύ πρόσφατα ο FDA των ΗΠΑ έδωσε

έγκριση στην νταπαγλιφλοζίνη να επεκτείνει τις ενδείξεις της και για τα άτομα με ΧΝΝ (ανε-

ξαρτήτως παρουσίας διαβήτη). Αναμένουμε στο στο προσεχές μέλλον και τα αποτελέσματα

της EMPA-KIDNEY, σχετικά με τη δράση της εμπαγλιφλοζίνης στη ΧΝΝ.

Ένας νέος φαρμακευτικός παράγοντας που αναδύεται ως νεφρο-προστατευτικός είναι

η φινερενόνη, ένας τρίτης γενιάς μη στεροειδής εκλεκτικός αναστολέας των υποδοχέων των

αλατοκορτικοειδών, σε αντίθεση με τους ήδη υπάρχοντες στεροειδείς αναστολείς σπιρονο-

λακτόνη και επλερενόνη.

Η μελέτη του καθηγητή Γ. Μπάκρη και των συνεργατών του για τη φινερενόνη, FIDE-

LIO-DKD, ανακοινώθηκε στο έγκριτο περιοδικό New England Journal of Medicine το 2020.

Σε αυτή την τυχαιοποιημένη διπλή τυφλή μελέτη συμπεριελήφθησαν 5.734 ασθενείς με ΧΝΝ

και σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

Κριτήρια εισαγωγής στη μελέτη ήταν:

・Λόγος απέκκρισης λευκωματίνης προς κρεατινίνη ούρων (UACR) 30-300 mg/gr Creati-

nine, εκτιμώμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης (eGFR) 25-60 mL/min/1,73 m2 και

διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια ή

・UACR 300-5.000 mg/gr Creatinine και eGFR) 25-75 mL/min/1,73 m2

Οι συμμετέχοντες ήταν κατά μέσο όρο 65 ετών με μέση διάρκεια διαβήτη 16,6 έτη. Ένα

μικρό ποσοστό ελάμβανε GLP-1 αγωνιστές (6,9%) και SGLT-2 αναστολείς (4,6%). Όλοι οι

ασθενείς ελάμβαναν στη μέγιστη ανεκτή δόση φάρμακα του άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης,

οι οποίοι διαιρέθηκαν 1:1 σε δύο ομάδες: η πρώτη ομάδα έλαβε 10 ή 20 mg φινερενόνης

per os ενώ η δεύτερη ομάδα έλαβε placebo.
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Το σύνθετο πρωτογενές καταληκτικό σημείο ήταν ο χρόνος εμφάνισης νεφρικής ανε-

πάρκειας ή μόνιμης μείωσης τουλάχιστον κατά 40% του eGFR από την τιμή εισαγωγής στη

μελέτη ή θάνατος νεφρικής αιτιολογίας. Το δευτερογενές καταληκτικό σημείο ήταν ο χρόνος

εμφάνισης μη θανατηφόρου εμφράγματος του μυοκαρδίου, μη θανατηφόρου αγγειακού

εγκεφαλικού επεισοδίου, καρδιαγγειακού θανάτου ή νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια.

Κατά τη διάρκεια της μέσης παρακολούθησης 2,6 ετών, το πρωτογενές καταληκτικό εμ-

φανίστηκε σε 504 από 2.833 ασθενείς (17,8%) στην ομάδα της φινερενόνης και σε 600 από

τους 2.841 ασθενείς (21,1%) στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου [αναλογία κινδύνου,

0,82, 95% διάστημα εμπιστοσύνης (CI), 0,73 έως 0,93, P = 0,001]. Η μόνιμη μείωση του-

λάχιστον κατά 40% του eGFR από την τιμή εισαγωγής στη μελέτη είχε τη στατιστικά σημα-

ντική αναλογία κινδύνου 0.81 (CI 0.72-0.92), προς όφελος των χρηστών φινερενόνης. Το

δευτερογενές καταληκτικό εμφανίστηκε σε 367 ασθενείς (13,0%) και 420 ασθενείς (14,8%)

στις αντίστοιχες ομάδες (λόγος κινδύνου, 0,86, 95% CI, 0,75 έως 0,99, Ρ = 0,03). Συνολικά,

η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν παρόμοια και στις δύο ομάδες. Η επίπτωση

της διακοπής του φαρμάκου λόγω υπερκαλιαιμίας ήταν υψηλότερη για την ομάδα της φινε -

ρενόνης από ό,τι με το εικονικό φάρμακο (2,3% και 0,9%, αντίστοιχα). Όσον αφορά στη με-

ταβολή της αλβουμινουρίας, παρουσιάστηκε ήδη από το πρώτο τετράμηνο της χορήγησης

φινερενόνης μείωση κατά 31% περισσότερο του UACR έναντι εικονικού φαρμάκου.

Περισσότερο φως στην πιθανή καρδιο-προστατευτική δράση της φινερενόνης αναμένεται

να δώσει και η μελέτη FIGARO-DKD που έχει ως πρωτογενές καταληκτικό σημείο τα καρ-

διαγγειακά συμβάματα.
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Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ 

ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ 

νικόλαος Τεντολούρης

Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου, 

Α′ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

Επιδημιολογικά δεδομένα σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του ελληνικού πληθυσμού έδει-

ξαν ότι η συχνότητα της διαβητικής νεφροπάθειας (ΔΝ) μεταξύ των ατόμων με σακχαρώδη

διαβήτη είναι της τάξης του 45%. Η συχνότητα της χρόνιας διαβητικής περιφερικής αισθη-

τικοκινητικής πολυνευροπάθειας (ΔΠΝ) στο σύνολο των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη είναι

30%, όμως αυτή είναι υπερδιπλάσια στα άτομα με ΔΝ, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (62%)

έχει ευρήματα νευροπάθειας του αυτονόμου νευρικού συστήματος. Πρόσφατα δεδομένα κα-

τέδειξαν ότι η συχνότητα και η βαρύτητα της ΔΠΝ αυξάνουν με τη διάρκεια της ΔΝ. 

Η διάγνωση της ΔΠΝ βασίζεται κυρίως στην κλινική εξέταση (συμπτώματα επώδυνης ΔΝ,

επισκόπηση, δείκτης νευρολογικής ανικανότητας), ενώ σε ειδικές περιπτώσεις απαιτείται

παραπομπή σε νευρολόγο ή ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος. Για τη διάγνωση της νευροπάθειας

του αυτονόμου νευρικού συστήματος απαιτούνται ειδικές εξετάσεις ανάλογα με τις ενδείξεις

και το σύστημα που προσβάλλεται. Για παράδειγμα, η νευροπάθεια του καρδιακού αυτονό-

μου νευρικού συστήματος (ΝΚΑΝΣ) ελέγχεται με τις κλασικές δοκιμασίες κατά Ewing και

Clarke, η γαστροπάρεση με μελέτη της κένωσης του στομάχου μετά κατανάλωση ραδιοσεση-

μασμένης τροφής, η δυσλειτουργία της ουροδόχου κύστης με ουροδυναμικό έλεγχο κ.ο.κ. 

Δεν υπάρχει αιτιολογική φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση της ΔΠΝ ή της νευ-

ροπάθειας του αυτονόμου νευρικού συστήματος και η καλή ρύθμιση του διαβήτη είναι πρω-

ταρχικής σημασίας για την πρόληψη της εμφάνισης και την αναστολή της εξέλιξης αυτής

της επιπλοκής. Στους ασθενείς με επώδυνα συμπτώματα ΔΠΝ χορηγούνται φάρμακα όπως

είναι τα αντικαταθλιπτικά (τρικυκλικά και αναστολείς της επαναπρόσληψης της σεροτονίνης

και της νοραδρεναλίνης) καθώς και τα νεότερα αντιεπιληπτικά (γκαμπαπεντίνη και πρεγκα-

μπαλίνη) που έχουν ένδειξη χορήγησης στον νευροπαθητικό πόνο. Τα φάρμακα αυτά χορη-

γούνται σε μικρή ή μέτρια δόση και αυτή τιτλοποιείται μέχρις ότου υπάρξει ικανοποιητική

ανταπόκριση. Σε μη ανταπόκριση στη μονοθεραπεία, συνιστάται η χορήγηση συνδυασμού

φαρμάκων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες. Οπιούχα αναλγητικά χορηγούνται σε

εξαιρετικά ανθεκτικές περιπτώσεις πόνου, σε μικρές δόσεις και για μικρό χρονικό διάστημα.

Η ΝΚΑΝΣ εκδηλώνεται ως ταχυκαρδία ηρεμίας, ορθοστατική υπόταση ή σιωπηλή ισχαι-

μία του μυοκαρδίου. Μια προοπτική μελέτη διάρκειας 5 ετών έδειξε ότι η ΝΚΑΝΣ ήταν ανε-

ξάρτητος παράγοντας πρόβλεψης της θνητότητας σε άτομα με ΔΝ σταδίου 4 και 5. Για την

ταχυκαρδία ηρεμίας χορηγούνται β-αδρενεργικοί αναστολείς ενώ για την ορθοστατική υπό-

ταση συνιστάται ελαστική περίδεση των κάτω άκρων, η ανύψωση της πλάτης του κρεβατιού

στην κατάκλιση και η χορήγηση αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης

βραχείας διάρκειας δράσης το βράδυ. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η χορήγηση ερυθροποιητίνης

ή μιδοδρίνης βοηθάει στη συμπτωματική ανακούφιση και βελτιώνει τη διαταραχή. Η γαστρο -

πάρεση αντιμετωπίζεται με τη χορήγηση προκινητικών παραγόντων (μετοκλοπραμίδη, δομπε -

ριδόνη) και με διαιτολογικές συμβουλές. Για τη διαβητική διάρροια συνιστάται η χορήγηση

αντιδιαρροϊκών τύπου διφαινοξυλάτης ή ατροπίνης, και η χορήγηση αντιμικροβιακών ευ-

ρέος φάσματος. Δεν υπάρχει φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση της δυσλειτουργίας

της ουροδόχου κύστης και συνιστάται προγραμματισμένη ούρηση σε τακτικά διαστήματα

και η άσκηση πίεσης στο υπογάστριο κατά τη διάρκεια της ούρησης για την κένωση της κύ-

στης. Σε προχωρημένα στάδια συνιστάται αυτοκαθετηριασμός. 
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ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

νικόλαος Παπάνας

Καθηγητής Παθολογίας-Σακχαρώδους Διαβήτη, 

Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου-Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού

Β΄ Παθολογική Κλινική, 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης,

Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ομάδας Μελέτης Διαβητικού Ποδιού

Το διαβητικό πόδι παραμένει κύριο αίτιο νοσηρότητας σε ασθενείς με χρόνια νεφρική

νόσο, ιδίως σε εκείνους που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση. Οι κύριες βλάβες του

περιλαμβάνουν δυσίατες εξελκώσεις και ισχαιμικές αλλοιώσεις, οι οποίες μπορεί να επιμο-

λυνθούν και/ή να οδηγήσουν σε σοβαρή γάγγραινα. Η συχνότητα και η σοβαρότητα των

αλλοιώ σεων στο διαβητικό πόδι αυξάνουν παράλληλα με την έκπτωση της νεφρικής λειτουρ-

γίας. Ειδικά σε ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου, η συχνότητα του διαβητικού πο-

διού διπλασιάζεται, ενώ η συχνότητα των ακρωτηριασμών αυξάνεται κατά 6,5-10 φορές, σε

σχέση με τον γενικό πληθυσμό των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη. Κατά το πρώτο έτος από

την έναρξη της αιμοκάθαρσης, η συχνότητα ελκών διαβητικού ποδιού αυξάνεται κατά >3

φορές και η συχνότητα ακρωτηριασμών σχεδόν κατά 32 φορές. Οι αντίστοιχες συχνότητες

διατηρούνται σε παρόμοια υψηλά επίπεδα κατά τα επόμενα 4 έτη. Σε άλλη μελέτη, ο διάμε-

σος χρόνος θεραπείας υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας σε άτομα με έλκη διαβητι-

κού ποδιού ήταν 7 μήνες. 

Ο ρόλος της αιμοκάθαρσης μπορεί να συνοψιστεί στα εξής: α) βαρύτερη νεφρική νόσος,

συνήθως και μακρότερης διάρκειας, με αποτέλεσμα την προΰπαρξη σοβαρής αθηροσκλήρω-

σης, β) ιστική υποξία κατά την αιμοκάθαρση, γ) επιδείνωση της αιμάτωσης των κάτω άκρων

λόγω σοβαρής υπότασης κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ή αμέσως έπειτα από αυτήν, δ) αλ-

λαγή των προτεραιοτήτων ιατρικής φροντίδας, με παραμέληση του διαβητικού ποδιού. 

Στην παθογένεια συμμετέχουν οι κλασικοί τρεις κύριοι μηχανισμοί: η ισχαιμία λόγω πε-

ριφερικής αρτηριακής νόσου, η διαβητική νευροπάθεια και η ευπάθεια σε λοιμώξεις. Στους

ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο, η παθολογία που οφείλεται σε αυτούς τους μηχανισμούς

είναι, κατά κανόνα, σοβαρότερη. Είναι συχνότερη η συνύπαρξη ισχαιμίας και νευροπάθειας,

λόγω της βαρύτερης αθηροσκλήρωσης και συχνά τουλάχιστον λόγω της μεγαλύτερης διάρ-

κειας του σακχαρώδους διαβήτη. Η περιφερική νευροπάθεια επιδεινώνεται από την επιπρό-

σθετη ουραιμική νευροπάθεια. Η ευπάθεια σε λοιμώξεις μπορεί να επιδεινωθεί λόγω

ουραιμικών τοξινών και κακής θρέψης. Οι ανωτέρω διαταραχές είναι ακόμα σοβαρότερες

σε ασθενείς που έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού. 

Η διάγνωση ακολουθεί τις γενικές αρχές που ισχύουν για κάθε άτομο με διαβητικό πόδι.

Πρέπει να γίνει έλεγχος της περιφερικής κυκλοφορίας και διάγνωση της περιφερικής νευ-

ροπάθειας με τις καθιερωμένες μεθόδους. Η διάγνωση της λοίμωξης παραμένει κλινική με

αναζήτηση σημείων φλεγμονής. Με τις απεικονιστικές εξετάσεις (ακτινογραφία, υπερηχο-

γράφημα, αξονική και μαγνητική τομογραφία, σπινθηρογράφημα οστών, νεότερες ραδιο-

νουκλιδικές μέθοδοι) μπορούμε να εκτιμήσουμε την έκταση της λοίμωξης καθώς και την

παρουσία τυχόν εν τω βάθει αποστήματος και/ή οστεομυελίτιδας. Οι καλλιέργειες (ιδανικά

ιστού) μας βοηθούν στην επιλογή της κατάλληλης αντιμικροβιακής θεραπείας. 

Η θεραπεία ακολουθεί τις γενικές αρχές αντιμετώπισης των παθογενετικών μηχανισμών.

Αν χρειάζεται, πρέπει να γίνει αποκατάσταση της περιφερικής κυκλοφορίας, είτε με χει-
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ρουργική τοποθέτηση παρακαμπτήριου μοσχεύματος είτε με ενδοαυλική επαναγγείωση.

Μπορεί να χρειαστεί περιορισμένος ή εκτεταμένος χειρουργικός καθαρισμός ή καθαρισμός

με εναλλακτικές μεθόδους. Για την αποσόβηση περαιτέρω μηχανικής καταπόνησης των πε-

ριοχών εξέλκωσης χρειάζεται αποφόρτιση με νάρθηκες, ειδικά υποδήματα κ.λπ. Φυσικά η

λοίμωξη πρέπει να θεραπεύεται άμεσα και επιθετικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να

χρησιμοποιηθούν και επικουρικές θεραπείες (π.χ., αντλία κενού, αυξητικοί παράγοντες,

υποκατάστατα δέρματος κ.λπ.). 

Το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται στο πλαίσιο έμπειρης ομάδας με τη

συνεργασία ειδικοτήτων. Ιδιαίτερα κατά την τελευταία πενταετία και ιδιαίτερα στα άτομα

με χρόνια νεφρική νόσο, το διαβητικό πόδι μπορεί να χρειαστεί κατεπείγουσα ανάγκη αντιμε -

τώπισης, γεγονός που αυξάνει τις απαιτήσεις τεχνογνωσίας, πόρων και οργάνωσης ειδικών

ομάδων.

Τέλος, η εκπαίδευση των ασθενών για τους κινδύνους του διαβητικού ποδιού και για

την καθημερινή του φροντίδα είναι απαραίτητη. Στα άτομα με χρόνια νεφρική νόσο, τα μέτρα

αυτά συμβάλλουν αποτελεσματικά στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη του διαβητικού

ποδιού.
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Η ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜIΑ ΚΑΙ Η ΣΧEΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙA ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΕΦΡO

Πέτρος θωμάκος 

Παθολόγος – Διαβητολόγος, Διαβητολογικό Κέντρο & Κλινική, Νοσοκομείο «Υγεία» Αθήνα

Η υπογλυκαιμία είναι η σημαντικότερη παρενέργεια της θεραπείας του Σακχαρώδη Δια-

βήτη (ΣΔ). Η συχνότητά της είναι πολύ υψηλή στον ΣΔ Τύπου 1 και στα άτομα με ΣΔ Τύπου

2, που λαμβάνουν ινσουλίνη ή/και σουλφονυλουρίες. Η επίδραση της υπογλυκαιμίας στη

λειτουργία της καρδιάς και των νεφρών είναι αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης, καθώς τα

καρδιαγγειακά-νεφρικά νοσήματα έχουν αυξημένο επιπολασμό και επιπλέον αποτελούν την

κυριότερη αιτία θανάτου μεταξύ των ατόμων με ΣΔ. Η αύξηση της καρδιακής συχνότητας,

ενός εκ των κυριότερων αδρενεργικών συμπτωμάτων της υπογλυκαιμίας, βοηθά τον άνθρω -

πο να αντιλαμβάνεται τα υπογλυκαιμικά επεισόδια, γεγονός που τον ωθεί να καταναλώσει

υδατάνθρακες για να τα ανατάξει. Στις περιπτώσεις ατόμων με ανεπίγνωστη υπογλυκαιμία,

όπου τα αδρενεργικά συμπτώματα μπορεί να απουσιάζουν εντελώς, ο κίνδυνος εμφάνισης

σοβαρής υπογλυκαιμίας αυξάνεται κατά 3-6 φορές. 

Η αιμοδυναμική απάντηση του καρδιαγγειακού συστήματος στην υπογλυκαιμία συνε-

πάγεται αύξηση της καρδιακής συχνότητας, της συστολικής αρτηριακής πίεσης, της καρ-

διακής παροχής, της συσταλτικότητας του μυοκαρδίου και της ελαστικότητας των αγγείων,

καθώς και μείωση της διαστολικής και της κεντρικής αρτηριακής πίεσης.

Η υπογλυκαιμία αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων και έχει

συσχετισθεί με την εμφάνιση καρδιακών αρρυθμιών. Η παρατεταμένη σοβαρή υπογλυκαιμία

εγκυμονεί τον κίνδυνο έκλυσης κακοήθων κοιλιακών αρρυθμιών και μπορεί να οδηγήσει

ακόμα και στον θάνατο. Κατά τη διάρκεια ενός υπογλυκαιμικού επεισοδίου μπορεί να προ-

κληθεί παράταση του διαστήματος QT, επιπέδωση του επάρματος Τ και διαταραχές της καρ-

διακής επαναπόλωσης. Επίσης, ένα υπογλυκαιμικό επεισόδιο μπορεί να προκαλέσει

παράταση του διαστήματος QT σε συνδυασμό με φλεβοκομβική βραδυκαρδία. Σε μελέτες

που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονη συνεχής καταγραφή γλυκόζης (CGM) σε συνδυασμό με

ΗΚΓ, η υπογλυκαιμία συσχετίστηκε με διαταραχή της μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθ-

μού (HRV) και επεισόδια καρδιακών αρρυθμιών. Η υπογλυκαιμία μπορεί να διαταράξει τη

λειτουργία των αρτηριακών τασεοϋποδοχέων, ακόμα και 24 ώρες μετά την εκδήλωσή της.

Επίσης, μπορεί να προκαλέσει ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, σε συνδυασμό με αύξηση των

δεικτών οξειδωτικού stress και φλεγμονής. Κατά την υπογλυκαιμία αναστέλλεται ο μηχανι -

σμός ινωδόλυσης, αυξάνεται η ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων και η παραγωγή προφλεγ-

μονωδών κυτοκινών. Δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμα κατά πόσον η συνεχής έκθεση σε

υπογλυκαιμικά επεισόδια αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης ενός μείζονος καρδιαγγειακού

συμβάματος ή λειτουργεί προστατευτικά μέσω ανάπτυξης προστατευτικών μεταβολικών μη-

χανισμών (preconditioning). 

Οι καρδιαγγειακές επιπτώσεις της υπογλυκαιμίας είναι πολύ σοβαρότερες στους ασθε-

νείς με στεφανιαία νόσο και καρδιακή ανεπάρκεια. Στα άτομα με μεγάλη διάρκεια νόσου,

που παρουσιάζουν αυξημένη σκληρία των αγγείων, η προσαρμογή στις αιμοδυναμικές αλ-

λαγές της υπογλυκαιμίας διαταράσσεται. Στα άτομα με νευροπάθεια του ΑΝΣ η υπογλυκαι-

μία αποτελεί δείκτη ολικής θνησιμότητας. Ο στόχος της γλυκαιμικής ρύθμισης πρέπει να

εξατομικεύεται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενούς. 

Ο νεφρός παίζει ουσιαστικό ρόλο στην ομοιοστασία της γλυκόζης. Εκτιμάται ότι από το

εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο, μέσω των συμμεταφορέων SGLT και GLUT, επαναρροφώνται

περίπου 180 γρ. γλυκόζης ημερησίως. Οι νεφροί συνεισφέρουν σε ποσοστό 20%-25% (πε-
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ρίπου 2-2,5 μmol/kg/min) στη συνολική ενδογενή παραγωγή γλυκόζης. Κατά τη διάρκεια

της υπογλυκαιμίας μειώνεται η αιμάτωση των νεφρών και ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης

(GFR). Επιπροσθέτως, ο ρυθμός της χρησιμοποίησης της γλυκόζης μειώνεται κατά 65% σε

σχέση με την ευγλυκαιμία. Σε σχετική μελέτη έχει περιγραφεί ότι κατά τη διάρκεια τεχνητής

υπογλυκαιμίας η παραγωγή γλυκόζης από τον νεφρό αυξάνεται από 1,88±0.7 σε 3,65±0.5

μmol/kg/min, σε σύγκριση με την ευγλυκαιμία. Η αύξηση της παραγωγής γλυκόζης γίνεται

μέσω της νεογλυκογένεσης. 

Οι ασθενείς με ΧΝΑ και ΣΔ παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο υπογλυκαιμίας. Η διάρκεια

της ΧΝΑ και ο βαθμός της νεφρικής δυσλειτουργίας αποτελούν προγνωστικούς παράγοντες

για την εμφάνιση υπογλυκαιμίας. Η ελαττωμένη παραγωγή γλυκόζης από τους νεφρούς και

η μείωση της κάθαρσης (όταν GFR<15-20 mL/min/1,73m2) και του μεταβολισμού (σε ανε-

πάρκεια τελικού σταδίου) της ινσουλίνης, συγκαταλέγονται στα αίτια αυξημένου κινδύνου

υπογλυκαιμίας στα άτομα με ΧΝΑ. Η χρήση σουλφονυλουριών σε ασθενείς με ΧΝΑ αντεν-

δείκνυται γιατί μπορεί να προκαλέσει παρατεταμένες και υποτροπιάζουσες υπογλυκαιμίες,

που χρήζουν νοσοκομειακής αντιμετώπισης.
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ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΗΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ 

Μαρία Β. Γραμματίκη

Ενδοκρινολόγος, Επιμελήτρια Β′ ΕΣΥ, Τμήμα Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού –

Διαβητολογικό Κέντρο Α′ Παθολογικής Κλινικής, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Από το 2005 μέχρι και σήμερα, η μετφορμίνη προτείνεται από τις κατευθυντήριες οδη-

γίες ως πρώτης γραμμής φαρμακολογική θεραπεία για τη γλυκαιμική ρύθμιση των ασθενών

με ΣΔΤ2.

Διανύοντας την περίοδο της «καρδιαγγειακής ασφάλειας των αντιδιαβητικών φαρμάκων»

και μετά από τις πρόσφατες δημοσιεύσεις σχετικά με την καρδιοπροστατευτική δράση των

νεότερων αντιδιαβητικών σκευασμάτων (GLP-1RA, SGLT2i) είναι αναγκαίο να προσεγγίσου -

με εκ νέου τη μετφορμίνη από τη σκοπιά της καρδιαγγειακής ασφάλειας. Μολονότι αρχικά

θεωρήθηκε ένα καρδιοπροστατευτικό φάρμακο βάσει των αποτελεσμάτων της UKPDS34, ο

μικρός αριθμός των συμμετεχόντων στην υπομελέτη αυτή οδήγησε στην επανεξέταση αυτών

των συμπερασμάτων. Σε μια πρόσφατη μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων μελετών καρδιαγ-

γειακών εκβάσεων ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και μονοθεραπεία με μετφορ-

μίνη έναντι δίαιτας και άσκησης ή λήψης placebo, η μετφορμίνη απέδειξε την καρδιαγγειακή

της ασφάλεια εμφανίζοντας θετική αλλά όχι στατιστικά σημαντική επίδραση στις καρδιαγ-

γειακές εκβάσεις. Στην ιδιαίτερη ομάδα των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια, πρόσφατες

μελέτες παρατήρησης, μετά το 2006 και την άρση από τον FDA της μέχρι τότε απόλυτης

αντένδειξης της χρήσης της μετφορμίνης σε καρδιακή ανεπάρκεια, έχουν δείξει σημαντική

μείωση του κινδύνου θανάτου από οποιαδήποτε αιτία στους ασθενείς που λαμβάνουν μετ-

φορμίνη. Φυσικά τα αποτελέσματα αυτά θα πρέπει να επιβεβαιωθούν και από τυχαιοποιη-

μένες κλινικές μελέτες. Με δεδομένο ότι είναι πολύ αμφίβολο να προκύψουν στο μέλλον

διπλά τυφλές πολυκεντρικές τυχαιοποιημένες μελέτες καρδιαγγειακών εκβάσεων για τη μετ-

φορμίνη και με τα μέχρι στιγμής υπάρχοντα στοιχεία μπορούμε να πούμε με σιγουριά πως

η επίδρασή της στο καρδιαγγειακό σύστημα είναι τουλάχιστον ουδέτερη και η χρήση της

στους ασθενείς με ΣΔΤ2 και αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο πρέπει να συνεχίσει να εν-

θαρρύνεται. Σήμερα, οι καρδιοπροστατευτικές δράσεις της μετφορμίνης αποδίδονται τόσο

στις αποδεδειγμένες μεταβολικές της δράσεις όσο και στις μη μεταβολικές υπο διερεύνηση

δράσεις της, απευθείας στο καρδιαγγειακό σύστημα. Για τη διερεύνηση των δράσεων αυτών

έχουν πραγματοποιηθεί και συνεχίζουν να πραγματοποιούνται μελέτες με χρήση μετφορμί-

νης σε ασθενείς αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου αλλά χωρίς ΣΔΤ2.

Πολλά νεότερα δεδομένα υπάρχουν και για τη σχέση της μετφορμίνης και της διαβητικής

νεφρικής νόσου. Ο κίνδυνος της γαλακτικής οξέωσης που απαγόρευε τη χρήση της μετφορ-

μίνης σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια σταδίου 3 έχει απομακρυνθεί και με τις τρέχουσες

εκτιμήσεις η σχετιζόμενη με μετφορμίνη γαλακτική οξέωση εκτιμάται ότι συμβαίνει σε <10

περιπτώσεις ανά 100.000 ανθρωποέτη έκθεσης στο φάρμακο. Από το 2016 και την αναθεώ -

ρηση των συστάσεων για τη βασιζόμενη στο eGFR χρήση της μετφορμίνης, αυτή μπορεί να

συνεχίζεται και στο στάδιο 3Β (eGFR 30-44 ml/min/1,73²) με μείωση δόσης στο 50% και

monitoring νεφρικής λειτουργίας ανά 3 μήνες. Συνεχίζει να αντενδείκνυται η χρήση της σε

ασθενείς με ΧΝΝ σταδίου 4 και 5. Εκτός όμως από την ασφαλή για τους νεφρούς χρήση

της, νεότερα δεδομένα in vitro μελετών και μελετών σε πειραματόζωα προσδίδουν στη μετ-

φορμίνη και νεφροπροστατευτικές ιδιότητες, καθώς παρατηρούν ότι η χρήση της μειώνει τη

διαμεσοσωληναριακή ίνωση, μειώνει το μέγεθος των κύστεων σε μοντέλα πολυκυστικής
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νόσου των νεφρών, προλαμβάνει τη νεφροπάθεια που προκαλείται από νεφροτοξικά φάρμα -

κα και συγκεκριμένα σε μοντέλα διαβητικής νεφρικής νόσου μειώνει τη γλυκοζοεξαρτώμενη

απόπτωση των ανθρώπινων ποδοκυττάρων και την αλβουμινουρία. Το 2020 δημοσιεύτηκαν

τα αποτελέσματα μιας αναδρομικής μελέτης παρατήρησης με δεδομένα από περισσότερους

από 10.000 ασθενείς με ΣΔΤ2 και νεφρική νόσο όπου επιβεβαιώνουν μερικώς τις παραπάνω

παρατηρήσεις καθώς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μετφορμίνη μειώνει τον κίνδυνο θα-

νάτου από οποιαδήποτε αιτία και την εξέλιξη σε τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια στους

ασθενείς με ΧΝΝ και ΣΔΤ2, ιδιαίτερα σε αυτούς που βρίσκονται στο στάδιο 3Β. Τα αποτε-

λέσματα αυτά είναι τόσο ενθαρρυντικά που η χρήση της μετφορμίνης πλέον μελετάται και

σε ασθενείς με νεφρική νόσο χωρίς ΣΔΤ2, στην προσπάθεια ένα παλιό φάρμακο να αποκτήσει

νέα ένδειξη και να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις πλειοτρόπες δράσεις της μετφορμίνης. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Effect of intensive blood-glucose control with metformin on complications in overweight patients with type 2 diabetes

(UKPDS 34). UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Lancet 1998; 352: 854-65.

Griffin SJ, Leaver JK, Irving GJ. Impact of metformin on cardiovascular disease: a meta-analysis of randomized trials
among people with type 2 diabetes. Diabetologia 2017; 60: 1620-9. 

Eurich DT, Weir DL, Majumdar SR, et al. Comparative safety and effectiveness of metformin in patients with diabetes
mellitus and heart failure: systematic review of observational studies involving 34,000 patients. Circ Heart Fail
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ 

Γεώργιος ν. Τσιάντας 

Γενικός Αρχίατρος, Παθολόγος με εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη, 

Διευθυντής Β′ Παθολογικής Κλινικής, 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη

Η ινσουλίνη είναι ο αρχαιότερος και ισχυρότερος υπογλυκαιμικός παράγοντας που

έχουμε στη διάθεσή μας για την αντιμετώπιση του ΣΔ. Είναι το μόνο φάρμακο που δεν έχει

αντενδείξεις και μπορεί να χορηγηθεί σε όλες τις παθολογικές καταστάσεις. Τα δύο μεγάλα

μειονεκτήματα της θεραπείας με ινσουλίνη παραμένουν οι υπογλυκαιμίες και η αύξηση του

σωματικού βάρους. Βέβαια το μέγεθος αυτών των ανεπιθύμητων ενεργειών ποικίλλει και

εξαρτάται από το είδος και το σχήμα της ινσουλινοθεραπείας. Για παράδειγμα, οι παλαιό-

τερες ανθρωπίνου τύπου ινσουλίνες συσχετίζονται με περισσότερες υπογλυκαιμίες συγκρι-

τικά με τα σύγχρονα μόρια των αναλόγων, ή το σχήμα βασικής ινσουλίνης σε συνδυασμό με

δισκία επίσης παρουσιάζει λιγότερες υπογλυκαιμίες συγκριτικά με τα μείγματα των ινσου-

λινών. Η χρήση της ινσουλίνης στην καθημερινή κλινική πρακτική είναι αναγκαιότητα όχι

μόνο για τον ΣΔτ1 αλλά και για τον ΣΔτ2. Έχει αποδειχθεί ότι κατά τη στιγμή της διάγνωσης

του ΣΔ τύπου 2 έχουμε απώλεια κατά 50% της εκκριτικής ικανότητας των β κυττάρων με

προοπτική απώλειας του υπόλοιπου 50% κατά τα επόμενα χρόνια. Παρά το ότι οι σύγχρονοι

αλγόριθμοι από το 2007 και μετά προτείνουν την ινσουλινοθεραπεία από το δεύτερο θερα-

πευτικό βήμα αμέσως μετά τη μετφορμίνη, στην πράξη λόγω των ιδιαιτεροτήτων της παρα-

μένει το έσχατο θεραπευτικό μέσο στη θεραπεία του ΣΔ τύπου 2. 

Η ινσουλίνη αποτελεί σημαντικό μέσο επίτευξης των γλυκαιμικών στόχων σε ασθενείς

με ΣΔ και εγκατεστημένη καρδιαγγειακή και χρόνια νεφρική νόσο. Στο πλαίσιο της εξατομί-

κευσης και λαμβάνοντας υπόψη τις συννοσηρότητες, τις εγκατεστημένες αγγειακές επιπλο-

κές και την επικινδυνότητα της υπογλυκαιμίας, οι γλυκαιμικοί στόχοι σε αυτούς τους

ασθενείς θα μπορούσαν να είναι χαλαρότεροι. Η υπογλυκαιμία είναι μια επικίνδυνη κατά-

σταση γι’ αυτούς τους ασθενείς η οποία μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακές αρρυθμίες και

θάνατο. Στη μελέτη Accord η ομάδα των ασθενών με εντατική ρύθμιση της γλυκόζης και

στόχο HbA1c<6 παρουσίασε αυξημένη θνητότητα. Από το 2018 και μετά τη δημοσιοποίηση

των αποτελεσμάτων των μεγάλων μελετών καρδιαγγειακής ασφάλειας, η θέση της ινσουλι-

νοθεραπείας στους θεραπευτικούς αλγόριθμους άλλαξε. Για τους ασθενείς με εγκατεστημένη

καρδιαγγειακή και χρόνια νεφρική νόσο η έναρξη της ινσουλίνης χρονικά τοποθετείται στο

τρίτο θεραπευτικό βήμα μετά τη χρήση μετφορμίνης, SGLT-2 και GLP-1. Η ινσουλινοθερα-

πεία χαρακτηρίζεται ως μια ασφαλής-ουδέτερη θεραπεία γι’ αυτούς τους ασθενείς και η

έναρξή της γίνεται όπως πάντα με βασική ινσουλίνη. Οι βασικές ινσουλίνες με την περισσό-

τερο επίπεδη καμπύλη (λιγότερες υπογλυκαιμίες) και τη μεγαλύτερη διάρκεια δράσης, είναι

η ινσουλίνη glargine 300 U/ml και η ινσουλίνη degludec. 

Επίσης αυτές οι δύο ινσουλίνες είναι οι μόνες που διαθέτουν μελέτες καρδιαγγειακής

ασφάλειας. Στη μελέτη Origin η ινσουλίνη glargine 100 U/ml χορηγούμενη σε πρωτοδια-

γνωσθέντες και καρδιαγγειακά επιβαρυμένους ασθενείς απέδειξε την ουδετερότητά της όσον

αφορά το σύνθετο τριπλό καταληκτικό σημείο καρδιαγγειακός θάνατος –μη θανατηφόρο έμ-

φραγμα–μη θανατηφόρο ΑΕΕ. Στη μελέτη Devote η ινσουλίνη degludec συγκρίθηκε με την

glargine 100 U/ml και απέδειξε τη μη κατωτερότητά της όσον αφορά το θέμα της καρδιαγ-

γειακής ασφάλειας. Ο προτεινόμενος τρόπος έναρξης και τιτλοποίησης της ινσουλίνης για

ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο είναι ο ίδιος με τους υπολοίπους. Η περαιτέρω εντατικο-
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ποίηση εφόσον απαιτείται κι αφού ο ασθενής έχει πάρει GLP-1 γίνεται σταδιακά με την προ-

σθήκη γευματικών ινσουλινών πριν από τα γεύματα (σχήματα basal plus και basal bolus).

Γνώμη του γραφόντος είναι ότι γι’ αυτούς τους ασθενείς το ασφαλέστερο θεραπευτικό σχήμα

είναι ο συνδυασμός βασικής ινσουλίνης με GLP-1, SGLT-2 και μετφορμίνη. Οι γευματικές

ινσουλίνες επειδή αυξάνουν τον κίνδυνο της υπογλυκαιμίας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται

με μεγάλη προσοχή. Τα δε μείγματα ινσουλίνης θα πρέπει να αποφεύγονται.

Για τους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι διατρέχουν υψη-

λότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια. Με βάση την παθοφυσιολογία οι ασθενείς

αυτοί παρουσιάζουν αυξημένη αντίσταση στην ινσουλίνη, μειωμένη εκκριτική ικανότητα

από το β κύτταρο, αυξημένη κάθαρση της ινσουλίνης και μειωμένη παραγωγή γλυκόζης από

τον νεφρό. Έτσι στα αρχικά στάδια της ΧΝΝ επικρατούν οι δύο πρώτες διαταραχές με απο-

τέλεσμα την υπεργλυκαιμία, ενώ στα τελευταία (στάδιο 4 και 5) επικρατούν οι δύο τελευταίες

με αποτέλεσμα την υπογλυκαιμία. Στην πράξη θα πρέπει τακτικά να υπολογίζουμε τον εκτι-

μώμενο ρυθμό σπειραματικής διήθησης προκειμένου να τροποποιούμε τις δόσεις πολλών

φαρμάκων τα οποία είτε δίδονται με μειωμένη δόση, είτε αντενδείκνυνται. Για τον λόγο αυτό

η ινσουλινοθεραπεία διαδραματίζει βασικό ρόλο στη ρύθμιση αυτών των ασθενών και απο-

τελεί μονόδρομο για τα τελικά στάδια ΧΝΝ και την αιμοκάθαρση. Η έναρξη και η εντατικο-

ποίηση της ινσουλινοθεραπείας γίνεται όπως και παραπάνω αναφέραμε με μόνη διαφορά

τον υπολογισμό της δόσης. Έτσι για GFR>50 ml/min δίνουμε το 100% της υπολογιζόμενης

δόσης. Για GFR μεταξύ 10 και 50 ml/min δίνουμε το 75% και για GFR<10 ml/min δίνουμε

το 50%. Στα τελικά στάδια ΧΝΝ και λόγω αντένδειξης χρήσης άλλων κατηγοριών υπογλυ-

καιμικών φαρμάκων η εντατικοποίηση με σχήματα basal plus και basal bolus είναι πιο πι-

θανή. Παρ’ ότι και τα σχήματα αυτά αυξάνουν τον κίνδυνο της υπογλυκαιμίας συγκριτικά

με το σχήμα basal + δισκία είναι προτιμότερα και περισσότερο ευέλικτα από τη χρήση των

μειγμάτων ινσουλίνης. Για τους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς η ινσουλινοθεραπεία αποτελεί

την πρώτη, αν όχι τη μοναδική, επιλογή. Καθώς βελτιώνεται η ουραιμία, μειώνεται η αντί-

σταση και αυξάνεται η έκκριση της ενδογενούς ινσουλίνης και έτσι μειώνονται και οι ανά-

γκες της εξωγενούς χορήγησης. Επίσης κατά την αιμοκάθαρση έχουμε σημαντική απώλεια

γλυκόζης η οποία συμβάλλει στον αυξημένο κίνδυνο υπογλυκαιμίας. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ, ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ ΚΑΙ

ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ: ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 

Κυπαρισσία Καρατζίδου

Παθολόγος – Διαβητολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Α′ Παθολογική Κλινική, ΓΝ «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

Ο διαβήτης αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου με την καρδιαγγειακή

νόσο να είναι η κύρια αιτία θανάτου σε ασθενείς με ΣΔτ2 και το 45% των θανάτων να οφεί-

λεται στη στεφανιαία νόσο.

Κλινικό περιστατικό: άνδρας 70 χρ., ΣΔτ2 από 15ετίας, ΒΣ=97 kg, BMI=30,9 kg/m2,

HbA1c=7,6%, MDRD=73 ml/min/1,73 m2, λόγος αλβουμίνης/κρεατινίνης 230 mg/g. Tρέ-

χουσα θεραπεία για τον διαβήτη βιλταγλιπτίνη/μετφορμίνη 50/1.000 mg x2, γλικλαζίδη 60

mg.

Υπόλοιπο ιστορικό: ΧΚΜ από 20ετίας υπό Rivoraxaban 20 mg, 3 ισχαιμικά ΑΕΕ με το

τελευταίο το 2014 χωρίς υπολειμματική νευρολογική σημειολογία. Τον 11/2010 STEMI

κάτω-πλάγιου τοιχώματος με διενέργεια αγγειοπλαστικής στην περισπωμένη αρτηρία.

Βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών της ADA του 2021:

Σε ασθενείς με ήδη εγκατεστημένη αθηροσκληρυντική καρδιαγγειακή νόσο (ASCVD) ή

με παράγοντες υψηλού κινδύνου ASCVD (ηλικία > 55 χρ. με στένωση στεφανιαίων ή καρωτί -

δων ή αρτηριών κάτω άκρων >50% ή υπερτροφία της αριστερής κοιλίας), ασχέτως της τιμής

της HbΑ1c ή της λήψης μετφορμίνης συνιστάται η χορήγηση GLP-1 αναλόγου ή SGLT2-

αναστολέα με αποδεδειγμένο καρδιαγγειακό όφελος.

Σε μελέτες καρδιαγγειακής ασφάλειας με αναστολείς SGLT-2 σε ασθενείς ΣΔτ2 υψηλού

καρδιαγγειακού κινδύνου έναντι εικονικού φαρμάκου η εμπαγλιφλοζίνη στη μελέτη EMPA-

REG μείωσε κατά 13% το πρωτογενές τελικό σημείο (ΠΤΣ: καρδιαγγειακός θάνατος, μη θα-

νατηφόρο έμφραγμα μυοκαρδίου, μη θανατηφόρο ΑΕΕ), την ολική θνητότητα κατά 32%, τον

καρδιαγγειακό θάνατο κατά 38%, τη νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια κατά 35% και την

επιδείνωση ή νέα εμφάνιση νεφρικής ανεπάρκειας κατά 39%.

Η καναγλιφλοζίνη στη μελέτη CANVAS/CANVAS-R μείωσε το ΠΤΣ κατά 14%, τη νοση-

λεία για καρδιακή ανεπάρκεια κατά 33% και είχε ευνοϊκή επίδραση στις νεφρικές εκβάσεις

της τάξεως του 40%. Δυστυχώς παρατηρήθηκε αυξημένος κίνδυνος ακρωτηριασμών των

κάτω άκρων (HR=1,97). Στη μελέτη DECLARE-TIMI 58 με τη δαπαγλιφλοζίνη παρατηρήθηκε

μείωση κατά 17% στο συμπρωτεύον τελικό σημείο (ΚΔ θάνατος, νοσηλεία για καρδιακή ανε-

πάρκεια), μείωση κατά 27% στη νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια και όφελος της τάξεως

24% στις νεφρικές εκβάσεις.

Στις μελέτες καρδιαγγειακής ασφάλειας των GLP-1 αναλόγων έναντι εικονικού φαρμάκου

παρατηρήθηκε στη μελέτη LEADER με τη λιραγλουτίδη μείωση κατά 13% στο ΠΤΣ, 22% στην

ολική και καρδιαγγειακή θνητότητα και 22% όφελος στις νεφρικές εκβάσεις. Στη μελέτη

REWIND με την ντουλαγλουτίδη σε άτομα με ΣΔτ2 που στη μεγάλη τους πλειοψηφία 

(68,5%) ήταν άτομα πρωτογενούς πρόληψης για καρδιαγγειακή νόσο, δηλαδή είχαν μόνο πα-

ράγοντες κινδύνου, υπήρχε μείωση κατά 12% στο ΠΤΣ, σημαντική μείωση κατά 24% στην εμ-

φάνιση ΑΕΕ, και ευνοϊκή επίδραση στις νεφρικές εκβάσεις της τάξεως του 15%.

Με βάση τα ανώτερα δεδομένα αποφασίστηκε η διακοπή της βιλταγλιπτίνης και της γλι-

κλαζίδης στον ασθενή μας, συνεχίστηκε η μετφορμίνη και προστέθηκε εμπαγλιφλοζίνη. Στους

3 μήνες: απώλεια βάρους 3 κιλών, HbΑ1c 7,2% (από 7,6%). Στη συνέχεια προστέθηκε στην

υπάρχουσα θεραπεία ντουλαγλουτίδη 1×εβδ. με αποτέλεσμα την περαιτέρω απώλεια βάρους

4 κιλών και τη μείωση της HbA1c στο 6,8%.
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Συμπερασματικά η βέλτιστη θεραπευτική προσέγγιση στον ΣΔτ2 σήμερα συμπεριλαμβά-

νει, εκτός της βέλτιστης γλυκαιμικής ρύθμισης, και τη μείωση του καρδιαγγειακού και νε-

φρικού κινδύνου.

Μελέτες καρδιαγγειακής ασφάλειας των νεότερων αντιδιαβητικών φαρμάκων έχουν

αποδείξει, εκτός από σημαντικό όφελος ως προς τη γλυκαιμική ρύθμιση, σημαντικότατο

όφελος μείωσης κινδύνου καρδιαγγειακού θανάτου, νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια ή

επιδείνωσης διαβητικής νεφροπάθειας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦIΑ
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ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟyΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ 

ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 

θεοχάρης Ι. Κουφάκης 

Παθολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Τμήμα Ενδοκρινολογίας και

Μεταβολισμού – Διαβητολογικό Κέντρο, Α′ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Ως Διαβητική Νεφροπάθεια (ΔΝ) ορίζεται η μείωση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης

(eGFR < 60 ml/min/1,73 m2) ή / και η αυξημένη απέκκριση λευκωματίνης στα ούρα σε

άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ). O ΣΔ αποτελεί το πρώτο αίτιο εξέλιξης σε νεφρική νόσο

τελικού σταδίου στον δυτικό κόσμο, ενώ οι ασθενείς με ΣΔ διατρέχουν 6-12 φορές μεγαλύ-

τερο κίνδυνο νοσηλείας για νεφρική ανεπάρκεια. Επίσης, επιδημιολογικά δεδομένα κατα-

δεικνύουν στενή συσχέτιση της νεφρικής δυσλειτουργίας με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγ-

γειακού θανάτου αλλά και θανάτου οποιασδήποτε αιτιολογίας. 

Η κλινική έναρξη της ΔΝ σηματοδοτείται από την «ήπια αύξηση της αποβαλλόμενης λευ-

κωματίνης», όρος που τείνει να αντικαταστήσει τον παλαιότερο «μικρολευκωματινουρία» και

η οποία μπορεί με την πάροδο του χρόνου να εξελιχθεί, ειδικά αν δεν ληφθούν έγκαιρα θε-

ραπευτικά μέτρα, όπως η εντατική ρύθμιση των επιπέδων γλυκόζης και της αρτηριακής

υπέρτασης (ΑΥ). Πρόσφατα, έχει αναγνωριστεί η ύπαρξη φαινοτύπου ΔΝ ο οποίος χαρακτη-

ρίζεται από την έκπτωση του eGFR ανεξαρτήτως της παρουσίας και του βαθμού λευκωμα-

τινουρίας. Ωστόσο η τελευταία, όταν είναι παρούσα, εξακολουθεί να αποτελεί προγνωστικό

δείκτη της έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας και κομβικό στόχο των νεφροπροστατευτικών

παρεμβάσεων. 

Η διάγνωση της ΔΝ γίνεται με τη μέτρηση της κρεατινίνης ορού και τον υπολογισμό του

eGFR (με τους τύπους MDRD ή CKD-EPI) καθώς και την ανίχνευση αλβουμίνης στα ούρα.

Screening test για τη λευκωματινουρία αποτελεί ο λόγος λευκωματίνης / κρεατινίνης ούρων

(ACR) σε τυχαίο δείγμα, ο οποίος πρέπει να διενεργείται αρχικά ετήσια για κάθε ασθενή με

σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ2), αλλά και συχνότερα εφόσον διαπιστωθεί η παρουσία πα-

θολογικών τιμών. Τιμές < 30 mg/g θεωρούνται φυσιολογικές, 30-300 mg/g χαρακτηρίζο-

νται ως ήπια αύξηση και > 300 mg/g ως σημαντική αύξηση της αποβαλλόμενης

λευκωματίνης. Kατά την αξιολόγηση του ACR θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν αίτια πα-

ροδικής λευκωματινουρίας, όπως έντονη σωματική άσκηση, εμπύρετες λοιμώξεις και πρό-

σφατες υπερτασικές ή υπεργλυκαιμικές αιχμές. 

Κλασικές μελέτες, όπως η UKPDS και η ADVANCE, έχουν καταδείξει πως η αυστηρή

γλυκαιμική ρύθμιση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης και εξέλιξης της ΔΝ. Σύμ-

φωνα με τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες, ασθενείς με ΣΔ2 και ΔΝ (eGFR 30-60

ml/min/1,73 m2 και / ή ACR > 30 και ειδικά > 300 mg/g) θα πρέπει να λαμβάνουν θερα-

πεία με SGLT2 αναστολείς, ανεξαρτήτως της κατάστασης της γλυκαιμικής τους ρύθμισης.

Οι συστάσεις αυτές βασίστηκαν σε δεδομένα από τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές που δεί-

χνουν ότι εκπρόσωποι της κατηγορίας μπορούν να βελτιώσουν τις νεφρικές εκβάσεις, αλλά

και να μειώσουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο σε άτομα με ή χωρίς ΣΔ2 και νεφρική νόσο. Τα

οφέλη της κατηγορίας φαίνεται να είναι αντίστοιχα σε όλο το φάσμα της ΔΝ, δηλαδή ανε-

ξαρτήτως του βαθμού της αλβουμινουρίας ή της έκπτωσης του eGFR. Ωστόσο, η υπογλυ-

καιμική δράση αυτών των παραγόντων φθίνει σημαντικά και αναλογικά με τη μείωση του

ρυθμού σπειραματικής διήθησης. Οι GLP-1 αγωνιστές έχουν επίσης καταδείξει μείωση των

νεφρικών καταληκτικών σημείων σε κλινικές δοκιμές, οι οποίες όμως άγονται αποκλειστικά

από τη μείωση της λευκωματινουρίας, και συστήνονται ως επιπρόσθετη των SGLT2 αγωνι-
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στών θεραπεία σε ασθενείς με ΣΔ2 και ΔΝ οι οποίοι δεν επιτυγχάνουν τους γλυκαιμικούς

στόχους. Επισημαίνεται ότι σε ασθενείς με ΔΝ μπορεί να χρειαστεί προσαρμογή της δοσολο-

γίας των αντιδιαβητικών παραγόντων (συμπεριλαμβανομένης της μετφορμίνης), ενώ σε πε-

ρίπτωση τελικού σταδίου νεφρικής ανεπάρκειας ένδειξη έχουν μόνο η ινσουλίνη και η

λιναγλιπτίνη. Αυτοί οι ασθενείς διατρέχουν υψηλό κίνδυνο υπογλυκαιμίας, συνεπώς οι γλυ-

καιμικοί στόχοι πρέπει να εξατομικεύονται και να είναι λιγότερο αυστηροί. Τέλος, η ρύθμιση

της ΑΥ με αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης ή ανταγωνιστές υπο-

δοχέων αγγειοτενσίνης ΙΙ έχει φανεί ότι μπορεί να μειώσει την εξέλιξη της ΔΝ και τον κίνδυνο

νεφρικών συμβαμάτων σε ασθενείς με ΣΔ2.

Συμπερασματικά, η έγκαιρη διάγνωση και η ορθή αντιμετώπιση της ΔΝ είναι ζωτικής

σημασίας για τον ασθενή με ΣΔ2 και απαιτούν ολιστική προσέγγιση και συνολική διαχείριση

των παραγόντων κινδύνου. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ ΚΑΙ 

ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΛΑΣΜΑ ΕξΩΘΗΣΗΣ

Δημήτρης Ρίχτερ

Καρδιολόγος, Διευθυντής Β′ Καρδιολογικής Κλινικής, Ευρωκλινική Αθηνών

Γνωρίζουμε την άμεση συσχέτιση του σακχαρώδη διαβήτη και της καρδιαγγειακής νόσου

και πώς ο σακχαρώδης διαβήτης υπερδιπλασιάζει την πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγεια-

κής νόσου τόσο άμεσα με τη βλαπτική επίδραση της γλυκαιμίας στα αγγεία όσο και έμμεσα

αυξάνοντας την αρνητική επίδραση των υπολοίπων παραγόντων κινδύνου.

Για τα πρώτα δέκα χρόνια εμφάνισης της διαβητικής νόσου αυτό που μετρά για την

αποφυγή των καρδιαγγειακών συμβάντων είναι η καλή ρύθμιση υπέρτασης, δυσλιπιδαιμίας,

διακοπή καπνίσματος κτλ.

Μετά τα δέκα χρόνια αρχίζει κι εμφανίζεται η σημασία της καλής ρύθμισης των επιπέ-

δων σακχάρου στο αίμα.

Αυτό που ήταν για πολλά χρόνια άγνωστο ήταν το πώς δρουν τα αντιδιαβητικά φάρμακα

στην καρδιά. Το γεγονός πως μειώνουν το σάκχαρο είναι θετικό για την υγεία μας αλλά ως

φάρμακα είναι ασφαλή;

Το 2008 υπήρξε προσωρινή ανάκληση ενός αντιδιαβητικού φαρμάκου, της ροσιγλιτα-

ζόνης, για αύξηση των καρδιαγγειακών συμβάντων. Τότε το FDA ζήτησε από όλα τα νεότερα

αντιδιαβητικά φάρμακα να διεξάγουν μία μελέτη καρδιαγγειακής ασφάλειας στα πλαίσια

της άδειας κυκλοφορίας τους στο ευρύ κοινό. 

Όταν οι πρώτες γενεές αντιδιαβητικών φαρμάκων εμφάνιζαν απόλυτη καρδιαγγειακή

ασφάλεια αισθανόμασταν πολύ ικανοποιημένοι από το γεγονός αυτό. 

Στη συνέχεια είδαμε τις δύο νεότερες γενιές φαρμάκων, τους SGLT2 αναστολείς και

τους GLP1 αγωνιστές, να αλλάζουν τελείως τα δεδομένα και να προκαλούν μείωση της καρ-

διαγγειακής θνησιμότητας σε ασθενείς υψηλού κινδύνου. Οι δύο αυτές κατηγορίες αντιδια-

βητικών δρουν με διαφορετικό τρόπο και πιθανότατα ωφελούν με διαφορετικό τρόπο τους

ασθενείς. Οι SGLT2 δρουν αποβάλλοντας γλυκόζη με τα ούρα και έχουν μεγάλο όφελος στη

μείωση των θανάτων και νοσηλειών καρδιακής ανεπάρκειας καθώς και στην πρόληψη αυτής.

Αντίθετα οι ενέσιμοι αγωνιστές GLP1 μειώνουν βάρος, πίεση και χοληστερίνη και η ευεργετι -

κή τους δράση γίνεται μέσω μείωσης εμφραγμάτων και αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων.

Μετά την παρουσίαση των μελετών DECLARE της δαπαγλιφλοζίνης, CANVAS της κα-

ναγλιφλοζίνης και EMPAREG της εμπαγλιφλοζίνης (η οποία στο Πανευρωπαικό Συνέδριο

της Στοκχόλμης το 2015 έδειξε τη μείωση των θανάτων καρδιαγγειακής ή οποιασδήποτε αι-

τιολογίας κατά 38% και 32% αντίστοιχα), ήταν εμφανές το όφελος των φαρμάκων αυτών

στη μείωση θανάτων ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια. Αυτό που δεν ήταν γνωστό είναι αν

τα φάρμακα αυτά θα ήταν εξίσου αποτελεσματικά και σε μη διαβητικούς ασθενείς με καρ-

διακή ανεπάρκεια. 

Κάτι που απαντήθηκε αρχικά για τη δαπαγλιφλοζίνη, δηλαδή η μείωση σε στατιστικά

σημαντικό βαθμό τόσο των καρδιαγγειακών θανάτων όσο και της ολικής θνησιμότητας, η

οποία ήταν όμοια τόσο στους διαβητικούς όσο και στους μη διαβητικούς ασθενείς στη μελέτη

DAPA-HF. Αυτό σήμαινε πως τα φάρμακα αυτά δρουν όχι μόνο στους διαβητικούς ασθενείς

αλλά και στους μη διαβητικούς με την ίδια αποτελεσματικότητα. 

Παρόμοια αποτελέσματα είχαμε και στην EMPEROR της εμπαγλιφλοζίνης με μείωση σε

στατιστικά σημαντικό βαθμό των καρδιαγγειακών θανάτων. 
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Μία νέα ένδειξη ως φάρμακα για τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας βρέθηκε μέσα

από τις μελέτες ασφαλείας των SGLT2 και φαίνεται πως η σημασία τους στη φαρμακολογία

θα είναι πολύ σημαντικότερη στη θεραπεία των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια και μειω -

μένο κλάσμα εξώθησης συγκριτικά με τη θέση τους στον φαρμακευτικό αντιδιαβητικό αλγό -

ριθμο.
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ, ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ ΚΑΙ 

ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ. ΟΙ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Ανδρέας Μελιδώνης 

Παθολόγος – Διαβητολόγος, Συντονιστής Διευθυντής 

Διαβητολογικού – Καρδιομεταβολικού Κέντρου, Metropolitan Hospital, Αθήνα

O σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) είναι αναμφισβήτητα η μεταβολική πανδημία του 21ου

αιώνα λόγω της παγκοσμιότητάς του, της διαχρονικά αυξανόμενης επιδημιολογικής του ει-

κόνας και των κρίσιμων χρόνιων επιπλοκών του. Από αυτές η καρδιαγγειακή νόσος (CVD)

και η διαβητική νεφρική νόσος (CKD) είναι οι πλέον σημαντικές. Ο ΣΔ σχετίζεται με 2-4

φορές αυξημένο κίνδυνο CVD, ενώ η παρουσία CVD στον διαβητικό ασθενή σχεδόν τριπλα-

σιάζει τον κίνδυνο θνητότητας. Η παρουσία CKD αυξάνει επίσης ιδιαίτερα τον κίνδυνο καρ-

διαγγειακής θνητότητας, έως 6 φορές επί λευκωματινουρίας και έως 15 φορές επί

λευκωματινουρίας και μειωμένης σπειραματικής διήθησης (GFR).

Ως εκ τούτου είναι ευνόητο γιατί τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο οριοθέτησης της

αντιυπεργλυκαιμικής αγωγής, γίνεται ιδιαίτερη επικέντρωση στην τεκμηρίωση του κινδύνου

του ασθενούς και τον προσδιορισμό αντιδιαβητικών αγωγών που θα έχουν ενδεχόμενα καρ-

διαγγειακή και νεφρική προστασία. 

Οι μελέτες καρδιαγγειακής προστασίας (CVOTs) όλων των νέων αντιδιαβητικών αγωγών

(αναστολείς DPP-4, αγωνιστές GLP-1 ή GLP-1RA, αναστολείς SGLT-2 ή SGLT-2i) προσέ-

φεραν πολλά χρήσιμα δεδομένα για την αξιολόγηση των αγωγών αυτών και τη συμβολή τους

στην καρδιονεφρική προστασία.

Έτσι από αυτές τις CVOTs τεκμηριώθηκε:

➣ Καρδιαγγειακή ασφάλεια (αλλά όχι καρδιαγγειακό όφελος) από όλους τους αναστολείς

DPP-4. Μόνο η saxagliptin συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο νοσηλείας για καρδιακή ανε-

πάρκεια.

➣ Καρδιαγγειακό όφελος–, δηλαδή σημαντική μείωση του πρωτογενούς τελικού καρδιαγ-

γειακού σημείου και των MACE (μείζονα καρδιαγγειακά συμβάματα) με τη χορήγηση των

περισσότερων GLP-1RA (liraglutide – μελέτη LEADER, semaglutide – μελέτη SUSTAIN-

6, dulaglutide – μελέτη REWIND) στους ασθενείς δευτερογενούς πρόληψης (ασθενείς με

γνωστή CVD ή λίαν υψηλού κινδύνου για CVD).

Επίσης, σημαντική μείωση των MACE τεκμηριώθηκε με τη χορήγηση SGLT-2i (empa gli -

flozin – μελέτη EMPEREG OUTCOME, canagliflozin – μελέτη CANVAS).

H liraglutide από τους GLP-1RA και η empagliflozin από τους SGLT-2i συνδέθηκαν και

με σημαντική μείωση της καρδιαγγειακής θνησιμότητας.

➣ Σημαντική μείωση του τελικού νεφρικού σημείου (δευτερογενές καταληκτικό σημείο) με

τους SGLT-2i (empagliflozin, dapagliflozin, canagliflozin, sotagliflozin στις αντίστοιχες

CVOTs). Στις μελέτες DAPA-CKD (dapagliflozin vs placebo) και CREDENCE (canagli -

flozin vs placebo) όπου οι νεφρικές εκβάσεις ήταν πρωτογενές τελικό σημείο επίσης τεκ-

μηριώθηκε η ευνοϊκή νεφροπροστατευτική δράση των SGLT-2i.

Στις CVOTs των GLP-1RA υπήρχε σημαντική μείωση των νεφρικών εκβάσεων με τους

GLP-1RA μόνο όταν στο τελικό νεφρικό σημείο συμπεριλαμβανόταν η λευκωματινουρία.

➣ Σημαντική μείωση του κινδύνου νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια με όλους τους

SGLT-2i, ανεξάρτητα από το εάν υπήρχε ή όχι ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας στους

ασθενείς. Στις μελέτες DAPA-HF (dapagliflozin vs placebo σε ασθενείς με καρδιακή ανε-
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πάρκεια, με μειωμένο κλάσμα εξώθησης – HFrEF) και EMPEROR (empagliflozin vs

placebo στον ίδιο πληθυσμό) τεκμηριώθηκε σημαντική μείωση του πρωτογενούς πλέον

τελικού σημείου (νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια ή CVD θάνατος) στους διαβητικούς

και μη διαβητικούς ασθενείς με HFrEF.

Όσον αφορά τους GLP-1RA διαπιστώθηκε ουδέτερη δράση στον κίνδυνο νοσηλείας για

καρδιακή ανεπάρκεια.

Επειδή δε οι δύο συγκρινόμενες ομάδες (ομάδα παρέμβασης – ομάδα control) στις

CVOTs είχαν παρόμοια μέσα επίπεδα HbA1c, παρόμοια δηλαδή γλυκαιμική ρύθμιση (ήταν

τέτοιος ο σχεδιασμός των μελετών), είναι προφανές ότι οι ιδιαίτερες πλειοτροπικές, συστη-

μικές δράσεις των GLP-1RA και SGLT-2i συνέβαλαν ιδιαίτερα στα ευνοϊκά αυτά αποτελέ-

σματα.

Ταυτόχρονα βέβαια από την ανάλυση των CVOTs προέκυψαν και άλλα ενδιαφέροντα

συμπεράσματα:

➣ Δεν υπήρξε μείωση των MACE στους ασθενείς πρωτογενούς πρόληψης (στους ασθενείς

δηλαδή που είχαν μόνο παράγοντες κινδύνου). Στις αντίστοιχες μετααναλύσεις των SGLT-

2i και GLP-1RA αλλά και στις επιμέρους CVOTs, με εξαίρεση την dulaglutide στη μελέτη

REWIND, σε καμία CVOT δεν δείχθηκε μείωση των MACE στον πληθυσμό αυτό.

Χωρίς αμφιβολία πάντως τα δεδομένα είναι ισχυρά για την καρδιονεφροπροστατευτική

δράση των GLP-1RA και των SGLT-2i τουλάχιστον στους ασθενείς με ΣΔ2 και CV νόσο ή

στους ασθενείς με ΣΔ υψηλού κινδύνου για CV νόσο. 

Ανάλογα διαμορφώθηκαν και οι κατευθυντήριες οδηγίες ADA, EASD και ΕΔΕ. Σύμφωνα

με τις οδηγίες ADA 2021 στους ασθενείς με εγκατεστημένη αθηροσκληρυντική CVD

(ASCVD) ή υψηλού κινδύνου (>55 ετών με αγγειακή στένωση >50% ή υπερτροφία της αρι-

στερής κοιλίας), ανεξαρτήτως επιπέδων baseline A1c, ή χρήση metformin, συνιστάται χο-

ρήγηση GLP-1RA με τεκμηριωμένο CV όφελος ή εναλλακτικά SGLT-2i,

Στους ασθενείς με ΚΑ με μειωμένο ΚΕ συνιστάται SGLT-2i επίσης ανεξαρτήτως επιπέ-

δων A1C ή χρήσης metformin.

Στους ασθενείς με CKD συνιστώνται κυρίως οι SGLT-2i και σε δεύτερο βαθμό ή εναλ-

λακτικά GLP-1RA.

Στην ίδια κατεύθυνση προτεραιότητας κινούνται και οι οδηγίες ΕΔΕ 2020.

Είναι προφανές ότι πλέον με τα σημαντικά δεδομένα των CVOTs και τις αντίστοιχες

κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση του ΣΔ της καρδιαγγειακής και της χρόνιας

νεφρικής νόσου έχουμε περάσει οριστικά από τη γλυκοκεντρική θεώρηση της αντιμετώπισης

του διαβήτη, στην ασθενοκεντρική προσέγγιση, στην καρδιαγγειακή αξιολόγηση και δια-

στρωμάτωση του ασθενούς και στην επιλογή αντιδιαβητικών αγωγών που θα διασφαλίσουν

καρδιαγγειακή και νεφρική προστασία και όφελος.
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ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ,

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ 

Απόστολος Γ. Τσάπας

Καθηγητής Παθολογίας – Σακχαρώδη Διαβήτη ΑΠΘ, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου, 

Διευθυντής Β′ Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ, ΠΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Οι περισσότερες κατευθυντήριες οδηγίες για την επιλογή αντιυπεργλυκαιμικής θερα-

πείας για τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 όπως διαμορφώνονται τα τελευταία χρόνια, έχουν

καταλήξει σε μία σειρά κοινών συστάσεων για τη δευτερογενή πρόληψη της καρδιαγγειακής

νόσου σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, που βασίζονται στην ύπαρξη οριστικών απαντή-

σεων σε έναν μεγάλο αριθμό κλινικών ερωτημάτων. Εντούτοις, υπάρχει και μία σειρά κλι-

νικών προβλημάτων για τα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες και

διαφωνίες δεδομένης της ύπαρξης αντιφατικών ευρημάτων ή της απουσίας σχετικών δεδο-

μένων από κλινικές δοκιμές υψηλής αξιοπιστίας.

Ένα από τα πιο παλιά (και ακόμη αναπάντητα) ερωτήματα έχει να κάνει με τη θέση της

μετφορμίνης στη θεραπευτική αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπό το πρίσμα

μάλιστα των νεότερων κανονιστικών οδηγιών που επιτάσσουν την επιλογή θεραπείας σύμ-

φωνα με το καρδιαγγειακό προφίλ ασφάλειας και αποτελεσματικότητας του κάθε φαρμάκου.

Μολονότι η μετφορμίνη είναι ένα από τα παλαιότερα και πλέον χρησιμοποιούμενα αντιδια-

βητικά φάρμακα, τα σχετικά στοιχεία από τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές είναι περιορι-

σμένα. Σημαντικότερο εύρημα είναι αυτό της UKPDS 34 η οποία κατέδειξε την ευεργετική

επίδραση του εντατικοποιημένου γλυκαιμικού ελέγχου με μετφορμίνη σε παχύσαρκους ασθε-

νείς με σακχαρώδη διαβήτη σε σχέση με τη συμβατική αντιμετώπιση με υγιεινοδιαιτητική

παρέμβαση. Η απουσία όμως σαφών δεδομένων για την καρδιαγγειακή ασφάλεια της μετ-

φορμίνης ανεξάρτητα από τον γλυκαιμικό έλεγχο διατηρεί ακόμη σημαντική αβεβαιότητα

γύρω από τη θέση της στον θεραπευτικό αλγόριθμο του διαβήτη τύπου 2. Τις αμφιβολίες

αυτές δεν κατάφεραν να διαλευκάνουν τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα από πιο βραχυπρό-

θεσμες κλινικές δοκιμές, τα οποία υποδεικνύουν την έλλειψη κλινικά σημαντικών διαφορών

από τους άλλους αντιυπεργλυκαιμικούς παράγοντες σε σκληρές καρδιαγγειακές εκβάσεις,

ως θεραπεία πρώτης γραμμής. Η μελέτη καρδιαγγειακής ασφάλειας VA-IMPACT αναμένεται

να δώσει απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα.

Ένα άλλο ερώτημα έχει να κάνει με το ποια είναι η βέλτιστη επιλογή ως θεραπεία δεύ-

τερης γραμμής μεταξύ των GLP-1 αγωνιστών (GLP-1 RAs) και των SGLT-2 αναστολέων

(SGLT-2i) στους ασθενείς με εγκατεστημένη αθηροσκληρυντική νόσο. Τα δεδομένα από μία

πρόσφατη μετα-ανάλυση υποστηρίζουν ότι η χρήση των SGLT-2i μπορεί να συνδέεται με ση-

μαντική μείωση της ολικής θνησιμότητας σε σχέση με τους GLP-1 RAs. Το εύρημα αυτό

όμως φαίνεται να καταρρίπτεται με βάση τα αποτελέσματα πολλαπλών άλλων σχετικών συ-

στηματικών ανασκοπήσεων, οι οποίες καταδεικνύουν τον ισότιμο ευνοϊκό ρόλο αμφότερων

των κατηγοριών για τους ασθενείς με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναπάντητο όμως

παραμένει ακόμη το ερώτημα για τον δυνητικό ρόλο της συγχορήγησης των δύο κατηγοριών

και την πιθανότητα αθροιστικής ή συνεργικής δράσης σε σκληρά καταληκτικά σημεία. Δυ-

στυχώς, τα ελάχιστα δεδομένα που υπάρχουν διαθέσιμα σχετικά με τον συνδυασμό των πα-

ραπάνω κατηγοριών περιορίζονται στην επίδρασή τους σε σειρά βραχυπρόθεσμων εκβάσεων

όπως ο γλυκαιμικός έλεγχος, το σωματικό βάρος και η αρτηριακή πίεση.

Αντίστοιχη αβεβαιότητα διατηρείται για την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των κα-
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τηγοριών αυτών σε ειδικές κατηγορίες όπως οι ηλικιωμένοι ασθενείς, και κυρίως αυτοί άνω

των 75 ετών, ή οι ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Ειδικότερα, για τους

ηλικιωμένους ασθενείς τα δεδομένα προέρχονται κυρίως από τη σύνθεση των αποτελεσμάτων

αναλύσεων υπο-ομάδων από μελέτες καρδιαγγειακής ασφάλειας, η οποία επιβεβαιώνει και

για τους ασθενείς άνω των 65 ετών την ευεργετική δράση των GLP-1 RAs και των SGLT-2i.

Αντίστοιχα δεδομένα από αναλύσεις υποομάδων, καθώς και από μεμονωμένες μελέτες χρη-

σιμοποιούν οι πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες της νεφρολογικής επιστημονικής κοινό-

τητας (KDIGO) για να τεκμηριώσουν τη χρήση των SGLT-2i σε ασθενείς με χρόνια νεφρική

νόσο. 

Παρόμοια, σημαντικές αμφιβολίες υπάρχουν και για τις ουσιαστικές διαφορές μεταξύ

των μεμονωμένων ουσιών της κάθε κατηγορίας, και κατ’ επέκταση για τη θέση της κάθε 

ουσίας στον θεραπευτικό αλγόριθμο. Δεδομένης της έλλειψης αρκετών μελετών που να συ-

γκρίνουν απευθείας φάρμακα της ίδιας κατηγορίας, τα στοιχεία για τη συγκριτική αποτε-

λεσματικότητα προέρχονται κυρίως από μετα-αναλύσεις δικτύου με συγκρίσεις σε επίπεδο

ουσιών.

Τέλος, ίσως το σημαντικότερο αναπάντητο ερώτημα που παραμένει έχει να κάνει με τη

θέση των νεότερων φαρμάκων στην πρωτογενή πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου, είτε σε

ασθενείς με παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου αλλά χωρίς εγκατεστημένη νόσο, είτε σε

νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς χαμηλού καρδιαγγειακού κινδύνου. Η αβεβαιότητα αυτή αφορά

τόσο στη δράση των φαρμάκων όσο και στη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας και την

κλινική σημασία της όποιας επίδρασής τους στην απόλυτη επίπτωση καρδιαγγειακών συμ-

βαμάτων, ιδιαίτερα σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου. 
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