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Στα «Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά» της Διαβητο-

λογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας (ΔΕΒΕ) δηµοσι-

εύονται εργασίες που έχουν διαβητολογικό ενδιαφέ-

ρον µε κύριο σκοπό την ιατρική εκπαίδευση και επι-

µόρφωση ιατρών, νοσηλευτών και φοιτητών. Oι εργα-

σίες που δηµοσιεύονται ακολουθούν συγκεκριµένη δο-

µή και ανήκουν σε ορισµένους τύπους άρθρων.

Όλα τα άρθρα πρέπει να συνοδεύονται στα Ελληνι-
κά και Αγγλικά από τα ονόµατα συγγραφέων, τον τίτλο

του άρθρου, την περίληψη και τις λέξεις-κλειδιά. Εξαί-

ρεση αποτελούν τα «Εκπαιδευτικά άρθρα» τα οποία δεν

συνοδεύονται από περίληψη ούτε από βιβλιογραφία,

καθώς και οι «Ενδιαφέρουσες δηµοσιεύσεις».

ΕΙΔΗ ΑΡΘΡΩΝ ΠOΥ ΔΗΜOΣΙΕΥOΝΤΑΙ
ΣΤO ΠΕΡΙOΔΙΚO

Άρθρα της σύνταξης: Γράφονται από τον διευθυντή

σύνταξης του περιοδικού ή από άλλο πρόσωπο µετά από

σχετική ανάθεση που του κάνει ο διευθυντής σύνταξης

ή ο πρόεδρος ή το Δ.Σ. της ΔΕΒΕ για τον Σακχαρώδη

Διαβήτη µε απόφασή του. Δεν υπερβαίνουν τις δυο σε-

λίδες.

Ανασκοπήσεις: Γράφονται κατά προτίµηση από

έναν/µία συγγραφέα, κατ’ εξαίρεση από δύο ή τρεις,

ιδίως όταν το θέµα απαιτεί συγγραφείς διαφορετικών

ειδικοτήτων. Η έκταση του άρθρου πρέπει να είναι 15

έως 25 σελίδες στις οποίες περιλαµβάνονται η εικονο-

γράφηση, η βιβλιογραφία και στα Ελληνικά και Αγγλι-

κά: η περίληψη, οι λέξεις-κλειδιά, οι συγγραφείς και ο

τίτλος του άρθρου.

Επίκαιρα θέµατα: Το αντικείµενο των άρθρων της

κατηγορίας αυτής µπορεί να είναι διαγνωστικού ή θε-

ραπευτικού περιεχοµένου ή και να αφορά οποιονδή-

ποτε τοµέα της ιατρικής επιστήµης. Γράφονται για να

κάνουν ευρύτερα γνωστό ένα πρόσφατο επίτευγµα

στον τοµέα που έχουν επιλέξει οι συγγραφείς.

Η έκταση του άρθρου πρέπει να περιορίζεται σε 4-6

περίπου σελίδες µε 10-15 βιβλιογραφικές παραποµπές.

Πρωτότυπες εργασίες: Έχουν κλινικό ή εργαστη-

ριακό ή κλινικοεργαστηριακό περιεχόµενο. Το κείµενο

περιλαµβάνει βραχεία εισαγωγή, όπου αναφέρεται ο

σκοπός της εργασίας, περιγραφή του υλικού και των

µεθόδων, έκθεση των αποτελεσµάτων, συζήτηση στην

οποία περιλαµβάνονται και τα τελικά συµπεράσµατα.

Η περίληψη πρέπει να είναι αυτοτελής και να περιέχει

τον σκοπό της εργασίας, τις βασικές µεθόδους που χρη-

σιµοποιήθηκαν, τα κύρια ευρήµατα και τα σηµαντικό-

τερα συµπεράσµατα. Η έκταση του άρθρου δεν πρέπει

να υπερβαίνει τις 14 σελίδες, µαζί µε τη βιβλιογραφία.

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Σ’ αυτές παρουσιά-

ζονται ενδιαφέρουσες ή σπάνιες περιπτώσεις µε κλινι-

κές εκδηλώσεις που περιγράφονται για πρώτη φορά, ή

περιπτώσεις µε ιδιαίτερη ατυπία, καθώς και άλλες στις

οποίες χρησιµοποιήθηκαν νέες διαγνωστικές ή θερα-

πευτικές µέθοδοι ή διατυπώνονται νέες απόψεις για

την παθογένειά τους.

Έχουν έκταση έως 5 σελίδες και περιλαµβάνουν σύ-

ντοµη εισαγωγή, περιγραφή της περιπτώσεως, πίνακες

ή εικόνες (έως 4), τα κύρια εργαστηριακά ευρήµατα,

βραχύ σχόλιο-συζήτηση, περιορισµένη βιβλιογραφία

(10-15 παραποµπές).

Επιστολές προς τη Σύνταξη: Περιέχουν κρίσεις

για δηµοσιευµένα άρθρα, παρατηρήσεις για ανεπιθύ-

µητες ενέργειες φαρµάκων, κρίσεις για το περιοδικό

κ.τ.λ. Η έκτασή τους δεν υπερβαίνει τις 400 λέξεις. O

αριθµός των βιβλιογραφικών παραποµπών δεν πρέπει

να υπερβαίνει τις οκτώ.

Εκπαιδευτικά άρθρα: Πρόκειται για σύντοµα άρ-

θρα (4-5 σελίδων) που αποσκοπούν στη βασική διαβη-

τολογική εκπαίδευση νέων γιατρών ή φοιτητών. Δεν

συνοδεύονται από περίληψη ούτε από βιβλιογραφία.

Ενδιαφέρουσες δηµοσιεύσεις: Κατόπιν προσκλή-

σεως ανατίθεται σε µέλος της εταιρείας να παρουσιά-

σει τα µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελέσµατα ερευ-

νών, τα οποία έχουν προσφάτως δηµοσιευτεί σε έγκρι-

τα περιοδικά ή ανακοινώθηκαν σε µεγάλα συνέδρια.

ΤΡOΠOΣ ΥΠOΒOΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΗΜOΣΙΕΥΣΗΣ

Όλα τα άρθρα υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυ-

δροµείο της Εταιρείας (info@hasd.gr) ως συνηµµένα

αρχεία.

Μετά τον έλεγχο και εφόσον το άρθρο έχει γρα-

φτεί σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχονται προς

τους συγγραφείς, στέλνεται για ανεξάρτητη κρίση σε

δύο αρµόδιους επιστηµονικούς συµβούλους του περιο-

δικού (κριτές) χωρίς να φαίνονται τα ονόµατα και η

προέλευση της εργασίας.

OΔΗΓΙΕΣ ΠΡOΣ ΤOΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ



Oι κρίσεις στη συνέχεια στέλνονται προς τους/τις

συγγραφείς προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες

τροποποιήσεις. Oι τελικές διορθώσεις που θα κάνει

ο/η συγγραφέας σύµφωνα µε τις υποδείξεις των κρι-

τών, πρέπει να είναι υπογραµµισµένες ώστε να διευκο-

λυνθεί ο σχετικός έλεγχος. Στη συνέχεια το άρθρο

παίρνει σειρά δηµοσιεύσεως.

ΒΑΣΙΚΕΣ OΔΗΓΙΕΣ

Η γραµµατοσειρά του άρθρου πρέπει να είναι Times

New Roman, το µέγεθος της γραµµατοσειράς δεκατέσσε-

ρα (14) και η απόσταση των σειρών πρέπει να είναι 1,5.

Oι σελίδες των άρθρων πρέπει να είναι αριθµηµέ-

νες διαδοχικά, ξεκινώντας από τη σελίδα τίτλου.

Oι συγγραφείς πρέπει να διατηρούν στο αρχείο τους

αντίγραφα όλων των στοιχείων των εργασιών (εργαστηρια-

κές εξετάσεις, απεικονιστικές εξετάσεις, ηλεκτροκαρδιο-

γραφήµατα, πορίσµατα βιοψιών κ.τ.λ.) τις οποίες θα υπο-

βάλλουν στον διευθυντή σύνταξης εφόσον τους ζητηθεί.

Κάθε άρθρο, ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία
υπάγεται, πρέπει να ακολουθεί τους παρακάτω κανό-

νες και µορφή:

Πρώτη σελίδα – Σελίδα του τίτλου: Στη σελίδα αυτή

αναγράφονται:

1) ο τίτλος του άρθρου, ο οποίος πρέπει να είναι

κατά το δυνατόν σύντοµος (όχι περισσότερες από 20

λέξεις) αλλά κατατοπιστικός,

2) το πρώτο όνοµα, τα αρχικά του πατρικού (αν το

επιθυµείτε), το επίθετο κάθε συγγραφέα και οι υψηλό-

τεροι ακαδηµαϊκοί τίτλοι (όχι ο τίτλος της θέσεως),

3) το όνοµα των κλινικών, εργαστηρίων, τµηµάτων

ή και ιδρυµάτων στα οποία έγινε η εργασία,

4) το όνοµα και η διεύθυνση του συγγραφέα που εί-

ναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, το e-mail και το

τηλέφωνο επικοινωνίας του υπευθύνου σχετικά µε την

εργασία.

Δεύτερη σελίδα:Περιέχει την περίληψη στα Ελληνικά.

Oι ακόλουθες σελίδες περιέχουν το κείµενο της ερ-

γασίας µε τον τύπο που ακολουθεί το περιοδικό.

Η τελευταία σελίδα περιέχει τον τίτλο και τα ονόµα-

τα του/των συγγραφέων, την Περίληψη στην αγγλική

γλώσσα, και τους πρόσθετους Όρους ευρετηρίου στην

ελληνική και αγγλική γλώσσα. Η περίληψη δεν πρέπει

να υπερβαίνει τις 300 λέξεις και πρέπει να αναφέρει

τον σκοπό της εργασίας, τη βασική µεθοδολογία (ασθε-

νείς ή πειραµατόζωα, παρατηρήσεις και αναλυτικές µε-

θόδους), τα κύρια ευρήµατα (δώστε ειδικά στοιχεία και

αναφέρετε αν τα ευρήµατα είναι στατιστικώς σηµαντι-

κά) και τα κύρια συµπεράσµατα. Τονίστε τις νέες και

σηµαντικές πλευρές της µελέτης ή των παρατηρήσεων.

Χρησιµοποιήστε µόνο αποδεκτές συντµήσεις.

Κάτω από την περίληψη, σηµειώστε και χαρακτηρί-

στε τρεις έως δέκα πρόσθετους όρους ευρετηρίου, οι

οποίοι θα χρησιµοποιηθούν κατά την ετοιµασία του

καταλόγου περιεχοµένων. Χρησιµοποιήστε όρους οι

οποίοι είναι γενικώς αποδεκτοί και χρησιµοποιούνται.

Πρωτότυπες εργασίες

Το κείµενο των κλινικών και πειραµατικών εργασιών συνή-

θως διαιρείται σε τµήµατα µε τις εξής επικεφαλίδες: Εισαγω-
γή, Υλικό –Μέθοδοι, Αποτελέσµατα και Συζήτηση. Μεγάλα

άρθρα θα χρειαστούν οπωσδήποτε να κατατµηθούν σε τµήµα-

τα µε καθορισµένο περιεχόµενο προκειµένου να παρουσια-

στούν µε σαφήνεια, ιδίως τα Αποτελέσµατα και η Συζήτηση.

Εισαγωγή: Καθορίστε σαφώς τον σκοπό του άρθρου.

Συνοψίστε τον αποχρώντα λόγο της συγγραφής της µελέτης

ή της παρατήρησης. Δώστε τις αυστηρώς απαραίτητες βι-

βλιογραφίες και µην ανασκοπείτε το θέµα εκτενώς.

Υλικό – Μέθοδοι: Περιγράψτε µε σαφήνεια τον τρόπο

επιλογής του προς µελέτη υλικού (ασθενείς, πειραµατόζωα

και µάρτυρες). Περιγράψτε τις µεθόδους, τις συσκευές (όνο-

µα και διεύθυνση του κατασκευαστή σε παρένθεση) και τις

τεχνικές µε αρκετές λεπτοµέρειες, ώστε να επιτρέψετε σε άλ-

λους συγγραφείς να αναπαράγουν τα αποτελέσµατα. Δώστε

βιβλιογραφία για καθιερωµένες µεθόδους, συµπεριλαµβανο-

µένων και των στατιστικών µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν,

καθώς και βιβλιογραφίες και βραχεία περιγραφή των µεθό-

δων, οι οποίες έχουν δηµοσιευτεί αλλά δεν είναι γνωστές πο-

λύ καλά. Περιγράψτε καινούριες ή ουσιαστικά τροποποιηµέ-

νες µεθόδους, εξηγήστε τον λόγο που τις χρησιµοποιήσατε

και κάντε µια εκτίµηση των περιορισµών τους.

Περιλάβετε τον αριθµό των παρατηρήσεων και, όταν

κρίνετε απαραίτητο, τη στατιστική σηµασία τους. Σε ειδικές

περιπτώσεις είναι δυνατό να δοθούν λεπτοµέρειες µε τη

µορφή πινάκων, ως παράρτηµα, στο τέλος της εργασίας.

Αποτελέσµατα: Παρουσιάστε τα αποτελέσµατα σε µια

λογική σειρά στο κείµενο, τους πίνακες και τα σχεδιαγράµ-

µατα. Μην επαναλαµβάνετε στο κείµενο τα στοιχεία που

περιλαµβάνονται στους πίνακες ή τα σχεδιαγράµµατα: το-

νίστε ή αναφερθείτε περιληπτικά µόνο στις σηµαντικές πα-

ρατηρήσεις.

Συζήτηση: Τονίστε τις νέες και σηµαντικές απόψεις που

υποστηρίζονται από τη µελέτη και τα συµπεράσµατα που προ-

κύπτουν. Μην επαναλαµβάνετε λεπτοµερώς τα δεδοµένα που

περιγράφονται στο κεφάλαιο των αποτελεσµάτων παρά µόνο

τα κύρια ευρήµατα κατά τη συζήτησή τους. Αναφερθείτε στη

σηµασία που έχουν τα ευρήµατά σας, αξιολογώντας παράλ-

ληλα και τους περιορισµούς στην ερµηνεία τους και συσχετί-

στε τα µε παρατηρήσεις που αναφέρονται σε άλλες ανάλογες

µελέτες. Συνδέστε τα συµπεράσµατα µε τους στόχους της µε-

λέτης, αλλά αποφύγετε να πάρετε θέση και να βγάλετε συµπε-

ράσµατα όταν δεν είναι τεκµηριωµένα και δεν υποστηρίζο-

νται απόλυτα από τα δικά σας δεδοµένα. Μην αναφέρετε συ-

µπεράσµατα άλλων συγγραφέων τα οποία όµως δεν προκύ-

πτουν ως δεδοµένα από την έρευνά σας.

Αποφεύγετε να δηλώνετε ή να διεκδικείτε προτεραιό-

τητα για εργασία η οποία δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί. Κά-



ντε νέες υποθέσεις, όταν δικαιολογούνται, αλλά χαρακτηρί-
στε τις έτσι σαφώς. Προτάσεις και εισηγήσεις, όταν κρίνε-
ται απαραίτητο, µπορούν να περιληφθούν.

Ακολουθείστε το σύστηµα Vancouver στην παράθεση
των βιβλιογραφικών αναφορών (λεπτοµερής περιγραφή
παρατίθεται παρακάτω).

Περιορισµοί – µειονεκτήµατα. Αναφερθείτε σε µειονε-
κτήµατα που θεωρείτε ότι έχει η εργασία σας, π.χ., µικρός
αριθµός ασθενών, ετερογενές υλικό, µικρή διάρκεια παρα-
κολούθησης κ.ο.κ.

Ευχαριστίες: Ευχαριστήστε µόνο τα πρόσωπα τα οποία
έχουν ουσιαστική συµβολή στη µελέτη.

Λέξεις-κλειδιά: Γράψτε µε προσοχή τις λέξεις-κλειδιά
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα ώστε να βοηθούν στην
αναζήτηση σχετικών δηµοσιεύσεων σε µια βάση δεδοµένων
(επισκεφθείτε την ηλεκτρονική βάση του περιοδικού
http://www.hasd.gr/default.aspx?catid=277).

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις

Πρέπει να διακρίνονται στην περίληψη, στην εισαγωγή,
στην περιγραφή της περίπτωσης (ιστορικό, συµπτώµατα
προσέλευσης, εργαστηριακός έλεγχος, πορεία νόσου,
διαγνωστική λογική, έκβαση) και στη συζήτηση – συµπε-
ράσµατα.

Ανασκοπήσεις

Ακολουθούν έναν επαγωγικό τρόπο παρουσίασης, µε
επιµέρους επικεφαλίδες, ώστε να διαβάζονται εύκολα.
Πρέπει να περιλαµβάνουν πολλές βιβλιογραφικές πα-
ραποµπές (συνήθως άνω των πενήντα) και να καλύ-
πτουν πλήρως το υπό πραγµάτευση θέµα.

ΒΙΒΛΙOΓΡΑΦΙΑ

Παραδείγµατα τρόπου γραφής των βιβλιογραφιών

(κατά το σύστηµα Vancouver):

Βιβλιογραφίες: Αριθµήστε τις βιβλιογραφικές πα-
ραποµπές διαδοχικά, µε τη σειρά µε την οποία αναφέ-
ρονται στο κείµενο. Χρησιµοποιήστε για τις βιβλιογρα-
φίες στο κείµενο, στους πίνακες και στις λεζάντες,
αραβικούς αριθµούς σε εκθέτες (1,2,3 κ.τ.λ.) µετά την
τελεία της πρότασης (π.χ. …διαβητικής κετοξέωσης.1).
Αν µια βιβλιογραφία επαναλαµβάνεται ισχύει ο αριθ-
µός της πρώτης αναφοράς.

Oι τίτλοι των περιοδικών πρέπει να γράφονται κατά
τον καθιερωµένο τρόπο για κάθε περιοδικό, σε συντο-
µογραφία αν πρόκειται για λέξεις περισσότερες από
µια (σύµφωνα µε τον Index Medicus), π.χ., Diabet Med.

Προσπαθήστε να αποφύγετε τη χρησιµοποίηση πε-
ριλήψεων (abstracts) ως βιβλιογραφικών παραποµπών.
«Αδηµοσίευτες παρατηρήσεις» µπορεί να χρησιµοποι-
ηθούν κατ’ εξαίρεση εφόσον έχουν ανακοινωθεί ή
αποτέλεσαν τµήµα βιβλίου. Η «προσωπική επικοινω-

νία» δεν πρέπει να χρησιµοποιείται ως βιβλιογραφία,
αν και η παραποµπή σε γραπτή και όχι προφορική επι-
κοινωνία µπορεί να αναφερθεί εµβόλιµα στο κείµενο
(σε παρένθεση). Εργασίες οι οποίες έχουν γίνει δεκτές
προς δηµοσίευση, αλλά δεν δηµοσιεύθηκαν ακόµη,
µπορεί να αναφερθούν στη βιβλιογραφία. Στην περί-
πτωση αυτή σηµειώστε το περιοδικό και τη φράση “in
press” – «υπό δηµοσίευση» (σε παρένθεση). Να µην
αναφέρεται στις βιβλιογραφίες ο µήνας δηµοσίευσης
που συχνά παρέχεται στο pubmed. Αρκούν ο τόµος του
περιοδικού, ο χρόνος και οι σελίδες του άρθρου. Η τε-
λευταία σελίδα αναφέρεται συντετµηµένα.

Άρθρα:

Τυπικό άρθρο περιοδικού (Γράψτε όλους τους συγ-
γραφείς, εφόσον είναι έξι ή λιγότεροι· όταν είναι επτά
ή περισσότεροι, αναφέρετε µόνο τους πρώτους τρεις
και προσθέστε «et al» ή «και συν.» αν πρόκειται για
ελληνική δηµοσίευση):
You CH, Lee KY, Chey WY, Menguy R, et al. Electrogastro-
graphic study of patients with unexplained nausea, bloating
and vomiting. Gastroenterology 1980; 79: 311-4.

Ενσωµατωµένος συγγραφέας σε οµάδα εργασίας:

Royal Marsden Hospital Bone-Marrow Transplantation Team.
Failure of syngeneic bone marrow graft without precon- di-
tioning in posthepatitis marrow aplasia. Lancet 1977; 2: 242-4.

Χωρίς συγγραφέα:

Anonymous. Coffee drinking and cancer of the pancreas
(Editorial). Br Med J 1981; 283: 628.

Συµπληρωµατικό τεύχος περιοδικού:

Mastri AR. Neuropathy of diabetic neurogenic bladder. Ann
Intern Med 1980; 92: (Suppl. 2): 316-8. 

Βιβλία και άλλες µονογραφίες:

Με έναν συγγραφέα:
Eisen HN. Immunology: an introduction to molecular and
cellular principles of the immune response. 5th ed. New
York: Harper and Row, 1974: 406.

Εκδότης, πρόεδρος µιας οµάδας εργασίας ως συγγραφέας:
Dausset J, Colombani J, eds. Histocompatibility testing 1972.
Copenhagen: Munksgaard, 1973: 12-8.

Κεφάλαιο σε βιβλίο:

Weistein L, Swartz MN. Pathogenic properties of invading mi-
croorganisms. In: Sodeman WA Jr, Sodeman WA, eds.
Pathologic physiology; mechanisms of disease. Philadelphia:
WB Saunders, 1974; 457-72.

Εργασία που περιέχεται σε τόµο πρακτικών:

DuPont B. Bone marrow transplantation in severe combined
immunodeficiency with an unrelated MLC compatible
donor. In: White HJ, Smith R, eds. Proceedings of the third
annual meeting of the International Society for Experimen-
tal Hematology. Houston: International Society for Experi-
mental Hematology, 1974; 44-6.



Μονογραφή σε µια σειρά εκδόσεων:

Hunninghake GW, Gadek JE, Szapiel SV, et al. The human
alveolar macrophage. In: Harris CC, ed. Cultured human
cells and tissues in biomedical research. New York: Academ-
ic Press, 1980; 54-6 (Stoner GD, ed. Methods and per -
spectives in cell biology; vol 1).

Δηµοσίευση επιτροπής:

Ranofsky AL. Surgical operations in short-stay hospitals: Unit-
ed States 1975. Hyattsville, Maryland: National Centre for
Health Statistics, 1978; DHEW publication no. (PHS) 78-
1785. (Vital and health statistics; series 13; no. 34).

Διδακτορική διατριβή:

Cairns RB. Infrared spectroscopic studies of solid oxygen.
Berkeley, California: University of California, 1965. 156 pp.
Dissertation.

Άλλα άρθρα

Άρθρο εφηµερίδας:

Shaffer RA. Advances in chemistry are starting to unlock mus-
teries of the brain: discoveries could help cure alcoholism and
insomnia, explain mental illness. How the messengers work.
Wall Street Journal 1977 Aug 12: 1 (col 1), 10 (col 1).

Άρθρο µη ιατρικού περιοδικού:

Roueché B. Annals of medicine: the Santa Claus culture. The
New Yorker 1971 Sept 4: 66-81.

Oδηγίες για πίνακες, σχήµατα και εικόνες

Πίνακες: Κάθε πίνακας πρέπει να είναι πλήρης, µαζί µε τη
λεζάντα του και τις υποσηµειώσεις στην ελληνική γλώσσα.
Η λεζάντα πρέπει να είναι στο πάνω µέρος του πίνακα και

να προηγείται η λέξη «Πίνακας» µε τον σχετικό αριθµό του
(αραβικοί αριθµοί και όχι λατινικοί). Μην υποβάλλετε τους
πίνακες ως φωτογραφίες. Σηµειώστε σε κάθε στήλη µια
βραχεία ή συντετµηµένη επικεφαλίδα. Γράψτε τις επεξηγη-
µατικές πληροφορίες ως υποσηµείωση και όχι στον τίτλο.
Εξηγήστε στις υποσηµειώσεις όλες τις µη καθιερωµένες συ-
ντµήσεις που χρησιµοποιούνται σε κάθε πίνακα. Στις υπο-
σηµειώσεις χρησιµοποιήστε τα παρακάτω σύµβολα, µε την
εξής σειρά: *, **, +, ++, §, §§.

Εικόνες: Υποβάλλετε τις απαραίτητες εικόνες αριθµηµέ-
νες (περιλαµβάνονται και τα σχήµατα). Oι εικόνες πρέπει να
αναφέρονται και στο κείµενο, ώστε να γνωρίζει ο υπεύθυνος
σελιδοποίησης πού πρέπει να τοποθετηθούν. Τα γράµµατα,
οι αριθµοί και τα σύµβολα πρέπει να είναι σαφή, οµοιόµορ-
φα και κατάλληλου µεγέθους έτσι ώστε, όταν σµικρυνθούν
για τη δηµοσίευση, να εξακολουθούν να παραµένουν ευανά-
γνωστα. Oι τίτλοι και οι λεπτοµερείς επεξηγήσεις να γράφο-
νται στις λεζάντες των εικόνων µετά την εικόνα (στο κάτω µέ-
ρος) και όχι πάνω στις ίδιες τις εικόνες, και πρέπει να είναι
στην ελληνική γλώσσα εκτός από καθιερωµένους όρους σε
σύντµηση, π.χ., HDL, TGF κ.τ.λ. Oι εικόνες πρέπει να υπο-
βάλλονται ως χωριστά αρχεία εικόνων.

Μη χρησιµοποιείτε αυτούσια σχήµατα ή εικόνες από
ξένες δηµοσιεύσεις γιατί τότε πρέπει να έχετε την άδεια του
ξένου περιοδικού.

Αν υπάρχουν φωτογραφίες ατόµων, θα πρέπει είτε τα
πρόσωπά τους να µην διακρίνονται ή να καλύπτονται µε πα-
χιά µαύρη επικάλυψη ή αν φαίνονται να συνοδεύονται από
γραπτή άδεια των ασθενών για τη δηµοσίευση των φωτο-
γραφιών.

Αν µια φωτογραφία έχει δηµοσιευθεί κάπου αλλού, ση-
µειώστε στις ευχαριστίες την πηγή προέλευσης. Για όσες ει-
κόνες απαιτείται άδεια από τον συγγραφέα /εκδότη πρέπει
οι άδειες να επισυναφθούν στο άρθρο, εκτός και εάν είναι
ελεύθερες για χρήση.

Λεζάντες των εικόνων: Oι λεζάντες των εικόνων µπαί-
νουν κάτω από την εικόνα (αντίθετα από ό,τι συµβαίνει
στους πίνακες). Χρησιµοποιήστε για την αρίθµηση αραβι-
κούς αριθµούς. Αν χρησιµοποιήσετε σύµβολα, βέλη, αριθ-
µούς ή γράµµατα για να χαρακτηρίσετε τµήµατα των εικό-
νων, σηµειώστε τα στο κάτω µέρος µετά την εικόνα και επε-
ξηγήστε τα.

Η τήρηση των παραπάνω οδηγιών είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για τη δηµοσίευση της εργασίας.

Πνευµατικά δικαιώµατα

Oι εργασίες που δηµοσιεύονται στα Ελληνικά Διαβη-

τολογικά Χρονικά αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία
του συγγραφέα και του περιοδικού. Η δηµοσίευση
µιας εργασίας δεν συνεπάγεται αποδοχή των απόψεων
των συγγραφέων από µέρους του περιοδικού.
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Αγαπητοί αναγνώστες των Ελληνικών Διαβητολογικών Χρονικών,

Η θητεία του Διευθυντή Σύνταξης των Ελληνικών Διαβητολογικών Χρονικών έχει διάρκεια 3 ετών. Έτσι,

μετά τη λήξη της θητείας του προηγούμενου Διευθυντή κ. Τ. Διδάγγελου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δια-

βητολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος μου έκανε την τιμή να μου αναθέσει τη Διεύθυνση της Σύνταξης

του περιοδικού για τα επόμενα τρία έτη (2020-2022). Έχουν περάσει σχεδόν είκοσι χρόνια από τότε που

δημοσίευσα την πρώτη μου εργασία στα Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά με τα αποτελέσματα της διδα-

κτορικής μου διατριβής. Ακόμη θυμάμαι πόσο ενθουσιασμένος ήμουν όταν είδα το όνομά μου να συμπε-

ριλαμβάνεται στους συγγραφείς ενός πλήρους άρθρου στο περιοδικό του σακχαρώδη διαβήτη της Ελλά-

δας1. Κι αν κάποιος τότε μου έλεγε ότι μια μέρα θα αναλάμβανα τη Διεύθυνση Σύνταξης του περιοδικού

με τίποτα δεν θα μπορούσα να το πιστέψω. Να όμως που συχνά η πραγματικότητα μας ξεπερνά! 

Πριν σας παρουσιάσω τις σκέψεις μου και τα σχέδιά μου για το περιοδικό νομίζω για όσους δεν έχουμε

γνωριστεί θα ήταν ίσως σκόπιμο να σας συστηθώ. Μεγάλωσα σε μία οικογένεια παθολόγων στην οποία οι

συζητήσεις για τη φροντίδα των ασθενών, την ιατρική έρευνα και την προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκ-

παίδευση ήταν η καθημερινότητα. Έτσι από νωρίς αποφάσισα ότι ήθελα να γίνω γιατρός. Αποφοίτησα από

την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1992, στην οποία εκπόνησα τη δι-

δακτορική μου διατριβή το 2001. Το ίδιο Πανεπιστήμιο εξακολουθώ να υπηρετώ όλα τα χρόνια της ακαδη-

μαϊκής μου σταδιοδρομίας από το 2002 μέχρι σήμερα, σε όλες τις βαθμίδες της πανεπιστημιακής ιεραρχίας

από τη βαθμίδα του λέκτορα μέχρι του καθηγητή Παθολογίας – Σακχαρώδη Διαβήτη, αλλά και σε όλους

τους κλινικούς ρόλους από τη θέση του ειδικευόμενου παθολόγου μέχρι τη θέση του υπεύθυνου ενός δια-

βητολογικού κέντρου και του διευθυντή μιας Παθολογικής Κλινικής. Η έρευνά μου επικεντρωνόταν πάντα

στον διαβήτη, κυρίως στον διαβήτη τύπου 2. Αρχικά, περιελάμβανε φυσιολογικές μελέτες που διερευνού-

σαν τη συσχέτιση της αντίστασης στην ινσουλίνη με την υπέρταση και τον χειρισμό του νατρίου. Με την πά-

ροδο του χρόνου όμως κυριάρχησε η επιθυμία για κλινική έρευνα, είτε πρωτογενή είτε δευτερογενή στο

πλαίσιο συστηματικών ανασκοπήσεων και μετα-αναλύσεων. Η μετεκπαίδευσή μου με έφερε σε κέντρα αρι-

στείας της αλλοδαπής, δίπλα σε φωτισμένους κλινικούς και μέντορες, όπως ο David Mat thews στο Oxford

Centre for Diabetes, Endocrinology and Metabolism στο Πανεπιστήμιο της Oξφόρ δης2, που με βοήθησε να

εμβαθύνω στον σακχαρώδη διαβήτη και μου έμαθε τις αρχές και τις λεπτομέρειες της κλινικής έρευνας. Oι

μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Centre for Evidence-Based Medicine στο Πανεπιστή μιο της Oξφόρδης δί-

πλα στον Paul Glasziou και την Amanda Burls μου ενστάλαξαν τις αρχές της τεκμηριωμένης ιατρικής και

της άρτιας ερευνητικής μεθοδολογίας3, τόσο για την πρωτογενή όσο και για τη δευτερογενή έρευνα. Και

τέλος, η θητεία μου δίπλα στον φωτισμένο Victor Montori στη Mayo Clinic μου έμαθε την αξία της από κοι-

νού λήψης αποφάσεων με τους ασθενείς, και τη σημασία των κλινικά σημαντικών ερευνητικών ερωτημά-

των4. Ανεξάρτητα όμως από τη μορφή και το ερευνητικό ερώτημα της κάθε προσπάθειας, ποτέ στο μυαλό

μου η καλή έρευνα δεν έπαψε να είναι αφήγηση μίας συναρπαστικής ιστορίας. Και ποτέ η καλή έρευνα δεν

έπαψε να είναι ομαδική και όχι ατομική υπόθεση, κάτι που το εμπέδωσα συνεργαζόμενος με μία πλειάδα

εξαιρετικών συναδέλφων από όλα τα σημεία του ορίζοντα συμμετέχοντας πολλαπλές φορές για μία σχεδόν

δεκαετία στη συγγραφή των κοινών κατευθυντήριων οδηγιών της Αμερικανικής (ADA) και της Ευρωπαϊ-

κής (EASD) Διαβητολογικής Εταιρείας για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου
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25-8. Σήμερα νιώθω τυχερός που μετά την επιστροφή μου από το εξωτερικό ηγούμαι στο Διαβητολογικό Κέ-

ντρο και τη Μονάδα Κλινικής Έρευνας και Τεκμηριωμένης Ιατρικής του ΑΠΘ στο Ιπποκράτειο Νοσοκο-

μείο Θεσσαλονίκης μίας ομάδας εξαιρετικών συναδέλφων, που με την ερευνητική τους αρτιότητα, τη φι-

λομάθεια και περιέργεια με βοηθούν να μαθαίνω καινούρια πράγματα και κάνουν κάθε μέρα πιο ενδια-

φέρουσα από την προηγούμενη. Ωστόσο όλα αυτά δεν θα είχαν κανένα νόημα αν δεν τα συνέδεε κανείς

με την κλινική πράξη και τους καθημερινούς ασθενείς. Μετά από 30 χρόνια κλινικής πράξης, παραμένει

ζωντανή η περιέργεια και το ενδιαφέρον για τους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη που καθημερινά βλέ-

πουμε στο διαβητολογικό κέντρο της Β′ Παθολογικής Κλινικής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσα-

λονίκης. Η ανατροφοδότηση από τους συναδέλφους και τους ασθενείς παραμέ νει και σήμερα η πηγή που

μας τροφοδοτεί με νέα ερωτήματα και χαράζει νέες προοπτικές στην έρευνά μας.

Είναι μεγάλη τιμή λοιπόν για εμένα –αλλά και ευθύνη– να διαδέχομαι εξαιρετικούς συναδέλφους που

προηγήθηκαν στη Διεύθυνση της Σύνταξης των Ελληνικών Διαβητολογικών Χρονικών, όπως οι †Ν. Παπά-

ζογλου, Δ. Καραμήτσος και Χ. Μανές, οι οποίοι ταύτισαν το όνομά τους με τον σακχαρώδη διαβήτη στην

Ελλάδα. Βέβαια παρά την μέχρι τώρα εξαιρετική πορεία του περιοδικού, ο Διευθυντής Σύνταξης δεν επι-

τρέπεται να εφησυχάζει. O πρωταρχικός ρόλος του περιοδικού είναι να υπηρετεί την επιστημονική κοινό-

τητα στην ατέρμονη αναζήτηση της γνώσης για το καλό των ασθενών και του κοινωνικού συνόλου. Παράλ-

ληλα όμως θα πρέπει να προσαρμόζεται σε μία διαρκώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα. Ποιος θα περί-

μενε ελάχιστα χρόνια πριν ότι μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων θα στηριζόταν σε πολυεθνικές ομάδες συ-

νεργαζόμενες εξ αποστάσεως, ότι μεγάλες επιστημονικές συναντήσεις θα μπορούσαν να γίνονται εικονικά

και ότι μέρος των επιστημονικών δημοσιεύσεων θα δημοσιοποιούνταν με τη μορφή των pre-prints; Ακόμη

κι έτσι όμως, ο ρόλος του περιοδικού παραμένει ίδιος, χρησιμοποιώντας όμως ίσως νέα εργαλεία, νέες

προσεγγίσεις σε συνεργασία και με νέους ανθρώπους. Και αυτό σκοπεύω να κάνω. Κάθε νέα αρχή είθι-

σται να συνοδεύεται από εξαγγελίες, σχέδια και προγραμματισμούς για μεγαλόπνοες αλλαγές. Έτσι θα

ήταν ευχής έργο η ανάληψη των καθηκόντων της Διεύθυνσης της Σύνταξης του περιοδικού να συνοδευτεί

από αυξημένη ερευνητική δραστηριότητα και αριθμό δημοσιεύσεων που υποβάλλονται στο περιοδικό. Και

στην κατεύθυνση αυτή θα προσπαθήσω σίγουρα να επιταχύνω τη διαδικασία της τυφλής κρίσης των υπο-

βαλλόμενων εργασιών και να διευρύνω τη δεξαμενή των εξαιρετικών συναδέλφων που με τις προτάσεις

τους και την εμπειρία τους συμβάλλουν έμπρακτα στη βελτίωση των εργασιών που υποβάλλονται για κρί-

ση. Συνάμα, θα προσπαθήσω να επαναφέρω την περιοδικότητα στην έκδοση του περιοδικού και να συντο-

μεύσω τη χρονική υστέρηση σε σχέση με το έτος δημοσίευσης. Παράλληλα, θα προχωρήσω άμεσα στην

τροποποίηση των οδηγιών προς τους συγγραφείς, δημιουργώντας ένα βήμα και για νέα είδη δημοσιεύσεων

που δεν είχαμε συνηθίσει να διαβάζουμε στις στήλες των Ελληνικών Διαβητολογικών Χρονικών, όπως ερ-

γασίες μετα-έρευνας (συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις)9, κριτικές αξιολογήσεις σημαντι-

κών μελετών10 ή άρθρα γνώμης11 που μέχρι στιγμής είχαμε συνηθίσει να διαβάζουμε μόνο σε σχετικά πε-

ριοδικά της αλλοδαπής. Για τον λόγο αυτό θα προχωρήσω και σε μία αναδιάρθρωση των Ειδικών Συμβού-

λων Σύνταξης, χρησιμοποιώντας ένα μείγμα νεότερων αλλά και πιο έμπειρων συναδέλφων για να με υπο-

στηρίξουν σε αυτά τα σχέδια. Τέλος, στη στήλη του νέου ερευνητή θα δημοσιεύονται άρθρα μεθοδολογι-

κού ενδιαφέροντος για την εκπαίδευση σε επίκαιρα θέματα ερευνητικής μεθοδολογίας νεότερων συνα-

δέλφων που κάνουν τα πρώτα τους ερευνητικά βήματα. 

Με υπομονή αλλά και επιμονή θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε τους στόχους μας προκειμένου να συ-

νεχίσουμε την παράδοση των Ελληνικών Διαβητολογικών Χρονικών.

Καλή αρχή!

Απόστολος Γ. Τσάπας

Καθηγητής Παθολογίας – Σακχαρώδη Διαβήτη ΑΠΘ

Διευθυντής Σύνταξης

Ελληνικών Διαβητολογικών Χρονικών
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ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ: ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ 

Σπύρος Καρράς

Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικού Τµήµατος ΑΠΘ, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΙΚΥ, 

Τµήµα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισµού, 

Α′ Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

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 (O

2
). 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
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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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ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Μαγδαληνή Χ. Μπριστιάνου

Παθολόγος – Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
Υπεύθυνη Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού, Διευθύντρια Παθολογικής Κλινικής, ΓΝ Λαµίας

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.



Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά 33, 1

17

ΒΙΒΛΙOΓΡΑΦΙΑ
Scognamiglio R, Negut C, De Kreutzenberg SV, et al. Postprandial Myocardial Perfusion in Healthy Subjects and in

Type 2 Diabetic Patients. Circulation 2005; 112: 179-84.

Boudi FB, Ahsan CH, Ali YS. How does diabetes mellitus affect the risk for coronary artery disease (CAD)? Medscape

25.3.2021 https://www.medscape.com/answers/164163-195524/how-does-diabetes-mellitus-affect-the-risk-for-

coronary-artery-disease-cad

Kerkmeijer LS, Farhan S, Mehran R, Dangas GD. Diabetes mellitus and multivessel coronary artery disease: an on-

going battle for an ideal treatment strategy. Ann Transl Med 2017; 5: 261.

Qiao Q, Tuomilehto J, Borch-Johnsen K. Post-challenge hyperglycaemia is associated with premature death and

macrovascular complications. Diabetologia 2003; 46 (Suppl 1): M17-21.

Ceriello A, Hanefeld M, Leiter L, et al. Postprandial glucose regulation and diabetic complications. Arch Intern Med

2004; 164: 2090-5.



Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά 33, 1

18

3
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Κωνσταντίνος Z. Κίτσιος

Παθολόγος – Διαβητολόγος, Επιµελητής Α΄ ΕΣΥ, 

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

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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Παθολόγος µε εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη, Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ, 
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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.

ΒΙΒΛΙOΓΡΑΦIΑ
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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



Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά 33, 1

23

υποδοχέων της αγγειοτενσίνης ΙΙ φαίνεται να βελτιώνουν τη διαστολική λειτουργία της αρι-
στερής κοιλίας και ταυτόχρονα έχουν ευεργετική επίδραση και στην ΚΑΝ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Focus on the treatment of Cardiovascular Autonomic Neuropathy with ACE Inhibitors. Current Vascular Phar-
macology 2019: 17: 1-14.

Dimitropoulos G, Tahranni AA, Stevens MJ. Cardiac autonomic neuropathy in patients with diabetes mellitus. World
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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
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and Death in Patients Initiated on Sodium-Glucose Cotransporter-2 Inhibitors Versus Other Glucose-Lowering
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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.
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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 χρησιµοποιηθεί� µε ασφάλεια
στα ά�τοµα 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



Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά 33, 1

29

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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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. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Grubić Rotkvić P, Cigrovski Berković M, Bulj N, et al. Sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors’ mechanisms of

action in heart failure. World J Diabetes 2020; 11: 269-279. 

Grimm C, Köberlein J, Wiosna W, et al. New-onset diabetes and antihypertensive treatment. GMS Health Technol
Assess 2010; 6: Doc03.

Bakris GL, Agarwal R, Anker SD, et al. FIDELIO-DKD Investigators. Effect of Finerenone on Chronic Kidney Dis-
ease Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2020; 383: 2219-29.

Esser Ν, Zraika S. Neprilysin inhibition: a new therapeutic option for type 2 diabetes? Diabetologia 2019; 62: 1113-22.

McMurray JJ, Packer M, Desai AS, et al. PARADIGM-HF Investigators and Committees Angiotensin-neprilysin in-
hibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med 2014; 371: 993-1004.
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ΝΕOΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓIΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝH ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒHΤΗ ΚΑΙ
ΚΑΡΔΙΑΚH ΑΝΕΠAΡΚΕΙΑ: Ο ΡOΛΟΣ ΤΩΝ SGLT2 ΑΝΑΣΤΟΛEΩΝ 

Ιωάννης Ιωαννίδης

Παθολόγος µε εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη, 
Διευθυντής και Επιστηµονικά Υπεύθυνος Α′ Παθολογικής Κλινικής και Διαβητολογικού Κέντρου, 

ΓΝ Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο Πατησίων», Αθήνα

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
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Zelniker TA, Braunwald E. Mechanisms of Cardiorenal Effects of Sodium-Glucose Cotransporter 2 Inhibitors. J Am
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Zannad F, Ferreira JP, Pocock SJ, et al. SGLT2 inhibitors in patients with heart failure with reduced ejection fraction:
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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
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Glucose
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Tubular lumen Interstitium
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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. 
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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.
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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. 

BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes—2014. Diabetes Care 2014; 37 (Suppl. 1):

S14-80.

Reid J, Noble H, Davenport A, et al. Defining cachexia in a renal population. J Ren Care 2015; 41: 79-80.

Moreau-Gaudry X, Jean G, Genet L, et al. A simple protein-energy wasting score predicts survival in maintenance
hemodialysis patients. J Ren Nutr 2014; 24: 395-400.

Fouque D, Vennegoor M, ter Wee P, et al. EBPG guideline on nutrition. Nephrol Dial Transplant 2007; 22 (Suppl.
2): ii45-87.

Leal VO, Moraes C, Stockler-Pinto MB, et al. Is a body mass index of 23 kg/m(2) a reliable marker of protein-energy
wasting in hemodialysis patients? Nutrition 2012; 28: 973-7.

Cano NJ, Aparicio M, Brunori G, et al. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: adult renal failure. Clin Nutr
2009; 28: 401-14.

Nezu U, Kamiyama H, Kondo Y, et al. Effect of low-protein diet on kidney function in diabetic nephropathy: meta-
analysis of randomised controlled trials. BMJ Open 2013; 3: e002934.

Clinical practice guidelines for nutrition in chronic renal failure. K/DOQI, National Kidney Foundation. Am J Kidney
Dis 2000; 35(6 Suppl 2): S1-140.

Ikizler TA, Cano NJ, Franch H, et al. Prevention and treatment of protein energy wasting in chronic kidney disease
patients: a consensus statement by the International Society of Renal Nutrition and Metabolism. Kidney Int
2013; 84: 1096-107.



Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά 33, 1

40

14

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
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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
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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
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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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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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Η ΘEΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΦΟΡΜIΝΗΣ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
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

2013; 6: 395-402. 

DeFronzo R, Fleming GA, Chen K, Bicsak TA. Metformin-associated lactic acidosis: Current perspectives on causes

and risk. Metabolism 2016; 65: 20-9.

Giaccari Α, Solini Α, Frontoni S, Del Prato S. Metformin Benefits: Another Example for Alternative Energy Substrate

Mechanism? Diabetes Care 2021; 44: 647-54.

Kwon S, Kim YC, Park JY, et al. The Long-term Effects of Metformin on Patients with Type 2 Diabetic Kidney Disea -

se. Diabetes Care 2020; 43: 948-55. 
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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. 

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

Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al., EMPA-REG OUTCOME Investigators. Empagliflozin, Cardiovascular Out-
comes, and Mortality in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2015; 26; 373: 2117-28.

Neal B, Perkovic V, Mahaffey KW, et al., CANVAS Program Collaborative Group. Canagliflozin and Cardiovascular
and Renal Events in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2017; 377: 644-57.

Wiviott SD, Raz I, Bonaca MP, et al., DECLARE–TIMI 58 Investigators. Dapagliflozin and Cardiovascular Outco -
mes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2019; 380: 347-57.

Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K, et al., LEADER Steering Committee; LEADER Trial Investigators. Lira -
glutide and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2016; 375: 311-22.

Gerstein HC, Colhoun HM, Dagenais GR., REWIND Investigators. Dulaglutide and cardiovascular outcomes in type
2 diabetes (REWIND): a double-blind, randomised placebo-controlled trial. Lancet 2019; 394: 121-30. 
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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
Buse JB, Wexler DJ, Tsapas A, et al. 2019 Update to: Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2018. A

Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study
of Diabetes (EASD). Diabetes Care 2020; 43: 487-93.

Ciardullo S, Trevisan R, Perseghin G. Sodium-glucose transporter 2 inhibitors for renal and cardiovascular protection
in US adults with type 2 diabetes: Impact of the 2020 KDIGO clinical practice guidelines. Pharmacol Res 2021
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Sarafidis P, Ortiz A, Ferro CJ, et al. Sodium—glucose co-transporter-2 inhibitors for patients with diabetic and non-
diabetic chronic kidney disease: a new era has already begun. J Hypertens 2021; 39: 1090-7.

Koufakis T, Grammatiki M, Kotsa K. Type 2 diabetes management in people aged over seventy-five years: targets
and treatment strategies. Maturitas 2021; 143: 118-26.
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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.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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McMurray JJ, Solomon SD, Inzucchi SE, et al. Dapagliflozin in Patients with Heart Failure and Reduced Ejection
Fraction. N Engl J Med 2019; 381: 1995-2008.

Packer M, Anker S, Butler J. et al, Cardiovascular and Renal Outcomes with Empagliflozin in Heart Failure. N Engl
J Med 2020; 383: 1413-24.
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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. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Karagiannis T, Tsapas A, Athanasiadou E, et al. GLP-1 receptor agonists and SGLT2 inhibitors for older people with

type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. Diabetes Res Clin Pract 2021; 174: 108737.

Mantsiou C, Karagiannis T, Kakotrichi P, et al. Glucagon-like peptide-1 receptor agonists and sodium-glucose co-

transporter-2 inhibitors as combination therapy for type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. Diabe -

tes Obes Metab 2020; 22: 1857-68.

Palmer SC, Tendal B, Mustafa RA, et al. Sodium-glucose cotransporter protein-2 (SGLT-2) inhibitors and glucagon-

like peptide-1 (GLP-1) receptor agonists for type 2 diabetes: systematic review and network meta-analysis of

randomised controlled trials. BMJ 2021; 372: m4573.

Silverii GA, Monami M, Mannucci E. Sodium-glucose co-transporter-2 inhibitors and all-cause mortality: A meta-

analysis of randomized controlled trials. Diabetes Obes Metab 2021; 23: 1052-6.

Tsapas A, Avgerinos I, Karagiannis T, et al. Comparative Effectiveness of Glucose-Lowering Drugs for Type 2 Diabe -

tes: A Systematic Review and Network Meta-analysis. Ann Intern Med 2020; 173: 278-86.



• 10-13 Νοεµβρίου 2021, Θεσσαλονίκη
34ο Πανελλήνιο Ετήσιο Συνέδριο
Ξενοδοχείο “Makedonia Palace”

• 14 Νοεµβρίου 2021, Θεσσαλονίκη
Hµερίδα για το κοινό
Ξενοδοχείο “Makedonia Palace”

Προσεχείς Εκδηλώσεις Δ.Ε.Β.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Εταιρείας
www.ngda.gr


