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Ο Σακχαρώδης  Διαβήτης είναι και 

Kαρδιολογική Υπόθεση 

Το 80-90% των διαβητικών θα πεθάνει από καρδιαγγειακά νοσήματα. 

Ενας στους  3  ασθενείς που νοσηλεύεται  για Οξύ στεφανιαίο 

σύνδρομο  είναι διαβητικός. Εκτος από τη ρυθμιση του 

σακχάρου(HbA1c) , η ρύθμιση των λιπιδίων, της υπέρτασης, της  

αντιθρομβωτικής αγωγής και  ο έλεγχος και  η παρακολούθηση των 

αντιδιαβητικών φαρμάκων(για το κίνδυνο  Καρδιακής ανεπάρκειας) 

είναι αντικείμενο κυρίως  του καρδιολόγου. Παρ όλα αυτά στο 

πρόσφατο πανελλήνιο διαβητολογικό συνέδριο από τους 120 ομηλιτές 

ένας ήταν καρδιολόγος. Τα χειρότερα όμως έπονται. Το υπουργείο 

σκέπτεται ,μετά την απαγόρευση διαγνωστικών ταινιώ, να μη επιτρέπει 

και συνταγογράφιση αντιδιαβητικών φαρμάκων από καρδιολόγο.  

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω ο καρδιολογος οφείλει να είναι ενήμερος 

με τα αντιδιαβητικά φάρμακα 
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Μερικά βασικά είναι τα ακόλουθα(οι σχετικοί πίνακες είναι στο τέλος) 



Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται η εξατομίκευση της αντιδιαβητικής 
αγωγής 

To φάρμακο εκλογής για την πλειοψηφία των ασθενών με τη 
προυπόθεση ότι δεν υπάρχει αντένδειξη είναι η μετφορμίνη(500  mgχ2 

στη αρχή και αν όχι γαστρεντερικές διαταραχές μέχρι 2 gr ημερησίως) 

Σε περίπτωση αντένδειξης στην μετφορμίνη ή που δεν γίνεται καλά ανεκτή(Το 
FDA έχει εκδώσει πίνακες με διαβητικά  φάρμακα που περιλαμβάνουν και το 
κόστος) μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλα αντιδιαβητικά από μόνα τους ή 

σε συνδυασμό(ιδανικά μεχρι 3) 

Υπό προυποθέσεις συνιστάται διπλή αγωγή σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με  
HbA1c≥9 

Ινσουλίνη συνιστάται σε συμπτωματικούς ασθενείς  με HbA1c ≥10 ή γλυκόζη 

νηστείας ≥300mg/dl 

Η εμπαγκλιφλοζίνη και η lipaglitide έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά 

Οι αναστολείς DPP-4 (σιναγλιπτίνη, σαξαγλυπτίνη, αλογλυπτίνη)  σε 
σύγκριση με placebo δεν έδειξαν διαφορές στα καρδιαγγειακά συμβάντα 

Οι ασθενείς που λαμβάνουν αναστολείς SGLT-2 αν παρουσιάσουν 
συμπτώματα κετοξέωσης(δύσπνοια, ναυτία, πόνο στη κοιλιά) πρέπει να 

διακόπτονται  αμέσως  

Η σαξαγλυπτίνη και  η αλογλυπτίνη μπορεί να παρουσιάσουν κίνδυνο για ΚΑ 

ειδικά σ εκείνους με προ υπάρχουσα ή νεφρική δυσλειτουργία 

Όταν ο στόχος δεν επιτυγχάνεται  σε 3 μήνες απαιτείται εντατικοποίηση της 

θεραπείας 

Αντιδιαβητικά και κίνδυνος για Καρδιακή Ανεπάρκεια 

 Μετφορμίνη :           Ασφαλής 

 Σολφουνυλουρίες:   Αβέβαιες 

 Γλιταζόνες :              όχι 

 DPP-4 :              μάλλον όχι αλλά και  δεδομένα   

 GLP-1:              δεν γνωρίζουμε   

 SGLT-2 (εμπαγλιφλοζίνη)  ασφαλής 

 



Για τη βαρβαρη απόδοση   της εργασίας που ακολουθεί ζητάω συγνωμη 

προκαταβολικά 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

   Η μείωση της επίπτωσης της αθηροσκληρυντικής καρδιαγγειακής νόσου 

στο ΣΔ είναι μια μείζονα επιταγή που πρέπει να βρίσκεται σε προτεραιότητα 

διότι μειώνει τον πρόωρο θάνατο, βελτιώνει την ποιότητα ζωής και ελαττώνει 

την οικονομική επιβάρυνση σε ατομικό επίπεδο καθώς και το κόστος της 

ιατρικής φροντίδας. Η αθηροσκληρυντική καρδιαγγειακή νόσος παραμένει η 

κύρια αιτία θνησιμότητας και άλλων συμβαμάτων σε ασθενείς με ΣΔ, κυρίως 

σε αυτούς με ΣΔ τύπου 2, στους οποίους συμβαίνουν κατά μέσο όρο 14,6 

χρόνια νωρίτερα με μεγαλύτερη σοβαρότητα και ευρύτερη κατανομή σε 

σύγκριση με ασθενείς χωρίς ΣΔ. Επιπρόσθετα, σχεδόν τα 2/3 των θανάτων 

ασθενών με ΣΔ σχετίζονται με καρδιαγγειακή νόσο: από αυτά ≈40% είναι 

λόγω ισχαιμικής καρδιακής νόσου, ≈15% λόγω ΚΑ –κυρίως συμφορητικής-  

και ≈10% λόγω αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Αυξημένο κίνδυνο 

θανάτου μεταξύ των ασθενών με ΣΔ έχουν οι νεαρότεροι σε ηλικία ασθενείς, 

με υψηλότερα επίπεδα γλυκόζης και με σοβαρότερες επιπλοκές από τους 

νεφρούς.. Κύριες εκδηλώσεις της αθηροσκληρυντικής καρδιαγγειακής νόσου 

στο ΣΔ συμπεριλαμβάνουν τη στεφανιαία νόσο, το ισχαιμικό αγγειακό 

εγκεφαλικό επεισόδιο, την περιφερική αρτηριοπάθεια και την ΚΑ..  

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΗΣ 

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 

Η μεγάλη επίπτωση της στεφανιαίας και της περιφερικής αρτηριακής νόσου 

σε ασθενείς με ΣΔ έχει παρατηρηθεί σχεδόν έναν αιώνα τώρα, ωστόσο η 

ικανότητα να βελτιώσουμε τον αριθμό των καρδιαγγειακών συμβαμάτων 

μειώνοντας μόνο τα επίπεδα γλυκόζης παραμένει αδύνατο. Ο αυξημένος 

κίνδυνος εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου σε διαβητικούς δε μπορούσε να 

εξηγηθεί με τους παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου. Η παρουσία ΣΔ 

φάνηκε να δρα συνεργικά στην ανάπτυξη καρδιαγγειακής νόσου.  Στην East-

West Study, που διεξήχθη στο Φιλανδικό πληθυσμό, ασθενείς με ΣΔ αλλά 

χωρίς προηγούμενο έμφραγμα του μυοκαρδίου(ΕΜ) φάνηκε να έχουν υψηλό 

κίνδυνο εμφράγματος του μυοκαρδίου (20% πιθανότητα σε βάθος 7 ετών), 

παρόμοια με τον κίνδυνο που εμφανίζουν ασθενείς με προηγούμενο ΕΜ αλλά 

χωρίς ΣΔ. Παρόμοια, αυξημένα ποσοστά κινδύνου για καρδιαγγειακό θάνατο 

βρέθηκαν σε ασθενείς ≥30 ετών με ΣΔ, που απαιτούσε φαρμακευτική αγωγή 

για μείωση της γλυκόζης αίματος, αλλά χωρίς προηγούμενο ΕΜ σε σύγκριση 

με ασθενείς με προηγούμενο ΕΜ. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στη Δανία και 

συμμετείχαν 71,801 με ΣΔ και 79,575 με προηγούμενο ΕΜ αλλά χωρίς ΣΔ.  



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 

Ρόλος της Υπεργλυκαιμίας  

Η διάγνωση του ΣΔ τίθεται όταν: 

Α) Μέτρηση γλυκόζης πλάσματος νηστείας είναι ≥126 mg/dL 

Β) Μέτρηση γλυκόζης ≥200 mg/dL 2 ώρες μετά τη φόρτιση με από του 

στόματος 75g γλυκόζη 

Γ) Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c) ≥6.5% 

Δ) Τυχαία μέτρηση γλυκόζης πλάσματος ≥200 mg/dLεπιβεβαιωμένη από 

επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. 

Ο ΣΔ είναι μια ετερογενής διαταραχή και τόσο ο τύπου 1 όσο και ο τύπου 2 

σχετίζονται με αυξημένη επίπτωση καρδιαγγειακής νόσου. Έτσι, είναι φυσικό 

να θεωρήσουμε την υπεργλυκαιμία ως αιτία αυξημένης αθηρωματικής νόσου 

μεταξύ των διαβητικών. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις που δείχνουν αύξηση της 

τάξεως του 11%-16% στα καρδιαγγειακά συμβάματα σε για κάθε 1% αύξηση 

της HbA1c. Το Σουηδικό Εθνικό Διαβητολογικό Συμβούλιο απέδειξε πως η 

HbA1c είναι προγνωστικός δείκτης για θανατηφόρα και μη θανατηφόρα 

στεφανιαία και καρδιαγγειακά συμβάματα, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια 

καθώς και για τη συνολική θνητότητα σε μία μελέτη σε 18.334 ασθενείς με ΣΔ 

τύπου 2 που διήρκησε 5,6 χρόνια. Η σχέση μεταξύ της HbA1c και της 

μακροαγγειακής νόσου εμφανίζεται γραμμική. Οξεία υπεργλυκαιμία μπορεί να 

περιορίσει την ενδοθηλιακή λειτουργία και να μειώσει το μονοξείδιο του 

αζώτου (ΝΟ) ενώ αυξάνει την ενδοθηλιακή προσκόλληση λευκοκυττάρων. Στο 

τελευταίο αποτέλεσμα μεσολαβούν εν μέρει τη φλεγμονή και το αυξημένο 

οξειδωτικό στρες. Αυξημένη διαρροή στο μονοπάτι της αναγωγάσης της 

αλδόζης, σύνθεση της διακυλογλυκερόλης με ενεργοποίηση της πρωτεϊνικής 

κινάσης C και παραγωγή των προϊόντων τελικής γλυκοζυλίωσης (AGEs) 

συμβάλλουν στην ενεργοποίηση των ενδοθηλιακών υποδοχέων των AGEs. 

Τα λεία μυϊκά κύτταρα υποβάλλονται σε φαινοτυπική αλλαγή και περνούν σε 

μια πολλαπλασιαστική, μεταναστευτική, χαμηλής διαφοροποίησης κατάσταση 

στα πλαίσια της υπεργλυκαιμίας. Αυξημένα επίπεδα γλυκόζης οδηγούν σε 

φλεγμονή των μακροφάγων και ενίσχυση απάντησης στη φλεγμονή. Σε 

πειραματικές καταστάσεις για να προσομοιαστούν διαφορετικά γλυκαιμικά 

επίπεδα μεταξύ των ασθενών με ΣΔ, υπεργλυκαιμία διάρκειας 6 ωρών που 

ακολουθείται από φυσιολογικά επίπεδα γλυκόζης μέσα σε μια περίοδο 24 

ωρών προκαλεί βλάβη της ενδοθηλιακής λειτουργίας και οξειδωτικό στρες 

ανάλογο της συνεχούς υπεργλυκαιμίας ακόμη και σε επίπεδα γλυκόζης 282 

mg/dL. Όλα τα παραπάνω συνηγορούν υπέρ της πρόκλησης αθηρωματικών 

αλλοιώσεων από την υπεργλυκαιμία στο ΣΔ. 



Ρόλος της Αντίστασης στην Ινσουλίνη - Υπερινσουλιναιμία   

   Επιδημιολογικά στοιχεία δείχνουν πως ασθενείς με αντίσταση στην 

ινσουλίνη εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά υπέρτασης, δυσλιπιδαιμίας και 

μειωμένη ανοχή στη γλυκόζη τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη πρόοδο 

και πολυπλοκότητα της αθηροσκλήρωσης. Βλάβη στο μονοπάτι της 

ινσουλίνης στα ενδοθηλιακά κύτταρα, τα λεία μυϊκά κύτταρα και τα μακροφάγα 

προάγει την ανάπτυξη και την πρόοδο της αθηροσκλήρυνσης. Στο ΣΔ τύπου 

2 υπάρχει επιλεκτική βλάβη στο μονοπάτι της κινάσηςτς 3 

φωσφατιδυλοϊνοσιτόλης (PI3K) και της πρωτεϊνικής κινάσης Β, το οποίο 

μεσολαβεί στα μεταβολικά φαινόμενα ώστε να διατηρούνται φυσιολογικά τα 

επίπεδα γύκόζης στο αίμα. Ωστόσο το εξωκυττάριο μονοπάτι MAPK/ERK 

παραμένει ανέπαφο, το οποίο υπερδιεγείρεται από την υπεργλυκαιμία και 

οδηγεί στην ανάπτυξη αθηρομάτωσης. Η βλάβη στο μονοπάτι της ινσουλίνης 

εμποδίζει περαιτέρω την ενεργοποίηση και σύνθεση του ΝΟ στα ενδοθηλιακά 

κύτταρα με επακόλουθο την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία. Ορισμένοι τύποι 

μακροφάγων υποβάλλονται σε φαινοτυπικές αλλαγές λόγω της βλάβης στο 

μονοπάτι της ινσουλίνης. Τέλος, πολλαπλά μονοπάτια φλεγμονής μπορεί να 

ενεργοποιηθούν λόγω της αντίστασης στην ινσουλίνη και να διεγείρουν τις 

αθηρωτικές εξεργασίες. 

Ρόλος της Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίας 

Ο ΣΔ και η δυσλιπιδαιμία συνήθως συνυπάρχουνα. Τα μικρά πυκνά μόρια 

LDL χοληστερόλης στο ΣΔ είναι περισσότερο αθηρογόνα ακόμη και επί 

απουσίας αυξημένων επιπέδων LDL. Η δυσλιπιδαιμία στο ΣΔ χαρακτηρίζεται 

από αυξημένη ροή ελεύθερων λιπαρών οξέων προς το ήπαρ, αυξημένα 

τριγλυκερίδια, χαμηλά επίπεδα μορίων HDL) και αυξημένη συγκέντρωση LDL.  

Τα αυξημένα επίπεδα ελεύθερων λιπαρών οξέων που παρατηρούνται στη 

διαταραχή αυτή, οφείλονται στην αδυναμία ενσωμάτωσης και κατά συνέπεια 

τη μειωμένη δέσμευση και συγκράτηση των ελεύθερων λιπαρών οξέων από 

τον λιπώδη ιστό. Η αυξημένη ροή ελεύθερων λιπαρών οξέων από την 

περιφέρεια προς το ήπαρ υπό συνθήκες αντίστασης στην ινσουλίνη οδηγεί σε 

ηπατική σύνθεση τριγλυκεριδίων, η οποία με τη σειρά της προκαλεί τη 

σύνθεση και έκκριση προς το αίμα μορίων VLDL, τα οποία περιέχουν 

τριγλυκερίδια. Επιπλέον, η αυξημένη διαθεσιμότητα ελεύθερων λιπαρών 

οξέων στο ήπαρ, που παρατηρείται στη διαβητική δυσλιπιδαιμία, προκαλεί 

τοξικότητα στο πάγκρεας, η οποία εμποδίζει την προκαλούμενη από τη 

γλυκόζη έκκριση ινσουλίνης και επιδεινώνει την αντίσταση στην ινσουλίνη.  

Η λιποπρωτεϊνική λιπάση, η οποία υδρολύει τα μόρια VLDL στα τριχοειδή, 

διαταράσσεται από την αυξημένη ροή των ελεύθερων λιπαρών οξέων και 

μπορεί να ανασταλεί από την απολιποπρωτεΐνη CIII. Συνεπώς, στους 

ασθενείς με αντίσταση στην ινσουλίνη η υπερτριγλυκεριδαιμία μπορεί να 



προκύπτει από τα αυξημένα επίπεδα των ελεύθερων λιπαρών οξέων που 

οδηγούν στην υπερπαραγωγή των VLDL, βλάβη στη λιποπρωτεϊνική λιπάση 

και μειωμένη κάθαρση των VLDL. 

Η υπερτριγλυκεριδαιμία διεγείρει την πρωτεΐνη CETP, η οποία είναι υπεύθυνη 

για τη μεταφορά των τριγλυκεριδίων από τις λιποπρωτεΐνες πλούσιες σε 

τριγλυκερίδια (χυλομικρά και VLDL) στις HDL και LDL.Ο εμπλουτισμός των 

HDL μορίων με τριγλυκερίδια οδηγεί στον αυξημένο καταβολισμό τους και στη 

μειωμένη συγκέντρωσή τους στο αίμα, ενώ τα μόρια LDL καθίστανται 

περισσότερο αθηρογόνα.  

Ρόλος της φλεγμονής 

 Παράλληλες επιδημιολογικές μελέτες για την παχυσαρκία, το ΣΔ και την 

αθηροσκληρυντική καρδιακή νόσο προτείνουν κοινούς μοριακούς 

μηχανισμούς για τις ασθένειες αυτές. Αυξημένοι μεσολαβητές και δείκτες 

φλεγμονής βρέθηκαν στην παχυσαρκία, οι οποίοι αυξάνονταν περισσότερο 

στο μεταβολικό σύνδρομο και οι οποίοι προέβλεπαν αυξημένη συχνότητα 

υπέρτασης, σακχαρώδους διαβήτη και καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Σε όλες 

τις μεγάλες κοόρτες, η hs-CRP (δείκτης φλεγμονής) προστίθεται στους 

παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο.  

Η υπερλιπιδαιμία στην αθηρωματική πλάκα προκαλεί συγκέντρωση 

μονοκυττάρων και άλλων φλεγμονωδών και ανοσολογικών κυττάρων στο 

υπενδοθηλιακό στρώμα. Τα συγκεντρωμένα μονοκύτταρα διαφοροποιούνται 

σε μακροφάγα και δενδριτικά κύτταρα, τα οποία προσλαμβάνουν οξειδωμένη 

LDL και μετατρέπονται σε αφρώδη κύτταρα ενισχύοντας τις αθηρωματικές 

πλάκες. Ταυτόχρονα μαζί με άλλα φλεγμονώδη κύτταρα προκαλούν την 

παραγωγή κυτταροκινών και χυμοκινών. Αυτοί οι μηχανισμοί δημιουργούν ένα 

κύκλο ανατροφοδότησης, που προάγει την ενίσχυση των αθηρωματικών 

πλακών. Οι αθηρωματικές πλάκες περιέχουν Τ-κύτταρα, ωστόσο στα Τ-

κύτταρα στους ασθενείς με ΣΔ βρέθηκε μια υπεροχή των προφλεγμονωδών 

Th1 φαινοτύπων. Παράλληλα με τις βλαβερές επιδράσεις των μορίων LDL 

στα μακροφάγα και τα αφρώδη κύτταρα, κρύσταλλοι χοληστερόλης μέσα στις 

αθηρωματικές πλάκες μπορούν να ενεργοποιήσουν συμπλέγματα πρωτεϊνών, 

που με τη σειρά τους θα οδηγήσουν σε αυξημένη μεταγραφή του γονιδίου του 

παράγοντα NF-κB και της ιντερλευκίνης 1β, μηχανισμοί οι οποίοι ενισχύουν 

τις βλαπτικές επιδράσεις των μορίων χοληστερόλης.  

Ρόλος των Δραστικών Μορφών Οξυγόνου  

Οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου (ROS) και οι ελεύθερες ρίζες αζώτου (RNS) 

παράγονται κυρίως μέσω της δράσης της αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων 

στα μιτοχόνδρια. Αλλαγές στην αλυσίδα αυτή έχουν σαν αποτέλεσμα τη 

διαρροή των ριζών. Τα ROS/RNS συμμετέχουν σε μονοπάτια 

σηματοδότησης, σημαντικά για τη φυσιολογική λειτουργία του καρδιαγγειακού 



συστήματος. Ωστόσο, αύξηση των ROS/RNS από βλάβη των μιτοχονδρίων, 

μη φυσιολογική αιμοδυναμική των αγγείων ή υπεργλυκαιμία οδηγεί σε 

οξειδωτικό στρες με αυξημένο πολλαπλασιασμό, μετανάστευση, στρες στο 

ενδοπλασματικό δίκτυο, αυτοφαγία, γήρανση και νέκρωση των κυττάρων. Η 

κατάσταση αυτή εμφανίζεται ως υπέρταση από ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, 

ως βλάβες επαναιμάτωσης σε ασθενείς με στενωμένα αγγεία και ως ταχέως 

αναπτυσσόμενη αθηροσκληρυντική νόσος.  

Ρόλος της Ενδοθηλιακής Δυσλειτουργίας 

  Η ενδοθηλιακή λειτουργία εξασθενεί στο ΣΔ τύπου Ι και ΙΙ. Ακόμη και μικρή 

έκθεση σε αυξημένα επίπεδα γλυκόζης είναι ικανή να μειώσει τη 

βιοδιαθεσιμότητα του ΝΟ και κατ’ επέκταση την αγγειοδιαστολή. Η 

ενδοθηλιακή δυσλειτουργία φαίνεται αν είναι ένας ανεξάρτητος παράγοντας 

για τα καρδιαγγειακά συμβάματα. Το ενδοθήλιο που δυσλειτουργεί προάγει 

την προσκόλληση λευκοκυττάρων και αιμοπεταλίων, τη θρόμβωση και τη 

φλεγμονή. Η ινσουλίνη διεγείρει τη σύνθεση του ΝΟ στο ενδοθήλιο και όταν το 

μονοπάτι αυτό δυσλειτουργεί λόγω της αντίστασης στην ινσουλίνη και το ΣΔ, 

τότε σαν αποτέλεσμα παρουσιάζεται μειωμένη σύνθεση και παραγωγή του 

ΝΟ, η οποία προάγει την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία. Η παραγωγή την 

ενδοθηλίνης 1 και αγγειοτενσίνης ΙΙ είναι αυξημένη στην κατάσταση 

αντιδραστικής υπερινσουλιναιμίας και συνεισφέρει περαιτέρω στην 

ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και την υπέρταση. 

Ρόλος της Υπερπηκτικότητας 

Οι ασθενείς με ΣΔ έχουν αυξημένο κίνδυνο επαναλαμβανόμενης 

αθηροθρόμβωσης. Πειραματικά προκαλούμενες υπερινσουλιναιμία και 

υπεργλυκαιμία οδηγούν σε αυξημένη κυκλοφορία του ιστικού παράγοντα και 

άλλων προθρομβωτικών πρωτεϊνών. Οι ασθενείς αυτοί έχουν αυξημένες 

συγκεντρώσεις του αντιγόνου του αναστολέα-1 του ενεργοποιητή του 

πλασμινογόνου, του αντιγόνου του παράγοντα von Willebrand και του 

ινωδογόνου, οι οποίες επιδεινώνονται από το φτωχό γλυκαιμικό έλεγχο. Οι 

υψηλές συγκεντρώσεις των παραγόντων πήξεως (II, V, VII, VIII, X) και οι 

μειωμένες συγκεντρώσεις αντιπηκτικών πρωτεϊνών (C, S) σχετίζονται επίσης 

με τα επίπεδα γλυκόζης αίματος.  

Ρόλος της Αγγειακής Ασβέστωσης 

Ασθενείς με ΣΔ είναι πιο πιθανό να έχουν ασβεστωμένες αθηρωματικές 

πλάκες, το οποίο οδηγεί σε αυξημένες επιπλοκές. Το ποσοστό ασβεστίου στις 

αθηρωματικές πλάκες των στεφανιαίων αρτηριών,  είναι ένας ανεξάρτητος 

παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακά συμβάματα και για ολική θνητότητα, 

σε ασθενείς με ή χωρίς ΣΔ. Οι διαβητικοί ασθενείς έχουν υψηλότερα ποσοστά 

ασβεστίου στις αθηρωματικές πλάκες, παρόμοια με αυτά ασθενών 

μεγαλύτερης ηλικίας, χωρίς ΣΔ.  



ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  

  Η ταυτόχρονη ρύθμιση πολλαπλών παραγόντων κινδύνου  φαίνεται να είναι 

πολύ πιο αποτελεσματική σε σχέση με τη ρύθμιση ενός παράγοντα κινδύνου 

τη φορά, καθώς φαίνεται πως μειώνεται συνεργειακά ο καρδιαγγειακός 

κίνδυνος. Η υπόθεση αυτή υποστηρίζεται από την Steno-2 Study, στην οποία 

συμμετείχαν 160 άτομα με ΣΔ ΙΙ και αλβουμινουρία . Τα άτομα αυτά 

τυχαιοποιήθηκαν σε επεμβατικό έναντι συντηρητικού ελέγχου των επιπέδων 

γλυκόζης, της ΑΠ και των λιπιδίων του αίματος. Η μελέτη έδειξε ένα στατιστικά 

και κλινικά σημαντικό αποτέλεσμα καθώς αρχικά  ο καρδιαγγειακός κίνδυνος 

μειώθηκε κατά 53%. Διαφορές στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου 

μεταξύ επεμβατικής και συντηρητικής στρατηγικής εμφανίστηκαν μετά τον ένα 

χρόνο. Η μελέτη αυτή δε σχεδιάστηκε για να αναγνωρίσει ποιες παρεμβάσεις 

είναι πιο αποτελεσματικές, ωστόσο οι στατίνες και τα αντιυπερτασικά 

φάρμακα φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματικά. Μια δεύτερη μελέτη, η BARI-

Study, εκτίμησε και αυτή πως η ρύθμιση πολλαπλών παραγόντων κινδύνου 

μειώνει ακόμα περισσότερο τον καρδιαγγειακό κίνδυνο αλλά και την ολική 

θνητότητα, οξέα στεφανιαία συμβάματα κ.ά.. Αξίζει να σημειωθεί, πως 

παρόλη τη γενικότερη βελτίωση των παραγόντων κινδύνου στο πέρασμα των 

χρόνων, ακόμα μόνο το 14,3% διατηρεί σε φυσιολογικά επίπεδα την HbA1c, 

την ΑΠ και την LDL χοληστερόλη.  

 ΜΕΙΩΣΗ ΛΙΠΙΔΙΩΝ 

Πολλές τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές υποστηρίζουν πως οι αναστολείς 

της αναγωγάσης του HMG-CoA(στατινες) μειώνουν κατά πολύ τον 

καρδιαγγειακό κίνδυνο σε άτομα με ΣΔ ΙΙ. Οι πιο πρόσφατες κατευθυντήριες 

οδηγίες, αναγνωρίζουν τους ασθενείς με ΣΔ, ηλικίας 40-75, ως τη 1 από τις 4 

κύριες ομάδες που επωφελούνται άμεσα από τη χρήση στατίνης και 

συνίσταται θεραπεία με μέτριας ή υψηλής έντασης στατίνη για άτομα με 

δεκαετή καρδιαγγειακό κίνδυνο  ≥7,5%. 

Οι παραπάνω συστάσεις βασίζονται σε πολλαπλά αποδεικτικά στοιχεία. Η 

μείωση της LDL χοληστερόλης με χρήση στατινών μειώνει τον κίνδυνο 

θνητότητας από στεφανιαία σύνδρομα σε άτομα με ή χωρίς ΣΔ κατά 19% 

αλλά και τα αγγειακά συμβάματα κατά 21%, όπως φαίνεται σε μετα-ανάλυση 

από την Cholesterol Treatment Trialists’ Collaboration.  

Α) Χρήση Στατινών  

Παρόλη την ευεργετική χρήση τους στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου, 

οι στατίνες φαίνεται να ενοχοποιούνται για τη νωρίτερη διάγνωση του ΣΔ σε 

άτομα με προδιαθεσικούς παράγοντες. Τα περιστατικά εμφάνισης ΣΔ ήταν 

περισσότερα σε ασθενείς με προδιαθεσικούς παράγοντες(π.χ. παράγοντες 

που ορίζουν το μεταβολικό σύνδρομο, δηλαδή γλυκόζη νηστείας 100-126 

mg/dl, ΒΜΙ >30 kg/m2, ΗbA1c>6% κ.ά. και ουσιαστικά οι στατίνες επιτάχυναν 

τη διάγνωση της νόσου κατά 5,4 εβδομάδες.. 



 Δεν  πρέπει να αποφεύγεται η χρήση στατίνης σε ασθενείς με 

προδιαθεσικούς παράγοντες, καθώς αφενός το φάρμακο  μειώνει σημαντικά 

τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και αφετέρου υπάρχουν πολλαπλές θεραπευτικές 

προσεγγίσεις για το ΣΔ..  

O κίνδυνος για την ανάπτυξη ΣΔ εξαρτάται επίσης από τη δόση και τη 

δραστικότητα της χορηγούμενης στατίνης.. Οι στατίνες, πιθανότατα 

αλληλεπιδρούν με τα β-κύτταρα του παγκρέατος, αναστέλλοντας την 

εξαρτώμενη από Ca2+ έκκριση ινσουλίνης. Οι διαδικασίες αυτές μπορεί να 

οδηγήσουν σε μειωμένη έκφραση σηματοδοτικών πρωτεινών ινσουλίνης στα 

λιποκύτταρα αλλά και των μεταφορέων γλυκόζης. 

Συνολικά, ο κίνδυνος εμφάνισης ΣΔ μετά τη χρήση στατινών υπάρχει αλλά 

αναλογιζόμενοι το τεράστιο όφελος που προσφέρει στη μείωση του 

καρδιαγγειακού κινδύνου, η χρήση στατινών δεν πρέπει να αποφεύγεται. Οι 

ασθενείς ωστόσο πρέπει να παρουσιάσουν όσο το δυνατόν καλύτερη 

συμμόρφωση, ρυθμίζοντας κατάλληλα τον τρόπο ζωής τους, κάνοντας 

τακτικά screening για την πρόληψη της νόσου και ρυθμίζοντας τα επίπεδα 

γλυκόζης στα επιθυμητά επίπεδα ανάλογα με τις κατευθυντήριες οδηγίες εάν 

η νόσος τελικά εμφανιστεί. 

Β) Μείωση λιπιδίων με άλλους φαρμακευτικούς παράγοντες 

  Παρόλη την αποτελεσματικότητα των στατινών στη μείωση του 

καρδιαγγειακού κινδύνου, συχνά απαιτείται επιμέρους θεραπεία για την 

περαιτέρω μείωση του κινδύνου αυτού. Η βιτορίνη είναι συνδυασμός 

συμβαστατίνης και εζετιμίμπης και μειώνει τη γαστρική απορρόφηση της 

χοληστερόλης. Η εζετιμίμπη μείωσε τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης κατά 

24%, ενώ καλύτερα αποτελέσματα φάνηκε πως είχε στους διαβητικούς,. Η 

εζετιμίμπη δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με καλά αποτελέσματα σε 

διαβητικούς ή σε ασθενείς που έχουν υποστεί οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. 

 Συνολικά, ευνοϊκά αποτελέσματα από τη χρήση των φιμπρατών 

παρατηρούνται μόνο στην υποομάδα των ασθενών με συγκεκριμένο 

γλυκαιμικό προφίλ, δηλαδή με χαμηλή HDLχοληστερόλη και υψηλά 

τριγλυκερίδια, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τη χρήση τους 

καθώς τα πλεονεκτήματα της κατηγορίας αυτής δεν είναι ακόμα 

επιβεβαιωμένα. 

Στη μελέτη  AIM-HIGH, χρησιμοποιήθηκε η νιασίνη συμπληρωματικά σε 

θεραπευτική αγωγή με στατίνη σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο και χαμηλή 

HDL χοληστερόλη. Ο καρδιαγγειακός κίνδυνος δεν επηρεάστηκε, παρόλο που 

το γλυκαιμικό προφίλ των ασθενών παρουσίασε μία ελαφρά βελτίωση. Η 

μελέτη διακόπηκε στους 18 μήνες, καθώς διαπιστώθηκε πως τα άτομα που 

ελάμβαναν νιασίνη εμφάνισαν υψηλότερο ποσοστό ισχαιμικών εγκεφαλικών 

επεισοδίων. Ωστόσο, δεν υπάρχουν άλλες έρευνες που να δείχνουν 

συσχέτιση μεταξύ της νιασίνης και τον αυξημένο κίνδυνο ισχαιμικών 

εγκεφαλικών επεισοδίων. 

Γ) Αναστολείς  PCSK9 



 Το PCSK9 βρίσκεται στα ηπατοκύτταρα και συνδέεται με τους LDL υποδοχείς 

για αποδόμηση. Οι αναστολείς του PCSK9 αναστέλλουν τη διαδικασία αυτή, 

επιτρέποντας μεγαλύτερες ποσότητες χοληστερόλης να απομακρυνθούν από 

τους υποδοχείς αυτούς. Άτομα με μειωμένη λειτουργικότητα του PCSK9 

εμφανίζουν μειωμένα επίπεδα LDL και άρα μειωμένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, 

ενώ άτομα  με αυξημένη λειτουργικότητα του PCSK9 συχνά εμφανίζουν 

υπερχοληστερολαιμία. Η αλιροκουμάμπη και η εβολοκουμάμπη, αποτελούν 

δύο προσφάτως εγκεκριμένα φάρμακα της κατηγορίας αυτής. 

Η αλιροκουμάμπη εγκρίθηκε από το FDA τον Ιούλιο του 2015 για 

συμπληρωματική θεραπεία σε ασθενείς που δεν μπορούν να λάβουν άλλη 

ποσότητα στατίνης, οι οποίοι πάσχουν από ετερόζυγο οικογενή 

υπερχοληστερολαιμία ή διαθέτουν υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Δόσεις των 

75-150mg (sc) κάθε 2 εβδομάδες οδήγησαν σε μείωση της LDL κατά 36-59% 

σε σχέση με αυτούς που ελάμβαναν placebo. Οι αρχικές μελέτες για την 

αλιροκουμάμπη δεν έδειξαν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΣΔ, αλλά έδειξαν 

μεγαλύτερη μείωση της LDL χοληστερόλης σε ασθενείς με ΣΔ. Ωστόσο, θα 

πρέπει να γίνουν περισσότερες μελέτες για την επιβεβαίωση των 

αποτελεσμάτων αυτών. Οι βασικότερες ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χρήση 

του φαρμάκου αυτού, ήταν ο κνησμός, αιμάτωμα στο σημείο της έγχυσης, 

πρήξιμο, αλλεργικές αντιδράσεις κ.ά. Η εβολοκουμάμπη αποτελεί το δεύτερο 

φάρμακο που εγκρίθηκε από το FDA τον Αύγουστο του 2015, και 

χρησιμοποιείται για συμπληρωματική θεραπεία σε ασθενείς που δεν μπορούν 

να λάβουν άλλη ποσότητα στατίνης, οι οποίοι πάσχουν από ετερόζυγο ή 

ομόζυγο οικογενή υπερχοληστερολαιμία ή διαθέτουν υψηλό καρδιαγγειακό 

κίνδυνο. Το φάρμακο αυτό έχει παρόμοιες δράσεις με την αλιροκουμάμπη.. 

Παρόλο που η διάρκεια των μελετών για την αποτελεσματικότητα της χρήσης 

εβολοκουμάμπης ήταν μικρή και ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν επίσης 

μικρός, το φάρμακο αυτό κρίθηκε ασφαλές.. 

Παρόλο που η χρήση των αναστολέων του PCSK9 συμβάλλει σημαντικά στη 

μείωση της LDL χοληστερόλης, τα διαθέσιμα κλινικά στοιχεία είναι ακόμα σε 

πειραματικό στάδιο. Απαιτούνται κι άλλα στοιχεία που να αποδεικνύουν τόσο 

την αποτελεσματικότητα της χρήσης των φαρμάκων στη μείωση του 

καρδιαγγειακού κινδύνου σε διαβητικούς ασθενείς όσο και τη σοβαρότητα των 

ανεπιθύμητων ενεργειών στα άτομα αυτά. 

ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΑΠ) 

Η αυξημένη ΑΠ αυξάνει τον κίνδυνο μικρο- και μακροαγγειακών επιπλοκών 

σε ασθενείς με ΣΔ, γι’ αυτό ο έλεγχος της  μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο 

στα άτομα αυτά. Αρχικές μελέτες εξέτασαν την αποτελεσματικότητα 

επεμβατικών έναντι συντηρητικών στρατηγικών ελέγχου της ΑΠ. Στην μελέτη 

ABCD συμμετείχαν 950 ασθενείς με ΣΔ, οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν σε 

επεμβατικό (DBP<75 mmHg)  και συντηρητικό (SBP 80-89 mmHg) έλεγχο της 



διαστολικής ΑΠ τους. Οι ασθενείς επίσης τυχαιοποιήθηκαν σε νισολδιπίνη και 

εναλαπρίλη. Η μελέτη ωστόσο σταμάτησε νωρίς, εξαιτίας της εμφανούς 

μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας της εναλαπρίλης στη μείωση του 

καρδιαγγειακού κινδύνου. Τα οφέλη των α-ΜΕΑ παρατηρήθηκαν στην HOPE 

μελέτη, η οποία τυχαιοποίησε 3577 ασθενείς με ΣΔ και ένα προηγούμενο 

καρδιαγγειακό σύμβαμα ή είχαν πάνω από 1 παράγοντα κινδύνου, σε 10 mg 

ραμιπρίλης ή placebo. H μελέτη διακόπηκε νωρίς, καθώς παρατηρήθηκε 25% 

μείωση του σχετικού καρδιαγγειακού κινδύνου στην ομάδα που ελάμβανε 

ραμιπρίλη. Επίσης, παρατηρήθηκε πως τα φάρμακα που δρουν στον άξονα 

ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης φέρουν καλύτερα αποτελέσματα στους 

διαβητικούς ασθενείς. 

Σε αντίστοιχη μελέτη, 1195 ασθενείς με ΣΔ, αρτηριακή υπέρταση και σημεία 

υπερτροφίας αριστ κοιλίας  χορηγήθηκε λοσαρτάνη ή ατενολόνη. Και τα 2 

φάρμακα επέφεραν παρόμοια αποτελέσματα στη μείωση της ΑΠ, ωστόσο οι 

σαρτάνες επέφεραν μία επιπλέον μείωση του καρδιαγγειακόυ κινδύνου κατά 

24%(Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study 

(LIFE)) ,Σε αντίθεση με τα αποτελέσματα αυτά, σε μία άλλη μελέτη (Irbesartan 

Diabetic Nephropathy Trial (IDNT) ) που περιελάμβανε 1715 ασθενείς με ΣΔ, 

διαβητική νεφροπάθεια και υπέρταση, η χρήση ιρβερσαρτάνης έναντι 

αμλοδιπίνης ή placebo σε συνδυασμό με αντιυπερτασική θεραπεία δεν 

επέφερε αλλλαγές στον καρδιαγγειακό κίνδυνο. 

Οι σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες, συνιστούν τη χρήση ενός αναστολέα 

του άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης ως αρχική αντιυπερτασική 

θεραπεία σε ασθενείς με ΣΔ. Η ταυτόχρονη χορήγηση α-ΜΕΑ  και ARBs 

(σαρτάνες) θα πρέπει να αποφεύγεται. 

 

Στόχοι Αρτηριακής Πίεσης  

  Η ένταση μείωσης της συστολικής ΑΠ εξετάστηκε στην ACCORD-BP μελέτη, 

η οποία περιείχε 4733 άτομα με ΣΔ ΙΙ υψηλού κινδύνου για εκδήλωση 

κάποιου καρδιαγγειακού συμβάματος. Τα άτομα αυτά τυχαιοποιήθηκαν σε 

επεμβατικό (στόχος SBP<120 mm Hg) είτε σε συντηρητικό (στόχος SBP<140 

mm Hg) έλεγχο για μείωση της ΑΠ τους. Αρχικά δεν παρατηρήθηκε σημαντική 

στατιστική διαφορά στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου, παρά μόνο 

μετά από mean follow up .  

Αποτελέσματα από άλλη μελέτη SPRINT, αποδεικνύουν την 

αποτελεσματικότητα των επεμβατικών στρατηγικών ελέγχου της ΑΠ, ωστόσο 

στην μελέτη αυτή δεν συμπεριληφθισαν άτομα με ΣΔ. 

 Διάφορες μετα-αναλύσεις παρέχουν επίσης στοιχεία για την αναγκαιότητα 

μείωσης της ΑΠ στο ΣΔ. Μια τέτοια μετα-ανάλυση, περιείχε 100354 άτομα και 

ασχολήθηκε είτε αποκλειστικά με άτομα με ΣΔ ΙΙ είτε με υποομάδες που 

ερευνούνταν για ΣΔ. Στο Σ.Δ. για κάθε μείωση 10 mmHg της SBP μειώνεται 

κατά 13% ο κίνδυνος θνητότητας, 11% ο καρδιαγγειακός κίνδυνος και 27% τα 



εγκεφαλικά συμβάματα. Επίσης η μετα-ανάλυση αυτή, αποκαλύπτει τα οφέλη 

της μείωσης της ΑΠ στη μείωση των μικροαγγειακών επιπλοκών. Ωστόσο, 

υπάρχει διαφορά μεταξύ των διαφόρων αντιυπερτασικών φαρμάκων. Για 

παράδειγμα, τα διουρητικά και οι σαρτάνες  εμφανίζουν μικρότερο σχετικό 

κίνδυνο εμφάνισης Κ.Α., ενώ οι αναστολείς διαύλων Ca2+ εμφανίζουν 

μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης ΑΕΕ αλλά υψηλότερο κίνδυνο για ΚΑ και οι b-

blockers εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αγγειακών εγκεφαλικών 

επεισοδίων. 

Σύμφωνα με τις AHA κατευθυντήριες οδηγίες του 2016, η ΑΠ σε 

υπερτασικούς ασθενείς πρέπει να  είναι <140-90 mmHg. Αρχική 

αντιυπερτασική θεραπεία περιλαμβάνει ACE-αναστολέα ή ARBs για νεφρική  

προστασία (αποφυγή ταυτόχρονης χορήγηση των 2 φαρμάκων ή εναλλακτικά 

θειαζιδικά διουρητικά ή αναστ. διαύλων Ca2+) .. 

ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

. Σύμφωνα με μετα-αναλύσεις  η θεραπεία με  ασπιρίνη έχει όφελος στη 

δευτερογενή πρόληψη σε ασθενείς με υψηλό κίνδυνο λόγω εγκατεστημένης 

καρδιαγγειακής νόσου. Αντίθετα σε πρωτογενή πρόληψη ασθενών χαμηλού 

κινδύνου παρατηρήθηκε μη σημαντική μείωση της τάξης του 10%. Γενικότερα, 

μελέτες έδειξαν ότι η χορήγηση αντιθρομβωτικής αγωγής σε ασθενείς με ΣΔ 

μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματική στην μείωση του καρδιαγγειακού 

κινδύνου σε σχέση με ασθενείς με απουσία νόσου. Τελικώς, σύμφωνα με τις 

συστάσεις του 2016 για την πρωτογενή πρόληψη αποφασίστηκε η χορήγηση 

ασπιρίνης σε ασθενείς υψηλού και μέσου κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο 

χωρίς να υπάρξει επιβεβαίωση από κάποια κλινική δοκιμή. Αντιθέτως υπάρχει 

καθαρό όφελος στην δευτερογενή πρόληψη και συστήνεται θεραπεία με 

καθημερινή χορήγηση ασπιρίνης και διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής μετά 

από οξέα καρδιακά συμβάματα ή τοποθέτηση stent.  Η μελετη 

THEMIS(NCT01991795) θα τυχαιοπιήσει 19 000 διαβητικούς τύπου ΙΙ >50 

ετών σε εικονικό φάρμακο και τικαγρελόρη 60 mgx 2. Οι ασθενείς θα είναι 

ψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου(ιστορικό  PCI, CABG ή αγγειογραφική 

επιβεβαίωση στένωσης >50% μιας τουλάχιστον στεφανιαία αρτηρίας).  

ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ 

Η διαχείριση του βάρους, των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου και της 

γλυκόζης στον ΣΔ απαιτεί ένα εντατικό πρόγραμμα συμβουλευτικής σχετικά 

με τη διατροφή και τη φυσική άσκηση καθώς και συνεχόμενη υποστήριξη και 

συχνά follow-up. Παρεμβάσεις του τρόπου ζωής είναι απαραίτητες σε 

ασθενείς με ΣΔ και γνωστή καρδιαγγειακή νόσο αλλά και για πρωτογενή 

πρόληψη. Αρχικά απαραίτητη κρίνεται η απώλεια βάρους σε υπέρβαρους και 

παχύσαρκους ασθενείς με ΣΔ γιατί συνδυάζεται με αύξηση της HDL 

χοληστερόλης, μείωση των τριγλυκεριδίων και με μείωση της αρτηριακής 



πίεσης. Πολλά φάρμακα του ΣΔ όπως η ινσουλίνη, οι σουλφονυλουρίες και οι 

θειαζολιδινεδιόνες προκαλούν αύξηση του σωματικού βάρους και απαιτείται 

προσοχή στην χρήση τους. Ακόμα μια σημαντική παρέμβαση στον τρόπο 

ζωής είναι η υιοθέτηση υγιεινής διατροφής που βασίζεται στην Μεσογειακή και 

η αποφυγή πρόσληψης κορεσμένων λιπών, trans-λιπών, μεγάλων 

ποσοτήτων άλατος και ζάχαρης. Το αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει 

καθυστερημένη υπογλυκαιμία και να προκληθεί σύγχυση στην αναγνώριση 

των συμπτωμάτων. Η έλλειψη φυσικής άσκησης σχετίζεται με αυξημένη 

θνητότητα και πολλές επιδημιολογικές μελέτες αποκαλύπτουν πως η συχνή 

φυσική άσκηση μπορεί να μειώσει τόσο την καρδιαγγειακή όσο και την ολική 

θνητότητα σε ασθενείς με ΣΔ ή προδιαβήτη. Η μελέτη LOOK-AHEAD δεν 

έδειξε συσχέτιση μεταξύ εντατικής φυσικής άσκησης και μείωσης 

καρδιαγγειακού κινδύνου, αλλά ανέδειξε άλλα οφέλη της έντονης άσκησης 

όπως τη μείωση της διαβητικής νεφρικής νόσου, την ύφεση του ΣΔ καθώς και 

τη μείωση των φαρμάκων, γεγονότα που έχουν θετικές επιδράσεις στην 

μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.  

ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ 

Ο ΣΔ είναι μια εξελισσόμενη, χρόνια νόσος με πολλαπλούς 

παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς με κυριότερο την προοδευτική βλάβη των β-

κυττάρων του παγκρέατος. Το 80% της θνητότητας των ασθενών με ΣΔΙΙ 

οφείλεται σε έμφραγμα του μυοκαρδίου και εγκεφαλικό επεισόδιο και γι’ αυτόν 

τον λόγο η φαρμακευτική αγωγή δεν θα πρέπει να επηρεάζει επιβαρυντικά 

τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Η (UKPDS) αποτελεί μια μελέτη 

νεοδιαγνωσθέντων ασθενών με ΣΔΙΙ που τυχαιοποιήθηκαν σε εντατικό έλεγχο 

(μέση HbA1c=7%) και σε συντηρητικό έλεγχο (μέση HbA1c=7,9%)με follow-

up διαρκείας 10 ετών. Αποτέλεσμα της μελέτης ήταν η 15% μείωση 

καρδιαγγειακών επιπλοκών (θανατηφόρα ή μη μυοκαρδιακά εμφράγματα) 

στους ασθενείς εντατικού ελέγχου, όμως η διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικά 

σημαντική. Ωστόσο δεν παρατηρήθηκε καμία επίπτωση στην ολική θνητότητα 

μεταξύ των δυο ομάδων. Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με τον εντατικό 

γλυκαιμικό έλεγχο και τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου σε ασθενείς με 

ΣΔΙΙ οδήγησε στη διεξαγωγή μεγάλων μακροχρόνιων κλινικών μελετών, όπως 

η ACCORD, ADVANCE, VADT που είναι μελέτες ασθενών με εγκατεστημένη 

καρδιαγγειακή νόσο. Η ACCORD έληξε νωρίς λόγω απροσδόκητα αυξημένου 

ποσοστού θνητότητας σε ασθενείς εντατικού ελέγχου και παρότι 

παρατηρήθηκε μείωση των συμβαμάτων σε αυτούς τους ασθενείς τα 

ευρήματα αυτά δεν ήταν στατιστικώς σημαντικά όταν έληξε η μελέτη. Τα 

αποτελέσματα της ADVANCE ήταν η μείωση των συμβαμάτων (κυρίως των 

μικροαγγειακών, μη στατιστικά σημαντική μείωση μακροαγγειακών) στην 

ομάδα του εντατικού ελέγχου αλλά καμία αύξηση της ολικής ή καρδιαγγειακής 

θνητότητας σε σχέση με την ομάδα. Επίσης όπως η ADVANCE έτσι και η 

VADT δεν αποκάλυψε αυξημένη θνητότητα ή στατιστικώς σημαντικό 



αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο στην ομάδα εντατικού ελέγχου (HbA1c<7%) 

αλλά στο follow-up παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των μειζόνων 

καρδιαγγειακών συμβαμάτων στην ομάδα αυτή. Υπάρχουν πολλοί λόγοι οι 

οποίοι μπορούν να εξηγήσουν τα αντιφατικά ευρήματα της UKPDS σε σχέση 

με τις ACCORD, ADVANCE, VADT. Αρχικά η μελέτη UKPDS είχε ως 

πληθυσμό μελέτης νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με ΣΔΙΙ ενώ οι υπόλοιπες 

είχαν ασθενείς με μέση διάρκεια νόσου 7,5-11,5 χρόνια. Η μέση τιμή της 

HbA1c κυμαινόταν από 6,4-6,9% στις ομάδες εντατικού ελέγχου στις 

ACCORD, ADVANCE, VADT ενώ στην UKPDS ήταν υψηλότερη. Όπως 

αναμενόταν, στην ACCORD υπήρχαν λιγότερα καρδιαγγειακά συμβάματα σε 

ασθενείς χωρίς προηγούμενη καρδιαγγειακή νόσο ή με βασική τιμή της 

HbA1c<8%. Επίσης μόνο οι ασθενείς του εντατικού ελέγχου με HbA1c>8,5% 

βρέθηκαν να έχουν υψηλότερο κίνδυνο για θνητότητα λόγω νευροπάθειας ή 

μη επιτυχίας των επιθυμητών ορίων. Γενικότερα παρατηρήθηκε γραμμική 

αύξηση του κινδύνου θνητότητας όταν η HbA1c ήταν πάνω από το εύρος 6-

9% στην ομάδα εντατικού ελέγχου ενώ U-shaped σχέση στην ομάδα 

συντηρητικού ελέγχου με μικρότερη επίπτωση θανάτου όταν HbA1c 7-8%. 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ   

Πολλές επιδημιολογικές μελέτες αποδεικνύουν υψηλότερη επικράτηση ΚΑ 

νόσου σε ασθενείς που θεραπεύτηκαν με ινσουλίνη. Η BARI-2D είναι μια 

μελέτη που σχεδιάστηκε για τον έλεγχο της ασφάλειας της χορήγησης 

ινσουλίνης στον ΣΔ και πιο συγκεκριμένα συμμετείχαν ασθενείς με ΣΔ ΙΙ και 

καρδιακή νόσο που είχαν υποβληθεί σε  άμεση επαναγγείωση σε συνδυασμό 

με ΦΑ ή μόνο ΦΑ. Δεν παρατηρήθηκε καμία διαφορά στην επιβίωση ή στην 

μείωση των μειζόνων καρδιαγγειακών συμβαμάτων μεταξύ της ομάδας που 

λάμβανε ινσουλίνη ή σουλφονυλουρία και της ομάδας που λάμβανε 

μετφορμίνη ή θειαζολιδινεδιόνη. Ωστόσο διαφορετικός τύπος ινσουλίνης 

μπορεί να έχει διαφορετική επίπτωση στον καρδιαγγειακό κίνδυνο.. 

HbA1c ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ 

Η μελέτη DCCT αποκάλυψε σημαντικές μειώσεις σε μικροαγγειακές 

επιπλοκές στην ομάδα εντατικού ελέγχου ασθενών με ΣΔ Ι καθώς και μείωση 

του κινδύνου για ανάπτυξη ή πρόοδο αυτών των επιπλοκών σε ασθενείς 

εντατικού ελέγχου με ΣΔ ΙΙ. Στη μελέτη αυτή παρόλο που οι  διαφορές της 

HbA1c μεταξύ των ομάδων εντατικού και συντηρητικού ελέγχου μπορούν να 

εξηγήσουν εικονικά τις διαφορές κινδύνου για αμφιβληστροειδοπάθεια μεταξύ 

των δύο ομάδων, η τιμή της HbA1c καθώς και η διάρκεια της νόσου   

αποτελούν μόνο έναν δείκτη του κινδύνου για μικροαγγειακές επιπλοκές. 

Άλλοι παράγοντες που ευθύνονται για τις μεταβολές αυτού του κινδύνου είναι 

γενετικοί, περιβαλλοντικοί καθώς και διάφοροι μη γλυκαιμικοί παράγοντες 

όπως η δυσλιπιδαιμία και η ΑΠ. 



ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗ  ΕΠΕΜΒΑΣΗ  

Η βαριατρική επέμβαση προσφέρει ύφεση ή βελτίωση του ΣΔΙΙ στο 40-85% 

των ασθενών, της υπέρτασης  στο 28-75% των ασθενών και της 

δυσλιπιδαιμίας στο 70-90% των ασθενών. Σε μελέτες παρατήρησης που 

έχουν διεξαχθεί αποδείχθηκε μειωμένος αριθμός θανάτων από καρδιαγγειακή 

νόσο, λιγότερα καρδιαγγειακά συμβάματα σε παχύσαρκους ενήλικες  και 

μειωμένα περιστατικά μυοκαρδιακών εμφραγμάτων σε ασθενείς με ΣΔΙΙ. Τα 

ποσοστά ολικής θνητότητας μειώθηκαν κατά 30-40% σε ασθενείς που 

υποβλήθηκαν στην επέμβαση για τη διαχείριση της παχυσαρκίας. Ωστόσο 

πολλές φορές μετά από την επέμβαση πιθανή είναι η υποτροπή του ΣΔΙΙ και 

απαιτείται επιπρόσθετη φαρμακευτική αγωγή. Η βαριατρική επέμβαση 

συστήνεται σε ασθενείς με BMI>35 kg/m2 και ΣΔ οι οποίοι έχουν δεχτεί την 

απαραίτητη ιατρική και ψυχολογική εκτίμηση. 

ΝΕΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

Η μελέτη UKPDS απέδειξε καρδιαγγειακό όφελος μετά από τη χορήγηση 

μετφορμίνης καθώς και σε ασθενείς εντατικού ελέγχου στους οποίους αρχικά 

είχαν χορηγηθεί σουλφονυλουρίες. Από το 1995 έως σήμερα η HbA1c 

αποτελεί το καταληκτικό σημείο με βάση το οποίο εκτιμάται η 

αποτελεσματικότητα των νέων αντιδιαβητικών φαρμάκων. Οι 

θειαζολοδινεδιόνες έχουν ως αντενδείξεις τη σοβαρή ΚΑ με κίνδυνο για 

συμφορητική ΚΑ ή ΚΑ NYHA III-IV.   

Οι αναστολείς του συμμεταφορέα γλυκόζης –νατρίου τύπου 2 στο εγγύς 

εσπειραμένο σωληνάριο (SGLT-2 αναστολείς, εμπαγλιφλοζίνη). Τα 

φάρμακα αυτά μειώνουν την HbA1c κατά 0,5-1,2%, δεν προκαλούν 

υπογλυκαιμία καθώς και μειώνουν την ΑΠ, αυξάνουν τα επίπεδα HDL και LDL 

χοληστερόλης και προκαλούν μέτρια απώλεια βάρους Πιθανές ανεπιθύμητες 

ενέργειες είναι ουρογεννητικές λοιμώξεις, υποογκαιμία, ευγλυκαιμική 

διαβητική κετοξέωση και σκελετικά κατάγματα. Άλλη κατηγορία  είναι 

αγωνιστές του υποδοχέα του πεπτιδίου-1 δικην γλυκαγόνου οι GLP-1RA  

αγωνιστές λιραγλουτίδη, λιξισενατίδη, σεμαγλουτίδη που  αυξάνουν 

την έκκριση ινσουλίνης, μειώνουν την έκκριση γλυκαγόνης και επιβραδύνουν 

την κένωση του στομάχου. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι η ναυτία και 

η διάρροια ενώ αντενδείξεις αποτελούν το ιστορικό παγκρεατίτιδας και το 

ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του θυρεοειδούς αδένα. H τελευταία 

κατηγορία φαρμάκων είναι οι αναστολείς του ισοενζύμου 4 της 

διπεπτιδυλοπεπτιδάσης( DPP-4 αναστολείς, σιταγλιπτίνη, 

σαξογλυπτίνη, αλογλιπτίνη)  που εμποδίζουν την απενεργοποίηση 

έκκρισης ικρετινικών ορμονών με αποτέλεσμα την αύξηση έκκρισης 

ινσουλίνης. Δεν προκαλούν αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου  ενώ μπορεί 

να αυξηθεί ο κίνδυνος νοσηλείας για ΚΑ κατά τη χορήγηση ορισμένων 



φαρμάκων αυτής της ομάδας. Τέλος δεν επιτρέπεται η συγχορήγηση GLP-1 

αγωνιστών. 

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ  ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ  ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ 

Οι ασθενείς με ΣΔ και χωρίς καρδιαγγειακή νόσο κατηγοριοποιούνται σε 

μεσαίο ή υψηλό κίνδυνο και πρέπει να υιοθετούν ένα υγιεινό τρόπο ζωής. Σε 

περίπτωση που υπάρχει γνωστή νόσος συστήνεται θεραπεία η οποία εστιάζει 

στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Σχετικά με τον γλυκαιμικό έλεγχο 

συστήνεται ως στόχος HbA1c≤7% έαν υπάρχει ανοχή στην πολυφαρμακία και 

ομοίως οι ασθενείς υψηλού κινδύνου θα πρέπει να έχουν ως στόχο 

HbA1c≤7%. Διαφορετικά σε ασθενείς χωρίς εγκατεστημένη καρδιαγγειακή 

νόσο οι οποίοι είναι μεσαίου κινδύνου συστήνεται επιθετικός στόχος 

HbA1c≤6,5% που μπορεί να προκαλέσει σημαντική μείωση κινδύνου για 

μικροαγγειακές επιπλοκές και τελική μείωση των μακροαγγειακών επιπλοκών. 

Πολλαπλοί παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή του 

κατάλληλου αντιδιαβητικού φαρμάκου σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο. 

Συγκεκριμένα η ινσουλίνη και οι σουλφονυλουρίες μπορεί να προκαλέσουν 

υπογλυκαιμία και αύξηση σωματικού βάρους, οι θειαζολιδινεδιόνες και 

πιθανώς οι DPP-4 αποκλειστές αυξάνουν τον κίνδυνο για ΚΑ ενώ η 

μετφορμίνη πρέπει να χορηγείται όταν η νεφρική λειτουργία είναι 

ικανοποιητική (eGFR>30-45 ml/min/1,73m2). Επίσης αναγκαία κρίνεται η 

διακοπή χορήγησης της μετφορμίνης σε σοβαρή ΚΑ, ηπατική νόσο, 

αλκοολισμό και κατά τη διάρκεια απεικονιστικής εξέτασης με χορήγηση 

ιωδίου. Φάρμακο εκλογής είναι η μετφορμίνη (πρέπει να πληρούνται οι 

προϋποθέσεις) ενώ επιπρόσθετα μπορεί να χορηγηθούν SGLT-

2αποκλειστές, GLP-1 αγωνιστές ή DPP-4 αποκλειστές (εκτός από ασθενείς με 

συνυπάρχουσα ΚΑ). Οι σουλφονυλουρίες δεν προτιμώνται καθώς μπορεί να 

προκαλέσουν υπογλυκαιμία. Τελευταία επιλογή είναι οι ενέσεις ινσουλίνης 

αλλά υπάρχει κίνδυνος λόγω πρόκλησης υπογλυκαιμίας και νεφρικής 

κατακράτησης νατρίου που αυτή προκαλεί. Η BARI-2D μελέτη υποστηρίζει 

πως η θεραπεία χωρίς ινσουλίνη δεν φέρει καρδιαγγειακό όφελος αλλά 

συστήνεται η μείωση της δόσης ή η διακοπή χορήγησης της πριν από τη 

διακοπή ή μείωση άλλων αντιδιαβητικών φαρμάκων. 

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ  ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ  ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 

Η ΚΑ αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές επιπλοκές του ΣΔ. Ο Σακχαρώδης 

Διαβήτης αποτελεί παράγοντα κινδύνου εμφάνισης ΚΑ, και συγκεκριμένα 

υπάρχει 2,4 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης σε γυναίκες και 5 φορές 

μεγαλύτερη πιθανότητα σε άνδρες με ΣΔ σε σχέση με τους μη διαβητικούς. Τα 

άτομα αυτά έχουν αυξημένη επίπτωση του κλινικού συνδρόμου που αφορά 

τις νέες διαγνώσεις ΚΑ, τις πολλαπλές νοσηλείες λόγω αυτής αλλά και του 

θανάτου σε σχέση με αυτούς χωρίς ΣΔ. Τα αίτια της σχέσης αυτής είναι η 

ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια λόγω αυξημένης επίπτωσης των καρδιαγγειακών 



συμβάντων, η περιφερική αγγειοπάθεια αλλά και λόγω των παραγόντων 

κινδύνου του ΣΔ όπως υπεργλυκαιμία, αυξημένη HbA1c, αντίσταση στην 

ινσουλίνη.  

Η σχέση όμως μεταξύ του ΣΔ και της ΚΑ φαίνεται να είναι αμφίδρομη. Η ίδια η 

ΚΑ αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη ΣΔ γεγονός που 

αποδείχθηκε από την μελέτη OPTIMIZE-HF μεγέθους 48612 ασθενών που 

έδειξε ύπαρξης ΣΔ στο 42% των νοσηλευόμενων με ΚΑ αλλά και χωρίς 

φανερό ΣΔ, τα 2/3 των ατόμων με ΚΑ εμφάνισαν αντίσταση στην ινσουλίνη. Η 

κατάσταση αυτή προκαλεί χειρότερη πρόγνωση του κλινικού συνδρόμου με 

παρατεταμένες και επαναλαμβανόμενες νοσηλείες. 

Ο ΣΔ προκαλεί ΚΑ με πολλαπλούς μηχανισμούς. Οι δύο βασικοί μηχανισμοί 

είναι ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια λόγω καρδιαγγειακής νόσου και η 

υπερτασική μυοκαρδιοπάθεια λόγω της υπέρτασης που συνυπάρχει στον ΣΔ. 

Ο τρίτος μηχανισμός αφορά την πρόκληση διαβητικής μυοκαρδιοπάθειας. 

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ 

Η μυοκαρδιοπάθεια προκαλούμενη λόγω του διαβήτη  παρατηρήθηκε το 1954 

σε ηλικιωμένους ασθενείς που έπασχαν από ΣΔ, ενώ σαν οντότητα 

χαρακτηρίστηκε σαφώς δύο δεκαετίες αργότερα. Οι βλάβες που 

παρατηρήθηκαν σχετίζονταν με υπερτροφία της καρδίας, ίνωση, 

μικροαγγειακή πάχυνση τοιχωμάτων. Ο φαινότυπος της διαβητικής 

μυοκαρδιοπάθειας ακόμα και μετά από πολλές έρευνες δεν είναι σαφώς 

καθορισμένος έχει αποδειχθεί η ύπαρξης διαστολικής και συστολικής 

δυσλειτουργίας του μυοκαρδίου. Η μυοκαρδιοπάθεια αυτή έχει χαρακτηριστεί 

ως μία προοδευτική νόσος με συχνότερη εμφάνιση την διαστολική 

δυσλειτουργία στην οποία υπάρχει υπερτροφία αριστερής κοιλίας, πάχυνση 

τοιχώματος, σκλήρυνση αρτηριών ανεξάρτητη από την αρτηριακή πίεση. Οι 



ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν διατηρημένο κλάσμα εξώθησης (HFpEF). Η 

άλλη εμφάνιση αφορά συστολική δυσλειτουργία του μυοκαρδίου που 

εμφανίζεται με διάταση της αριστερής κοιλίας και  μειωμένο κλάσμα εξώθησης 

(HFrEF). Σημαντικό εύρημα αποτελεί το γεγονός ότι συστολική δυσλειτουργία 

της αριστερής κοιλίας εμφανίστηκε σε διαβητικούς ασθενείς κατά την διάρκεια 

της άσκησης ενώ φυσιολογικά είναι ασυμπτωματικοί. Μέχρι πρόσφατα οι 

ερευνητές θεωρούσαν την συστολική δυσλειτουργία ως το τελικό στάδιο της 

νόσου έπειτα από την εμφάνιση της διαστολικής δυσλειτουργίας. Νέα 

δεδομένα δείχνουν ότι το φαινόμενο αυτό δεν ισχύει και ότι η δύο καταστάσεις 

αποτελούν διακριτούς φαινοτύπους της διαβητικής μυοκαρδιοπάθειας με 

διαφορετικούς παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς. Σε λίγες περιπτώσεις που 

επιπλέκονται με ισχαιμικά συμβάντα μπορεί προοδευτικά να δημιουργηθεί 

συστολική δυσλειτουργία σε άτομα με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης. 

Η παθοφυσιολογία της διαβητικής μυοκαρδιοπάθειας δεν έχει 

διευκρινισθεί πλήρως και οι ερευνητές πιστεύουν ότι είναι περίπλοκη και 

πολυπαραγοντική. Ενώ οι βασικές διαταραχές είναι η υπεργλυκαιμία και η 

αντίσταση στην ινσουλίνη άλλοι μηχανισμοί όπως οι μεταβολικές και οι 

δομικές διαταραχές έχουν σημαντικό ρόλο στην παθογένεια.  

  Αρχικά η νόσος σχετίζεται με μεταβολικές διαταραχές του κυττάρου λόγω του 

ΣΔ. Φυσιολογικά ο οργανισμός σε περιόδους νηστείας χρησιμοποιεί ελεύθερα 

λιπαρά οξέα για παραγωγή ενέργειας ενώ μεταγευματικά και σε καταστάσεις 

stress χρησιμοποιεί γλυκόζη. Λόγω όμως της αντίστασης στην ινσουλίνη και 

της υπεργλυκαιμίας, μειώνονται οι μεταφορείς της γλυκόζης GLUT4, μειώνεται 

η οξείδωση της γλυκόζης, αυξάνεται η οξείδωση των λιπαρών οξέων αλλά και 

τα επίπεδα των ελεύθερων λιπαρών οξέων. Η αύξηση της οξείδωσης των 

λιπαρών οξέων λόγω χρήσης περισσότερου οξυγόνου προκαλεί ισχαιμία των 

μυοκαρδιακών κυττάρων  και αύξηση συγκέντρωσης του γαλακτικού οξέως 

ενώ τα αυξημένα επίπεδα λιπαρών οξέων προκαλούν λιποτοξικότητα και 

θάνατο των κυττάρων. Ένας άλλος μηχανισμός αφορά διαταραχές της 

κυτταρικής λειτουργιάς και κυρίως της διακίνησης των ιόντων Ca2+. Οι 

διαταραχές αυτές οφείλονται στην δυσλειτουργία των μεταφορέων του ιόντος 

μέσα και έξω από το κύτταρο (RyRs, SERCA2a, αντλία Να- Ca2+ , Ca2+ 

ATPase). Αυτό προκαλεί υπερφόρτωση κυττάρου με Ca2+ και διαταραχές 

στην χάλαση, μειωμένη ευαισθησία σε Ca2+ και μειωμένη δύναμη συστολής. 

Ακόμα προκαλείταιβλάβη μιτοχονδρίων λόγω αυξημένης οξείδωσης λιπαρών 

οξέων καθώς και οξειδωτικό stress λόγω παραγωγής υπεροξειδίου από 

υπεργλυκαιμία. Ο τρίτος μηχανισμός σχετίζεται με δομικές αλλαγές του 

κυττάρου διακριτές ανάλογα με τον τύπου του σακχαρώδους διαβήτη. Σε ΣΔ 

τύπου ΙΙ οι αλλαγές αφορούν αντιδραστική υπερτροφία των μυοκαρδιακών 

κυττάρων και υπερτροφία της καρδίας λόγω υπερινσουλιναιμίας ενώ σε ΣΔ 

τύπου Ι υπάρχει κυρίως ίνωση μυοκαρδίου λόγω   υπεργλυκαιμίας. Η ίνωση 

σχετίζεται με αυξημένη παραγωγή AGEs και υπερτροφία κολλαγόνου που 



επικάθεται στα τοιχώματα αγγείων και προκαλεί διαστολική διαταραχή, 

σκλήρυνση αρτηριών και μικροαγγειακά προβλήματα που έχει σαν 

αποτέλεσμα διαταραχή ενδοθηλίου και μειωμένη παραγωγή ΝΟ.  

 Τέλος στην παθοφυσιολογία της νόσου συμβάλει και η εξεσημασμένη 

ενεργοποίηση του νευροορμονικού συστήματος. Η αύξηση της αγγειοτενσίνης 

ΙΙ και της αλδοστερόνης προκαλεί υπερτροφία και ίνωση του μυοκαρδίου 

λόγω εναπόθεσης κολλαγόνου, οξειδωτικών βλαβών  και απόπτωσης των   

κυττάρων. Επιπρόσθετα προκαλείται ισχαιμία που σχετίζεται με αύξηση του 

ενδοκυττάριου Ca2+ στα μυοκαρδιακά κύτταρα  που έχει σαν αποτέλεσμα την 

διαστολική δυσλειτουργία της καρδιάς. 

. Δεν έχει διαπιστωθεί ανάγκη αλλαγής τους τρόπου διαχείρισης της ΚΑ. 

Πρέπει να ακολουθούνται οι  οδηγίες που αναφέρουν την χρήση αΜΕΑ, 

αναστολέων την Αγγειοτενσίνης ΙΙ, αναστολέων της αλδοστερόνης όπως και 

των β-αποκλειστών. Η χρήση των διουρητικών σε ασθενείς με ΚΑ έχει 

συσχετιστεί με υπερκαλιαιμία αλλά είναι αναγκαία η χρήση τους για 

αποσυμφόρηση των ασθενών αυτών. Σε αυτήν την φαρμακευτική πορεία είναι 

απαραίτητο να λάβουμε υπ’όψιν τις επιδράσεις των φαρμάκων που 

χρησιμοποιούμε για ρύθμιση της γλυκόζης λόγω των πολλαπλών 

επιδράσεων τους στην καρδιακή λειτουργία. 

SGLT-2 αναστολείς 

Τα φάρμακα αυτά θεωρούνται ασφαλή για χρήση σε ΚΑ καθώς ιδιαίτερα 

για την εμπαγλιφλοζίνη έχει αναδειχθεί μείωση του σχετικού κινδύνου 

για νοσηλεία λόγω ΚΑ. Οι μηχανισμοί υπεύθυνοι για αυτή την παρατήρηση 

είναι η ωσμωτική διούρηση, η μείωση της σκλήρυνσης αρτηριών που οδηγεί 

σε μείωση της αρτηριακής πίεσης καθώς και η έμμεση δράση σε SGLT1 και 

μείωση της απορρόφησης γλυκόζης. 

Ινκρετινομιμητικά (GLP-1 αγωνιστές) 

Η δράση των φαρμάκων αυτών στο καρδιαγγειακό σε άτομα με ΣΔ και ΚΑ δεν 

είναι πλήρως κατανοητή. Τα φάρμακα αυτά δρουν μέσω αύξησης της 

έκκρισης ινσουλίνης, μείωση της γλυκαγόνης αλλά και την γλυκονεογένεσης. 

Η δράση στα ενδοθηλιακά κύτταρα αφορά αγγειοδιαστολή και 

αντιφλεγμονώδη δράση αλλά και μείωση της αρτηριακής πίεσης μέσω του 

νατριουριτικού πεπτιδίου.  

Αναστολείς DPP-4  

Τα φάρμακα αυτά θεωρούνται μη ασφαλή για χρήση σε ΚΑ και υπάρχουν 

αντιφατικά δεδομένα για αύξηση του κινδύνου νοσηλείας  σε ασθενείς με ΣΔ.  

Παρά τα αποτελέσματα των μελετών  δεν μπορεί να γίνει σύγκριση των 

φαρμάκων αυτών λόγω της διαφορετικής σχεδίασης των τριών 

μελετώνερευνών αλλά και του γεγονότος ότι το κάθε φάρμακα συγκρινόταν με 



placebo. Πιθανός μηχανισμός για την αυξημένη επίπτωση της ΚΑ στα 

φάρμακα αυτά είναι η απενεργοποίηση του νατριουριτικού πεπτιδίου που έχει 

σαν αποτέλεσμα την διαταραχή της ισορροπίας των υγρών. 

Θειαζολιδινεδιόνες 

 Τα φάρμακα αυτά δρουν αυξάνοντας της ευαισθησία των κυττάρων στην 

ινσουλίνη μέσω ενεργοποίησης του (PPAR)-γ. Η χρήση τους σε ασθενείς με 

ΚΑ θεωρείται μη ασφαλής. Η ροταγλιταζόνη έχει μεγαλύτερο κίνδυνο σε 

σχέση με την πιογλιταζόνη. Η δράση τους σχετίζεται με έντονη 

επαναρρόφηση Νατρίου από τους  νεφρούς και επαγόμενη κατακράτηση 

υγρών. Η χορήγηση αυτών είναι επιτρεπτή μόνο σε ΚΑ Ι και ΙΙ με επίβλεψη για 

κατακράτηση υγρών ενώ θεωρείται απαγορευτική σε ΚΑ III και IV. 

Ινσουλίνη 

 Η χρήση της ινσουλίνης σχετίζεται με κατακράτηση νατρίου και πρόκληση 

οιδήματος ειδικά στην συγχορήγηση με θειαζολιδινεδιόνες. Σε ασθενείς με ΚΑ 

η χρήση της έχει συσχετισθεί με χειρότερη πρόγνωση σε νοσηλεία και 

θνητότητα. Αυτό το γεγονός μπορεί να οφείλεται στην καθυστερημένη 

χορήγηση των φαρμάκων σε προχωρημένα στάδια ΣΔ. 

Διγουανίδια 

Η μετφορμίνη είναι το φάρμακο εκλογής για την αρχική θεραπεία του ΣΔ αλλά 

η χρήση της σε ΚΑ είναι περιορισμένη λόγω πιθανότητας γαλακτικής 

οξέωσης. Η πιθανότητα αυτή είναι μικρή και κυρίως σχετίζεται με μειωμένη 

κάθαρση του φαρμάκου λόγω νεφρικής δυσλειτουργίας και μειωμένης 

σπειραματικής διήθησης. Πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε καλά 

ρυθμιζόμενη ΚΑ και συνεχή επιτήρηση της νεφρικής λειτουργίας. 

Σουλφονυλουρίες 

Τα δεδομένα για τα φάρμακα αυτά είναι συγκεχυμένα αλλά αναφέρουν 

αυξημένη επίπτωση της ΚΑ. Η χρήση τους αφορά μόνο επιτακτική ανάγκη 

ρύθμισης των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα. 

ΡΟΛΟΣ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Η υπεργλυκαιμία στον ΣΔ έχει επιβεβαιωμένη συσχέτιση με αυξημένο 

κίνδυνο ΚΑ. Η μελέτη UKPDS έδειξε ότι σε επίπεδα HbA1c<6% υπήρξαν 2.3 

συμβάντα/100 ανθρώπους ενώ σε  επίπεδα HbA1c>10% υπήρξαν 11,9 

συμβάντα/ 100 ανθρώπους. Ακόμα σε ΣΔ τύπου1, 1% αύξηση στην HbA1c 

σχετίζεται με αύξηση κατά 8% του σχετικού κινδύνου ΚΑ ενώ σε ΣΔ τύπου2, 

1% αύξηση στην HbA1c σχετίζεται με αύξηση κατά 30% του σχετικού 

κινδύνου. Παρά τα δεδομένα αυτά, οι ερευνητές δεν έχουν ανακαλύψει την 

ακριβή σχέση μεταξύ των επιπέδων γλυκόζης του αίματος και της λειτουργίας 



της αριστερής κοιλίας καθώς η εντατική ρύθμιση των επιπέδων γλυκόζης δεν 

σχετίζεται με μείωση της επίπτωσης της ΚΑ. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η διαχείριση του Σακχαρώδους Διαβήτη αποτελεί πρόκληση λόγω των 

διαφορετικών στόχων: η αντιμετώπιση των μεταβολικών διαταραχών αλλά και 

η μείωση της πιθανότητας εμφάνισης μικροαγγειακών και μακροαγγειακών 

επιδράσεων. Η διαχείριση της υπεργλυκαιμίας έχει ως αποτέλεσμα την 

ουσιώδη μείωση του κινδύνου εμφάνισης αμφιβληστροειδοπάθειας και 

διατήρησης της όρασης, καθώς και μείωση του κινδύνου νεφροπάθειας σε 

συνδυασμό με ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Η πρόοδος στην πρόληψη 

εμφάνισης αυτών των επιπλοκών άλλαξε τις αιτίες της μακροχρόνιας 

νοσηρότητας και θνητότητας στον ΣΔ. Οι μηχανισμοί ανάπτυξης 

καρδιαγγειακής νόσου δεν μπορούν να αναταχθούν μόνο από την ρύθμιση 

της γλυκόζης του αίματος αλλά και με την διαχείριση των υπόλοιπων 

παραγόντων κινδύνου, όπως είναι η μείωση της LDL χοληστερόλης και της 

αρτηριακής πίεσης. Δυνητικά οφέλη και κίνδυνοι στην καρδιαγγειακή νόσο 

από τους νέους παράγοντες μείωσης της γλυκόζης μένουν να ερευνηθούν. 

Ακόμα, οι οδηγίες για τα επιθυμητά επίπεδα της ΑΠ δεν στηρίζονται 

αποκλειστικά σε έρευνες και πρέπει να εκτιμηθεί ο ρόλος των αναστολέων του 

PCSK9 αλλά και των παραγόντων μείωσης της LDL χοληστερόλης. 

Επιπρόσθετα ένα ακόμα πεδίο μελέτης αφορά τα πλεονεκτήματα ή 



μειονεκτήματα της χρήσης πολλαπλής φαρμακευτικής αγωγής. 

 


