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συννοσηρότητα ἐπιβαρύνει ἀναντίρρητα
τὸν ἐκ προοιμίου ἐπιφορτισμένο καρδιαγγειακὸ ἀσθενῆ. Μὲ τὴν ἐπιβάρυνση νὰ
εἶναι ἔτι μεγαλύτερη, ὁσάκις ἡ συμπαρομαρτοῦσα
νόσος τυγχάνει νὰ εἶναι ὁ τύπου 2 σακχαρώδης
διαβήτης (ΣΔ). Ἐμπλεκομένη σὲ μιὰ ἰδιαίτερα
στενὴ σχέση αἰτίου - αἰτιατοῦ ἡ πολυ-μεταβολικὴ
διαταραχὴ θὰ ἀναδείξει, ὁσημέραι, προβλήματα
καὶ θὰ ἐπάγει προβληματισμούς, Καὶ στὰ ἐρωτηματικὰ ποὺ θὰ ἀνακύψουν, στὴν καθ’ ἡμέρα ἐπὶ
μέρους πρακτική, τὶς ἀπαντήσεις θὰ κληθεῖ νὰ
δώσει ἡ ἤδη ἀποκτηθεῖσα τεκμηριωμένη γνώση
- evidence based medicine. Πρωτίστως, μὲ τὶς τυχαιοποιημένες ἐλεγχόμενες μελέτες - randomized
controlled trials (RCT ). Ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς μελέτες
παρατήρησης, τὶς μετααναλύσεις, τὰ ἔγγραφα
συναίνεσης, τὶς ἐμπεριστατωμένες ἀνασκοπήσεις,
τὰ κριτήρια καταλληλότητας, τὶς κατευθυντήριες γραμμές. Μὰ πάνω ἀπὸ ὅλα ὁ κοινὸς νοῦς
(common sense). Τhe sound and prudent judgment
based on a simple perception of the situation or
facts1.
ΣΔ καὶ καρδιαγγειακὴ νόσος στενὰ συσχετίζονται καὶ συχνὰ συμπορεύονται. Ἀπὸ τὴν ἀφετηρία ἕως τὸ τέρμα. Ἀπὸ τὸ παθοφυσιολογικὸ
μονοπάτι μέχρι τὴν τελικὴ ἔκβαση. Μὲ τὴν καρδι
αγγειακὴ νόσο νὰ συνιστᾶ τὴν κυρίαρχη αἰτία
νοσηρότητας καὶ θνητότητας στοὺς διαβητικούς.

Ὀγδόντα τοῖς ἑκατὸ (80%) τῶν ἀσθενῶν μὲ ΣΔ
θὰ ἀναπτύξουν στεφανιαία νόσο καὶ 60% ἀπὸ
αὐτοὺς θὰ ἀποβιώσουν ἐξ αἰτίας της2. Εἴκοσι τοῖς
ἑκατὸ (20%) τῶν ἀσθενῶν μὲ ΣΔ θὰ ὑποστοῦν,
σὲ ὁρίζοντα ἑπταετίας, ἔμφραγμα μυοκαρδίου,
τὴ στιγμὴ ποὺ τὸ ἀντίστοιχο ποσοστὸ σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἱστορικὸ ἐμφράγματος τοῦ μυοκαρδίου,
χωρὶς ὅμως ΣΔ, εἶναι 18%. Δικαιολογημένη, κατὰ
συνέπεια, ἡ κατηγοριοποίηση τοῦ ΣΔ ὡς νόσημα
ἰσοδύναμo τῆς στεφανιαίας νόσου3. Μὲ μιὰ σωρεία κρισίμων θεμάτων - γλυκαιμικῶν καὶ καρδιαγγειακῶν – ἀδιάπτωτα νὰ ἐκδηλώνονται καὶ
οἰονεῖ νὰ ἀναπαράγονται. Γιὰ νὰ ἐπιβάλλουν,
ὅπως διαβητολόγοι καὶ καρδιολόγοι ἀποδυθοῦν,
σὲ μιὰ ἀπὸ κοινοῦ διαχείριση, ὑπαγορευμένη ἀπὸ
τὰ τρέχοντα δεδομένα.
Ποιὸς διαβητικὸς εἶναι περισσότερο ἐκτεθειμένος σὲ καρδιαγγειακὴ νόσηση; Πόσο θὰ πρέπει
νὰ τιθασευτεῖ ἡ ὑπεργλυκαιμία; Ἀρκεῖ ἕνας ἐπαρκὴς γλυκαιμικὸς ἔλεγχος γιὰ νὰ προασπίσει –
πέρα ἀπὸ τὶς μικροαγγειακὲς - καὶ ἀπὸ τὶς μακροαγγειακὲς ἐπιπλοκές; Μὲ ποιοὺς ὑπογλυκαιμικοὺς
παράγοντες θὰ ἐπιτευχθεῖ τὸ βέλτιστο ἀποτέλεσμα; Ποιὰ ἡ ἐνδεδειγμένη μεθόδευση στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ὑπολειπομένου κινδύνου; Συχνὲς
ἀπορίες τῆς καθημερινῆς κλινικῆς πρακτικῆς. Μὲ
τὴν παθοφυσιολογικὴ προσέγγιση νὰ συμβάλει,
σημαντικά, στὴν ἀποσαφήνιση τῆς ἀλήθειας.
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Σχῆμα. Ἡ παθοφυσιολογικὴ διαδρομὴ
Ὑπεργλυκαιμία - Ὀξειδωτικό stress
Σπλαχνικό Λίπος, Κάπνισμα, Ὑπέρταση, Δυσλιπιδαιμία
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Εὐάλωτος Ἀσθενής

Ἰχνηλατώντας τὸ παθοφυσιολογικὸ μονοπάτι
Ἡ ἐξερεύνηση τῆς παθοφυσιολογῆς διαδρομῆς προσάγει μέσα ἀπὸ μιὰ εὐάλωτη τριαδικὴ
συστάδα, συντιθέμενη ἀπὸ ἀγγεῖο, αἷμα καὶ μυοκάρδιο, στὸν εὐάλωτο ἀσθενῆ. Σὲ ἐκεῖνον, δηλονότι, τὸν πάσχοντα ἀπὸ ΣΔ, ποὺ εἶναι ἰδιαίτερα
ἐκτεθειμένος σὲ καρδιαγγειακὸ κίνδυνο (Σχῆμα)4.
Ἡ ὑπεργλυκαιμία μέσῳ τοῦ ὀξειδωτικοῦ
stress ἀπὸ τὸ παρασκήνιο νὰ κατευθύνει. Καὶ τὸ
σπλαχνικὸ λίπος νὰ ὑποδαυλίζει μιὰ ὑποβόσκουσα, διάχυτη φλεγμονή. Ποὺ ἀπὸ κοινοῦ μὲ τοὺς
ἄλλους συνυπάρχοντες παράγοντες καρδιαγγειακοῦ κινδύνου – κάπνισμα, ὑπέρταση, δυσλιπιδαιμία - νὰ πυροδοτεῖ μιὰ παθολογικὴ ἀλληλουχία.
Δυσλειτουργία ἐνδοθηλίου, λιπώδεις γραμμώσεις,
ἐπιπεπλεγμένες βλάβες. Γιὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ, ἔτσι,
ὁ φαινότυπος τοῦ εὐάλωτου ἀγγείου μὲ τὸν ἰδιοτύπως ἐξυφασμένο καμβά. Αὐξημένα τὰ προσκολλητικὰ μόρια, οἱ χυμοκίνες, ὁ ἱστικὸς παράγων, οἱ
προερχόμενοι ἐκ τῶν αἱμοπεταλίων μεσολαβητές,
τὰ μακροφάγα, τὰ T-λεμφοκύτταρα, ὁ νεκρωτικὸς
λιπιδικὸς πυρῆνας τῆς ἤδη διαμορφωθείσας ἀθηρωματικῆς πλάκας. Αὐξημένα, ὡσαύτως, ἡ μετανάστευση καὶ ὁ πολλαπλασιασμὸς τῶν ἀγγειακῶν

λείων μυϊκῶν κυττάρων, ἡ εὐθραυστότητα ὅπως
καὶ ἡ θρομβογένεια τοῦ προκύπτοντος ἰνωδοαθηρώματος. Μὲ τὴν ἐνδοθηλιοεξαρτωμένη ἀγγειοδιαστολὴ νὰ ἐξωθεῖται σὲ ἀντιδιαμετρικὴ θέση.
Σὲ παράλληλη πορεία μὲ τὸ εὐάλωτο ἀγγεῖο,
τὸ εὐάλωτο αἷμα ὅπως καὶ τὸ εὐάλωτο μυοκάρδιο. Μὲ τὴ δυσλειτουργία τῶν αἱμοπεταλίων, τὴν
μειωμένη παραγωγὴ μονοξειδίου τοῦ ἀζώτου, τὸ
αὐξημένο ἰνωδογόνο, τὴν ὑπερδιέγερση τοῦ συμ
παθητικοῦ, τὴν ὑπερφόρτωση μὲ ἀσβέστιο, τὴν
ὑπερπλασία καὶ τὴν ἀπόπτωση τῶν μυοκαρδιακῶν κυττάρων, τὴ διάμεση ἴνωση, τὴ διαταραχὴ
τῆς ἐπαναπόλωσης.
Ἐν τέλει, καρδιαγγειακὰ συμβάντα ἀπειλητικὰ γιὰ τὴν ζωὴ δυνατὸν νὰ ἀναδυθοῦν. Ὀξὺ στεφανιαῖο σύνδρομο, ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο, καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, σύμπλοκες ἀρρυθμίες.
Κλινικὴ ἔκφραση τῶν παθολογοανατομικῶν ἀλλοιώσεων καὶ παθοφυσιολογικῶν ἐπιπτώσεων.
Ὡστόσο, νομοτελειακὸς ὁ κανόνας τοῦ Ἠράκλειτου ‘τὰ πάντα ρεῖ’. Καὶ ἡ εὐμεγέθης ἀθηρωματικὴ
πλάκα μὲ τὴν παχιὰ ἰνώδη κάψα ‘ὑπείκουσα τοῖς
ρῆμασι’ νὰ ἐκχωρεῖ τὰ πρωτεῖα ἐπικινδυνότητας
στὶς πλεονάζουσες, διάσπαρτες, μικρὲς ἀθηρωμα-

356

τικὲς πλάκες μὲ τὴ λεπτὴ ἰνώδη ἐπικάλυψη. Μιὰ
ἀπὸ αὐτὲς εἶναι ποὺ θὰ προκαλέσει, συνήθως
ἐξαπίνης, τὴ σοβαρὴ ἐκτροπή. ‘Φοβοῦ τὶς μικρές’.
Ἀκαδημαϊκὴ παραίνεση μέ… διπλὴ ἀνάγνωση!
Καὶ τὸ τίμημα ὄντως ἀκριβό. Σαράντα πέντε
τοῖς ἑκατὸ (45%) τῶν ἀσθενῶν μὲ ΣΔ καὶ ἱστορικὸ
ἐμφράγματος θὰ ὑποστοῦν, σὲ ὁρίζοντα ἑπταετίας, ἕνα νέο ἔμφραγμα, τὴ στιγμὴ ποὺ τὸ ἀντίστοιχο ποσοστὸ σὲ ἀσθενεῖς μὲ παρόμοιο ἱστορικὸ
χωρὶς ὅμως ΣΔ εἶναι 18%3. Μὲ τὴν ὑπεργλυκαιμία,
ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὴν ὑπέρταση καὶ τὴ δυσλιπιδαιμία, νὰ κινοῦν τὰ νήματα.
Τὰ τρέχοντα δεδομένα καταδεικνύουν τὸν
στόχο τῆς στρατηγικῆς. Καὶ ἡ ρασιοναλιστικὴ τακτικὴ ἐπιστρατεύεται γιὰ τὶς ἐπιμέρους παρεμβάσεις. Αὐτοσκοπός, ὁ εὐάλωτος ἀσθενὴς μὲ σακχαρώδη διαβήτη νὰ ἀπεκδυθεῖ, τὸ συντομότερο, τὴν
τρωτή του ὑπόσταση.

Ἐπιλέγοντας τὶς κινήσεις τακτικῆς
Ὁ ρόλος τῶν βασικῶν μέτρων (the essential)
Ἐξ ἀλλαγῆς τοῦ τρόπου ζωῆς ἄρξασθε...’ Ἡ
ὑγιεινοδιαιτητικὴ παρέμβαση, ἑστιασμένη στὸ
κάπνισμα, τὴν ἄσκηση καὶ τὴ δίαιτα διαδραματίζει σημαντικὸ ρόλο στὴν ὀρθολογικὴ διαχείριση.
Ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ. Ἠ ἀποχὴ ἀπὸ τὸ κάπνισμα
ἐπιβάλλεται, χωρὶς ἀναβολή. Ἀμελλητὶ ! Καὶ αὐτὸ
διότι, ὁποιοδήποτε γκαραντὶ δευτερογενοῦς πρόληψης παρασχεθεῖ, θὰ κατακαεῖ, ἀναπόφευκτα,
στὴν πυρὰ τοῦ ἤδη ἀναμμένου τσιγάρου. Ἡ ἄσκηση, δομημένη καὶ ἐπαναλαμβανόμενη, συμπυκνώνεται στὸ γρήγορο βάδισμα (brisk walking), μισὴ
ὥρα τὴν ἡμέρα, πέντε φορὲς τὴν ἑβδομάδα, τουλάχιστον. Ἀποδεκτή, ὡστόσο, καὶ ἡ μεταβολικὰ
ἰσοδύναμη, συνεχὴς ἢ διαλειμματική, παρεμφερὴς
σωματικὴ δραστηριότητα. Ὅσο γιὰ τὴ δίαιτα,
αὐτὴ ἄς ἀκολουθήσει τὴν πεπατημένη. Τὸ πρότυπο τῆς μεσογειακῆς διατροφῆς5.
Ἐντούτοις, ἡ ἀλλαγὴ τοῦ τρόπου ζωῆς (life
style modification) καὶ εἰδικότερα ἡ ἀπώλεια βάρους στὰ ὑπέρβαρα ἄτομα, ἐνῶ φάνηκε νὰ μειώνει τὴν πιθανότητα ἐμφάνισης ΣΔ, δὲν βρέθηκε
νὰ ἐπηρεάζει τὴ συχνότητα τῶν καρδιαγγειακῶν
συμβάντων στὸν ἤδη ἐγκατεστημένο ΣΔ παρὰ
τὴ βελτίωση τοῦ γλυκαιμικοῦ προφίλ. Σὲ αὐτὸ
τὸ συμπέρασμα κατέληξε ἡ RCT Look ACHEAD
(Action for Health in Diabetes)6.
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Ὁ βαθμὸς ἐλέγχου τῆς γλυκαιμίας (lower is not
better)
Ἡ γλυκοζυλιωμένη αἱμοσφαιρίνη (HbA1c)
συνιστᾶ, ἐδῶ καὶ καιρό, τὸν δείκτη ἀναφορᾶς
στὴν παρέμβαση ἐλέγχου τῆς γλυκαιμίας καὶ
στὴν παρακολούθηση, ἐν γένει, τῆς πορείας τοῦ
ΣΔ. Πρόκειται γιὰ ἕναν τύπο αἱμοσφαιρίνης, ποὺ
συντίθεται στὰ ἐρυθρὰ αἱμοσφαίρια μὲ τὴν προσθήκη ἑνὸς μορίου γλυκόζης. Ἀποτελεῖ ἕνα μικρὸ
ποσοστὸ τῆς ὁλικῆς αἱμοσφαιρίνης. Ἀκολουθεῖ
τὴ συγκέντρωση τῆς γλυκόζης στὸ αἷμα καὶ ἀντανακλᾶ τὴ μέση τιμή της, τοὺς τελευταίους τρεῖς
μῆνες. Δηλαδή, γιὰ χρονικὸ διάστημα τόσο, ὅσο
καὶ ἡ ζωὴ τῶν ἐρυθρῶν αἱμοσφαιρίων.
Ἐπιπροσθέτως, πέραν ἀπὸ τὴν παρακολούθηση τοῦ ΣΔ, τὸ 2010, τὸ ADA (American
Diabetes Association) συμπεριέλαβε τὴν HbA1c
καὶ στὴ διάγνωση τοῦ ΣΔ, γιὰ νὰ προκύψει ἔτσι
ἡ ἐπικαιροποιημένη λίστα διαγνωστικῶν κριτηρίων τόσο τοῦ ΣΔ ὅσο καὶ τοῦ προδιαβήτη, υἱοθετημένη καὶ ἀπὸ τὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ὑγείας
(Πίνακας)7. Ἐπιδημιολογικὲς μελέτες ἀναδεικνύουν τὸν ὑψηλὸ κίνδυνο γιὰ μελλοντικὴ ἐκδήλωση ΣΔ καὶ καρδιαγγειακῶν συμβάντων σὲ ἄτομα
μὲ τιμὲς Hba1c 5,7-6,4%, γιὰ νὰ προσδώσουν στὸ
συγκεκριμένο εὖρος τιμῶν τὸν ὁρισμὸ τοῦ προδιαβήτη. Καὶ ἐνῶ στὸ ἄτομο μὲ ΣΔ, ἡ κριτικὴ τιμὴ
τῆς Hba1c εἶναι, ἐξ ὁρισμοῦ, ἴση ἢ μεγαλύτερη τοῦ
6,5%, ἀπεναντίας, στὸν καρδιαγγειακὸ ἀσθενῆ
μὲ ΣΔ ἡ ἐπιθυμητὴ τιμὴ - στόχος κυμαίνεται ἀπὸ
7-8%. Καὶ αὐτὸ γιατί ἐπιδίωξη αὐστηροῦ γλυκαιμικοῦ ἐλέγχου δυνατὸν νὰ ἐπάγει ἐπεισόδια
ὑπογλυκαιμίας, ἡ ὁποία διεγείροντας τὸ συμπαθητικὸ θὰ ἐπιβαρύνει, ἔτι περισσότερο, τὸ καρδιαγγειακὸ σύστημα. Στὸ συμπέρασμα αὐτὸ καταλήγει ἡ συνεκτίμηση τῶν πορισμάτων τριῶν RCT,
τῆς UKPDS (U.K Prospective Diabetes Study),
τῆς ΑCCORD (Action to Control Cardiovascular
Risk in Diabetes) καὶ τῆς ADVANCE (Action
in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and
Diamicron MR Controlled Evaluation)8,9.
Στὶς περιπτώσεις προδιαβήτη, τὸ ΑDA συνιστᾶ, πέρα ἀπὸ τὴν ὑγιεινοδιαιτικὴ παρέμβαση
ἑστιασμένη στὸ γρήγορο βάδισμα καὶ τὴν ἀπώλεια βάρους, τὴν μετφορμίνη. Ἰδιαιτέρως, σὲ
ἄτομα μὲ ΒΜΙ (body mass index) >35kg/m2, ἡλικία <60 χρόνων καὶ σὲ γυναῖκες μὲ προηγηθέντα
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Πίνακας. Διαγνωστικὰ κριτήρια γιὰ τὸν ΣΔ καὶ τὸν προδιαβήτη
ΗbA1c (%)
Γλυκόζη νηστείας (mg/dl)
2-ὧρες μετὰ τὸ γεῦμα γλυκόζη (mg/dl)
διαβήτη κυήσεως. Ἡ μετφορμίνη ἀνθιστάμενη στὴ
δοκιμασία τοῦ χρόνου ἔχει καταξιωθεῖ. Καθιερωμένη ὡς τὸ φάρμακο πρώτης ἐκλογῆς γιὰ τὸν ΣΔ,
ἐξακολουθεῖ νὰ παραμένει στὴν ἀγωγή, ὁσάκις
ἀπαιτεῖται συνδυασμένη θεραπεία. First –line
drug for monotherapy and combination therapy. Μὲ
μιὰ ἄριστη σχέση ὀφέλους – κόστους κατατείνει
στὴν εὐγλυκαιμία, περιστέλλοντας τὴν παραγωγὴ
γλυκόζης στὸ ἧπαρ, χωρὶς ὅμως νὰ ἐπάγει ὑπογλυκαιμία. Προσέτι, πέραν τοῦ ἐπιθυμητοῦ γλυκαιμικοῦ ἐλέγχου, ἀσκεῖ καὶ μιὰ πολυδύναμη δράση
– ἀντιφλεγμονώδη, ἀντιοξειδωτικὴ καὶ ὄχι μόνον
- περιορίζοντας τὸν καρδιαγγειακὸ κίνδυνο. Καὶ
ὅλα αὐτὰ μὲ μιὰ ἰδιαίτερα χαμηλὴ οἰκονομικὴ ἐπιβάρυνση10.
Ἐπὶ τοῦ παρόντος, πέραν τῆς μετφορμίνης,
δὲν ὑπάρχουν πειστικὰ δεδομένα ὅτι ἄλλος ἀντιυπεργλυκαιμικὸς παράγων μειώνει δραστικὰ τὸν
καρδιαγγειακὸ κίνδυνο. Συνεπῶς, ἡ ἐπιλογὴ τῆς
φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς πρέπει νὰ ὑπαγορεύεται,
ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀποτελεσματικότητα, στὴν ἐπίτευξη ἱκανοποιητικοῦ γλυκαιμικοῦ προφὶλ – μείωση
μικρο καὶ μακροαγγειακῶν ἐπιπλοκῶν, καὶ ἀπὸ
τὴν ἀσφάλεια – ἀποφυγὴ ἀνεπιθύμητων ἐνεργειῶν, ὅπως ἡ ὑπογλυκαιμία καὶ ἡ αὔξηση τοῦ
βάρους. Οἱ ἀποκλειστὲς συμμεταφορέων νατρίου – γλυκόζης (SGLT2 inhibitors), σύμφωνα μὲ
δεδομένα τῆς μελέτης φάσης ΙΙΙ, ἀναδύονται ὡς
θεραπεία πολλὰ ὑποσχόμενη. Ὅμως, εἶναι θέμα
τῆς μελέτης φάσης IV (post marketing surveillance
study) ἡ δικαίωση ἢ διάψευση τῶν προσδοκιῶν7.
Ὁ βαθμὸς ἐλέγχου τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης (lower
is not always better)
Ὑπεργλυκαιμία καὶ ἀρτηριακὴ ὑπέρταση
συμπορεύονται. ‘‘The deadly duet’’. Ἑβδομήντα
ἕως ὀγδόντα τοῖς ἑκατὸ (70-80%) τῶν ἀσθενῶν μὲ
ΣΔ ἔχουν ὑψηλὴ πίεση. Καὶ ἡ συνύπαρξη ὑπέρτασης ἐπιτείνει τὸν κίνδυνο τόσο γιὰ μακροαγ-

ΣΔ
≥6,5
≥126
≥200

Προδιαβήτης
5,7-6,4
100-125
140-199

γειοπάθεια (ἔμφραγμα μυοκαρδίου, ἐγκεφαλικὸ
ἐπεισόδιο) ὅσο καὶ γιὰ μικροαγγειοπάθεια (ἀμφιβληστροειδοπάθεια, νεφροπάθεια, νευροπάθεια),
ἐπαυξάνοντας τὴ θνησιμότητα7.
Ὁ στόχος τῆς ἀντιϋπερτασικῆς παρέμβασης
ποικίλει καὶ πρέπει νὰ ἐξατομικεύεται. Γενικά, ἡ
συστολικὴ πίεση πρέπει νὰ διατηρεῖται κάτω τῶν
140 mmHg καὶ ἡ διαστολικὴ κάτω τῶν 90 mmHg.
Τιμὲς μικρότερες τῶν130/80 mmHg πρέπει νὰ ἐπιδιώκονται σὲ περιστατικὰ μὲ διαταραγμένη τὴ νεφρικὴ λειτουργία, ὅπως καὶ σὲ ἐκεῖνα μὲ αὐξημένο κίνδυνο γιὰ ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο,
ὅπως καὶ ἐπὶ ἱστορικοῦ ΤΙΑ (Τransient Ischemic
Attack). Πάντως, ὅσο χαμηλότερη ἡ ἐπιδιωκόμενη πίεση τόσο μεγαλύτερος ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀντιυπερτασικῶν φαρμάκων ποὺ θὰ ἀπαιτηθοῦν καὶ
παράλληλα ὁ κίνδυνος γιὰ σοβαρὲς ἀνεπιθύμητες
ἐνέργειες, ὅπως ἡ ὑπόταση, ἡ συγκοπὴ καὶ ἡ ἐπιδείνωση τῆς νεφρικῆς λειτουργίας7.
Ὁ βαθμὸς ἐλέγχου τῆς χοληστερολαιμίας (the
lower the better)
Ἡ LDL (low-density lipoprotein) χοληστερόλη συνιστᾶ τὸν γωνιόλιθο (the cornerstone) στὴν
ἐκτίμηση καὶ ἀντιμετώπιση τοῦ διαταραγμένου
λιπιδαιμικοῦ προφίλ, μὲ τὶς στατίνες νὰ ἀποτελοῦν τὴ θεραπεία ἐκλογῆς. Γιὰ κάθε 30 mg/dl μεταβολής της, ὁ σχετικὸς κίνδυνος γιὰ στεφανιαία
νόσο μεταβάλλεται περίπου κατὰ 30%, μὲ τὸν
σχετικὸ κίνδυνο νὰ βρίσκεται στὸ 1,0 γιὰ LDL
χοληστερόλη 40 mg/dl. Καὶ ἡ ἐπιθυμητὴ τιμή της,
στὸν καρδιαγγειακὸ ἀσθενῆ μὲ ΣΔ, νὰ τοποθετεῖται ἰδιαιτέρως χαμηλά. Κάτω τῶν 70 mg/dl11.
Ὡστόσο, ἡ προκειμένη συννοσηρότητα συνήθως ἐπισκιάζεται ἀπὸ μιὰ ἰδιάζουσα λιπιδαιμικὴ διαταραχή. Τὴν ἀθηρογενετικὴ δυσλιπιδαιμία, ἀποκαλουμένη καὶ διαβητικὴ δυσλιπιδαιμία.
The lipid triad. Ὑψηλὴ VLDL (very low-density
lipoprotein) χοληστερόλη, μικρὰ καὶ πυκνὰ μόρια
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LDL χοληστερόλης καὶ χαμηλὴ HDL (high-density
lipoprotein) χοληστερόλη. Ἀθηρογενετικὸς λιποπρωτεϊνικὸς φαινότυπος, τριγλυκερίδια >150 mg/
dl καὶ HDL χοληστερόλη <40 mg/dl, ἀνεξάρτητος
τοῦ ἐπιπέδου τῆς LDL χοληστερόλης. Κύριος παράγων γιὰ αὐξημένο καρδιαγγειακὸ κίνδυνο σὲ
ἀσθενεῖς μὲ ΣΔ, ἐνῶ βρίσκονται σὲ θεραπεία μὲ
στατίνη. Μὲ 70% μεγαλύτερη συχνότητα γιὰ μείζονα καρδιαγγειακὰ συμβάντα, σύμφωνα μὲ τὴν
RCT ACCORD. 12,13

τικὴ ἀντιμετώπιση. Ὑβριδικὴ διαχείριση, δομημένη σὲ αὐτοτελεῖς ὀργανικὲς μονάδες πρωτοβάθμιας
φροντίδας ὑγείας, μὲ διαύλους ἐπικοινωνίας ἀνάμεσα σὲ διαβητολόγους καὶ καρδιολόγους.

Ἡ διαχείριση τοῦ ὑπολειπομένου μακροαγγειακοῦ κινδύνου (the neglected)
Ἀλλά, παρὰ τὴ βέλτιστη ἀντιμετώπιση τῆς
LDL χοληστερόλης, τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης καὶ
τὴν γλυκαιμίας, ἕνα ποσοστὸ καρδιαγγειακῶν
ἀσθενῶν μὲ ΣΔ ἐξακολουθεῖ νά… ‘χάνεται’ ἀπὸ
ἕνα νέο μεῖζον καρδιαγγειακὸ συμβὰν ἢ ἀπὸ μιὰ
ὑφισταμένη καρδιαγγειακὴ βλάβη, ποὺ ἐπιδεινώνεται. Πρόκειται γιὰ τὸν παραβλεπόμενο πρόσθετο μακροαγγειακὸ κίνδυνο, στὴ διαμόρφωση τοῦ
ὁποίου συμβάλλει καθοριστικὰ ἡ ἀθηρογενετικὴ
δυσλιπιδαιμία. Προϊὸν τῆς ἀνισορροπίας μεταξὺ τῶν ἀθηρογόνων λιποπρωτεϊνῶν, πλουσίων
σὲ ἀπολιποπρωτεΐνη B (ApoB), καὶ τῶν ἀντιαθηρογόνων, πλουσίων σὲ ἀπολιποπρωτεΐνη Α1
(ApoA1). Μὲ τὴν ΑpoΒ νὰ συνιστᾶ τὸν πιὸ ἀντιπροσωπευτικὸ βιοδείκτη τοῦ συνολικοῦ ἀθηρογενετικοῦ φορτίου14.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ non-HDL χοληστερόλη, συσχετιζόμενη στενὰ μὲ τὴν ΑpoB, προσφέρεται ὡς
ἕνα ἁπλὸ καὶ πρακτικὸ ἐργαλεῖο γιὰ τὴ διαχείρισή του. Ἐξ ὁρισμοῦ, συνιστᾶ τὸ ἄθροισμα τῆς
LDL χοληστερόλης καὶ τῆς VLDL χοληστερόλης,
Καὶ στὴν κλινικὴ πράξη ὑπολογίζεται, ἀφαιρώντας ἀπὸ τὴν ὁλικὴ χοληστερόλη, τὴν ΗDL χοληστερόλη. Στὸν καρδιαγγειακὸ ἀσθενῆ μὲ ΣΔ οἱ
τιμὲς – στόχοι τοποθετοῦνται κάτω ἀπὸ 80 mg/
dl γιὰ τὴν ApoB καὶ κάτω ἀπὸ 100 mg/dl γιὰ τὴν
non-HDL χοληστερόλη.13 Καὶ γιὰ τὴν ἐπίτευξή
τους, πέρα ἀπὸ τὰ ω-3 λιπαρὰ ὀξέα, ὁ συνδυασμὸς πραβαστατίνης μὲ φαινοφιβράτη ἀναδεικνύεται δόκιμος14,15.

3. Haffner SM, Lehto S, Ronnemaa T, et al. Mortality from
coronary heart disease in subjects with type 2 diabetes and
non-diabetic subjects with and without prior myocardial
infarction. N Engl J Med 1998;339:229-234.

Ἀντὶ ἐπιλόγου
Ἡ ἐν ἐξελίξει ἐπιδημία τοῦ ΣΔ, ἀπότοκη τῆς
πανδημίας τῆς παχυσαρκίας καὶ τῆς καθιστικῆς
ζωῆς, ἐπιβάλλει ἕνα ὁλοκληρωμένο σχῆμα ἀσθενοκεντρικῆς προσέγγισης. Εὐέλικτη καὶ ἀποτελεσμα-
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