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Εἰσαγωγὴ

Τ

ὰ καρδιαγγειακὰ νοσήματα ἀποτελοῦν
τὴν πρώτη αἰτία θανάτου σὲ ἀσθενεῖς μὲ
Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ)1. Μὲ ἀφορμὴ τὴ
μεταανάλυση τοῦ Nissen, ποὺ ἔδειξε ὅτι ἡ ροσιγλιταζόνη αὔξανε τὸν κίνδυνο ὀξέος ἐμφράγματος
τοῦ μυοκαρδίου, οἱ ρυθμιστικὲς ἀρχὲς φαρμάκου
θεωροῦν ἐπιβεβλημένη τὴν τεκμηρίωση τῆς καρδιαγγειακῆς ἀσφάλειας τῶν νεότερων ἀντιδιαβητικῶν φαρμάκων μέσα ἀπὸ τυχαιοποιημένες καὶ
κατάλληλα σχεδιασμένες γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ κλινικὲς μελέτες.2,3 Οἱ ἀγωνιστὲς τοῦ ὑποδοχέα τοῦ
πεπτιδίου-1 δίκην γλουκαγόνου (GLP-1RA), οἱ
ἀναστολεῖς τοῦ ἰσοενζύμου 4 τῆς διπεπτιδυλοπεπτιδάσης (DPP-4 inhibitors) καὶ οἱ ἀναστολεῖς
τοῦ συμμεταφορέα γλυκόζης-νατρίου τύπου 2 στὸ
ἐγγὺς ἐσπειραμένο νεφρικὸ σωληνάριο (SGLT-2
inhibitors) ἀποτελοῦν τὶς τρεῖς νεότερες κατηγορίες ἀντιδιαβητικῶν φαρμάκων. Ἀποτελέσματα
μεγάλων, τυχαιοποιημένων κλινικῶν δοκιμῶν
καρδιαγγειακῆς ἀσφάλειας ἀντιπροσώπων τῶν
ἀνωτέρω κατηγοριῶν ἔχουν πρόσφατα δημοσιευτεῖ καὶ ἀποτελοῦν τὸ ἀντικείμενο τῆς παρούσας
ἀνασκόπησης.

GLP-1RA: λιραγλουτίδη, λιξισενατίδη, σεμαγλουτίδη
Ἡ καρδιαγγειακὴ ἀσφάλεια τῆς λιραγλουτίδης μελετήθηκε στὴν τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, διπλὰ τυφλή, ἐλεγχόμενη μὲ εἰκονικὸ
φάρμακο μελέτη LEADER (Liraglutide Effect and
Action in Diabetes: Evaluation of Cardiovascular

Outcome Results). 4 Σὲ αὐτὴν 9.340 ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου τυχαιοποιήθηκαν
νὰ λάβουν λιραγλουτίδη, σὲ βαθμιαία τιτλοποιού
μενη δόση 1.8mg ὑποδορίως, μιὰ φορὰ ἡμερησίως ἢ εἰκονικὸ φάρμακο ὡς προσθήκη στὴν ἤδη
λαμβανόμενη ἀντιδιαβητική τους ἀγωγή. Κριτήρια ἔνταξης στὴ μελέτη ἦταν ἡλικία ≥50 ἐτῶν καὶ
γνωστὸ ἱστορικὸ ἑνὸς τουλάχιστον ἐκ τῶν κατωτέρω: Νόσου Στεφανιαίων Ἀρτηριῶν (ΝΣΑ), Ἀγγειακοῦ Ἐγκεφαλικοῦ Ἐπεισοδίου (ΑΕΕ), Περιφερικῆς Ἀρτηριακῆς Νόσου (ΠΑΝ) μὲ στένωση
≥50%, Χρόνιας Νεφρικῆς Νόσου (ΧΝΝ) σταδίου
ΙΙΙ ἢ μεγαλυτέρου, Καρδιακῆς Ἀνεπάρκειας (ΚΑ)
σταδίου II-III κατὰ NYHA ἢ ἡλικία ≥60 ἐτῶν καὶ
παρουσία τουλάχιστον ἑνὸς ἐκ τῶν κατωτέρω
παραγόντων καρδιαγγειακοῦ κινδύνου: ὑπέρταση μὲ ὑπερτροφία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας, συστολικὴ ἢ διαστολικὴ δυσλειτουργία τῆς ἀριστερῆς
κοιλίας, σφυροβραχιόνιος δείκτης (ΑΒΙ)<0.9, μικρολευκωματινουρία ἢ λευκωματουρία. Τὸ πρωτεῦον καταληκτικὸ σημεῖο ἦταν ἡ σύνθεση θανάτου ἀπὸ καρδιαγγειακὰ αἴτια, μὴ θανατηφόρου
ἐμφράγματος μυοκαρδίου, συμπεριλαμβανομένου
τοῦ σιωπηροῦ, καὶ μὴ θανατηφόρου ΑΕΕ. Στὰ
δευτερεύοντα καταληκτικὰ σημεῖα συμπεριλήφθησαν τὸ πρωτεῦον καταληκτικὸ σημεῖο, διευρυμένο μὲ τὴν ἀνάγκη στεφανιαίας ἐπαναιμάτωσης καὶ νοσηλείας γιὰ ἀσταθῆ στηθάγχη ἢ ΚΑ, ὁ
θάνατος ἀπὸ κάθε αἰτία, ἡ σύνθεση νεφροπάθειας
καὶ ἀμφιβληστροειδοπάθειας (ἐκβάσεις μικροαγγειοπάθειας), τὰ νεοπλάσματα καὶ ἡ παγκρεατίτιδα. Ἡ διάμεση διάρκεια παρακολούθησης
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ἦταν 3.8 ἔτη. Ἡ λιραγλουτίδη συγκρινόμενη μὲ τὸ
εἰκονικὸ φάρμακο μείωσε σημαντικὰ τὸν σχετικὸ κίνδυνο γιὰ τὸ πρωτεῦον καταληκτικὸ σημεῖο
κατὰ 13% [Hazard Ratio, 0.87 (95% CΙ, 0.78-0.97)],
p=0.01, μειώνοντας σημαντικὰ κατὰ 22% τὸν σχετικὸ κίνδυνο θανάτου ἀπὸ καρδιαγγειακὰ αἴτια
[HR, 0.78 (95% CΙ, 0.66-0.93)], p=0.007. Ἡ ἐπίπτωση τῶν μὴ θανατηφόρων ἐμφραγμάτων τοῦ
μυoκαρδίου, τῶν μὴ θανατηφόρων ΑΕΕ καὶ τῆς
νοσηλείας γιὰ ΚΑ δὲν διαφοροποιήθηκε μεταξὺ
λιραγλουτίδης καὶ εἰκονικοῦ φαρμάκου. Ὁ σχετικὸς κίνδυνος θανάτου ἀπὸ κάθε αἰτία ἦταν σημαντικὰ μειωμένος κατὰ 15% στὴν ὁμάδα τῆς λιραγλουτίδης [HR, 0.85 (95% CI, 0.74-0.97)], p=0.02,
γεγονὸς ποὺ ὀφείλεται στὴ σημαντικὴ μείωση τῶν
θανάτων ἀπὸ καρδιαγγειακὰ αἴτια. Ἐπιπλέον, ἡ
λιραγλουτίδη μείωσε σημαντικὰ τὴν ἐξέλιξη τῆς
μικρολευκωματινουρίας σὲ λευκωματουρία, ἐνῶ
ἀριθμητικὰ περισσότεροι ἀσθενεῖς στὴν ὁμάδα
τῆς λιραγλουτίδης παρουσίασαν ἀμφιβληστροειδοπάθεια (ἀνάγκη γιὰ φωτοπηξία, ἀνάγκη γιὰ
ἐνδοφθάλμια θεραπεία μὲ ἀντι-VEGF, ἐνδοϋαλοειδικὴ αἱμορραγία ἢ τύφλωση σχετιζόμενη μὲ τὸ
ΣΔ) σὲ σχέση μὲ τὴν ὁμάδα τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου, χωρὶς ὡστόσο ἡ διαφορὰ αὐτὴ νὰ ἀγγίξει
τὴ στατιστικὴ σημαντικότητα. Οἱ σοβαρὲς ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες ποὺ ὁδήγησαν στὴ διακοπὴ
τοῦ φαρμάκου τῆς μελέτης ἦταν σημαντικὰ περισσότερες στὴν ὁμάδα τῆς λιραγλουτίδης [444
ἀσθενεῖς (9.5%)] ἔναντι τῆς ὁμάδας τοῦ εἰκονικοῦ
φαρμάκου [339 ἀσθενεῖς (7.3%)], p<0.001 μὲ προεξάρχουσες αὐτὲς ἀπὸ τὸ γαστρεντερικὸ σύστημα
(ναυτία, ἔμετος, διάρροια, κοιλιακὸ ἄλγος, ἀνορεξία, κοιλιακὴ δυσφορία). Δὲν ὑπῆρξε διαφοροποίηση μεταξὺ τῶν δύο ὁμάδων στὴν ἐπίπτωση
τῆς παγκρεατίτιδας, τοῦ παγκρεατικοῦ καρκίνου,
τοῦ μυελώδη καρκίνου τοῦ θυρεοειδῆ, καθὼς καὶ
ὁποιασδήποτε ἄλλης νεοπλασίας.
Ἡ καρδιαγγειακὴ ἀσφάλεια ἑνὸς ἄλλου
GLP-1RA, τῆς λιξισενατίδης, διερευνήθηκε σὲ μιὰ
μεγάλη, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλὰ
τυφλή, ἐλεγχόμενη μὲ εἰκονικὸ φάρμακο, κλινικὴ μελέτη μὲ τὴν ὀνομασία ELIXA (Evaluation of
Lixisenatide in Acute Coronary Syndrome).5 Στὴ
μελέτη αὐτὴ 6.068 ἀσθενεῖς μὲ ΣΔ2 καὶ ἱστορικὸ
Ὀξέος Στεφανιαίου Συμβάματος (ΟΣΣ) τοὺς τελευταίους 6 μῆνες τυχαιοποιήθηκαν νὰ λάβουν
λιξισενατίδη, σὲ προοδευτικὰ τιτλοποιούμενη
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δόση 20μg ὑποδορίως μιὰ φορὰ τὴν ἡμέρα ἢ εἰκονικὸ φάρμακο, ὡς προσθήκη στὴν ἀντιδιαβητικὴ
ἀγωγὴ ποὺ ἤδη λάμβαναν. Τὸ πρωτεῦον καταληκτικὸ σημεῖο ἦταν ἡ σύνθεση θανάτου ἀπὸ καρδιαγγειακὰ αἴτια, μὴ θανατηφόρου ἐμφράγματος
μυοκαρδίου, μὴ θανατηφόρου ΑΕΕ καὶ νοσηλείας
γιὰ ἀσταθῆ στηθάγχη. Στὰ δευτερεύοντα καταληκτικὰ σημεῖα συμπεριελήφθησαν τὸ πρωτεῦον
καταληκτικὸ σημεῖο διευρυμένο μὲ τὴν ἀνάγκη
νοσηλείας γιὰ ΚΑ, τὸ πρωτεῦον καταληκτικὸ
σημεῖο διευρυμένο μὲ τὴν ἀνάγκη νοσηλείας γιὰ
ΚΑ καὶ τὴν ἀνάγκη στεφανιαίας ἐπαναιμάτωσης,
καθὼς καὶ ὁ θάνατος ἀπὸ κάθε αἰτία καὶ ξεχωριστὰ οἱ ἐπιμέρους συνιστῶσες τῶν καταληκτικῶν
σημείων. Ἡ διάμεση διάρκεια παρακολούθησης
τῶν ἀσθενῶν τῆς μελέτης ἦταν 25 μῆνες. Σὲ ὅ,τι
ἀφορᾶ τὸ πρωτεῦον καὶ τὰ δευτερεύοντα καταληκτικὰ σημεῖα, ἡ λιξισενατίδη φάνηκε νὰ εἶναι
μὴ κατώτερη τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου, χωρὶς
ὅμως νὰ δείξει ἀνωτερότητα ἔναντι τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου στὴ μείωση τοῦ καρδιαγγειακοῦ
κινδύνου. Μὲ ἄλλα λόγια, ἀπὸ τὰ δεδομένα τῆς
ELIXA φαίνεται πὼς ἡ λιξισενατίδη ἔχει μιὰ
οὐδέτερη ἐπίδραση στὰ καρδιαγγειακὰ συμβάματα. Οἱ σοβαρὲς ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες, ποὺ
ὁδήγησαν στὴ διακοπὴ τοῦ φαρμάκου τῆς μελέτης, ἦσαν σημαντικὰ περισσότερες στὴν ὁμάδα
τῆς λιξισενατίδης [347 ἀσθενεῖς (11.4%)] ἔναντι
τῆς ὁμάδας τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου [217 ἀσθενεῖς (7.2%)], p<0.001 μὲ προεξάρχουσες αὐτὲς ἀπὸ
τὸ γαστρεντερικὸ σύστημα (ναυτία, ἔμετος). Δὲν
ὑπῆρξε διαφοροποίηση μεταξὺ τῶν δύο ὁμάδων
στὴν ἐπίπτωση τῆς παγκρεατίτιδας καὶ τοῦ παγ
κρεατικοῦ καρκίνου.
Πρόσφατα, δημοσιεύτηκαν τὰ ἀποτελέσματα
τῆς μελέτης καρδιαγγειακῆς ἀσφάλειας ἑνὸς νεότερου, ἑβδομαδιαίου GLP-1RA, τῆς σεμαγλουτίδης.6 Στὴν πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλὰ
τυφλή, ἐλεγχόμενη μὲ εἰκονικὸ φάρμακο μελέτη
SUSTAIN-6, 3.297 ἀσθενεῖς μὲ ΣΔ2 τυχαιοποιήθηκαν σὲ 4 ὁμάδες, γιὰ νὰ λάβουν σεμαγλουτίδη σὲ
δόσεις 0.5mg καὶ 1.0mg ὑποδορίως, μιὰ φορὰ τὴν
ἑβδομάδα ἢ ἀνάλογου ὄγκου εἰκονικὸ φάρμακο,
ὡς προσθήκη στὴν ἤδη λαμβανόμενη ἀντιδιαβητικὴ ἀγωγή. Τὰ κριτήρια εἰσαγωγῆς καὶ ἀποκλεισμοῦ στὴ μελέτη, ὅπως ἐπίσης τὸ πρωτεῦον
καὶ τὰ δευτερεύοντα καταληκτικὰ σημεῖα, ἦσαν
ὅμοια μὲ τὴν ἀντίστοιχη μελέτη τῆς λιραγλουτίδης
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(LEADER). Ἡ διάμεση διάρκεια παρακολούθησης τῶν ἀσθενῶν τῆς μελέτης ἦταν 2.1 ἔτη. Ἡ σεμαγλουτίδη, συγκρινόμενη μὲ τὸ εἰκονικὸ φάρμακο, μείωσε σημαντικὰ τὸ σχετικὸ κίνδυνο γιὰ τὸ
πρωτεῦον καταληκτικὸ σημεῖο κατὰ 26% [Hazard
Ratio, 0.74 (95% CI, 0.58-0.95)], p=0.02, μειώνοντας σημαντικὰ κατὰ 39% τὸ σχετικὸ κίνδυνο μὴ
θανατηφόρου ΑΕΕ [HR, 0.61 (95% CΙ, 0.38-0.99)],
p=0.04. Ἡ ἐπίπτωση τῶν θανάτων ἀπὸ καρδιαγγειακὰ αἴτια, τῶν θανάτων ἀπὸ ὁποιαδήποτε
αἰτία, τῶν μὴ θανατηφόρων ἐμφραγμάτων τοῦ
μυοκαρδίου καὶ τῆς νοσηλείας γιὰ ΚΑ, δὲν διαφοροποιήθηκε μεταξὺ σεμαγλουτίδης καὶ εἰκονικοῦ φαρμάκου. Τὰ ἀποτελέσματα, σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ
τὶς καρδιαγγειακὲς ἐκβάσεις, ἦσαν παρόμοια καὶ
μὲ τὶς δύο δόσεις τῆς σεμαγλουτίδης. Ἐπιπλέον,
ἡ σεμαγλουτίδη μείωσε σημαντικὰ τὴν ἐπίπτωση
νέας ἢ τὴν ἐπιδείνωση προϋπάρχουσας διαβητικῆς νεφροπάθειας, ἐνῶ σημαντικὰ περισσότεροι
ἀσθενεῖς στὴν ὁμάδα τῆς σεμαγλουτίδης παρουσίασαν ἀμφιβληστροειδοπάθεια (ἀνάγκη γιὰ
φωτοπηξία, ἀνάγκη γιὰ ἐνδοφθάλμια θεραπεία
μὲ ἀντι-VEGF, ἐνδοϋαλοειδικὴ αἱμορραγία ἢ τύφλωση σχετιζόμενη μὲ τὸν ΣΔ) (HR, 1.76;95% CΙ,
1.11-2.78; p=0.02). Οἱ σοβαρὲς ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες, ποὺ ὁδήγησαν στὴ διακοπὴ τοῦ φαρμάκου
τῆς μελέτης, ἦσαν σημαντικὰ περισσότερες μὲ τὴ
σεμαγλουτίδη ἔναντι τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου, μὲ
προεξάρχουσες αὐτὲς ἀπὸ τὸ γαστρεντερικὸ σύστημα. Δὲν ὑπῆρξε ὡστόσο διαφοροποίηση στὴν
ἐπίπτωση τῆς παγκρεατίτιδας, τοῦ παγκρεατικοῦ
καρκίνου, τοῦ μυελώδη καρκίνου τοῦ θυρεοειδῆ,
καθὼς καὶ ὁποιασδήποτε ἄλλης νεοπλασίας.

SGLT-2 inhibitors: ἐμπαγλιφλοζίνη
Στὴ μελέτη EMPA-REG, 7.020 ἀσθενεῖς μὲ
ΣΔ2 καὶ ἐγκατεστημένη καρδιαγγειακὴ νόσο
τυχαιοποιήθηκαν νὰ λάβουν ἐμπαγλιφλοζίνη σὲ
δόση 10mg καὶ 25mg ἢ εἰκονικὸ φάρμακο ὡς προσθήκη στὴν ἀντιδιαβητικὴ ἀγωγὴ ποὺ ἤδη λάμβαναν.7 Τὸ πρωτεῦον καταληκτικὸ σημεῖο ἦταν
ἡ σύνθεση θανάτου ἀπὸ καρδιαγγειακὰ αἴτια, μὴ
θανατηφόρου ἐμφράγματος μυοκαρδίου καὶ μὴ
θανατηφόρου ΑΕΕ, ἐνῶ τὸ δευτερεῦον καταληκτικὸ σημεῖο ἦταν τὸ πρωτεῦον μὲ ἐπιπλέον τὴν
ἀνάγκη νοσηλείας γιὰ ἀσταθῆ στηθάγχη. Μετὰ
ἀπὸ διάμεση διάρκεια παρακολούθησης 3.1 ἔτη,
ἡ ἐμπαγλιφλοζίνη φάνηκε νὰ μειώνει κατὰ 38%
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τὸν σχετικὸ κίνδυνο θανάτου ἀπὸ καρδιαγγειακὰ αἴτια (3.7% vs 5.9%; HR,0.62; 95% CΙ, 0.49
to 0.77; p<0.001) κατὰ 32% τὸν σχετικὸ κίνδυνο
θανάτου ἀπὸ ὁποιαδήποτε αἰτία (5.7% vs 8.3%;
HR,0.68; 95% CΙ, 0.57 to 0.82; p<0.001) καὶ κατὰ
35% τὸ σχετικὸ κίνδυνο νοσηλείας γιὰ ΚΑ (2.7%
vs 4.1%; HR,0.65; 95% CΙ, 0.50 to 0.85; p=0.002).
Τὰ ἀποτελέσματα, σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὶς παραπάνω
ἐκβάσεις, ἦσαν παρόμοια καὶ μὲ τὶς δύο δόσεις
τῆς ἐμπαγλιφλοζίνης. Ἡ ἐπίπτωση τῶν μὴ θανατηφόρων ἐμφραγμάτων τοῦ μυοκαρδίου καὶ τῶν μὴ
θανατηφόρων ΑΕΕ δὲν διαφοροποιήθηκε μεταξὺ
τῶν ἀσθενῶν ποὺ λάμβαναν ἐμπαγλιφλοζίνη καὶ
εἰκονικὸ φάρμακο, ἐνῶ οἱ λοιμώξεις τῶν ἔξω γεννητικῶν ὀργάνων ἦσαν σημαντικὰ περισσότερες
στοὺς ἀσθενεῖς ὑπὸ ἐμπαγλιφλοζίνη.

DPP-4 inhibitors: σιταγλιπτίνη, σαξαγλιπτίνη, ἀλογλιπτίνη
Ἡ καρδιαγγειακὴ ἀσφάλεια τῆς σιταγλιπτίνης μελετήθηκε σὲ μιὰ μεγάλη, τυχαιοποιημένη,
διπλὰ τυφλή, ἐλεγχόμενη μὲ εἰκονικὸ φάρμακο
μελέτη μὲ τὴν ὀνομασία TECOS (Trial Evaluating
Cardiovascular Outcomes with Sitagliptin).8 Στὴ
μελέτη αὐτὴ 14.671 ἀσθενεῖς μὲ ΣΔ2 καὶ ἱστορικὸ
ΝΣΑ, ἰσχαιμικοῦ ΑΕΕ ἢ ΠΑΝ τυχαιοποιήθηκαν
νὰ λάβουν σιταγλιπτίνη ἢ εἰκονικὸ φάρμακο, ὡς
προσθήκη στὴν ἀντιδιαβητικὴ ἀγωγὴ ποὺ ἤδη
ἐλάμβαναν. Τὸ πρωτεῦον καταληκτικὸ σημεῖο τῆς
μελέτης ἦταν ὁ συνδυασμὸς θανάτου ἀπὸ καρδιαγγειακὰ αἴτια, μὴ θανατηφόρου ἐμφράγματος
μυοκαρδίου, μὴ θανατηφόρου ΑΕΕ καὶ νοσηλείας γιὰ ἀσταθῆ στηθάγχη. Στὰ δευτερεύοντα καταληκτικὰ σημεῖα συμπεριλήφθηκαν τὸ πρωτεῦον
καταληκτικὸ σημεῖο, ἑξαιρουμένης τῆς νοσηλείας
γιὰ ἀσταθῆ στηθάγχη, κάθε μιὰ ἀπὸ τὶς ἐπιμέρους
συνιστῶσες τοῦ σύνθετου καταληκτικοῦ σημείου
καὶ ἡ ἀνάγκη νοσηλείας γιὰ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια. Μετὰ ἀπὸ διάμεση διάρκεια παρακολούθησης τριῶν ἐτῶν ἡ σιταγλιπτίνη δὲν διαφοροποιήθηκε σὲ σχέση μὲ τὸ εἰκονικὸ φάρμακο σὲ κανένα
ἀπὸ τὰ προκαθορισμένα καταληκτικὰ σημεῖα.
Τὰ ἀποτελέσματα τῆς μελέτης κατέδειξαν τὴ μὴ
κατωτερότητα τῆς σιταγλιπτίνης ἔναντι τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου ὡς πρὸς τὶς καρδιαγγεικὲς ἐκβάσεις, τεκμηριώνοντας τὴν καρδιαγγειακὴ ἀσφάλεια τοῦ φαρμάκου, ἀποτυγχάνοντας, ὡστόσο,
νὰ ἀναδείξουν ἐπιπλέον καρδιαγγειακὸ ὄφελος

103

ΚΑΡΔΙΑ & ΑΓΓΕΙΑ | ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

ἀπὸ τὴν ἀντιδιαβητικὴ θεραπεία μὲ τὴ σιταγλιπτίνη. Ἡ οὐδέτερη ἐπίδραση τῆς σιταγλιπτίνης στὸν
καρδιαγγειακὸ κίνδυνο ἐπιβεβαιώνει τὰ ἀποτελέσματα δύο ἄλλων DPP-4 ἀποκλειστῶν, τῆς σαξαγλιπτίνης καὶ τῆς ἀλογλιπτίνης, ἡ καρδιαγγειακὴ
ἀσφάλεια τῶν ὁποίων μελετήθηκε σὲ δύο προγενέστερες τυχαιοποιημένες μελέτες.
Στὴ μελέτη SAVOR-TIMI 53 (Saxagliptin
Assessment of Vascular Outcomes Recorded in
Patients with Diabetes Mellitus-Thrombolysis In
Myocardial Infarction 53 Trial), 16.492 ἀσθενεῖς μὲ
ΣΔ2, ἡλικίας ἄνω τῶν 40 ἐτῶν, μὲ ἱστορικὸ ΝΣΑ,
ἰσχαιμικοῦ ΑΕΕ ἢ ΠΑΝ ἢ ἡλικίας ἄνω τῶν 50
ἐτῶν καὶ συνοδοὺς παράγοντες καρδιαγγειακοῦ
κινδύνου, ὅπως Δυσλιπιδαιμία, Ἀρτηριακὴ Ὑπέρταση καὶ κάπνισμα, τυχαιοποιήθηκαν νὰ λάβουν
σαξαγλιπτίνη ἢ εἰκονικὸ φάρμακο ὡς προσθήκη
στὴν ὑφιστάμενη ἀντιδιαβητική τους ἀγωγή.9 Τὸ
πρωτεῦον καταληκτικὸ σημεῖο τῆς διπλὰ τυφλῆς
αὐτῆς μελέτης ἦταν ὁ συνδυασμὸς θανάτου ἀπὸ
καρδιαγγειακὰ αἴτια, μὴ θανατηφόρου ἐμφράγματος μυοκαρδίου καὶ μὴ θανατηφόρου ΑΕΕ.
Στὰ δευτερεύοντα καταληκτικὰ σημεῖα συμπεριλήφθηκαν τὸ πρωτεῦον καταληκτικὸ σημεῖο καὶ
ἐπιπλέον ἡ ἀνάγκη νοσηλείας γιὰ ΚΑ, στεφανιαία ἐπαναιμάτωση ἢ ἀσταθῆ στηθάγχη. Μετὰ
ἀπὸ διάμεση διάρκεια παρακολούθησης δύο ἐτῶν
ἡ σαξαγλιπτίνη δὲν διαφοροποιήθηκε σὲ σχέση μὲ
τὸ εἰκονικὸ φάρμακο τόσο ὡς πρὸς τὸ κύριο ὅσο
καὶ ὡς πρὸς τὸ δευτερεῦον καταληκτικὸ σημεῖο.
Ὡστόσο, σημαντικὰ περισσότεροι ἀσθενεῖς, ποὺ
λάμβαναν σαξαγλιπτίνη, χρειάστηκε νὰ νοσηλευτοῦν γιὰ ΚΑ, συγκριτικὰ μὲ ἐκείνους ποὺ λάμβαναν τὸ εἰκονικὸ φάρμακο (3.5% vs 2.8%; HR,1.27;
95% CΙ, 1.07 to 1.51; p=0.007). Ἡ SAVOR-TIMI 53
τεκμηρίωσε τὴν οὐδετερότητα τῆς σαξαγλιπτίνης
ὡς πρὸς τὶς καρδιαγγειακὲς ἐκβάσεις, γέννησε,
ὡστόσο, ἐρωτηματικὰ σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν ἐπίδραση τῶν DPP-4 ἀποκλειστῶν στὴν ΚΑ.
Ταυτόχρονα μὲ τὴ δημοσίευση τῶν δεδομένων καρδιαγγειακῆς ἀσφάλειας τῆς σαξαγλιπτίνης δημοσιεύτηκαν τὰ ἀποτελέσματα τῆς
τυχαιοποιημένης, πολυκεντρικῆς, διπλὰ τυφλῆς μελέτης EXAMINE (Examination of Cardiovascular
Outcomes with Alogliptin versus Standard of Care).10
Σὲ αὐτὴ, 5.380 ἀσθενεῖς μὲ ΣΔ2 καὶ ἱστορικὸ ΟΣΣ
τοὺς τελευταίους τρεῖς μῆνες τυχαιοποιήθηκαν νὰ
λάβουν ἀλογλιπτίνη ἢ εἰκονικὸ φάρμακο ὡς προ-

σθήκη στὴν ὑφιστάμενη ἀντιδιαβητικὴ ἀγωγή. Τὸ
πρωτεῦον καταληκτικὸ σημεῖο τῆς μελέτης ἦταν ὁ
συνδυασμὸς θανάτου ἀπὸ καρδιαγγειακὰ αἴτια,
μὴ θανατηφόρου ἐμφράγματος μυοκαρδίου καὶ
μὴ θανατηφόρου ΑΕΕ. Στὰ δευτερεύοντα καταληκτικὰ σημεῖα συμπεριλήφθηκαν τὸ πρωτεῦον
καταληκτικὸ σημεῖο καὶ ἐπιπλέον ἡ ἀνάγκη ἐπείγουσας στεφανιαίας ἐπαναιμάτωσης ἐντὸς τῶν
πρώτων 24 ὡρῶν νοσηλείας γιὰ ἀσταθῆ στηθάγχη, καθὼς καὶ ἐπιμέρους ὁ θάνατος ἀπὸ καρδιαγγειακὰ αἴτια καὶ ὁ θάνατος ἀπὸ κάθε αἰτία.
Μετὰ ἀπὸ διάμεση διάρκεια παρακολούθησης 18
μηνῶν καμιὰ διαφοροποίηση δὲν παρατηρήθηκε
μεταξὺ ἀλογλιπτίνης καὶ εἰκονικοῦ φαρμάκου, ὡς
πρὸς τὶς προκαθορισμένες καρδιαγγειακὲς ἐκβάσεις. Ἔτσι, ἡ EXAMINE φαίνεται νὰ τεκμηριώνει
τὴν καρδιαγγειακὴ ἀσφάλεια τῆς ἀλογλιπτίνης σὲ
ἀσθενεῖς μὲ ΣΔ2 καὶ ἐγκατεστημένη ΝΣΑ, χωρὶς
ὡστόσο νὰ προκύπτει κάποιο ἐπιπλέον καρδιαγγειακὸ ὄφελος ἀπὸ τὴ χρήση της. Ἡ νοσηλεία γιὰ
ΚΑ δὲν συμπεριλήφθηκε στὰ καταληκτικὰ σημεῖα
τῆς EXAMINE. Ὡστόσο, σὲ post hoc ἀνάλυση τῶν
δεδομένων τῆς μελέτης, ἡ ἀλογλιπτίνη δὲν φάνηκε
νὰ αὐξάνει τὸν κίνδυνο νοσηλείας γιὰ ΚΑ (3.1%
vs 2.8%, HR, 1.07; 95% CI, 0.82 to 1.21).11

Συζήτηση-Συμπεράσματα
Ἡ διαθεσιμότητα ἑνὸς μεγάλου ἀριθμοῦ ἀντιδιαβητικῶν φαρμάκων, τὰ τελευταῖα χρόνια, ἔχει
ἀναδείξει τὴν καρδιαγγειακὴ ἀσφάλεια ἢ καὶ τὸ
ἐνδεχόμενο καρδιαγγειακὸ ὄφελος ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ
μείζονα κριτήρια ἐπιλογῆς φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς στὴ σύγχρονη θεραπεία τοῦ ΣΔ2.
Ἀπὸ τὰ δεδομένα τῶν πρόσφατων τυχαιοποιημένων μελετῶν καρδιαγγειακῆς ἀσφάλειας
προκύπτει ὅτι ἡ λιραγλουτίδη, ἡ σεμαγλουτίδη
καὶ ἡ ἐμπαγλιφλοζίνη μειώνουν σημαντικὰ ἐπιμέρους συνιστῶσες τοῦ συνολικοῦ καρδιαγγειακοῦ
κινδύνου. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ λιξισενατίδη,
ἡ σιταγλιπτίνη, ἡ σαξαγλιπτίνη καὶ ἡ ἀλογλιπτίνη φαίνεται νὰ ἔχουν οὐδέτερη ἐπίδραση στὸν
καρδιαγγειακὸ κίνδυνο, γεγονὸς ποὺ τεκμηριώνει
τὴν ἀσφάλειά τους, ἀλλὰ θέτει ὑπὸ ἀμφισβήτηση ὁποιοδήποτε ἐπιπλέον καρδιαγγειακὸ ὄφελος
πέρα ἀπὸ τὴν γλυκαιμικὴ ρύθμιση ποὺ ἐπιτυγχάνουν.
Ὡστόσο, ἀκόμα καὶ μεταξὺ τῶν φαρμάκων
μὲ εὐνοϊκὴ ἐπίδραση στὸν καρδιαγγειακὸ κίνδυ-
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νο ἀναδεικνύονται σημαντικὲς διαφοροποιήσεις
ὡς πρὸς τὸν τρόπο δράσης. Ἔτσι, ἡ λιραγλουτίδη
φαίνεται νὰ μειώνει σημαντικὰ τοὺς καρδιαγγειακοὺς θανάτους, ὄχι ὅμως καὶ τὰ μὴ θανατηφόρα
ἐμφράγματα καὶ ΑΕΕ. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ
σεμαγλουτίδη μειώνει σημαντικὰ τὰ μὴ θανατηφόρα ΑΕΕ, χωρὶς νὰ μειώνει τοὺς θανάτους
ἀπὸ καρδιαγγειακὰ αἴτια ἢ τὰ μὴ θανατηφόρα
ἐμφράγματα. Ἀξιοσημείωτο εἶναι, ἐπίσης, τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ τρίτος ἐκπρόσωπος τῆς κατηγορίας
τῶν GLP-1RA, ἡ λιξισενατίδη, ἀπέτυχε νὰ δείξει
ὁποιοδήποτε καρδιαγγειακὸ ὄφελος, κάτι ποὺ
θέτει ἀσφαλῶς προβληματισμοὺς ὡς πρὸς τὶς πιθανὲς αἰτίες.12 Στὴ μελέτη ELIXA τὸ σύνολο τῶν
συμμετεχόντων ἀσθενῶν εἶχαν ἐγκατεστημένη
ΝΣΑ μὲ πρόσφατο ΟΣΣ καὶ λάμβαναν στατίνες,
ἐνῶ στὴ μελέτη LEADER μόνο τὸ 72.4% τῶν
ἀσθενῶν εἶχε ἱστορικὸ ΝΣΑ καὶ ἀντίστοιχο ποσοστὸ λάμβανε στατίνες στὴν ἔναρξη τῆς μελέτης.
Ἡ διάρκεια παρακολούθησης τῶν ἀσθενῶν ποὺ
λάμβαναν λιραγλουτίδη ἦταν 3.8 ἔτη, ἐνῶ ἡ παρακολούθηση τῶν ἀσθενῶν μὲ λιξισενατίδη ἦταν
μόνο 25 μῆνες. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ μείωση
τῆς HbA1c, τοῦ σωματικοῦ βάρους καὶ τῆς συστολικῆς ἀρτηριακῆς πίεσης, ποὺ ἐπιτεύχθηκε μὲ
τὴ λιραγλουτίδη, φάνηκε νὰ ὑπερέχει τῶν ἀντίστοιχων μειώσεων ποὺ ἐπιτεύχθηκαν μὲ τὴ λιξισενατίδη. Θὰ πρέπει, ὡστόσο, νὰ τονιστεῖ, ὅτι
τόσο ἡ LEADER ὅσο καὶ ἡ ELIXA δὲν ἦταν σχεδιασμένες γιὰ νὰ καταδείξουν τὸ ὑπογλυκαιμικὸ
ἀποτέλεσμα τῶν GLP-1RA, ἀλλὰ τὴν ἐπίδρασή
τους στὸν καρδιαγγειακὸ κίνδυνο. Ἐντούτοις, διαφορὲς ὡς πρὸς τὴν ὑπογλυκαιμικὴ δράση καὶ τὰ
δεδομένα ἀσφάλειας ἔχουν καταδειχθεῖ καὶ σὲ μελέτες ἄμεσης σύγκρισης μεταξὺ λιξισενατίδης καὶ
λιραγλουτίδης.13
Ἡ ἐμπαγλιφλοζίνη ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ
μείωσε θεαματικὰ τὸν σχετικὸ κίνδυνο καρδιαγγειακοῦ θανάτου, θανάτου ἀπὸ κάθε αἰτία καὶ
νοσηλείας γιὰ ΚΑ, ὄχι ὅμως καὶ τὸν κίνδυνο μὴ
θανατηφόρου ἐμφράγματος καὶ ΑΕΕ. Ὡστόσο,
ἐνῶ τὸ εὐνοϊκὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐμπαγλιφλοζίνης ἔγινε ἐμφανὲς ἤδη ἀπὸ τὶς πρῶτες ἑβδομάδες
λήψης τοῦ φαρμάκου, στὴ μελέτη LEADER ἡ
λιραγλουτίδη φάνηκε νὰ μειώνει τοὺς θανάτους
ἀπὸ καρδιαγγειακὰ αἴτια μόνο μετὰ τὸν πρῶτο
χρόνο χορήγησής της. Ἡ διαφορὰ αὐτὴ στὸ χρόνο
ἐπέλευσης τῆς μείωσης τοῦ καρδιαγγειακοῦ κιν-
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δύνου, πιθανῶς νὰ ἀντανακλᾶ διαφορὲς στοὺς
μηχανισμούς, μέσῳ τῶν ὁποίων ἐπιτυγχάνεται
ἡ καρδιοπροστατευτικὴ δράση τῶν δύο αὐτῶν
φαρμάκων. Τὸ πρώιμο ἀποτέλεσμα τῆς ἐμπαγλιφλοζίνης πιθανῶς νὰ ὀφείλεται σὲ εὐνοϊκὲς μεταβολὲς σὲ αἱμοδυναμικὲς παραμέτρους, ἐνῶ ἡ
βραδύτερη δράση τῆς λιραγλουτίδης πιθανῶς νὰ
ὀφείλεται στὴ μακροπρόθεσμη εὐνοϊκὴ ἐπίδρασή
της σὲ ἐπιμέρους παραμέτρους τῆς διαδικασίας
ἀθηρωμάτωσης.14
Συμπερασματικά, τὰ ὥς τώρα δεδομένα γιὰ
τὴν ἐπίδραση τῶν GLP-1RA, τῶν DPP-4 ἀποκλειστῶν καὶ τῶν SGLT-2 ἀποκλειστῶν στὶς διάφορες
καρδιαγγειακὲς ἐκβάσεις, ἂν καὶ ἀποκλίνοντα σὲ
ἐπιμέρους παραμέτρους, δείχνουν νὰ τεκμηριώνουν τὴν καρδιαγγειακὴ ἀσφάλεια τῶν νεότερων
αὐτῶν ἀντιδιαβητικῶν φαρμάκων.15 Ἐπιπλέον,
μελέτες καρδιαγγειακῆς ἀσφάλειας, ποὺ εἶναι ἤδη
σὲ ἐξέλιξη (σὲ παρένθεση τὸ ὄνομα τῆς μελέτης
καὶ τὸ ἔτος ἀνακοίνωσης τῶν ἀποτελεσμάτων)
μὲ τὴ λιναγλιπτίνη (CARMELINA, CAROLINA,
2017), τὴν ἐξενατίδη LR (EXSCEL, 2018), τὴ δουλαγλουτίδη (REWIND, 2019), τὴν καναγλιφλοζίνη (CANVAS, 2017) καὶ τὴν νταπαγλιφλοζίνη
(DECLARE, 2019) ἀναμένεται στὸ ἐγγὺς μέλλον
νὰ δώσουν περισσότερα δεδομένα γιὰ τὴ δυνατότητα πρόληψης τῶν καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων μέσα ἀπὸ στοχευμένες θεραπευτικὲς παρεμβάσεις σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΣΔ2.
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