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ἱ ἀσθενεῖς ποὺ πάσχουν ἀπὸ σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 παρουσιάζουν διπλάσιο ἕως καὶ τριπλάσιο κίνδυνο νὰ
ἐμφανίσουν καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ἀνεξάρτητα
ἀπὸ συνήθεις παράγοντες κινδύνου, ὅπως εἶναι ἡ
ἡλικία, τὸ φῦλο, ἡ στεφανιαία νόσος καὶ ἡ ἀρτηριακὴ ὑπέρταση. Ὅταν οἱ ἀσθενεῖς μὲ σακχαρώδη διαβήτη ἀναπτύσσουν καρδιακὴ ἀνεπάρκεια,
ἐμφανίζουν πολὺ δυσμενέστερη πορεία, συγκριτικὰ μὲ τοὺς ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια
ποὺ δὲν ἔχουν σακχαρώδη διαβήτη. Ἡ παθοφυσιολογία τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας στοὺς
διαβητικοὺς ἀσθενεῖς εἶναι πολύπλοκη καὶ περιλαμβάνει δυσμενεῖς δράσεις τῆς ὑπεργλυκαιμίας,
τῆς ὑπερινσουλιναιμίας, τῆς ἀντίστασης στὴν
ἰνσουλίνη καὶ τῶν μεταβολῶν στὸ μεταβολισμὸ
τῶν λιπιδίων στὸ μυοκάρδιο, ὅπως, ἐπίσης, δυσ
λειτουργία τοῦ ἐνδοθηλίου καὶ διαταραχὲς στὸ
αὐτόνομο νευρικὸ σύστημα. Παρὰ τὴν παρουσία
πολλαπλῶν παραγόντων, ποὺ συμβάλλουν στὴν
ἐκδήλωση τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας στοὺς
διαβητικοὺς ἀσθενεῖς, ἡ σύγχρονη θεραπεία της
ἀκολουθεῖ παρόμοιες πρακτικὲς μὲ τοὺς μη-διαβητικοὺς ἀσθενεῖς, λόγῳ τῆς ἀπουσίας ἐξειδικευμένης θεραπείας γιὰ τοὺς διαβητικοὺς ἀσθενεῖς μὲ
καρδιακὴ ἀνεπάρκεια. Ἕνας προφανής, εἰδικὸς
γιὰ τὴν πάθηση, θεραπευτικὸς στόχος θὰ μποροῦσε νὰ ἀποτελέσει ἡ βελτίωση τοῦ γλυκαιμικοῦ
ἐλέγχου στὸν διαβητικὸ ἀσθενῆ μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια. Μεγάλες μελέτες παρατήρησης ἔδειξαν,

ὅτι ἡ κακὴ ρύθμιση τῆς γλυκόζης τοῦ αἵματος αὐξάνει τὸν κίνδυνο γιὰ ἐμφάνιση καρδιακῆς ἀνεπάρκειας, ἰδιαίτερα σὲ ἀσθενεῖς τοῦ γυναικείου
φύλου. Ὡστόσο, οἱ πρῶτες τυχαιοποιημένες μελέτες ἀπέτυχαν νὰ δείξουν βελτίωση στὴ νοσηρότητα τῶν ἀσθενῶν μὲ σακχαρώδη διαβήτη καὶ
καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, παρὰ τὴ βελτίωση στὸν
γλυκαιμικὸ ἔλεγχο. Δύο πρόσφατα δημοσιευθεῖσες μελέτες μὲ ἀναστολεῖς τοῦ sodium-glucose cotransporter-2 (SGLT2) ἔδειξαν πολὺ ἐνθαρρυντικὰ ἀποτελέσματα καὶ εἰσηγοῦνται μία πιὸ εἰδικὴ
γιὰ τὴν πάθηση θεραπεία σὲ ἀσθενεῖς μὲ σακχαρώδη διαβήτη καὶ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια. Ἡ μελέτη Empagliflozin Cardiovascular Outcome Event
Trial in Type 2 Diabetes Mellitus Patients-Removing
Excess Glucose (EMPA-REG OUTCOME), πού δημοσιεύθηκε τὸ 2015, περιελάμβανε 7.020 ἀσθενεῖς
μὲ σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, ποὺ τυχαιοποιήθηκαν στὴ λήψη empagliflozin ἤ εἰκονικοῦ φαρμάκου, ἐνῶ ἡ μελέτη Canagliflozin Cardiovascular
Assessment Study (CANVAS), πού δημοσιεύθηκε
τὸ 2017, περιελάμβανε 10.142 ἀσθενεῖς μὲ σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, ποὺ τυχαιοποιήθηκαν
στὴ λήψη canagliflozin ἤ εἰκονικοῦ φαρμάκου.
Ἀσθενεῖς μὲ αὐξημένο καρδιαγγειακὸ κίνδυνο περιλήφθηκαν, κατὰ προτίμηση, καὶ στὶς δύο αὐτὲς
μελέτες. Ἕνα ἱκανὸ ποσοστὸ ἀπὸ τοὺς ἀσθενεῖς
τῶν μελετῶν αὐτῶν ἐμφάνιζε καρδιακὴ ἀνεπάρκεια κατὰ τὴν τυχαιοποίηση (10,1% στὴν EMPAREG OUTCOME καὶ 14,4% στὴν CANVAS).
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Ἐπιπλέον, ὅλοι οἱ ἀσθενεῖς στὴν EMPA-REG
OUTCOME εἶχαν τεκμηριωμένη καρδιαγγειακὴ
νόσο: στεφανιαία νόσο (75%), ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου (47%), προηγηθεῖσα ἀορτοστεφανιαία
παράκαμψη (25%), ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο (23%) καὶ περιφερικὴ ἀρτηριακὴ νόσο (21%).
Στὴν μελέτη CANVAS, ἡ ἐπίπτωση τῆς καρδιαγγειακῆς νόσου ἦταν 72%, καὶ περιελάμβανε
στεφανιαία νόσο (56%), ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ
ἐπεισόδιο (19%) καὶ περιφερικὴ ἀρτηριοπάθεια
(21%). Τόσο ἡ EMPA-REG OUTCOME ὅσο καὶ
ἡ CANVAS ἀνέφεραν τὴν παρουσία ὑψηλῶν ποσοστῶν καρδιακῆς ἀνεπάρκειας, κατὰ τὴν ἀρχικὴ ἀξιολόγηση, ποὺ μειώθηκαν σημαντικὰ μὲ τὴ
θεραπεία (35% καὶ 33%, ἀντίστοιχα). Τὸ γεγονὸς
αὐτὸ καταδεικνύει, ὅτι οἱ ἀναστολεῖς SGLT2 ἀποτελοῦν τὴν πρώτη κατηγορία ὑπογλυκαιμικῶν
φαρμάκων, ποὺ μποροῦν νὰ μειώνουν τὸν κίνδυνο νὰ ἐμφανιστεῖ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια σὲ ἀσθενεῖς μὲ σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Λόγῳ τῆς
κακῆς πρόγνωσης πού ἐμφανίζουν οἱ ἀσθενεῖς μὲ
σακχαρώδη διαβήτη καὶ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια,
εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ κατανοήσουμε πῶς προλαμβάνεται ἡ ἐμφάνιση τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας στοὺς διαβητικοὺς ἀσθενεῖς καὶ ποιοὶ ἀπὸ
τοὺς τελευταίους ἔχουν μεγαλύτερες πιθανότητες
νὰ ὠφεληθοῦν ἀπὸ τοὺς ἀναστολεῖς SGLT-2.1
Στὴν ἐρώτηση, ἐὰν ὑπάρχουν διαφορὲς στὴ
σχέση ἀνάμεσα στὴ μέτρηση τῆς ἀρτηριακῆς πίε
σης στὸ γραφεῖο καὶ τῆς 24ωρης περιπατητικῆς
ἀρτηριακῆς πίεσης μὲ τὴν συνολικὴ καὶ τὴν καρδιαγγειακὴ θνησιμότητα, ἔρχεται νὰ ἀπαντήσει
μία πρόσφατη δημοσίευση στὸ N Engl J Med.2 Οἱ
συγγραφεῖς ἀνέλυσαν δεδομένα ἀπὸ μία μεγάλη,
πολυκεντρικὴ καὶ σὲ ἐθνικὸ ἐπίπεδο καταγραφή, στὴν ὁποία περιλαμβάνονταν 63.910 ἄτομα.
Ἡ μέτρηση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης στὸ γραφεῖο
καὶ ἡ 24ωρη περιπατητικὴ ἀρτηριακὴ πίεση ἐξετάσθηκαν στὶς ἀκόλουθες κατηγορίες ἀσθενῶν:
μὲ ἐμμένουσα ἀρτηριακὴ ὑπέρταση (αὐξημένες
τόσο ἡ μέτρηση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης στὸ γραφεῖο ὅσο καὶ ἡ 24ωρη περιπατητικὴ ἀρτηριακὴ πίεση), μὲ ὑπέρταση «τῆς λευκῆς μπλούζας»
(αὐξημένη ἡ μέτρηση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης στὸ
γραφεῖο καὶ φυσιολογικὴ ἡ 24ωρη περιπατητικὴ
ἀρτηριακὴ πίεση), μὲ συγκαλυμμένη ὑπέρταση
(φυσιολογικὴ ἡ μέτρηση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης
στὸ γραφεῖο καὶ αὐξημένη ἡ 24ωρη περιπατητι-

ΚΑΡΔΙΑ & ΑΓΓΕΙΑ | ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

κὴ ἀρτηριακὴ πίεση) καί, τέλος, μὲ φυσιολογικὴ
ἀρτηριακὴ πίεση τόσο στὸ γραφεῖο ὅσο καὶ στὴν
24ωρη περιπατητικὴ καταγραφὴ. Ἀπὸ τὸ σύνολο
τῶν ἀσθενῶν, 58% ἦταν ἄνδρες, ἐνῶ ἡ μέση ἡλικία ἦταν 57 καὶ 67 ἔτη, ἀντίστοιχα, γιὰ αὐτοὺς
πού ἔζησαν ἤ πέθαναν κατὰ τὰ 4,7, κατὰ μέσο
ὅρο, ἔτη τῆς παρακολούθησης. Ἡ μέση ἀρτηριακὴ πίεση στὸ γραφεῖο ἦταν 149/87mm Hg, ἡ μέση
ἀρτηριακὴ πίεση κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἡμέρας
ἦταν 132/80mm Hg καὶ ἡ μέση 24ωρη ἀρτηριακὴ
πίεση ἦταν 129/77mm Hg. Οἱ ὑποκατηγορίες τῶν
ἀσθενῶν ἦσαν: νορμοτασικοὶ 6,6%, μὲ ὑπέρταση
τῆς λευκῆς μπλούζας 27,7%, συγκαλυμμένη ὑπέρταση 8,4% καὶ μόνιμη ὑπέρταση 46,8%. Συνολικὰ
3.808 ἀσθενεῖς πέθαναν ἀπὸ κάθε αἰτία, ἐνῶ 1.295
ἀσθενεῖς πέθαναν ἀπὸ καρδιαγγειακὰ αἴτια. Σὲ
ἕνα στατιστικὸ μοντέλο στὸ ὁποῖο περιλαμβάνονται τόσο ἡ μέτρηση τῆς 24ωρης ἀρτηριακῆς
πίεσης ὅσο καὶ ἡ μέτρηση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης
στὸ γραφεῖο, ἡ πρώτη σχετιζόταν ἰσχυρότερα μὲ
τὴν ὁλικὴ θνησιμότητα, συγκριτικὰ μὲ τὴ μέτρηση
τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης στὸ γραφεῖο. Ἡ συσχέτιση
αὐτὴ ἦταν ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὴν ἡλικία, τὸ φῦλο,
τὴν παρουσία παχυσαρκίας, σακχαρώδη διαβήτη,
καρδιαγγειακῆς νόσου καὶ τὴν χορήγηση ἀντιυπερτασικῆς θεραπείας. Ἡ συγκαλυμμένη ὑπέρταση σχετιζόταν ἰσχυρότερα μὲ τὴν ὁλικὴ θνησιμότητα, συγκριτικὰ μὲ τὴ μόνιμη ὑπέρταση ἤ τὴν
ὑπέρταση τῆς λευκῆς μπλούζας. Οἱ συσχετίσεις
πού ἀφοροῦσαν στὴν καρδιαγγειακὴ θνησιμότητα ἦσαν ἀνάλογες μὲ ἐκεῖνες τῆς ὁλικῆς θνησιμότητας. Συμπερασματικά, οἱ μετρήσεις τῆς περιπατητικῆς 24ωρης ἀρτηριακῆς πίεσης ἀποτελοῦν
ἰσχυρότερο προγνωστικὸ δείκτη ὁλικῆς καὶ καρδιαγγειακῆς θνησιμότητας ἀπὸ τὶς μετρήσεις τῆς
ἀρτηριακῆς πίεσης στὸ γραφεῖο. Ἡ ὑπέρταση τῆς
λευκῆς μπλούζας δὲν εἶναι ἀθώα, ἐνῶ ἡ συγκαλυμμένη ὑπέρταση συνδέεται μὲ μεγαλύτερο κίνδυνο
θανάτου, συγκριτικὰ μὲ τὴ μόνιμη ὑπέρταση. Τὰ
ἀποτελέσματα ἀπὸ αὐτὸ τὸ μεγάλο Ἱσπανικὸ μητρῶο καταγραφῆς ἀσθενῶν, μὲ 24ωρη περιπατητικὴ μέτρηση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης, ἀναμένεται
νὰ ἐνισχύσουν τὸ ρόλο τῆς 24ωρης περιπατητικῆς
παρακολούθησης τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης στὴν
ἀρχικὴ ἀξιολόγηση καὶ περαιτέρω ἀντιμετώπιση
τῶν ἀσθενῶν μὲ ἀρτηριακὴ ὑπέρταση.
Ὁ κίνδυνος αἰφνίδιου καὶ/ἤ ἀρρυθμικοῦ θανάτου σὲ ἀσθενεῖς μὲ στεφανιαία νόσο, πού ἔχουν
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κλάσμα ἐξώθησης τῆς ἀριστερῆς κοιλίας (ΚΕΑΚ)
>35%, ἀποτελεῖ συχνὸ κλινικὸ ἐρώτημα. Σὲ μία
πρόσφατη προοπτική, πολυκεντρικὴ μελέτη3
ἀξιολογήθηκαν 5.761 ἀσθενεῖς (μέσης ἡλικίας 64
ἐτῶν, μέσο ΚΕΑΚ 52%) μὲ ἱστορικὸ στεφανιαίας
νόσου καὶ ΚΕΑΚ > 35% ἤ καρδιακῆς ἀνεπάρκειας σταδίου Ι κατὰ NYHA καὶ ΚΕΑΚ >30%. Ἡ
συνολικὴ ἐπίπτωση τοῦ αἰφνίδιου καρδιακοῦ
θανάτου στοὺς 3,9 μῆνες παρακολούθησης ἦταν
2,1% (ἐτήσια ἐπίπτωση 0,53%), συγκριτικὰ μὲ
τὴν 7,7% ἐπίπτωση τῶν μη-ἀρρυθμικῶν θανάτων.
Διαπιστώθηκε ἡ παρουσία ἀντίστροφης συσχέτισης ἀνάμεσα στὸ ΚΕΑΚ καὶ τὸν κίνδυνο γιὰ
αἰφνίδιο θάνατο. Ἡ ἐπίπτωση τοῦ αἰφνίδιου καρδιακοῦ θανάτου ἦταν μεγαλύτερη στοὺς ἀσθενεῖς μὲ ΚΕΑΚ 30-40% (4,9%) καὶ στοὺς ἀσθενεῖς
μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια σταδίου III/IV (5,1%),
ἐνῶ ἦταν ἡ χαμηλότερη (1%) στοὺς ἀσθενεῖς μὲ
ΚΕΑΚ >60%. Τὸ ποσοστὸ τῶν θανάτων πού ἦταν
αἰφνίδιοι / ἀρρυθμικῆς αἰτιολογίας ἦταν μεγαλύτερο (49%) στοὺς ἀσθενεῖς μὲ ἡλικία <60 ἐτῶν
καὶ μικρότερο (14%) στοὺς ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια σταδίου ΙΙ κατὰ NYHA. Ἑπομένως, στοὺς ἀσθενεῖς μὲ στεφανιαία νόσο, χωρὶς
σοβαρὴ δυσλειτουργία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας, ὁ
αἰφνίδιος / ἀρρυθμικὸς θάνατος εἶναι ὑπεύθυνος
γιὰ τὸ 20% τοῦ συνόλου τῶν θανάτων. Ἀνάλογα μὲ τὸ ΚΕΑΚ, τὴν ἡλικία καὶ τὸ λειτουργικὸ
στάδιο τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας ἡ ἐπίπτωση
τοῦ αἰφνίδιου καρδιακοῦ θανάτου μπορεῖ νὰ
φθάσει περίπου στὸ 5%/ἔτος. Ἡ χαμηλὴ συνολικὰ ἐπίπτωση τοῦ αἰφνίδιου καρδιακοῦ θανάτου,
στὴν παροῦσα μελέτη, ὑποστηρίζει τὴ διατήρηση τῆς δυσλειτουργίας τῆς ἀριστερῆς κοιλίας ὡς
κριτήριο γιὰ τὴν ἐπιλογὴ ὑποψήφιων ἀσθενῶν
γιὰ πρωτογενῆ πρόληψη τοῦ αἰφνίδιου καρδιακοῦ θανάτου μὲ τὴν τοποθέτηση ἑνὸς ἀπινιδωτῆ.
Ὡστόσο, ἡ μελέτη ἐπισημαίνει τὴν ἀξία πού ἔχει
ἡ ἐπιπρόσθετη διαστρωμάτωση τοῦ κινδύνου γιὰ
αἰφνίδιο καρδιακὸ θάνατο, στοὺς θεωρούμενους
ὡς χαμηλοῦ κινδύνου ἀσθενεῖς μὲ στεφανιαία
νόσο. Ὁ κίνδυνος γιὰ αἰφνίδιο καρδιακὸ θάνατο μπορεῖ νὰ προσεγγίσει τὸ 5,1%/ἔτος σὲ αὐτοὺς
τοὺς ἀσθενεῖς, πού πλησιάζει τὸ ἐπίπεδο τοῦ κινδύνου στὸ ὁποῖο ἡ ἐμφύτευση ἑνὸς ἀπινιδωτῆ ἔχει
θετικὴ σχέση κόστους / ἀποτελεσματικότητας.
Σὲ μία πρόσφατη δημοσίευση στὸ Circulation,4
ἀναλύθηκαν δεδομένα ἀπὸ τὴ Jackson Heart
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Study, πού ἀφοροῦσαν σὲ ἔγχρωμους καπνιστές.
Αὐτοὶ πού δὲν εἶχαν ποτὲ καπνίσει συγκρίθηκαν
μὲ τρέχοντες καπνιστές, καὶ πρώην καπνιστὲς
μεταξὺ ἀτόμων πού δὲν εἶχαν ἱστορικὸ στεφανιαίας νόσου ἤ καρδιακῆς ἀνεπάρκειας κατὰ τὴν
ἀρχικὴ ἀξιολόγηση. Οἱ ἀσθενεῖς ταξινομήθηκαν
σὲ μη-καπνιστές, τρέχοντες καπνιστὲς καὶ πρώην
καπνιστές, ἐνῶ ἀξιολογήθηκαν ἡ δομὴ καὶ ἡ λειτουργία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας μὲ μαγνητικὴ τομογραφία τῆς καρδιᾶς, Β-νατριοουρητικό πεπτίδιο
(BNP) καὶ κλινικὴ ἐμφάνιση καρδιακῆς ἀνεπάρκειας. Συνολικὰ 4.129 ἄτομα περιλήφθηκαν στὴ
μελέτη αὐτὴ (2.884 μη-καπνιστές, 503 τρέχοντες
καπνιστὲς καὶ 742 πρώην καπνιστές). Ἡ μέση ἡλικία τῶν ἀτόμων αὐτῶν ἦταν 54 ἔτη καὶ 63% ἦταν
γυναῖκες. Μαγνητικὴ τομογραφία τῆς καρδιᾶς
ἔγινε σὲ 1.092 ἄτομα, ἐπίπεδα BNP μετρήθηκαν
σὲ 3.325 ἄτομα, ἐνῶ ὑπῆρχαν κλινικὰ δεδομένα
γιὰ τὴν παρουσία ἤ μὴ καρδιακῆς ἀνεπάρκειας
σὲ 3.633 ἄτομα. Οἱ τρέχοντες καπνιστὲς ἐμφάνιζαν μεγαλύτερες τιμὲς στὸ μέσο δείκτη μάζας τῆς
ἀριστερῆς κοιλίας, συγκριτικὰ μὲ τοὺς μη-καπνιστές. Ἡ κατάσταση τοῦ καπνίσματος, ἡ βαρύτητα
καὶ ἡ διάρκεια σχετίζονταν μὲ μεγαλύτερες μέσες
τιμὲς BNP. Στὸ μέσο χρόνο παρακολούθησης τῶν
8 ἐτῶν, ὑπῆρξαν 147 νοσηλεῖες γιὰ πρωτο-εμφανιζόμενη καρδιακὴ ἀνεπάρκεια. Μετὰ τὴ διόρθωση
γιὰ τοὺς συνήθεις παράγοντες κινδύνου καὶ τὴν
ἐμφάνιση στεφανιαίας νόσου, τὸ τρέχον κάπνισμα (μὲ σχετικὸ κίνδυνο 2,82; 95% ὅρια ἀξιοπιστίας, 1,71–4,64), ἡ βαρύτητα τοῦ καπνίσματος
στοὺς τρέχοντες καπνιστὲς (≥20 τσιγάρα ἡμερησίως: σχετικὸς κίνδυνος, 3,48; 95% ὅρια ἀξιοπιστίας,
1,65–7,32), ἡ διάρκεια τοῦ καπνίσματος στοὺς καπνιστὲς (≥15 πακέτα-ἔτη: σχετικὸς κίνδυνος, 2,06;
95% ὅρια ἀξιοπιστίας, 1,29–3,3) σχετίζονταν, μὲ
στατιστικὰ σημαντικὸ τρόπο, μὲ τὴ νοσηρότητα
γιὰ πρωτοεμφανιζόμενη καρδιακὴ ἀνεπάρκεια,
συγκριτικὰ μὲ τοὺς μη-καπνιστές. Ἑπομένως, τὸ
κάπνισμα ἀποτελεῖ σημαντικὸ παράγοντα κινδύνου γιὰ ὑπερτροφία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας, συστολικὴ δυσλειτουργία καὶ πρωτο-εμφανιζόμενη
καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ἀκόμα καὶ ἀφοῦ ληφθοῦν
ὑπ᾽ ὂψιν οἱ ἐπιδράσεις τοῦ καπνίσματος στὴ στεφανιαία νόσο.
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