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1.1 Ἡ δομὴ καὶ ὁ ρόλος τοῦ ἐνδοθηλίου
Τ ὸ ἐνδοθήλιο ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ κύτταρα τῆς
ἐσωτερικῆς ἐπιφάνειας τῶν ἀγγείων, ποὺ δημιουργοῦν μία σύνδεση μεταξὺ τῆς αἱματικῆς κυκλοφορίας ἤ τῆς λέμφου καὶ τοῦ ὑπόλοιπου ἀγγειακοῦ
τοιχώματος.1 Πρόκειται γιὰ ἕνα λεπτὸ στρῶμα ἀπὸ
μονοστρωματικὰ πλακώδη κύτταρα, ποὺ ὀνομάζονται ἐνδοθηλιακὰ κύτταρα (ΕΚ).1 Μέχρι τὸ 1970,
τὸ ἐνδοθήλιο θεωροῦνταν ὡς τὸ μηχανικὸ ἐμπόδιο
μεταξὺ τῶν κυττάρων τοῦ αἵματος καὶ τοῦ ἀγγειακοῦ
τοιχώματος.1 Ὡστόσο, τὶς τελευταῖες δεκαετίες ἔχει
ἀναγνωριστεῖ ὡς ἕνα ἐνδοκρινικὸ ὄργανο, ποὺ κατέχει σημαντικὸ ρόλο στὴν ἀγγειακὴ ὁμοιόσταση.1
Τὰ EΚ προέρχονται ἀπὸ τὸ μεσόδερμα καὶ ἔχουν
τὴ δυνατότητα νὰ ἐκτελοῦν διάφορες καὶ μοναδικὲς
λειτουργίες, ἀνάλογα μὲ τὴ θέση τους.1 Τὰ EΚ στὰ
τριχοειδικὰ ἀγγεῖα εἶναι ὑπεύθυνα γιὰ τὴ διανομὴ θρεπτικῶν συστατικῶν στοὺς ἱστούς, καθὼς καὶ γιὰ τὴ
ρύθμιση τῆς συστηματικῆς ἀρτηριακῆς πίεσης μέσῳ
ἀγγειοδιαστολῆς καὶ ἀγγειοσυστολῆς.1 Στὶς μεγάλες
ἀρτηρίες (ὅπως ἡ ἀορτὴ) τὰ ΕΚ δημιουργοῦν μία λεία

ἐπιφάνεια, ποὺ ρυθμίζει τὴν πήξη, τὴν ἰνωδόλυση καὶ
τὴ φλεγμονή.1 Εἰδικότερα, τὸ ἐνδοθήλιο εἶναι ὑπεύθυνο
γιὰ τὴ ρύθμιση τῆς ἰσορροπίας μεταξὺ τῆς θρόμβωσης καὶ τῆς θρομβόλυσης καὶ ὑπὸ φυσιολογικὲς
συνθῆκες προλαμβάνει τὴ θρόμβωση, ἐνισχύοντας
τοὺς ἀντιπηκτικοὺς καὶ τοὺς ἀντιαιμοπεταλιακοὺς
μηχανισμούς.1 Σὲ παθολογικὲς καταστάσεις, ὅταν
διαταράσσεται ἡ ἀκεραιότητα τοῦ ἐνδοθηλίου, τὰ
ΕΚ εἶναι ὑπεύθυνα γιὰ τὴν πήξη μέσῳ τῆς ἐμφάνισης
τῶν θέσεων παραγόντων πήξης στὴν ἐπιφάνεια.1
Ἀκόμη καὶ σὲ ἀπουσία ἔκδηλων μορφολογικῶν βλαβῶν, τὰ ΕΚ ἀλληλοεπιδροῦν μὲ τὰ αἱμοπετάλια καὶ
τὰ λευκὰ αἱμοσφαίρια, ἐνῶ ἡ ἀλληλεπίδραση αὐτὴ
ἐνισχύεται περαιτέρω σὲ περίπτωση ἀγγειακοῦ τραυματισμοῦ.1 Ὅταν ἐμφανιστεῖ ἐνδοθηλιακὴ βλάβη, τὰ
αἱμοπετάλια καὶ τὰ λευκοκύτταρα προσκολλῶνται
ἐπὶ τόπου στὸ ἐνδοθήλιο μέσῳ διαμεσολαβητῶν,
ποὺ ἀπελευθερώνονται ἀπὸ τὰ ΕΚ, μὲ σκοπὸ τὴν
ἄμεση ἀποκατάσταση τῆς βλάβης.1 Τέλος, τὸ ἐνδοθήλιο ρυθμίζει τὸν ἀγγειακὸ τόνο, κυρίως μέσῳ
τῆς ἀπελευθέρωσης μονοξειδίου τοῦ ἀζώτου (ΝΟ),
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1. Ἀγγειοδιαστολή
2. Θρομβόλυση
3. Ἀναστολὴ αἱμοπεταλιακῆς συσσώρευσης
4. Ἀντιφλεγμονώδης δράση
5. Ἀντιοξειδωτικὴ δράση
6. Ἀναστολὴ πολλαπλασιασμοῦ κυττάρων
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4. Αὐξητικοὶ παράγοντες
5. Φλεγμονή
6. Ὀξείδωση

Εἰκόνα 1. Ὁμοιοστατικὲς λειτουργίες τοῦ ἐνδοθηλίου, σὲ φυσιολογικὲς καταστάσεις (ἀριστερὰ)
καὶ σὲ παθολογικὲς (δεξιά).

ἐνῶ ρυθμίζει παράλληλα τὸν πολλαπλασιασμὸ τῶν
κυττάρων καὶ τὴν ἀγγειογένεση1 (Εἰκόνα 1).

1.2 Οἱ μεσολαβητὲς τοῦ ἐνδοθηλίου
Τὸ ἐνδοθήλιο εἶναι ἕνα ἐνδοκρινικὸ ὄργανο, ποὺ
ἐκτελεῖ τὸν φυσιολογικό του ρόλο, ἀπελευθερώνοντας πολλοὺς διαφορετικοὺς παράγοντες. Σχετικὰ
μὲ τὴ ρύθμιση τοῦ ἀρτηριακοῦ τόνου, τὸ ΝΟ, ἡ προστακυκλίνη καὶ οἱ ὑπερπολωτικοὶ παράγοντες, ποὺ
προέρχονται ἀπὸ τὸ ἐνδοθήλιο, (EDHF) εἶναι τὰ πιὸ
σημαντικὰ μόρια.1
Τὸ ΝΟ εἶναι ὁ κύριος ρυθμιστὴς τῆς ἀγγειοδιαστολῆς ποὺ μεσολαβείται ἀπὸ τὴ ροὴ (FMD).2 Ἡ
ἐνδοθηλιακὴ συνθάση τοῦ ΝΟ (eNOS) ἀπελευθερώνεται ἀπὸ τὰ ΕΚ καὶ παράγει συνεχῶς ΝΟ μέσῳ τῆς
ὀξείδωσης τῆς L-αργινίνης σὲ L-κιτρουλίνη.1 Ὅταν
τὸ ΝΟ ἀπελευθερώνεται ἀπὸ τὰ ΕK, διαχέεται στὰ
ἀγγειακὰ λεῖα μυϊκὰ κύτταρα (VSMC) καὶ ἐνεργοποιεῖ
τὴ διαλυτὴ γουανυλικὴ κυκλάση, γιὰ τὴ μετατροπὴ
τῆς τριφωσφορικῆς γουανοσίνης σὲ κυκλικὴ μονοφωσφορικὴ γουανοσίνη (cGMP).1 Αὐτὸ ἔχει ὡς
ἀποτέλεσμα τὴν ἐνεργοποίηση τῆς ἐξαρτώμενης ἀπὸ
cGMP πρωτεϊνικῆς κινάσης, ἡ ὁποία μὲ τὴ σειρά της
ὁδηγεῖ σὲ μειωμένα ἐπίπεδα τοῦ ἐνδοκυττάριου ἀσβεστίου τῶν VSMC καὶ τελικῶς σὲ ἀγγειοδιαστολή.1 Ἡ

προστακυκλίνη εἶναι ἕνας ἄλλος ἀγγειοδιασταλτικὸς
παράγοντας, ποὺ παράγεται καὶ ἀπελευθερώνεται
ἀπὸ τὰ EΚ.1 Ἡ προστακυκλίνη συνδέεται κυρίως μὲ
ὑποδοχεῖς προστακυκλίνης στὴν κυτταρικὴ ἐπιφάνεια
τῶν αἱμοπεταλίων καὶ τῶν VSMC.1 Αὐτὴ ἡ δέσμευση ἐνεργοποιεῖ τὴν ἀδενυλικὴ κυκλάση καὶ ὁδηγεῖ
στὸ σχηματισμὸ τῆς κυκλικῆς μονοφωσφορικῆς
αδενοσίνης, ποὺ εὐοδώνει τὴν ἀγγειοδιαστολή, μειώνοντας τὴ συγκέντρωση, ἀσβεστίου στὰ VSMC.1
Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἀγγειοδιασταλτικοὺς παράγοντες,
τὰ ΕΚ ἀπελευθερώνουν ἐπίσης ἀγγειοσυσταλτικὲς
ἑνώσεις ὅπως ἡ ἐνδοθηλίνη (ET-1), ἡ προσταγλανδίνη
H2 καὶ ἡ ἀγγειοτασίνη.1 Ἡ ΕΤ-1 δημιουργεῖται ἀπὸ τὸ
πρόδρομο μόριο τῆς προενδοθηλίνης-1 καὶ δρᾶ
τοπικὰ στὰ VSMC.1
Οἱ διαμεσολαβητὲς τοῦ ἐνδοθηλίου παρουσιάζονται στὸν Πίνακα 1.

1.3 Ἀξιολόγηση
τῆς ἐνδοθηλιακῆς λειτουργίας
Ἡ ἀξιολόγηση τῆς ἐνδοθηλιακῆς λειτουργίας
μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθεῖ μὲ in vitro καὶ in vivo
μεθόδους.2 Οἱ in vitro ἀναλύσεις ἐξετάζουν κυρίως
τὴν ἐπίδραση τῆς ὀξειδωτικῆς καταπόνησης καὶ τῆς
φλεγμονῆς στὰ EΚ καὶ ἐπιτρέπουν τὴν εὕρεση τῶν ὁδῶν
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Πίνακας 1: Πίνακας με τοὺς μόρια μεσολαβητές στὸ ἐνδοθήλιο
Ἀρτηριακός τόνος
Ἀγγειοδιασταλτικὰ

Ἀγγειοσυσταλτικὰ

Μονοξείδιο τοῦ ἀζώτου (ΝΟ)

Ἐνδοθηλίνη -1

Προστακυκλίνες

Ἀγγειοτενσίνη II

Παράγοντες ὑπερπόλωσης τοῦ ἐνδοθηλίου

Θρομβοξάνες

Πήξη και ἰνωδόλυση
Θρομβωτικά

Ἀντιθρομβωτικά

Παράγοντας Von Willebrand (vWF)

Πρωτεΐνη C

Ἀναστολέας ἐνεργοποιητῆ πλασμινογόνου 1 (PAI-1)

Ἐνεργοποιητὴς τοῦ πλασμινογόνου-1 (TPA)

Παράγοντες ἀνάπτυξης

Παράγοντας ἀνάπτυξης ἰνοβλάστη (FGF)
Ἰνσουλινομιμητικὸς αυξητικὸς παράγοντας-1 (IGF-1)
Αἱμοπεταλιακὸς αὐξητικὸς παράγοντας (PDGF)
Μετατρεπτικὸς αὐξητικὸς παράγοντας β (ΤGF-β)
Προσκολλητικὰ μόρια καὶ κυτοκίνες
Μόρια προσκόλλησης

Κυτοκίνες

Σελεκτίνες

῾Ἰντερλευκίνες (IL)

Ἐνδοκυτταρικὰ μόρια προσκόλλησης (ICAM)

Παράγοντας νέκρωσης ὄγκου

Μόρια προσκόλλησης τῶν ἀγγειακών κυττάρων (VCAM)

Χημειοτακτική πρωτεΐνη-1 τῶν μονοκυττάρων (MCP-1)

Δραστικὲς μορφὲς ὀξυγόνου καὶ ἀζώτου (ROS/RNS)
Δραστικές μορφές ὀξυγόνου (ROS)

Δραστικές μορφές αζώτου (RNS)

Υπεροξείδιο του ὑδρογόνου (H2O2)

Νιτρώδες ἀνιóν (NO2-)

Ἀνιὸν σουπεροξειδίου (∙Ο2-)

Ὑπεροξυ-νιτρῶδες ἀνιóν (ONOO-)

Ἀνιὸν ὑδροϋπεροξειδίου (HO2 -)

ποὺ ἐμπλέκονται στὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐνδοθηλιακῆς
δυσλειτουργίας (ΕΔ).2 Οἱ in vitro καὶ οἱ in vivo μελέτες
βασίζονται σὲ κυτταρικὲς σειρὲς καὶ πειραματόζωα,
ἀντίστοιχα, καὶ ἐξετάζουν τὴν ἀγγειακὴ ἀπόκριση σὲ
διάφορα ἐρεθίσματα.2 Τὰ πλεονεκτήματα αὐτῶν τῶν
τεχνικῶν εἶναι ἡ ἁπλὴ προετοιμασία, οἱ ὑπὸ ἔλεγχο
συνθῆκες διεξαγωγῆς τοῦ πειράματος καὶ τὸ μικρὸ
χρονικὸ διάστημα ὑλοποίησης τοῦ πρωτοκόλλου.2
Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, μὲ τὴ χρήση τῶν πειραματόζωων, προκύπτουν δεοντολογικοὶ προβληματισμοί.2
Ἐπιπλέον, οἱ φαινοτυπικὲς μεταβολὲς τῶν κυττάρων
σὲ in vitro μελέτες ἀποκλείουν τὴν ἄμεση σύγκριση
τῶν ἀποτελεσμάτων μὲ τὰ εὑρήματα τῶν in vivo

Διοξείδιο τοῦ ἀζώτου (NO2)

μελετῶν.2 Αὐτὴ ἡ ἀνασκόπηση ἑστιάστηκε κυρίως
σὲ μελέτες ποὺ πραγματοποιήθηκαν σὲ ἄτομα μὲ
σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ).2
Ἡ ἀξιολόγηση τῆς ἐνδοθηλιακῆς λειτουργίας σὲ
ἀνθρώπους μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθεῖ μὲ ἐπεμβατικὲς καὶ μὴ ἐπεμβατικὲς μεθόδους.2 Ἡ ἐνδοθηλιακὴ
λειτουργία τῶν στεφανιαίων ἀρτηριῶν ἐξετάζεται
χρησιμοποιώντας τὴν ποσοτικὴ στεφανιαία ἀγγειογραφία, ἐνῶ οἱ ταχύτητες ροῆς, μὲ τὴ χρήση
Doppler, μποροῦν νὰ ἀξιολογήσουν τὴν μικροκυκλοφορία.2 Παρ᾽ ὅλα αὐτά, αὐτὲς οἱ τεχνικὲς εἶναι
ἐπεμβατικές.2 Οἱ μὴ ἐπεμβατικὲς μέθοδοι, ὅπως ἡ
ἀπεικόνιση μαγνητικοῦ συντονισμοῦ ἤ ἡ τομογρα-
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φία ἐκπομπῆς ποζιτρονίων μετὰ ἀπὸ φυσιολογικὴ ἤ
φαρμακολογικὴ διέγερση, μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ
γιὰ τὴν ἀξιολόγηση τῆς λειτουργίας τῆς στεφανιαίας
κυκλοφορίας.2
Ἄλλες μέθοδοι, ποὺ μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ τὴν ἐκτίμηση τῆς ΕΔ, εἶναι ἡ περιφερειακὴ
ἀρτηριακὴ τονομετρία (ΠΑΤ), ἡ ὁποία ἐκφράζεται ὡς
ὁ δείκτης ἀντιδραστικῆς ὑπεραιμίας, τὸ laser Doppler
ροῆς καὶ ἡ πληθυσμογραφία ἔπειτα ἀπὸ φλεβικὴ
ἀπόφραξη.2 Οἱ βιοδεῖκτες, ποὺ χρησιμοποιοῦνται
γιὰ τὴν ἐκτίμηση τῆς ἐνδοθηλιακῆς λειτουργίας, εἶναι τὰ ἐνδοκυτταρικὰ μόρια προσκόλλησης (ICAM),
τὰ μόρια προσκόλλησης τῶν ἀγγειακῶν κυττάρων
(VCAM), ἡ Ε-σελεκτίνη, οἱ ἰντερλευκίνες (IL), ἡ μονοκυτταρικὴ χημειοτακτικὴ πρωτεΐνη 1 (MCP-1), ἡ
C-αντιδρῶσα πρωτεΐνη (CRP), ὁ ἱστικὸς ἐνεργοποιητὴς τοῦ πλασμινογόνου (TPA), ὁ ἀναστολέας τοῦ
ενεργοποιητῆ πλασμινογόνου -1 (ΡΑΙ-1), ὁ παράγοντας νοn Willebrand (vWF) καὶ ὁ αναστολέας τῆς
ἰνωδόλυσης μέσῳ ἐνεργοποίησης τῆς θρομβίνης
(TAFI).2 Τὶς τελευταῖες δεκαετίες, ἔχουν βρεθεῖ νέοι
δεῖκτες ΕΔ, ὅπως τὰ ἐνδοθηλιακὰ μικροσωματίδια,
τὰ microRNAs, τὰ ἀρχέγονα ἐνδοθηλιακὰ προγονικὰ
κύτταρα (ΑEΠΚ), καθὼς ἐπίσης καὶ ὁ ἐνδοθηλιακὸς
γλυκοκάλυκας.2

2. Ἐνδοθηλιακὴ δυσλειτουργία στὸ διαβήτη
2.1. Ἐνδοθηλιακὴ δυσλειτουργία
Ἡ ΕΔ ἀναφέρεται στὴν ἀνικανότητα τοῦ ἐνδοθηλίου νὰ ἐκτελέσει τὶς φυσιολογικές του ἰδιότητες
καὶ νὰ διατηρήσει τὴν ἀγγειακὴ ὁμοιόσταση.1 Δεδομένου ὅτι τὸ ΝΟ εἶναι ὁ κύριος ἐνδοθηλιακὸς
μεσολαβητής, ἡ EΔ ἐκφράζεται, σὲ μεγάλο βαθμό,
ὡς ἡ μείωση τῆς βιοδιαθεσιμότητας τῶν ἐπιπέδων
τοῦ ΝΟ.1 Παρ᾽ ὅλα αὐτά, ἡ EΔ ἐμφανίζεται, ἐπίσης,
ὅταν ὑπάρχει αὐξημένη παραγωγὴ φλεγμονωδῶν,
ἀγγειοσυσταλτικῶν ἤ θρομβωτικῶν παραγόντων.1

2.2. Μηχανισμοὶ ἐνδοθηλιακῆς
δυσλειτουργίας
2.2.1 Γλυκοτοξικότητα
Ἡ ὑπεργλυκαιμία εἶναι τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ
τοῦ ΣΔ καὶ εἶναι ὑπεύθυνη γιὰ τὶς μικροαγγειοπαθητικὲς ἐπιπλοκές, ὡστόσο τὸ ἴδιο δὲν ἰσχύει καὶ γιὰ τὴ
μακροαγγειοπαθητικὴ νόσο.2 Ἡ γλυκόζη εἰσέρχεται
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στὰ ΕΚ μὲ τὸ μεταφορέα γλυκόζης-1, μέσῳ μίας ὁδοῦ
ποὺ εἶναι ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὴν ἰνσουλίνη.2 Ἄν καὶ
ἀρκετὰ εἴδη κυττάρων μποροῦν νὰ μειώσουν τὴν
εἴσοδο γλυκόζης σὲ περιπτώσεις αὐξημένης ἐξωκυττάριας συγκέντρωσης γλυκόζης, τὰ μεσαγγειακὰ κύτταρα στὸ νεφρικὸ σπείραμα καὶ τὰ κύτταρα
Schwann στὰ περιφερικὰ νεῦρα, τὰ ὁποῖα εἶναι τὰ
κύρια κύτταρα ποὺ ἐπηρεάζονται στὶς διαβητικὲς
μικροαγγειοπαθητικὲς ἐπιπλοκές, δὲν μποροῦν νὰ
τό κάνουν ἀποτελεσματικά.2
Ἡ αὐξημένη ἐνδοκυτταρικὴ συγκέντρωση γλυκόζης ὁδηγεῖ σὲ μία σειρὰ γεγονότων.2 Πρῶτον, ἐνεργοποιεῖται ἡ ὁδὸς τῶν πολυολῶν, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ
συγκέντρωση τῆς σορβιτόλης νὰ αὐξάνεται, ἐνῶ
ἡ γλουταθειόνη, ποὺ εἶναι σημαντικὸ ἐνδοκυττάριο ἀντιοξειδωτικό μειώνεται.2 Ἀπὸ τὴ μία πλευρά,
ἡ συσσώρευση σορβιτόλης αὐξάνει τὴν ὠσμωτικὴ
πίεση, ἐνῶ ἡ κατανάλωση γλουταθειόνης αὐξάνει τὴν
ὀξειδωτικὴ καταπόνηση. Καὶ τὰ δύο αὐτὰ γεγονότα
ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα τὴ βλάβη τῶν ΕΚ.2
Δεύτερον, ἡ ὑπεργλυκαιμία ἐνισχύει τὴν παραγωγὴ προϊόντων τελικῆς γλυκοζυλίωσης (AGEs).2 Ἡ
ἐνδοκυττάρια γλυκοζυλίωση ἐπηρεάζει τὶς πρωτεΐνες
ποὺ εἶναι ὑπεύθυνες γιὰ τὴ γονιδιακὴ μεταγραφή,
ἐνῶ ἡ ἀλληλεπίδραση τῶν AGEs μὲ τὸν ὑποδοχέα
τους ὁδηγεῖ στὴν ἔκφραση τῶν μορίων προσκόλλησης, ὅπως τὰ μόρια VCAM-1, ποὺ προκαλοῦν μὲ
τὴ σειρά τους τὴ μετανάστευση τῶν μονοκυττάρων
καὶ τὴ δημιουργία ἀθηροσκληρωτικῆς πλάκας.3 Ἐπιπλέον, ἡ ἀλληλεπίδραση τῶν AGEs μὲ τὸν ὑποδοχέα
τους μειώνει τὴν ἐνδοθηλιακὴ δραστηριότητα τῆς
eNOS καὶ τὴν παραγωγὴ τοῦ ΝΟ. Ἐπίσης, τὰ AGEs
διεγείρουν τὸ μονοπάτι τοῦ πυρηνικοῦ μεταγραφικοῦ παράγοντα κάππα βῆτα (ΝΚ-κΒ) καὶ αὐξάνουν
τὴν ἔκφραση τῆς ΕΤ-1 καί, συνεπῶς, δημιουργεῖται
διαταραχὴ μεταξὺ τῆς ἀγγειοσυστολῆς καὶ τῆς ἀγγειοδιαστολῆς.3
Τρίτον, ἡ ὑπεργλυκαιμία ἐνεργοποιεῖ τὴν πρωτεϊνικὴ
κινάση C (PKC), ποὺ ἐξασθενεῖ τὴν ἐνεργότητα τῆς
eNOS καὶ προάγει τὴν ἀπελευθέρωση τῆς ΕΤ-1 ἀπὸ
τὰ ΕΚ.3 Ἡ PKC αὐξάνει, ἐπίσης, τὴ συγκέντρωση τοῦ
PAI-1 καὶ τοῦ ἰνωδογόνου, καθὼς καὶ, τὴν παραγωγὴ τῶν μορίων ICAM-1, VCAM-1 καὶ Ε-σελεκτίνη.3
Τέταρτον, ἡ αὐξημένη δραστηριότητα τοῦ μονοπατιοῦ τῆς ἐξοσαμίνης εἶναι τὸ τελευταῖο «κομμάτι
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τοῦ πάζλ», ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν ὑπεργλυκαιμία καὶ
τὶς διαβητικὲς μικροαγγειοπαθητικὲς ἐπιπλοκές.3 Ἡ
ἐξοσαμίνη ἔχει βρεθεῖ ὅτι αὐξάνει τὴν ἔκφραση τοῦ
αὐξητικοῦ παράγοντα μετασχηματισμοῦ-β1 καὶ τοῦ
ΡΑΙ-1, προκαλώντας ἀρνητικὲς ἐπιδράσεις στὸ ἀγγειακὸ σύστημα.3
Παρόλο ποὺ καὶ τὰ τέσσερα αὐτὰ παθοφυσιολογικὰ μονοπάτια ὁδηγοῦν στὴν ΕΔ, ὁ κοινὸς ὑποκείμενος μηχανισμὸς φαίνεται νὰ εἶναι ἡ ὀξειδωτικὴ
καταπόνηση.4 Ἡ ὑπεργλυκαιμία αὐξάνει τὴν παραγωγὴ
δραστικῶν μορφῶν ὀξυγόνου (ROS), καὶ ἰδιαίτερα
τοῦ ἀνιόντος ὑπεροξειδίου, στὴν ἀναπνευστικὴ ἁλυσίδα μεταφορᾶς ἠλεκτρονίων στὰ μιτοχόνδρια.4 Τὸ
ἀνιὸν ὑπεροξειδίου ἀντιδρᾶ ἄμεσα μὲ τὸ ΝΟ, παράγοντας νιτρικὸ ὑπεροξείδιο, μὲ ἀποτέλεσμα τὴ
μείωση τῶν ἐπιπέδων βιοδιαθεσιμότητας τοῦ ΝΟ.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ τετραϋδροβιοπτερίνη (BH4)
χρησιμοποιεῖται ὡς συμπαράγοντας στὴν παραγωγὴ ΝΟ.5 Ὅταν μεγάλες ποσότητες τοῦ ἀνιόντος
ὑπεροξειδίου, τοῦ ὑπεροξειδίου τοῦ ὑδρογόνου καὶ
τοῦ νιτρικοῦ ὑπεροξειδίου βρίσκονται ἐντὸς τῶν ΕΚ,
ἡ BH4 ὀξειδώνεται σὲ διϋδροβιοπτερίνη (BH2) καὶ
ὡς ἐκ τούτου μειώνεται ἡ βιοδιαθεσιμότητα τῆς BH4
γιὰ τὴν ἐνεργοποίηση τῆς eNOS.5 Ἐπιπροσθέτως, ἡ
ΒΗ2, ἡ ὁποία δὲν ἔχει δραστικότητα συμπαράγοντα,
ἀνταγωνίζεται μὲ τὴ ΒΗ4, μὲ ἀποτέλεσμα τὴ μειωμένη
δραστικότητα τῆς eNOS5 (Εἰκόνα 2). Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν
παρατεταμένη ὑπεργλυκαιμία, ἡ ὀξεῖα ὑπεργλυκαιμία,
οἱ μεγάλες διακυμάνσεις τῆς γλυκόζης καθὼς καὶ ἡ
ὑπογλυκαιμία ἔχουν ἐπίσης συσχετιστεῖ μὲ τὴν ΕΔ.5

2.2.2 Ἀντίσταση στὴν ἰνσουλίνη Ὑπερινσουλιναιμία
Ἡ ἀντίσταση στὴν ἰνσουλίνη εἶναι μία παθολογικὴ κατάσταση, ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν
ἀδυναμία τῆς ἰνσουλίνης νὰ ἀσκήσει τὴ δράση
της.6 Ἡ ἰνσουλίνη εἶναι μία ὁρμόνη, ποὺ προκαλεῖ
τὴν παραγωγὴ τόσο ἀγγειοδιασταλτικῶν ὅσο καὶ
ἀγγειοσυσταλτικῶν παραγόντων ἀπὸ τὰ ΕΚ.6 Ὅταν
ἐγχέεται σὲ μία ἀρτηρία, ἡ ἰνσουλίνη αὐξάνει τὴ ροὴ
τοῦ αἵματος, συμβάλλοντας στὴν παροχὴ τῶν θρεπτικῶν συστατικῶν στοὺς ἱστοὺς.6 Τὸ μονοπάτι ποὺ
ρυθμίζει τὴν ἀγγειοδιασταλτικὴ δράση τῆς ἰνσουλίνης ρυθμίζεται μὲ τὴν ἐνεργοποίηση τῆς 3-κινάσης
φωσφατιδυλινοσιτόλης/πρωτεϊνικῆς κινάσης (PI3K/
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Εἰκόνα 2. Τὰ τέσσερα παθοφυσιολογικὰ μονοπάτια, ποὺ
ὁδηγοῦν στὴν ἐνδοθηλιακὴ δυσλειτουργία, ὅπου κοινὸς
ὑποκείμενος μηχανισμὸς φαίνεται νὰ εἶναι ἡ ὀξειδωτικὴ
καταπόνηση.

Akt) ἀπὸ τὰ ὑποστρώματα ὑποδοχέα ἰνσουλίνης 1
καὶ 2.6 Αὐτὸς ὁ καταρράκτης ὁδηγεῖ σὲ αὐξημένη
παραγωγὴ τοῦ ΝΟ καὶ τοῦ ἀντιοξειδωτικοῦ ἐνζύμου
HO-1 καὶ μειωμένη παραγωγὴ τῶν μορίων VCAM-1.6
Ἑπομένως, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀγγειοδιαστολή, αὐτὴ ἡ
ὁδὸς ὁδηγεῖ σὲ μειωμένη ὀξειδωτικὴ καταπόνηση,
φλεγμονὴ καὶ προσκόλληση μονοκυττάρων στὸ
ἀρτηριακὸ τοίχωμα.6 Ἡ ἀγγειοσυσταλτικὴ δράση
τῆς ἰνσουλίνης μεσολαβεῖται μέσῳ τῆς ἐνεργοποίησης τοῦ μονοπατιοῦ τῆς κινάσης, ἐνεργοποιημένης
ἀπὸ μιτογόνο μιτογόνο/εξωκυττάριο σῆμα κινάσης
(MAPK/Erk) καὶ αὐξάνει τὴν ἔκκριση τῆς ΕΤ-1.6 Αὐτὴ ἡ
ὁδὸς ἐπίσης ὁδηγεῖ σὲ αὐξημένη ἔκφραση τοῦ ΡΑΙ-1
καὶ σὲ αὔξηση τοῦ πολλαπλασιαστικοῦ δυναμικοῦ
καὶ τῆς μετανάστευσης τῶν VSMC.6

2.2.3 Λιποτοξικότητα
Ὁ ΣΔ τύπου 2 χαρακτηρίζεται ἀπὸ αὐξημένη
λιπόλυση στὸν λιπώδη ἱστὸ καὶ μειωμένο ἀριθμὸ
κυκλοφορούντων ἐλεύθερων λιπαρῶν ὀξέων (FFA).7
Τὰ αὐξημένα ἐπίπεδα τῶν FFA ὁδηγοῦν σὲ ἀντίσταση στὴν ἰνσουλίνη καὶ μειωμένη βιοδιαθεσιμότητα
τοῦ ΝΟ.7 Αὐτὸ ὀφείλεται κυρίως στὴν ἐξασθενημέ-

37

ΚΑΡΔΙΑ & ΑΓΓΕΙΑ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

νη φωσφορυλίωση τῶν ὑποστρωμάτων γιὰ τοὺς
ὑποδοχεῖς τῆς ἰνσουλίνης 1/2 καὶ στὴν ἀναστολὴ
τοῦ μονοπατιοῦ PI3K/Akt.7 Ἐπιπλέον, ἡ διακυλογλυκερόλη, ποὺ συντίθενται ἐκ νέου, αὐξάνει τὰ ἐπίπεδα τῶν FFA καὶ ἐνεργοποιεῖ τὴν PKC.7 Οἱ αὐξημένες
συγκεντρώσεις τῶν FFA ἐνεργοποιοῦν περαιτέρω
τὴν PKC καὶ τὸ μονοπάτι τοῦ παράγοντα NF-κB, μὲ
ἀποτέλεσμα τὴν αὐξημένη παραγωγὴ τῶν ROS καὶ
τὴν ΕΔ.7 Ἐπιπλέον, διαπιστώθηκε ὅτι τὰ FFA ἐνισχύουν
τὴν ἀπόπτωση τῶν ΕΚ.7

3. Ἀντιδιαβητικὰ φάρμακα
στὴν ἐνδοθηλιακὴ λειτουργία
3.1 Μετφορμίνη
Ἡ μετφορμίνη μειώνει τὴν ἡπατικὴ παραγωγὴ
γλυκόζης καὶ διεγείρει τὴν περιφερικὴ πρόσληψη
γλυκόζης, ἐξασθενώντας μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὴν
ἀντίσταση στὴν ἰνσουλίνη. Παρόλο ποὺ ἡ ἐπίδραση
τῆς μετφορμίνης στὸ καρδιαγγειακὸ σύστημα (ΣΚ) δὲν
ἔχει ἐξακριβωθεῖ πλήρως, ὑπάρχουν βιβλιογραφικὲς
μελέτες ποὺ ἀναφέρουν εὐεργετικὰ ἀποτελέσματα.8
Ἡ ἐπίδραση τῆς μετφορμίνης, στὸ ἀνθρώπινο
ἐνδοθήλιο ἀτόμων μὲ ΣΔ, ἔχει ἐξεταστεῖ σὲ διάφορες
μελέτες μὲ τὸ δείκτη FMD.9-12 Πιὸ συγκεκριμένα, δύο
μελέτες ἐξέτασαν τὴν ἐπίδραση τῆς θεραπείας μὲ
μετφορμίνη μὲ καὶ χωρὶς τὴ δαπαγλιφλοζίνη ἤ τὴ
λιναγλιπτίνη στὴν ἐνδοθηλιακὴ λειτουργία.9,13 Ἔπειτα
ἀπὸ 16 ἑβδομάδες παρέμβασης δὲν παρατηρήθηκε σημαντικὴ ἐπίδραση στὸ δείκτη FMD σὲ ὅσους
ἔλαβαν θεραπεία μὲ μετφορμίνη.9,13 Σὲ ἀντίθεση, οἱ
Naka καὶ συνεργάτες ἔδειξαν ὅτι, ἡ προσθήκη μετφορμίνης καὶ γλιμεπιρίδης, γιὰ 6 μῆνες, προκάλεσε
αὔξηση τοῦ δείκτη FMD.14 Ἐπιπλέον, οἱ Li καὶ συνεργάτες ἀνέφεραν ὅτι, ὅταν χορηγήθηκε μετφορμίνη
γιὰ 12 ἑβδομάδες σὲ ἄτομα μὲ ΣΔ τύπου 2, οἱ τιμὲς
τοῦ δείκτη FMD αὐξήθηκαν σημαντικὰ.10 Ὁμοίως,
δύο μελέτες ἀνέφεραν ὅτι ἡ θεραπεία 6 μηνῶν μὲ
μετφορμίνη προκάλεσε αὔξηση τοῦ δείκτη FMD σὲ
ἄτομα μὲ ΣΔ τύπου 1 καὶ 2.11,12
Κάποιες μελέτες ἐξέτασαν μαζὶ μὲ ἄλλες παραμέτρους τὴν ἐπίδραση τῆς μετφορμίνης σὲ βιοδεῖκτες ΕΔ
σὲ ἄτομα μὲ ΣΔ τύπου 2.10,15-17 Οἱ Jager καὶ συνεργάτες
ἔδειξαν, ὅτι σὲ ἀσθενεῖς ποὺ ἐλάμβαναν θεραπεία
μὲ μετφορμίνη γιὰ 4,3 ἔτη μειώθηκαν τὰ ἐπίπεδα τῶν
μορίων vWf, VCAM-1, TPA, PAI-1 καὶ ICAM-1 στὸ

πλάσμα, ἀλλὰ δὲν παρατηρήθηκε ἐπίδραση στὴν
Ε-σελεκτίνη ἤ στὴν ἔκκριση τῆς λευκωματίνης οὔρων.15
Oἱ Erem καὶ συνεργάτες ἀνέφεραν, ὅτι ἔπειτα ἀπὸ
12 μῆνες θεραπείας μὲ μετφορμίνη μειώθηκαν τὰ
ἐπίπεδα τοῦ μορίου ICAM-1, ἀλλὰ δὲν σημειώθηκε
σημαντικὴ ἐπίδραση στὰ ἐπίπεδα τοῦ ἰνωδογόνου,
τῆς Ε-σελεκτίνης, τοῦ ΤΡΑ ἤ τοῦ vWf.16 Παρομοίως,
οἱ Fidan καὶ συνεργάτες ἀνέφεραν, ὅτι ἡ μετφορμίνη
μείωσε τὰ ἐπίπεδα τοῦ μορίου ICAM-1, ἀλλὰ δὲν εἶχε
ἐπίδραση στοὺς ἄλλους βιοδεῖκτες τῆς ΕΔ.17 Ὅσον
ἀφορᾶ στὴν ἐπίδραση τῆς μετφορμίνης στὸν ἀριθμὸ τῶν ΑΕΠΚ, οἱ Li καὶ συνεργάτες ἔδειξαν, ὅτι μετὰ
ἀπὸ 12 ἑβδομάδες θεραπείας ὁ ἀριθμὸς τῶν ΑΕΠΚ
αὐξήθηκε σημαντικὰ σὲ 31 ἄτομα μὲ ΣΔ τύπου 2.10
Τὰ ἀποτελέσματα εἶναι ἀντικρουόμενα, πιθανότατα λόγῳ τῶν διαφορετικῶν πληθυσμῶν ποὺ
μελετήθηκαν καὶ τῆς μεταβολῆς στὴ διάρκεια τῆς
θεραπείας. Οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς συγγραφεῖς
ὑποστηρίζουν, ὅτι οἱ πιθανὲς εὐεργετικὲς ἐπιδράσεις τῆς μετφορμίνης στὴν ΕΔ εἶναι ἀνεξάρτητες
ἀπὸ τὴ γλυκόζη καὶ τὴν ἀντίσταση στὴν ἰνσουλίνη.
Εἰδικότερα, ἡ μετφορμίνη προκαλεῖ τὴν ἔκφραση
τῆς σιρτουίνης-1, ἡ ὁποία εἶναι μία ἀκετυλάση ποὺ
ἐνισχύει τὴν ἐνεργότητα τῆς eNOS καὶ συνεπῶς αὐξάνει τὴ βιοδιαθεσιμότητα τοῦ ΝΟ.18,19 Ἐπιπλέον, ἡ
μετφορμίνη ἔχει ἄμεση ἐπίδραση στὰ ΕΚ καὶ στὰ
VSMC, βελτιώνοντας τὴ δραστικότητα τοῦ ΝΟ, μειώνοντας τὴν ὀξειδωτικὴ καταπόνηση καὶ ρυθμίζοντας
τὴν ὁμοιόσταση τοῦ ἀσβεστίου.19 Ἐπιπρόσθετα, ἡ
μετφορμίνη ἀναστέλλει τὴν ἔκφραση τῶν προφλεγμονωδῶν γονιδίων καὶ τῶν μορίων προσκόλλησης,
ἐμποδίζοντας τὴν ἐπαγόμενη ἀπὸ τὴν κυτταροκίνη
ἐνεργοποίηση τοῦ παράγοντα NF-κB στὰ ΕΚ.20

3.2 Σουλφονυλουρίες
Οἱ σουλφονυλουρίες (ΣΥ) διεγείρουν τὴν ἔκκριση
τῆς ἰνσουλίνης ἀπὸ τὰ παγκρεατικὰ β-κύτταρα καὶ
μειώνουν τὰ ἐπίπεδα τῆς γλυκόζης στὸ αἷμα. Ἀκόμη
καὶ ἄν τὰ δεδομένα σχετικὰ μὲ τὴν ἀσφάλεια τῶν
ΣΥ στὸ ΣΚ ἐξακολουθοῦν νὰ εἶναι ἀντιφατικά, ἡ γλικλαζίδη φαίνεται νὰ εἶναι ἀσφαλής.8 Συγκεκριμένα,
μία μελέτη ἔδειξε ὅτι ἡ θεραπεία 12-ἑβδομάδων μὲ
γλικλαζίδη βελτίωσε τὸ δείκτη FMD καὶ ἐπίσης αὔξησε τὸν ἀριθμὸ τῶν AEΠΚ σὲ ἄτομα μὲ ΣΔ τύπου
2.21 Σὲ ἄλλη μελέτη, ἡ θεραπεία μὲ γλικλαζίδη, γιὰ 12
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μῆνες, ὁδήγησε σὲ μειωμένα ἐπίπεδα τῆς Ε-σελεκτίνης, ἀλλὰ δὲν εἶχε καμία ἐπίδραση στοὺς ἄλλους
βιοδεῖκτες τῆς ΕΔ (ἰνωδογόνο, ICAM, ΤΡΑ, ΡΑΙ-1, vWf
καὶ ΤΑFΙ).16 Σχετικὰ μὲ τὴ γλιμεπιρίδη, ἐκτὸς ἀπὸ μία
μελέτη,22 τέσσερις μελέτες δὲν παρουσίασαν θετικὰ
ἀποτελέσματα στὴν ἐνδοθηλιακὴ λειτουργία μετὰ
ἀπὸ τὴ θεραπεία μὲ γλιμεπιρίδη.23-26 Ὁμοίως, μὲ τὴ
γλιμεπιρίδη, μελέτες ποὺ εἶχαν ὡς στόχο νὰ ἐξετάσουν
τὴν ἐπίδραση τῆς γλιβενκλαμίδης στὴν ἐνδοθηλιακὴ λειτουργία, χρησιμοποιώντας τὴ μέθοδο ΠΑΤ,
τὰ ΑΕΠΚ τῆς κυκλοφορίας καὶ τὴν ἀξιολόγηση τῆς
αἱματικῆς ροῆς τοῦ ἀντιβραχίου (FBF) ὡς δεῖκτες
τῆς ΕΔ, δὲν εἶχαν θετικὰ ἀποτελέσματα.27-29
Συνοπτικά, οἱ ΣΥ ἐκτὸς ἀπὸ τὴ γλικλαζίδη φαίνεται
νὰ ἔχουν οὐδέτερη ἐπίδραση στὸ ἐνδοθήλιο, ἄν καὶ
ὁ ἀριθμὸς τῶν μελετῶν εἶναι μᾶλλον μικρός. Αὐτὰ
τὰ ἀντιφατικὰ ἀποτελέσματα τῶν φαρμάκων τῆς
ἴδιας κατηγορίας θὰ μποροῦσαν νὰ ἀποδοθοῦν
στὶς ἀντιοξειδωτικὲς ἰδιότητες τῆς γλικλαζίδης.21

3.3 Θειαζολιδινεδιόνες
Οἱ θειαζολιδινεδιόνες ἐνεργοποιοῦν τὸν πυρηνικὸ
μεταγραφικὸ παράγοντα πολλαπλασιασμοῦ τῶν
ὑπεροξεισωμάτων γιὰ τὸν ὑποδοχέα γ (PPAR-γ) καὶ
ἐλαττώνουν τὴν ἀντίσταση στὴν ἰνσουλίνη στοὺς
περιφερικοὺς ἱστούς.8 Ἀρκετὲς μελέτες σὲ ἄτομα
μὲ ΣΔ τύπου 2 ἔχουν δείξει, ὅτι ἡ πιογλιταζόνη ἔχει
εὐεργετικὰ ἀποτελέσματα μετρώντας τὸν δείκτη FMD
καὶ τὸν δείκτη FBF.14,24,30 Ἡ πιογλιταζόνη εἶναι ἡ μόνη
διαθέσιμη γιὰ τὸ ΣΔ στὸ ἐμπόριο καὶ στὴν Εὐρώπη,
ἐνῶ ἡ ροσιγλιταζόνη ἦταν ἐπίσης διαθέσιμη στὸ
παρελθόν.8 Ἡ πιογλιταζόνη ἔχει βρεθεῖ ὅτι ἔχει καρδιοπροστατευτικὴ δράση, ἐνῶ ἡ ροσιγλιταζόνη ἀνακλήθηκε ἀπὸ τὴν ἀγορὰ λόγῳ πιθανοῦ αὐξημένου
κινδύνου στὸ ΣΚ.8 Ἡ θεραπεία μὲ θειαζολιδινεδιόνες
ἔχει εὐεργετικὴ ἐπίδραση στὴ λειτουργία τοῦ ἐνδοθηλίου κυρίως μέσῳ τῆς μείωσης τῆς ἀντίστασης
στὴν ἰνσουλίνη.8 Ὡστόσο ἔχουν βρεθεῖ καὶ ἀνεξάρτητες ὁδοί.14
Ἡ θεραπεία μὲ τὴν πιογλιταζόνη ἔχει βρεθεῖ ὅτι
μειώνει τὰ ἐπίπεδα τῶν βιοδεικτῶν vWf, ICAM καὶ
Ε-σελεκτίνης, ἐνῶ ὑπάρχει τάση γιὰ τὴν αὔξηση
τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ΑΕΠΚ.16 Ὡστόσο, καμία ἐπίδραση δὲν ἔχει βρεθεῖ στὰ ἑξῆς μόρια: ἰνωδογόνο, ΤPA,
TAFI καὶ ΡΑΙ-1.16 Ἡ χορήγηση ροσιγλιταζόνης, γιὰ
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24 ἑβδομάδες, σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΣΔ τύπου 2 αὔξησε
τὶς τιμὲς τοῦ δείκτη FMD, συγκριτικὰ μὲ τὴ θεραπεία
μὲ γλιβενκλαμίδη,31 ἐνῶ δὲν παρατηρήθηκε καμία
ἀλλαγὴ στὰ ἐπίπεδα τῶν βιοδεικτῶν τῆς κυκλοφορίας γιὰ τὴν ΕΔ.17 Ἐπίσης, ἡ πιογλιταζόνη καὶ ἡ
ροσιγλιταζόνη βρέθηκαν νὰ βελτιώνουν τὸν δείκτη
FMD, εἰδικὰ ὅταν ἡ περίοδος θεραπείας ἦταν μεγαλύτερη ἀπὸ 12 ἑβδομάδες καὶ οἱ ἀσθενεῖς ἦταν
νεότεροι ἀπὸ 65 ἐτῶν.32 Ἡ εὐεργετικὴ ἐπίδραση τῆς
θεραπείας μὲ θειαζολινεδιόνες στὴν ἐνδοθηλιακὴ
λειτουργία μεσολαβεῖται μέσῳ κυρίως τῆς μείωσης
τῆς ἀντίστασης στὴν ἰνσουλίνη. Ὡστόσο, ἔχουν
ἀναφερθεῖ καὶ ἄλλες ἄμεσες ἐπιδράσεις στὰ ΕΚ.32
Οἱ in vitro μελέτες ἔχουν δείξει ὅτι ἡ πιογλιταζόνη
αὐξάνει τὴν παραγωγὴ τοῦ ΝΟ, ἐνῶ ταυτόχρονα
προστατεύει τὰ ΕΚ ἀπὸ τὴν ἐπαγόμενη ὑπεργλυκαιμία,
τὴν κυτταρικὴ βλάβη καὶ τὴν ἀπόπτωση, πιθανῶς
μέσῳ τοῦ μονοπατιοῦ ἐνεργοποίησης τοῦ παράγοντα PPAR-γ.33,34 Ἐπιπλέον, πειραματικὲς μελέτες
ἔχουν ἀναφέρει, ὅτι ἡ πιογλιταζόνη προλαμβάνει
τὴν προκαλούμενη ἀπὸ καταπόνηση ἐνδοθηλιακὴ
ἀπόπτωση μέσῳ ἐνεργοποίησης τῆς τελομεράσης.35
Ἄν καὶ οἱ ἀκριβεῖς παθοφυσιολογικοὶ μηχανισμοὶ
παραμένουν ἄγνωστοι, ἡ πιογλιταζόνη φαίνεται νὰ
εὐνοεῖ τὴν ἐνδοθηλιακὴ λειτουργία.

3.4 Ἀναστολεῖς διπεπτιδυλ πεπτιδάσης-4
Οἱ ἀναστολεῖς διπεπτιδυλ πεπτιδάσης-4 (DPP4-I)
εἶναι σχετικὰ νέα φάρμακα, ποὺ ἐπάγουν τὴν ἔκκριση
τῆς ἰνσουλίνης μὲ τρόπο ἐξαρτώμενο ἀπὸ τὴ γλυκόζη.8 Οἱ μελέτες γιὰ τὸ ΚΣ ἔδειξαν ὅτι οἱ DPP4-I ἔχουν
οὐδέτερη ἐπίδραση στὸ ΚΣ, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀλογλιπτίνη
καὶ τὴ σαξαγλιπτίνη.8 Πέντε DPP4-I χρησιμοποιοῦνται
εὐρέως: βιλνταγλιπτίνη, σαξαγλιπτίνη, σιταγλιπτίνη,
λιναγλιπτίνη καὶ ἀλογλιπτίνη.
Δύο πρόσφατες μελέτες ἐξέτασαν τὴν ἐπίδραση
τῆς θεραπείας 12 ἡμερῶν μὲ βιλνταγλιπτίνη στὴ λειτουργία τοῦ ἐνδοθηλίου, χρησιμοποιώντας τὴ μέθοδο
FMD καὶ τὴν ΠΑΤ σὲ ἄτομα μὲ ΣΔ τύπου 2.27,36 Καὶ στὶς
δύο αὐτὲς μελέτες, δὲν παρατηρήθηκε σημαντικὴ
διαφορά.27,36 Ὡστόσο, μία ἄλλη μελέτη ἔδειξε ὅτι ὁ
δείκτης FBF αὐξήθηκε σὲ 16 ἄτομα μὲ ΣΔ τύπου 2,
ποὺ ἔλαβαν βιλνταγλιπτίνη γιὰ 4 ἑβδομάδες.37
Ἐπίσης, ἡ θεραπεία μὲ σαξαγλιπτίνη, γιὰ 48
ἑβδομάδες, αὔξησε τὸ δείκτη FMD σὲ ἄτομα μὲ ΣΔ
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τύπου 2.38 Παρόμοια ἀποτελέσματα διαπιστώθηκαν,
ὅταν ἡ σαξαγλιπτίνη χορηγήθηκε γιὰ μικρότερη διάρκεια (12 ἑβδομάδες) σὲ ἄτομα μὲ ΣΔ τύπου 2.10
Ἀντίθετα, μία ἄλλη μελέτη ἔδειξε ὅτι ἡ σαξαγλιπτίνη,
ὅταν προστέθηκε μαζὶ μὲ τὴ μετφορμίνη σὲ ἀσθενεῖς
μὲ ΣΔ τύπου 2, δὲν ἐπέφερε σημαντικὴ μεταβολὴ
στὸν ἀριθμὸ τῶν ΑΕΠΚ τῆς κυκλοφορίας.39 Παρ᾽
ὅλα αὐτά, ἡ μεταναστευτικὴ ἱκανότητα τῶν ΑΕΠΚ
ἦταν σημαντικὰ μεγαλύτερη σὲ ἀπόκρισή τους σὲ
χημειοτακτικὸ παράγοντα.39
Σχετικὰ μὲ τὴ σιταγλιπτίνη, μία μελέτη ἔδειξε ὅτι
ἡ θεραπεία μὲ τὴ σιταγλιπτίνη, γιὰ 12 ἑβδομάδες,
αὔξησε τὶς τιμὲς τοῦ δείκτη FMD, ὅταν χορηγήθηκε
σὲ ἄτομα μὲ ΣΔ τύπου 2.40 Παρόμοια ἀποτελέσματα
φέρουν δύο ἀκόμα μελέτες: στὴ μία μελέτη ἡ θεραπεία μὲ σιταγλιπτίνη αὔξησε τὸ δείκτη ἀντιδραστικῆς
ὑπεραιμίας (RHI), σὲ ἀσθενεῖς μὲ στεφανιαία νόσο
καὶ μὴ ἐλεγχόμενο ΣΔ τύπου 241 καὶ στὴν ἄλλη μελέτη
μείωσε τὰ ἐπίπεδα πλάσματος τῶν μορίων: ICAM-1
καὶ Ε-σελεκτίνης.42 Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, κάποιες
ἄλλες μελέτες ἀνέφεραν ὅτι ἡ σιταγλιπτίνη δὲν ἔχει
σημαντικὴ ἐπίδραση οὔτε στὸ δείκτη FMD24,43 οὔτε
στὴ ΠΑΤ44 ἤ στοὺς βιοδεῖκτες τῆς κυκλοφορίας:
VCAM-1, ICAM-1 καὶ ΡΑΙ-1.24,43 Εἶναι ἐνδιαφέρον, ὅτι
οἱ Ayaori καὶ συνεργάτες, σὲ δύο ξεχωριστὲς μελέτες
μὲ ἀσθενεῖς μὲ ΣΔ τύπου 2, ἔδειξαν ὅτι ἡ θεραπεία
μὲ σιταγλιπτίνη, γιὰ 6 ἑβδομάδες, συσχετίστηκε μὲ
μείωση τῶν τιμῶν τοῦ δείκτη FMD, παρὰ τὴ βελτίωση τῶν ἐπιπέδων τῆς γλυκόζης.45 Ἡ θεραπεία μὲ
ἀλογλιπτίνη ὁδήγησε, ἐπίσης, σὲ παρόμοια εὑρήματα.45 Ὅσον ἀφορᾶ στὴ λιναγλιπτίνη, μία μελέτη
σὲ 96 ἄτομα μὲ ΣΔ τύπου 2 ἀνέφερε ὅτι μετὰ ἀπὸ
16 ἑβδομάδες θεραπείας ὑπῆρξε αὔξηση τοῦ δείκτη
FMD.13 Ὡστόσο, μία ἄλλη μελέτη ἔδειξε ὅτι, ὅταν ἡ
λιναγλιπτίνη χορηγήθηκε σὲ ἄτομα μὲ ΣΔ τύπου 2
καὶ πρόβλημα στεφανιαίας ἀρτηρίας γιὰ 12 ἑβδομάδες, δὲν παρατηρήθηκε καμία ἀλλαγὴ στὸ δείκτη
FMD, στὰ μόρια: ICAM-1, VCAM-1 καὶ στὸν ἀριθμὸ
τῶν ΑΕΠΚ.46
Συνοψίζοντας, ἡ ἐπίδραση τῶν DPP4-I στὴν
ἐνδοθηλιακὴ λειτουργία δὲν εἶναι τεκμηριωμένη
πλήρως, καθὼς ἀρκετὲς μελέτες ἔχουν ἀναφέρει
ἀποκλίνοντα ἀποτελέσματα. Ὡστόσο, εἶναι γνωστὸ
ὅτι ἡ διπεπτιδυλ πεπτιδάση-4 ἐκφράζεται στὰ ΕΚ καὶ
ἔχει φυσιολογικὸ ρόλο στὴ ρύθμιση τοῦ ἀγγειακοῦ

τόνου καὶ τῆς ἀγγειογένεσης.47 Παρόλα αὐτά, σύμφωνα μὲ τὰ τρέχοντα δεδομένα, oἱ DPP4-I δὲν φαίνεται
νὰ παρέχουν σημαντικὰ ὀφέλη στὴν ἐνδοθηλιακὴ
λειτουργία, ἐνῶ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκλειστεῖ πιθανὴ
ἀρνητικὴ ἐπίδραση. Ἀπαιτοῦνται περισσότερες μελέτες
γιὰ νὰ καθοριστεῖ ἐὰν εἶναι οὐδέτερη ἡ ἐπίδραση τῶν
DPP4-I στὸ ΚΣ καὶ ἂν ἡ πιθανὴ ἐπιβλαβὴς ἐπίδρασή
τους στὴν καρδιακὴ ἀνεπάρκεια μπορεῖ νὰ ἀποδοθεῖ
στὴν ἐπίδρασή τους στὴν ἐνδοθηλιακὴ λειτουργία.

3.5 Ἀγωνιστὲς
τοῦ γλυκογονόμορφου πεπτιδίου 1
Οἱ ἀγωνιστὲς τοῦ γλυκογονόμορφου πεπτιδίου
1 (GLP-1) εἶναι ἀντιδιαβητικὰ φάρμακα, ποὺ χορηγοῦνται παρεντερικὰ καὶ φέρουν ἀρκετὲς βιολογικὲς
δράσεις τοῦ ἐνδογενοῦς GLP-1.12 Ἀρκετοὶ ἐρευνητὲς ἔχουν προσπαθήσει νὰ ἀποσαφηνίσουν τοὺς
μηχανισμοὺς ποὺ εἶναι ὑπεύθυνοι γιὰ τὶς εὐνοϊκὲς
ἐπιδράσεις τῆς λιραγλουτίδης στὸ ΚΣ καὶ ἐὰν οἱ ἐπιδράσεις αὐτὲς μεσολαβοῦνται ἀπὸ τὸ ἐνδοθήλιο.15
Ἡ λιξισενατίδη καὶ ἡ ἐξενατίδη ἔχουν δείξει οὐδέτερες
επίδρασεις στὸ ΚΣ, ἐνῶ ἡ λιραγλουτίδη καὶ ἡ σεμαγλουτίδη παρουσίασαν θετικὴ ἐπίδραση.8
Οἱ Lambadiari καὶ συνεργάτες τυχαιοποίησαν 60
ἄτομα μὲ ΣΔ τύπου 2, ποὺ ἐλάμβαναν μετφορμίνη ἤ
λιραγλουτίδη γιὰ 6 μῆνες.12 Ὁ δείκτης FMD αὐξήθηκε
καὶ στὶς δύο ὁμάδες.12 Μία ἐνδιαφέρουσα μελέτη
σὲ 20 ἄτομα μὲ ΣΔ τύπου 1 πραγματοποιήθηκε ἀπὸ
τοὺς Ceriello καὶ συνεργάτες, οἱ ὁποῖοι μέτρησαν
τὸ δείκτη FMD κατὰ τὴ διάρκεια ὑπογλυκαιμικῶν καὶ
ὑπεργλυκαιμικῶν καταστάσεων μὲ ἤ χωρὶς τὴν ταυτόχρονη ἔγχυση GLP-1.48 Παρόλο ποὺ ὁ δείκτης FMD
μειώθηκε καὶ στὶς δύο ὁμάδες ἀσθενῶν, ἡ ὁμάδα
ἀσθενῶν ποὺ εἶχε ταυτόχρονη ἔγχυση GLP-1 εἶχε
ὡς ἀποτέλεσμα μικρότερη μείωση τοῦ δείκτη FMD,
συγκριτικὰ μὲ τὴν ἄλλη ὁμάδα.48
Μία ἄλλη μελέτη, μὲ θεραπεία 12 ἑβδομάδων μὲ
λιραγλουτίδη, ἔχει δείξει ὅτι τὰ ἐπίπεδα τῆς ἀσυμμετρικῆς διμεθυλαργινίνης (ADMA) καὶ τῆς Ε-σελεκτίνης,
σὲ 44 ἀσθενεῖς μὲ ΣΔ τύπου 2 μειώθηκαν, ἐνῶ δὲν
ἀναφέρει καμία διαφορὰ στὴ συγκέντρωση τῶν
μορίων: PAI-1 καὶ VCAM-1.49 Ἐπίσης, μία ἄλλη μελέτη,
μὲ 31 ἀσθενεῖς μὲ ΣΔ τύπου 2 ποὺ τυχαιοποιήθηκαν γιὰ νὰ λάβουν εἴτε λιραγλουτίδη εἴτε ἰνσουλίνη
glargine γιὰ 14 ἑβδομάδες36, ἔδειξε ὅτι ὁ δείκτης FMD

40
δὲν βελτιώθηκε σὲ καμία ὁμάδα.36 Μετρήθηκε καὶ
ὁ δείκτης ἀντιδραστικῆς ὑπεραιμίας (RHI) καὶ δὲν
φάνηκε στατιστικὰ σημαντικὴ διαφορὰ μεταξὺ τῶν
δύο ὁμάδων.36
Ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἐξενατίδη, οἱ Gurkan καὶ
συνεργάτες ἐξέτασαν τὴν ἐπίδραση τῆς ἐξενατίδης
ἔναντι τῆς ἰνσουλίνης glargine στοὺς 34 συμμετέχοντες μὲ ΣΔ τύπου 2.50 Μετὰ ἀπὸ 26 ἑβδομάδες
παρέμβασης, ὁ δείκτης FMD αὐξήθηκε στατιστικὰ σημαντικὰ στὴν ὁμάδα ποὺ ἔλαβε ἐξενατίδη.50
Ἐπιπλέον, τὰ ἐπίπεδα τῆς ET-1 μειώθηκαν, ἐνῶ δὲν
ἀναφέρθηκε καμία ἐπίδραση στὰ ἐπίπεδα τοῦ ΡΑΙ1.50 Ὁμοίως, οἱ Irace καὶ συνεργάτες ἐξέτασαν τὴν
ἐπίδραση τῆς θεραπείας μὲ ἐξενατίδη ἤ γλιμεπιρίδη
στὸ δείκτη FMD, σὲ 20 ἀσθενεῖς μὲ ΣΔ τύπου 2.51 Ὁ
δείκτης FMD βελτιώθηκε σὲ ἀσθενεῖς ποὺ ἔλαβαν
ἐξενατίδη, καὶ ἡ ποσοστιαία αὔξηση ἦταν μεγαλύτερη
στὴν ὁμάδα ποὺ ἐλάμβανε ἐξενατίδη, σὲ σύγκριση
μὲ τὴν ὁμάδα ποὺ ἐλάμβανε γλιμεπιρίδη.51
Συμπερασματικά, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ μελέτη τῶν
Lambadiari καὶ συνεργατῶν,12 οἱ περισσότερες
μελέτες καταλήγουν στὸ συμπέρασμα, ὅτι ἡ λιραγλουτίδη ἔχει οὐδέτερη ἐπίδραση στὴ λειτουργία τοῦ
ἐνδοθηλίου. Ἀντίθετα, ἡ ἐξενατίδη φαίνεται νὰ ἔχει
εὐεργετικὸ ἀποτέλεσμα στὴν ἐνδοθηλιακὴ λειτουργία.8 Ἡ λιραγλουτίδη ἦταν ὁ πρῶτος ἀγωνιστὴς τοῦ
ὑποδοχέα GLP-1 ποὺ εἶχε θετικὸ ἀποτέλεσμα στὸ
ΚΣ, ὅταν χορηγήθηκε σὲ ἄτομα μὲ ΣΔ, ἐνῶ ἡ ἐξενατίδη εἶχε οὐδέτερη δράση.8 Μελέτες σὲ ἀνθρώπινα
ΕΚ ἔδειξαν ὅτι τὸ GLP-1 ἀναστέλλει τὴν ἔκφραση
τοῦ ΡΑΙ-1, καθὼς ἐπίσης καὶ ὅτι αὐξάνει τὰ ἐπίπεδα
ἔκφρασης τοῦ mRNA τῶν μορίων VCAM-1 ἐπαγόμενου ἀπὸ τὰ AGEs.52 Ἐπιπλέον, οἱ GLP-1 ἀγωνιστὲς
αὐξάνουν τὴ δραστικότητα καὶ τὴν ἔκφραση τῆς
eNOS, μέσῳ ἐξαρτώμενων καὶ ἀνεξάρτητων μονοπατιῶν τοῦ GLP-1.50 Τὸ GLP-1 ἐπίσης βελτιώνει τὸν
πολλαπλασιασμὸ καὶ τὴ διαφοροποίηση τῶν ΑΕΠΚ,
μέσῳ τῆς αὔξησης τοῦ ἀγγειακοῦ ἐνδοθηλιακοῦ
αὐξητικοῦ παράγοντα.52
Ἑπομένως, ἀπαιτοῦνται περισσότερες μελέτες
γιὰ νὰ ἐξεταστεῖ αὐτὴ ἡ ἀσυμφωνία μεταξὺ in vivo
καὶ in vitro μελετῶν καὶ μελετῶν σὲ ἀνθρώπους. Μὲ
τὰ τρέχοντα δεδομένα, ἡ καρδιοπροστατευτικὴ δράση τῆς λιραγλουτίδης δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδοθεῖ στὴ
βελτίωση τῆς λειτουργίας τοῦ ἐνδοθηλίου.
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3.6 Ἀναστολεῖς συμμεταφορέα
νατρίου-γλυκόζης
Οἱ ἀναστολεῖς συμμεταφορέα νατρίου-γλυκόζης
(SGLT2-I) εἶναι ἡ τελευταία κατηγορία ἀντιδιαβητικῶν
φαρμάκων, ποὺ ἀναστέλλουν τὴν ἀπορρόφηση τῆς
γλυκόζης ἀπὸ τὸ ἐγγὺς σωληνίσκο τῶν νεφρῶν καὶ
συνεπῶς προκαλοῦν γλυκοζουρία.53 Σὲ ἀντίθεση μὲ
ἄλλα ἀντιδιαβητικὰ φάρμακα, ἡ δράση τους εἶναι
ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὴν ἰνσουλίνη.53 Τρεῖς SGLT2-I εἶναι
εὐρέως διαθέσιμοι στὴν ἀγορὰ: ἡ δαπαγλιφλοζίνη,
ἡ ἐμπαγλιφλοζίνη καὶ ἡ καναγλιφλοζίνη.
Ἡ δαπαγλιφλοζίνη εἶναι ὁ μοναδικὸς SGLT2-I
γιὰ τὸν ὁποῖο ὑπάρχουν δεδομένα ἀπὸ μελέτες σὲ
ἀνθρώπους, σχετικὰ μὲ τὴ λειτουργία τοῦ ἐνδοθηλίου. Οἱ Solini καὶ συνεργάτες ἔδειξαν, ὅτι ἡ χορήγηση
δαπαγλιφλοζίνης γιὰ 48 ὧρες βελτίωσε τὴ λειτουργία
τοῦ ἐνδοθηλίου, ὅπως ἐξετάσθηκε μὲ τὸ δείκτη FMD,
σὲ 16 ἄτομα μὲ ΣΔ τύπου 2.53 Γνωστὲς παράμετροι,
ποὺ προκαλοῦν ΕΔ, ὅπως ἡ ὑπεργλυκαιμία καὶ ἡ
ἐνεργοποίηση τοῦ συμπαθητικοῦ, δὲν βρέθηκαν
νὰ ἐπηρεάζουν τὴν ἐνδοθηλιακὴ λειτουργία, ἀπὸ
τὴ στιγμὴ ποὺ τὰ ἐπίπεδα τῆς γλυκόζης καὶ τὰ ἐπίπεδα
τῆς κατεχολαμίνης δὲν μεταβλήθηκαν πρὶν καὶ μετὰ
τὴ χορήγηση τῆς δαπαγλιφλοζίνης.53 Σύμφωνα μὲ τὰ
δεδομένα αὐτά, οἱ συγγραφεῖς ὑποστηρίζουν, ὅτι ἡ
δαπαγλιφλοζίνη ἔχει ἄμεση ἐπίδραση στὸ ἀγγειακὸ
ἐνδοθήλιο.53 Ὁμοίως, οἱ Sugiyama καὶ συνεργάτες
ἀνέφεραν, ὅτι ἡ χορήγηση δαπαγλιφλοζίνης, ἐπὶ 6
μῆνες σὲ ἄτομα μὲ ΣΔ τύπου 2, εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα
σημαντικὴ αὔξηση τοῦ RHI, σὲ σύγκριση μὲ τὰ ἐπίπεδά του κατὰ τὴν ἔναρξη τῆς μελέτης.54 Ἐπιπλέον,
οἱ Sugiyama καὶ συνεργάτες μελέτησαν 80 ἄτομα
μὲ ΣΔ τύπου 2 καὶ τούς τυχαιοποίησαν, ὥστε νὰ
λαμβάνουν εἴτε 1.500 mg μετφορμίνη ἤ 750 mg μετφορμίνης σὺν 5 mg δαπαγλιφλοζίνης ἡμερησίως.9
Οἱ Li καὶ συνεργάτες ἔδειξαν, ὅτι ἡ δαπαγλιφλοζίνη
προκάλεσε ἀγγειοδιαστολὴ μέσῳ ἐνεργοποίησης
τῶν τάσεο-εξαρτώμενων διαύλων Κ, ἀνεξάρτητα ἀπὸ
ἄλλους διαύλους Κ+, διαύλους Ca2+,τὸ ἐνδοκυτταρικὸ
Ca2 + καὶ τὸ ἐνδοθήλιο.55
Τὰ δεδομένα ἀπὸ μελέτες σὲ ἀνθρώπους, ποὺ
ἐλάμβαναν θεραπεία μὲ δαπαγλιφλοζίνη, ὑποστηρίζουν ὅτι ἔχει εὐεργετικὴ ἐπίδραση στὴν ἐνδοθηλιακὴ
λειτουργία. Παρόλα αὐτά, ἀπαιτοῦνται περισσότερες
μελέτες, γιὰ νὰ διαπιστωθεῖ ἐὰν ἰσχύει καὶ γιὰ τὰ
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ἄλλα φάρμακα αὐτῆς τῆς κατηγορίας.

3.7 Ἰνσουλίνη
Ἡ ἐπίδραση τῆς ἐνδογενοῦς ἰνσουλίνης στὴ λειτουργία τοῦ ἐνδοθηλίου ἔχει περιγραφεῖ παραπάνω.
Ὡστόσο, μὲ βάση τὸ γεγονὸς ὅτι ἀρκετὰ παράγωγα
τῆς ἰνσουλίνης εἶναι ἐμπορικὰ διαθέσιμα, εἶναι ἐνδιαφέρον νὰ ἐξετασθεῖ, ἐὰν ὑπάρχουν διαφορὲς ὡς
πρὸς τὴν ἐπίδρασή τους στὴ λειτουργία τοῦ ἐνδοθηλίου. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν προαναφερθεῖσα μελέτη τῶν
Nomoto καὶ συνεργατῶν36, ποὺ ἔδειξε ὅτι ἡ ἀλλαγὴ
τοῦ δείκτη FMD δὲν εἶχε διαφορὰ μετὰ τὴ χορήγηση
τῆς ἰνσουλίνης glargine, σὲ σύγκριση μὲ τὴ θεραπεία
μὲ λιραγλουτίδη, ἄλλες δύο μελέτες ἐξέτασαν τὴν
ἐπίδραση τῆς ἰνσουλίνης glargine στὴν ἐνδοθηλιακὴ
λειτουργία. Οἱ Gurkan καὶ συνεργάτες ἔδειξαν, ὅτι
σὲ ἄτομα μὲ ΣΔ τύπου 2 μὲ χορήγηση τῆς ἰνσουλίνης glargine, γιὰ 26 ἑβδομάδες, ὑπῆρξε αὔξηση
τοῦ δείκτη FMD καθὼς καὶ τῆς συγκέντρωσης τῆς
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ΕΤ-1.50 Ἡ δεύτερη μελέτη ἐξέτασε τὴν ἐπίδραση τῆς
neutral protamine hagedorn (NPH), τῆς ἰνσουλίνης
glargine καὶ τῆς ἀπὸ τοῦ στόματος ἀντιδιαβητικῆς
ἀγωγῆς, μετρώντας τῶν ἀριθμὸ τῶν ΑΕΠΚ καὶ τῆς
μικροκυκλοφορίας τοῦ δέρματος.56 Τὰ ἀποτελέσματα
αὐτῶν καταλήγουν, ὅτι δὲν σημειώθηκε σημαντικὴ
διαφορὰ στὸν ἀριθμὸ τῶν ΑΕΠΚ, καθὼς καὶ στὴν
μικροκυκλοφορία τοῦ δέρματος, μεταξὺ τῶν τριῶν
ὁμάδων, μετὰ ἀπὸ 4 μῆνες παρέμβασης. Παρ᾽ ὅλα
αὐτά, ὑπῆρξε αὔξηση στὸ μεγέθος τῶν ΑΕΠΚ, ὅπως
ἀνιχνεύθηκε μὲ τὸν προσδιορισμὸ τοῦ σχηματισμοῦ
ἀποικιῶν στὴν ὁμάδα μὲ τὴν NPH καὶ τὴν glargine,
σὲ σύγκριση μὲ τὴν ὁμάδα ποὺ ἔλαβε ἀπὸ τοῦ στόματος ἀντιδιαβητικοὺς παράγοντες.56
Συμπερασματικά, παρόλο ποὺ εἶναι τεκμηριωμένη
ἡ ἐπίδραση τῆς ἐνδογενοῦς ἰνσουλίνης στὴν ἐνδοθηλιακὴ λειτουργία, εἶναι περιορισμένες οἱ μελέτες
ποὺ ἐξετάζουν τὴν ἐπίδραση τῆς ἐξωγενῶς χορηγούμενης ἰνσουλίνης στὴ λειτουργία τοῦ ἐνδοθηλίου. z
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