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εράστιες εἶναι οἱ προκλήσεις ποὺ ἀντιμετωπίζουν
τὰ συστήματα ὑγείας, σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο,
ἀπὸ τὴ συνεχιζόμενη αὔξηση τῆς ἐπίπτωσης τοῦ
σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ). Ἤδη, τὸ 2017, ὑπολογιζόταν
ὅτι μόνο στὴν Εὐρώπη ὑπάρχουν 60 ἑκατομμύρια
πάσχοντες ἐνήλικες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους οἱ μισοὶ εἶναι
ἀδιάγνωστοι. Χῶρες ὅπως ἡ Κίνα καὶ ἡ Ἰνδία, ποὺ
ἔχουν ἐδῶ καὶ χρόνια ὑιοθετήσει τὸ δυτικὸ τρόπο
ζωῆς, βλέπουν τὸ 10% τοῦ πληθυσμοῦ τους νὰ εἶναι
διαβητικοί. Οἱ προβλέψεις ἀναφέρουν ὅτι, μέχρι τὸ
2045, πάνω ἀπὸ 600 ἑκατομμύρια κάτοικοι στὸν
πλανήτη μας θὰ ἔχουν ἀναπτύξει ΣΔ. Ἡ ἀνησυχία
αὐξάνεται, ἀντίστοιχα, τόσο στὶς ἀναπτυσσόμενες ὅσο καὶ στὶς ἀναπτυγμένες κοινωνίες, ἀφοῦ οἱ
ἴδιοι ἄνθρωποι, ποὺ ὑποστηρίζουν τὴν οἰκονομικὴ
ἀνάπτυξη, εἶναι αὐτοὶ ποὺ πιθανὰ θὰ ἐμφανίσουν
ΣΔ καὶ θὰ καταλήξουν πρόωρα ἀπὸ τὴ βασική του
ἐπιπλοκή, τὶς καρδιαγγειακὲς παθήσεις. Ἡ μία σημαντικὴ πρόκληση, λοιπόν, εἶναι νὰ μειώσουμε τὸν
ἀριθμὸ τῶν πασχόντων, ἡ δὲ δεύτερη, καὶ αὐτὴ μὲ
τὴν ὁποία θὰ ἀσχοληθοῦμε στὸ ἄρθρο αὐτό, εἶναι
νὰ μειώσουμε τὸν καρδιαγγειακὸ κίνδυνο στοὺς
ἤδη πάσχοντες ἀπὸ ΣΔ.
Ἡ μείωση τῆς LDL-χοληστερίνης ἀποτελεῖ πρωταρχικὸ στόχο. Στοὺς διαβητικοὺς μὲ μέτριο καρδιαγγειακὸ κίνδυνο (δηλαδὴ ΣΔ τύπου 1 ἡλικίας <35
ἐτῶν, ΣΔ τύπου 2 ἡλικίας <50 ἐτῶν, μὲ διάρκεια τῆς
νόσου μικρότερη ἀπὸ 10 χρόνια καὶ χωρὶς ἄλλους
παράγοντες κινδύνου) ὁ στόχος εἶναι ἡ μείωση τῆς
LDL-χοληστερίνης κάτω ἀπὸ τὰ 100 mg/dl. Σὲ αὐτοὺς

ποὺ εἶναι ὑψηλοῦ κινδύνου (μὲ διάρκεια νόσου πάνω
ἀπὸ 10 χρόνια, μὲ ἀκόμη ἕναν παράγοντα κινδύνου,
ἀλλὰ χωρὶς προσβολὴ ὀργάνων στόχων) ὁ στόχος
εἶναι ἡ μείωση τῆς LDL-χοληστερίνης κάτω ἀπὸ τὰ
70 mg/dl. Τέλος, στοὺς διαβητικοὺς πολὺ ὑψηλοῦ
κινδύνου (μὲ προσβολὴ ὀργάνων στόχων, παρουσία
τριῶν μείζονων παραγόντων κινδύνου ἤ πρώιμη
ἔναρξη ΣΔ τύπου 1, μὲ διάρκεια πάνω ἀπὸ 20 χρόνια)
ἡ LDL-χοληστερίνη πρέπει νὰ μειωθεῖ κάτω ἀπὸ τὰ 55
mg/dl. Ἐπιπλέον, στοὺς ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ καὶ πολὺ
ὑψηλοῦ κινδύνου, ἡ μείωση τῆς LDL-χοληστερίνης
πρέπει νὰ εἶναι τοὐλάχιστον 50%, ἐνῶ σὲ αὐτοὺς μὲ
ὑποτροπιάζοντα στεφανιαῖα ἐπεισόδια, παρὰ τὴ
βέλτιστη ἀγωγή, ὁ στόχος μεταφέρεται κάτω ἀπὸ
τὰ 40 mg/dl! Ἡ πρώτη ἐπιλογὴ ὑπολιπιδαιμικῶν
φαρμάκων εἶναι ἀσφαλῶς οἱ στατίνες, ἐνῶ, ἄν
δὲν ἐπιτευχθεῖ ὁ στόχος, συστήνεται ὁ συνδυασμὸς
μὲ ἐζετιμίμπη. Στοὺς διαβητικοὺς πολὺ ὑψηλοῦ κινδύνου, ποὺ συνεχίζουν νὰ ἔχουν ὑψηλὰ ἐπίπεδα
LDL-χοληστερίνης παρὰ τὴ χορήγηση στατινῶν στὶς
μέγιστες ἀνεκτὲς δόσεις καὶ τὸ συνδυασμὸ μὲ εζετιμίμπη, ἤ σὲ αὐτοὺς ποὺ παρουσιάζουν δυσανεξία
στὶς στατίνες, συστήνεται ἡ χορήγηση αναστολέα
τοῦ PCSK9.
Στοὺς διαβητικοὺς ποὺ ἔχουν χαμηλὴ HDL-χοληστερίνη καὶ ὑψηλὰ τριγλυκερίδια θὰ πρέπει νὰ δίνονται συμβουλὲς γιὰ ὑγιεινοδιαιτητικὲς παρεμβάσεις
μὲ ἔμφαση στὴν ἀπώλεια βάρους καὶ τὴ μειωμένη
κατανάλωση ταχέως ἀπορροφούμενων ὑδατανθράκων καὶ ἀλκοόλ. Ἐπίσης, θὰ πρέπει νὰ ἐξετάζεται
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τὸ ἐνδεχόμενο χορήγησης φιμπράτης (ἔνδειξη ΙΙα).
Βέβαια, θὰ πρέπει νὰ ἀναφερθεῖ, ὅτι δὲν εἶναι ἀκόμη
σαφὴς ἡ μείωση τοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου ἀπὸ
τὴ χορήγηση φιμπρατῶν σὲ διαβητικοὺς ἀσθενεῖς
μὲ τριγλυκερίδια πάνω ἀπὸ 200 mg/dl.
Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης
ἀποτελεῖ, ἐπίσης, βασικὸ στόχο στοὺς διαβητικοὺς
ἀσθενεῖς, μὲ στόχο τὴ μείωση τοῦ καρδιαγγειακοῦ
τους κινδύνου. Ἔναρξη ἀντιυπερτασικῆς ἀγωγῆς
πρέπει νὰ γίνεται, ὅταν ἡ ἀρτηριακὴ πίεση στὸ ἰατρεῖο μετρηθεῖ πάνω ἀπὸ 140 mmHg. Ἀνάλογα μὲ
τὸν ἀσθενὴ μὲ ΣΔ, ὁ στόχος τῆς συστολικῆς πίεσης εἶναι τὰ 130 mmHg καὶ ἀκόμη καὶ κάτω ἀπὸ
130 mmHg, ἄν αὐτὸ γίνεται καλὰ ἀνεκτό, ἀλλὰ ὄχι
κάτω ἀπὸ 120 mmHg. Σὲ πρόσωπα ἄνω τῶν 65
ἐτῶν ὁ στόχος τῆς συστολικῆς ἀρτηριακῆς πίεσης
εἶναι τὰ 130-139 mmHg. Ὁ στόχος τῆς διαστολικῆς ἀρτηριακῆς πίεσης εἶναι κάτω ἀπὸ 80 mmHg
ἀλλὰ ὄχι κάτω ἀπὸ 70 mmHg. Στὰ πρόσωπα μὲ
ΣΔ ἤ προδιαβήτη καὶ ἀρτηριακὴ ὑπέρταση δὲν θὰ
πρέπει νὰ ξεχνᾶμε τὶς ὑγιεινοδιαιτητικὲς συστάσεις,
ὅπως εἶναι ἡ ἀπώλεια βάρους, ἄν εἶναι ὑπέρβαρα,
ἡ ἄφθονη φυσικὴ δραστηριότητα, ὁ περιορισμὸς
τοῦ ἀλκοὸλ καὶ τοῦ ἁλατιοῦ καὶ ἡ αὐξημένη κατανάλωση φρούτων, λαχανικῶν καὶ γαλακτοκομικῶν
χαμηλῆς περιεκτικότητας σὲ λιπαρά. Ἡ ἐπιλογὴ τῆς
ἀγωγῆς πρέπει νὰ ξεκινάει ἀπὸ ἕνα φάρμακο τοῦ
ἄξονα ρενίνης-ἀγγειοτασίνης (ACEI ἤ ARB εἰδικὰ ἄν
συνυπάρχουν μικροαλβουμινουρία, ἀλβουμινουρία,
πρωτεϊνουρία ἤ ὑπερτροφία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.
Στὰ πρόσωπα μὲ προδιαβήτη καλὸ θὰ ἦταν νὰ μὴν
εἶναι στὶς πρῶτες ἐπιλογές μας τὰ διουρητικὰ καὶ
οἱ β-αναστολεῖς, προκειμένου νὰ μειωθεῖ ὁ κίνδυνος νεοεμφανιζόμενου ΣΔ. Ἀντίθετα, δὲν πρέπει νὰ
ξεχνᾶμε τὰ ἀντιδιαβητικὰ GLP1-RA καὶ ἀναστολεῖς
SGLT2, ποὺ ἔχει φανεῖ ὅτι μειώνουν τὸν καρδιαγγειακὸ κίνδυνο καὶ μειώνουν τὴν ἀρτηριακὴ πίεση,
ἄν καὶ δὲν εἶναι ἀκόμη γνωστὴ ἡ ἀλληλεπίδρασή
τους μὲ τὰ ἀντιυπερτασικὰ φάρμακα στὸ θέμα τῆς
μείωσης τοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου. Στοὺς διαβητικοὺς ἀσθενεῖς ἡ μέτρηση τῆς πίεσης στὸ σπίτι
καὶ ἡ 24ωρη παρακολούθηση τῆς πίεσης μποροῦν
νὰ μᾶς βοηθήσουν σημαντικὰ στὴ σωστὴ ρύθμιση
τῆς ἀντιυπερτασικὴς ἀγωγῆς.
Ἡ ρύθμιση τοῦ σακχάρου ἔχει κι αὐτὴ τὴ θέση
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της στὴ διαδικασία μείωσης τοῦ καρδιαγγειακοῦ
κινδύνου στοὺς ἀσθενεῖς μὲ σακχαρώδη διαβήτη.
Συστήνεται ὡς στόχος ἡ ἐπίτευξη μίας γλυκοζιωμένης αἱμοσφαιρίνης κοντὰ στὰ φυσιολογικὰ καὶ
κάτω ἀπὸ 7.0%, μὲ σκοπὸ τὴ μείωση τοῦ κινδύνου
γιὰ μικροαγγειακὲς καὶ ἐνδεχομένως καὶ γιὰ μακροαγγειακὲς ἐπιπλοκές. Σὲ κάθε περίπτωση, οἱ στόχοι
HbA1c πρέπει νὰ ἐξατομικεύονται ἀνάλογα μὲ τὴ
διάρκεια τοῦ ΣΔ, τὴν ἡλικία καὶ τὶς συννοσηρότητες.
Ἡ ὑπογλυκαιμία ἀποτελεῖ βασικὸ παράγοντα αὔξησης τοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου καὶ θὰ πρέπει
νὰ ἀποφεύγεται. Τόσο γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῆς καλῆς
ρύθμισης τῆς HbA1c ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῶν
ἐπεισοδίων ὑπογλυκαιμίας καλό θὰ ἦταν ὁ ἀσθενὴς
νὰ ἀκολουθεῖ ἕνα σωστὰ δομημένο πρόγραμμα
αὐτοπαρακολούθησης ἤ ἀκόμη καὶ συνεχοῦς παρακολούθησης τῶν τιμῶν σακχάρου. Τὰ τελευταῖα
χρόνια, καὶ σὲ ἀντίθεση μὲ ὅτι γινόταν παλιότερα,
ἔχουμε στοιχεῖα ἀπὸ ἀρκετὲς τυχαιοποιημένες μελέτες,
ποὺ δείχνουν ὀφέλη στὸ καρδιαγγειακὸ σύστημα,
ὅταν χορηγοῦνται ἀντιδιαβητικὰ φάρμακα σὲ ἀσθενεῖς μὲ γνωστὴ καρδιαγγειακὴ νόσο ἤ σὲ ὑψηλό/
πολὺ ὑψηλὸ καρδιαγγειακὸ κίνδυνο. Τὰ φάρμακα
αὐτὰ ἀνήκουν σὲ δυὸ κατηγορίες, τοὺς ἀγωνιστὲς
τοῦ GLP1 (GLP1-RA) καὶ τοὺς ἀναστολεῖς τοῦ SGLT2
(SGLT2i) καὶ πρέπει νὰ χορηγοῦνται σὲ ἀσθενεῖς μὲ
ΣΔ καὶ καρδιαγγειακὴ νόσο ἤ ὑψηλό/πολὺ ὑψηλὸ
κίνδυνο, εἴτε δὲν λαμβάνουν τίποτε εἴτε εἶναι ἤδη σὲ
ἀγωγὴ μὲ μετφορμίνη, μὲ σκοπὸ τὴ μείωση τῶν καρδιαγγειακῶν ἐπεισοδίων. Ἀνάμεσα στὶς δυὸ παραπάνω
κατηγορίες, ἡ ἐμπαγλιφλοζίνη καὶ ἡ λιραγλουτίδη,
μέσα ἀπὸ τὶς μελέτες τους, ἔχουν κερδίσει ὡς ἔνδειξη
καὶ τὴ μείωση τῆς θνησιμότητας. Τὰ ὀφέλη ἀπὸ τοὺς
GLP1-RA φαίνεται νὰ προέρχονται ἀπὸ τὴ μείωση τῶν
σχετιζόμενων μὲ ἀθηρωμάτωση ἐπεισοδίων, ἐνῶ τὰ
ὀφέλη ἀπὸ τοὺς SGLT2i ἀπὸ τὴ μείωση ἐπεισοδίων
σχετιζομένων μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια. Στοὺς ἀσθενεῖς μὲ νεοδιαγνωσμένο ΣΔ, χωρὶς καρδιαγγειακὴ
νόσο καὶ σὲ μέτριο καρδιαγγειακὸ κίνδυνο, καλὸ
θὰ ἦταν νὰ χορηγηθεῖ μετφορμίνη, μὲ δεδομένα
τὰ ἀποτελέσματα τῆς UKPDS ποὺ ὑποδηλώνουν
εὐεργετικὸ ἀποτέλεσμα στὴν πρωτογενῆ πρόληψη.
Στοὺς ἀσθενεῖς μὲ ὀξὺ στεφανιαῖο σύνδρομο καὶ
σημαντικὴ ὑπεργλυκαιμία πάνω ἀπὸ 180 mg/dL ἔχει
θέση ἡ χορήγηση ἰνσουλίνης. Τέλος, θὰ πρέπει νὰ
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μὴ χορηγοῦνται θειαζολιδινεδιόνες σὲ ἀσθενεῖς μὲ
καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ἀλλὰ οὔτε καὶ σαξαγλιπτίνη
(DPP4i) σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΣΔ τύπου ΙΙ καὶ ὑψηλὸ κίνδυνο
γιὰ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.
Ἀσφαλῶς, ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ συζητημένα θέματα
στὴν προληπτικὴ καρδιολογία, τὰ τελευταῖα χρόνια, εἶναι ὁ ρόλος τῆς ἀσπιρίνης στὴν πρωτογενῆ
πρόληψη. Οἱ διαβητικοὶ ἀσθενεῖς ἐμφανίζουν ἀρκετὲς διαταραχὲς στὴ λειτουργία τῶν αἱμοπεταλίων,
ποὺ ὁδηγοῦν σὲ αὔξηση τῆς ἐνεργοποίησής τους
καὶ μεταβάλλουν τὴν ἀπάντησή τους στὴ δράση
τῶν ἀντιθρομβωτικῶν φαρμάκων. Σύμφωνα μὲ τὶς
τελευταῖες ὁδηγίες, ἀσπιρίνη γιὰ πρωτογενῆ πρόληψη δὲν πρέπει νὰ λαμβάνουν οἱ ἀσθενεῖς μὲ ΣΔ
ποὺ παρουσιάζουν μέτριο καρδιαγγειακὸ κίνδυνο,
μπορεῖ ὅμως αὐτὴ νὰ χορηγηθεῖ σὲ δόση 75-100
mg σὲ αὐτοὺς μὲ ὑψηλὸ κίνδυνο καὶ μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι δὲν ὑπάρχουν σαφεῖς ἀντενδείξεις. Στὶς
περιπτώσεις αὐτὲς καλὸ εἶναι νὰ χορηγεῖται ἐπιπλέον
καὶ PPI, μὲ σκοπὸ τὴν πρόληψη αἱμορραγιῶν ἀπὸ τὸ
γαστρεντερικό. Γιὰ τὴ δευτερογενῆ πρόληψη στοὺς
ἀσθενεῖς μὲ ΣΔ, ἀντίθετα, δὲν ὑπάρχει καμία ἀμφιβολία γιὰ τὴν εὐεργετικὴ δράση τῆς ἀσπιρίνης καὶ
ἴσως μαζὶ μὲ τὶς στατίνες εἶναι τὰ φάρμακα ἀπὸ τὰ
ὁποῖα θὰ πρέπει νὰ ξεκινᾶμε τὸ χτίσιμο κάθε φαρμακευτικῆς παρέμβασης. Ἐπιπλέον, στοὺς διαβητικοὺς ἀσθενεῖς μὲ γνωστὴ στεφανιαία νόσο, ποὺ
ἀνήκουν στὴν κατηγορία πολὺ ὑψηλοῦ κινδύνου
(διάχυτη πολυαγγειακὴ στεφανιαία νόσος), θὰ
πρέπει νὰ ἐξετάζεται ὁ συνδυασμὸς τῆς ἀσπιρίνης
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μὲ δεύτερο ἀντιθρομβωτικὸ φάρμακο, ἀκόμη καὶ
μετὰ τὸν πρῶτο χρόνο ἀπὸ μία ἀγγειοπλαστικὴ ἤ
ἕνα ἔμφραγμα μυοκαρδίου. Τὸ φάρμακο αὐτὸ θὰ
μποροῦσε νὰ εἶναι κάποιος ἀναστολέας P2Y12 (κλοπιδογρέλη, πραζουγρέλη, τικαγκρελόρη), ποὺ θὰ
συνεχιστεῖ μέχρι καὶ τρία χρόνια, ἄν ὁ ἀσθενὴς τά
ἔχει ἀνεχτεῖ καλὰ τὸν πρῶτο χρόνο μετὰ ἀπὸ ἕνα
ἔμφραγμα μυοκαρδίου ἤ τὸ ριβαρόξαμπαν στὴν
ἀγγειακὴ δόση τῶν 2.5 mg δύο φορὲς τὴν ἡμέρα.
Βέβαια, καλὸ εἶναι, οἱ παραπάνω συνδυασμοὶ νὰ
γίνονται σὲ ἀσθενεῖς ποὺ δὲν παρουσιάζουν ὑψηλὸ
αἱμορραγικὸ κίνδυνο.
Τέλος, δὲν πρέπει ποτὲ νὰ ξεχνᾶμε, ὅτι ἴσως οἱ
πολυτιμότερες παρεμβάσεις γιὰ τὴ μείωση τοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου στοὺς ἀσθενεῖς μὲ ΣΔ εἶναι οἱ
ὑγειινοδιαιτητικές. Ἡ διακοπὴ τοῦ καπνίσματος σὲ
κάθε μορφὴ (παραδοσιακὸς καπνός, ἠλεκτρονικὸ
τσιγάρο, θερμαινόμενος καπνὸς) εἶναι ἀπαραίτητη
τόσο γιὰ τὴν πρωτογενῆ ὅσο καὶ γιὰ τὴ δευτερογενῆ
πρόληψη. Αὔξηση τῆς φυσικῆς δραστηριότητας,
μὲ στόχο μέτρια πρὸς ἔντονη δραστηριότητα (συνδυασμὸς ἀεροβικῆς μὲ ἀσκήσεις ἀντιστάσεων), γιὰ
τοὐλάχιστον 150 λεπτὰ τὴν ἑβδομάδα, συστήνεται
σὲ ὅλους, μὲ μόνη ἐξαίρεση τοὺς διαβητικοὺς μὲ
σοβαρὲς συννοσηρότητες ἤ χαμηλὸ προσδόκιμο
ἐπιβίωσης. Μειωμένη πρόσληψη θερμίδων, μὲ στόχο
τὴν ἀπώλεια τῶν παραπάνω κιλῶν, ἀλλὰ καὶ μεσογειακοῦ τύπου διατροφὴ πλούσια σὲ μονο- καὶ
πολυακόρεστα λιπαρά, θὰ ὁδηγήσουν στὴ μείωση
τοῦ κινδύνου γιὰ καρδιαγγειακὰ ἐπεισόδια. z

