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Οἱ SGLT-2 ἀναστολεῖς ἀποτελοῦν τὴ νεότερη κατηγορία
ἀντιδιαβητικῶν δισκίων, τὰ ὁποῖα ἐλαττώνουν τὴν γλυκόζη
πλάσματος μέσῳ γλυκοζουρίας, ἀναστέλλοντας τὸ
συμμεταφορέα γλυκόζης-νατρίου στὸ ἐγγὺς ἐσπειραμένο
σωληνάριο τῶν νεφρῶν.
Οἱ SGLTs (SGLT-1 καὶ SGLT-2) εἶναι κυτταρικὲς πρωτεΐνες,
συμμεταφορεῖς γλυκόζης καὶ νατρίου ποὺ φυσιολογικὰ
συμβάλλουν στὴν ἐπαναρρόφηση τῆς διηθούμενης
γλυκόζης στοὺς νεφρούς, κατὰ 90% ἀπὸ τὸ τμῆμα S1 καὶ
S2 τῶν ἐγγὺς ἐσπειραμένων νεφρικῶν σωληναρίων καὶ κατὰ
10% ἀπὸ τὸ τμῆμα S3.
Οἱ ἀναστολεῖς τῶν SGLT-2, ποὺ κυκλοφοροῦν σήμερα
(νταπαγλιφλοζίνη, ἐμπαγλιφλοζίνη) μὲ ποικίλες εἰδικότητες
γιὰ τοὺς συμμεταφορεῖς αὐτοὺς,
ἀναστέλλουν σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴν
ἐπαναρρόφηση τῆς γλυκόζης καὶ
αὐξάνουν τὴν ἀπέκκρισή της στὰ
οὖρα (γλυκοζουρία), μειώνοντας
τὰ ἐπίπεδά της στὸ αἷμα.
Ὑπολογίζεται ὅτι καθημερινὰ
μὲ τὴν χορήγηση ἀναστολέων
SGLT-2 ἀποβάλλονται μὲ τὰ οὖρα
70-80 gr γλυκόζης, συμβάλλοντας
στὴν ἀπώλεια σωματικοῦ βάρους
-περίπου 300 θερμίδες ἡμερησίως,
καὶ τῆς ἀρτηριακῆς πιέσεως.
Πρέπει ἐπίσης νὰ σημειωθῆ ἡ
ἀπὸ ἔτους τεκμηριωμένη εὐνοική
ἐπίδραση τῶν ἀναστολέων
SGLT-2 στὴν αὐξημένη ἔκκριση
γλυκαγόνης ἀπὸ τὰ α-παγκρεατικὰ
κύτταρα (ὁρμόνη μὲ γνωστὲς
συστημικὲς δράσεις στὸ ἧπαρ – καρδιὰ – λιπώδη ἱστὸ κ.λπ.).
Ἀπὸ τὸ 2008 ὁ FDA ἀποφάσισε τὴ θέσπιση αὐστηρῶν
κριτηρίων καρδιαγγειακῆς ἀσφάλειας τῶν ἀντιδιαβητικῶν
φαρμάκων, ὅπου κάθε ἀντιδιαβητικὸς παράγοντας ὀφείλει
νὰ ὁλοκληρώσει μελέτη καρδιαγγειακῆς ἀσφάλειας καὶ γιὰ
νὰ παραμείνει σὲ κυκλοφορία θὰ πρέπει νὰ μὴν ἀποδειχθεῖ
κατώτερος τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου.
Ἡ μελέτη EMPA-REG, ποὺ ἀφορᾷ στὴν ἐμπαγλιφλοζίνη,
εἶναι ἡ πρώτη μελέτη διεθνῶς ποὺ ἔδειξε ὅτι ἕνα
φάρμακο, μὲ στόχο νὰ μειώσει τὴν ὑπεργλυκαιμία καὶ τὴν
γλυκοτοξικότητα σὲ ἀσθενεῖς μὲ Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου
2 (ΣΔ2), μπόρεσε ταυτόχρονα νὰ μειώσει ἐντυπωσιακά τὰ
καρδιαγγειακὰ συμβάντα καὶ τοὺς θανάτους ἀπὸ αὐτά.
Πιὸ συγκεκριμένα στὴν μελέτη αὐτὴ συμπεριελήφθησαν
7.020 ἀσθενεῖς μὲ Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ2) καὶ

ἐγκατεστημένη καρδιαγγειακὴ νόσο, ὅπου τυχαιοποιήθηκαν
νὰ λάβουν ἐμπαγλιφλοζίνη 10 ἢ 25 mg ἅπαξ ἡμερησίως
ἢ εἰκονικὸ φάρμακο. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς μελέτης,
ἐπιτρεπόταν ἡ προσθήκη ἢ ἡ αὔξηση τῆς δόσης ἄλλων
ἀντιδιαβητικῶν φαρμάκων, μὲ στόχο τὸν ἄριστο γλυκαιμικὸ
ἔλεγχο. Μετὰ ἀπὸ διάμεση διάρκεια παρακολούθησης 3,1
ἐτῶν ἡ γλυκοζυλιωμένη αἱμοσφαιρίνη (HbA1c) ἦταν 0,24%
καὶ 0.36% χαμηλότερη στὴν ὁμάδα τῆς ἐμπαγλιφλοζίνης
σὲ σύγκριση μὲ τὴν ὁμάδα τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου. Ἡ
ἐπίπτωση τοῦ πρωτεύοντος καταληκτικοῦ σημείου (θάνατος
ἀπὸ καρδιαγγειακὰ αἴτια, μὴ θανατηφόρο ἔμφραγμα
μυοκαρδίου, μὴ θανατηφόρο ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ
ἐπεισόδιο) ἦταν 14% μικρότερη στοὺς ἀσθενεῖς ποὺ
ἔλαβαν ἐμπαγλιφλοζίνη, χωρὶς
διαφορὰ μεταξύ των δύο δόσεων
τῆς ἐμπαγλιφλοζίνης. Ἐπιπλέον
ἐλαττώθηκαν οἱ θάνατοι ἀπὸ α)
καρδιαγγειακὰ αἴτια κατὰ 38%,
β) ἀπὸ κάθε αἰτία κατὰ 32%,
καθὼς ἐπίσης καὶ οἱ νοσηλεῖες
γιὰ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια κατὰ
35%, χωρὶς νὰ ἐπηρεαστεῖ
σημαντικὰ ὁ κίνδυνος ἐμφάνισης
ἐμφράγματος μυοκαρδίου ἢ
ἰσχαιμικοῦ ἀγγειακοῦ ἐγκε
φαλικοῦ ἐπεισοδίου.
Τὰ δεδομένα αὐτὰ χαρα
κτηρίζονται ἰδιαιτέρως ἐλπι
δοφ όρα καὶ πρωτοποριακά,
καθὼς σηματοδοτοῦν σημαντικὸ
καρδιαγγειακὸ ὄφελος ἀπὸ
ἕνα θεωρούμενο ἀντιδιαβητικὸ
φάρμακο, ὅπως ἡ ἐμπαγλιφλοζίνη.
Ὁ ἀρχικὸς ἐνθουσιασμὸς ἀναμένεται νὰ γίνει βεβαιότητα
μὲ τὴν ἔλευση καὶ ἄλλων λεπτομερῶν ἀναλύσεων
καὶ δημοσιεύσεων τῆς ἀνωτέρω μελέτης, ὅπου θὰ
ἀποσαφηνιστοῦν οἱ πιθανοὶ μηχανισμοὶ τῶν εὑρημάτων
αὐτῶν, καθὼς καὶ ἡ πιθανότητα γενίκευσης σὲ ἄλλους
ἀσθενεῖς πάσχοντες ἤ μὴ ἀπό σακχαρώδη διαβήτη.
Συμπερασματικὰ, μετὰ τὰ ἀποτελέσματα τῆς μελέτης EMPA-REG, μποροῦμε νὰ τονίσουμε:
Ἡ ἐμπαγλιφλοζίνη εἶναι ἀναμφισβήτητα ἀντιδιαβητικὸ
φάρμακο μὲ εὐρύτερη μεταβολικὴ ἐπίδραση.
Ἡ μελέτη EMPA-REG τεκμηρίωσε τὰ σημαντικὰ
καρδιαγγειακὰ ὠφέλῃ ποὺ ἐπιφέρει ἡ χρήση τῆς
ἐμπαγλιφλοζίνης.
Ὡς πρὸς τὴν ἑρμηνεία τῆς ἀνωτέρω ὠφέλιμης δράσης τῆς

ἐμπαγλιφλοζίνης δὲν ὑπάρχει ἀσφαλὴς παθοφυσιολογική
προσέγγιση, γιὰ νὰ ἐννοήσουμε τὸ μηχανισμὸ τῆς παρουσίας
της. Ἴσως ἡ αἱμοδυναμικὴ ὑπόθεση τῆς νατριοδιουρητικῆς
δράσης καὶ ἡ ἀντιαρρυθμικὴ τῆς αὐξημένης γλυκαγόνης
εἶναι οἱ πλέον ἰσχυρὲς ἑρμηνευτικὲς ὑποθέσεις.

Εἶναι γεγονὸς πάντως ὅτι ἡ ἰατρικὴ κοινότητα
αἰφνιδιάστηκε εὐχάριστα ἀπὸ τὰ ἐντυπωσιακὰ αὐτὰ
ὀφέλη, καρδιαγγειακὰ ὀφέλη καὶ ἀντιδιαβητικὴ δράση τῆς
ἐμπαγλιφλοζίνης. 

