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Ὁ σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 εἶναι μεταβολικὴ
νόσος, ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται ἀπὸ ὑψηλὸ καρδιαγγειακὸ
κίνδυνο. Ἡ ἐμφάνιση ἀθηροσκληρωτικῶν ἐκδηλώσεων
τείνει νὰ εἶναι συχνότερη καὶ πρωιμότερη καὶ ἡ ἐξέλιξή της
ταχύτερη στὰ διαβητικὰ ἄτομα,
σὲ σχέση πρὸς τοὺς μὴ διαβητικούς. Οἱ ἐκδηλώσεις τῆς προσβολῆς τῶν μεγάλων ἀγγείων
ὀφείλονται κυρίως σὲ προσβολὴ τῶν στεφανιαίων ἀγγείων,
τῶν ἀρτηριῶν τῶν κάτω ἄκρων,
καθὼς καὶ τῶν καρωτίδων καὶ
τῶν ἀρτηριῶν τοῦ ἐγκεφάλου.
Ἡ προσβολὴ αὐτὴ μπορεῖ νὰ
ὁδηγήσει σὲ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου, ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ
ἐπεισόδιο, ἀλλὰ καὶ σὲ περιφερικὴ ἀποφρακτικὴ ἀρτηριοπάθεια, ποὺ ἐμποδίζει τὸ βάδισμα.
Ἡ θνητότητα καὶ ἡ νοσηρότητα
ἀπὸ τὴν μακροαγγειοπάθεια
εἶναι 2 ἕως 4 φορὲς μεγαλύτερη στὰ διαβητικὰ ἄτομα. Ἀπὸ
τοὺς ἐνήλικες διαβητικούς, τὸ
75-80% πεθαίνουν τελικὰ ἀπὸ
μακροαγγειοπάθεια.
Γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῶν διαβητικῶν ἐπιπλοκῶν, ὁ αὐστηρὸς ἔλεγχος τοῦ σακχάρου ὀφείλει νὰ εἶναι ἔγκαιρος
καί, ἂν εἶναι δυνατόν, μὲ φαρμακευτικὰ μέσα ποὺ δὲν
αὐξάνουν τὸν κίνδυνο ὑπογλυκαιμίας, οὔτε προκαλοῦν
αὔξηση τοῦ σωματικοῦ βάρους. Τὸ πρῶτο φάρμακο ποὺ
χορηγεῖται στὸν διαβητικὸ εἶναι ἡ μετφορμίνη. Ἐὰν τὸ
σάκχαρο δὲν ἐλέγχεται ἱκανοποιητικά, τότε προστίθεται:
α) Σουλφονυλουρία, συχνὰ εἶναι ἀποτελεσματικὸ φάρμακο καὶ χαμηλοῦ κόστους. Ὅμως καὶ μὲ αὐτὸ μπορεῖ
νὰ μὴν ἐλέγχεται καλά τὸ σάκχαρο. β) Πιογλιταζόνη,
ἀποτελεσματικὸ φάρμακο, μὲ διατήρηση μακροχρόνια
τοῦ γλυκαιμικοῦ ἐλέγχου, χωρὶς κίνδυνο ὑπογλυκαιμίας,
ἀλλὰ μὲ τὸ ἐνδεχόμενο αὔξησης τοῦ σωματικοῦ βάρους.
γ) Γλιπτίνη, φάρμακο εὔκολο, ἀποτελεσματικό, χωρὶς
ὑπογλυκαιμίες καὶ δὲν ἐπηρεάζουν τὸ σωματικὸ βάρος.
Δ) Βασικὴ ἰνσουλίνη, τὸ πιὸ ἀποτελεσματικό, μὲ κίνδυνο
ὑπογλυκαιμίας. Ε) Ἀγωνιστὴς τῶν ὑποδοχέων τοῦ GLP-1,
ἐνέσιμη θεραπεία. Δὲν εἶναι ἰνσουλίνη. Φάρμακο ἐξαιρετικὰ ἀποτελεσματικό, ποὺ προκαλεῖ μείωση τοῦ σωματικοῦ
βάρους, χωρὶς κρίση ὑπογλυκαιμίας. Στ) Ἀναστολεῖς τοῦ
συμμεταφορέα νατρίου-γλυκόζης 2 (ἀναστολεῖς SGLT-2).
Μὲ τὴν νεότερη αὐτή κατηγορία ἀντιδιαβητικῶν φαρμάκων,

ἐμποδίζεται ἡ ἐπαναρρόφηση τῆς γλυκόζης στὸ νεφρὸ
καὶ προκαλεῖται γλυκοζουρία, δηλαδὴ ἀποβολὴ γλυκόζης
ἀπὸ τὰ οὖρα. Ἔτσι, μειώνεται στὸ φυσιολογικὸ ἡ γλυκόζη
αἵματος, μὲ μείωση τοῦ σωματικοῦ βάρους, χωρὶς κρίσεις
ὑπογλυκαιμίας.
Πρόσφατες μελέτες ἔδειξαν εὐνοϊκὴ ἐπίδραση στὸ
καρδιαγγειακὸ σύστημα τῆς
ἐμπαγλοφλοζίνης – ἀναστολέας
SGLT-2, μὲ μείωση α)38% τῆς
θνητότητας ἀπὸ καρδιαγγειακὰ
αἴτια καὶ β) 35% τῆς νοσηλείας
γιὰ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια. Ἡ
καναγλιφλοζίνη, ἕνας ἀκόμα
ἐκπρόσωπος τῶν ἀναστολέων
SGLT-2, μείωσε τὸν κίνδυνο
ὅλων τῶν καρδιαγγειακῶν ἐπεισοδίων κατὰ 14%, ἐπιβεβαιώνοντας τὴν εὐεργετικὴ δράση τῆς
συγκεκριμένης κατηγορίας ἀντιδιαβητικῶν παραγόντων στὸν
καρδιαγγειακὸ κίνδυνο. Τέλος,
ἡ λιραγλουτίδη, ἀγωνιστὴς τῶν
ὑποδοχέων τοῦ GLP-1, σὲ ἀντίστοιχη μελέτη καρδιαγγειακῆς
ἀσφάλειας, ἔδειξε μείωση κατὰ 15% τῆς θνησιμότητας
ἀπὸ ὅλα τὰ αἴτια καὶ 22% μείωση θνητότητος ἀπὸ καρδιαγγειακὰ αἴτια. Συνεπῶς, στὴ φαρέτρα τῶν ἀντιδιαβητικῶν
ἀγωγῶν διαθέτουμε πλέον παράγοντες πού, ἐκτὸς ἀπὸ
τὴν ἐπίτευξη γλυκαιμικοῦ ἐλέγχου, παρέχουν ἐπιπλέον
προστασία ἀπὸ τὰ καρδιαγγειακὰ συμβάματα.
Τέλος, στὴν ἀγωγὴ τῶν διαβητικῶν ἀσθενῶν γιὰ ἀντιμετώπιση ὑποκειμένης καρδιαγγειακῆς πάθησης, ἰδιαίτερη
προσοχὴ ἀπαιτεῖται στὴν χρήση ἀποκλειστῶν τῶν β-ὑποδοχέων στοὺς ἡλικιωμένους μὲ εὐαισθησία σὲ ὑπογλυκαιμικὰ
ἐπεισόδια. Ἐπίσης, ἰδιαίτερη προσοχὴ χρειάζεται καὶ στὰ
διουρητικὰ πρὸς ἀποφυγὴ ὑποκαλιαιμίας, ἡ ὁποία ἀναστέλλει
τὴν ἔκκριση ἰνσουλίνης καὶ ἐπιτείνει τὴ δυσανεξία γλυκόζης.
Οἱ στατῖνες συμπεριλαμβάνονται στὰ πιὸ διαδεδομένα
φάρμακα γιὰ τὴν πρόληψη καὶ ἀντιμετώπιση τῶν καρδιαγγειακῶν προβλημάτων. Ὡστόσο, ἡ λήψη ὁρισμένων ἀπὸ
αὐτὲς μπορεῖ νὰ αὐξήσει τὸν κίνδυνο ἐμφάνισης διαβήτη,
μάλιστα ὁ κίνδυνος ἐκδήλωσης διαβήτη εἶναι ἀνάλογος
τῆς δοσολογίας τῶν στατινῶν. Ἔτσι, σύμφωνα μὲ τὰ ἀποτελέσματα πρόσφατης μελέτης, ὅσοι ἀκολουθοῦσαν ἀγωγὴ
μὲ ἀτορβαστατίνη, ροσουβαστατίνη καὶ σιμβαστατίνη εἶχαν
ἀντιστοίχως 22%, 18% καὶ 10% αὐξημένες πιθανότητες
ἐμφάνισης διαβήτη. Ὡστόσο, θὰ πρέπει νὰ τονισθεῖ ὅτι τὸ
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συνολικὸ ὄφελος ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴ χορήγηση στατινῶν ξεπερνᾶ τὸν πιθανό κίνδυνο τῆς ἐκδήλωσης διαβήτη.
Συνοψίζοντας, οἱ διαβητικοί, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ νὰ ἀκολουθοῦν τὶς ὁδηγίες γιὰ τὴ θεραπεία καὶ παρακολούθηση
τῆς νόσου τους, εἶναι σημαντικὸ νὰ διατηροῦν κανονικὸ
βάρος σώματος καί, ὁπωσδήποτε, νὰ ἀποφεύγουν τὴν πα-
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χυσαρκία. Μὲ τακτικὴ μέτρηση καὶ ρύθμιση σὲ κανονικὰ
ἐπίπεδα τῆς γλυκοζυλιωμένης αἱμοσφαιρίνης στὸ αἷμα,
τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης καὶ τῆς χοληστερόλης μειώνεται
ὀ κίνδυνος ποὺ διατρέχουν οἱ διαβητικοὶ γιὰ παθήσεις
τῶν ἀρτηριῶν, ἰδιαίτερα γιὰ ἔμφραγμα μυοκαρδίου καὶ
ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο. 

