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ἱ ἀσθενεῖς μὲ σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 ἔχουν διπλάσιο μὲ τριπλάσιο κίνδυνο νὰ ἀναπτύξουν καρδιακὴ
ἀνεπάρκεια, ἄσχετα μὲ τὴν ἡλικία ἤ τὸ φῦλο τους καὶ ἄσχετα
ἀπὸ τὸ ἂν πάσχουν ἀπὸ στεφανιαία νόσο ἤ ἀρτηριακὴ
ὑπέρταση. Ἐπιπλέον, οἱ ἀσθενεῖς μὲ σακχαρώδη διαβήτη,
πού ἀναπτύσσουν καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ἔχουν σημαντικὰ
χειρότερη ἐξέλιξη καὶ πρόγνωση, συγκριτικὰ μὲ αὐτοὺς ποὺ
δὲν ἔχουν διαβήτη, κάνοντας τὸ συνδυασμὸ αὐτῶν τῶν
παθήσεων ἕνα δύσκολο καὶ ἀπαιτητικὸ κλινικὸ πρόβλημα.
Γιατὶ ὅμως οἱ πάσχοντες ἀπὸ σακχαρώδη διαβήτη παθαίνουν εὐκολότερα καρδιακὴ ἀνεπάρκεια; Ἡ ἀπάντηση
φαίνεται νὰ εἶναι ἀρκετὰ πολύπλοκη καὶ περιλαμβάνει μηχανισμοὺς ὅπως ἡ αὔξηση τοῦ σακχάρου καὶ τῆς ἰνσουλίνης στὸ αἷμα, ἡ ἀντοχὴ στὴν ἰνσουλίνη, οἱ μεταβολὲς στὸ
μεταβολισμὸ τῶν λιπιδίων στὸ μυοκάρδιο, ἡ ἑνδοθηλιακὴ
δυσλειτουργία καὶ ἡ αὐτόνομη νευροπάθεια ποὺ προσβάλει
τοὺς ἀσθενεῖς μὲ σακχαρώδη διαβήτη. Βέβαια, στὴν ἰατρικὴ
δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε, ὅτι ὅταν πιθανολογοῦνται καὶ διερευνοῦνται πολλὲς διαφορετικὲς αἰτίες γιὰ μία πάθηση, αὐτὸ συνήθως συμβαίνει γιατὶ δὲν ξέρουμε μὲ βεβαιότητα τὴ βασικὴ
αἰτία. Ἔτσι, λοιπόν, καὶ οἱ ἀσθενεῖς μὲ σακχαρώδη διαβήτη
καὶ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια ἀντιμετωπίζονται ὅπως ὅλοι οἱ
ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει κάποια
εἰδικὴ θεραπεία γιὰ τὸ συγκεκριμένο συνδυασμὸ παθήσεων.
Ποιά εἶναι ὅμως τὰ συμπτώματα τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας στοὺς ἀσθενεῖς μὲ σακχαρώδη διαβήτη; Ἀσφαλῶς
δὲν διαφέρουν ἀπὸ τὰ συμπτώματα μὲ ἐκείνους πού δὲν
ἔχουν σακχαρώδη διαβήτη. Τὸ βασικὸ σύμπτωμα εἶναι ἡ
δύσπνοια, δηλαδὴ τὸ εὔκολο λαχάνιασμα, ἡ αἴσθηση ὅτι
δὲν μᾶς φτάνει ὁ ἀέρας ποὺ ἀναπνέουμε καὶ ποὺ στὴν ἀρχὴ
ἔρχεται στὴν προσπάθεια καὶ ὀφείλεται στὴν παλινδρόμηση
ὑγρῶν στὸν πνεύμονα. Ὅταν ἀνεβαίνουμε μία σκάλα ἤ
ἔχει λίγο ἀνηφόρα, ἐκεῖ ποὺ παλιότερα δὲν ἀντιμετωπίζαμε
κανένα πρόβλημα, ξαφνικὰ δυσκολευόμαστε καὶ νοιώθουμε
δυσφορία. Ὅσο τὸ πρόβλημα τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας
χειροτερεύει τόσο εὐκολότερα μᾶς πιάνει δύσπνοια καὶ τόσο
μικρότερη προσπάθεια χρειάζεται νὰ καταβληθεῖ, προκειμένου νὰ ἐμφανιστεῖ ἡ δυσκολία στὴν ἀνάσα. Στὶς σοβαρὲς
περιπτώσεις ἡ δύσπνοια ἐμφανίζεται σὲ ἠρεμία, χειροτερεύει
ὅταν ξαπλώνουμε γιὰ νὰ κοιμηθοῦμε καὶ μπορεῖ κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς νύχτας νὰ μᾶς ξυπνάει καὶ νὰ πρέπει νὰ σηκωθοῦμε καθιστοὶ ἤ καὶ ὄρθιοι γιὰ νὰ νοιώσουμε καλύτερα.
Ὁ ἀσθενὴς μὲ βαριὰ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια δὲν μπορεῖ νὰ
ξαπλώσει τὸ βράδυ καὶ κοιμᾶται καθιστὸς ἤ ξαπλωμένος μὲ
πολλὰ μαξιλάρια, καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴ ἀπαιτεῖται ἄμεση

θεραπευτικὴ παρέμβαση γιὰ νὰ ἀποφευχθεῖ τὸ ὀξὺ πνευμονικὸ οἴδημα, ποὺ εἶναι τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο καὶ δυνητικὰ θανατηφόρο σύμπτωμα τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας. Αὐτὸ ποὺ
θὰ πρέπει νὰ ἀναφερθεῖ εἶναι ὅτι ἡ δύσπνοια πολλὲς φορὲς
στοὺς διαβητικοὺς ἀσθενεῖς ἀποτελεῖ ἰσοδύναμο στηθάγχης. Τὰ πρόσωπα ποὺ πάσχουν ἀπὸ σακχαρώδη διαβήτη,
ἀρκετὲς φορὲς δὲν νοιώθουν τὴ στηθάγχη, δηλαδὴ τὸν
τυπικὸ πόνο τῆς καρδιᾶς ποὺ ὀφείλεται στὴν κακὴ αἱμάτωση,
λόγῳ σοβαρῆς στένωσης σὲ κάποια στεφανιαία ἀρτηρία.
Αὐτὸ ὀφείλεται στὴ διαβητικὴ νευροπάθεια ποὺ συνυπάρχει
καὶ πού, πολλὲς φορές, ἀποτελεῖ αἰτία καθυστέρησης τῆς
διάγνωσης στεφανιαίας νόσου. Ἀντὶ γιὰ στηθάγχη ὅμως,
ὁ διαβητικὸς ἀσθενὴς μὲ στεφανιαία νόσο μπορεῖ ἁπλῶς,
ὅταν περπατάει, νὰ λαχανιάζει εὐκολότερα καὶ αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ παρουσία τῆς δύσπνοιας θὰ πρέπει νὰ ὁδηγήσει τὸν
διαβητικὸ ἀσθενή μας σὲ ἐξετάσεις, γιὰ νὰ ἀποκλειστεῖ ἤ νὰ
ἐπιβεβαιωθεῖ ἡ διάγνωση εἴτε τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας εἴτε
τῆς στεφανιαίας νόσου. Κάτι ἄλλο, ποὺ θὰ πρέπει ἐπίσης νὰ
ἀναφερθεῖ, εἶναι ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ ἰσοδύναμο στηθάγχης ὑπάρχει καὶ ἰσοδύναμο δύσπνοιας καὶ αὐτὸ εἶναι ὁ ξηρὸς βῆχας,
ποὺ ἐπιδείνωνεται ὅταν ὁ ἀσθενὴς περπατάει ἤ ξαπλώνει.
Ἕνα ἄλλο σύμπτωμα καρδιακῆς ἀνεπάρκειας εἶναι τὸ
οἴδημα, δηλαδὴ τὸ πρήξιμο, τῶν κάτω ἄκρων. Καθὼς ἡ
καρδιὰ δὲν λειτουργεῖ σωστὰ σὰν ἀντλία γιὰ τὴν κίνηση
τοῦ αἵματος καὶ γενικὰ τῶν ὑγρῶν τοῦ σώματός μας, τὰ
ὑγρὰ αὐτὰ δὲν κατευθύνονται μὲ ἐπάρκεια στὰ νεφρὰ γιὰ νὰ
ἀποβληθοῦν καὶ ξεμένουν στὸ σῶμα μας, ὁπότε, λόγῳ βαρύτητας, μαζεύονται καὶ πρήζουν τὰ πόδια. Οἱ ἀσθενεῖς τότε
βάζουν μὲ δυσκολία τὰ παπούτσια τους καὶ ὅταν πιέζουν
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τὸ δέρμα μὲ τὸ δάκτυλό τους δημιουργεῖται εντύπωμα. Στὶς
προχωρημένες περιπτώσεις τὸ οἴδημα αὐτὸ ἐπεκτείνεται καὶ
στὰ ἐσωτερικὰ ὄργανα τῆς κοιλιᾶς μας, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ
πρήζεται τὸ ἔντερο καὶ ὁ ἀσθενής μας νὰ ἔχει δυσκοιλιότητα
ἤ νὰ πρήζεται τὸ στομάχι καὶ νὰ ἐμφανίζεται αἴσθημα φουσκώματος, ἀπώλεια ὄρεξης καὶ ναυτία. Βέβαια, δὲν σημαίνει
ἀπαραίτητα ὅτι κάθε διαβητικός, ποὺ θὰ ἀναπτύξει οἰδήματα
στὰ πόδια, ἔχει καρδιακὴ ἀνεπάρκεια ἀφοῦ ὑπάρχουν καὶ
ἄλλες αἰτίες πού μπορεῖ νὰ προκαλέσουν αὐτὴ τὴν κατάσταση: ἡ φλεβικὴ ἀνεπάρκεια, οἱ αὐξημένες θερμοκρασίες τοῦ
καλοκαιριοῦ καὶ ἡ λήψη φαρμάκων, ὅπως οἱ ἀναστολεῖς
ἀσβεστίου, ποὺ χορηγοῦνται γιὰ τὴ θεραπεία τῆς ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης, εἶναι οἱ πιὸ συνηθισμένες.
Γενικὰ ἡ κακὴ λειτουργία τῆς καρδιᾶς καὶ ἡ ἀνεπάρκειά της
ὡς ἀντλία γιὰ τὴν σωστὴ κίνηση τοῦ αἵματος καὶ τὴ μεταφορά του σὲ ὅλα τὰ ὄργανα τοῦ σώματος εἶναι ὑπεύθυνη γιὰ
μία πλειάδα συμπτωμάτων, ὅπως εἶναι ἡ εὔκολη κόπωση, ἡ
ἀδυναμία, τὸ αἴσθημα ζάλης καί σὲ προχωρημένα στάδια,
ἀκόμη καὶ ἡ σύγχυση, λόγῳ τῆς μειωμένης αἱμάτωσης τοῦ
ἐγκεφάλου. Ἕνας διαβητικὸς ἀσθενής, λοιπόν, ποὺ ἔχει ὅλα
τὰ παραπάνω συμπτώματα, θὰ πρέπει νὰ συμβουλευτεῖ τὸν
καρδιολόγο του, προκειμένου νὰ γίνει ἐκτίμηση τῆς καρδιακῆς του λειτουργίας. Ἡ κλινικὴ ἐξέταση, τὸ ἠλεκτροκαρδιογράφημα καὶ τὸ ὑπερηχογράφημα καρδιᾶς συνήθως
ἀρκοῦν γιὰ νὰ θέσουν τὴ διάγνωση ἤ νὰ τήν ἀποκλείσουν.
Ἡ ἐπιθετικὴ μείωση τῶν ἐπιπέδων σακχάρου στὸ αἷμα δὲν
ἔχει καταφέρει νὰ δείξει σὲ μελέτες μείωση τοῦ κινδύνου γιὰ
εἰσαγωγὴ στὸ νοσοκομεῖο, λόγῳ ἐπιδείνωσης τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας, ἐνῶ καὶ κάποια ἀντιδιαβητικὰ φάρμακα, ὅπως εἶναι οἱ ἀγωνιστὲς PPARγ, ἔδειξαν αὔξηση τῶν
περιστατικῶν καρδιακῆς ἀνεπάρκειας στοὺς ἀσθενεῖς μὲ
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σακχαρώδη διαβήτη. Τὸν τελευταῖο καιρό, ἀνακοινώθηκαν
τὰ ἀποτελέσματα δυὸ μελετῶν μὲ μία κατηγορία ἀντιδιαβητικῶν φαρμάκων, τοὺς ἀναστολεῖς SGLT-2, σύμφωνα μὲ
τὰ ὁποῖα, γιὰ πρώτη φορὰ παρατηρεῖται σὲ διαβητικοὺς
ἀσθενεῖς σημαντικὴ μείωση τῶν εἰσαγωγῶν, λόγῳ καρδιακῆς ἀνεπάρκειας. Ἀσφαλῶς θὰ χρειαστοῦν περαιτέρω
μελέτες, προκειμένου νὰ διευκρινιστεῖ ἀκριβῶς ἡ θέση ποὺ
μπορεῖ νὰ ἔχουν φάρμακα ὅπως ἡ εμπαγλιφλοζίνη καὶ ἡ
καναγλιφλοζίνη στὴ θεραπευτικὴ τῶν διαβητικῶν ἀσθενῶν
μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια. Ἐπὶ τοῦ παρόντος, ἡ θεραπευτικὴ
ἀντιμετώπιση τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας στοὺς ἀσθενεῖς
μὲ σακχαρώδη διαβήτη εἶναι ἀντίστοιχη μὲ αὐτὴ ὁποιουδήποτε ἀσθενῆ μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια καὶ περιλαμβάνει
διουρητικὰ ὅπως ἡ φουροσεμίδη, ἡ σπιρονολακτόνη καὶ ἡ
ἐπλερενόνη, β-ἀναστολεῖς, ἀναστολεῖς τοῦ μετατρεπτικοῦ
ἐνζύμου τῆς ἀγγειοτασίνης, καθὼς καὶ τὸν νεότερο συνδυασμὸ τῶν σακουμπιτρίλη/βαλσαρτάνη. Αὐτὸ πού ἔχει
μεγάλη σημασία, ἐπίσης, εἶναι ὁ περιορισμὸς τῶν ὑγρῶν καὶ
τοῦ ἁλατιοῦ, καθὼς καὶ ἡ ἐπαρκὴς φυσικὴ δραστηριότητα
μὲ ὁδηγὸ τὰ συμπτώματα. Τὸ καθημερινὸ ζύγισμα τὸ πρωὶ
μετὰ τὴν οὔρηση ἀποτελεῖ τὸν εὐκολότερο τρόπο γιὰ νὰ
παρακολουθεῖ κάποιος καὶ νὰ προλαβαίνει τὴν ὑπερφόρτωση μὲ ὑγρά. Ἡ αὔξηση τοῦ βάρους πάνω ἀπὸ ἕνα κιλὸ
ἀποτελεῖ ἔνδειξη ὅτι ὁ ἀσθενής μας πίνει περισσότερα ὑγρὰ
ἀπὸ αὐτὰ πού πρέπει, καθὼς καὶ ὅτι ἐνδεχομένως χρειάζεται
μεγαλύτερη δόση διουρητικῶν. Οἱ διαβητικοὶ ἀσθενεῖς μὲ
καρδιακὴ ἀνεπάρκεια μποροῦν νὰ ἔχουν μία φυσιολογικὴ
ζωὴ καὶ θὰ πρέπει νὰ ἐνθαρρύνονται νὰ ἀκολουθοῦν ὅλες
τὶς δραστηριότητες ποὺ τούς εὐχαριστοῦν, ἀρκεῖ νὰ μὴν τό
παρακάνουν καὶ νὰ σταματοῦν στὸ σημεῖο ποὺ ἀρχίζουν
νὰ ἐμφανίζονται συμπτώματα ὅπως ἡ δύσπνοια. 

