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O

λοι γνωρίζουμε τὴν ἄμεση συσχέτιση τοῦ σακχαρώδη
διαβήτη καὶ τῆς καρδιαγγειακῆς νόσου. Ὁ σακχαρώδης
διαβήτης ὑπερδιπλασιάζει τὴν πιθανότητα ἐμφάνισης καρδιαγγειακῆς νόσου τόσο ἄμεσα, μὲ τὴ βλαπτικὴ ἐπίδραση
τῆς γλυκαιμίας στὰ ἀγγεῖα, ὅσο καὶ ἔμμεσα αὐξάνοντας τὴν
ἀρνητικὴ ἐπίδραση τῶν ὑπολοίπων παραγόντων κινδύνου.
Γιὰ τὰ πρῶτα δέκα χρόνια ἐμφάνισης τῆς διαβητικῆς
νόσου αὐτὸ ποὺ μετρᾶ, γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῶν καρδιαγγειακῶν
συμβάντων, εἶναι ἡ καλὴ ρύθμιση ὑπέρτασης, δυσλιπιδαιμίας, διακοπὴ καπνίσματος κ.λπ. Μετὰ τὰ δέκα χρόνια ἀρχίζει
και ἐμφανίζεται ἡ σημασία τῆς καλῆς ρύθμισης τῶν ἐπιπέδων σακχάρου στὸ αἷμα. Αὐτὸ ποὺ ἦταν γιὰ πολλὰ χρόνια
ἄγνωστο, ἦταν τὸ πῶς δροῦν τὰ ἀντιδιαβητικὰ φάρμακα
στὴν καρδιά. Τὸ γεγονὸς πὼς μειώνουν τὸ σάκχαρο εἶναι
θετικὸ γιὰ τὴν ὑγεία μας, ἀλλὰ ὡς φάρμακα εἶναι ἀσφαλῆ;
Τὸ 2008 ὑπῆρξε προσωρινὴ ἀνάκληση ἑνὸς ἀντιδιαβητικοῦ
φαρμάκου, τῆς πιογλιταζόνης, γιὰ αὔξηση τῶν καρδιαγγειακῶν συμβάντων. Στὰ πλαίσια αὐτά, τότε, τὸ FDA ζήτησε ἀπὸ
ὅλα τὰ νεότερα ἀντιδιαβητικὰ φάρμακα νὰ διεξάγουν μία
μελέτη καρδιαγγειακῆς ἀσφάλειας στὰ πλαίσια τῆς ἄδειας
κυκλοφορίας τους στὸ εὐρὺ κοινό. Αὐτὸ κρίθηκε ἀναγκαῖο,
γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ χρησιμοποιοῦμε τὰ φάρμακα αὐτὰ μὲ
ἀσφάλεια, χωρίς νὰ φοβόμαστε δυνητικὲς παρενέργειές τους.
Ὅταν οἱ πρῶτες γενεὲς ἀντιδιαβητικῶν φαρμάκων ἐμφάνιζαν ἀπόλυτη καρδιαγγειακὴ ἀσφάλεια, αἰσθανόμασταν
πολὺ ἱκανοποιημένοι ἀπὸ τὸ γεγονὸς αὐτό. Δὲν εἴχαμε ἀκόμα
εἰκόνα γιὰ τὸ τί θὰ ἐπακολουθοῦσε τὰ ἑπόμενα χρόνια καὶ
μπροστὰ σὲ πόσες θετικὲς ἐκπλήξεις θὰ βρισκόμασταν.
Στὴ συνέχεια εἴδαμε τὶς δύο νεότερες γενιὲς φαρμάκων,
τοὺς SGLT2 ἀναστολεῖς καὶ τοὺς GLP1 ἀγωνιστές, νὰ ἀλλάζουν τελείως τὰ δεδομένα καὶ νὰ προκαλοῦν μείωση τῆς
καρδιαγγειακῆς θνησιμότητας σὲ ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ κινδύνου.
Οἱ δύο αὐτὲς φαρμακευτικὲς οὐσίες δροῦν μὲ διαφορετικὸ
τρόπο καί, πιθανότατα, νὰ ὠφελοῦν μὲ διαφορετικό τρόπο
τοὺς ἀσθενεῖς. Οἱ SGLT2 δροῦν ἀποβάλλοντας γλυκόζη μὲ
τὰ οὖρα καὶ ἔχουν μεγάλο ὄφελος στὴ μείωση τῶν θανάτων καὶ νοσηλειῶν καρδιακῆς ἀνεπάρκειας, καθὼς καὶ στὴν

πρόληψη αὐτῆς. Ἀντίθετα, οἱ ἐνέσιμοι ἀγωνιστὲς GLP1 μειώνουν βάρος, πίεση καὶ χοληστερίνη, καὶ ἡ εὐεργετική τους
δράση γίνεται μέσῳ μείωσης ἐμφραγμάτων καὶ ἀγγειακῶν
ἐγκεφαλικῶν ἐπεισοδίων
Δύο εἶναι οἱ πιὸ σημαντικὲς στιγμὲς στὴν ἱστορία τῶν
ἀντιδιαβητικῶν αὐτῶν φαρμάκων.
Πρῶτα, στὴ Στοκχόλμη, στὸ Πανευρωπαϊκὸ Διαβητολογικὸ
Συνέδριο, τὸ 2015, ὅπου παρουσιάζεται ἡ μελέτη EMPAREG
μὲ τὴν ἐμπαγλιφλοζίνη, καὶ θὰ μείνει στὴν ἱστορία ὡς ἡ πρώτη
φορὰ ποὺ ἕνα ἀντιδιαβητικὸ φάρμακο θὰ μειώσει 38% τοὺς
θανάτους ἀπὸ καρδιαγγειακὴ νόσο καὶ κατὰ 32% τοὺς θανάτους ὁποιασδήποτε αἰτιολογίας. Οἱ παρόντες στὸ συνέδριο
αὐτὸ ἀνέφεραν πὼς ἦταν ἀπίστευτο τὸ γεγονός, πώς, ἐνῶ
παρουσίαζε ὁ ὁμιλητὴς τὰ δεδομένα, ὅταν φάνηκε ἡ διαφορὰ
στὴ θνησιμότητα, οἱ σύνεδροι ἄρχισαν νὰ χειροκροτοῦν, νὰ
φωνάζουν, νὰ κλαῖνε καὶ νὰ δείχνουν τὴ συγκίνησή τους μὲ
κάθε τρόπο. Μία σημαντικὴ στιγμὴ στὴν ἰατρικὴ ἱστορία εἶχε
μόλις γραφτεῖ.
Δεύτερον, τὸ φετινὸ Πανευρωπαϊκὸ Καρδιολογικὸ Συνέδριο,
στὸ Παρίσι, τὸ 2019, στὸ ὁποῖο εἶχα τὴ χαρὰ νὰ εἶμαι παρών.
Γιὰ πρώτη φορά, μετὰ ἀπὸ πάνω ἀπὸ 10 χρόνια, εἶδα
παρουσίαση σὲ καρδιολογικὸ συνέδριο νὰ σταματᾶ ἀπὸ τὰ
χειροκροτήματα τοῦ κοινοῦ, μόλις φαινόταν τὸ ἀποτέλεσμα
τῆς μελέτης. Τί ἦταν τόσο σημαντικό;
Πώς τὸ ὄφελος τῆς δαπαγλιφλοζίνης, δηλαδὴ ἡ μείωση
κατὰ 18% τῶν καρδιαγγειακῶν θανάτων, ἦταν τὸ ἴδιο τόσο
στοὺς διαβητικοὺς ὅσο καὶ στοὺς μὴ διαβητικοὺς ἀσθενεῖς
στὴ μελέτη DAPA-HF. Αὐτὸ σήμαινε, πὼς τὰ φάρμακα αὐτὰ
δροῦν ὄχι μόνο στοὺς διαβητικοὺς ἀσθενεῖς, ἀλλὰ καὶ στοὺς
μὴ διαβητικοὺς μὲ τὴν ἴδια ἀποτελεσματικότητα.
Τὸ χειροκρότημα αὐτὸ τῶν καρδιολόγων στὴν αἴθουσα
θὰ μείνει στὴ μνήμη ὅσων ἦταν ἐκεῖ γιὰ πολλὰ χρόνια, διότι
ἔζησαν μία νέα σελίδα στὴν καρδιολογία, ποὺ μόλις ἄνοιγε.
Νεότερα ὄπλα προστίθενται στὴ φαρέτρα μας γιὰ τοὺς
καρδιαγγειακοὺς ἀσθενεῖς, μὲ βελτίωση τῶν συμπτωμάτων
τῶν ἀσθενῶν, μείωση τῶν νοσηλειῶν καί, τὸ σημαντικότερο:
αὔξηση τῆς ἐπιβίωσής τους. 
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