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Συστάσεις Τρόπου Ζωής για την Πρωτογενή 
Πρόληψη της Καρδιαγγειακής Νόσου

Χριστίνα-Μαρία Καστορίνη
MSc, PhD, Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, Αθήνα

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την κυριότερη αιτία θανάτου σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ εκτιμάται
ότι θα παραμείνουν η πρώτη αιτία θανάτου έως το 2030. Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότερα άτομα
αποβιώνουν κάθε χρόνο από καρδιαγγειακά νοσήματα σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη αιτία θανάτου
(WHO, Fact sheet N°317). Επιπρόσθετα, σύμφωνα με στοιχεία για την Ευρώπη, από όλους τους θανάτους
σε άτομα κάτω των 75 ετών, το 42% των θανάτων στις γυναίκες και το 38% των θανάτων στους άνδρες
οφείλονταν στην καρδιαγγειακή νόσο (Perk et al., 2012).

Από τα παραπάνω αναδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική η ανάγκη πρόληψης των καρδιαγγειακών νοση-
μάτων, με έμφαση στους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου. Η πρόληψη θα πρέπει να ξεκινά ήδη
από μικρή ηλικία, καθώς οι αθηρωματικές πλάκες αρχίζουν να σχηματίζονται από την παιδική ακόμα
ηλικία (McMahan et al., 2008). Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί ότι πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης
των παραγόντων κινδύνου, ακόμα και στα άτομα που ήδη βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης
της νόσου (Perk et al., 2012).

Σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, European Guidelines on
cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012), η πρόληψη είναι αποτελεσματική.
Μάλιστα πάνω από το 50% της μείωσης που παρατηρείται στη θνησιμότητα από στεφανιαία νόσο σχετί-
ζεται με αλλαγές στους παράγοντες κινδύνου και 40% σε βελτίωση των θεραπειών (Perk et al., 2012).
Αναφορικά με τους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο τρόπος
ζωής φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά την εμφάνισή τους. Ιδιαίτερα οι συνήθειες όπως το κάπνισμα, η
ανθυγιεινή διατροφή, η καθιστική ζωή και το ψυχοκοινωνικό στρες (WHO/FAO 2002, Expert Consultation
on Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases). Οι παράγοντες αυτοί και τα μέτρα που είναι
δυνατόν να ληφθούν για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων θα παρουσιαστούν πιο αναλυτικά
στις επόμενες σελίδες.
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Διατροφικές συνήθειες
Σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, η υγιεινή διατροφή συ-
στήνεται ως ο ακρογωνιαίος λίθος για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων (Perk et al., 2012).
Ορισμένες παράμετροι της διατροφής στις οποίες αξίζει να δοθεί προσοχή είναι:

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σήμερα είναι γνωστά περισσότερα δεδομένα αναφορικά με τη σημασία
της συνολικής διατροφής, δηλαδή των διατροφικών προτύπων για την πρόληψη των καρδιαγγειακών
νοσημάτων. 

Ένα από τα πιο γνωστά διατροφικά πρότυπα με καρδιοπροστατευτικά οφέλη είναι το πρότυπο της Με-
σογειακής διατροφής (Keys et al., 1986, de Lorgeril et al., 1999, Sofi et al., 2010). Η Μεσογειακή δια-
τροφή όχι μόνο προσφέρει ποικίλα καρδιοπροστατευτικά οφέλη, αλλά πρόσφατα ανακηρύχθηκε από την
UNESCO ως Άυλο Πολιτιστικό Αγαθό της Ανθρωπότητας (UNESCO). Το πρότυπο αυτό χαρακτηρίζεται
από αυξημένη πρόσληψη μονοακόρεστων λιπαρών οξέων, κυρίως μέσω της κατανάλωσης ελαιολάδου
και ελιών, καθημερινή πρόσληψη φρούτων, λαχανικών, δημητριακών ολικής άλεσης, γαλακτοκομικών
προϊόντων με χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και ξηρών καρπών, εβδομαδιαία κατανάλωση ψαριού,
πουλερικών και οσπρίων, μηνιαία πρόσληψη κόκκινου κρέατος και των προϊόντων του, καθώς και μέτρια
καθημερινή πρόσληψη αλκοόλ, συνήθως με τη μορφή κρασιού, μαζί με τα γεύματα (Bach-Faig et al.,
2011). Επιπλέον ποιοτικά, πολιτιστικά και χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής, αναγνωρίζονται ως χαρα-
κτηριστικά ενός Μεσογειακού τρόπου ζωής, όπως το γλέντι, η συντροφικότητα, η σωματική δραστη-
ριότητα και η επαρκής ανάπαυση (Bach-Faig et al., 2011).
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Κορεσμένα λιπαρά οξέα • η πρόσληψή τους μέσω της διατροφής να μην ξεπερνά 
το 10% της συνολικής προσλαμβανόμενης ενέργειας 
• να αντικαθίστανται από ακόρεστα λιπαρά

Trans λιπαρά οξέα • η κατανάλωση να είναι όσο μικρότερη γίνεται
• ιδανικά η πρόσληψη μέσω επεξεργασμένων τροφίμων
θα πρέπει να είναι μηδενική
• πρόσληψη <1% της συνολικής προσλαμβανόμενης ενέργειας 
από φυσικές πηγές

Αλάτι • πρόσληψη λιγότερο από 5 γραμμάρια την ημέρα 
Διαιτητικές ίνες • πρόσληψη 30-45 γραμμάρια την ημέρα

• από δημητριακά ολικής άλεσης, φρούτα και λαχανικά
Φρούτα • 200 γραμμάρια την ημέρα

• 2-3 μερίδες
Λαχανικά • 200 γραμμάρια την ημέρα

• 2-3 μερίδες
Ψάρι • τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα

• 1 εκ των οποίων από λιπαρό ψάρι
Αλκοόλ • 2 ποτηράκια την ημέρα για τους άνδρες 

o 20 γραμμάρια την ημέρα
• 1 ποτηράκι την ημέρα για τις γυναίκες

o 10 γραμμάρια την ημέρα
Ενέργεια • χρειάζεται περιορισμός στην ποσότητα που απαιτείται 

για τη διατήρηση ή επίτευξη φυσιολογικού σωματικού βάρους 
(δείκτης μάζας σώματος - ΔΜΣ <25 kg/m2)
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Επιπλέον, σύμφωνα με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) (World Health Organ-
ization. Prevention of cardiovascular disease: guidelines for assessment and management of total car-
diovascular risk) τα άτομα θα πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε: 

• να περιορίσουν την πρόσληψη ολικού λίπους (περίπου στο 30% της συνολικής ενεργειακής 
πρόσληψης, Ε), κορεσμένου λίπους (<10% Ε), καθώς και trans λιπαρών οξέων. Η μεγαλύτερη
ποσότητα λίπους στη διατροφή θα πρέπει να προέρχεται από πολυακόρεστα (έως 10% Ε) ή μο
νοακόρεστα (10-15%Ε) λιπαρά.
• να περιορίσουν την πρόσληψη αλατιού κατά τουλάχιστον ένα τρίτο και αν είναι δυνατό σε λι
γότερο από 5 γραμμάρια ή 90 mmol την ημέρα.
• να καταναλώνουν τουλάχιστον 400 γραμμάρια την ημέρα ποικιλίας φρούτων και λαχανικών,
όπως επίσης και δημητριακά ολικής άλεσης και όσπρια.

Τέλος, πρέπει να τονισθεί ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων
μέσω της διατροφής είναι η ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών στρατηγικών, ώστε τα άτομα να τροποποι-
ήσουν τη διατροφή τους, τόσο ποιοτικά, όσο και ποσοτικά, αλλά και να διατηρήσουν αυτές τις υγιεινές
συνήθειες, παράλληλα με φυσιολογικό σωματικό βάρος (Perk et al., 2012).

Σωματικό βάρος
Τόσο το υπερβάλλον σωματικό βάρος, όσο και η παχυσαρκία σχετίζονται με αυξημένη θνησιμότητα από
καρδιαγγειακά νοσήματα, ενώ παρατηρείται θετική γραμμική συσχέτιση του ΔΜΣ με τη θνησιμότητα από
κάθε αιτία (WHO http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/, Prospective Studies Collab-
oration, 2009). Πιο αναλυτικά, φαίνεται ότι η θνησιμότητα από κάθε αιτία είναι χαμηλότερη για τα άτομα
με φυσιολογικό σωματικό βάρος και συγκεκριμένα ΔΜΣ 20-25 kg/m2 (Prospective Studies Collabora-
tion, 2009). Επομένως, συνίσταται η μείωση του σωματικού βάρους στα υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα,
καθώς σχετίζεται με ευεργετικές επιδράσεις σε παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως η υπέρταση
και η υπερλιπιδαιμία. Ωστόσο, επιπρόσθετη απώλεια βάρους δεν μπορεί να θεωρηθεί ευεργετική για την
καρδιαγγειακή υγεία, ενώ, επίσης, δεν μπορεί να αποκλεισθεί ότι το χαμηλότερο από το φυσιολογικό
σωματικό βάρος σχετίζεται με αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα (Perk
et al., 2012).

Πιο αναλυτικά, για τα άτομα της Καυκάσιας φυλής συνίσταται (Perk et al., 2012):
• το βάρος να μην αυξηθεί περαιτέρω:

o για τους άνδρες με περιφέρεια μέσης ≥ 94 εκατοστά
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o για τις γυναίκες με περιφέρεια μέσης ≥ 80 εκατοστά
• απώλεια βάρους:

o για τους άνδρες με περιφέρεια μέσης ≥ 102 εκατοστά
o για τις γυναίκες με περιφέρεια μέσης ≥ 88 εκατοστά

Σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες του Π.Ο.Υ. (World Health Organization. Prevention of cardiovascular
disease: guidelines for assessment and management of total cardiovascular risk): 

• όσα άτομα είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα θα πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να χάσουν βάρος,
μέσω συνδυασμού δίαιτας περιορισμένων θερμίδων και αύξησης της σωματικής δραστηριό
τητας.

Κάπνισμα και παθητικό κάπνισμα
Από το 1950 έχει παρατηρηθεί ότι το κάπνισμα σχετίζεται με αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου (World
Health Organization. The Atlas of Heart Disease and Stroke). Άτομα που καπνίζουν πάνω από 20 τσιγάρα
την ημέρα έχουν διπλάσιο έως τριπλάσιο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου (Yusuf et al., 2004, Rea et al.,
2002), ενώ πιο επιβαρυντική δράση παρατηρείται σε άτομα που ξεκίνησαν να καπνίζουν σε νεαρή ηλικία
και σε βαρείς καπνιστές. Στην Ευρώπη, περίπου το 20% των θανάτων από καρδιαγγειακή νόσο στους
άνδρες και 3% στις γυναίκες οφείλονται στο κάπνισμα (European Cardiovascular Disease Statistics).
Θα πρέπει να τονισθεί ότι και το παθητικό κάπνισμα επιφέρει επιπρόσθετη αύξηση του καρδιαγγειακού
κινδύνου. Εκτιμάται ότι 80.000 θάνατοι οφείλονταν στο παθητικό κάπνισμα στην Ευρώπη των 25 το 2002
(European Cardiovascular Disease Statistics).

Σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (Perk et al., 2012): 
• Το κάπνισμα αποτελεί ισχυρό και ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για τα καρδιαγγειακά νοσήματα
• Η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου
• Σε όλους τους καπνιστές θα πρέπει να συστήνεται η διακοπή του καπνίσματος και να τους προσφέρεται
υποστήριξη

Παρόμοιες συστάσεις δίνονται και από τον Π.Ο.Υ. (World Health Organization. Prevention of cardiovas-
cular disease: guidelines for assessment and management of total cardiovascular risk):
• όλοι οι μη καπνιστές θα πρέπει να ενθαρρύνονται για να μην ξεκινήσουν το κάπνισμα
• όλοι οι καπνιστές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να διακόψουν το κάπνισμα από επαγγελματία υγείας και
να υποστηρίζονται στην προσπάθεια αυτή
• συνιστάται για όσους χρησιμοποιούν άλλα είδη καπνού, να διακόψουν

Εκτός από τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν τα άτομα και οι επαγγελματίες υγείας για τη διακοπή του
καπνίσματος, είναι σημαντικό να λαμβάνονται μέτρα και από την πολιτεία, όπως η αύξηση των φόρων
για τον καπνό, μέτρα προστασίας των ατόμων από τον καπνό, προειδοποίηση για τους κινδύνους του
καπνίσματος και απαγόρευση των διαφημίσεων προϊόντων καπνού (Perk et al., 2012). 

Καθιστική ζωή - Έλλειψη σωματικής δραστηριότητας
Τα χαμηλά επίπεδα σωματικής δραστηριότητας σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοση-
μάτων κατά 50% (World Health Organization. The Atlas of Heart Disease and Stroke).

Σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (Perk et al., 2012): 
• Οι υγιείς ενήλικες όλων των ηλικιών θα πρέπει να αφιερώνουν 2,5 με 5 ώρες την εβδομάδα σε σω-
ματική δραστηριότητα ή αερόβια άσκηση τουλάχιστον μέτριας έντασης ή 1 με 2,5 ώρες την εβδομάδα
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υψηλής έντασης άσκηση. Άτομα που ασχολούνται μόνο με καθιστικές δραστηριότητες θα πρέπει να εν-
θαρρύνονται να ξεκινήσουν ήπιας έντασης σωματική δραστηριότητα.
• Η σωματική δραστηριότητα ή η αερόβια άσκηση θα πρέπει να πραγματοποιείται σε πολλαπλές συνε-
δρίες, η καθεμία εκ των οποίων θα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 10 λεπτών και να ισοκατανέμεται
σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, π.χ. σε 4-5 μέρες την εβδομάδα.

Επιπρόσθετα, στις οδηγίες του Π.Ο.Υ. (World Health Organization. Prevention of cardiovascular disease:
guidelines for assessment and management of total cardiovascular risk) αναφέρεται: 
• τα άτομα θα πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να αφιερώνουν τουλάχιστον 30 λεπτά μέτριας έντασης
σωματικής δραστηριότητας (π.χ. γρήγορο περπάτημα) την ημέρα κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου,
των καθημερινών υποχρεώσεων και των ωρών εργασίας.

Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες
Κάποιοι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες, όπως η κατάθλιψη και το άγχος, η έλλειψη κοινωνικής υποστήρι-
ξης, η κοινωνική απομόνωση, και στρεσσογόνες συνθήκες εργασίας αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης
καρδιαγγειακών νοσημάτων (World Health Organization. Prevention of cardiovascular disease: guide-
lines for assessment and management of total cardiovascular risk, World Health Organization. The
Atlas of Heart Disease and Stroke). 

Σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας οι ψυχοκοινωνικοί πα-
ράγοντες κινδύνου συνιστάται να αξιολογούνται μέσω συνέντευξης ή ερωτηματολογίου. Επιπρόσθετα,
θα πρέπει να εξετάζεται η εξατομικευμένη αντιμετώπιση, ώστε να ενισχυθεί η ποιότητα ζωής και να βελ-
τιώνεται η πρόγνωση της στεφανιαίας νόσου (Perk et al., 2012).

Παράγοντες που θα πρέπει να αντιμετωπίζονται είναι:
• το χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο 
• η έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης
• το άγχος στην εργασία και την οικογένεια
• η κατάθλιψη
• το άγχος
• η επιθετικότητα και ο θυμός
• προσωπικότητα τύπου D (Αρνητικότητα και κοινωνική απομόνωση) 

Φαίνεται ότι οι ψυχολογικές παρεμβάσεις εξουδετερώνουν το ψυχοκοινωνικό στρες, προωθούν υγιεινές
συμπεριφορές και συμβάλλουν στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Ωστόσο, δεν είναι πει-
στικά τα δεδομένα ότι η θεραπεία της κλινικά σοβαρής κατάθλιψης και άγχους συσχετίζεται με βελτίωση
της έκβασης των καρδιαγγειακών νοσημάτων (Perk et al., 2012).
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Απώλεια βάρους: Πόσο σημαντική και πόσο εφικτή;

Μ. Γιαννακούλια
Επίκουρη Καθηγήτρια Διατροφής και Διαιτητικής Συμπεριφοράς, 

Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Η παχυσαρκία αποτελεί πρόβλημα δημόσιας υγείας, καθώς σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για σακχα-
ρώδη διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακή νόσο, διάφορους τύπους καρκίνου και άλλες ασθένειες. Απώλεια
βάρους, ακόμη και σε ποσοστό 5-10%, βελτιώνει παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, και συγκεκρι-
μένα τις τιμές αρτηριακής πίεσης, λιπιδίων και γλυκόζης αίματος, και μειώνει την επίπτωση του σακχα-
ρώδους διαβήτη τύπου 2, της υπέρτασης, κάποιων τύπων καρκίνου και της άπνοιας ύπνου (Anandam,
Akinnusi, Kufel, Porhomayon, & El-Solh, 2012; Birks, Peeters, Backholer, O'Brien, & Brown, 2012;
Vidal, 2002). Θετικά οφέλη υπάρχουν και σε ψυχολογικές παραμέτρους καθώς και στην ποιότητα ζωής
(Blaine, Rodman, & Newman, 2007). Οι επιδράσεις αυτές φαίνονται ακόμα και αν το άτομο, παρά την
απώλεια βάρους, παραμένει παχύσαρκο (Phelan, et al., 2007). Επίσης, 
Τα ποικίλα προγράμματα διαχείρισης βάρους οδηγούν σε απώλεια, κατά μέσο όρο, 5-9% του αρχικού
σωματικού βάρους μέσα σε διάστημα 6 μηνών. στη συνέχεια το βάρος σταθεροποιείται και ακολουθεί
μερική επανάκτησή του, με τις μελέτες να αναδεικνύουν τελικά απώλεια 3-6% επί του αρχικού βάρους
4 χρόνια μετά την έναρξη της παρέμβασης (Franz, et al., 2007). Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν πα-
λαιότερες μετα-αναλύσεις (Anderson, Konz, Frederich, & Wood, 2001; Ayyad & Andersen, 2000) και
τονίζουν την έλλειψη δεδομένων για την μακροχρόνια (> 3 χρόνων) διατήρηση της απώλειας και τα πι-
θανά οφέλη υγείας.
Από την άλλη μεριά, και με δεδομένες τις δυσκολίες διατήρησης έστω και μέρος της απώλειας βάρους,
αρκετοί ερευνητές έχουν προσπαθήσει να αναγνωρίσουν είτε τους «βοηθητικούς» είτε τους «παρεμπο-
διστικούς», περιβαλλοντικούς ή προσωπικούς παράγοντες που σχετίζονται σημαντικά. Έχουν γραφτεί
διάφοροι ορισμοί σχετικά με το τι ορίζεται επιτυχής διατήρηση της απώλειας του βάρους. Ο πιο ευρέως
χρησιμοποιούμενος ορισμός θεωρεί ως επιτυχημένη διατήρηση της απώλειας βάρους τη σκόπιμη απώ-
λεια τουλάχιστον 10% επί του αρχικού βάρους, και η διατήρηση της αυτής για τουλάχιστον 1 χρόνο (Wing
& Hill, 2001). Ο ορισμός αυτός λαμβάνει υπόψιν το ποσοστό της απώλειας, επιλέγοντας το κριτήριο του
10% τουλάχιστον επί του αρχικού βάρους (λόγω των προαναφερθέντων θετικών επιδράσεων στην
υγεία), αλλά και το κριτήριο της σκοπιμότητας, ακριβώς λόγω του ότι η ακούσια απώλεια βάρος πιθανόν
να έχει διαφορετικά αίτια και διαφορετικές συνέπειες από τη σκόπιμη απώλεια (Harrington, Gibson, &
Cottrell, 2009).
Ενδιαφέροντα δεδομένα έχουν προκύψει από το National Weight Control Registry (NWCR), ένα μητρώο
ατόμων που έχουν επιτύχει τη μακροχρόνια διατήρηση της απώλειας βάρους. Το μητρώο αυτό δημιουρ-
γήθηκε στις ΗΠΑ το 1994 από τους Wing και Hill (Wing & Hill, 2001) και περιλαμβάνει άτομα μεγαλύτερα
των 18 ετών, που έχασαν τουλάχιστον 13,6 kg, και τα διατήρησαν για τουλάχιστον 1 έτος. Από τα δεδο-
μένα που προέκυψαν, φαίνεται ότι τα άτομα αυτα διατηρούν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα σωματικής δρα-
στηριότητας (Catenacci, et al., 2008), ενώ αναφέρουν λίγες ώρες τηλεθέασης συγκριτικά με τον γενικό
πληθυσμό των ΗΠΑ (Raynor, Phelan, Hill, & Wing, 2006). Παρακολουθούν τακτικά το σωματικό τους
βάρος, και οι αλλαγές στη συχνότητα της ζύγισης σχετίζονται με τις αλλαγές του βάρους σε διάστημα
ενός έτους (Butryn, Phelan, Hill, & Wing, 2007). Η πλειονότητα των ατόμων αυτών καταναλώνει τακτικά
πρωινό γεύμα (Wyatt, et al., 2002). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τελευταίες αναλύσεις από το NWCR,
στις οποίες έγινε προσπάθεια να εντοπιστούν υπο-ομάδες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, ανάμεσα στους
επιτυχόντες στη διατήρηση της απώλειας βάρους (Ogden, et al., 2012). Οι ερευνητές κατέληξαν ότι,
παρά το γεγονός ότι οι πολλές συμπεριφορές είναι κοινές σε κάποια άτομα, υπάρχουν διαφορετικά πρό-
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τυπα του τρόπου ζωής που μπορούν να οδηγήσουν σε διατήρηση της απώλειας βάρους.
Θα είχε ενδιαφέρον η μελέτη ατόμων που διατηρούν σημαντικό μέρος της απώλειας βάρους και από άλ-
λους πληθυσμούς, πέρα των ΗΠΑ. Σημαντικό είναι να μελετηθούν οι πιθανές συνέπειες ενός μεσογειακού
τρόπου ζωής στη διατήρηση της απώλειας βάρους και να διερευνηθούν οι επιδράσεις που μπορεί να
υπάρχουν πέρα από την κατανάλωση τροφίμων αυτή καθαυτή. Προς αυτήν την κατεύθυνση, δημιουρ-
γήθηκε, μέσω ερευνητικής δουλειάς από το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκοπείου
Πανεπιστημίου, το μητρώο MedWeight, στο οποίο εγγράφονται άτομα που έχασαν βάρος και διατηρούν
την απώλεια (διατηρούντες) ή άτομα που έχασαν βάρος αλλά δεν κατάφεραν να διατηρήσουν την απώ-
λεια (επανακτήσαντες). Οι εθελοντές είναι άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 18-65 ετών, που έχουν υπάρξει
τουλάχιστον υπέρβαροι (μέγιστος ΔΜΣ ≥ 25 kg/m2), και έχασαν σκόπιμα τουλάχιστον 10% του αρχικού
τους βάρους. Οι υποψήφιοι εθελοντές απαντούν, χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο της μελέτης http://med-
weight.hua.gr, σε μια σειρά ερωτήσεων για να διερευνηθεί αν πληρούν τα κριτήρια εισαγωγής στην με-
λέτη, στη συνέχεια γίνεται εγγραφή τους και συμπληρώνουν τα ερωτηματολόγια της μελέτης, τα οποία
αξιολογούν διατροφικές συνήθειες και συμπεριφορές, συμπεριφορές του τρόπου ζωής, ιστορικό βάρους,
κ. ά. 
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Η σημασία της σύστασης της δίαιτας σε μακροθρεπτικά συστατικά 
για την απώλεια βάρους

Ε. Μπαθρέλλου
Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, PhD Τμήμα Επιστήμης 
Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Οι αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για την αντιμετώπιση της παχυ-
σαρκίας. Στόχος είναι η επίτευξη αρνητικού ισοζυγίου ενέργειας, ώστε η εφαρμογή υποθερμιδικής δίαιτας
θεωρείται θεμέλια πρακτική προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριο και διακριτό χαρακτηριστικό μιας δίαιτας
είναι η σύστασή της σε μακροθρεπτικά συστατικά, δηλαδή η σχετική περιεκτικότητά της σε υδατάνθρακες,
πρωτεΐνες και λίπη. Τα θρεπτικά αυτά συστατικά επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο κάποιες παραμέτρους
του ενεργειακού ισοζυγίου, π.χ. τον κορεσμό ή την τροφική θερμογένεση, και διερευνάται κατά πόσο
μπορούν να διαφοροποιήσουν την αποτελεσματικότητα μιας υποθερμιδικής δίαιτας. Το ερώτημα, συνε-
πώς, που τίθεται είναι κατά πόσο παίζει ρόλο η πηγή του ενεργειακού ελλείμματος: αρκεί να επιτευχθεί
μείωση του ενεργειακού περιεχομένου της δίαιτας, ανεξάρτητα από το ποια θα είναι τα συστατικά της, ή
συγκεκριμένη σύσταση σε μακροθρεπτικά συστατικά μπορεί να παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα; 
Στο πλαίσιο αυτό, η επιστημονική κοινότητα και το ευρύ κοινό αναζητούν τη σύσταση εκείνη της δίαιτα
που θα βελτιστοποιήσει την απώλεια βάρους. Άλλωστε, σε αυτό το σκεπτικό στηρίζεται και το μεγαλύτερο
μέρος της βιομηχανίας για το αδυνάτισμα. Από τους διάφορους δυνατούς συνδυασμούς των μακροθρε-
πτικών συστατικών που μπορεί να χαρακτηρίζουν μια δίαιτα, δύο φαίνεται να είναι οι πιο διακριτοί και
επικρατείς για μεταξύ τους σύγκριση: χαμηλή περιεκτικότητα σε λίπη με υψηλή περιεκτικότητα σε υδα-
τάνθρακες από τη μια, και χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες με κατά κανόνα υψηλή περιεκτικότητα
σε πρωτεΐνες και λίπη, από την άλλη. Οι χαμηλές σε λίπος δίαιτες αποτελούν την πιο παραδοσιακή σύ-
σταση πολλών οργανισμών υγείας (π.χ. Αμερικάνικη Καρδιολογική Εταιρεία) για την πρόληψη και την
αντιμετώπιση των χρόνιων νοσημάτων φθοράς. Συνήθως παρέχουν 10-20% (μέχρι και 30%) της συνο-
λικής ενεργειακής πρόσληψης από τα λίπη, και στηρίζονται κατά κύριο λόγο σε φυτικής προέλευσης
τρόφιμα. Στον αντίποδά τους οι χαμηλές σε υδατάνθρακες δίαιτες φέρουν ισχυρισμούς για σχετικά με-
ταβολικά οφέλη που αποδίδονται τόσο στη μείωση της κατανάλωσης των υδατανθράκων όσο και στη
σχετική αύξηση αυτής των πρωτεϊνών. Αν και ο ορισμός τους μπορεί να περιλαμβάνει μεγάλο εύρος
στην περιεκτικότητα των υδατανθράκων, οι χαμηλές σε υδατάνθρακες δίαιτες παρέχουν από 30 γρ. υδα-
τανθράκων την ημέρα μέχρι 130 γρ., με συνηθέστερη αναφορά λιγότερο από 60 γρ., ή με βάση έναν πιο
ελεύθερο ορισμό αποδίδουν μέχρι 45% της ημερήσιας ενεργειακής πρόσληψης από τους υδατάνθρακες,
ενώ οι πολύ χαμηλές σε υδατάνθρακες δίαιτες (κετογονικές) περιέχουν λιγότερο από 30-40 γρ. ή ακόμα
και από 20 γρ. ανά ημέρα (Hite 2011). Δημοφιλή παραδείγματα είναι η δίαιτα Zone και κετογονικών δι-
αιτών οι δίαιτες Atkins και Ducan. Πέρα από την ποσότητα των μακροθρεπτικών συστατικών, υπό διε-
ρεύνηση τίθεται και η ποιότητά τους. Οι κύριες διαφοροποιήσεις που εξετάζονται αφορούν το είδος των
λιπιδίων και το είδος των υδατανθράκων. Ως προς την πρώτη περίπτωση, αναδεικνύεται μια Μεσογει-
ακού τύπου δίαιτα, δηλαδή μια δίαιτα με μέτρια μεν περιεκτικότητα σε λίπος, η οποία δίνει δε έμφαση
στην πρόσληψη ακόρεστων λιπαρών οξέων (π.χ. ελαιόλαδο, ψάρι, ξηροί καρποί). Ως προς τη δεύτερη,
εξετάζονται δίαιτες χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη/φορτίου, δηλαδή δίαιτες που βασίζονται σε τρόφιμα
που θεωρητικά έχουν ηπιότερη επίδραση στην αύξηση της γλυκόζης του αίματος μετά την κατανάλωσή
τους. 
Για τη σύγκριση διαιτών χαμηλών σε λίπος και χαμηλών σε υδατάνθρακες έχουν διεξαχθεί πολλές με-
λέτες, ενώ διαθέσιμες είναι και αρκετές μετα-αναλύσεις. Σε γενικές γραμμές, φαίνεται ότι οι χαμηλές
σε υδατάνθρακες δίαιτες επιτυγχάνουν μεγαλύτερη απώλεια βάρους βραχυπρόθεσμα, δηλαδή στους 3
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ή και 6 μήνες παρέμβασης, αλλά το πλεονέκτημα αυτό εξασθενεί ή απαλείφεται μακροχρονίως, δηλαδή
σε 1 ή 2 χρόνια παρακολούθησης. Από τις πρώτες σημαντικές ανασκοπήσεις στο θέμα των Bravata και
συν. (2003) διαπιστώθηκε μεγάλη ετερογένεια των μελετών (Ν=94) ως προς το σχεδιασμό και το περιε-
χόμενο των υπό εξέταση διαιτών σε υδατάνθρακες. Ως συμπέρασμα αποτυπώθηκε η έλλειψη δεδομένων
υπέρ ή κατά της σύστασης για τις χαμηλές σε υδατάνθρακες δίαιτες, με κύρια στοιχεία για την αποτελε-
σματικότητά τους τη συσχέτιση με τη μείωση του ενεργειακού περιεχομένου και τη μεγαλύτερη διάρκεια
εφαρμογής της δίαιτας. Επόμενες ανασκοπήσεις που επέτρεψαν τη διεξαγωγή μετα-ανάλυσης, κατέληξαν
ότι οι χαμηλές σε υδατάνθρακες δίαιτες σε σχέση με τις χαμηλές σε λίπος δίαιτες παρουσιάζουν πλεο-
νέκτημα ως προς την απώλεια βάρους στους 6 μήνες (κατά 3-4 kg), αλλά στους 12 μήνες το πλεονέκτημα
δεν διατηρείται (Nordmann 2006) ή διατηρείται οριακά (Hession 2009). 
Τα επόμενα χρόνια, όμως, διεξήχθηκαν καθοριστικής σημασίας μελέτες στο θέμα. H μεγαλύτερη ίσως
μελέτη που έχει γίνει σχετικά (Sacks 2009) συνέκρινε 4 δίαιτες, συνδυάζοντας χαμηλό (20%) ή υψηλό
(40%) ποσοστό λιπών με υψηλό (25%) ή μέτριο (15%) ποσοστό πρωτεϊνών, και συνεπώς μια ανάλογη
διαβάθμιση στο ποσοστό των υδατανθράκων (35%, 45%, 55%, 65%). Στα 2 έτη, σύγκριση των ομάδων
υψηλής ή χαμηλής/μέτριας περιεκτικότητας ανά θρεπτικό συστατικό δεν έδειξε διαφορές ως προς την
απώλεια βάρους. Αντιθέτως, η απώλεια βάρους συσχετίστηκε με το βαθμό παρακολούθησης του προ-
γράμματος. Άλλη χαρακτηριστική μελέτη (Gardner 2007) αφορά τη σύγκριση 4 δημοφιλών διαιτών για
διάστημα 1 έτους: Atkins, Ornish, LEARN, Zone, η οποία διαπίστωσε διαφορά ως προς το βάρος μόνο
μεταξύ της πρώτης και τελευταίας δίαιτας, διαφορά που δεν μπορεί όμως να αποδοθεί στο ποσοστό των
υδατανθράκων. Παλαιότερη μελέτη με παρόμοια σύγκριση (Dansinger 2005) είχε βρει από τη μια ίδια
αποτελεσματικότητα μεταξύ των διαιτών, από την άλλη μεγαλύτερη απώλεια βάρους όσο μεγαλύτερη
ήταν η προσκόλληση στην εκάστοτε δίαιτα. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που αναδεικνύεται από αυτές τις
μελέτες είναι ότι αν και αρχικά υπάρχει μια διαβαθμισμένη διαφορά στο ποσοστό των υδατανθράκων
μεταξύ των διαιτών, σύμφωνη με τη σύσταση κάθε δίαιτας, αυτή φαίνεται να μειώνεται με το πέρασμα
του χρόνου. Δηλαδή, τα άτομα μάλλον τροποποιούν με τον καιρό την πρόσληψη των μακροθρεπτικών
συστατικών, ώστε τείνουν προς μια «εξομοίωση», ενώ ρόλο φαίνεται να παίζει ο βαθμός προσκόλλησης
στη δίαιτα. 
Οι πιο πρόσφατες και περιεκτικές μετα-αναλύσεις που είναι πια διαθέσιμες φαίνεται να πιστοποιούν αυτά
τα αποτελέσματα. Οι Hu και συν. (2012) ανέλυσαν 23 μελέτες, διεξαγόμενες από το 1966 μέχρι και το
2011, με διάρκεια παρέμβασης 6-24 μήνες, συγκρίνοντας χαμηλές σε υδατάνθρακες δίαιτες, με εύρος
στην περιεκτικότητα των υδατανθράκων 4-45% (μέσος όρος 23%), με χαμηλές σε λίπος δίαιτες, με
εύρος στην περιεκτικότητα των λιπιδίων 10- 30% (μέσος όρος 26%). Ως προς την απώλεια βάρους δεν
διαπιστώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ειδών δίαιτας, αλλά ως προς τις υπόλοιπες μεταβολικές
παραμέτρους φάνηκε η υπεροχή των χαμηλών σε υδατάνθρακες διαιτών στη μείωση των τριγλυκεριδίων
και στην αύξηση της HDL-C και η υπεροχή των χαμηλών σε λίπος διαιτών στη μείωση της συνολικής
χοληστερόλης και της LDL-C. Παρόμοια συμπεράσματα υποστηρίχθηκαν και από άλλη μετα-ανάλυση
(Bueno 2013). Εκτιμώντας μετα-αναλυτικά την αποτελεσματικότητα των χαμηλών σε υδατάνθρακες δι-
αιτών στην απώλεια του βάρους, οι Santos και συν. (2012) κατέγραψαν μια μείωση περίπου 7 kg στους
6 μήνες, η οποία διατηρείται μέχρι και τους 24 μήνες. 
Καθώς οι χαμηλές σε υδατάνθρακες δίαιτες είναι κατά κύριο λόγο υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες,
η σχετική αποτελεσματικότητα των διαιτών που διαφέρουν ως προς τη σύσταση σε μακροθρεπτικά συ-
στατικά εξετάζεται και από την πλευρά των πρωτεϊνών. Μετα-αναλύοντας τις χαμηλές σε υδατάνθρακες
δίαιτες ως προς τη διάκρισή τους σε υψηλής και χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, με επιπρόσθετο
κριτήριο να έχουν επιτύχει διαφορά κατά 5% στο μεταξύ τους ποσοστό της συνολικής ενεργειακής πρόσ-
ληψης, φαίνεται μια μικρή υπεροχή για τις πρώτες, η οποία φαίνεται να παραμένει μακροχρονίως και να
σχετίζεται με το βαθμό συμμόρφωσης (Cliston 2014, Santesso 2012). Σε παρόμοια υποστηρικτικό συμ-
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πέρασμα για τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες καταλήγουν και αντίστοιχες μετα-αναλύσεις
εντός της κατηγορίας των χαμηλών σε λίπος διαιτών, δείχνοντας ένα προβάδισμα ως προς κάποιες με-
ταβολικές παραμέτρους, αλλά όχι πάντα ως προς το σωματικό βάρος (Schwingshackl 2013, Wycherley
2012). Επιπλέον, οι δίαιτες υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη φαίνονται αποτελεσματικές στο να επι-
τύχουν διατήρηση της απώλειας του βάρους, ως παρέμβαση μετά τη φάση της απώλειας (Johansson
2014).
Το επιστημονικό ενδιαφέρον έχει προσελκύσει και η τροποποίηση της δίαιτας με βάση τα λίπη, λαμβά-
νοντας υπόψη και την ποιότητά τους. Καθώς το πρότυπο της Μεσογειακής Δίαιτας συσχετίζεται με κα-
λύτερους δείκτες υγείας και επιβίωση, αναδεικνύοντας μεταξύ άλλων και τη σημασία του είδους των
λιπαρών οξέων στη δίαιτα, έχουν συγκριθεί δίαιτες χαμηλής έναντι μέτριας/υψηλής περιεκτικότητας σε
λίπη για τη διαχείριση του βάρους. Η υπεροχή των τελευταίων έναντι των παραδοσιακά συνιστώμενων
χαμηλών σε λίπος διαιτών στη μείωση του σωματικού βάρους φαίνεται να αποδίδεται εν μέρει στη με-
γαλύτερη συμμετοχή και την καλύτερη συμμόρφωση των ατόμων σε αυτές (McManus 2001). Και σε μα-
κροχρόνιο, όμως, επίπεδο παρουσιάζουν τη μικρότερη επανάκτηση του βάρους σε σχέση και με τις
χαμηλές σε υδατάνθρακες δίαιτες, όπως εκτιμήθηκε 4 χρόνια μετά από 2ετή εφαρμογή τους (Schwarz-
fuchs 2012).
Αν και από το σύνολο των στοιχείων φαίνεται ότι η αποτελεσματικότητα των διαφόρων διαιτών στην
απώλεια βάρους είναι παρόμοια, υπάρχει προβληματισμός και επιφυλακτικότητα σε σχέση με την ασφά-
λεια κάποιων διαιτών μακροχρονίως. Ο προβληματισμός αφορά κυρίως τις χαμηλές σε υδατάνθρακες
δίαιτες, τα κύρια χαρακτηριστικά των οποίων -χαμηλή κατανάλωση διαιτητικών ινών και φρούτων και
υψηλή ζωικών πρωτεϊνών και λίπους- αποτελούν παράγοντες κινδύνου θνησιμότητας. Μεγάλες επιδη-
μιολογικές μελέτες, με μέχρι και 25 περίπου χρόνια παρακολούθησης, υποδεικνύουν αύξηση της θνησι-
μότητας με αυξημένη προσκόλληση σε χαμηλές σε υδατάνθρακες δίαιτες, αν και αυτό διαφοροποιείται
αναλόγως με τη ζωική ή φυτική πηγή των πρωτεϊνών (Noto 2013, Fung 2010). Αντιθέτως, μεγαλύτερη
προσκόλληση στη Μεσογειακή Δίαιτα συσχετίζεται με καλύτερη επιβίωση (Sjogren 2010).
Συνοψίζοντας, φαίνεται ότι η σύσταση μιας υποθερμιδικής δίαιτας σε μακροθρεπτικά συστατικά δεν επη-
ρεάζει σημαντικά την απώλεια του βάρους, φαίνεται, όμως, να έχει διαφορετικά μεταβολικά οφέλη. Επί-
σης, ως σημαντικό στοιχείο για τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των διαιτών αναδεικνύεται σταθερά
η προσκόλληση σε αυτές. Στο πλαίσιο αυτό έχει εκφραστεί η άποψη ότι δεδομένης της μακράς ιστορίας
των σχετικών μελετών είναι μάλλον απίθανο επιπρόσθετες μελέτες που να συγκρίνουν τη σύσταση σε
μακροθρεπτικά συστατικά να μπορούν να προσφέρουν κάτι σημαντικά καινοτόμο για τη διαχείριση του
βάρους, και το ενδιαφέρον πρέπει να εστιάσει στη μελέτη των παραγόντων που σχετίζονται με την κα-
λύτερη προσκόλληση στις αλλαγές του τρόπου ζωής (Pagoto 2013). Αυτό αποτυπώνεται και στις συ-
στάσεις επίσημων οργανισμών, οι οποίες πια αναφέρουν διάφορα είδη δίαιτας ως αποδεκτά για τη
διαχείριση του βάρους (Jensen 2013, Evert 20014). Φαίνεται, συνεπώς, ότι ο επαγγελματίας υγείας θα
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο τις μεταβολικές παραμέτρους όσο και την πιθανή καλύτερη προσκόλ-
ληση, για να προβεί στις κατάλληλες συστάσεις. Σε κάθε περίπτωση, μια Μεσογειακή τύπου Δίαιτα φαί-
νεται να συνδυάζει με επιτυχία όλα τα απαραίτητα στοιχεία: αποδεικνύεται αποτελεσματική στη διαχείριση
του βάρους και τη βελτίωση μεταβολικών παραμέτρων, καθώς και αποδεκτή και ασφαλής μακροχρο-
νίως, ώστε, ειδικά για τους λαούς με σχετική παράδοση, αποτελεί αναμφισβήτητα μια εναλλακτική υψη-
λής προτεραιότητας.
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Η Μεσογειακή δίαιτα ως εργαλείο για την πρόληψη 
και αντιμετώπιση της καρδιαγγειακής νόσου

Μ. Κοντογιάννη
Λέκτορας, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η μεσογειακή δίαιτα (ΜΔ) είναι ένα διατροφικό πρότυπο που έχει κερδίσει το ενδιαφέρον πολλών ερευ-
νητών ανά τον κόσμο και αυτό αποδεικνύεται και από τον αριθμό των σχετικών δημοσιεύσεων της τε-
λευταίας δεκαπενταετίας [1, 2]. Ωστόσο, η διεθνής βιβλιογραφία με τον όρο ΜΔ δεν αναφέρεται πάντα
στην παραδοσιακή εκδοχή του προτύπου, όπως αυτό κυριαρχούσε στις χώρες της Μεσογείου κατά τη
δεκαετία του 1960, αλλά σε ένα τυποποιημένο διαιτολόγιο που προκύπτει από τον κατά περίπτωση συν-
δυασμό επιλεγμένων διαιτητικών συνηθειών που ακολουθούνται στη Μεσόγειο. Συνεπώς, οι ΜΔ χαρα-
κτηρίζονται από υψηλή κατανάλωση ελαιολάδου, λαχανικών, οσπρίων, προϊόντων ολικής άλεσης,
φρούτων και καρπών, σχετικά μειωμένη πρόσληψη κορεσμένου λίπους ζωικής προέλευσης, μέτρια κα-
τανάλωση ψαριού (που διαφέρει ανάλογα με την πρόσβαση των περιοχών σε θάλασσα) και μέτρια κα-
τανάλωση κρασιού παράλληλα με τα γεύματα [3]. 
Ο βαθμός υιοθέτησης της Μεσογειακής δίαιτας εκτιμάται μέσω κάποιων διατροφικών δεικτών. Οι δείκτες
εκτίμησης της ΜΔ, προσπαθούν να εκτιμήσουν σφαιρικά την ποιότητα της δίαιτας βασισμένοι στο πρό-
τυπο της παραδοσιακής ΜΔ, το οποίο έχει "a priori" περιγραφεί ως ποιοτικό. Συνεπώς, οι δείκτες ΜΔ
συνοψίζουν τη δίαιτα μέσω μίας κλίμακας (σκορ), η οποία είναι αποτέλεσμα διαφόρων συνιστωσών
όπως τροφίμων, ομάδων τροφίμων ή συνδυασμών τροφίμων και θρεπτικών συστατικών [1]. Αυτές οι
συνιστώσες έχουν επιλεγεί βασισμένες σε πρότερη γνώση ή επιστημονικές αποδείξεις και γι’ αυτό και η
προσέγγιση αυτή θεωρείται μια εκ των προτέρων προσέγγιση "a priori approximation" [4]. Οι Κουρλαμπά
και Παναγιωτάκος [5] έχουν ανασκοπήσει πρόσφατα τους δείκτες αυτούς, οι οποίοι εφαρμόζονται σε
ενήλικες, ενώ στη βιβλιογραφία διατίθενται και άλλοι δείκτες που εκτιμούν τον βαθμό υιοθέτησης της
ΜΔ σε παιδιά και εφήβους [6]. Παρά την ύπαρξη κάποιων μεθοδολογικών προβλημάτων όσον αφορά
στους δείκτες ΜΔ, τα οποία επηρεάζουν συχνά τη διαγνωστική τους ικανότητα, η έρευνά τους έχει τα
τελευταία χρόνια κατεξοχήν χρησιμοποιηθεί προκειμένου να αποτυπώσει τη συσχέτιση ανάμεσα στο πρό-
τυπο της ΜΔ και την εμφάνιση και εξέλιξη διαφόρων χρόνιων νοσημάτων.
Ο βαθμός υιοθέτησης της ΜΔ έχει συσχετιστεί με την επίπτωση και την εξέλιξη πολλών χρόνιων νοση-
μάτων όπως τα καρδιαγγειακά, ο καρκίνος και νοσήματα του μεταβολισμού. Επιπλέον, πιο περιορισμένες,
αλλά συνεχώς αυξανόμενες είναι οι ενδείξεις που συσχετίζουν το πρότυπο αυτό και με άλλα χρόνια νο-
σήματα όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, νευροεκφυλιστικά νοσήματα (π.χ. νόσος Alzheimer) και το
άσθμα. Το 2003, οι Τριχοπούλου και συν [7] διερεύνησαν στο ελληνικό τμήμα της μελέτης EPIC (European
Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) τη σχέση ανάμεσα στον βαθμό υιοθέτησης της ΜΔ
και τη συνολική θνησιμότητα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, μια αποτελεσματικότερη υιοθέτηση της ΜΔ
σχετιζόταν με μείωση στη  συνολική θνησιμότητα, με μια αύξηση κατά δύο μονάδες στην κλίμακα ΜΔ να
αντιστοιχεί σε 25% μείωση (95% διάστημα εμπιστοσύνης: 0,64–0,87) της συνολικής θνησιμότητας. Η
μείωση της θνησιμότητας ήταν εμφανής όσον αφορά στους θανάτους από στεφανιαία νόσο και καρκίνο,
αν και ήταν πιο έντονη για τους πρώτους (διορθωμένη αναλογία κινδύνου 0.67 [95% διάστημα εμπιστο-
σύνης, 0,47-0,94] για θάνατο από στεφανιαία νόσο). 
Το 2010, δημοσιεύτηκε μία συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση προοπτικών μελετών, που διε-
ρεύνησαν την επίδραση της προσκόλλησης στη ΜΔ στο επίπεδο υγείας [8]. Οι μελέτες προέρχονταν από
την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Σουηδία, την Αμερική και την Αυστραλία. Ο δείκτης ΜΔ στις επι-
μέρους μελέτες έπαιρνε τιμές 0–7 ή 9. Τα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης έδειξαν πως μία κατά 2 μο-
νάδες αύξηση στον δείκτη ΜΔ συσχετιζόταν με μια σημαντική μείωση κατά 10% του θανάτου ή της
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επίπτωσης καρδιαγγειακών νόσων (95% διάστημα εμπιστοσύνης: 0,87–0,93), συμπεριλαμβανομένων
και των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Αντίστοιχα το 2014 οι Martinez-Gonzalez και Bes-Ras-
trollo [9] επικαιροποίησαν την παραπάνω μετα-ανάλυση και σύμφωνα με τα αποτελέσματα, μία κατά 2
μονάδες αύξηση στο δείκτη υιοθέτησης της ΜΔ (εύρος 0-9) συσχετίστηκε με μία σημαντική μείωση κατά
13% στα καρδιαγγειακά επεισόδια (95% διάστημα εμπιστοσύνης 0,85-0,90) όταν αφαιρέθηκαν οι μελέτες
που είχαν εκτιμήσει μόνο τις θανατηφόρες εκβάσεις, λόγω μεγάλη ετερογένειας. Μεταγενέστερα έχουν
δημοσιευτεί και άλλες επιδημιολογικές μελέτες που υποστηρίζουν την προστατευτική επίδραση της ΜΔ
έναντι της καρδιαγγειακής νόσου από Αμερικανικές προοπτικές μελέτες (Health Professionals/ Nurses’
Health Study and the Women Health Initiative) [10, 11]. 
Σχετικά με την επίδραση της ΜΔ στα καρδιαγγειακά νοσήματα, εκτός από τα αποτελέσματα επιδημιολο-
γικών μελετών που αναφέρθηκαν παραπάνω, αξιοσημείωτη είναι και η θέση της ΜΔ στη δευτερογενή
πρόληψη των νοσημάτων αυτών, δεδομένου ότι αποτελέσματα τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών από
τη Γαλλία (Lyon Heart Study) και την Ιταλία (Gissy- Prevenzione), έχουν συσχετίσει τη συμμόρφωση σε
μια ΜΔ με αύξηση της επιβίωσης και μείωση των στεφανιαίων συνδρόμων σε άτομα με ήδη εγκατεστη-
μένη στεφανιαία νόσο [12, 13]. Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν και δεδομένα από μία τυχαιοποιημένη ελεγ-
χόμενη κλινική δοκιμή που διεξάγεται από το 2003 στην Ισπανία (μελέτη PREDIMED) και στην οποία
συμμετέχουν άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 ή τουλάχιστον τρεις παράγοντες κινδύνου για καρ-
διαγγειακά. Οι εθελοντές τυχαιοποιούνταν σε τρεις ομάδες, στην ομάδα ελέγχου, στην ομάδα ΜΔ εμ-
πλουτισμένη με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και στην ομάδα της ΜΔ εμπλουτισμένης με ξηρούς καρπούς.
Οι ερευνητές ανέλυσαν τις καρδιαγγειακές εκβάσεις (οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφα-
λικό επεισόδιο και θάνατο από καρδιαγγειακά αίτια) με διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 4,8 έτη. Σύμ-
φωνα με τα αποτελέσματα της πολυπαραγοντικής ανάλυσης οι δύο ΜΔ είχαν παρόμοιο προστατευτικό
αποτέλεσμα έναντι της δίαιτας ελέγχου αναφορικά με τη μείωση του κινδύνου για αγγειακό εγκεφαλικό
επεισόδιο (αναλογία κινδύνου 0,67 για τη δίαιτα με το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και 0,54 για τη δίαιτα
με τους ξηρούς καρπούς) [14]. Ωστόσο η μελέτη δεν κατάφερε να αναδείξει κάποια επίδραση των ΜΔ
στη θνησιμότητα.
Συμπερασματικά, δεδομένα της τελευταίας δεκαετίας έχουν πλέον αποδείξει τον ρόλο της ΜΔ ως ένα
υγιεινό διατροφικό πρότυπο που συμβάλλει στην πρόληψη χρόνιων νοσημάτων με υποβόσκοντες πα-
θοφυσιολογικούς μηχανισμούς τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες, καθώς και στην αύξηση της επι-
βίωσης. Ο μελλοντικός συνεπώς στόχος  της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και της πολιτικής
πρωτοβουλίας, είναι να εφαρμόσει στρατηγικές και προγράμματα που θα ενισχύσουν την υιοθέτηση
αυτού του διατροφικού προτύπου από τους πληθυσμούς, δεδομένου ότι υπάρχουν έρευνες που υποστη-
ρίζουν την εγκατάλειψη της ΜΔ από χώρες που παραδοσιακά ακολουθούσαν τη δίαιτα αυτή, όπως η
δική μας [15, 16].
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Διαιτητική διαχείριση της αρτηριακής υπέρτασης 

Κ. Καράτζη, PhD
Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος 

ΕΔΙΠ, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Τα τελευταία χρόνια έχουν εκδοθεί οδηγίες σχετικά με τη διαιτητική διαχείριση της αρτηριακής πίεσης
από διάφορες εταιρείες και οργανισμούς συμπεριλαμβανομένων της ευρωπαϊκής εταιρείας υπέρτασης,
της ευρωπαϊκής και της αμερικανικής καρδιολογικής εταιρείας. 
Οι οδηγίες αυτές αν και έχουν μεταξύ τους κάποιες μικρές διαφορές, χαρακτηρίζονται από μια γενικότερη
συμφωνία ως προς κάποιες βασικές αρχές διαιτητικής διαχείρισης της αρτηριακής πίεσης. 
Σε γενικές γραμμές λοιπόν, θεωρείται ότι η διαιτητική παρέμβαση πρέπει να ξεκινάει σε όλους τους ασθε-
νείς με αρτηριακή υπέρταση παράλληλα με την έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής. Επίσης διαιτητική
παρέμβαση πρέπει να εφαρμόζεται ακόμη και σε άτομα που παρουσιάζουν φυσιολογική αρτηριακή πίεση
στα ανώτατα όρια και για τα οποία δε ενδείκνυται η φαρμακευτική παρέμβαση. 
Οι βασικότερες οδηγίες αφορούν στη μείωση της συνολική ημερήσιας πρόσληψης νατρίου μέσω της
μείωσης των πολύ αλατισμένων τροφίμων και της προσθήκης αλατιού στο φαγητό, στον περιορισμό
της ημερήσιας κατανάλωσης αλκοόλ σε περίπου 140γρ την εβδομάδα για τους άνδρες και σε 80γρ αλ-
κοόλ την εβδομάδα για τις γυναίκες,  στην υψηλή ημερήσια πρόσληψη φρούτων, λαχανικών και τροφί-
μων χαμηλών σε λιπαρά, καθώς και στον έλεγχο του υπερβάλλοντος βάρους και στην απόκτηση ενός
υγιούς σωματικού βάρους. Επίσης, σε όλες σχεδόν τις διεθνείς οδηγίες μνημονεύονται διάφορα διατρο-
φικά πρότυπα τα οποία κατά καιρούς έχουν μελετηθεί ως προς την αποτελεσματικότητά τους στην αν-
τιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης. Τέτοια διατροφικά πρότυπα είναι η γνωστή μας μεσογειακή δίαιτα
και η δίαιτα DASH (Dietary Approach to Stop Hypertension) οι οποίες αν και έχουν μεταξύ τους κάποιες
βασικές διαφορές, θεωρούνται δύο από τις πιο επιτυχημένες στην αντιμετώπιση της υπέρτασης.
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Διατροφικοί στόχοι στον ασθενή με Σακχαρώδη Διαβήτη

Μελίνα Σ. Καριπίδου, MSc
Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

Υπεύθυνη Τμήματος Διαιτολογίας-Διατροφής Κλινικής «ΜΗΤΕΡΑ»

Ο σακχαρώδη Διαβήτης (ΣΔ) αποτελεί ένα από τα πιο συνηθισμένα νοσήματα με ταχύτατη άνοδο παγκο-
σμίως. Υπολογίζεται πως ο αριθμός των ατόμων που νοσούν από ΣΔ θα διπλασιαστεί μέσα στα επόμενα
25 χρόνια.

Η παθοφυσιολογία του ΣΔ σχετίζεται με την διαταραχή του μεταβολισμού της γλυκόζης του αίματος ως
αποτέλεσμα είτε της μη έκκρισης ινσουλίνης από τα β κύτταρα του παγκρέατος (ΣΔ τύπου 1) είτε από
την μειωμένη έκκριση ινσουλίνης ή/και μειωμένη ευαισθησία των κυττάρων του σώματος στην ινσουλίνη
(μειωμένη ινσουλινοευαισθησία ή αυξημένη ινσουλινοαντίσταση) (ΣΔ τύπου 2).

Τα άτομα με ΣΔ τα οποία δεν επιτυγχάνουν γλυκαιμική ρύθμιση, διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να αναπτύ-
ξουν μακροαγγειακές (στεφανιαία νόσο, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, περιφερική αγγειακή νόσο) και
μικροαγγειακές (αμφιβληστροειδοπάθεια, νεφροπάθεια, νευροπάθεια) επιπλοκές, οι οποίες μπορεί να
τους οδηγήσουν σε θάνατο. Ο ΣΔ καθώς και οι επιπλοκές του αποτελούν τις βασικότερες αιτίες θανάτου
στη σύγχρονη εποχή (σχήμα 1).

Εκτός από τη γενετική προδιάθεση, η οποία δεν μπορεί από μόνη της να ερμηνεύσει τη ραγδαία αύξηση
των ποσοστών εμφάνισης του ΣΔ, σημαντικό ρόλο στην αιτιολογία της νόσου έχουν περιβαλλοντικές
επιδράσεις, με σημαντικότερες την αύξηση του σωματικού βάρους και την έλλειψη σωματικής δραστη-
ριότητας. Η διατροφή και το σωματικό βάρος αποτελούν θεμελιώδεις παράγοντες και στη διαχείριση
του ΣΔ.

Σχήμα 1. Οι 10 πρώτες αιτίες θανάτου παγκοσμίως, WHO (World Health Organization, Παγκόσμιος Ορ-
γανισμός Υγείας), 2011.
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Οι στόχοι της διατροφικής θεραπείας του ασθενή με ΣΔ είναι:
• Η επίτευξη βέλτιστων μεταβολικών παραμέτρων

o Γλυκόζης αίματος
o Λιπιδαιμικού και λιποπρωτεϊνικού προφίλ
o Αρτηριακής πίεσης

• Η πρόληψη και αντιμετώπιση χρόνιων μακρο και μικρο αγγειακών επιπλοκών
• Γενικά, η βελτίωση της υγείας του ασθενούς

Αν και είναι πολύ καλά τεκμηριωμένη η επίδραση της διατροφής στην αντιμετώπιση του ΣΔ καθώς και
οι διατροφικοί στόχοι που τίθενται παραμένουν σταθεροί αρκετά χρόνια τώρα, υπάρχει αδυναμία προ-
σκόλλησης σε αυτούς των ασθενών με ΣΔ. Γι’ αυτό το λόγο φέτος, το 2014, η Αμερικανική Διαβητολο-
γική Εταιρεία δημοσίευσε νέες διατροφικές συστάσεις για την αντιμετώπιση του ΣΔ, οι οποίες είναι
περισσότερες ασθενοκεντρικές και στοχεύουν στην επίτευξη και μακροχρόνια διατήρηση των στόχων.
Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις ατομικές ανάγκες του κάθε ασθενούς και προτείνεται η εξατομικευμένη
παροχή συμβουλών.

Το πλαίσιο στο οποίο κινούνται οι νέες οδηγίες είναι πως δεν υπάρχει κανένα πρότυπο πλάνο διατροφής
που να ταιριάζει σε όλους τους ασθενείς με ΣΔ. Για να μπορέσει να είναι αποτελεσματικό το πλάνο δια-
τροφής, θα πρέπει να εξατομικεύεται με βάση τους στόχους του κάθε ασθενούς για την υγεία του, τις
προσωπικές και πολιτιστικές του προτιμήσεις, την πρόσβασή του σε ισορροπημένες επιλογές και την
ετοιμότητα, προθυμία και την ικανότητά του για αλλαγές. Οι διατροφικές παρεμβάσεις θα πρέπει να εστιά-
ζουν στο μέγεθος των μερίδων των τροφίμων ως μέρος ενός ισορροπημένου προτύπου διατροφής δί-
νοντας έμφαση στην ποικιλία τροφίμων, που είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και να παρέχουν στον
ασθενή με ΣΔ τα πρακτικά εργαλεία για τον καθημερινό σχεδιασμό του πλάνου διατροφής και για την
πραγματοποίηση αλλαγών στη συμπεριφορά του, οι οποίες θα διατηρηθούν μακροχρονίως. Τα τελευταία
χρόνια είχε αναγνωρισθεί η σημασία της διατήρησης των αλλαγών που πραγματοποιούν οι ασθενείς σε
σχέση με τη διατροφή τους κατά τη διάγνωση του ΣΔ καθώς και η αδυναμία τους να επιτύχουν αυτή τη
διατήρηση. Ουσιαστικά, η πρόταση για εξατομίκευση των οδηγιών έχει ως στόχο να εξασφαλίσει τη μα-
κροχρόνια διατήρηση των αλλαγών της συμπεριφοράς και να βελτιώσει την γενικότερη κατάσταση της
υγείας του ασθενούς.
Συγκεκριμένα, οι νέες οδηγίες έχουν ως στόχο:

• Την επίτευξη εξατομικευμένης στοχοθεσίας σε σχέση με την γλυκαιμική ρύθμιση, την αρτη
ριακή πίεση και τα λιπίδια του αίματος. Γενικά, οι προτεινόμενοι στόχοι από την Αμερικανική 
Διαβητολογική Εταιρεία είναι

o Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (Α1C) <7
o Αρτηριακή πίεση <140/80 mmHg
o LDL χοληστερόλη <100 mg/dl, Τριγλυκερίδια <150 mg/dl, HDL χοληστερόλη >40 
mg/dl για τους άνδρες, HDL χοληστερόλη >50 mg/dl για τις γυναίκες

• Την επίτευξη ρεαλιστικών στόχων για την απώλεια του σωματικού βάρους και διατήρησή του.
• Την καθυστέρηση της εμφάνισης ή την πρόληψη των επιπλοκών του ΣΔ.
• Την αντιμετώπιση των ατομικών αναγκών σε θρεπτικά συστατικά με βάση τις προσωπικές 
και πολιτιστικές προτιμήσεις, τους στόχους υγείας για τον κάθε ασθενή, την πρόσβαση σε ισορ
ροπημένες επιλογές τροφίμων, την προθυμία και την ικανότητα για αλλαγές στη συμπεριφορά,
καθώς και τα εμπόδια για την αλλαγή.
• Την διατήρηση της ευχαρίστησης της κατανάλωσής φαγητού μέσω παροχής θετικών μηνυ
μάτων για τις επιλογές τροφίμων, χωρίς περιορισμό στις επιλογές των τροφίμων εκτός και αν
υποδεικνύεται από επιστημονικά στοιχεία.
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• Την παροχή πρακτικών εργαλείων στο άτομο με ΣΔ για το σχεδιασμό καθημερινών γευμά
των, χωρίς επικέντρωση σε επιμέρους μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά συστατικά ή τρόφιμα.

Η εξατομίκευση των στόχων πραγματοποιείται με βάση ορισμένες παραμέτρους όπως είναι η ηλικία, η
διάρκεια του ΣΔ, το ιατρικό ιστορικό και άλλες συνυπάρχουσες καταστάσεις υγείας.

Πιο συγκεκριμένα, οι νέες διατροφικές οδηγίες για την αντιμετώπιση του ΣΔ αναφέρουν πως είναι καίριας
σημασίας η παραπομπή των ασθενών με ΣΔ σε εξειδικευμένο διαιτολόγο, που έχει εμπειρία στην αντι-
μετώπιση του ΣΔ. Όσο πιο σύντομα, σε σχέση με τη διάγνωση, και όσο πιο τακτικά παρακολουθείτε ένα
άτομα με ΣΔ από τον διαιτολόγο τόσο καλύτερη είναι η γλυκαιμική του ρύθμιση. Επίσης, αναφέρεται
πως η διατροφική θεραπεία του ΣΔ, επειδή έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη γλυκαιμική ρύθμιση, θα
πρέπει να καλύπτεται από τους ασφαλιστικούς φορείς γιατί οδηγεί σε μείωση των δαπανών του κρά-
τους.

Τα άτομα με ΣΔ 1, που χρησιμοποιούν το εντατικοποιημένο σχήμα ινσουλινοθεραπείας είναι σημαντικό
να εκπαιδευτούν στην μέτρηση των υδατανθράκων ενώ τα άτομα που χρησιμοποιούν το συμβατικό σχήμα
ινσουλινοθεραπείας στην πρόσληψη σταθερής ποσότητας υδατανθράκων σε σταθερές ώρες. Ένα ισορ-
ροπημένο πλάνο διατροφής, που θα εστιάζει στο μέγεθος των μερίδων, πιθανότατα να είναι αυτό που
ταιριάζει στα άτομα με ΣΔ 2.

Τα υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα με ΣΔ 2, προτείνεται να μειώσουν το σωματικό τους βάρος μέσω
της μείωσης της ενεργειακής πρόσληψης και διατηρώντας ένα ισορροπημένο πλάνο διατροφής. Η μέτρια
απώλεια βάρους μπορεί να βελτιώσει κλινικούς δείκτες (γλυκόζη αίματος, αρτηριακή πίεση, λιπίδια) σε
ορισμένα άτομα με ΣΔ, ειδικά στα πρώτα στάδια της νόσου. Η μέτρια απώλεια βάρους για να επιτευχθεί
απαιτεί εντατικές παρεμβάσεις σε σχέση με τον τρόπο ζωής (συμβουλευτική σε θέματα διατροφή, σω-
ματικής δραστηριότητας και αλλαγής συμπεριφοράς), οι οποίες θα συνεχίζονται μακροπρόθεσμα.

Τα δεδομένα δείχνουν πως δεν υπάρχει ιδανικό ποσοστό θερμίδων που θα πρέπει να καλύπτεται από
υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και λιπίδια για τα άτομα με ΣΔ. Συνεπώς, η κατανομή των μακροθρεπτικων
συστατικών θα πρέπει να βασίζεται στην εξατομικευμένη αξιολόγηση των διατροφικών συνηθειών, των
προτιμήσεων και των μεταβολικών στόχων.

Μια ποικιλία διατροφικών προτύπων (συνδυασμός διαφορετικών ομάδων τροφίμων) είναι αποδεκτή
για την αντιμετώπιση του ΣΔ. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι προσωπικές προτιμήσεις (παράδοση,
πολιτισμός, θρησκεία, πεποιθήσεις, στόχοι για την υγεία, οικονομία) και οι μεταβολικοί στόχοι όταν προ-
τείνεται κάποιο διατροφικό πρότυπο.

Τα δεδομένα είναι ασαφή για την ιδανική ποσότητα υδατανθράκων που θα έπρεπε να καταναλώνουν τα
άτομα με ΣΔ. Η ποσότητα των υδατανθράκων και η διαθέσιμη ινσουλίνη θα πρέπει να είναι ο σημαντι-
κότερος παράγοντας που καθορίζει την γλυκαιμική αντίδραση μετά το φαγητό και θα πρέπει να λαμβά-
νεται υπόψη στο σχεδιασμό του διατροφικού πλάνου. Για την βελτίωση της υγείας, είναι καλό να
προτιμώνται υδατάνθρακες οι οποίοι βρίσκονται στα λαχανικά, φρούτα, δημητριακά ολικής άλεσης,
όσπρια και γαλακτοκομικά προϊόντα σε σχέση με εκείνους που βρίσκονται σε τρόφιμα που περιέχουν
πρόσθετη ζάχαρη, νάτριο και λιπαρά. Επίσης, η αντικατάσταση τροφίμων υψηλού γλυκαιμικού φορτίου
με τρόφιμα χαμηλού γλυκαιμικού φορτίου, μπορεί να βελτιώσει τον γλυκαιμικό έλεγχο. Σε σχέση με τις
διαιτητικές ίνες και τα δημητριακά ολικής άλεσης, τα άτομα με ΣΔ θα πρέπει να καταναλώνουν την ίδια
ποσότητα με εκείνη που συστήνεται για τον γενικό πληθυσμό. Η αντικατάσταση ισοθερμιδικών ποσοτή-
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των υδατανθράκων από την ζάχαρη, δεν έχει σημαντική διαφορά στην επίδραση στις τιμές της γλυκόζης
του αίματος. Ωστόσο, θα πρέπει να ελαχιστοποιείται η πρόσληψή της για την αποφυγή επιλογής τροφίμων
πλούσια σε θερμίδες (πυκνά τρόφιμα). Η «ελεύθερη φρουκτόζη» (π.χ. των φρούτων) μπορεί να οδηγεί
σε καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο σε σχέση με την πρόσληψη ισοθερμιδικών ποσοτήτων ζάχαρης ή αμύλου,
χωρίς να έχει αρνητικές επιδράσεις στα τριγλυκερίδια του αίματος αν η κατανάλωση της δεν είναι υπερ-
βολική (12% ΣΕΠ). Τα άτομα με ΣΔ θα πρέπει να περιορίζουν ή να αποφεύγουν την πρόσληψη ροφημάτων
με πρόσθετη ζάχαρη για να μειώσουν τον κίνδυνο αύξησης του σωματικού τους βάρους και να βελτιώ-
σουν τον καρδιομεταβολικό τους κίνδυνο. Η χρήση τεχνητών γλυκαντικών έχει τη δυνατότητα να μειώσει
τη συνολική πρόσληψη θερμίδων αν αντικαταστήσει τις θερμιδικές γλυκαντικές ουσίες.

Αναφορικά με τις πρωτεΐνες, για τα άτομα με ΣΔ και χωρίς ενδείξεις διαβητικής νεφρικής νόσου, δεν
υπάρχουν δεδομένα για την πρόσληψη ιδανικής ποσότητας με στόχο τη βελτιστοποίηση του γλυκαιμικού
ελέγχου και την μείωση των καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου. Για τα άτομα με ΣΔ και διαβητική
νεφροπάθεια (είτε μικρο- είτε μακρο- αλβουμινουρία), δε συστήνεται η μείωση της ποσότητας των πρω-
τεϊνών κάτω από τη συνηθισμένη (0.8-1 g/kg σωματικού βάρους) γιατί δεν μεταβάλλει τη γλυκαιμική
ρύθμιση, τον καρδιαγγειακό κίνδυνο ή τον ρυθμό σπειραματικής διήθησης.

Τα δεδομένα, για την πρόσληψη λίπους, είναι ασαφή σε σχέση με την ιδανική ποσότητα. Η ποιότητα των
λιπαρών φαίνεται πως είναι πολύ πιο σημαντική σε σχέση με την ποσότητα. Σε άτομα με ΣΔ 2, φαίνεται
πως το μεσογειακό πρότυπο διατροφής, που είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, είναι ευεργε-
τικό τόσο στον γλυκαιμικό έλεγχο όσο και στους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου. Δεν υπάρχουν
δεδομένα για την ευεργετική επίδραση της συμπληρωματικής χορήγησης ωμέγα 3 λιπαρών οξέων. Η
σύσταση είναι ίδια με εκείνη του γενικού πληθυσμού, δηλαδή κατανάλωση λιπαρών ψαριών δύο φορές
την εβδομάδα. Αντίστοιχα, ίδιες με τον γενικό πληθυσμό είναι οι συστάσεις για την πρόσληψη κορεσμέ-
νων λιπαρών οξέων, χοληστερόλης και trans λιπαρών οξέων. Τα άτομα με ΣΔ και δυσλιπιδαιμία μπορούν
να βοηθηθούν, μειώνοντας τη συνολική και την LDL χοληστερόλη, μέσω της κατανάλωσης 1,6-3 g/ημέρα
φυτικών στανολών και στερολών οι οποίες βρίσκονται σε εμπλουτισμένα τρόφιμα.

Δεν υπάρχει καμία σαφής ένδειξη για συμπληρωματική χορήγηση μικροθρεπτικών συστατικών, μετάλ-
λων και ανόργανων στοιχείων στα άτομα που δεν εμφανίζουν ελλείψεις. Κανένα όφελος δεν παρατη-
ρείται, επίσης, από τη συμπληρωματική χορήγηση βιταμίνης D, Ε, C, καροτενεοειδών, χρωμίου,
μαγνησίου, κανέλλας και άλλων βοτάνων. Οι συστάσεις σε μικροθρεπτικά συστατικά για τα άτομα με ΣΔ
είναι ίδεις με εκείνες για τον γενικό πληθυσμό.
Οι συστάσεις για το αλκοόλ στα άτομα με ΣΔ είναι ίδιες με εκείνες για τον γενικό πληθυσμό. Ένα ποτό
την ημέρα για τις γυναίκες και 2 για τους άνδρες. Η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να οδηγήσει σε υπο-
γλυκαιμία, ειδικά στα άτομα με ΣΔ που λαμβάνουν ινσουλίνη ή ινσουλινοεκκριτικά χάπια.

Η σύσταση για τον γενικό πληθυσμό να μειώσει την πρόσληψη νατρίου κάτω από 2300 mg ημερησίως
είναι κατάλληλη και για τα άτομα με ΣΔ. Για τα άτομα με ΣΔ και υπέρταση περαιτέρω μείωση του νατρίου
θα πρέπει να εξατομικευτεί.

Συμπερασματικά, η επίτευξη των διατροφικών στόχων για τα άτομα με ΣΔ πραγματοποιείται με την εφαρ-
μογή ενός συνολικού διατροφικού προτύπου, που εστιάζει στις προτιμήσεις του ασθενούς και όχι σε με-
μονωμένες διατροφικές οδηγίες. Με αυτό τον τρόπο, υπάρχει καλύτερη συνεργασία του επιστήμονα της
υγείας με τον ασθενή στο να επιτευχθούν οι εξατομικευμένοι στόχοι για τη βελτίωση της υγείας τους.
Ένα ευρύτερο διατροφικό πρότυπο, το οποίο εκφράζει τον κάθε ασθενή ανάλογα με τις προσωπικές

26

7o ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2014
“ΥΓΙΕΙΝΟΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ: ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ”



ανάγκες και στόχους του, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας στο να το ακολουθήσει ο ασθενής σε
σχέση με μία δίαιτα με αυστηρές οδηγίες και επιλογές.
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Η θέση των ω-3 λιπαρών οξέων στη δευτερογενή 
και τριτογενή πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου

Παρασκευή Ντετοπούλου
Κλινική διαιτολόγος, ΓΝΑ κοργιαλένειο Μπενάκειο, 

Διδάκτωρ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Παρά τις προόδους στην τεχνολογία και την επιστήμη, τα καρδιαγγειακά νοσήματα  έχουν λάβει διαστά-
σεις επιδημίας, η οποία όχι μόνο αυξάνει τον κίνδυνο για τη θνησιμότητα, αλλά και σχετίζεται με αυξημένο
κόστος [1]. Η διατροφή και η φυσική δραστηριότητα αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους για την πρόληψη
και τη θεραπεία των καρδιαγγειακών νοσημάτων [1]. Σε αυτό το πλαίσιο, διάφορα τρόφιμα και διαιτητικά
συμπληρώματα έχουν δοκιμαστεί, μεταξύ των οποίων τα ψάρια και τα ιχθυέλαια. Το ενδιαφέρον για την
προστατευτική δράση των ψαριών προέκυψε αρχικά από παρατηρήσεις σε Εσκιμώους, που καταναλώ-
νουν παραδοσιακά μεγάλες ποσότητες αυτών [2] και έχουν χαμηλή συχνότητα καρδιαγγειακών νοση-
μάτων [3]. Η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώθηκε και από τα αποτελέσματα της Μελέτης των Επτά Χωρών,
η οποία κατέδειξε ότι οι Ιάπωνες, οι οποίοι παρουσιάζουν επίσης υψηλή πρόσληψη ψαριών, υποφέρουν
λιγότερο από καρδιαγγειακή νόσο [4]. Μάλιστα πρόσφατα, τα ω-3 μακράς αλύσου στις μεμβράνες των
ερυθρών αιμοσφαιρίων έχουν αναδειχθεί ως ένας πιθανός δείκτης κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο
(% EPA+DHA, omega-3 index) [5].
Εκτός από την καρδιοπροστατευτική δράση των ψαριών και των ιχθυελαίων στην πρόληψη εμφάνισης
κάποιου καρδιαγγειακού επεισοδίου σε υγιή άτομα (πρωτογενής πρόληψη), ιδιαίτερη σημασία έχει η πρό-
ληψη στους ασθενείς υψηλού κινδύνου (δευτερογενής πρόληψη) ή στους ασθενείς που έχουν ήδη πα-
ρουσιάσει κάποιο καρδιαγγειακό επεισόδιο (τριτογενής πρόληψη). Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι
κλινικές μελέτες χορήγησης ψαριών ή συμπληρωμάτων ω-3 λιπαρών οξέων για τη δευτερογενή και
τριτογενή πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Κλινικές μελέτες δευτερογενούς πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων
Η πρώτη μελέτη σταθμός στη δευτερογενή πρόληψη καρδιαγγειακών ήταν η μελέτη JELIS (Japan Eicos-
apentaenoic acid Lipid Intervention Study). Στη μελέτη αυτή 18.645 Ιάπωνες ασθενείς με υπερχοληστε-
ρολαιμία (70% γυναίκες) τυχαιοποιήθηκαν σε δύο ομάδες: η μία ομάδα έλαβε 1.800 mg EPA ημερησίως
με στατίνη και η άλλη ομάδα μόνο στατίνη (ομάδα ελέγχου) [6]. Κατά το σχεδιασμό της μελέτης απο-
κλείστηκαν άτομα που είχαν πάθει έμφραγμα του μυοκαρδίου κατά τους τελευταίους 6 μήνες. Οι ασθενείς
παρακολουθήθηκαν για 5 χρόνια και παρουσιάστηκε μείωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε σχέση
με την ομάδα ελέγχου (μείωση κατά 19% στα μείζονα καρδιαγγειακά συμβάντα). Σε υπο-ανάλυση των
ασθενών με γνωστή καρδιακή νόσο (n~ 3.450 άτομα) παρατηρήθηκε μείωση των στεφανιαίων συμβα-
μάτων (i 8,7%). Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες της μελέτης JELIS είχε υψηλή πρόσληψη ωμέγα-3
λιπαρών οξέων μέσω της πρόσληψης ψαριών.
Σε μία μικρή μελέτη στη Νορβηγία με 563 ηλικιωμένους ασθενείς υψηλού κινδύνου που παρακολουθή-
θυηκαν για 3 έτη παρατηρήθηκε μία οριακή (μη σημαντική) μείωση της θνησιμότητας μετά από λήψη 2,4
g EPA [7].  Πρόσφατα ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης ORIGIN, στην οποία συμμετείχαν
12.536 ασθενείς με διαβήτη από 573 κέντρα σε 40 χώρες [8]. Χορηγήθηκαν κάψουλες ιχθυελαίου του
1g που περιείχαν (465 mg EPA + DHA 375 mg) και μετά από παρακολούθηση 6 ετών δεν παρατηρήθηκε
καμία ευεργετική επίδραση σχετικά με τη θνησιμότητα ή τα καρδιαγγειακά [8]. 
Μία πρόσφατη μελέτη διεξήχθη σε 12.513 ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου στην Ιταλία (The
Risk and Prevention Study) στους οποίους χορηγήθηκε 1 g ω-3  την ημέρα (EPA+ DHA σε αναλογία
0,9/1- 1,5/1) [9]. Στη μελέτη αυτή επίσης δε φάνηκε κάποιο όφελος από τη χορήγηση των ωμέγα-3 λι-
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παρών οξέων.
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα των μελετών δευτερογενούς πρόληψης καρδιαγγειακών η μελέη JELIS
[6] έδειξε ευεργετικά αποτελέσματα σε ασθενείς με δυσλιπιδαιμία ενώ τρεις πρόσφατες μελέτες (Diet
and Omega-3 Intervention Trial, ORIGIN και The Risk and Prevention Study) [7-9] δεν έχουν δείξει προ-
στατευτικές επιράσεις των ω-3 λιπαρών οξέων. Μία πιθανή εξήγηση των διαφορετικών αποτελεσμάτων
είναι η διαφορετική προέλευση των πληθυσμών. Η μελέτη JELIS διεξήχθει σε Ιαπωνικό πληθυσμό με
αυξημένη πρόσληψη ψαριών και μάλιστα με μεγαλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών, όπου η εμφάνιση
των καρδιαγγειακών επεισοδίων είναι χαμηλότερη. Σε αυτό το πλαίσιο απαιτούνται περισσότερες μελέτες
για την απόδειξη του πιθανού ή μη ωφέλους της χορήγησης ω-3 λιπαρών οξέων σε ασθενείς υψηλού
κινδύνου.
Πράγματι, σε εξέλιξη βρίσκονται 2 μεγάλες μελέτες για τη δευτερογενή πρόληψη καρδιαγγειακών. Η με-
λέτη REDUCE-IT Study (Reduction in Cardiovascular Events with EPA-Intervention Trial, REDUCE-IT;
NCT01492361) θα αξιολογήσει την επίδραση του EPA (4 g/ ημέρα) στα καρδιαγγειακά συμβάματα σε
ασθενείς υψηλού κινδύνου υπό θεραπεία με στατίνη [10]. Η μελέτη ASCEND (A Study of Cardiovascular
Events in Diabetes, NCT00135226)  θα συμπεριλάβει 15.480 συμμετέχοντες με σακχαρώδη διαβήτη,
που θα τυχαιοποιηθούν σε 1 g ωμέγα-3 λιπαρών οξέων ή εικονικό φάρμακο και θα αξιολογήσει την επί-
πτωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Η παρακολούθηση των συμμετεχόντων στη μελέτη θα έχει
ολοκληρωθεί έως το 2017.

Κλινικές μελέτες τριτογενούς πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων
Αρκετές κλινικές μελέτες έχουν διεξαχθεί για την τριτογενή πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου με χο-
ρήγηση ψαριών ή ιχθυελαίων (Πίνακας 2). Στις μελέτες που διενεργήθηκαν σε ασθενείς με καρδιαγγειακή
νόσο εντάχθηκαν ~ 33.000 ασθενείς ηλικίας 60-70 ετών στο σύνολο, οι οποίοι έλαβαν 0,4 έως 4 g ω-3
για 1 - 9 έτη. 
Η πρώτη μελέτη σχετικά με την επίδραση των ψαριών και των ιχθυελαίων στην τριτογενή πρόληψη της
καρδιαγγειακής νόσου ήταν η μελέτη DART (Diet And Reinfarction Trial) [11]. Στη μελέτη αυτή, οι ασθε-
νείς έλαβαν συμβουλές για κατανάλωση 2 μερίδων ψαριού την εβδομάδα (200-400 g) ή συμπλήρωμα
0,5 g ω-3 λιπαρών οξέων αν δεν ήταν δυνατή η κατανάλωση ψαριού. Μετά από διετή παρακολούθηση
η συνολική θνησιμότητα μειώθηκε κατά 29% [11]. Η ίδια ομάδα μερικά χρόνια αργότερα πραγματοποίησε
μια παρόμοια μελέτη σε 3.000 ασθενείς με στηθάγχη (DART - 2), στην οποία βρέθηκαν αντίθετα αποτε-
λέσματα (αύξηση 26 % της θνησιμότητας μετά από 9 χρόνια παρακολούθησης) [12]. Οι ερευνητές απέ-
δωσαν τα αποτελέσματα στη χαμηλή συμμόρφωση των συμμετεχόντων. 
Στη μελέτη GISSI (Gruppo Italiano per Ιο Studio della Sopravvivenza nell Infarto miocardico) συμπερι-
λήφθησαν 11.000 ασθενείς, που εντός 4 μηνών από το επεισόδιο εμφράγματος του μυοκαρδίου έλαβαν
συμπλήρωμα ω-3 (850-882 mg EPA + DHA), βιταμίνη Ε (300 mg) και τα δύο ή τίποτα (ομάδα ελέγχου)
[13]. Μετά από 3,5 χρόνια παρακολούθησης, η ομάδα που έλαβε ω-3 εμφάνισε λιγότερα καρδιαγγειακά
επεισόδια ενώ η ομάδα της βιταμίνης Ε δεν είχε κανένα ευεργετικό αποτέλεσμα. Στη μελέτη GISSI –
Heart Failure (GISSI- HF) συμμετείχαν 7.046 ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και έλαβαν 1 g ω-3/
ημέρα [14]. Τα αποτελέσματα ήταν ευεργετικά για τη συνολική θνησιμότητα.
Στις μελέτες των Von Shacky και Nielsen et al. δεν παρατηρήθηκε καμία ευεργετική επίδραση πιθανώς
λόγω του μικρού μεγέθους του δείγματος [15, 16]. Στη μελέτη Alpha Omega Trial συμπεριλήφθηκαν
4.837 ασθενείς (78% άνδρες) με ιστορικό εμφράγματος του μυοκαρδίου κατά τα τελευταία 4 χρόνια [17].
Οι ασθενείς έλαβαν 400 mg ΕΡΑ + DHA ή 2 g ALA (σε μορφή μαργαρίνης) ή συνδυασμό των δύο ή εικο-
νικό φάρμακο και παρακολουθήθηκαν για 3,3 έτη. Η χορήγηση του ΕΡΑ + DHA μόνο του ή σε συνδυασμό
με ALA δεν οδήγησε σε μείωση των καρδιαγγειακών συμβάντων, με την εξαίρεση τις γυναίκες στις
οποίες μια τάση για μείωση των συμβαμάτων με τη χορήγηση των ω- 3 (Ρ=0,07). Η απουσία ευεργετικών
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επιδράσεων των ω-3 σε αυτή τη μελέτη μπορεί να οφείλεται στις χαμηλές δόσεις που χορηγήθηκαν ή/
και την παράλληλη θεραπεία με στατίνες. 
Στη μελέτη Omega χορηγήθηκε 1 g ω-3/ ημέρα (460 mg EPA + 380 mg DHA) σε 3.851 ασθενείς (74 %
άνδρες) λίγο μετά την έναρξη του εμφράγματος του μυοκαρδίου (3-14 ημέρες μετά το περιστατικό) [18].
Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για 1 έτος και δεν παρατηρήθηκε διαφορά μεταξύ της ομάδας παρέμ-
βασης και της ομάδας ελέγχου. Αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να οφείλεται στη ληψη στατίνης ή/ και την
αύξηση της πρόσληψης ψαριών κατά τη διάρκεια της μελέτης. Επιπλέον, η μελέτη ίσως να μην είχε με-
γάλη στατιστική ισχύ (underpowered), δεδομένου ότι ο αριθμός των συμβάντων θανάτου ήταν χαμηλό-
τερος από τον αναμενόμενο λόγω της βελτιωμένης θεραπείας. Τέλος, πρόσφατα δημοσιεύθηκαν τα
αποτελέσματα της SU.FOL.OM3 [19]. Σε αυτή τη μελέτη 1.863 ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο έλαβαν
θεραπεία με 600 mg/ ημέρα ω-3 ή βιταμίνη Β για μια περίοδο περίπου 4 ετών. Καμία από τις παρεμβάσεις
στη μελέτη SU.FOL.OM3 δεν είχε ευεργετικά αποτελέσματα στα καρδιαγγειακά νοσήματα.
Συνοψίζοντας, η συντριπτική πλειοψηφία των διεξαχθέντων μελέτων έχει επικεντρωθεί κυρίως στα ιχ-
θυέλαια και όχι την κατανάλωση ψαριών. Συγκεκριμένα, μόνο δύο μελέτες έχουν εξετάσει τις επιδράσεις
της πρόσληψης ψαριών σε καρδιαγγειακά συμβάματα που έχουν αμφιλεγόμενα αποτελέσματα [11, 12].
Μία άλλη παράμετρος που πρέπει να αξιολογηθεί είναι ότι στις πρόσφατες μελέτες συμπεριλήφθησαν
κυρίως άνδρες υπό αγωγή με στατίνες, οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν τη δράση των ω-3 (βλ. σχετική
ενότητα).
Τέλος, έχουν γίνει αρκετές μετα-αναλύσεις που πραγματεύονται την επίδραση των ω-3 στη δευτερογενή
και τριτογενή πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Μετα-ανάλυση των Kwake et al. με 20.485
ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα ωμέγα - 3 λιπαρά οξέα δεν μειώνουν
τον κίνδυνο των καρδιαγγειακών επεισοδίων (RR: 0,99; 0,89 - 1,09) [20]. Μια άλλη μετα -ανάλυση από
τους Rizos et al. με 68.680 ασθενείς επίσης έδειξε ότι δεν υπάρχει όφελος από τη χορήγηση ω-3 για την
καρδιαγγειακή θνησιμότητα, το έμφραγμα του μυοκαρδίου και τα εγκεφαλικά επεισόδια [21]. Πρόσφατη
μετα-ανάλυση των Casula et al. που συμπεριέλαβε μόνο μελέτες που χορήγησαν 1 g ω-3 λιπαρών ή
μεγαλύτερες δόσεις (αποκλείοντας έτσι ορισμένες μεγάλες μελέτες) έδειξε ότι δεν υπήρχε διαφορά όσον
αφορά την ολική θνησιμότητα και τα εγκεφαλικά επεισόδια ενώ προστατευτικές επιδράσεις φάνηκαν για
τον καρδιαγγειακό κίνδυνο (RR: 0,68; 0,56- 0,83), τον αιφνίδιο θάνατο (RR: 0,67; 0,52 -0,87) και το έμ-
φραγμα του μυοκαρδίου (RR: 0,75; 0,63- 0,88) [22]. Σημειώνεται ότι στις παραπάνω μετα-αναλύσεις
συμπεριλήφθηκαν μελέτες δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων χωρίς
να γίνεται διαχωρισμός τους. 

Ο πιθανός συγχυτικός ρόλος των στατινών
Όσον αφορά το συγχυτικό ρόλο των στατινών, οι στατίνες μπορούν να τροποποιήσουν την αναλογία ω-
6/ω-3, καθώς αυξάνουν το αραχιδονικό οξύ [23, 24]. Δεδομένου του ανταγωνισμού των ω- 6 και ω- 3
από βιοχημική άποψη, η  αφθονία των ω-6  θα μπορούσε να τροποποιήσει τη δράση των χορηγούμενων
ω-3 [25]. Επιπλέον, τα ω-3 βελτιώνουν τη μιτοχονδριακή λειτουργία και μπορούν να διεγείρουν την
ισχαιμική προετοιμασία του μυοκαρδίου (ischemic preconditioning) [26, 27], που βοηθά στην αποκατά-
σταση του μυοκαρδίου μετά από ένα ισχαιμικό επεισόδιο. Από την άλλη πλευρά, οι στατίνες επιδεικνύουν
μία τοξικότητα στο επίπεδο των μιτοχονδρίων [28, 29], γεγονός που μπορεί επίσης να επηρεάζει τη δράση
των ω-3 στην τριτογενή πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι σε υπο-
ανάλυση της μελέτης Alpha Omega Trial φάνηκε μία προστατευτική δράση στους ασθενείς που δεν
έπαιρναν στατίνες σε σχέση με αυτούς στους οποίους ήταν σε αγωγή με στατίνες (HR: 0,46; 0,21-1,01,
P=0,05).

Συμπεράσματα- Διεθνείς συστάσεις
Πολλαπλά βιοχημικά μονοπάτια που σχετίζονται με την καρδιαγγειακή νόσο μπορούν  να επηρεαστούν
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από τα ω- 3 λιπαρά οξέα, όπως το λιπιδαιμικό προφίλ, η αρτηριακή πίεση, η φλεγμονή και η συσσώρευση
αιμοπεταλίων [30]. Ωστόσο, τα στοιχεία από κλινικές μελέτες δεν υποστηρίζουν τη χορήγηση των ωμέγα
- 3 λιπαρών οξέων στη δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων. Ο ρόλος
των ω-3 θα πρέπει συνεπώς να εξεταστεί υπό το πρίσμα των λεγόμενων του Ιπποκράτη «primum nil
nocere», που σημαίνει «να μην προκαλούμε κακό» στους ασθενείς. 
Σύμφωνα με μια πρόσφατη δημοσίευση της EFSA, δόσεις EPA+DHA έως 5 g/ ημέρα ή δόση μόνο του
EPA έως 1,8 g/ ημέρα, θεωρούνται ασφαλείς [31]. Παρά το γεγονός ότι ο κίνδυνος αιμορραγίας είναι
χαμηλός σε τέτοιες ποσότητες [32], μια πρόσφατη μελέτη περίπτωσης στο νοσοκομείο μας διεγείρει ανη-
συχίες για πολύ υψηλές προσλήψεις ω-3 της τάξης των 20 g/ημερησίως με συγχορήγηση φαρμάκων
[33].
Λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα στοιχεία, η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (ESC) και η Ευρωπαϊκή
Ένωση για τη Μελέτη του Διαβήτη (EASD), υπογραμμίζουν τη σημασία των ω- 3 λιπαρών οξέων (2-4 g
/ ημέρα) για τη μείωση των τριγλυκεριδίων, αλλά όχι για τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου [1].
Στο ίδιο πνεύμα η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συστήνει την υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών
προτύπων ως μία αποτελεσματική στρατηγική για τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου [34].

Πίνακας 1: Μελέτες δευτερογενούς πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων.
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Πίνακας 2: Μελέτες τριτογενούς πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων.
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Η θέση των συμπληρωμάτων διατροφής στην πρόληψη 
και αντιμετώπιση της καρδιαγγειακής νόσου

Τζώρτζης Νομικός
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας -Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η πρώτη απόπειρα ορισμού των διατροφικών συμπληρωμάτων δόθηκε το 1994 από το FDA (Dietary
Supplement and Education Act) [1]. Τον ορισμό αυτό υιοθέτησε εν πολλοίς και το Υπουργείο Υγείας και
Πρόνοιας το 2004 όταν όρισε ως συμπλήρωμα διατροφής “…τα διατροφικά προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ
με σκοπό τη συμπλήρωση της συνήθους δίαιτας, τα οποία αποτελούν συμπυκνωμένες πηγές θρεπτικών
συστατικών ή άλλων ουσιών με θρεπτικές ή φυσιολογικές επιδράσεις (π.χ βρώσιμα εκχυλίσματα φυτών
και άλλα συστατικά φυσικής προέλευσης με θρεπτικά συστατικά όπως βιταμινούχα, μέταλλα, αμινοξέα,
πρωτεΐνες, αντιοξειδωτικές ουσίες κ.τ.λ), μεμονωμένων ή σε συνδυασμό”. Συμπληρωματικά στον πα-
ραπάνω ορισμό και σε οδηγία του όσον αφορά τη διαφήμιση συμπληρωμάτων διατροφής, ο ΕΟΦ τόνισε
το 2009 ότι “Τα συμπληρώματα διατροφής δεν επιτρέπεται να έχουν ή να προβάλλουν προληπτικές ή
θεραπευτικές ενδείξεις, που προσιδιάζουν μόνο σε φάρμακα. Η ύπαρξη συστατικών φυτικής προέλευσης
ή βιταμινών ή άλλων ουσιών σε συμπλήρωμα διατροφής δεν το καθιστούν αυτοδικαίως «φυσικό και
ακίνδυνο» προϊόν.”  
Τα συμπληρώματα διατροφής αποτελούν ένα ιδιαίτερα ελκυστικό προϊόν, τόσο για την φαρμακευτική
βιομηχανία, όσο και για τον ίδιο τον καταναλωτή. Αποτελούν μίγματα βιταμινών/ιχνοστοιχείων ή φυσι-
κών εκχυλισμάτων, άρα δεν υπόκεινται στη βάσανο των κλινικών δοκιμών, είναι θεωρητικά ακίνδυνα,
δεν απαιτούν συνταγογράφηση, είναι εύκολα προσβάσιμα και υπάρχει η πεποίθηση σε ένα μεγάλο μέρος
του καταναλωτικού κοινού ότι, είτε μόνα τους, είτε σε συνδυασμό με φαρμακευτική αγωγή, μπορούν να
προστατέψουν από την εμφάνιση χρόνιων παθήσεων. 
Τα εμπόριο συμπληρωμάτων ανθεί, ιδιαίτερα στην Αμερική, όπου το 1/3 των Αμερικάνων (> 100 εκ.)
χρησιμοποιούν συμπληρώματα σε  προληπτικό επίπεδο αν και δεν έχουν διατροφικές ελλείψεις. Ο ετή-
σιος τζίρος ξεπερνάει τα 20 δις $ στις ΗΠΑ και τα 50 δις $ σε όλο τον κόσμο και εμφανίζει αύξηση 10%
κάθε χρόνο. Ειδικότερα, το 40% των καρδιοπαθών χρησιμοποιούν συμπληρώματα και το 35% αυτών
μεγαδόσεις βιταμινών. Ο Ο τυπικός καταναλωτής συμπληρωμάτων είναι μεσήλικας, γένους θηλυκού,
μορφωμένος και μέσης οικονομικής κατάστασης [2]. 
Όσον αφορά τη πιθανή ευεργετική δράση των συμπληρωμάτων στο καρδιαγγειακό κίνδυνο αυτή είχε
υποτεθεί από τις αρχές τις δεκαετίας του 1980 όταν οι πρώτες μεγάλες διατροφικές επιδημιολογικές
μελέτες έδειξαν ότι η έλλειψη πρόσληψης φρούτων και λαχανικών, συνεπώς και αντιοξειδωτικών βι-
ταμινών, οδηγούσε σε αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων [3]. Αυτό σε συνδυασμό με την ανά-
πτυξη της θεωρίας της φλεγμονής και του οξειδωτικού στρες ως βασικούς παθογενετικούς μηχανισμούς
της αθηροσκληρωτικής νόσου [4,5] οδήγησε στην ανάπτυξη πλήθους συμπληρωμάτων που περιείχαν
κυρίως αντιοξειδωτικές βιταμίνες, φυτοχημικά ή/και εκχυλίσματα με αντιοξειδωτική ή αντιφλεγμονώδη
δράση.  

2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
2.1 Συμπληρώματα διατροφής και υπέρταση
Οι βασικοί μοριακοί στόχοι για την αντιμετώπιση της αυξημένης αρτηριακής πίεσης είναι, και για τα συμ-
πληρώματα διατροφής, το σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης καθώς και η εξασφάλιση ικανοποιητικής
βιοδιαθεσιμότητα του ΝΟ [6]. Όσον αφορά τα συστατικά που απαντώνται στα συμπληρώματα, την πλέον
αποδεδειγμένη αντιυπερτασική δράση έχει το κάλιο, Κ+ (60-120 mmol/day Ý - 8.0/4.1 mmHg), το μα-
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γνήσιο, Mg2+ (500-1000 mg/day Ý - 5.6/2.8 mmHg) και το συνένζυμο Q10 (120-225 mγ/day Ý - 15/10
mmHg). Κλινικές μελέτες έχουν γίνει και με άλλα συμπληρώματα όπως Vit.C, αργινίνη, πεπτίδια γάλα-
κτος, μελατονίνη και εκχυλίσματα σκόρδου, ώστοσο δεν έχουν ακόμα τη στατιστική δύναμη να επιβε-
βαιώσουν την αντιυπερτασική δράση τους [7]. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται και στη χορήγηση
συμπληρωμάτων που περιέχουν δραστικές ουσίες που αυξάνουν την αρτηριακή πίεση όπως το bitter
orange, guarana και St.John’s wort [8]. 

2.2 Συμπληρώματα διατροφής και γλυκαιμικός έλεγχος
Οι μέχρι τώρα κλινικές μελέτες δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν την ικανότητα κανενός συμπληρώματος
να βελτιώσει το γλυκαιμικό έλεγχο ασθενών με ινσουλινοαντίσταση/διαβήτη. Είτε οι κλινικές μελέτες
έχουν δώσει αντικρουόμενα αποτέλεσματα, είτε το πλήθος και το μέγεθος των μελετών δεν επαρκεί. Οι
ισχυρότερες ενδείξεις βελτίωσης δεικτών γλυκαιμικού ελέγχου υπάρχουν για τα συμπληρώματα χρω-
μίου (ειδικότερα στη μορφή νικοτινικού χρωμίου και πικολινικού χρωμίου), βιταμίνης D με ή χωρίς ασβέ-
στιο, χλωρογενικού οξέος και διαιτητικών ινών [9].  

2.3 Συμπληρώματα διατροφής και δυσλιπιδαιμία
Οι φυτικές στερόλες και στανόλες, μέσω της ικανότητας τους να μειώνουν την απορρόφηση χοληστε-
ρόλης μπορούν, αποδεδειγμένα, να μειώσουν τα επίπεδα ολικής και LDL χοληστερόλης κατά 6-15% σε
δοσολογίες 2-3 g/ημέρα. Ιδιαίτερα αποτελεσματικό για τη βελτίωση της υπερχοληστερρολαιμίας είναι
και εκχυλίσματα από ζύμες που αναπτύσσονται στο ρύζι (red yeast rice). Τα εκχυλίσματα αυτά περιέχουν
ουσίες, τις μονακολίνες, οι οποίες έχουν δομή παρόμοια με τη λοβαστατίνη και μειώνουν τη βιοσύνθεση
της χοληστερόλης. Όσον αφορά την υπερτριγλυκεριδαιμία, τα ωμεγα-3 λιπαρά οξέα εξακολουθούν να
έχουν την πλέον αποδεδειγμένη δράση αφού, σε δοσολογίες 2-4 g/ημέρα, μπορούν να επιτύχουν μείωση
των τριγλυκεριδίων κατά 15-35%. Πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι δεν υπάρχουν ακόμα επαρκείς ενδεί-
ξεις, από μεγάλες κλινικές μελέτες που να δείχνουν ότι τα παραπάνω συμπληρώματα, μέσω της βελ-
τιώσης της δυσλιπιδαιμίας μπορούν να μειώσουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο [10].  

2.4 Συμπληρώματα διατροφής και θρόμβωση
Περισσότερα από 150 συστατικά που υπάρχουν σε εμπορικά διαθέσιμα συμπληρώματα διατροφής έχουν
αντιθρομβωτική δράση σε κυτταρικές μελέτες ή μελέτες σε πειραματόζωα. Ωστόσο, οι κλινικές μελέτες
έχουν δείξει ότι κυρίως τα γκινγκολίδια (ενώσεις από το φυτό Ginkgo Biloba), η βιταμίνη Ε, τα ιχθυέλαια
και το μαγνήσιο έχουν την ικανότητα να βελτιώσουν θρομβωτικούς δείκτες μετά από χορήγηση τους σε
ανθρώπους. Αν και οι μοριακοί μηχανισμοί μέσω των οποίων δρουν είναι διαφορετικοί, τα παραπάνω
συμπληρώματα εμφανίζουν τελικά ισχυρή αντιαιμοπεταλιακή δράση, είτε μέσω αναστολής της συγκόλ-
λησης των αιμοπεταλίων μεταξύ τους, είτε μέσω αναστολής της προσκόλλησης των αιμοπεταλίων στο
ενδοθήλιο και στα κυκλοφορούντα λευκοκύτταρα [11].  

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
3.1 Αντιοξειδωτικά συμπληρώματα διατροφής και καρδιαγγειακός κίνδυνος
Η ανάπτυξη της θεωρίας του οξειδωτικού στρες ως σημαντικού παθογενετικού μηχανισμού για πολλές
χρόνιες παθήσεις, όπως ο καρκίνος και τα καρδιαγγειακά νοσήματα [4], σε συνδυασμό με τα αποτελέ-
σματα επιδημιολογικών μελετών που έχουν δείξει ότι η έλλειψη αντιοξειδωτικών βιταμινών αυξάνει
τον κίνδυνο εμφάνισης των παραπάνω παθήσεων εδραίωσε την πεποίθηση ότι η συστηματική και υψηλή
κατανάλωση συγκεκριμένων αντιοξειδωτικών βιταμινών και μικροθρεπτικών συστατικών μπορεί να
έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην υγεία. Αυτό οδήγησε τη βιομηχανία συμπληρωμάτων διατροφής
στην ανάπτυξη πλήθους αντιοξειδωτικών σκευασμάτων και στην δραματική αύξηση της κατανάλωσης
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αυτών. 
Τα κύρια συστατικά των αντιοξειδωτικών συμπληρωμάτων είναι υδατοδιαλυτές και λιποδιαλυτές βιτα-
μίνες, συνένζυμα ή πρόδρομες ενώσεις αυτών (βιταμίνες Α, C, E, K, συνένζυμο Q), αμινοξέα (μεθειονίνη),
ιχνοστοιχεία (σελήνιο) καθώς και μικροθρεπτικά συστατικά με αντιοξειδωτική δράση (λυκοπένιο, πολυ-
φαινολικές ενώσεις, λουτείνη κ.α.) [12]. Οι τελευταίες μετα-αναλύσεις δείχνουν ότι η χρήση αντιοξει-
δωτικών συμπληρωμάτων, είτε ως μονοθεραπείες, είτε ως μίγματα, δεν μειώνει τον καρδιαγγειακό
κίνδυνο ενώ παράλληλα η υπερβολική χρήση τους σε δοσολογίες πολύ μεγαλύτερες από τις συνιστώ-
μενες ημερήσιες προσλήψεις μπορεί να έχει σημαντικές παρενέργειες [13]. 
Η αδυναμία των αντιοξειδωτικών συμπληρωμάτων να μειώσουν σημαντικά τον καρδιαγγειακό κίνδυνο
μπορεί να εξηγηθεί με διάφορους τρόπους. Οι περισσότεροι εθελοντές των μελετών δεν είχαν έλλειψη
βιταμινών, ενώ πολλοί από αυτούς είχαν ήδη εγκατεστημένη καρδιαγγειακή βλάβη. Αυτό σε συνδυασμό
με το γεγονός ότι η διαδικασία του οξειδωτικού στρες δρα κυρίως στα πρώτα στάδια της αθηροσκλή-
ρωσης θα μπορούσε να εξηγήσει την έλλειψη δράσης των συμπληρωμάτων. Επίσης, πολλά αντιοξει-
δωτικά δεν μπορούν να φτάσουν στον νεκρωτικό πυρήνα ασταθών αθηρωματικών πλακών, ενώ ίσως
το οξειδωτικό στρες δεν είναι τόσο σημαντικός παράγοντας κινδύνου όσο άλλοι επιβαρυντικοί παρά-
γοντες όπως η υπελιπιδαιμία. Δεν πρέπει επίσης να αγνοείται ότι πολλά αντιοξειδωτικά, όπως τα καρο-
τενοειδή σε μεγάλες συγκεντρώσεις αποκτούν προοξειδωτικές ιδιότητες. Τέλος, η υπερβολική πρόσληψη
αντιοξειδωτικών μπορεί να οδηγήσει σε απορύθμιση της οξειδοαναγωγικής κατάστασης του κυττάρου
με ταυτόχρονη δυσλειτουργία πολλών βασικών πορειών μεταγωγής σήματος. Ωστόσο, η χρησιμοποίηση
αντιοξειδωτικών συμπληρωμάτων δεν πρέπει να αποκλειστεί τελείως αρκεί να έχει γίνει προηγουμένως
ή σωστή διάγνωση διατροφικών ελλείψεων και να έχει καθοριστεί η σωστή δοσολογία από ειδικούς
επιστήμονες υγείας.
3.2 Συμπληρώματα βιταμινών της σειράς Β και καρδιαγγειακός κίνδυνος
Η σειρά των βιταμινών και ειδικότερα ο συνδυασμός φυλλικού οξέος, Β2, Β6 και Β12 είναι ευρέως χο-
ρηγούμενη και η μηχανισμός δράση τους στηρίζεται στη μείωση της ομοκυστείνης και στη σταθεροποίηση
της αθηρωματικής πλάκας. Πολλές επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι υψηλά επίπεδα ομοκυστεί-
νης αποτελούν παράγοντα κινδύνου για ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια, περιφερική αρτηριοπάθεια και
θρόμβωση. Το φυλλικό οξύ, η Β2 (ριβοφλαβίνη), Β6 η Β12 αποτελούν συμπαράγοντες ενζύμων του με-
ταβολισμού της ομοκυστείνης και χαμηλά επίπεδα αυτών οδηγούν σε αύξηση των επιπέδων ομοκυστεί-
νης. Ωστόσο, αν και η χορήγηση φυλλικού, σε διάφορους συνδυασμούς με τις βιταμίνες Β, μπορούν
όντως να μειώσουν τα επίπεδα ομοκυστείνης, οι τυχαιοποιημένες κλινικές μέλετες και οι μετα-αναλύσει
που έχουν προκύψει από αυτές έχουν δείξει ότι η μείωση αυτή δεν συνοδεύεται από μείωση του κινδύνου
για εγκεφαλικά, έμφραγμα μυοκαρδίου και συνολική καρδιαγγειακή θνητότητα και για αυτό το λόγο η
ΑΗΑ δεν προτείνει τη χορήγηση συμπληρωμάτων της σειράς Β για τη πρόληψη των παραπάνω παθήσεων
[14]. 
3.3 Συμπληρώματα βιταμινής D και καρδιαγγειακός κίνδυνος
Η βιταμίνη D εμφανίζει πλειοτροπικές δράσεις όσον αφορά τη καρδιοπροστατευτική της δράση αφού
μειώνει την έκφραση προφλεγμονωδών κυτταροκκινών, μειώνει την έκφραση της ρενίνης άρα εμφανίζει
αντιυπερτασική δράση, μειώνει την υπερτροφία της καρδιάς και την υπερπλασία των καρδιομυοκυττάρων
καθώς και την ασβεστοποίηση των αγγείων. Προοπτικές επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι χαμηλά
επίπεδα 25(ΟΗ)D3 στη κυκλοφορία έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της αρτηριακής πίεσης στους λευ-
κούς, αύξηση περιφερικής αρτηριοπάθειας, αύξηση εμφράγματος μυοκαρδίου καθώς και των καρδιαγ-
γειακών συμβαμάτων. Βέβαια πρέπει να τονιστεί ότι τα συνιστώμενα επίπεδα βιταμίνης D (600 IU/ημέρα)
μπορούν να συντεθούν σε υπερπολλαπλάσιες ποσότητες με 10-15 λεπτά έκθεσης στον ήλιο. Ωστόσο, ο
σύγχρονος τρόπος ζωής μπορεί να οδηγήσει σε σχετικά χαμηλές εκθέσεις στον ήλιο ακόμα ακόμα και
σε ηλιόλουστες χώρες οπότε σε αυτή τη περίπτωση η συμπληρωματική χορήγηση βιταμίνης D, είτε μέσω
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συμπληρωμάτων, είτε μέσω εμπλουτισμού των τροφίμων, είναι απαραίτητη. Δύο σχετικά πρόσφατες
μετα-αναλύσεις έχουν δείξει ότι αύξηση της βιταμίνης D με διάφορους τρόπους μπορεί να μειώσει κατά
-3.6/3.1 mmHg την αρτηριακή πίεση, ενώ μία μετα-ανάλυση 18 τυχαιποιημένων κλινικών μελετών έδειξε
ότι πρόσληψη 300-2000 IU/ημέρα  βιταμίνης D μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της ολικής θνητότητας
κατά 7%. Από την άλλη η Women’s Health Initiative έδειξε ότι συμπληρωματική χορήγηση βιταμίνης σε
γυναίκες δεν μείωσε το κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίων ή εγκεφαλικών επεισοδίων. Απαιτούνται συ-
νεπώς περισσότερες τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες ώστε να διευκριστεί κατά πόσο η χορήγηση συμ-
πληρωμάτων βιταμίνης D μπορεί να έχει επίπτωση στον καρδιαγγειακό κίνδυνο [15]. 
3.4 Συμπληρώματα ασβεστίου και καρδιαγγειακός κίνδυνος
Τα συμπληρώματα Ca δίνονται κυρίως σε μεγάλες ηλικίες για την βελτίωση του οστικού μεταβολισμού
και την αποφυγή καταγμάτων. Παρ’όλα αυτά η μείωση του κινδύνου για κατάγματα είναι οριακή ενώ τε-
λευταίες μεταναλύσεις έχουν δείξει ότι η πρόσληψη συμπληρωμάτων Ca2+, χωρίς την ταυτόγχρονη χο-
ρήγηση βιταμίνης D  μπορεί να σχετίζεται με αύξηση του κινδύνου για έμφραγμα του μυοκαρδίου (30%).
H αύξηση των εμφραγμάτων εμφανίζεται από τον πρώτο χρόνο χορήγησης, ενώ για εγκεφαλικά μετά
από ένα χρόνο. Αυτό έχει να κάνει με τους μηχανισμούς δράσης του Ca2+, το οποίο είναι σημαντικός συμ-
παράγοντας στο σχηματισμό θρόμβου, έχει υποδοχείς στα αιμοπετάλια, τα λεία μυικά κύτταρα και τα εν-
δοθηλιακά κύτταρα, οι οποίοι ευνοούν την ασβεστοποίηση των αρτηριών, ενώ το ίδιο το Ca2+ δεσμεύεται
στο πυροφωσφορικό που με τη σειρά του είναι αναστολέας της μεταλλοποίησης της αρτηρίας. Πρέπει
να τονιστεί ότι αντίστοιχες προσλήψεις Ca2+ από την τροφή όχι μόνο δεν ευνοούν την εμφάνιση καρ-
διαγγειακών νοσημάτων αλλά αντίθετα μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης τους γεγονός που αποδίδεται
στο ότι η πρόσληψη ασβεστίου μέσω συμπληρωμάτων οδηγεί σε οξείες αυξήσεις των επιπέδων ασβε-
στίου στην κυκλοφορία, οι οποίες ξεπερνούν ένα κατώφλι απαραίτητο για να πυροδοτηθούν οι παραπάνω
μηχανισμοί αρτηριακής σκλήρυνσης [16].  
3.5 Συμπληρώματα σεληνίου και καρδιαγγειακός κίνδυνος
Το σελήνιο ασκεί τις δράσεις του μέσω της ενσωμάτωσης του σε σεληνοπρωτεΐνες, όπως οι υπεροξεί-
δασες της γλουταθειόνης, οι αναγωγάσες της θειορεδοξίνης, οι αποιωδιονάσες της ιωδοθυρονίνης και
η σεληνοπρωτείνη Ρ. Οι παραπάνω σεληνοπρωτείνες, μέσω της ρύθμισης της οξειδοαναγωγικής κατά-
στασης του κυττάρου και της κυκλοφορίας και του περιφερικού μεταβολισμού των θυρεοειδικών ορ-
μονών μπορούν, πλειοτροπικά, να επηρεάσουν τους παθογενετικούς μηχανισμούς των καρδιαγγειακών
παθήσεων. Τελευταίες επιδημιολογικές μελέτες, κυρίως στις ΗΠΑ, έχουν δείξει ότι ημερήσιες προσλή-
ψεις > 55 mg Se/ημέρα μπορούν να  να οδηγήσουν σε επίπεδα σεληνίου στο αίμα > 100 ng/mL τα οποία
είναι ικανά να μεγιστοποιήσουν τη δραστικότητα της κυκλοφορούσας υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης.
Αποτελέσματα από τη μελέτη ΝΗΑΝΕS έχουν δείξει ότι η καμπύλη συνολικής θνητότητας σε σχέση με
τα επίπεδα σεληνίου στο αίμα εμφανίζει μορφή U με τη μικρότερη θνητότητα να εμφανίζεται σε επίπεδα
σεληνίου 120-150 ng/mL. Πρέπει να τονιστεί ότι η διατροφική πρόσληψη σεληνίου καθορίζεται σε μεγάλο
βαθμό από την περιεκτικότητα των εδαφών σε Se. Χορηγήσεις συμπληρωμάτων σεληνίου σε πληθυ-
σμούς, όπως οι Ευρωπαϊκοί που έχουν χαμηλές προσλήψεις σεληνίου, μπορούν να μειώσουν τον καρ-
διαγγειακό κίνδυνο. Ωστόσο, αντίστοιχες χορηγήσεις σε Αμερικάνικούς πληθυσμούς, που έχουν υψηλές
προσλήψεις σεληνίου, όχι μόνο δεν μειώνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, αντιθέτως τον αυξάνουν δε-
δομένου ότι υπερβολικά υψηλές προσλήψεις σεληνίου μπορούν να οδηγήσουν σε υπέρταση, δυσλιπι-
δαιμία και ινσουλινοαντίσταση [17,18].     

4. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Για πάρα πολλά συστατικά των συμπληρωμάτων του εμπορίου (βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία) υπάρ-
χουν καλά παγιωμένοι καρδιοπροστατευτικοί μηχανισμοί σε επίπεδο κυττάρων και πειραματόζωων. Πα-
ράλληλα, μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι μειωμένες προσλήψεις αυτών μέσω της
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διατροφής μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Ωστόσο, στο σύνολο του,
η συμπληρωματική χορήγηση των παραπάνω ουσιών, είτε ως μονοθεραπείες, είτε ως μίγματα δεν έχει
καταφέρει να δώσει συνεπή αποτελέσματα όσον αφορά, είτε το συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο, είτε
τους επιμέρους καρδιομεταβολικούς παράγοντες κινδύνου. Για αυτό το λόγο οι μεγάλοι διεθνείς οργα-
νισμοί και ιατρικές εταιρείες δεν συνιστούν τη χορήγηση συμπληρωμάτων για τη μείωση του καρδιοαγ-
γειακού κινδύνου. Αυτό δε σημαίνει ότι συγκεκριμένοι πληθυσμοί με συγκεκριμένες διατροφικές
ελλείψεις δεν μπορούν να ωφεληθούν από την πρόσληψη συμπληρωμάτων αρκεί αυτές οι ελλείψεις
να έχουν ανιχνευθεί κλινικά ή/και βιοχημικά και να δίνεται το κατάλληλο συμπλήρωμα για την περίσταση.
Βέβαια πρέπει να τονιστεί ότι ο σύγχρονος Δυτικός κόσμος δεν υποφέρει από σημαντικές διατροφικές
ελλείψεις, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες. Τέλος,
πρέπει οι επιστημονικές εταιρείες και οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς να ενημερώσουν τους καταναλωτές
συμπληρωμάτων για τους κινδύνους που ενέχει η μη ελεγχόμενη, υπερβολική πρόσληψη σε φαρμακο-
λογικές δόσεις, η οποία μπορεί να οδηγήσει στα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα (αύξηση
καρδιαγγειακού κινδύνου όπως στην περίπτωση του σελήνιου, ασβεστίου και βιταμίνης Ε) και σε σοβαρές
παρενέργειες ηπατοτοξικότητα και νεφροτοξικότητας. 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Ο ανθρώπινος οργανισμός έχει προσαρμόσει τους ομοιοστατικούς, αντιοξειδωτικούς και ανοσολογικούς
μηχανισμούς του στην ποσότητα, το ρυθμό απορρόφησης και συχνότητα κατανάλωσης των μικροθρε-
πτικών συστατικών από τη διατροφή. Η χορήγηση βιταμινών/ιχνοστοιχείων σε φαρμακολογικές δόσεις
μέσω συμπληρωμάτων μπορεί να γίνει μόνο όταν και αν οι τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες βεβαι-
ώσουν για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια αυτής της χορήγησης και αφού πρώτα έχει εκτι-
μηθεί η διατροφική κατάσταση του ανθρώπου. Τα μέχρι σήμερα επιστημονικά δεδομένα, είτε είναι
ανεπαρκή, είτε δεν υποστηρίζουν τη χορήγηση συμπληρωμάτων για τη μείωση το κίνδυνο εμφάνισης
καρδιαγγειακών νοσημάτων στο γενικό πληθυσμό, τόσο σε επίπεδο πρωτογενούς, όσο και σε επίπεδο
δευτερογενούς πρόσληψης.   
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Βιοδραστικά συστατικά τροφίμων με αντι-οξειδωτική, 
αντι-θρομβωτική και αντι-φλεγμονώδη δράση

Ε. Φραγκοπούλου
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής, 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Εισαγωγή
Τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει κοινώς αποδεκτό ότι η ελλιπής ή μη ισορροπημένη διατροφή σχετίζεται
με την ανάπτυξη διαφόρων ασθενειών συμπεριλαμβανομένου των καρδιαγγειακών παθήσεων, της πα-
χυσαρκίας, του διαβήτη και του καρκίνου. Σε αυτό το πλαίσιο κάποια διατροφικά πρότυπα έχει φανεί ότι
προάγουν την υγεία ενώ άλλα ότι αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων ασθενειών. Κοινά χαρα-
κτηριστικά των υγιεινών διατροφικών προτύπων αποτελούν η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών,
οσπρίων, μη επεξεργασμένων δημητριακών και ψαριών καθώς και η μέτρια κατανάλωση κρασιού και η
χρήση ελαιόλαδου. Υπάρχουν πολλά επιδημιολογικά δεδομένα που υποστηρίζουν τον προστατευτικό
ρόλο μιας τέτοιας δίαιτας έναντι διαφόρων νοσημάτων. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για
την μελέτη των τροφίμων που απαρτίζουν τα υγιεινά πρότυπα διατροφής.
Τα βιοδραστικά συστατικά είναι συστατικά που βρίσκονται συνήθως σε μικρές ποσότητες στα τρόφιμα
και εκδηλώνουν κάποια βιολογική δράση. Τα τελευταία χρόνια έχουν εντατικά μελετηθεί τόσο η δομή
τους όσο και οι επιπτώσεις τους στην υγεία. Η ώθηση για την επιστημονική έρευνα ήταν το αποτέλεσμα
πολλών επιδημιολογικών μελετών που έχουν δείξει την η κατανάλωση τροφίμων φυτικής κυρίως προ-
έλευσης προάγει την υγεία. Τα βιοδραστικά συστατικά επομένως σε τρόφιμα όπως, οι ξηροί καρποί, το
ελαιόλαδο, τα λαχανικά, τα φρούτα, το τσάι και το κρασί έχουν εκτενώς μελετηθεί. Η πιστοποίηση της
δομής των βιοδραστικών συστατικών σε συνδυασμό με την εύρεση των βιολογικών τους στόχων, είναι
το κλειδί για την κατανόηση των μηχανισμών δράσης τους και τις συνακόλουθες επιπτώσεις τους στη
φυσιολογία και την υγεία του ανθρώπου. Παρά τη σημασία τους, ο προσδιορισμός των τρόπων δράσης
των μορίων αυτών είναι συχνά πολύ δύσκολος και στην πραγματικότητα, ακόμη και για καθιερωμένα
βιοδραστικά μόρια παραμένει εν μέρει άγνωστος. Πολλά βιοδραστικά συστατικά έχουν ανακαλυφθεί τι
τελευταίες δεκαετίες τα οποία ποικίλλουν ευρέως σε χημική δομή και σε βιολογική δράση. Από τα πιο
βασικά είναι τα φαινολικά συστατικά, τα φυτο-οιστρογόνα, τα κλασικά λιποειδή, τα τερπένια, οι διαιτη-
τικές ίνες, οι οργανικές ενώσεις θείου και τα καροτένια. Για τη μελέτη της βιολογικής τους δράσης εξε-
τάζονται είτε οι επιμέρους ενώσεις, είτε μίγματα αυτών, είτε εκχυλίσματα, από τα τρόφιμα, που περιέχουν
συγκεκριμένη ομάδα βιοδραστικών συστατικών. Η αξιολόγηση της δράσης τους γίνεται με in vitro πει-
ράματα τόσο σε συστήματα ελεύθερων κυττάρων όσο σε καλλιέργειες κυττάρων και τελικά σε in vivo
πειράματα σε μοντέλα πειραματόζωων και κλινικές μελέτες σε ανθρώπους.   

Βιολογικοί στόχοι των Βιοδραστικών συστατικών (Παθο-φυσιολογικοί μηχανισμοί)
Η αποσαφήνιση των μηχανισμών έναρξης και εξέλιξης της νόσου αποτελεί χρήσιμη πληροφορία για τα
πιθανά σημεία στόχους των μικρο-συστατικών των τροφίμων. Η αθηροσκλήρωση αποτελεί τη βασική
συνιστώσα για την ανάπτυξη των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Κατά την έναρξη και εξέλιξη της αθηρο-
σκλήρωσης οι βασικοί φυσιοπαθολογικοί μηχανισμοί που κυριαρχούν είναι η φλεγμονή, η θρόμβωση
και το οξειδωτικό στρες. Η οξείδωση της λιποπρωτεΐνης LDL θεωρείται ότι παίζει καθοριστικό ρόλο
στην εξέλιξη της βλάβης. Κατά την οξείδωση της παράγονται ισχυρά προ-φλεγμονώδη μόρια, όπως είναι
ο Παράγοντας Ενεργοποίησης των Αιμοπεταλίων (PAF) και τα οξειδωμένα φωσφολιποειδή (οξειδωμένες
φωσφατιδυλοχολίνες, oxPC), στα οποία οφείλει κατά κύριο λόγο την αθηρογόνο δράση της. Τα βασικά
στάδια της αθηροσκληρωτικής βλάβης είναι η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, η διήθηση της λιποπρωτεΐνης
LDL στον υποενδοθηλιακό χώρο και η οξείδωση της, η μετατροπή των μακροφάγων σε αφρώδη κύτ-
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ταρα, ο πολλαπλασιασμός και η μετανάστευση των λείων μυϊκών κυττάρων και τέλος ο σχηματισμός
του θρόμβου. 
Τα βιοχημικά μονοπάτια που λαμβάνουν χώρα στους βασικούς φυσιοπαθολογικούς μηχανισμούς (φλεγ-
μονή, θρόμβωση και οξειδωτικό στρες) αποτελούν τους στόχους για τα βιοδραστικά συστατικά των τρο-
φίμων. 

Οξειδωτικό στρες
Το οξυγόνο και το μονοξείδιο του αζώτου είναι δύο μόρια απαραίτητα για τη διατήρηση της ζωής. Παρόλα
αυτά συμμετέχουν σε πολλές οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις του οργανισμού, κατά τις οποίες μπορεί να
δημιουργηθούν ελεύθερες ρίζες. Οι όροι ενεργές μορφές οξυγόνου (ROS, reactive oxygen species) και
ενεργές μορφές αζώτου (ΝOS, nitrogen reactive oxygen species) περιλαμβάνουν όλες τις ελεύθερες
ρίζες που περιέχουν οξυγόνο ή/και άζωτο καθώς και όλες τις ενώσεις που μπορούν γρήγορα να μετα-
τραπούν σε αυτές. Οι βιοχημικές αντιδράσεις, που πραγματοποιούνται στον οργανισμό σε φυσιολογικές
συνθήκες και παράγουν ενεργές μορφές είναι η αναπνευστική αλυσίδα, οι ενζυμικές αντιδράσεις οξει-
δασών (οξειδάση της αιμοσφαιρίνης, NADPH οξειδάση, οξειδάση της ξανθίνης, το κυτόχρωμα P450,
λιπο-οξυγονάση, κυκλο-οξυγονάση) και οι μη ενζυμικές αντιδράσεις με προ-οξειδωτικά μέταλλα (χαλκό,
σίδηρο). Στον οργανισμό υπάρχουν συστήματα προστασίας από τις ενεργές μορφές που περιλαμβάνουν
τη διαμερισματοποίησή τους μέσα στο κύτταρο, τα ενδογενή (γλουταθειόνη, ουρικό οξύ, κτλ) και εξωγενή
αντιοξειδωτικά μόρια, τις πρωτεΐνες δέσμευσης προ-οξειδωτικών μετάλλων και τα ενζυμικά αμυντικά
συστήματα (υπεροξειδάση της γλουταθειόνης, δισμουτάση, καταλάση κτλ). Ως οξειδωτικό στρες ορίζεται
η ανισορροπία μεταξύ προ- και αντι-οξειδωτικών ενώσεων προς όφελος των προ-οξειδωτικών. Το οξει-
δωτικό στρες έχει και φυσιολογικές λειτουργίες στον οργανισμό. Η παρατεταμένη όμως παραγωγή  ROS
και ΝOS, είναι επικίνδυνη για τον οργανισμό και μπορεί να προκαλέσει την καταστροφή των μακρομορίων
(πρωτεϊνών, λιποειδών, DNA) οδηγώντας στον κυτταρικό θάνατο και σε πολλές παθολογικές καταστά-
σεις.

Αιμόσταση
Σε περιπτώσεις τραυματισμού του ενδοθηλίου από διάφορους λόγους, υπάρχει διαρροή του αίματος
στον υπο-ενδοθηλιακό χώρο, ο οποίος εκτίθεται στο αίμα και στις πρωτεΐνες που αυτό περιέχει. Ο ορ-
γανισμός, στην προσπάθεια να επουλώσει τον τραυματισμό και να περιορίσει την απώλεια αίματος (αι-
μόσταση), δημιουργεί ένα ινώδες κάλυμμα το οποίο ονομάζεται θρόμβος και αποτελείται από αιμοπετάλια
και πρωτεΐνες της πήξης του αίματος. Σημαντικό ρόλο στη δημιουργία του θρόμβου παίζουν τα αιμοπε-
τάλια τα οποία είναι σε φυσιολογικές καταστάσεις δεν προσκολλώνται στο ενδοθήλιο. Σε καταστάσεις
όμως που έχει υποστεί βλάβη το αγγειακό τοίχωμα τα συστατικά του υπο-ενδοθηλιακού χώρου (όπως
το κολλαγόνο και ο vWF) εκτίθενται στην αιματική κυκλοφορία και δεσμεύονται με τις γλυκοπρωτεΐνες
(ιντεγκρίνες) στη μεμβράνη των αιμοπεταλίων οδηγώντας σε προσκόλληση τους στον υπο-ενδοθήλιο.
Οι παράγοντες που προκαλούν τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων ονομάζονται αγωνιστές και μπορεί
να παράγονται από τα ίδια τα αιμοπετάλια ή άλλα κύτταρα που εμπλέκονται στη διαδικασία. Μεταξύ
αυτών είναι το ADP, η θρομβίνη, το κολλαγόνο, το αραχιδονικό οξύ και ο PAF. Η θρόμβωση ενισχύεται
από την πήξη του αίματος που περιλαμβάνει έναν καταρράκτη ενζυμικών αντιδράσεων οι οποίες κατα-
λήγουν στο σχηματισμό του ενζύμου που καταλύει την παραγωγή της θρομβίνης. 
Ο σχηματισμός του θρόμβου στο σημείο της βλάβης είναι ένα μεταβατικό στάδιο στην επιδιόρθωση του
αγγείου. Η απομάκρυνση ή λύση του γίνεται μέσω ενός καταρράκτη ενζυμικών αντιδράσεων που ονο-
μάζεται ινωδόλυση. Το πλασμινογόνο είναι μια πρωτεΐνη του πλάσματος που έχει μεγάλη συγγένεια για
το ινώδες και ενσωματώνεται στο σχηματιζόμενο ινώδες δίκτυο. Ειδικές πρωτεΐνες όπως είναι ο ιστικός
ενεργοποιητής του πλασμινογόνου (t-PA, tissue-Plasminogen Activator) μετατρέπουν το πλασμινογόνο
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στην ενεργή μορφή του, που είναι η πλασμίνη, η οποία διασπά το ινώδες. 
Σε παθολογικές καταστάσεις παρατηρείται δυσλειτουργία του συστήματος της αιμόστασης με αυξημένη
θρόμβωση ή/και μειωμένη ινωδόλυση.

Φλεγμονή  
Η φλεγμονή αποτελεί μία φυσιολογική πολύπλοκη τοπική αντίδραση του οργανισμού στη βλάβη των
ιστών ή στις λοιμώξεις η οποία περιλαμβάνει έναν καταρράκτη διεργασιών που στο σύνολό τους ονο-
μάζονται «φλεγμονώδης απόκριση». Στη διαδικασία της φλεγμονής συμμετέχουν διάφορα κύτταρα του
αιμοποιητικού συστήματος, των ιστών και πολλά μόρια-σήματα τα οποία έχουν ρόλο μεσολαβητών της
φλεγμονής. Από τα βασικά κύτταρα που εμπλέκονται είναι τα αιμοπετάλια, τα μονοκύτταρα/μακροφάγα,
τα ενδοθηλιακά και τα λεία μυϊκά κύτταρα. Οι μεσολαβητές της φλεγμονής προέρχονται είτε από κύτταρα
που εμπλέκονται στη διαδικασία της τοπικής φλεγμονώδους απόκρισης είτε προέρχονται από τους μι-
κροοργανισμούς που εισβάλλουν. Ανάμεσά τους είναι οι πρωτεΐνες οξείας φάσης, η ισταμίνη, οι κινίνες,
τα ένζυμα του συστήματος πήξης, οι κυτταροκίνες, τα εικοσανοειδή και ο PAF. Μετά το τέλος της φλεγ-
μονώδους απόκρισης ο ιστός επουλώνεται και αναπλάθεται. Βασικό ρόλο στη φλεγμονώδη απόκριση
παίζει ο μεταγραφικός παράγοντας ΝFκΒ ο οποίος είναι υπεύθυνος για την έκφραση των προ-φλεγμο-
νωδών γονιδίων και οι πρωτεϊνικές κινάσες που ενεργοποιούνται από μιτογόνα (ΜΑΡΚ).
Αν και η φλεγμονώδης απόκριση προστατεύει - αρχικά - τον οργανισμό από τη βλάβη των ιστών ή από
τη λοίμωξη ή από τον τραυματισμό η μη σωστή ρυθμισή της οδηγεί σε αύξηση των προ-φλεγμονωδών
ή/και μείωση των αντι-φλεγμονωδών μεσολαβητών η οποία εμπλέκεται σε πολλές παθολογικές κατα-
στάσεις.

Βιοδραστικά συστατικά
Φαινολικά συστατικά
Τα φαινολικά συστατικά βρίσκονται σε αφθονία στα λαχανικά, τα φρούτα, το κρασί, το κακάο, το τσάι,
τα μπαχαρικά και τα βότανα. Βάση του σκελετού τους, μπορούν να χωριστούν στα φλαβονοειδή (φλα-
βόνες, ισοφλαβόνες, ανθοκυανίνες, προανθοκυανιδίνες, φλαβονόλες φλαβανόνες, κατεχίνες) και στα
μη φλαβονοειηδή  (φαινολικά οξέα, στιλβένια, λιγνάνια). Στα όσπρια και στα δημητριακά υπάρχουν κυ-
ρίως φλαβονοειδή, φαινολικά οξέα και ταννίνες. Το ελαιόλαδο περιέχει κυρίως φαινολικά οξέα. Οι ξηροί
καρποί είναι πλούσιοι στις ταννίνες και τα κρεμμύδια σε γλυκοζίτες τις κερκετίνης. Το κρασί, κυρίως το
κόκκινο, είναι πλούσιο σε φαινολικά συστατικά και κυρίως φαινολικά οξέα, φλαβονόλες (κατεχίνη, κερ-
κετίνη, καεμφερόλη), στιλβένια (ρεσβερατρόλη) ενώ τα λευκά κρασία είναι πλούσια σε τυροσόλη και
υδροξυτυροσόλη. Το τσάι είναι πλούσιο σε κατεχίνες και φλαβονόλες.
Οι πρώτες βιολογικές δράσεις που αποδόθηκαν στις φαινολικές ενώσεις βασίζονται στην αντι-οξειδω-
τική τους ικανότητα και αυτό λόγω της ύπαρξης του φαινολικού δακτυλίου στη δομή τους. Η ικανότητα
τους να δρουν ως εκκαθαριστές ελευθέρων ριζών ή δεσμευτές προ-οξειδωτικών μετάλλων φαίνεται
να εξαρτάται από τον αριθμό των ελευθέρων υδροξυλίων καθώς και τον αριθμό αλλά και το είδος των
υποκαταστατών πάνω στους δακτυλίους. Τελευταία έχει αρχίσει να εκτιμάται η ικανότητά τους να ανα-
στέλλουν ή να ενεργοποιούν ένζυμα που εμπλέκονται στις οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις, όπως η υπε-
ροξειδάση της γλουταθειόνης, η δισμουτάση, η καταλάση κτλ. Επιπλέον, έχει γίνει σαφές ότι εκτός από
την αντι-οξειδωτική τους δράση εμφανίζουν αντι-θρομβωτική και αντι-φλεγμονώδη δράση. Παρακάτω
θα δοθούν κάποια παραδείγματα φαινολικών ενώσεων και κάποιες βασικές βιολογικές τους δράσεις.
Η ρεσβερατρόλη είναι στιλβένιο η κύρια πηγή της είναι τα σταφύλια, το κρασί, τα φιστίκια και τα μούρα.
Υπάρχουν δεδομένα ότι η ρεσβερατρόλη αναστέλλει την οξείδωση της LDL, εκκαθαρίζει τις ελεύθερες
ρίζες, αναστέλλει την λιπο-οξυγονάση και αναστέλλει τα ενζυμικά συστήματα παραγωγής ROS στα μα-
κροφάγα. Επίσης η ρεσβερατρόλη έχει βρεθεί ότι έχει αντι-φλεγμονώδη δράση αφού μειώνει την έκ-
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φραση των εκκαθαριστών υποδοχέων στα μακροφάγα κύτταρα οδηγώντας στη μείωση των αφρωδών
κυττάρων, μειώνει την επαγόμενη από TNFa και IL-1 αύξηση των μορίων προσκόλλησης VCAM, ICAM
οδηγώντας σε μείωση  της προσκόλλησης των μονοκυττάρων στο ενδοθήλιο και αναστέλλει την δράση
των ενζύμων βιοσύνθεσης του PAF. Επίσης η ρεσβερατρόλη έχει βρεθεί ότι έχει αντι-θρομβωτική δράση
αφού αναστέλλει την συσσώρευση των αιμοπεταλίων από διάφορους συσσωρευτικούς παράγοντες
(ADP, PAF, θρομβίνη) και την έκφραση του ιστικού παράγοντα (tissue factor) που εμπλέκεται στην έναρξη
του καταρράκτη της πήξης και τη δημιουργία θρόμβου. 
Η κερκετίνη ανήκει στις φλαβονόλες και κύρια πηγή της είναι τα κρεμμύδια, το μπρόκολο και τα μήλα.
Είναι ισχυρός εκκαθαριστής ελευθέρων ριζών και μειώνει την οξείδωση της LDL από τα μακροφάγα.
Επιπρόσθετα σε μακροφάγα κύτταρα διεγερμένα με LPS ή κυτταροκίνες έχει βρεθεί ότι μειώνει την πα-
ραγωγή ΝΟ, μέσω ρύθμισης της έκφρασης της συνθάσης του ΝΟ, και την παραγωγή TNFa. Η δράση
αυτή πιθανώς οφείλεται στην αναστολή της δράσης του μεταγραφικού παράγοντα NF-κΒ, μέσω δέσμευ-
σης των ελεύθερων ριζών οι οποίες είναι γνωστό ότι εμπλέκονται στην ενεργοποίηση του NF-κΒ αλλά
και μέσω μειωμένης σύνδεσης του NF-κΒ στο DNA. Στο πλαίσιο αυτό έχει βρεθεί ότι η κερκετίνη μειώνει
την φωσφορυλίωση των MAPK κινασών μπλοκάροντας την παραγωγή TNFa.
Η τυροσόλη, η υδροξυτυροσόλη και η ολευροπαΐνη είναι φαινολικες ενώσεις που βρίσκονται κυρίως
στο ελαιόλαδο. Έχει βρεθεί ότι αναστέλλουν τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων μέσω αναστολής του
μεταβολισμού των εικοσανοειδών. Συγκεκριμένα αναστέλλουν την λιπο-οξυγονάση (5-LO, 15-LO) και
τη βιοσύνθεση των λευκοτριενίων  και μειώνουν την έκφραση της κυκλο-οξυγονάσης μέσω αναστολής
του NF-κB. Η τυροσόλη και η ολευροπαΐνη έχει  επίσης βρεθεί ότι αναστέλλει την προκαλούμενη από
PAF συσσώρευση αιμοπεταλίων. 

Φυτοοιστρογόνα
Τα φυτο-οιστρογόνα είναι δι-φαινολικά συστατικά (ισοφλαβόνες, κουμεστάνια και λιγνάνια) τα οποία
δεσμεύονται στους υποδοχείς των οιστρογόνων και δρουν τόσο ως αγωνιστές όσο και ως ανταγωνιστές
των οιστρογόνων. Οι ισοφλαβόνες γενιστείνη και δαïδζεΐνη βρισκονται κυρίως στη σόγια και τα λιγνάνια
στο λιναρόσπορο (flaxseed), αλλά βρίσκονται και στη σόγια, στα φρούτα και τα λαχανικά. Η γενιστείνη
έχει αναφερθεί ότι ενισχύει τη δραστικότητα πολλών αντιοξειδωτικών ενζύμων όπως η καταλάση, η
υπεοξειδάση της γλουταθειόνης, η αναγωγάση της γλουταθειόνης και η δισουτάση. Επίσης η γενιστείνη
εχεί βρεθεί ότι αναστέλλει τη παραγωγή ΝΟ και την έκφραση και δραστικότητα της συνθάσης του ΝΟ σε
μακροφάγα κύτταρα. Η γενιστείνη και η δαïδζεΐνη μειώνουν τη δράση της κυκλο-οξυγονάσης (COX-2)
και δρουν ως αγγειοδιασταλτικά, μειώνοντας τη σύνθεση της αγγειοσυσταλτικής προσταγλαδίνης H2
και ενεργοποιώντας τη σύνθεση της αγγειοδιασταλτικής προσταγλαδίνης I2. Δρουν επίσης και ως αντι-
θρομβωτικά, αφού μειώνουν τους υποδοχείς του θρομβοξανίου A2 στα αιμοπετάλια και μειώνουν τον
σχηματισμό της θρομβίνης. Τα λιγνάνια είναι ισχυροί αναστολείς του PAF.   

Κλασικά λιποειδή
Μια κατηγορία βιοδραστικών συστατικών είναι τα λιποειδή δηλαδή μόρια μη υδατοδιαλύτα τα οποία δια-
λύονται σε οργανικούς διαλύτες. Τέτοια μόρια έχουν βρεθεί στο ελαιόλαδο, το κρασί και το ψάρι. Η λι-
ποφυλικότητα αυτών των μορίων τους προσδίδει διαφορετικές βιολογικές δράσεις από τα υδατοδιαλυτά
βιοδραστικά συστατικά αφού έχουν την ικανότητα να αλληλεπιδρούν με τις λιπόφιλες μεμβράνες των
κυττάρων. Σε αυτή τη κατηγορία έχουν βρεθεί γλυκο-λιποειδή και φώσφο-γλυκο-λιποειδή με σκελετό
γλυκερόλης καθώς και γλυκοζίτες φαινολικών ενώσεων με υποκαταστάτες ακετυλο-ομάδες που έχουν
την ικανότητα να αναστέλλουν την προκαλούμενη από PAF συσσώρευση αιμοπεταλίων. Επίσης εκχύλι-
σμα πολικών λιποειδών από ελαιόλαδο έχει βρεθεί ότι αναστέλλει την ανάπτυξη των αθηρωματικών
πλακών και ενισχύει την υποστροφή αυτών σε υπερχοληστερολαιμικά κουνέλια.
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Λυκοπένιο
Το λυκοπένιο ανήκει στα καροτενοειδή και βρίσκεται κατά κύριο λόγω στις ντομάτες και τα προϊόντα
που προέρχονται από αυτές. Έχει συσχετισθεί με μειωμένο κίνδυνο από χρόνιες παθήσεις, όπως ο καρ-
κίνος και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Κύρια δράση του θεωρείται η αντι-οξειδωτική μέσω μείωσης της
οξείδωσης της LDL και αλλά αύξησης της δραστικότητας της καταλάση, της υπεοξειδάση της γλουτα-
θειόνης και της δισουτάσης. Στο επίπεδο της φλεγμονής έχει βρεθεί ότι αναστέλλει την παραγωγή PAF
από τα ενδοθηλιακά κύτταρα, μέσω αναστολής του ενζύμου λυσο-PAF ακετυλοτρασνφεράση, αναστέλλει
την παραγωγή προ-φλεγμονωδών κυτταροκινών, τροποποιεί την έκφραση της κυκλο-οξυγονάσης και
της λιπο-οξυγονάσης και τροποποιεί τα μονοπάτια μεταγωγής σήματος μέσω αναστολής της δράσης
του μεταγραφικού παράγοντα NF-κΒ, και της δράσης των MAPK κινασών. Επιπλέον έχει βρεθεί ότι ανα-
στέλλει την επαγόμενη από κολλαγόνο και αραχιδονικό οξύ συσσώρευση των αιμοπεταλίων.

Οργανικές ενώσεις θείου
Κύρια πηγή των οργανικών ενώσεων θείου είναι το σκόρδο και το κρεμμύδι. Χωρίζονται στις υδροδια-
λυτές ενώσεις όπως είναι θειούχα παράγωγα αμινοξέων (S-αλλυλοκυστείνη, S-αλλυλομερκαπτοκυ-
στείνη) και λιποδιαλυτές όπως η αλισίνη και διάφορα αλλυλο-σουλφίδια. Εκχυλίσματα σκόρδου έχουν
βρεθεί να αναστέλλουν την προκαλούμενη από PAF συσσώρευση των αιμοπεταλίων. Οι πιο δραστικές
ενώσεις έχουν χαρακτηριστεί δομικά και έχει πιστοποιηθεί ότι αναστέλλουν in vitro την επαγόμενη από
PAF έκθεση στη μεμβράνη των αιμοπεταλίων υποδοχέων του ινωδογόνου καθώς και την ενεργοποίηση
της πρωτεϊνικής κινάσης C, και την αύξηση του ενδοκυτταρικού Ca2+. Επιπλέον έχει βρεθεί ότι έχουν
αντιοξειδωτική δράση μέσω αύξησης των επιπέδων γλουταθειόνης και ενίσχυσης της δράσης της κα-
ταλάσης, της υπεροξειδάση της γλουταθειόνης και της δισουτάσης, επίσης μειώνει την παραγωγή λιπο-
ειδικών υπεροξειδίων. Τέλος, έχει αναφερθεί ότι αναστέλλουν την επαγόμενη από  TNFa και Η2Ο2
ενεργοποίηση του NF-κΒ σε Τ κύτταρα.

Διαιτητικές ίνες
Οι διαιτητικές ίνες, είναι μια ευρεία κατηγορία των μη-εύπεπτων συστατικών των τροφίμων η οποία πε-
ριλαμβάνει μη αμυλούχους πολυσακχαρίτες, ολιγοσακχαρίτες και λιγνίνη. Κατατάσσονται με βάση τη
διαλυτότητα τους στο νερό, την ζύμωση τους ή όχι στο λεπτό έντερο, την ικανότητα τους να απορρο-
φούνται και το ιξώδες τους. Έχει βρεθεί, ότι έχουν προστατευτική δράση έναντι φλεγμονωδών νοσημά-
των στο έντερο (bowel disease) και καρκίνων, όπως στο παχύ έντερο. Η ύπαρξη τους μπορεί να
δεσμεύσει και να επηρεάσει την απορρόφηση άλλων συστατικών. Επίσης η ζύμωση μερικών ινών στο
γαστρεντερικό σωλήνα οδηγεί στην παραγωγή των διαφόρων βιοδραστικών συστατικών, όπως τα λι-
παρά οξέα βραχείας αλύσου (SCFAs), που μπορεί να να αλλάξει τη σύνθεση της μικροχλωρίδας γαστρεν-
τερικό σωλήνα. Θεωρείται ότι επιδρούν έμμεσα στην παραγωγή των λιποειδικών μεσολαβητών από τον
βλεννογόνο του εντέρου, προωθώντας την παραγωγή SCFAs που δρουν ως αναστολείς του NF-κB και
της παραγωγής προ-φλεγμονωδών κυτταροκινών. Η αντικαρκινική τους δράση φαίνεται ότι οφείλεται
εν μέρει στην τροποποίηση της δραστικότητας των ενζύμων του μεταβολισμού της σφιγγομυελίνης.

Συμπεράσματα
Τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιηθεί εντυπωσιακή εξέλιξη στην αποσαφήνιση των μηχανισμών
που τα βιοδραστικά συστατικά των τροφίμων εκδηλώνουν τη δράση τους. Το μεγαλύτερο μέρος των
δημοσιευμένων στοιχείων υποστηρίζει ότι μέσω των αντι-οξειδωτικών, αντι-φλεγμονωδών και αντι-
θρομβωτικών τους δράσεων τα βιο-δραστικά συστατικά μπορούν να έχουν ευεργετική επίδραση σε
φλεγμονώδεις ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων διαβήτη, παχυσαρκίας, καρδιαγγειακές ασθένειες, τον
καρκίνο και τη γήρανση. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα ανοικτά ερωτήματα τα οποία παρεμποδίζουν την κλι-
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νική χρήση αυτών των φυσικών ενώσεων. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όπως η βιο-διαθεσιμότητα
τους και η δράση των  μεταβολιτών τους, οι πιθανές αλληλεπιδράσεις στην ενδοκυτταρική σηματοδότηση
που μπορεί να έχουν απρόβλεπτα αποτελέσματα ανάλογα με τον τύπο του κυττάρου, τη νόσο που μελε-
τήθηκαν, και το ερέθισμα εφαρμόζεται, καθώς και η πιθανή συνεργαστική ή ανταγωνιστική δράση των
συστατικών. Παρά αυτούς τους περιορισμούς, η διατροφή ως μέσο για τον έλεγχο της εμφάνισης και
της εξέλιξης των νοσημάτων είναι δυνητικά μια βιώσιμη στρατηγική σε συνδυασμό, όπου χρειάζεται, με
άλλα θεραπευτικά μέτρα.
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Συστάσεις άσκησης στον καρδιαγγειακό ασθενή: 
είδος και δοσολογία

Κωνσταντίνος Αναστασίου, PhD
Επιστημονικός Συνεργάτης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 

Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα, και συγκεκριμένα η στεφανιαία νόσος και τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια
αποτελούν το βασικό παράγοντα θνησιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένας από τους βασικούς παρά-
γοντες ο οποίος μπορεί να τροποποιηθεί προς όφελος της υγείας ως προς τα καρδιαγγειακά νοσήματα
είναι η αύξηση των επιπέδων φυσικής δραστηριότητας, τόσο σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, όσο
και σε δευτερογενές επίπεδο. Η τακτική φυσική δραστηριότητα σχετίζεται με μείωση του κινδύνου εμ-
φάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων, όπως επίσης μειώνει και παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται
με τα καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως η υπέρταση, η δυσ-λιπιδαιμία, η παχυσαρκία, ο διαβήτης τύπου 2,
η ινσουλινο-αντίσταση και η παρουσία θρομβογόνων παραγόντων (1). Προοπτικές μελέτες έχουν δείξει
ότι η καρδιο-πνευμονική ευρωστία σχετίζεται με μείωση του κινδύνου συνολικής θνησιμότητας και θνη-
σιμότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα άτομα με τη μικρότερη καρδιο-πνευμονική ευρωστία είχαν
αύξηση του κινδύνου για καρδιαγγειακή θνησιμότητα κατά έναν παράγοντα της τάξης του 5 σε σύγκριση
με τα περισσότερο εύρωστα άτομα (2). Οι ευεργετικές επιδράσεις της άσκησης στην καρδιαγγειακή υγεία
μπορούν να συνοψιστούν στη βελτίωση του λιπιδαιμικού προφίλ (3), στη μείωση της συστολικής και
διαστολικής πίεσης (4), τη μείωση του σωματικού βάρους (5), τη βελτίωση της ευαισθησίας στην ινσου-
λίνη και του γλυκαιμικού ελέγχου (6) και τη μείωση συστηματικών βιολογικών δεικτών που σχετίζονται
με την αθηρογένεση (7). Επιπρόσθετα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας στην πρόληψη και αντιμετώ-
πιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων μπορούν να θεωρηθούν επίσης η μείωση παραγόντων που σχε-
τίζονται με την πήξη του αίματος (8), η βελτίωση της λειτουργικότητας του αυτόνομου νευρικού
συστήματος (9) και η πρόληψη της μείωσης της λειτουργικότητας που επέρχεται με την γήρανση (10).
Στο κείμενο που ακολουθεί επισκοπούνται οι τρέχουσες συστάσεις για τη φυσική δραστηριότητα, τόσο
για το γενικό πληθυσμό, όσο και για τους ασθενείς με ήδη υπάρχοντα καρδιαγγειακά νοσήματα. 

Συστάσεις Φυσικής Δραστηριότητας για το Γενικό Πληθυσμό
Το 1995 το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων των ΗΠΑ και το Αμερικανικό Κολέγιο Αθλητιατρικής
εξέδωσαν την πρώτη συγκεκριμένη σύσταση για τη φυσική δραστηριότητα στο γενικό πληθυσμό, ανα-
γνωρίζοντας τη φυσική δραστηριότητα ως έναν σημαντικό παράγοντα για τη δημόσια υγεία (11). Σύμ-
φωνα με τη σύσταση αυτή, κάθε ενήλικας θα πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον 30 λεπτά ή
περισσότερο μέτριας έντασης άσκηση κατά τις περισσότερες ή κατά προτίμησης όλες τις ημέρες της
εβδομάδας. 
Το 2007, το Αμερικανικό Κολέγιο Αθλητιατρικής και η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρία εξέδωσαν μια
κοινή επίσημη θέση, ανανεώνοντας τις συστάσεις για τη φυσική δραστηριότητα στο γενικό πληθυσμό
(12). Οι συστάσεις αυτές μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα:

• Η προαγωγή και η διατήρηση της υγείας στους ενήλικες 18-65 ετών απαιτεί την ύπαρξη μέτριας έντασης
αεροβικής φυσικής δραστηριότητας ελάχιστης διάρκειας τουλάχιστον 30 λεπτών για 5 ημέρες την εβδο-
μάδα ή έντονης αεροβικής φυσικής δραστηριότητας ελάχιστης διάρκειας 20 λεπτών για τουλάχιστον 3
ημέρες την εβδομάδα. Συνδυασμοί μέτριας έντασης και έντονης αεροβικής άσκησης μπορούν να επιφέ-
ρουν το ίδιο θετικό αποτέλεσμα στην υγεία. Μέτριας έντασης φυσική δραστηριότητα είναι αυτή η οποία
αντιστοιχεί σε 3.0-6.0 μεταβολικά ισοδύναμα (ΜΕΤ), ενώ έντονες δραστηριότητες αυτές που αντιστοιχούν
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σε περισσότερα από 6 ΜΕΤ.
• Οι παραπάνω συστάσεις για την αεροβική φυσική δραστηριότητα είναι επιπρόσθετες των καθημερινών
δραστηριοτήτων, οι οποίες δε μπορούν να συνυπολογιστούν στα συνολικά επίπεδα φυσικής δραστηριό-
τητας αν διαρκούν λιγότερο από 10 λεπτά. 
• Η διατήρηση και η προαγωγή της καλής υγείας και της λειτουργικότητας μπορούν να ενισχυθούν ακόμη
περισσότερο από συμμετοχή σε δραστηριότητες που βελτιώνουν τη μυϊκή δύναμη και αντοχή. Συστή-
νονται επομένως 8-10 ασκήσεις αντιστάσεων οι οποίες θα πρέπει να εκτελούνται δύο ή και περισσότερες
ημέρες την εβδομάδα, στις οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αντιστάσεις που θα επιτρέπουν 8-10
επαναλήψεις μέχρι την εξάντληση. Ένα τέτοιο πρόγραμμα θα πρέπει να διέπεται από την αρχή της προ-
οδευτικότητας στην προπόνηση και μπορεί να απαρτίζεται είτε από ασκήσεις με βάρη οι οποίες θα πρέπει
να χρησιμοποιούν όλες τις βασικές μυϊκές ομάδες ή και άλλες μορφές δραστηριότητας, όπως ασκήσεις
που χρησιμοποιούν ως αντίσταση το σωματικό βάρος. 
• Επιπλέον επίπεδα φυσικής δραστηριότητας μπορούν να επιφέρουν περαιτέρω οφέλη στην υγεία. 

Τα νέα στοιχεία που παρέχουν οι συστάσεις αυτές είναι ότι παρέχουν σαφείς οδηγίες για την ποσότητα
και την ποιότητα της φυσικής δραστηριότητας, αναγνωρίζουν τη σημασία των έντονων φυσικών δρα-
στηριοτήτων, οι οποίες μπορούν να αντικαταστήσουν, τουλάχιστον εν μέρει, τη μέτριας έντασης δρα-
στηριότητας, ότι παρέχουν ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα (10 λεπτά) κάτω από το οποίο οι
δραστηριότητες της καθημερινής ζωής δε μπορούν να συνυπολογιστούν στα συνολικά επίπεδα φυσικής
δραστηριότητας, ενώ αναγνωρίζουν και την αξία τη φυσικής δραστηριότητας μυϊκής ενδυνάμωσης στην
βελτίωση της υγείας. Σχετικά με τη φυσική δραστηριότητα αντιστάσεων, τόσο η Αμερικανική Καρδιολο-
γική Εταιρία, όσο και το Αμερικανικό Κολέγιο Αθλητιατρικής, αλλά και άλλοι οργανισμοί υγείας έχουν
πλέον εκδώσει συγκεκριμένες συστάσεις, σε ότι αφορά την ποιότητα και την συχνότητα με την οποία
συστήνεται να επιτελείται αυτού του είδους οι δραστηριότητα (13). Οι συστάσεις αυτές συνοψίζονται
στον Πίνακα 1.
Αν και αναγνωρίζονται τα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας, ωστόσο αναγνωρίζονται και συγκεκρι-
μένες καταστάσεις υγείας για τις οποίες αντενδείκνυται η σύσταση προπόνησης αντιστάσεων. Οι κατα-
στάσεις αυτές συμπεριλαμβάνουν τη μη ρυθμισμένη στεφανιαία νόσο, την μη αντιρροπούμενη καρδιακή
ανεπάρκεια, τις μη ρυθμισμένες αρρυθμίες, την σοβαρή πνευμονική υπέρταση (>180/110 mmHg), τη σο-
βαρή συμπτωματική αορτική στένωση, την οξεία μυοκαρδίτιδα/ενδοκαρδίτιδα/περικαρδίτιδα, τη μη ρυθ-
μισμένη υπέρταση (>180/110 mmHg), το διαχωριστικό ανεύρυσμα της αορτής, το σύνδρομο Marfan. Σε
γενικές γραμμές επίσης αντενδείκνυται η άσκηση αντιστάσεων σε ένταση της τάξης του 80-100% της
μίας μέγιστης επανάληψης σε ασθενείς με ενεργό υπερπλαστική ή διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια.
Αναγνωρίζονται επίσης και κάποιες καταστάσεις οι οποίες θεωρούνται ως σχετικές αντενδείξεις για την
προπόνηση αντιστάσεων και οι οποίες θα πρέπει να αξιολογούνται από το θεράποντα γιατρό. Οι κατα-
στάσεις αυτές περιλαμβάνουν την παρουσία βασικών παραγόντων κινδύνου για στεφανιαία νόσο, την
παρουσία διαβήτη σε οποιαδήποτε ηλικία, τη μη ρυθμισμένη μέτρια υπέρταση (>160/100 mmHg), τα χα-
μηλά επίπεδα λειτουργικότητας, την παρουσία κάποιων περιορισμών στο μυοσκελετικό σύστημα και την
ύπαρξη βηματοδότη.  

Συστάσεις Φυσικής Δραστηριότητας για τον Καρδιαγγειακό Ασθενή
Αν και πλέον η φυσική δραστηριότητα συστήνεται και στα πλαίσια ήδη υπάρχουσας καρδιαγγειακής
νόσου, ωστόσο υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει πρώτα να ελεγχθούν για το κάθε
άτομο ξεχωριστά . Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρία διακρίνει τρεις κατηγορίες κινδύνου για τη συμ-
μετοχή σε ένα πρόγραμμα άσκησης για τα άτομα τα οποία έχουν αναπτύξει ήδη καρδιαγγειακή νόσο ή
έχουν μεγάλες πιθανότητες να αναπτύξουν στο μέλλον (14).
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Η κατηγοριοποίηση του κινδύνου αυτού και οι αντίστοιχες συστάσεις για τη συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα
προπόνησης συνοψίζονται ως εξής:

1. Κατηγορία Α - Φαινομενικά Υγιή άτομα
Α-1: παιδιά, έφηβοι, άντρες <45 ετών και γυναίκες πριν την εμμηνόπαυση, χωρίς 
συμπτώματα ή διάγνωση καρδιαγγειακής νόσου ή παρουσία βασικών παραγόντων 
κινδύνου
Α-2: Άντρες ≥ 45 ετών και γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, χωρίς συμπτώματα ή διάγνωση 
καρδιαγγειακής νόσου και με <2 παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου 
Α-3: Άντρες ≥ 45 ετών και γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, χωρίς συμπτώματα ή διάγνωση 
καρδιαγγειακής νόσου και με ≥ 2 παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου 

Συστάσεις:
• Δεν απαιτούνται κάποιοι ιδιαίτεροι περιορισμοί για τη φυσική δραστηριότητα, σε σύγκριση με τις συ-
στάσεις για το γενικό πληθυσμό. 
• Δεν απαιτείται επίβλεψη κατά τη φυσική δραστηριότητα
• Δεν απαιτείται ηλεκτροκαρδιογραφικός έλεγχος και έλεγχος της πίεσης κατά τη φυσική δραστηριό-
τητα
• Τα άτομα της κατηγορίας Α-2 και ακόμη περισσότερο τα άτομα της κατηγορίας Α-3 συστήνεται να υπο-
βληθούν σε ιατρική εξέταση και πιθανότατα και σε ελεγχόμενη δοκιμασία κόπωσης πριν την ένταξή τους
σε ένα πρόγραμμα έντονης άσκησης. 

2. Κατηγορία Β - Παρουσία γνωστής καρδιαγγειακής νόσου με μικρό κίνδυνο για επιπλοκές κατά
την εκτέλεση έντονης άσκησης

Β-1: Στεφανιαία νόσος σε σταθερή κατάσταση (έμφραγμα του μυοκαρδίου, bypass, 
στεφανιαία αγγειοπλαστική, στηθάγχη, μη φυσιολογική δοκιμασία άσκησης μη  φυσιολογική 
στεφανιαία αγγειογραφία
Β-2: Βαλβιδική καρδιακή νόσο, εξαιρουμένων καταστάσεων σοβαρής στένωσης ή παλινδρό-
μησης, με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται παρακάτω
Β-3: Συγγενή καρδιοπάθεια
Β-4: Καρδιομυοπάθεια: σταθεροί ασθενείς με κλάσμα εξώθησης ≤30%
Β-5: Διαταραχές στο τεστ κόπωσης οι οποίες δε μπορούν να κατηγοριοποιηθούν 
στην κατηγορία Γ

Κλινικά χαρακτηριστικά (θα πρέπει να πληρούνται όλα τα παρακάτω)
1. Κατηγοριοποίηση Ι ή ΙΙ στο Σύστημα κατάταξης της Εταιρίας Καρδιολογίας της Νέας Υόρκης
2. Ανοχή άσκησης >6 ΜΕΤ
3. Δεν υπάρχουν ενδείξεις καρδιακής ανεπάρκειας
4. Καμία ένδειξη ισχαιμίας του μυοκαρδίου ή στηθάγχης σε ηρεμία ή κατά το τεστ κόπωσης μέχρι τα 6
ΜΕΤ
5. Επαρκής αύξηση της συστολικής πίεσης κατά τη διάρκεια της άσκησης
6. Απουσία κολπικής ταχυκαρδίας κατά την ηρεμία ή κατά τη διάρκεια άσκησης
7. Ικανότητα ρύθμισης της έντασης της άσκησης από το ίδιο το άτομο 
Συστάσεις
• Η φυσική δραστηριότητα θα πρέπει να εξατομικεύεται και η συνταγογράφηση της άσκησης να γίνεται
από έμπειρα άτομα και να τυγχάνει έγκρισης από τον πρωτογενή πάροχο υγειονομικής περίθαλψης
• Η ιατρική επίβλεψη κατά τα πρώτα στάδια της συνταγογράφησης της άσκησης είναι επιθυμητή
• Απαιτείται επίβλεψη από το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, μέχρι το άτομο να μπορεί από μόνο
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του να ελέγχει τα επίπεδα φυσικής του δραστηριότητας. Το μη ιατρικό προσωπικό θα πρέπει να είναι εκ-
παιδευμένο σε θέματα καρδιοπνευμονικής ανάνηψης. 
• Κατά τα πρώτα στάδια της συνταγογράφησης είναι χρήσιμη η ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση
και η παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης. 

3. Κατηγορία Γ - Παρουσία μέτριου ή υψηλού κινδύνου καρδιακών επιπλοκών κατά τη διάρκεια
της άσκησης ή ανικανότητα του ατόμου να ρυθμίσει από μόνο του την ένταση της άσκησης ανάλογα
με τις συστάσεις 

Γ-1: Στεφανιαία νόσος με τα κλινικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται παρακάτω
Γ-2: Βαλβιδική καρδιακή νόσο, εξαιρουμένων καταστάσεων σοβαρής στένωσης ή παλινδρό
μησης, με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται παρακάτω
Γ-3: Συγγενή καρδιοπάθεια
Γ-4: Καρδιομυοπάθεια: σταθεροί ασθενείς με κλάσμα εξώθησης ≤30% και χαρακτηριστικά που
περιγράφονται παρακάτω, αλλά όχι υπερτροφική καρδιομυοπάθεια 
Γ-5: Κολπικές αρρυθμίες που δεν ελέγχονται ικανοποιητικά

Κλινικά χαρακτηριστικά (θα πρέπει να πληρούνται όλα τα παρακάτω)
1. Κατηγοριοποίηση ΙΙΙ ή ΙV στο Σύστημα κατάταξης της Εταιρίας Καρδιολογίας της Νέας Υόρκης
2. Ανοχή άσκησης <6 ΜΕΤ
3. Στηθάγχη ή κατάσπαση του ST σε άσκηση <6 ΜΕΤ
4. Μείωση της συστολικής πίεσης κάτω από τα επίπεδα ηρεμίας κατά τη διάρκεια της άσκησης
5. Κολπική ταχυκαρδία κατά τη διάρκεια της άσκησης
6. Προηγούμενο επεισόδιο καρδιακής ανακοπής η οποία δεν εμφανίστηκε ως αποτέλεσμα εμφράγματος
του μυοκαρδίου 
7. Οποιοδήποτε ιατρικό πρόβλημα το οποίο θεωρείται απειλητικό για τη ζωή από το θεράποντα γιατρό
Συστάσεις
• Η φυσική δραστηριότητα θα πρέπει να εξατομικεύεται και η συνταγογράφηση της άσκησης να γίνεται
από έμπειρα άτομα και να τυγχάνει έγκρισης από τον πρωτογενή πάροχο υγειονομικής περίθαλψης
• Η ιατρική επίβλεψη είναι επιβεβλημένη σε όλες τις προπονήσεις, μέχρι να είναι βέβαιη η ασφάλεια του
ατόμου 
• Η ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση και η παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης είναι απαραί-
τητα στοιχεία μέχρι να είναι βέβαιο ότι έχει εξασφαλισθεί η ασφάλεια του ατόμου 

4. Κατηγορία Δ - Μη σταθερή νόσος με ανάγκη μείωσης της δραστηριότητας
Δ-1: Μη σταθερή ισχαιμία
Δ-2: Σοβαρή και συμπτωματική βαλβιδική στένωση ή παλινδρόμηση 
Δ-3: Συγγενή καρδιοπάθεια
Δ-4: Μη αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια
Δ-5: Μη ρυθμισμένες αρρυθμίες
Δ-6: Άλλες κλινικές καταστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να επιδεινωθούν με την άσκηση 

Συστάσεις
• Δε συνίσταται καμία φυσική δραστηριότητα για λόγους υγείας
• Η προσοχή θα πρέπει να εστιαστεί στην θεραπεία και την επαναφορά στην κατηγορία Γ ή και καλύτερα. 
• Όλες οι ημερήσιες δραστηριότητες θα πρέπει να συνταγογραφούνται από το θεράποντα γιατρό μετά
από εξατομικευμένη αξιολόγηση 

Ακολουθώντας την παραπάνω κατηγοριοποίηση ως προς το βαθμό κινδύνου σε έναν καρδιαγγειακό
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ασθενή, οι γενικές συστάσεις για τη φυσική δραστηριότητα μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα:
sΦυσική δραστηριότητα αντοχής

sΣυχνότητα: 5 ημέρες/εβδομάδα ή και περισσότερο
sΈνταση άσκησης: 55-90% της μέγιστης προβλεπόμενης καρδιακής συχνότητας ή 40-80% τη
μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου ή της καρδιακής εφεδρείας ή σε έναν βαθμό αντιλαμβανόμε-
νης κόπωσης 12-16 στην κλίμακα Borg
sΔιάρκεια: 30-60 λεπτά

sΦυσική δραστηριότητα αντιστάσεων
sΣυχνότητα: 2-3 ημέρες/εβδομάδα
sΈνταση άσκησης: 50-80% της μίας μέγιστης επανάληψης ή σε έναν βαθμό αντιλαμβανόμενης
κόπωσης 12-16 στην κλίμακα Borg
s1-3 σετ των 8-15 επαναλήψεων 
sΑσκήσεις τόσο για τον κορμό και τα άνω άκρα, όσο και για τα κάτω άκρα
sΔιάρκεια: 30-45 λεπτά 

Συστάσεις Φυσικής Δραστηριότητας ως μέσο αποκατάστασης μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο 
Η φυσική δραστηριότητα μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο είναι είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πρό-
ληψη δευτερογενών επιπλοκών, όπως την επανεμφάνιση ενός δεύτερου εγκεφαλικού επεισοδίου ή
άλλων καρδιαγγειακών επιπλοκών (15). 
Η φροντίδα ενός ασθενή και οι στόχοι ως προς τη φυσική δραστηριότητα θα πρέπει να είναι εξατομικευ-
μένοι και να ξεκινούν ήδη στην οξεία φάση, κατά τη διάρκεια νοσηλείας. Στη φάση αυτή, ο στόχος θα
πρέπει να είναι η πρόληψη επιπλοκών της κατάκλισης, όπως της απώλειας ηλεκτρολυτών, της μείωσης
του όγκου του πλάσματος, της μείωσης της καρδιακής συχνότητας και της πρόσληψης οξυγόνου ηρεμίας,
της θρομβοεμβολής ,της ορθοστατικής δυσανεξίας ή και της κατάθλιψης. Η φυσική δραστηριότητα στη
φάση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει αργό περπάτημα, εναλλαγή όρθιας και καθιστής στάσης και δραστη-
ριότητες σε καθιστή στάση. Η γενική σύσταση θα πρέπει να είναι ότι οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει
να προκαλούν μια αύξηση στην καρδιακή συχνότητα της τάξης των 10-20 παλμών/λεπτό ή αντιλαμβα-
νόμενη κόπωση της τάξης του ≤11 στην κλίμακα του Borg (μέγιστο εύρος 6-20).
Στη φάση της αποκατάστασης η φυσική δραστηριότητα θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο αεροβικές ασκή-
σεις, όσο και ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης. Οι αεροβικές ασκήσεις θα πρέπει να κινητοποιούν μεγάλες
μυϊκές ομάδες, όπως για παράδειγμα στατικό ποδήλατο ή περπάτημα, και θα πρέπει να επιτελούνται στο
40-70% της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου ή της καρδιακής εφεδρείας ή στο 55-80% της μέγιστης καρ-
διακής συχνότητας ή σε αντιλαμβανόμενη κόπωση 11-14 στην κλίμακα Borg. Η διάρκεια θα πρέπει να
είναι 20-60 λεπτά (ή πολλαπλά 10-λεπτα) και η συχνότητα 3-5 ημέρες/εβδομάδα. Η φυσική δραστηριό-
τητα μυϊκής ενδυνάμωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει ασκήσεις για όλες τις μυϊκές ομάδες. Συστήνονται
1-3 σετ των 10-15 επαναλήψεων στο 50-80% της μίας μέγιστης επανάληψης. Οι συνολικές ασκήσεις
συστήνεται να είναι 8-10 και η συχνότητα 2-3 ημέρες/εβδομάδα, με προοδευτική αύξηση στην ένταση,
ανάλογα με την ανοχή του ατόμου. Επίσης συστήνονται στατικές διατάσεις διάρκειας 10-30 sec για 2-3
ημέρες/εβδομάδα. Τέλος συστήνονται φυσικές δραστηριότητες οι οποίες προάγουν τη νευρομυϊκή συ-
ναρμογή και την ισορροπία, όπως η γιόγκα ή αθλήματα με μπάλα, τα οποία προάγουν την συναρμογή
ματιού-χεριού η ποδιού. Οι φυσικές αυτές δραστηριότητες μπορούν να επιλέγονται συμπληρωματικά
των αεροβικών ασκήσεων ή των ασκήσεων μυϊκής ενδυνάμωσης, 2-3 ημέρες/εβδομάδα. 
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Πίνακας 1: Συστάσεις για τη φυσική δραστηριότητα αντιστάσεων και ευλυγισίας 
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Παρασκευή Κατσαούνου
Λέκτορας  Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Συντονίστρια Ομάδος Διακοπής του Καπνίσματος  Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας
Πρόεδρος Ομάδας Ελέγχου Καπνού & Προαγωγής Υγείας της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρίας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι ετησίως περισσότεροι από περισσότεροι από 1.3 δισε-
κατομμύρια είναι καπνιστές και 4.5 εκατομμύρια θάνατοι έχουν άμεση αιτιολογική σχέση με το κάπνισμα
[1, 2]. Διάφοροι τύποι καρκίνου[3-9], καρδιακές νόσοι[10-14], αγγειοπάθειες και αγγειακά εγκεφαλικά[15-
18], καθώς και χρόνιες αναπνευστικές νόσοι αποδεδειγμένα προκαλούνται λόγω της καπνιστικής συνή-
θειας[19-22]. Είναι καθολικά αποδεχτό το γεγονός ότι όσο νωρίτερα εγκαταλείψει κάποιος την καπνιστική
συνήθεια, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες να προσβληθεί από κάποιο νόσημα, αλλά και να επιμηκύνει
σημαντικά τη διάρκεια ζωής του[23].
Είναι πλέον  αναμφισβήτητο γεγονός, σύμφωνα με τους διεθνείς οργανισμούς ότι το κάπνισμα αποτελεί
όχι απλά μία «συνήθεια ενός τρόπου ζωής» αλλά ένα σημαντικό πρόβλημα κινδύνου υγείας που μπορεί
να προληφθεί  και να αντιμετωπισθεί θεραπευτικά[24], όπως γίνεται και με άλλους παράγοντες κινδύνου
πχ αντιμετώπιση της αυξημένης χοληστερόλης  ή της υπέρτασης. Ο καπνιστής, σύμφωνα με τον Παγκό-
σμιο Οργανισμό Υγείας, θα πρέπει να θεωρείται, να αντιμετωπίζεται και να θεραπεύεται ως ασθενής με
χρόνια εξάρτηση. Ειδικοί χώροι και εξειδικευμένοι επαγγελματίες υγείας ως προς τη διαδικασία διακοπής
θα πρέπει να υπάρχουν στις υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών υγείας όλων των βαθμίδων του υγειονομικού
συστήματος[25]. 
Η προσέγγιση και αντιμετώπιση της διακοπής του καπνίσματος αποτελεί πλέον ιατρικό θέμα και αντικεί-
μενο ειδικής ιατρικής θεραπευτικής  παρέμβασης. Η κατάλληλη ιατρική εκπαίδευση και ενημέρωση είναι
απαραίτητη για όλους τους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι οφείλουν μέσω ειδικών ιατρείων να βοηθή-
σουν τον καπνιστή-ασθενή[27]. 
Ο κύριος λόγος για τον οποίο ο καπνιστής-ασθενής θα πρέπει να συμβουλεύεται τα ιατρεία διακοπής
καπνίσματος οφείλεται στο γεγονός ότι το κάπνισμα δεν αποτελεί μόνο την υιοθέτηση μιας συγκεκριμένης
συμπεριφοράς αλλά δημιουργεί βιολογική και ψυχολογική εξάρτηση[28]. 
Η νικοτίνη αποτελεί τη βασική εξαρτισιογόνο ουσία, περισσότερο εξαρτησιογόνος κι από την κοκαϊνη
(σωματικά). Τα συμπτώματα στέρησης από τη νικοτίνη εμφανίζονται άμεσα, ακόμη και μετά από ολιγόωρη
αποχή. Επιπλέον επειδή δε γίνονται αντιληπτό ότι οφείλονται στη στέρηση της νικοτίνης, λόγω της μη
ειδικής τους φύσης(έντονη ανησυχία, κακή διάθεση, εκνευρισμός, ευερεθιετότητα, αδυναμία συγκέν-
τρωσης, καταθλικπτική διάθεση, αυξημένο αίσθημα πείνας και διαταραχές της γαστρεντερικής λειτουρ-
γίας), έχουν ως αποτέλεσμα να οδηγούν τον καπνιστή στη συνέχιση της καπνιστικής συνήθειας [29]. 
Τα συμπτώματα στέρησης σχετίζονται με τη βαρύτητα του εθισμού του καπνιστή, συνήθως διαρκούν από
μια εβδομάδα έως ένα μήνα και υποχωρούν σταδιακά μετά τη διακοπή του κανίσματος. Σπάνια, τα στε-
ρητικά συμπτώματα δύναται να εμφανισθούν και οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή δεδομένου ότι δε
σβήνει ποτέ η «ανάμνηση και μνήμη του τσιγάρου» (οργανική μνήμη) [30].  Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν
τριών ειδών φαρμακευτικές θεραπείες που βοηθούν με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια την
αντιμε΄τωπιση των στερητικών συμπτωμάτων, στα πλαίσια ειδικά προγραμμάτων βοήθειας[31]. Στα
προγράμματα αυτά οι συναντήσεις είναι ατομικές είτε ομαδικές[32].
Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και η πλειοψηφία των καπνιστών επιθυμεί να διακόψει το κάπνισμα περίπου
ένα 20-30% δύναται τελικά να το καταφέρει, ενώ μόλις σε ποσοστό 3% καταφέρνει να διακόψει μόνο
με τη δύναμη της θέλησης[1]. Εξαιρετικά χαμηλά είναι και τα ποσοστά που αφορούν εμφραγματίες, όπου
παρά το επιβεβλημένο της διακοπής μόνο το 14% διακόπτει. Τα ποσοστά αυτά αυξάνονται με συνδυασμό
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φαρμακευτικής και συμβουλευτικής σε 40% και άνω.
Οι ειδικοί οφείλουν να ενημερώνουν τους καπνιστές για τις επιβλαβείς συνέπειες στην υγεία τους, τα
βραχέα και μακροπρόθεσμα οφέλη διακοπής. Παράλληλα γίνεται συστηματική ενίσχυση των κινήτρων
τους, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τουςκαι εντάσσονται σε προγράμματα διακοπής. Πολύτιμοι
συνεργάτες του ιατρείου είναι η επισκέπτρια υγείας, ο ψυχολόγος και ο διαιτολόγος.
Σε κάθε επίσκεψη των καπνιστών σε χώρους υγείας θα πρέπει να καταγράφεται η καπνιστική τους συ-
νήθεια και να κατατάσσονται σύμφωνα με την προθυμία τους ή όχι να διακόψουν. Στη συνέχεια, με τη
βοήθεια ειδικών ερωτηματολογίων και εξετάσεων καταγράφεται η βαρύτητα της καπνιστικής έξης και
αξιολογείται η πρόθεση και η διάθεση διακοπής. Έχει βρεθεί ότι ακόμη και μια τρίλεπτη συμβουλευτική
παραίνεση μπορεί να συμβάλλει στη διαδικασία απεξάρτησης του καπνιστή[30].  

Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες καπνιστών:
1. εκείνοι που επιθυμούν να διακόψουν, 
2. εκείνοι βρίσκονται σε διαδικασία σκέψης και περισυλλογής,
3. εκείνοι που δεν επιθυμούν να διακόψουν και
4. οι πρώην καπνιστές που διέκοψαν πρόσφατα[33].  

Σε όποια κατηγορία και να ανήκετε ελάτε στα ιατρεία διακοπής του καπνίσματος να ενημερωθείτε, να
γνωρίσετε άλλους καπνιστές και πρώην καπνιστές με τους οποίους μπορείτε να μοιραστείτε την εμπειρία
τους και να πειστείτε ότι μπορείτε να διακόψετε ανώδυνα και με ασφάλεια. 
Στις διεθνείς οδηγίες προτείνονται φαρμακευτικές παρεμβάσεις και συμβουλευτικές θεραπείες με αλλαγή
συμπεριφορικής διαχειρίσης του καπνίσματος βασισμένες σε επιστημονικά δεδομένα και μελέτες[34]. Ο
στόχος της θεραπείας είναι η έγκαιρη διακοπή του καπνίσματος, αλλά και η πρόληψη των πιθανών υπο-
τροπών του. 

Ένα από τα σημαντικότερα βήματα για την διαδικασία βοήθειας  του καπνιστή είναι η εφαρμογή
του κανόνα των 5 Α (Ask, Advice, Assess,  Assist, Arrange), που ακολουθεί τα εξής στάδια: 
1. Ρώτησε αν καπνίζει   
2. Συμβούλευσε –Ενίσχυσε τα κίνητρα για διακοπή  
3. Αξιολόγησε και εκτίμησε τη βαρύτητα της εξάρτησης 
4. Δώσε βοήθεια με θεραπευτική παρέμβαση  
5. Παρακολούθηση με υποστήριξη -Κράτησε επαφή και επικοινωνία 

Οι μελέτες έχουν παρουσιάσει ότι η ισχυρή θέληση του καπνιστή σε συνδυασμό με τη βοήθεια για αλλαγή
συμπεριφοράς, τη φαρμακευτική αγωγή και τη συνεχή συμβουλευτική παραίνεση δύναται να οδηγήσουν
σε οριστική διακοπή. Αν και, η κάθε μέθοδος από μόνης της μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή παρόλα
αυτά τα υψηλότερα και μακροχρόνια ποσοστά αποχής επιτυγχάνονται με τον συνδυασμό τους[35]. 
Για την εύρυθμη λειτουργία του Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος θα πρέπει να τηρούνται ορισμένες προ-
ϋποθέσεις. Η σήμανση, οι ώρες λειτουργίας και οι οδηγίες για την πρόσβαση στο χώρο θα πρέπει να γί-
νεται με τρόπο εύκολο και κατανοητό για το κοινό. Παράλληλα, στον χώρο αναμονής ο κατάλληλος
φωτισμός του χώρου χωρίς ιδιαίτερη κινητικότητα και θόρυβο, θα δώσει τη δυνατότητα ανάγνωσης
πληροφοριακών εντύπων ή παρακολούθησης ιατρικών μηνυμάτων μέσω οθόνης. 
Το ίδιο άνετες συνθήκες θα πρέπει να υπάρχουν και στο ιατρείο, όπου ο καπνιστής-ασθενής θα αισθάνεται
άνετα. Ο ιατρός θα δώσει την απαιτούμενη σημασία και χρόνο, χωρίς να αποσπάται στις ατομικές ανάγκες
και στην προσωπικότητα του[36]. Η επικοινωνία θα πραγματοποιηθεί μέσα από λεκτικές και μη λεκτικές
διεργασίες, εκ των οποίων ο ιατρός καταγράφει και μοιράζεται πληροφορίες, οικοδομώντας μια θερα-
πευτική σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού[37, 38].
Η παροχή της ιατρικής αυτής φροντίδας έχει παγιωθεί, ως γνώση και εξειδίκευση με τις υπηρεσίες δια-
κοπής καπνίσματος, που γίνεται στα εξωτερικά ιατρεία οργανωμένων Πνευμονολογικών Κλινικών που
λειτουργούν με επιτυχία πάνω από 12 χρόνια σε δημόσια και πανεπιστημιακά νοσοκομεία σε όλη τη χώρα.
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Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα τα ποσοστά διακοπής του καπνίσματος στα ειδικά ιατρεία
διακοπής να ξεπερνούν το 50%-60% και το σημαντικότερο οι υποτροπές να είναι λίγες. Αξίζει να τονισθεί
ότι οι παρεμβάσεις αυτές πέραν της εξαιρετικής αποτελεσματικότητάς τους, αποδεικνύονται με χαμηλό
κόστος σε σχέση με τις επιπτώσεις του καπνίσματος στη θνησιμότητα και νοσηρότητα των καπνιστών
(QALY κλπ). Ας αναφερθεί ότι στην Ελλάδα το άμεσο κόστος υγείας εξ αιτίας του καπνίσματος (νοσηλείες,
φάρμακα κλπ), ξεπερνά τα 3.2 δισεκατομμύρια Ευρώ. Ταα ιατρεία αυτά  πρέπει να ενσωματωθούν στη
στελέχωση έμπειρων ομάδων των Πνευμονολογικών Κλινικών, ενώ πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τον
προϋπολογισμό της θεραπείας (κυρίως των νοσηλευομένων ασθενών). Προκειμένου να είναι αποτελε-
σματικοί οι λειτουργοί υγείας, πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και στην
υιοθέτηση νοοτροπίας και δεξιοτήτων προσέγγισης, επικοινωνίας και παρακολούθησης των καπνιστών.
Αυτό απαιτεί συνεχή ιατρική ενημέρωση και επιμόρφωση, σύμφωνα με τα διεθνή εκπαιδευτικά πρότυπα.
Η εμπειρία επαγγελματιών υγείας μέσω της πρακτικής  άσκησης  και  παρακολούθησης  της λειτουργίας
πρότυπων Ιατρείων Διακοπής Καπνίσματος θεωρείται ότι συμπληρώνει τις επικοινωνιακές δεξιότητες
και θεωρητικές γνώσεις και ως εκτούτου κρίνεται απαραίτητη.
Η θεσμοθέτηση της ανάπτυξης και λειτουργίας των Ιατρείων Διακοπής Καπνίσματος (ΙΑ.ΔΙ.ΚΑ.), κρίνεται
ιδιαίτερα χρήσιμη  και απαραίτητη στη διαμόρφωση και  εφαρμογή μιας Πολιτικής Υγείας για την προ-
άσπιση και την προστασία της υγείας  καθώς και την υποστήριξη  των καπνιστών και των οικογενειών
τoυς . 
Με την έκδοση της σχετικής Κ.Υ.Α. καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, ίδρυσης και λειτουργίας,
οι αρμοδιότητες, η στελέχωση, ο εξοπλισμός, οι εγκαταστάσεις, η εποπτεία και ο έλεγχος  καθώς και
κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά το επιτελούμενο έργο και τις διαδικασίες υλοποίησης αυτού για τη
συγκρότηση  των Ιατρείων Διακοπής Καπνίσματος (ΙΑ.ΔΙ.ΚΑ.) και που  λειτουργούν κατά περίπτωση στο
πλαίσιο μονάδων και υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φοντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ),
του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), (Κέντρα Υγείας, Εξωτερικά Ιατρεία
Νοσοκομείων,Υγιειονομικές Μονάδες κ.λ.π), σε  Θεραπευτήρια – Κλινικές  του Ιδιωτικού Τομέα, καθώς
και σε ιατρεία ή πολυιατρεία του Ιδιωτικού Τομέα. 
Συγκεκριμένα για την πιστοποίηση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχει θεσπίσει η Ελληνική Πνευ-
μονολογική Εταιρία, θα πρέπει να τηρούνται  οι κατωτέρω  προδιαγραφές λειτουργίας  (όροι 1-4 απα-
ραίτητα και από ανθρώπινο δυναμικό 1-3 απαραίτητα). Οι υπεύθυνοι των ιατρείων να έχουν οπωσδήποτε
εκπαιδευθεί (μέσω των σεμιναρίων της Ε.Π.Ε. και με χρόνο παρακολούθησης και συμμετοχής τουλάχι-
στον 1 μήνα  σε ένα από τα ήδη υπάρχοντα  εξειδικευμένα ιατρεία διακοπής). Η έγκριση της πιστοποί-
ησης γίνεται από επιτροπή που ορίζεται από την ΕΠΕ με την συμβολή μελών της Ομάδας Εργασίας.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λειτουργία Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος
Χώροι –Εξοπλισμός –Λειτουργία 
1. Ανεξάρτητος χώρος συνεντεύξεων και εξέτασης
2. Ανεξάρτητες ώρες λειτουργίας του Ειδικού Ιατρείου.
3. Συστηματική αναγνώριση καπνιστή και καταγραφή φακέλου με Δημιουργία Ιατρικού και Καπνισματικού
αρχείου με συστηματική καταγραφή καπνισματικής συμπεριφοράς, κινητο-ποίησης διακοπής καπνίσμα-
τος, βαθμού εξάρτησης στη νικοτίνη, στερητικών συμπτωμάτων. 
4. Αξιολόγηση καπνίσματος με χρήση μεθόδων που ανιχνεύουν το κάπνισμα , όπως μέτρηση του εκπνε-
όμενου μονοξείδιου του άνθρακα (CO) ή της νικοτίνης σιέλου, αίματος ή ούρων.
5. Μέτρηση σωματικού βάρους
6. Εκτίμηση αναπνευστικής λειτουργίας.
7. Διατροφική συμπεριφορά και οδηγίες. 
8. Συμβουλευτική υποστήριξη – Παρακολούθηση
9. Φαρμακευτική αγωγή
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Ανθρώπινο δυναμικό 
1. Εκπαιδευμένος Ιατρός για τη διακοπή καπνίσματος κατά κύριο λόγο Πνευμονολόγος.
2. Νοσηλεύτρια ή κοινωνική λειτουργός 
3. Γραμματειακή υποστήριξη για τη ρύθμιση των συναντήσεων παρακολούθησης και τηλεφωνικής επι-
κοινωνίας
4. Σύμβουλος διατροφολόγος, κλινικός ψυχολόγος.
Η αξιολόγηση των καπνιστών και η καπνιστική τους έξη στο ιατρείο θα εκτιμάται βάσει του ιστορικού
του ασθενούς, μετρήσιμων δεικτών από ειδικά ερωτηματολόγια, λειτουργικού ελέγχου της ανα-
πνοής[39], οξυμετρίας και μέτρησης εκπνεόμενου μονοξειδίου του άνθρακα σε τακτά χρονικά διαστήματα,
ενώ θεμιτή θα ήταν και η συνεργασία με άλλες ιατρικές ειδικότητες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πε-
ριστατικού.
Όλοι οι ασθενείς επανεκτιμούνται σε εβδομαδιαία βάση τον πρώτο μήνα εκτίμησης τους και σε τακτική
βάση μέχρι να ολοκληρωθεί το χρονικό διαστημα των έξι μηνών ή δώδεκα μηνών αντίστοιχα[1]. Επι-
πρόσθετα, η δυνατότητα άμεσης τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους θεράποντες ιατρούς με κύριο στόχο
την ενίσχυση των κινήτρων διακοπής, την συμβουλευτική, αλλά και την χορήγηση ιατρικών οδηγιών
όπου θεωρηθεί αναγκαίο, αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας[32]. 
Ως προς την απόφαση ποια θεραπεία θα χρησιμοποιηθεί κάθε φορά, οι ειδικοί λαμβάνουν υπόψη την
πρόθεση-κινητοποίηση και τη δυνατότητα συμμόρφωσης του καπνιστή, την προηγούμενη χρήση θερα-
πείας, το βαθμό εξάρτησης από τη νικοτίνη, την πιθανότητα εμφάνισης παρενεργειών, καθώς και την
προσωπική προτίμηση του καπνιστή[40].
Δεν είναι  λίγες οι φορές που πιθανόν να απαιτηθεί συνδυασμός των φαρμακευτικών σκευασμάτων για
την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Όμως, πρέπει να τονιστεί ότι κανένα φαρμακευτικό
σκεύασμα δεν μπορεί να «θαυματουργήσει», αν δεν προηγηθεί προσπάθεια και αλλαγή στάσης και σκέψης
από τον ίδιο τον καπνιστή. Οι ειδικοί έχουν πλέον στη φαρέτρα τους ασφαλή και τεκμηριωμένα φαρμα-
κευτικά σκευάσματα με τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τον καπνιστή να διακόψει επιτυχώς. 
Στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια λειτουργούν περισσότερα από τριάντα πιστοποιημένα ιατρεία. Η
Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία μέσω των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που πραγματοποιούνται ετη-
σίως, παρέχει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες υγείας να εκπαιδευτούν στους τρόπους διακοπής καπνί-
σματος από εξειδικευμένους επιστήμονες. Μέσα από τα ειδικά προγράμματα που γίνονται στα ειδικά
κέντρα ιατρεία διακοπής καπνίσματος που λειτουργούν με επιτυχία και στη χώρα μας, και τη χορήγησης
φαρμακευτικής παρέμβασης σε συνδυασμό με την επιλογή της κατάλληλης συμβουλευτικής υποστήρι-
ξης, παρέχεται στους ευαισθητοποιημένους καπνιστές η καλύτερη δυνατή ευκαιρία να απέχουν από το
κάπνισμα, οκταπλασιάζοντας την πιθανότητά τους για επιτυχή διακοπή σε σύγκριση με την ατομική προ-
σπάθεια
Τα Ειδικά Ιατρεία Διακοπής Καπνισματος λειτουργοούν στα δημόσια Ιατρεία της χώρας μας εδώ και 14
χρόνια. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι Ελληνες καπνιστές καπνίζουν περισσότερο από τους περισσότερους
Ευρωπαίους και έχουν μεγάλη εξάρτηση. Αυτοί που ζητούν  βοήθεια συνήθως είναι βαρύτατα εξαρτη-
μένοι, καπνίζουν πάνω από ένα πακέτο και συχνά είναι γυναίκες. Οι Ελληνίδες καπνίστριες μάλιστα είναι
από τις πιο βαριές της Ευρώπης . Στην ιδιαιτερότητα αυτή φαίνεται να μπορούν να ανταποκριθούν τα ει-
δικά Ιατρεία Διακοπής του Καπνίσματος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας που λειτουργούν στη
χώρα μας, στα οποία τα ποσοστά διακοπής είναι πολύ υψηλά (45-60%) ξεπερνώντας πολλά αντίστοιχα
κέντρα της Ευρώπης. 
Το κύριο κίνητρο των περισσότερων καπνιστών που αναζητούν βοήθεια είναι η προστασία της Υγείας
τους. Σημαντική  όμως είναι η αλλαγή που παρατηρείται τα  τελευταία  3 χρόνια που φαίνεται οτι ολο
και περισσοτεροι  νέοι  καπνιστές ηλικίας 25-35.ετών αλλάζουν πλεον νοοτροπία σε σχεση με το τσιγάρο
αποφασίζοντας νωρίς να κόψουν  το κάπνισμα  . Σύγχρονα στοιχεία των ειδικών κέντρων διακοπής  δεί-
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χνουν  ότι τα τελευταία χρόνια όλο και νεώτεροι καπνιστές ηλικίας 22-35 ετών αποφασίζουν την διακοπή
με κίνητρο την βελτίωση της προσωπικής τους εικόνας της σωματικής τους αντοχής, της  ομορφιάς
τους, και φυσικά της απεξάρτησης τους  δεδομένου ότι αντιλαμβάνονται ότι πλέον είναι δύναμη
θέληση και “μαγκιά” όπως λένε, το να κόψει κάποιος το κάπνισμα και να ξεφύγει από τον βραχνά του
τσιγάρου , παρά να καπνίζει, γεγονός  που δεν εξέφραζε τους νέους  10 χρόνια πριν. 
Η εξοικονόμηση χρημάτων αναφέρεται επίσης σαν ένα σημαντικό νέο  κίνητρο του  Ελληνα  καπνιστή
που κινητοποιείται να κόψει το τσιγάρο και για λόγους οικονομίας σε μία περίοδο κρίσης. Αν σκεφθεί
κανείς το μηνιαίο κόστος των τσιγάρων μπορεί να κυμαίνεται από 150 -300 Ευρώ το μήνα , για  ένα ζευ-
γάρι το κόστος φτάνει τα 300-600 ευρώ το μήνα (1-2 πακέτα) και μερικές φορές ακόμη περισσότερο
(ανάλογα με πόσα τσιγάρα καπνίζει), κάτι που κοστίζει πολύ στη σύγχρονη Ελληνική οικογένεια. 

Τι καθορίζει την επιτυχία   της διακοπής του καπνίσματος;
Η επιτυχία σύμφωνα με τις έρευνες εξαρτάται από την ένταξη σε ένα οργανωμένο πρόγραμμα υποστή-
ριξης, τη λήψη φαρμακευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης και τέλος τη συνολική διάρκεια της θερα-
πείας. Μυστικό της επιτυχίας είναι το προσωπικό πλάνο θεραπείας για τον κάθε καπνιστή, η ατομική
προσέγγιση και επιλογή της κατάλληλης για αυτόν φαρμακευτική ή ψυχολογικής θεραπείας, καθώς και
η σωστή παρακολούθηση ώστε να αποφευχθεί η υποτροπή.
Στο site www.denkapnizo.org μπορείτε να βρείτε το Ιατρείο που σας βολεύει περισσότερο με google
map. 

Ποια είναι η θεραπεία που επιλέγεται;
Η θεραπεία που θα σας προτείνουμε μπορεί να περιλαμβάνει μόνο συμβουλευτική υποστήριξη και παρα-
κολούθηση χωρίς φάρμακα ή αν κριθεί αναγκαίο να προταθεί  ειδική για τη διακοπή καπνίσματος φαρ-
μακευτική αγωγή. Τα υπάρχοντα φάρμακα είναι τα υποκατάστατα νικοτίνης, (αυτοκόλλητα, τσίχλες ή
εισπνοές), η βαρενικλίνη και η βουπριοπιόνη. Όλα είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ και είναι αποτελεσμα-
τικά και ασφαλή. 
Η εξατομικευμένη προσέγγιση, η εφαρμογή  της κατάλληλης ψυχολογικης  υποστήριξης και φαρμακευ-
τικής θεραπείας, η στενή παρακολούθηση και η σύναψη μιας σχέσης αμεσότητας και εύκολης πρόσβασης,
έχουν οδηγήσει τα ιατρεία μας στο να έχουν πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας.  7 στα 10 άτομα κόβουν με
επιτυχία το κάπνισμα άμεσα και μακροχρόνια. 
Ακόμη κι αν υποτροπιάσετε ή αισθάνεστε ευάλωτοι στο να ενδώσετε ξανά στο τσιγάρο, μπορέιτε να ξα-
νάρθετε και να το προλάβουμε ή να το αντιμετωπίσουμε, χρησιμοποιώντας την προηγούμενη εμπειρία
για καλύτερο αποτέλεσμα τη δελυτερη φορά.. Οι υποτροπές   εμφανίζονται συνηθέστερα στα 2 πρώτα
χρόνια μετά τη διακοπή.
Η ευρύτερη εφαρμογή μιας κοινωνικής πολιτικής για την προστασία από την έκθεση στο κάπνισμα
θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο στην  μακρόχρονη επιτυχία της διακοπής, ώστε να απαλλαγεί ο
καπνιστής από το τσιγάρο για πάντα. 
Σήμερα μπορούν όλοι οι καπνιστές να βοηθηθούν ώστε να διακόψουν το κάπνισμα με την συνδρομή των
ειδικών, αρκεί μόνο να αποφασίσουν να αλλάξουν τρόπο στάσης ζωής απέναντι στο τσιγάρο και να ζη-
τήσουν την κατάλληλη βοήθεια και υποστήριξη στα ιατρεία διακοπής καπνίσματος.
Παρακάτω παρατείθονται τα Ιατρεία Διακοπής Καπνίσματος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας.

ΛΙΣΤΑ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ Ε.Π.Ε
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Αναστολείς του SGLT-2 στη θεραπεία του Σακχαρώδη Διαβήτη

Θεόδωρος Αλεξανδρίδης
Καθηγητής Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας

Διευθυντής Ενδοκρινολογικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών

Εισαγωγή
Στόχος της καλής ρύθμισης του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ 2)  είναι η πρόληψη των μικροαγγει-
ακών και μακροαγγειακών επιπλοκών και η μείωση του αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου. Η πλει-
ονότητα των ασθενών, περίπου το 60%, δεν επιτυγχάνουν τον θεραπευτικό στόχο όσον αφορά τα επίπεδα
της HbA1c, τις τιμές της γλυκόζης νηστείας αλλά και τις μεταγευματικές τιμές, με τους θεραπευτικούς
παράγοντες που είναι διαθέσιμοι και υπάρχει ανάγκη και άλλων παρεμβάσεων. 
Ήδη κατά την διάγνωση του ΣΔ 2 υπολογίζεται ότι έχει ήδη χαθεί σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες μελέτες
το 70-80% της λειτουργίας των β-κυττάρων και η διαταραχή συνεχώς επιδεινώνεται λόγω της αυξημέ-
νης απόπτωσης των β-κυττάρων και της συνεχούς μείωσης του αριθμού των. Η αντίσταση στην ινσου-
λίνη, παρούσα από νεαρή ηλικία λόγω κληρονομικότητας, επιδεινώνεται με την πρόοδο της ηλικίας, από
την παχυσαρκία, από την υπεργλυκαιμία, από το οξειδωτικό stress, από την δυσλειτουργία του ενδοθη-
λίου και τις άλλες διαταραχές που συνοδεύουν τον ΣΔ 2 με αποτέλεσμα να αυξάνονται συνεχώς οι ανάγ-
κες σε ινσουλίνη. Η ανεπαρκής έκκριση ινσουλίνης και η ηπατική αντίσταση στην ινσουλίνη οδηγούν
στην απρόσφορη ηπατική παραγωγή γλυκόζης λόγω αυξημένης γλυκογονόλυσης και γλυκονεογένεσης
και την επιδείνωση της υπεργλυκαιμίας. Παράλληλα εμφανίζεται η απρόσφορη έκκριση γλυκαγόνης από
τα α-κύτταρα που επιτείνει την ηπατική παραγωγή γλυκόζης. Η ινκρετινική λειτουργία, η οποία είναι
υπεύθυνη για την ενίσχυση της μεταγευματικής έκκρισης της ινσουλίνης και την αναστολή της μεταγευ-
ματικής έκκρισης της γλυκαγόνης, μειώνεται και επιδεινώνεται σημαντικά η μεταγευματική υπεργλυ-
καιμία. Ο ΣΔ 2 χαρακτηρίζεται επίσης από αυξημένη νεφρική γλυκονεογένεση και από αυξημένη νεφρική
επαναρρόφηση γλυκόζης.
Η επιτυχής θεραπευτική αντιμετώπιση του ΣΔ 2 πρέπει να στοχεύει σε όλες τις παραπάνω διαταραχές
εκμεταλλευόμενη 1) τις θετικές επιδράσεις που ασκούν η μείωση του σωματικού βάρους και η άσκηση
στην αύξηση της ινσουλινοευαισθησίας και την προστασία του β-κυττάρου και 2) τους σύγχρονους φαρ-
μακευτικούς παράγοντες οι οποίοι στοχεύουν στην διόρθωση της έκκρισης της ινσουλίνης, στην αύξηση
της ινσουλινοευαισθησίας, στην μείωση της ηπατικής παραγωγής γλυκόζης, στην αναστολή της απρό-
σφορης έκκρισης γλυκαγόνης και στην ενίσχυση της ινκρετινικής λειτουργίας.

Διαθέσιμες θεραπείες
Η μετφορμίνη αποτελεί την πρώτη θεραπευτική επιλογή σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες διότι έχει
αποδειχθεί ασφαλής και αποτελεσματική, δεν προκαλεί υπογλυκαιμίες και δεν αυξάνει το σωματικό
βάρος, είναι δε φτηνό φάρμακο. Η κύρια δράση της είναι η αναστολή της ηπατικής γλυκονεογένεσης και
οι δευτερεύουσες αφορούν την μικρή βελτίωση της συστηματικής ευαισθησίας στην ινσουλίνη, την μικρή
μείωση της εντερικής απορρόφησης των υδατανθράκων και την αύξηση των επιπέδων του ενδογενούς
GLP-1. Η δράση της είναι μάλλον προστατευτική για το β-κύτταρο. Μειονεκτήματα της είναι οι σχετικά
συχνές διαταραχές από το γαστρεντε¬ρικό, όπως ο μετεωρισμός και οι διάρροιες, και η αναιμία από έλ-
λειψη βιταμίνης Β12. Δεν πρέπει να χορηγείται σε άτομα με νεφρική νόσο (GFR<30ml/min), ασταθή καρ-
διακή ανεπάρκεια, ηπατική και αναπνευστική ανεπάρκεια που κινδυνεύουν να εμφανίσουν γαλακτική
οξέωση λόγω ιστικής υποξίας.
Η πιογλιταζόνη βελτιώνει σημαντικά την συστηματική ευαισθησία στην ινσουλίνη και λιγότερο την ηπα-
τική, έχει ευεργετική επίδραση στα λιπίδια και τους παράγοντες φλεγμονής. Είναι αποτελεσματική και
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διατηρεί το θεραπευτικό αποτέλεσμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λόγω της προστατευτικής δράσης
της στο β-κύτταρο. Δεν προκαλεί υπογλυκαιμίες. Μειονεκτήματα της είναι η αύξηση του βάρους, το οί-
δημα, η αναιμία και η αύξηση των καταγμάτων. Δεν πρέπει να χορηγείται σε άτομα με καρδιακή ανεπάρ-
κεια. Μπορεί να χορηγηθεί σε νεφρική ανεπάρκεια. Υπό μελέτη είναι η πιθανή σχέση της πιογλιταζόνης
με τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης.
Οι σουλφονυλουρίες είναι τα κατ’ εξοχήν χρησιμοποιούμενα ινσουλινοεκκριτικά. Παρόμοια αλλά ταχύ-
τερη και μικρότερης διάρκειας δράση εμφανίζουν οι γλινίδες οι οποίες πρέπει να χορηγούνται πριν από
κάθε γεύμα για την αντιμετώπιση της μεταγευματικής υπεργλυκαιμίας γεγονός που δυσκολεύει την συμ-
μόρφωση των ασθενών. Μειονεκτήματα των σουλφονυλουριών είναι οι υπογλυκαιμίες, η αύξηση του
βάρους και η προσωρινή αποτελεσματικότητα τους. Η συχνότητα και η βαρύτητα σε ορισμένες περιπτώ-
σεις των υπογλυκαιμιών μειώνουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών, οδηγούν σε επιδείνωση
του γλυκαιμικού ελέγχου λόγω μη συμμόρφωσης των ασθενών με την φαρμακευτική αγωγή καθώς
και σε αύξηση του βάρους. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή όταν χορηγούνται σε άτομα με νεφρική νόσο,
ηπατική ανεπάρκεια, σε ηλικιωμένους και στην συγχορήγηση με άλλα φάρμακα λόγω σοβαρού κινδύνου
για βαριά υπογλυκαιμία. 
Η ακαρβόζη είναι αναστολέας των α-γλυκοσιδασών και καθυστερεί την διάσπαση και απορρόφηση των
σύνθετων υδατανθράκων, με αποτέλεσμα την μείωση της μεταγευματικής υπεργλυκαιμίας. Είναι ασφα-
λής με μέτρια αποτελεσματικότητα προκαλεί όμως μετεωρισμό του εντέρου και διάρροιες συχνότερα
από την μετφορμίνη και ο συνδυασμός τους πρακτικά είναι δύσκολος.
Οι  νεότεροι ινσουλινοεκκριτικοί παράγοντες οι γλιπτίνες που είναι αναστολείς της διπεπτιδυλπεπτιδά-
σης-4 (DPP-4) αυξάνουν  τα επίπεδα του ενδογενούς ενεργού GLP-1, ενισχύουν την μεταγευματική έκ-
κριση ινσουλίνης και αναστέλλουν την έκκριση γλυκαγόνης. Χορηγούνται από του στόματος μια φορά
την ημέρα, με εξαίρεση την βιλνταγλιπτίνη που χορηγείται ανά 12/ωρο,  προκαλούν έκκριση ινσουλίνης
με γλυκοζο-εξαρτώμενο τρόπο και δεν προκαλούν υπογλυκαιμίες. Οι ενέσιμοι αγωνιστές του GLP-1
έχουν τις ίδιες ιδιότητες με τους αναστολείς DPP-4, επιτυγχάνουν υψηλότερες συγκεντρώσεις του πα-
ράγοντα στο αίμα και  είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι μειώνουν το βάρος, αλλά προκαλούν, ιδιαίτερα το
πρώτο διάστημα από την έναρξη της θεραπείας, ναυτία και εμέτους. Οι γλιπτίνες δεν επηρεάζουν το
βάρος και δεν προκαλούν ενοχλήματα που θα επηρέαζαν την ποιότητα της ζωής των ασθενών. Η χορή-
γηση τους μια φορά την ημέρα, η απουσία υπογλυκαιμιών και άλλων ανεπιθύμητων ενεργειών τις κα-
θιστά πολύ χρήσιμα ινσουλινοεκκριτικά φάρμακα. 
Η ινσουλίνη καθίσταται απαραίτητη καθώς στην πορεία του ΣΔ 2 η έκκριση της μειώνεται και οι διαθέ-
σιμες θεραπείες δεν μπορούν να την υποκαταστήσουν και χρειάζονται την παρουσία της για να δράσουν.
Όμως παρά την χρησιμοποίηση της ινσουλίνης η πλειοψηφία των ασθενών δεν επιτυγχάνει τους θερα-
πευτικούς στόχους λόγω των υπογλυκαιμιών. Συνεπώς υπάρχει ανάγκη αντιδιαβητικών φαρμάκων που
μπορούν να συμβάλλουν στον γλυκαιμικό έλεγχο με μηχανισμό μη εξαρτώμενο από την ινσουλίνη. Μια
προσέγγιση προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η αναστολή της νεφρικής επαναρρόφησης της γλυκόζης
με επακόλουθο την αυξημένη απέκκριση γλυκόζης στα ούρα.

Νεφρική επαναρρόφηση της γλυκόζης
Καθημερινά ο ανθρώπινος οργανισμός χρησιμοποιεί περίπου 250 g γλυκόζης (125 g ο εγκέφαλος και
125 g τα υπόλοιπα όργανα). Τα 180 g προσλαμβάνονται με την τροφή ενώ τα 70 g προέρχονται από την
ηπατική γλυκονεογένεση (25-30%) και γλυκογονόλυση (45-50%) καθώς και από την νεφρική γλυκονε-
ογένεση (20-25%).
Στο πρόουρο των φυσιολογικών ατόμων διηθούνται κάθε 24/ωρο περίπου 180 λίτρα πλάσματος και
τούτο σε ευγλυκαιμικά άτομα μεταφράζεται σε 180 g γλυκόζης. Η γλυκόζη επαναρροφάται πρακτικά στο
σύνολο της, λιγότερο από 0.5 g γλυκόζης/24ωρο αποβάλλονται στα ούρα. Επί σημαντικής υπεργλυκαι-
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μίας το ποσό της διηθούμενης γλυκόζης υπερβαίνει την ικανότητα του νεφρού να την επα¬ναρρο-φήσει
και εμφανίζεται γλυκοζουρία. Η επαναρρόφηση της γλυκόζης γίνεται κυρίως στο εγγύς εσπειραμένο
σωληνάριο από ειδικούς μεταφορείς γλυκόζης τους συμμεταφορείς νατρίου-γλυκόζης τύπου 2, Sodium
Glucose Transporter 2 (SGLT2). Ο SGLT2 είναι μεταφορέας μεγάλης ικανότητας μεταφοράς με χαμηλή
συγγένεια προς την γλυκόζη ο οποίος εκφράζεται εκλεκτικά  στην ψηκτροειδή  παρυφή του πρώτου μέ-
ρους του εγγύς εσπειραμένου σωληναρίου του νεφρού, τμήματα S1 και S2, και επαναρροφά περίπου το
90% της γλυκόζης από το πρόουρο. Το υπόλοιπο 10% της γλυκόζης του πρόουρου επαναρροφάται στο
τμήμα S3 του εγγύς εσπειραμένου σωληναρίου από τον μεταφορέα SGLT1, που είναι και αυτός συμμε-
ταφορέας νατρίου-γλυκόζης, αλλά έχει υψηλή συγγένεια προς την γλυκόζη και χαμηλή ικανότητα με-
ταφοράς. Ο SGLT1 εκφράζεται εκτός του νεφρού, στο έντερο, την καρδιά και την τραχεία και μεταφέρει
γλυκόζη και γαλακτόζη. Είναι υπεύθυνος για το μεγαλύτερο μέρος της απορρόφησης της γλυκόζης και
γαλακτόζης στο έντερο.
Στο νεφρικό σωληνάριο (Εικόνα 1) η Nα+/K+ ATPαση που εντοπίζεται στην πλαγιοβασική μεμβράνη των
κυττάρων του νεφρικού σωληναρίου μεταφέρει το Να+ από το εσωτερικό του κυττάρου στον εξωκυτ-
τάριο χώρο και δημιουργεί ηλεκτροχημικό πρανές το οποίο οδηγεί στην μετακίνηση Να+ και γλυκόζης
μέσω των SGLT2 και SGLT1 μεταφορέων από τον αυλό του σωληναρίου μέσα στο κύτταρο. Η γλυκόζη
που συγκεντρώνεται στον ενδοκυττάριο χώρο μεταφέρεται από τους μεταφορείς γλυκόζης GLUT1 (τμήμα
S3) και  GLUT2 (τμήματα S1 και S2) δια της πλαγιοβασικής μεμβράνης στον περισωληναριακό χώρο και
τα τριχοειδή του αίματος.
Σημειωτέον ότι στον ΣΔ 2 η νεφρική επαναρρόφηση της γλυκόζης είναι αυξημένη λόγω αυξημένης έκ-
φρασης των SGLT2 και GLUT2. Η αναστολή της επαναρρόφησης μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώ-
λεια γλυκόζης. Η αναστολή του SGLT2 οδηγεί σε απώλεια Να+ και γλυκόζης στα ούρα συμβάλλοντας με
μη ινσουλινοεξαρτώμενο μηχανισμό στην μείωση των επιπέδων της γλυκόζης και ενδεχομένως του
σωματικού βάρους και της αρτηριακής πίεσης.
Αδρανοποιητικές μεταλλαγές του γονιδίου του SGLT2 είναι η αιτία της οικογενούς νεφρικής γλυκοζου-
ρίας η οποία στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι ασυμπτωματική. Η διαταραχή σε λίγες περιπτώ-
σεις είναι σοβαρού βαθμού και οδηγεί σε μεγάλου βαθμού γλυκοζουρία (>100 γ/24ωρο) ώστε να
προκαλέσει πολυουρία, αφυδάτωση, νυχτερινή ενούρηση και αυξημένη επίπτωση ουρολοιμώξεων. Αν-
τίθετα μεταλλαγές του SGLT1 συνοδεύονται από σοβαρές διάρροιες λόγω της έκφρασης του στο λεπτό
έντερο.

Εικόνα 1. Σχηματική αναπαράσταση της επαναρρόφησης της γλυκόζης στο νεφρικό σωληνάριο (6).
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Φαρμακολογική αναστολή της νεφρικής επαναρρόφησης γλυκόζης
Η phlorizin είναι ο πρώτος φυσικός από τον φλοιό της μηλιάς αναστολέας των SGLT1 και SGLT2. Είναι
μη ειδικός διότι αναστέλλει και τον SGLT1 και έχει χαμηλή βιοδιαθεσιμότητα (~15%). Με βάση την δομή
της phlorizin αναπτύχθηκαν ειδικοί αναστολείς του SGLT2, με μακρό χρόνο δράσης και καλή βιοδιαθε-
σιμότητα.

Dapagliflozin
Η dapagliflozin είναι εκλεκτικός αναστολέας του SGLT2 με EC50 ~1.1 nM, η οποία είναι 1200 φορές χα-
μηλότερη από αυτήν προς τον SGLT1 που εκφράζεται κυρίως στο έντερο και επομένως δεν παρεμβαίνει
στην απορρόφηση της γλυκόζης από το έντερο. Η dapagliflozin απορροφάται καλά από το έντερο (Tmax
~ 1-2 ώρες) με χρόνο ημιζωής ~16-17 ώρες και μπορεί να χορηγείται μια φορά το 24/ωρο. Δεσμεύεται
σε πρωτεΐνες του πλάσματος σε ποσοστό ~90% και αποβάλλεται ως ανενεργό γλυκουρονίδιο από τα
ούρα σε ποσοστό 75%.
Η dapagliflozin αυξάνει με δοσοεξαρτώμενο τρόπο την νεφρική αποβολή γλυκόζης φτάνοντας στην μέ-
γιστη αποβολή στην δόση 20 mg/ημέρα. Συνεχής χορήγηση αυτής της δόσης για 2 εβδομάδες προκαλεί
ημερήσια αποβολή 20-50 g γλυκόζης σε φυσιολογικά άτομα και 37-70 g σε άτομα με ΣΔ 2. Σε 2 μελέτες
διάρκειας 12 εβδομάδων σε άτομα με ΣΔ 2 η μέγιστη αποβολή την 12η εβδομάδα έφτασε στα 85 g/ημέρα.
Χορήγηση dapagliflozin σε δόσεις 2.5-50 mg/ημέρα μείωσε την HbA1c κατά 0.55% έως 0.9% έναντι
0.18 του εικονικού φαρμάκου. Η μείωση της γλυκόζης νηστείας είναι ~25 mg/dl και της μεταγευματικής
~55 mg/dl. Σε άλλη μελέτη ασθενείς με ΣΔ 2 υπό θεραπεία με ινσουλίνη και ευαισθητοποιητές ινσουλίνης
η dapagliflozin σε δόσεις 10 και 20  mg/ημέρα μείωσε την HbA1c κατά 0.61% έως 0.69%, ενώ το εικονικό
φάρμακο εμφάνισε αύξηση 0.09%. Η μείωση αυτή της HbA1c σε ινσουλινοθεραπευόμενους ασθενείς
διατηρήθηκε και στις 24 και στις 48 εβδομάδες θεραπείας. Σε άλλη μελέτη χορήγηση dapagliflozin ως
μονοθεραπείας, σε πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς με ΣΔ 2 με αρχική  HbA1c 7.8% και 8%, σε δόσεις
5 και 10 mg/ημέρα για 24 εβδομάδες μείωσε την HbA1c κατά 0.77% και 0.89% αντίστοιχα ενώ το εικονικό
φάρμακο την μείωσε κατά 0.23%. Σε ομάδα ασθενών με αρχική τιμή HbA1c 10.1-12%, η μείωση της
HbA1c ήταν 2.88%.
Σε ασθενείς υπό θεραπεία με μετφορμίνη και HbA1c 7.92% έως 8.14%, προσθήκη dapagliflozin 2.5-10
mg/ημέρα μείωσε την HbA1c κατά 0.67% έως 0.84% στις 24 εβδομάδες θεραπείας έναντι 0.3% του ει-
κονικού φαρμάκου. Μελέτη σύγκρισης της dapagliflozin με την γλιπιζίδη, διάρκειας 52 εβδομάδων οι
οποίοι ελάμβαναν μονοθεραπεία με μετφορμίνη και είχαν HbA1c 7.7%, έδειξε στις 52 εβδομάδες την
ίδια μείωση της HbA1c και στις δύο ομάδες (0.52%). Επιπλέον η ομάδα της dapagliflozin έχασε 3.2 χγ
βάρος ενώ η ομάδα της γλιπιζίδης πήρε 1.2 χγ. Όσον αφορά τις υπογλυκαιμίες ήταν 10 φορές λιγότερες
στην ομάδα της dapagliflozin (3.5%) από ότι στην ομάδα της γλιπιζίδης (40.8%). Αντίθετα οι λοιμώξεις
των γεννητικών οργάνων και του κατώτερου ουροποιητικού ήσαν συχνότερες στην ομάδα που έλαβε
dapagliflozin. Συνολικά οι ασθενείς που είχαν συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη του κατώτερου ουρο-
ποιητικού ήταν το 10.8% στην ομάδα της dapagliflozin έναντι 6.4% στην ομάδα της γλιπιζίδης. Συμπτώ-
ματα συμβατά με λοίμωξη των γεννητικών οργάνων εμφάνισε το 12.3% και το 2.7% αντίστοιχα. Στην
πλειονότητα τους η λοιμώξεις αυτές ήταν ήπιες έως μέτριας βαρύτητας. Οι πιο σοβαρές λοιμώξεις ήταν
σπάνιες και το ποσοστό δεν διέφερε μεταξύ των ομάδων. 
Σε πρόσφατη μελέτη συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη γεννητικών οργάνων εμφάνισε το 3.3% της ομά-
δας της dapagliflozin έναντι 0% της άλλης, και συμπτώματα με λοίμωξη του κατώτερου ουροποιητικού
το 6.6% και το 2.2% αντίστοιχα. Στην ίδια μελέτη στην ομάδα της dapagliflozin παρατηρήθηκε μείωση
του σωματικού βάρους κατά 2 kg και της περιμέτρου μέσης κατά 1.5 cm σε σύγκριση με το εικονικό
φάρμακο. Επίσης μειώθηκε σημαντικά ο λιπώδης ιστός και περισσότερο ο ενδοκοιλιακός. Παρατηρήθηκε
επίσης μια μικρή αύξηση της ουρίας 1-2 mg/100 ml στην αρχή της θεραπείας η οποία ακολούθως μει-
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ώθηκε και παρέμεινε σταθερή για τις 24 εβδομάδες της μελέτης.
Η έναρξη αγωγής με dapagliflozin σε πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς αύξησε σε μια μελέτη την αποβολή
ούρων έως 470 ml/ημέρα σε αντίθεση με το εικονικό φάρμακο παρατηρήθηκε μείωση 112 ml/ημέρα.
Στην μελέτη ασθενών με ΣΔ 2 υπό θεραπεία με ινσουλίνη και ευαισθητοποιητές ινσουλίνης η da-
pagliflozin αύξησε την αποβολή ούρων κατά 444 ml/ημέρα και το εικονικό φάρμακο κατά 255 ml/ημέρα,
διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές μεταβολές της σπειρα-
ματικής διήθησης στις μελέτες. Η απώλεια Να+ λόγω της αναστολής του SGLT2 συνδυάζεται με ήπια
μείωση της αρτηριακής πίεσης χωρίς να συνοδεύεται από ορθοστατική υπόταση.
Η dapagliflozin πήρε πρόσφατα άδεια κυκλοφορίας στην χώρα μας και θα κυκλοφορεί και σε έτοιμο
συνδυασμό με μετφορμίνη. Μπορεί να χορηγηθεί σε συνδυασμό με αντιδιαβητικά δισκία και ινσουλίνη

Canagliflozin
Η canagliflozin πήρε πρόσφατα άδεια κυκλοφορίας από το FDA και τον EMA. Είναι εκλεκτικός αναστο-
λέας του SGLT2 και η μέγιστη αναστολή της επαναρρόφησης της γλυκόζης επιτυγχάνεται με την δόση
των 400 mg  την ημέρα. Είναι μάλλον παρόμοιας αποτελεσματικότητας με την dapagliflozin όπως και
τα νεώτερα φάρμακα αυτής της κατηγορίας (Πίνακας 1).

Πίνακας 1. Μείωση (%) της HbA1c μετά αφαίρεση της μεταβολής από το εικονικό φάρμακο σε ασθενείς
που ελάμβαναν διάφορες θεραπείες (12).

Οι αναστολείς των SGLT2 μεταβολίζονται στο ήπαρ, δεν επηρεάζουν την νεφρική λειτουργία και δεν
χρειάζεται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια. Λόγω του μηχανισμού δράσης
των όμως η αποτελεσματικότητα τους μειώνεται καθώς ελαττώνεται η σπειραματική νεφρική διήθηση
(GFR) και άρα και το ποσόν της διηθούμενης στο πρόουρο γλυκόζης. Σε ασθενείς με GFR 30-59 ml/min
η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου μπορεί να μειωθεί έως 80%.
Άλλες επιθυμητές δράσεις των αναστολέων των SGLT2 είναι η κατά μέσον όρο στις κλινικές μελέτες
απώλεια βάρους 2-3 kg, καθώς και η μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης κατά 4-5 mmHg και
της διαστολικής κατά 2-3 mmHg. Υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να μειώνουν την δραστηριότητα του
συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης και να ασκούν προστατευτική δράση στον νεφρό.
Χρόνια χορήγηση τους μειώνει την αντίσταση στην ινσουλίνη, βελτιώνει την χρησιμοποίηση γλυκόζης
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και την έκκριση ινσουλίνης, αυξάνει την έκκριση του GLP1 και της γλυκαγόνης και συνοδεύεται από αυ-
ξημένη ενδογενή παραγωγή γλυκόζης.
Στις μελέτες φάσης 3 της dapagliflozin παρατηρήθηκε αυξημένη επίπτωση καρκίνου μαστού και ουρο-
δόχου κύστης. Ο συνολικός αριθμός των περιπτώσεων ήταν μικρός (10 για κάθε νεόπλασμα) και το εύ-
ρημα προκαλεί έκπληξη γιατί ο SGLT2 δεν εκφράζεται σε κανένα από τα δυο αυτά όργανα, ενώ η έκθεση
στο φάρμακο ήταν έως 1 έτος, βραχύ διάστημα για καρκινογένεση. Μελέτες διετούς διάρκειας σε πει-
ραματόζωα δεν έδειξαν αυξημένη καρκινογένεση.

Συμπεράσματα
Οι αναστολείς του SGLT2 χορηγούνται από του στόματος μια φορά την ημέρα και μειώνουν την γλυκόζη
με μη ινσουλινοεξαρτώμενο τρόπο. Η μείωση της HbA1c είναι συγκρίσιμη με τους άλλους αντιδιαβητι-
κούς παράγοντες που χορηγούνται από του στόματος. Προκαλούν μείωση του βάρους 2-3 kg και μικρή
μείωση της αρτηριακής πίεσης. Δεν προκαλούν υπογλυκαιμίες και είναι γενικά καλά ανεκτοί. Έχει πα-
ρατηρηθεί αυξημένη επίπτωση λοιμώξεων του κατώτερου ουροποιητικού και των γεννητικών οργάνων
συνήθως ήπιων οι οποίες δεν οδηγούν σε διακοπή της αγωγής με το φάρμακο. Είναι νέοι αντιδιαβητικοί
παράγοντες με πρωτότυπο μηχανισμό δράσης οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των θε-
ραπευτικών στόχων σε όλο το φάσμα των ασθενών με ΣΔ 2.
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Υπολιπιδαιμική αγωγή σε ασθενείς που δεν πετυχαίνουν το στόχο 
της LDL χοληστερόλης με τη μέγιστη ανεκτή δόση ισχυρής στατίνης: 
προσθήκη εζετιμίμπης ή κολεσεβελάμης

Μωυσής Ελισάφ
Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Υπάρχει εκτεταμένη συζήτηση στη βιβλιογραφία για την ανάγκη επιθετικής μείωσης των επιπέδων της
χοληστερόλης των χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL CHOL) σε άτομα υψηλού κινδύνου.  Εάν
ληφθεί υπόψη ότι ο διπλασιασμός της δόσης της στατίνης συσχετίζεται με δυσανάλογα μικρή μείωση
(κατά 5-6%) των επιπέδων της LDL CHOL, ενώ οι ανεπιθύμητες ενέργειες των στατινών είναι δοσοε-
ξαρτώμενες, γίνεται σαφές ότι η εντατικοποίηση της υπολιπιδαιμικής αγωγής μπορεί να επιτευχθεί μόνο
με την προσθήκη άλλης κατηγορίας υπολιπιδαιμικών φαρμάκων. Η εζετιμίμπη και η κολεσεβελάμη είναι
φάρμακα που δρουν συνεργικά με τις στατίνες όσον αφορά τη μείωση των επιπέδων της LDL CHOL. 
Ως μονοθεραπεία η εζετιμίμπη μειώνει τα επίπεδα της LDL CHOL μόνο κατά 15-20%, αφού η μείωση
της απορρόφησης της χοληστερόλης έχει ως αποτέλεσμα την αντιρροπιστική αύξηση της σύνθεσης της.
Ωστόσο, η προσθήκη εζετιμίμπης σε ασθενείς υπό αγωγή με στατίνη οδηγεί σε μια μέση επιπρόσθετη
μείωση της LDL CHOL περίπου κατά 25% ανεξάρτητα από τη στατίνη που χορηγείται ή τη δόση της. Με
άλλα λόγια η συγχορήγηση στατίνης με εζετιμίμπη προκαλεί πολύ μεγαλύτερη μείωση της LDL CHOL
σε σύγκριση με το διπλασιασμό ή και τον τετραπλασιασμό της δόσης της στατίνης. Επιπρόσθετα η εζε-
τιμίμπη προκαλεί μικρές αυξήσεις της χοληστερόλης των υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (HDL
CHOL) κατά 3-4%, ενώ μειώνει τη μεταγευματική λιπαιμία και τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων (TRG) νη-
στείας περίπου κατά 10%, μια μείωση που είναι μεγαλύτερη σε άτομα με υψηλά επίπεδα TRG πριν την
έναρξη της αγωγής. Παράλληλα φαίνεται ότι η εζετιμίμπη μειώνει τη χοληστερόλη των μικρών πυκνών
LDL σωματιδίων σε άτομα με υπερτριγλυκεριδαιμία, ενώ σε μια πρόσφατη μελέτη της ερευνητικής μας
ομάδας η χορήγηση σιμβαστατίνης (40 mg/ημέρα) και η χορήγηση του έτοιμου συνδυασμού
εζετιμίμπη/σιμβαστατίνης (10 mg/10mg/ημέρα) είχαν ως αποτέλεσμα παρόμοια μείωση της συγκέντρω-
σης της χοληστερόλης των μικρών πυκνών LDL σωματιδίων (περίπου κατά 40%). Επιπρόσθετα, η εζε-
τιμίμπη φαίνεται οτι έχει αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές και αντιαιμοπεταλιακές ιδιότητες και
παράλληλα μειώνει τα επίπεδα των δεικτών φλεγμονής, όπως η υψηλής ευαισθησίας CRP και του οξει-
δωτικού stress. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χορήγηση εζετιμίμπης έχει ευνοϊκή επίδραση στην μη αλκοο-
λική στεατοηπατίτιδα. Ωστόσο πρέπει να επισημανθεί ότι η επίδραση της εζετιμίμπης στη μείωση του
καρδιαγγειακού κινδύνου δεν είναι γνωστή. Στην μελέτη Study of Heart and Renal Protection (SHARP)
στην οποία συμμετείχαν ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο ο συνδυασμός σιμβαστατίνης/εζετιμίμπης για
5 έτη συσχετίσθηκε με μία κατά 17% μείωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε σύγκριση με το εικο-
νικό φάρμακο. Ωστόσο στη μελέτη  αυτή δεν υπήρχε ομάδα μονοθεραπείας με εζετιμίμπη. Η μελέτη IM-
PROVE-IT που βρίσκεται σε εξέλιξη πρόκειται να συγκρίνει την αποτελεσματικότητα της χορήγησης του
συνδυασμού σιμβαστατίνης/εζετιμίμπης και της μονοθεραπείας  με εζετιμίμπη σε στεφανιαίους ασθενείς
υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου. Σύμφωνα με τις τρέχουσες οδηγίες για την αντιμετώπιση των
δυσλιπιδαιμιών η χορήγηση εζετιμίμπης σε συνδυασμό με στατίνη συνιστάται σε άτομα στα οποία
η χορήγηση μονοθεραπείας με στατίνη δεν οδηγεί στην επίτευξη των στόχων της υπολιπιδαιμικής
αγωγής. Ο έτοιμος συνδυασμός εζετιμίμπης (10 mg) με σιμβαστατίνη (10, 20 ή 40 mg) αποτελεί
ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό και εύχρηστο φάρμακο που μπορεί να οδηγήσει σε μειώσεις της LDL
CHOL κατά 46-58%, ενώ αναμένεται και η κυκλοφορία σταθερού συνδυασμού ατορβαστατίνης με
εζετιμίμπη. Τέλος, η εζετιμίμπη μπορεί να χορηγηθεί και ως μονοθεραπεία σε ασθενείς στους οποί-
ους δεν είναι δυνατή η χορήγηση στατινών εξαιτίας ανεπιθύμητων ενεργειών. Σε αυτές τις περι-
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πτώσεις για τη μεγαλύτερη μείωση της LDL CHOL η εζετιμίμπη είναι δυνατό να συνδυασθεί με κολεσε-
βελάμη (ο συνδυασμός αυτός μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της LDL CHOL κατά 32%).Πρέπει να επι-
σημανθεί ότι η εζετιμίμπη πρέπει να χορηγείται με διαφορά τουλάχιστον 4 ωρών από την κολεσεβελάμη,
αφού η τελευταία μειώνει τη βιοδιαθεσιμότητα της εζετιμίμπης. Δεν συνιστάται η συγχορήγηση της εζε-
τιμίμπης με φυτικές στερόλες αφού η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε φυτικές στερόλες δεν οδηγεί
σε επιπρόσθετη μείωση της  LDL CHOL. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι η εζετιμίμπη δεν αυξάνει ούτε επι-
δεινώνει την μυοτοξικότητα των στατινών αν και υπάρχουν περιπτώσεις ασθενών με μυοσίτιδα από εζε-
τιμίμπη είτε ως μονοθεραπεία είτε σε συνδυασμό με στατίνη. Σπάνια έχει αναφερθεί αύξηση των ηπατικών
ενζύμων σε ασθενείς υπό αγωγή με μονοθεραπεία με εζετιμίμπη ή κυρίως σε ασθενείς που λαμβάνουν
συνδυασμό εζετιμίμπης με στατίνη, ενώ η χορήγηση εζετιμίμπης αντενδείκνυται σε ασθενείς με ενεργό
ηπατική νόσο. Σε περίπτωση συγχορήγησης με κυκλοσπορίνη η δόση της εζετιμίμπης δεν πρέπει να ξε-
περνά τα 5 mg/ημέρα. Τέλος, η φαινοφιμπράτη προκαλεί μικρή αύξηση των επιπέδων της εζετιμίμπης,
ενώ η συγχορήγηση της εζετιμίμπης με γεμφιμπροζίλη αντενδείκνυται, αφού αυξάνει τα επίπεδα της εζε-
τιμίμπης κατά 1.7 φορές.

Η κολεσεβελάμη είναι μία ρητίνη δέσμευσης των χολικών οξέων.  Το φάρμακο δεσμεύει τα χολικά οξέα
στο γαστρεντερικό σωλήνα. Με αυτό τον τρόπο διακόπτεται ο εντεροηπατικός κύκλος των χολικών
οξέων και η επανείσοδός τους διαμέσου της πυλαίας κυκλοφορίας στα ηπατοκύτταρα. Έτσι, μειώνεται
η συγκέντρωση των χολικών οξέων στο κυτταρόπλασμα των ηπατοκυττάρων. Αυτή η μείωση έχει ως
αποτέλεσμα τη μετατροπή της χοληστερόλης σε χολικά οξέα και τη μείωση της ενδοκυττάριας συγκέν-
τρωσης της χοληστερόλης.  Με αυτό το μηχανισμό αυξάνεται ο αριθμός και η ενεργότητα των LDL υπο-
δοχέων με αποτέλεσμα την αύξηση του καταβολισμού των LDL σωματιδίων. Κατά συνέπεια η
υπολιπιδαιμική δράση αυτών των φαρμάκων συνίσταται στη μείωση των επιπέδων της ολικής και της
LDL CHOL. Η χορήγηση κολεσεβελάμης προκαλεί μία δοσοεξαρτώμενη μείωση των επιπέδων της LDL
CHOL με τη μέγιστη δόση (3.8 g/ημέρα, 6 δισκία των 625 mg με τα γεύματα) να προκαλεί μία κατά 15%
μείωση των επιπέδων της LDL CHOL, ενώ η συγχορήγηση κολεσεβελάμης με στατίνη (π.χ. ατορβαστα-
τίνη, 10 mg/ημέρα) συσχετίζεται με έως και 50% μείωση των επιπέδων της LDL CHOL. Επιπρόσθετα η
κολεσεβελάμη έχει συσχετισθεί με αύξηση του μεγέθους των LDL σωματιδίων. Σε μία μελέτη η καλύτερη
συμμόρφωση στην αγωγή με κολεσεβελάμη συσχετίσθηκε με μικρότερο αριθμό καρδιαγγειακών συμ-
βαμάτων σε ασθενείς με δυσλιπιδαιμία με ή χωρίς διαβήτη.  Σύμφωνα με τις τρέχουσες οδηγίες για
την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών η χορήγηση κολεσεβελάμης σε συνδυασμό με στατίνη συ-
νιστάται σε άτομα στα οποία η χορήγηση μονοθεραπείας με στατίνη δεν οδηγεί στην επίτευξη των
στόχων της υπολιπιδαιμικής αγωγής, ενώ μπορεί να χορηγηθεί ως μονοθεραπεία σε ασθενείς
στους οποίους δεν είναι δυνατή η χορήγηση στατινών εξαιτίας ανεπιθύμητων ενεργειών. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η κολεσεβελάμη μπορεί να χορηγηθεί σε διαβητικούς ασθενείς για τη βελτίωση του
γλυκαιμικού ελέγχου σε συνδυασμό με τη δόκιμη αντιδιαβητική αγωγή, αφού φαίνεται ότι έχει μία
ευνοϊκή επίδραση στην ομοιοστασία των υδατανθράκων, καθώς μειώνει τα επίπεδα της μεταγευματικής
υπεργλυκαιμίας, της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (κατά 0.5%) και της γλυκόζης νηστείας. Επιπρό-
σθετα, η χορήγηση κολεσεβελάμης έχει συσχετισθεί με μείωση των επιπέδων της hs-CRP. Η χορήγηση
της κολεσεβελάμης συσχετίζεται με ήπιες ανεπιθύμητες ενέργειες από το γαστρεντερικό σωλήνα, όπως
είναι ο μετεωρισμός, η ναυτία και η δυσκοιλιότητα ή η διάρροια. Παράλληλα, η κολεσεβελάμη φαίνεται
ότι προκαλεί σημαντική αύξηση των επιπέδων των TRG και δεν πρέπει να χορηγείται σε άτομα με αρχικά
επίπεδα TRG  ≥ 300 mg/dL. Τέλος, η συγχορήγηση της κολεσεβελάμης με άλλα φάρμακα, όπως η θυρο-
ξίνη, η εζετιμίμπη, η φαινυτοΐνη, η γλιβουρίδη και τα κουμαρινικά αντιπηκτικά μπορεί να μειώσει την
απορρόφηση των τελευταίων από το γαστρεντερικό σωλήνα και έτσι αυτά τα φάρμακα πρέπει να χορη-
γούνται τουλάχιστον 4 ώρες πριν τη λήψη της κολεσεβελάμης. 
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Συνοψίζοντας ο συνδυασμός στατίνης με εζετιμίμπη ή/και κολεσεβελάμη  μπορεί να βοηθήσει ση-
μαντικά στην επίτευξη των στόχων της υπολιπιδαιμικής αγωγής, ιδιαίτερα σε ασθενείς υψηλού
κινδύνου στους οποίους επιδιώκονται ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα LDL CHOL (<70 mg/dl). Πρέπει να
τονισθεί ότι τόσο η εζετιμίμπη, όσο και η κολεσεβελάμη ασκούν παρόμοια μείωση στα επίπεδα της
LDL CHOL, ωστόσο η χορήγηση της κολεσεβελάμης φαίνεται να συσχετίζεται με επιπλέον σημαν-
τική βελτίωση του γλυκαιμικού προφίλ. Ωστόσο, η κολεσεβελάμη μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα
των TRG, ενώ η εζετιμίμπη συσχετίζεται με ευνοϊκή επίδραση στη μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα
και με μείωση των επιπέδων των TRG. Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι η συμμόρφωση στην κο-
λεσεβελάμη αποτελεί μία πρόκληση, καθώς ο ασθενής πρέπει να λαμβάνει 6 δισκία καθημερινά,
ενώ και το κόστος αγωγής είναι σημαντικά υψηλότερο με τη θεραπεία με κολεσεβελάμη σε σύγ-
κριση με την εζετιμίμπη (5.22 ευρώ για τα 6 δισκία κολεσεβελάμης vs 1.59 για το 1 δισκίο εζετι-
μίμπης). Ωστόσο, σε αυτό το σημείο πρέπει να τονισθεί ότι οι πιο πρόσφατες Αμερικανικές οδηγίες
για τη θεραπεία της δυσλιπιδαιμίας προτείνουν αποκλειστικά τη χορήγηση στατινών για την μείωση
της LDL CHOL σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, ενώ δεν προτείνεται η χορήγηση των άλλων υπολι-
πιδαιμικών φαρμάκων δεν συνιστάται για την περαιτέρω μείωση των επιπέδων της LDL CHOL.
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Αντιαιμοπεταλιακή  αγωγή σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύμβαμα: 
ασπιρίνη σε συνδυασμό με κλοπιδογρέλη, πρασουγρέλη ή  τικαγρελόρη?

Β. Νικολάου
Καρδιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Καρδιολογικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 

"Κοργιαλένειο-Μπενάκειο" Ε.Ε.Σ., Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης

Η καρδιαγγειακή νόσος είναι μια από τις κυριότερες αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας στις σύγχρονες
κοινωνίες. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 42% των συνολικών θανάτων ετησίως (1,9 εκατομμύρια
άνθρωποι) , οφείλονται  σε νοσήματα του καρδιαγγειακού συστήματος.

Η αθηροθρόμβωση αποτελεί τον κύριο υποκείμενο παθοφυσιολογικό μηχανισμό της καρδιαγγειακής
νόσου,  σημαίνοντα δε   ρόλο σε αυτήν  παίζουν  τα αιμοπετάλια. 
Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των αιμοπεταλίων, διαφόρων συστατικών της αθηρωματικής πλάκας και
παραγόντων πήξης, που επάγονται κατά τη ρήξη της, αποτελούν δε τον κύριο παθοφυσιολογικό μηχα-
νισμό των οξέων ισχαιμικών επεισοδίων που κλινικά εκδηλώνονται ως  οξέα στεφανιαία σύνδρομα
(ACS), ισχαιμικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ), περιφερική αρτηριακή νόσος (PAD).

Η λύση της συνέχειας του ενδοθηλίου που μπορεί να συμβεί είτε αυτόματα κατά τη ρήξη μιας αθηρω-
ματικής πλάκας, είτε ιατρογενώς κατά τη διάρκεια της διαδερμικής στεφανιαίας επέμβασης (PCI) έχει
ως αποτέλεσμα την έκθεση στον ενδαγγειακό χώρο συστατικών της υπενδοθηλιακής στιβάδας, όπως
είναι ο παράγοντας von Willebrand (von Willebrand Factor, vWF) και το κολλαγόνο. Οι πρωτεΐνες αυτές
αναγνωρίζονται από τους υποδοχείς της αιμοπεταλιακής μεμβράνης, GPΙba-GPIX-GPV (για τον vWF) και
GPVI-FcRγ καθώς και της ιντεγκρίνης α2β1 (για το κολλαγόνο) με αποτέλεσμα την προσκόλληση των
αιμοπεταλίων στα σημεία απώλειας της συνέχειας του ενδοθηλίου.
Η προσκόλληση επάγει με τη σειρά της την ενεργοποίηση ενός καταρράκτη ενδοκυττάριων μεταβολικών
οδών στα αιμοπετάλια οδηγώντας στην ενεργοποίησή τους. Το αποτέλεσμα της ενεργοποίησης των αι-
μοπεταλίων είναι η συσσώρευσή τους σε  γέφυρες ινωδογόνου.

Παράλληλα, τα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια εκκρίνουν βιολογικά δραστικούς παράγοντες όπως χημει-
οκίνες, κυτταροκίνες, αυξητικούς παράγοντες καθώς και διεγέρτες των ίδιων των κυττάρων αυτών,
όπως διφωσφορική αδενοσίνη (ADP), θρομβίνη, θρομβοξάνιο Α2  (TxA2), σεροτονίνη, κλπ οι οποίοι ενι-
σχύουν ακόμα περισσότερο την αιμοπεταλιακή ενεργοποίηση και συσσώρευση.

Η έκθεση αρνητικά φορτισμένων φωσφολιπιδίων στην κυτταρική μεμβράνη των ενεργοποιημένων αι-
μοπεταλίων και η παράλληλη έκκριση προπηκτικών παραγόντων όπως ο παράγοντας V, μεγιστοποιούν
τη διαδικασία της γένεσης θρομβίνης που έχει ήδη πυροδοτηθεί από τη έκθεση ιστικού παράγοντα (Tissue
Factor, TF) στον ενδαγγειακό χώρο κατά τη ρήξη της αθηρωματικής πλάκας. Η αυξημένη παραγωγή
θρομβίνης κατά την ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων η οποία αποτελεί τον ισχυρότερο αγωνιστή των
αιμοπεταλίων, εξηγεί, τόσο την εμφάνιση θρομβωτικών επεισοδίων σε ασθενείς που βρίσκονται σε αν-
τιαιμοπεταλιακή αγωγή όσο και την ανάγκη χορήγησης αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς με οξύ ισχαιμικό
επεισόδιο.
Σημαντικό ρόλο στην ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων διαδραματίζει το ADP, το οποίο ενεργοποιεί τα
αιμοπετάλια συνδεόμενο στους πουρινεργικούς υποδοχείς P2Y1 και P2Y12 της αιμοπεταλιακής μεμβρά-
νης. 

72

7o ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2014
“ΥΓΙΕΙΝΟΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ: ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ”



Αντιαιμοπεταλιακή Αγωγή στα Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα
Έμφραγμα μυοκαρδίου με ανάσπαση του διαστήματος ST (STEMI).

Ασθενείς που αντιμετωπίζονται με θρομβόλυση
Η θρομβόλυση είναι καθιερωμένη θεραπεία για το έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του διαστή-
ματος ST. 

Η χορήγηση αντιαιμοπεταλιακών είναι απαραίτητη  σε αυτούς  τους ασθενείς. 
Σε όλους τους ασθενείς με STEMI η ασπιρίνη χορηγείται  πριν τη θρομβόλυση. Σε ασθενείς που δεν ελάμ-
βαναν ήδη ασπιρίνη, προτείνεται δόση εφόδου 160-325 mg σε μασώμενη (μη εντεροδιαλυτή) μορφή ή
250 mg ενδοφλεβίως. Η δόση συντήρησης είναι 75-160 mg μια φορά ημερησίως.

Η κλοπιδογρέλη χορηγείται παράλληλα με την θρομβόλυση, βοηθώντας στην  επαναιμάτωση, την βα-
τότητα του αγγείου  και προφυλάσσει από πιθανή επανέμφραξή της, χωρίς να αυξάνει  τον αιμορραγικό
κίνδυνο. 

Έτσι η κλοπιδογρέλη βρέθηκε ότι μειώνει τη ολική θνητότητα, την καρδιαγγειακή θνητότητα και την υπο-
τροπή της  ισχαιμίας, ενώ οδηγεί σε μείωση της ανάγκης για επείγουσα επαναγγείωση κατά 20%, παντα
σε συνδυασμό με ασπιρινη. Αν μετά  μετά τη θρομβόλυση γίνει PCI, η προηγηθείσα χορήγηση κλοπιδο-
γρέλης κατά την θρομβόλυσης, μειώνει την καρδιαγγειακή θνητότητα και ελαττώνει την πιθανότητα
ισχαιμικών επιπλοκών, χωρίς αύξηση του αιμορραγικού κινδύνου. Η κλοπιδογρέλη χορηγείται σε δόση
εφόδου 300 mg εφάπαξ, το ταχύτερο δυνατό (προτείνεται σε ηλικία > 75 ετών η δόση αυτή να είναι μόνο
75 mg). Η δόση συντήρησης είναι 75 mg, 1 φορά ημερησίως.

Η πρασουγρέλη και η τικαγρελόρη, δεν συνιστώνται για συγχορήγηση με θρομβόλυση, καθώς τα φάρ-
μακα αυτά δεν έχουν ακόμα μελετηθει  σε τέτοιους ασθενείς.

Ασθενείς που αντιμετωπίζονται με πρωτογενή PCI
Σε ασθενείς που έπαιρναν ήδη χρονίως ασπιρίνη σε καθημερινή βάση, θα πρέπει να δοθεί μια επιπρόσθετη
δόση 75-325 mg σε μη εντεροδιαλυτή (μασώμενη) μορφή πριν την PCI. Σε ασθενείς που δεν έπαιρναν
ασπιρίνη προτείνεται δόση εφόδου 160-325 mg σε μασώμενη (μη εντεροδιαλυτή) μορφή ή 250 mg εν-
δοφλεβίως.Η δόση συντήρησης είναι 75-100 mg σε καθημερινή βάση επ’ αόριστον.

Σε όλους τους ασθενείς με STEMI που σχεδιάζεται PCI, συνιστάται δόση φόρτισης με ανταγωνιστή του
υποδοχέα του ADP. Πιο συγκεκριμένα, με μία από τις θειενοπυριδίνες κλοπιδογρέλη ή πρασουγρέλη ή με
την τικαγρελόρη ως εξής:
1. Τικαγρελόρη 180 mg όσο το δυνατόν νωρίτερα πριν ή κατά το χρόνο της πρωτογενούς PCI.
2. Πρασουγρέλη σε δόση 60 mg πριν ή κατά τη διάρκεια πρωτογενούς PCI
3. Kλοπιδογρέλη 600 mg θα πρέπει να δίνονται όσο το δυνατόν νωρίτερα πριν ή κατά το χρόνο της πρω-
τογενούς PCI.

Οι τελευταίες μελέτες φαίνεται ότι οι δυο πρώτες έχουν καλύτερα αποτελέσματα και προτείνονται έναντι
της κλοπιδογρέλης , η όποια βεβαίως είναι πολύ περισσότερο μελετημένη. 

Το ιδανικό χρονικό διάστημα χορήγησης πριν την PCI δεν έχει ακόμα καθοριστεί. Η γενική αρχή που
πρέπει να τηρείται είναι «όσο το γρηγορότερο τόσο το καλύτερο».
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Η διάρκεια της διπλής αντιαιμοπεταλιακής θεραπείας με ασπιρίνη και ανταγωνιστή του υποδοχέα του
ADP μετά την PCI με τοποθέτηση γυμνού μεταλλικού stent (bear metal stent; BMS) ή φαρμακευτικά
επικαλυμμένου stent (drug-eluting stent; DES), θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 μήνες με 75 mg ημε-
ρησίως κλοπιδογρέλης  ή 10 mg ημερησίως  πρασουγρέλης ή 90 mg δύο φορές ημερησίως τικαγρελό-
ρης.

Η πρασουγρέλη δεν ενδείκνυται σε ασθενείς με ιστορικό ΑΕΕ, ηλικίας άνω των 75 ετών ή βάρους κάτω
των 60 Kg.

Η χρήση των ανταγωνιστών των υποδοχέων GPIIb/IIIa ενδείκνυται κατά τη διάρκεια της PCI ή και πριν
την έναρξή της. Η αμπσιξιμάμπη έχει δοκιμασθεί περισσότερο και πολλαπλές μελέτες δείχνουν ότι μει-
ώνεται η θνητότητα και το  νέο έμφραγμα χωρίς αύξηση των μειζόνων αιμορραγιών.

Σε ασθενείς χωρίς θεραπεία επαναιμάτωσης
Σε ασθενείς που δεν είχαν λάβει προηγουμένως ασπιρίνη, χορηγείται ασπιρίνη σε δόση φόρτισης 150-
325 mg από του στόματος (μασώμενη ή διαλυμένη και όχι εντεροδιαλυτή),  ή 250-500 mg ενδοφλεβίως
όταν δεν μπορεί να χορηγηθεί από το στόμα. 
Η δόση συντήρησης είναι 75-100 mg ημερησίως επ’ αόριστον. Στους ασθενείς αυτούς, επίσης, συνιστάται
η χορήγηση κλοπιδογρέλης 75 mg ημερησίως από του στόματος και για 14 τουλάχιστον ημέρες.
Η παράταση χορήγησης κλοπιδογρέλης για 12 μήνες θεωρείται εύλογη.

Ασταθής στηθάγχη και έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του διαστήματος ST
Οι ασθενείς με ασταθή στηθάγχη  (UA) και έμφραγμα του μυοκαρδίου (ΟΕΜ) χωρίς ανάσπαση του δια-
στήματος ST (non-STEMI) εμφανίζουν ενδονοσοκομειακή θνητότητα περίπου  2-4%, ενώ αναλογη είναι
εκείνη των  πρώτων 30 ημερών, ενώ στο πρώτο εξάμηνο η θνητότητα φθάνει το 10%.

Aσπιρίνη
Η χορήγηση ασπιρίνης σε ασθενείς με UA/non-STEMI ελαττώνει την πιθανότητα νέου ΟΕΜ, εγκεφαλικού
ή αγγειακού θανάτου κατά 46%.

Η καταλληλότερη δόση ασπιρίνης σε ασθενείς με UA/non-STEMI δεν έχει σαφώς διευκρινισθεί σε με-
λέτες σύγκρισης διαφορετικών δόσεων.
1. Συνιστάται η χορήγηση (μη εντερο-διαλυτής) μασώμενης ασπιρίνης 160-325 mg σε ασθενείς με
UA/non-STEMI για ελαχιστοποίηση του χρόνου έναρξης της δράσης της. 
Η ενδοφλέβια χορήγηση ασπιρίνης, δεν έχει δοκιμαστεί σε μελέτες.  
Χρονίως  συστήνεται καθημερινή ημερήσια χορήγηση 81-160 mg. Υψηλότερες ημερήσιες δόσεις δε φαί-
νεται πως είναι αποτελεσματικότερες, ενώ  αυξάνουν π τον κίνδυνο αιμορραγίας από το γαστρεντερικό.
2. Σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας, η χορήγηση μικρότερης δόσης ασπιρίνης 81 mg ημε-
ρησίως, ενδέχεται να μειώνει τον κίνδυνο αιμορραγίας.

Ανταγωνιστές του υποδοχέα Ρ2Υ12 
Κλοπιδογρέλη
Όλοι οι ασθενείς με UA/non-STEMI πρέπει να λάβουν 300 mg κλοπιδογρέλης μαζί με την κλασική  αγωγή
με ασπιρίνη σαν θεραπεία εφόδου. Ακολούθως πρέπει να λαμβάνουν 75 mg ημερησίως.
Στους ασθενείς όπου έχει επιλεγεί η επεμβατική στρατηγική (στεφανιογραφία /PCI) θα πρέπει η δόση
εφόδου να είναι 600 mg, στη συνέχεια 150 mg ημερησίως για τις πρώτες 7 ημέρες και ακολούθως 75
mg ημερησίως.
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Η δόση αυτή ενδέχεται να ωφελεί ακόμη και ασθενείς που ήδη βρίσκονται σε θεραπεία συντήρησης με
κλοπιδογρέλη για περισσότερο από 10 ημέρες.

Πρασουγρέλη
Η μελέτη TRITON TIMI 38 σχεδιαστηκε ώστε να συγκρίνει  την πρασουγρέλη με την κλοπιδογρέλη σε
10.074 ασθενείς με UA/non-STEMI που αντιμετωπίσθηκαν με PCI. Η χορήγηση πρασουγρέλης, 60 mg
δόση φόρτισης και 10 mg ημερησίως έναντι 300 mg κλοπιδογρέλης και 75 mg ημερησίως στη συνέχεια
για 15 μήνες συνοδεύτηκε από σημαντική ελάττωση της καρδιαγγειακής θνητότητας/AMI/ΑΕΕ (9,9%
έναντι 12,1% [p<0,001], αντίστοιχα). Υπήρξε επίσης σημαντική ελάττωση του κινδύνου θρόμβωσης των
stents με την πρασουγρέλη (1,1% έναντι 2,4% [p<0,001] αντίστοιχα). 

Παρατηρήθηκε ωστόσο αύξηση της κατά TIMI αιμορραγίας με την πρασουγρέλη (2,4% έναντι 1,8%
[p=0,03] αντίστοιχα).

Σημειώνεται ότι η δοσολογία αυτή της πρασουγρέλης (60 mg φόρτιση και 10 mg ημερησίως) συγκρίθηκε
με τη χαμηλή δόση της κλοπιδογρέλης (300 mg φόρτιση και 75 mg ημερησίως). Σε άλλες μελέτες  in
vitro  η παραπάνω δόση της πρασουγρέλης ήταν αποτελεσματικότερη στην αναστολή των αιμοπεταλίων
ακόμη και από τη μεγάλη δόση κλοπιδογρέλης (600 mg φόρτιση και 150 mg ημερησίως).

Η φόρτιση με κλοπιδογρέλη θα πρέπει να γίνεται πριν τη διαγνωστική στεφανιογραφία (ακόμη και μέσα
στο εργαστήριο) και όχι να αναβάλλεται μέχρι να γίνει γνωστή η στεφανιαία ανατομία με το σκεπτικό ότι
τα αποτελέσματα μπορεί να είναι τέτοια ώστε να οδηγήσουν σε χειρουργείο.

Ακόμη και σε τέτοια περίπτωση, το εξαιρετικά επείγον CABG είναι σπάνιο, ενώ οι ασθενείς με UA/non-
STEMI χρειάζονται άμεση αναστολή της ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων τους.  Οι οδηγίες της Ευρω-
παϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας για τα ACS χωρίς ανάσπαση του διαστήματος ST συνιστούν τη χορήγηση
της πρασουγρέλης σε ασθενείς χωρίς προηγούμενη χρήση κλοπιδογρέλης και με γνωστή ανατομία των
στεφανιαίων αγγείων. 

Σε άλλες περιπτώσεις επαναιμάτωσης, η χορήγηση της πρασουγρέλης μπορεί να γίνει και σε ασθενείς
με άγνωστη στεφανιαία ανατομία που ελάμβαναν προηγουμένως κλοπιδογρέλη.

Η πρασουγρέλη ιδιαίτερα συνιστάται να χορηγείται σε ασθενείς με χαμηλό αιμορραγικό κίνδυνο και ελά-
χιστη πιθανότητα για καρδιοχειρουργική επαναιμάτωση. 

Τικαγρελόρη
Η δράση της τικαγρελόρης συνοδεύεται, τουλάχιστον φαρμακοδυναμικά, με ταχύτερη αναστολή των
P2Y12 υποδοχέων όπως και ταχύτερη επάνοδο της αιμοπεταλιακής  λειτουργικότητας μετά τη διακοπή
του φαρμάκου.
Η τικαγρελόρη συγκρίθηκε με την κλοπιδογρέλη στη μελέτη PLATO.

Η τικαγρελόρη συνιστάται ως μία από τις αρχικές επιλογές για ασθενείς με UA/non-STEMI (180 mg δόση
φόρτισης και 90 mg x 2 ημερησίως) ανεξάρτητα από την ακολουθούμενη στρατηγική και ανεξάρτητα
από την προηγούμενη θεραπεία ή όχι με κλοπιδογρέλη. Αρχική επιλογή αποτελεί επίσης η πρασουγρέλη
(σε ασθενείς που δεν έχουν λάβει κάποιον αναστολέα P2Y12 και στους οποίους προγραμματίζεται PCI).
Αν ο ασθενής δεν μπορεί να λάβει τικαγρελόρη ή πρασουγρέλη, μπορεί να λάβει κλοπιδογρέλη.
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Διάρκεια διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής μετά από εμφύτευση stent
Συνιστάται διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή διάρκειας 12 μηνών για ασθενείς που έλαβαν DES. Η σύσταση
αυτή θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν βασίζεται σε τυχαιοποιημένες μελέτες, αλλά σε γνώμη  ειδικών με
βάση τα υπάρχοντα στοιχεία. Είναι γνωστό όμως ότι στην περίπτωση των DES ακόμη και όψιμη διακοπή
της διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής  μπορεί να συνοδεύεται από όψιμη θρόμβωση των stent.

Μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη διερευνούν την αποτελεσματικότητα της μακροχρόνιας διπλής αν-
τιαιμοπεταλιακής αγωγής τόσο με κλοπιδογρέλη όσο και με πρασουγρέλη.

Σε πρόσφατη μελέτη διερευνήθηκε η βέλτιστη διάρκεια της διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής με κλο-
πιδογρέλη και ασπιρίνη (6 μήνες σε σύγκριση με 24 μήνες) σε 2.013 ασθενείς με ένδειξη για τοποθέτηση
stent.

Η μελέτη περιελαμβάνει τόσο ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο  όσο και ασθενείς με οξυ στεφανιαιο
σύνδρομο  (PCI). Το πρωτογενές καταληκτικό σημείο (ολική θνητότητα, ΟΕΜ και ΑΕΕ) δε διέφερε μεταξύ
των δύο ομάδων στα δύο έτη παρακολούθησης (10,1% για 24μηνη διάρκεια αγωγής vs 10,0% για 6μηνη
διάρκεια αγωγής). Ωστόσο, παρατηρήθηκε αύξηση του αιμορραγικού κινδύνου στην ομάδα της 24μηνης
διάρκειας αγωγής. Η μελέτη αυτή δείχνει ότι το όφελος σε σχέση με τον αιμορραγικό κίνδυνο από την
παρατεταμένη χορήγηση διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής, αν και ενδεχομένως υπάρχει, έχει ίσως
υπερεκτιμηθεί.
Διακοπή της διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής μετά από ACS, UA/non-STEMI πριν τους 12 μήνες ανε-
ξαρτήτως PCI δεν συνιστάται διότι αυξάνεται ο κίνδυνος υποτροπής των ισχαιμικών επεισοδίων.

Μετά από εμφύτευση stent  η πρώιμη διακοπή της διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής αυξάνει τον κίν-
δυνο θρόμβωσης του stent, η οποία συνοδεύεται με θνητότητα που φθάνει ως και 45%.
Σε περίπτωση επείγουσας χειρουργικής επέμβασης θα πρέπει να σταθμίζεται ο κίνδυνος αιμορραγίας
από την αντιαιμοπεταλιακή αγωγή με τον κίνδυνο θρόμβωσης του stent επί διακοπής της αγωγής. Εάν
είναι εφικτό, η επέμβαση θα πρέπει να αναβάλλεται πέραν του 6μήνου για DES δεύτερης και τρίτης γενιάς,
και πέραν του έτους για DES πρώτης γενιάς ή για ασθενείς υψηλού θρομβωτικού κινδύνου.

Η πρασουγρέλη θα πρέπει να διακόπτεται για 7 ημέρες πριν από καρδιοχειρουργική επέμβαση, ενώ η
κλοπιδογρέλη 5 ημέρες και η τικαγρελόρη 7 μέρες.

Εάν η διακοπή της διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής είναι επιτακτική, τότε συνιστάται η διακοπή μόνο
της κλοπιδογρέλης εάν είναι αποδεκτό από τον αιμορραγικό κίνδυνο της ασπιρίνης. Διακοπή και των
δύο αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων δεν συνιστάται πέραν των 10-15 ημερών το πρώτο εξάμηνο μετά
τοποθέτηση DES.

Οι ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους (LMWH) δεν αποτελούν αποδεδειγμένο υποκατάστατο της διπλής
αντιαιμοπεταλιακής αγωγής σε περίπτωση διακοπής τους για προφύλαξη από θρόμβωση των stent.

Σε ασθενείς πολύ υψηλού κινδύνου συνιστάται η νοσηλεία σε νοσοκομείο με δυνατότητες PCI και πιθανόν
η κάλυψη με μικρού μοριακού βάρους ανταγωνιστές των υποδοχέων GPΙΙb/IIIa μέχρι την παραμονή της
χειρουργικής επέμβασης.
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Νεότερα αντιπηκτικά σε ασθενείς με οξέα στεφανιαία συμβάντα: 
Παρόν και μέλλον

Μαρία Ε. Τσουμάνη
Βιολόγος MSc, Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής Βιοχημείας, Τμ ή μ α  Χ η μ ε ί α ς , Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Αλέξανδρος Δ. Τσελέπης
Κ α θ η γ η τ ή ς  Χ η μ ε ί α ς  -  Β ι ο χ η μ ε ί α ς , Τμ ή μ α  Χ η μ ε ί α ς , Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 

Διευθυντής Εργαστηρίου Κλινικής Β ι ο χ η μ ε ί α ς ,  
Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο ς  Ε λ λ η ν ι κ ή ς  Ε τ α ι ρ ε ί α ς Αθηροσκλήρωσης, 

Πρόεδρος Ινστιτούτου Μελέτης & Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική αγωγή

Εισαγωγή
Η σύγχρονη αντιθρομβωτική αγωγή σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (ΟΣΣ) επικεντρώνεται κυ-
ρίως στην άμεση χορήγηση διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής (ασπιρίνη και ένας ανταγωνιστής του
αιμοπεταλιακού υποδοχέα του ADP, P2Y12) η οποία  σύμφωνα  με  τις  κατευθυντήριες  οδηγίες  της  Ελ-
ληνικής  Καρδιολογικής Εταιρείας1,  της  Ευρωπαϊκής  Καρδιολογικής  Εταιρείας2,3 και  των  Αμερικά-
νικων Καρδιολογικών Εταιρειών (ACC/AHA)4,5 είναι δυνατόν να συνεχιστεί έως και 1 έτος από το
επεισόδιο. Η μεγάλη πρόοδος των τελευταίων δεκαετιών ως προς την αντιαιμοπεταλιακή φαρμακολογία
(κυρίως ως προς τους P2Y12  ανταγωνιστές), σε συνδυασμό με τη σημαντική βελτίωση της τεχνικής
της διαδερμικής στεφανιαίας επέμβασης (PCI) που εφαρμόζεται πλέον σε όλους τους ενδιάμεσου και
υψηλού κινδύνου ασθενείς, έχουν οδηγήσει στη σημαντική μείωση της νοσηρότητας και θνησιμότητας
στους  ασθενείς  με  ΟΣΣ.  Παρά  όμως  τις  παραπάνω  σημαντικές εξελίξεις ως προς την αντιμετώπιση
των ασθενών με ΟΣΣ, ο κίνδυνος για ένα νέο ισχαιμικό  επεισόδιο  στους  ασθενείς  αυτούς  εξακολουθεί
να  παραμένει  σχετικά υψηλός φθάνοντας μέχρι και 9,1% στους 6 μήνες μετά το συμβάν6.Τόσο στη με-
λέτη CURE7 όσο και στη μελέτη PLATO8 (σύγκριση της συγχορήγησης ασπιρίνης- τικαγρελόρης με αυτή
της ασπιρίνης και κλοπιδογρέλης) ένα σημαντικό ποσοστό  ασθενών  εμφάνισαν  το  σύνθετο  καταλη-
κτικό  σημείο (έμφραγμα  του μυοκαρδίου, ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, και καρδιαγγειακό θάνατο).
Ο   κυριότερος   υποκείμενος   μηχανισμός   που   ερμηνεύει   την   αδυναμία   των αντιαιμοπεταλιακών
φαρμάκων,   ακόμα   και   των   πολύ   δραστικών   όπως   η τικαγρελόρη,  να  ελαχιστοποιήσουν  τον
υπολειπόμενο  κίνδυνο  υποτροπιαζόντων ισχαιμικών συμβάντων σε ασθενείς με ΟΣΣ είναι η ενεργο-
ποίηση του καταρράκτη πήξης στην οξεία φάση του ΟΣΣ η οποία οδηγεί σε αυξημένη παραγωγή θρομ-
βίνης που διαρκεί για τουλάχιστον 6 μήνες μετά το επεισόδιο9. Η θρομβίνη αποτελεί τον ισχυρότερο
ενεργοποιητή  των  αιμοπεταλίων  ενώ  παράλληλα  συμμετέχει  στο μηχανισμό πήξης οδηγώντας στο
σχηματισμό του ινώδους και στη σταθεροποίηση του θρόμβου10. Η αυξημένη πηκτικότητα που καταγρά-
φεται μετά το αρχικό συμβάν οδήγησε   στην   προσθήκη   των   αντιπηκτικών   φαρμάκων   για   την   κα-
λύτερη αντιμετώπιση  των  ΟΣΣ.  Πράγματι,  στην  οξεία  φάση  ενός ΟΣΣ,  η  παρεντερική χορήγηση νός
αντιπηκτικού όπως είναι οι μικρού μοριακού βάρους ηπαρίνες11, το fontaparinux12 ή η μπιβαλιρουδίνη13,
επιπρόσθετα της διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής, μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο ισχαιμικού επει-
σοδίου. Όμως η χορήγηση των παραπάνω αντιπηκτικών περιορίζεται μόνο στην οξεία φάση, συνεπώς
δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την παρατεταμένη παραγωγή θρομβίνης. Η σημασία της παρατεταμένης πα-
ραγωγής θρομβίνης στον υπολειπόμενο κίνδυνο υποτροπιαζόντων ισχαιμικών συμβάντων σε ασθενείς
με ΟΣΣ αποδεικνύεται από πολλές μελέτες στις οποίες η χορήγηση ανταγωνιστών της βιταμίνης Κ, είτε
ως μονοθεραπεία είτε σε συνδυασμό με ασπιρίνη, είναι αποτελεσματική ως προς τη μείωση   των   υπο-
τροπιαζόντων   ισχαιμικών   επεισοδίων14,15.   Τα   αποτελέσματα μεταανάλυσης  κλινικών  μελετών  που
διερεύνησαν  την  αποτελεσματικότητα  των ανταγωνιστών της βιταμίνης Κ σε ασθενείς με ΟΣΣ έδειξαν
ότι ο συνδυασμός της βαρφαρίνης με ασπιρίνη μειώνει σημαντικά τα ισχαιμικά συμβάντα (έμφραγμα του
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μυοκαρδίου, ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο) χωρίς όμως να μειώνει σημαντικά τη θνησιμότητα   σε
σύγκριση   με  την   ασπιρίνη16.   Η   αυξημένη   όμως   συχνότητα αιμορραγικών επιπλοκών στους ασθε-
νείς που έλαβαν βαρφαρίνη σε συνδυασμό με τη δυσκολία συμμόρφωσης των ασθενών εξαιτίας των
πολλών περιορισμών της χρήσης των ανταγωνιστών της βιταμίνης Κ, είχε σαν αποτέλεσμα τα φάρμακα
αυτά να μην μπορούν να βρουν ευρεία εφαρμογή στα ΟΣΣ.
Η είσοδος στην κλινική πράξη των νεότερων από του στόματος αντιπηκτικών τα οποία εμφανίζουν πολ-
λαπλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ άνοιξε το δρόμο για τη διενέργεια
κλινικών μελετών προκειμένου να διερευνηθεί αν η μακροχρόνια αναστολή της παραγωγής και δράσης
της θρομβίνης με τα νέα αυτά φάρμακα σε συνδυασμό με τη διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή μπορεί να
είναι κλινικά αποτελεσματική και ασφαλής ως προς τη μείωση του υπολειπόμενου κινδύνου υποτρο-
πιαζόντων ισχαιμικών συμβάντων σε ασθενείς με ΟΣΣ.
Στο παρόν άρθρο ανασκόπησης παραθέτονται τα κυριότερα φαρμακοδυναμικά και φαρμακοκινητικά χα-
ρακτηριστικά των νέων από του στόματος αντιπηκτικών και γίνεται  μια  σύντομη  ανάλυση  των  απο-
τελεσμάτων των μέχρι σήμερα κλινικών μελετών οι οποίες διερεύνησαν την κλινική αποτελεσματικότητα
και ασφάλεια των φαρμάκων αυτών σε ασθενείς με ΟΣΣ.

Φαρμακοδυναμιικά και φαρμακοκινητικά χαρακτηριστικά των νέων από του στόματος αντιπηκτι-
κών
Τα νέα από του στόματος αντιπηκτικά αποτελούν άμεσους εκλεκτικούς αναστολείς, είτε της θρομβίνης
είτε του παράγοντα πήξης Xa (Εικόνα 1).
Εικόνα 1. Συνοπτικό  σχηματογράφημα  του  καταρράκτη  της  πήξης  στο  οποίο φαίνονται τα σημεία
δράσης των νέων από του στόματος αντιπηκτικών.

Άμεσοι  από  του  στόματος  αναστολείς  της  θρομβίνης: 
Τα  φάρμακα  αυτά αναστέλλουν  εκλεκτικά  τη  θρομβίνη  δεσμευόμενα  στο  ενεργό  της  κέντρο.  Η ξι-
μελαγκατράνη ήταν το πρώτο αντιπηκτικό αυτής της κατηγορίας που εγκρίθηκε για θρομβοπροφύλαξη
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σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αρθροπλαστική γονάτου. 
Το  φάρμακο  όμως  αυτό  αποσύρθηκε  εξ’  αιτίας  της  σημαντικής  αύξησης  των επιπέδων  των  ηπα-
τικών  ενζύμων  στο  πλάσμα  και  της  ηπατοτοξικότητας  που προκάλεσε μετά από μακροχρόνια χρήση17.
Η νταμπιγκατράνη έχει λάβει έγκριση για κλινική χρήση τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη για την
ελάττωση του κινδύνου καρδιοεμβολικού ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ) σε ασθε-
νείς με κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) μη βαλβιδικής αιτιολογίας. Χορηγείται, επίσης,για θρομβοπροφύλαξη
σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αρθροπλαστική18,19. Τα φαρμακοδυναμικά   και   φαρμακοκινητικά   χα-
ρακτηριστικά   της  νταμπιγκατράνης συνοψίζονται στον Πίνακα 1. Υπό διερεύνηση βρίσκεται σήμερα το
AZD0837, ένα προφάρμακο το οποίο μετά την ταχεία απορρόφησή του μετατρέπεται από τις ισομορφές
2C9, 2C19 και 3Α4 του  κυτοχρώματος P450 στον ενδιάμεσο μεταβολίτη AR-HO69927, ο οποίος υφί-
σταται περαιτέρω μεταβολισμό για την παραγωγή τελικά της  ενεργού  μορφής, AR-H067637.  Τα  φαρ-
μακοδυναμικά  χαρακτηριστικά  του παράγοντα AZD0837 παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Σε κλινικές
μελέτες φάσης ΙΙ που διενεργήθηκαν σε ασθενείς με ΚΜ βρέθηκε πως ο παράγοντας AZD0837 στη χα-
μηλότερη δόση (150 mg x 2) έχει παρόμοιο προφιλ αποτελεσματικότητας και ασφάλειας σε σύγκριση με
τη βαρφαρίνη 21,22.

Άμεσοι από του στόματος αναστολείς του παράγοντα Xa:
Τα φάρμακα αυτά αναστέλλουν τον ελεύθερο FXa, αλλά και αυτόν που είναι δεσμευμένος τόσο στο σύμ-
πλεγμα της προθρομβινάσης στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων όσο και στο ινώδες. Σημειώνεται ότι τα
φάρμακα αυτά εμποδίζουν την παραγωγή νέων μορίων θρομβίνης (ένα   μόριο   FXa   καταλύει   το   σχη-
ματισμό   περίπου 1.000   μορίων θρομβίνης),   χωρίς   όμως   να   επηρεάζουν   την   ενεργότητα   και
δράση   της προϋπάρχουσας θρομβίνης. Οι άμεσοι από του στόματος χορηγούμενοι αναστολείς του   FΧa
είναι   η  ριβαροξαμπάνη,   η  απιξαμπάνη,   η  εντοξαμπάνη,   η μπετριξαμπάνη και η νταρεξαμπάνη
(YM150) που πλέον έχει αποσυρθεί (Εικόνα 1). Από τα φάρμακα αυτά σε εκτεταμένες κλινικές μελέτες
έχουν υποβληθεί η ριβαροξαμπάνη και η απιξαμπάνη. Τα  φαρμακοδυναμικά  και  φαρμακοκινητικά χα-
ρακτηριστικά των παραγόντων συνοψίζονται στον Πίνακα 1. Η ριβαροξαμπάνη αρχικά έλαβε έγκριση
για την πρόληψη της φλεβοθρόμβωσης σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αρθροπλαστική. Επίσης, έχει
λάβει έγκριση για την ελάττωση του κινδύνου ΑΕΕ σε ασθενείς με ΚΜ μη βαλβιδικής αιτίας. Η ριβαρο-
ξαμπάνη χορηγείται για την ένδειξη αυτή σε δόση 20 mg x 1. Η ριβαροξαμπάνη δεν πρέπει να χορηγείται
σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου (κάθαρση κρεατινίνης <15 mL/min), ενώ θα πρέπει
να χορηγείται προσεκτικά σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο σοβαρού βαθμού (κάθαρση κρεατινίνης
15-29 mL/min). Τέλος, θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με κίρρωση του ήπατος και μέ-
τρια ηπατική ανεπάρκεια24. 
Η απιξαμπάνη έλαβε ευρωπαϊκή έγκριση για την πρόληψη ΑΕΕ και συστηματικής  εμβολής  σε  ασθενείς
με  μη  βαλβιδική  ΚΜ. Έχει μελετηθεί στην πρόληψη  του  κινδύνου ΑΕΕ σε ασθενείς με ΚΜ μη βαλβιδικής
αιτιολογίας. Η απιξαμπάνη χορηγείται για την ένδειξη αυτή σε δόση 5 mg x 2 ενώ με ελάττωση της δόσης
σε 2.5 mg x 2 σε ασθενείς ηλικίας ≥  80 ετών, σωματικού βάρους ≤ 60 kg και με τιμή κρεατινίνης αίματος
> 1,5 mg/dL. Η εντοξαμπάνη παρασκευάστηκε από τον παρεντερικό αναστολέα DX-9065a και αναπτύχ-
θηκε για την πρόληψη και θεραπεία θρομβοεμβολικών   επεισοδίων25,26.   Η  μπετριξαμπάνη έχει   κάποια
μοναδικά φαρμακοκινητικά χαρακτηριστικά που την κάνουν ιδανική για χορήγηση σε ασθενείς με περιο-
ρισμένη νεφρική λειτουργία (Πίνακας 1). Προς το παρόν, η μπετριξαμπάνη χορηγείται στη φλεβική θρομ-
βοεμβολική νόσο ενώ ο ρόλος της στα ΟΣΣ δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί27.
Τα πλεονεκτήματα των νεότερων αντιπηκτικών, όπως η ταχεία έναρξη δράσης, οι ελάχιστες αλληλεπι-
δράσεις με άλλα συγχορηγούμενα φάρμακα, η μη απαραίτητη εργαστηριακή   παρακολούθηση (ΙΝR)
μπορεί   να   οδηγήσουν   στην   οριστική αντικατάσταση των κουμαρινικών αντιπηκτικών και των ηπα-
ρινών.
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Πίνακας 1. Τα  κυριότερα  φαρμακολογικά  χαρακτηριστικά  των  νέων  από του στόματος αντιπηκτικών
Κλινικές  μελέτες   των  νέων  από  του  στόματος  αντιπηκτικών  στα  οξέα στεφανιαία σύνδρομα

Κλινικές μελέτες φάσης II
Η κλινική μελέτη ESTEEM28 είχε ως στόχο να διερευνήσει αν η συγχορήγηση ασπιρίνης με ξιμελαγκα-
τράνη (24-60 mg x 2) μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης ενός νέου ισχαιμικού επεισοδίου, σε σύγκριση με
τη μονοθεραπεία με ασπιρίνη, σε ασθενείς με πρόσφατο ΟΕΜ. Στη μελέτη συμμετείχαν 1.883 ασθενείς
οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν 14 μέρες μετά το ΟΕΜ στο να λάβουν ξιμελαγκατράνη σε δόσεις 24 mg, 36
mg, 48 mg, ή 60 mg x 2 ή εικονικό φάρμακο στις αναλογίες 1/1/1/1/2, αντιστοίχως. Σε όλους τους ασθε-
νείς χορηγήθηκε ασπιρίνη 160 mg ημερησίως. Το πρωτογενές σημείο αποτελεσματικότητας ήταν η από-
κριση στις διαφορετικές δόσεις ξιμελαγκατράνης σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο για την εμφάνιση
θανάτου, μη θανατηφόρου ΟΕΜ και σοβαρής υποτροπιάζουσας ισχαιμίας. Η χορήγηση ξιμελαγκατράνης
σε όλες τις δόσεις μείωσε το πρωτογενές καταληκτικό σημείο σε σχέση με το εικονικό φάρμακο από
16,3% σε 12,7% (σχετικός κίνδυνος; HR:0,76,διάστημα  αξιοπιστίας; 95%  CI: 0,59-0,98,  P=0,036). Τα
μείζονα  αιμορραγικά επεισόδια  ήταν  σπάνια, 1,8%  και 0,9%  για  τις  ομάδες  ασθενών  που  έλαβαν
ξιμελαγκατράνη και εικονικό φάρμακο, αντίστοιχα (HR: 1,97, 95% CI 0.80-4.84). Το συμπέρασμα της με-
λέτης ήταν ότι η συγχορήγηση ξιμελαγκατράνης με ασπιρίνη έχει μεγαλύτερο κλινικό όφελος σε σύγκριση
με τη μονοθεραπεία με ασπιρίνη ως προς τη μείωση των καρδιαγγειακών επεισοδίων κατά το χρονικό
διάστημα των έξι μηνών θεραπείας ασθενών με πρόσφατο ΟΕΜ. Τα αιμορραγικά επεισόδια σε όλες τις
ομάδες ήταν λίγα αν και ο χαμηλότερος αιμορραγικός κίνδυνος εμφανίστηκε στην ομάδα  ασθενών  που
λάμβανε  τη  χαμηλότερη  δόση  ξιμελαγκατράνης (24 mg) (Πίνακας 2). Ωστόσο, η ξιμελαγκατράνη όπως
αναφέρθηκε παραπάνω αποσυρθηκε από το εμπόριο λόγω πρόκλησης ηπατοτοξικότητας.
Η διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, κλινική μελέτη, RE-DEEM29 είχε ως στόχο την εκτίμηση
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της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας της νταμπιγκατράνης σε ασθενείς με ΟΕΜ. Στη μελέτη αυτή
συμμετείχαν 1.861 ασθενείς με πρόσφατο ΟΕΜ με ή χωρίς ανάσπαση του διαστήματος ST οι οποίοι κατά
συντριπτικό ποσοστό βρισκόταν υπό διπλή αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία (ασπιρίνη και κλοπιδογρέλη ή
άλλη θειενοπυριδίνη) (Πίνακας 2). Oι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε νταμπιγκατράνη 50 mg
(n = 369), 75 mg (n = 368), 110 mg (n =406), 150 mg (n = 347),  ή  εικονικό  φάρμακο (n = 371)  δύο
φορές  ημερησίως.  Το  πρωτογενές καταληκτικό σημείο περιελάμβανε τις μείζονες ή τις κλινικά σχετι-
ζόμενες ελάσσονες αιμορραγίες κατά το χρονικό διάστημα των 6 μηνών που διήρκησε η παρακολούθηση 
των ασθενών. Συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο, η πηκτικότητα του αίματος (όπως αυτή προσδιορί-
στηκε με τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης των d-διμερών) ήταν μειωμένη σε όλες τις ομάδες των
ασθενών που έλαβαν νταμπιγκτράνη. Η μελέτη αυτή απέδειξε ότι το 3,8% των ασθενών στην ομάδα που
έπαιρνε εικονικό φάρμακο εμφάνισε  ένα  νέο  ισχαιμικό  επεισόδιο (ΟΕΜ,  ΑΕΕ)  ή  θάνατο  καρδιαγγει-
ακής αιτιολογίας σε σύγκριση με το 4,6%,  4,9%, 3,0% και 3,5% των ασθενών που έλαβαν 50 mg, 75
mg, 110 mg και 150 mg  νταμπιγκατράνης, αντίστοιχα. Ως προς την ασφάλεια, οι μείζονες ή κλινικά σχε-
τιζόμενες ελάσσονες αιμορραγίες ήταν 3.5, 4.3, 7.9, και 7.8% για τις αντίστοιχες δόσεις νταμπιγκατράνης
50, 75, 110, και 150 mg, σε σύγκριση  με  το 2,2%  στην  ομάδα  ασθενών  που  λάμβανε  εικονικό  φάρ-
μακο (Ρ=0,001). Συμπερασματικά, η 6/μηνη θεραπεία με νταμπιγκατράνη από 50 έως 150 mg x 2 συσχε-
τίστηκε με δοσοεξαρτώμενη δύο έως τέσσερις φορές αύξηση του κινδύνου αιμορραγίας σε ασθενείς
που λαμβάνουν διπλή αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία  μετά  από  ΟΕΜ,  αν  και  η  απόλυτη  συχνότητα  εμ-
φάνισης μείζονων αιμορραγιών ήταν μικρή. Επίσης, μειώνει σημαντικά την πηκτικότητα και μπορεί να
μειώνει την εμφάνιση καρδιαγγειακών επεισοδίων όταν προστίθενται (σε δόσεις 110-150 mg δύο φορές
την ημέρα) στη θεραπεία με διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή.
Η διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική μελέτη, APPRAISE30 ήταν η πρώτη μελέτη η
οποία εξέτασε αν η απιξαμπάνη μπορεί να μειώσει τα ισχαιμικά επεισόδια αλλά και τον αιμορραγικό κίν-
δυνο σε ασθενείς με ΟΣΣ και ποιο είναι το κατάλληλο δοσολογικό σχήμα. Στη μελέτη συμμετείχαν 1.715
ασθενείς με πρόσφατο με ή χωρίς ανάσπαση του διαστήματος ST ΟΣΣ, εκ των οποίων όλοι ελάμβαναν 
ασπιρίνη (165 mg ημερησίως) και το 76% αυτών διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή με ασπιρίνη   και   κλο-
πιδογρέλη. Οι ασθενείς, τυχαιοποιήθηκαν να λαμβάνουν επιπρόσθετα  της  μονής  ή  της  διπλής  αντι-
αιμοπεταλιακής  αγωγής  για 6  μήνες εικονικό φάρμακο (n=611) ή 4 διαφορετικά δοσολογικά σχήματα
απιξαμπάνης, 2,5 mg x 2 (n=317), 10 mg x 1 (n=318), 10 mg x 2 (n=248) ή 20 mg x 1 (n=221). Το πρωτο-
γενές καταληκτικό σημείο ασφάλειας ήταν οι μείζονες ή οι κλινικά σημαντικές ελάσσονες   αιμορραγίες
κατά ISTH. Το δευτερογενές καταληκτικό σημείο αποτελεσματικότητας ήταν ο καρδιαγγειακός θάνατος,
το ΟΕΜ, η σοβαρή υποτροπιάζουσα ισχαιμία ή το ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Σύμφωνα με τις προ-
τροπές της επιτροπής παρακολούθησης της μελέτης, η χορήγηση των δύο υψηλότερων δόσεων απι-
ξαμπάνης (10 mg x 2 και 20 mg x 1) διεκόπη πρόωρα εξαιτίας της αύξησης του συνολικού αιμορραγικού
κινδύνου καθώς και των μείζονων αιμορραγιών κατά ISTH. Συνεπώς, για τη διερεύνηση της ασφάλειας
της απιξαμπάνης, συγκρίθηκαν οι 2.5 mg x 2 (n=315) και 10mg x 1 (n=315) δόσεις απιξαμπάνης με το ει-
κονικό φάρμακο (n=599). Οι δόσεις αυτές αύξησαν κατά δοσοεξαρτώμενο τρόπο τις μείζονες ή κλινικά
σχετιζόμενες ελάσσονες αιμορραγίες (HR: 1.78; 95% CI:  0.91-3.48;  P=0.09  και  HR: 2.45; 95%  CL:
1.31-4.61;  P=0.005, αντίστοιχα). Όταν οι αιμορραγίες εξετάστηκαν με βάση το αν οι ασθενείς λάμβαναν
και  κλοπιδογρέλη,  η  απιξαμπάνη  εξακολούθησε  να  συσχετίζεται  με  αυξημένες αιμορραγίες.   Πιο
συγκεκριμένα,   στους   ασθενείς   αυτούς   που   χορηγήθηκε επιπρόσθετα η απιξαμπάνη σε δόση 2,5 mg
x 2 οι αιμορραγίες ανήλθαν στο 7,0% (n=230), στο 9,1% σε δόση απιξαμπάνης 10 mg x 1 (n=241) ενώ
σε αυτούς που έλαβαν το εικονικό φάρμακο σε 3,1% (n= 453). Αντίθετα, στους ασθενείς που λάμβαναν
μόνο ασπιρίνη και όχι κλοπιδογρέλη, η αύξηση των αιμορραγιών με την απιξαμπάνη ήταν λιγότερο εμ-
φανής, ιδιαίτερα στη δόση των 2,5 mg x 2 (2,4% σε σύγκριση  με  τη  δόση 10  mg  x  1  (4,1%)  και  το
εικονικό  φάρμακο ( 2,7%)).Επιπρόσθετα, η χορήγηση απιξαμπάνης σε δόση 2,5 mg x 2 (HR: 0.73; 95%
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CI: 0.44-1.19; P=0.21) και σε δόση 10 mg x 1 (HR: 0.61; 95% CI: 0.35-1.04; P=0.07) μείωσε τα ισχαιμικά
επεισόδια (7,6% και 6%, αντίστοιχα) σε σχέση με το εικονικό φάρμακο (8,7%). Η μείωση των ισχαιμικών
επεισοδίων ήταν λιγότερο εμφανής στους ασθενείς που λάμβαναν θεραπεία με ασπιρίνη και κλοπιδο-
γρέλη σε σύγκριση με αυτούς που λάμβαναν μονοθεραπεία με ασπιρίνη. Συμπερασματικά, η ασφάλεια
και αποτελεσματικότητα της συγχορήγησης απιξαμπάνης με αντιαιμοπεταλικά φάρμακα σε ασθενείς με
ΟΣΣ μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με την αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία (μονοθεραπεία  με  ασπιρίνη
ή  διπλή  αντιαιμοπεταλιακή  αγωγή)  που λαμβάνει ο ασθενής.
Η μελέτη RUBY31 διερεύνησε την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της χορήγησης νταρεξαμπάνης  σε
ασθενείς  με  πρόσφατο  ΟΣΣ.  Η  νταρεξαμπάνη  δεν  έδειξε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σχέση
με το εικονικό φάρμακο ως προς το σύνθετο καταληκτικό σημείο (θάνατος, ΑΕΕ, ΟΕΜ, συστημική θρομ-
βοεμβολή και σοβαρή υποτροπιάζουσα ισχαιμία) ενώ αύξησε τις αιμορραγίες 2 έως 4 φορές κατά δοσο-
εξααρτώμενο τρόπο. 
Η μελέτη ATLAS ACS-TIMI 4632 ήταν η πρώτη μελέτη που διερεύνησε την ασφάλεια και την αποτελε-
σματικότητα της χρήσης της ριβαροξαμπάνης σε 3.491 ασθενείς με προηγούμενο ΟΣΣ οι οποίοι ελάμβα-
ναν μονοθεραπεία με ασπιρίνη (n=761) ή διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή με ασπιρίνη και θειενοπυριδίνη
(n=2.730). Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν επιπρόσθετα είτε εικονικό φάρμακο είτε ριβαροξαμ-
πάνη (σε δόσεις 5-20 mg) για 6 μήνες. Το πρωτογενές καταληκτικό σημείο για την ασφάλεια ήταν οι κλι-
νικά σημαντικές αιμορραγίες κατά ΤΙΜΙ ενώ το πρωτογενές καταληκτικό σημείο για την
αποτελεσματικότητα ήταν ο καρδιαγγειακός θάνατος, το ΟΕΜ, το ΑΕΕ ή η επανεμφάνιση ισχαιμίας που
χρειάζεται επαναγγείωση, μέσα σε 6 μήνες  από  τη  στρατολόγηση  στη  μελέτη.  Η  μελέτη  αυτή  απέδειξε
πως η ριβαροξαμπάνη μειώνει σημαντικά (P = 0.008)  το πρωτογενές καταληκτικό σημείο αποτελεσμα-
τικότητας, αυξάνει όμως τον κίνδυνο εμφάνισης μείζονος αιμορραγίας (2.1% έναντι 0.6%, P < 0.001)
και ενδοκράνιας αιμορραγίας (0.6% έναντι 0.2%, P = 0.009) σε σχέση με το εικονικό φάρμακο.
Όλες οι παραπάνω κλινικές μελέτες απέδειξαν πως η νταμπιγκατράνη, η απιξαμπάνη και η ριβαροξαμ-
πάνη αυξάνουν με δοσο-εξαρτωμένο τρόπο τις μείζονες αιμορραγίες, μειώνουν   όμως   σημαντικά   τα
ισχαιμικά   επεισόδια   όταν   προστίθενται   στην αντιαιμοπεταλιακή   αγωγή   που   λαμβάνουν   ασθενείς
με   πρόσφατο   ΟΣΣ.   Τα παραπάνω αποτελέσματα οδήγησαν στο σχεδιασμό μεγαλύτερης κλίμακας με-
λετών, φάσης  ΙΙΙ,  προκειμένου  να  διερευνηθεί  περεταίρω  η  αποτελεσματικότητα  και ασφάλεια των
φαρμάκων αυτών σε ασθενείς με ΟΣΣ.

Κλινικές μελέτες φάσης IIΙ
Η μελέτη APRAISE-233, ήταν μια τυχαιοποιημένη, διπλα-τυφλή μελέτη στην οποία ελέγχθηκε η αποτε-
λεσματικότητα και ασφάλεια της χορήγησης 5 mg απιξαμπάνης x 2 σε ασθενείς με ΟΣΣ και τουλάχιστον
δύο παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου όπως σακχαρώδης   διαβήτης   και   νεφρική   ανεπάρκεια
που   λαμβάνουν   τη   συνήθη αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία (μονοθεραπεία με ασπιρίνη ή διπλή αγωγή
με ασπιρίνη και κλοπιδογρέλη). Παρά τον καλό σχεδιασμό της και ενώ είχαν ήδη στρατολογηθεί 7.392
ασθενείς, η μελέτη διεκόπη εξαιτίας της αύξησης των μειζόνων αιμορραγικών επεισοδίων   στους   ασθε-
νείς   που   ελάμβαναν   απιξαμπάνη   χωρίς   να υπάρχει αντίστοιχη μείωση των ισχαιμικών επεισοδίων.
Μετά   από   ένα   μέσο   όρο παρακολούθησης των ασθενών στις 241 μέρες, το πρωτογενές καταληκτικό
σημείο για την ασφάλεια (μείζονες κατά TIMI αιμορραγίες) εμφανίστηκε στους 46 από τους 3673 ασθενείς
(ποσοστό 1,3%) που έλαβαν τουλάχιστον μία δόση απιξαμπάνης και στους 18 από τους 3642 ασθενείς
που έλαβαν τουλάχιστον μία δόση εικονικού φαρμάκου (ποσοστό 0,5%) (σχετικός κίνδυνος στην ομάδα
της απιξαμπάνης, 2,59; 95%CI, 1,50-4,46;   P=0.001).   Αντίθετα,   το   πρωτογενές   καταληκτικό   σημείο 
αποτελεσματικότητας (καρδιαγγειακός θάνατος, ΟΕΜ, ΑΕΕ, εμφανίστηκε στο 7,5% των ασθενών υπό
απιξαμπάνη και στο 7,9% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο (στην ομάδα της απιξαμπάνης,
HR: 0.95; 95%CI, 0.80- 1.11; P=0,51).
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Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα  της  μελέτης  APRAISE 2  απέδειξαν  ότι  η προσθήκη  της  απιξαμ-
πάνης  στην  αντιαιμοπεταλιακή  θεραπεία  που  λαμβάνουν ασθενείς  υψηλού  κινδύνου  μετά  από  ΟΣΣ
αυξάνει  τον  αριθμό  των  μειζόνων αιμορραγιών χωρίς να μειώνει σημαντικά την επανεμφάνιση ισχαι-
μικών επεισοδίων, ανατρέποντας έτσι τα αποτελέσματα της κλινικής μελέτης φάσης ΙΙ, APRAISE. 
Η ATLAS ACS 2-TIMI 5134 διερεύνησε την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της χορήγησης 2,5 mg ή 5
mg ριβαροξαμπάνης x 2 για 13-31 μήνες, σε 15.526 ασθενείς με ΟΣΣ οι οποίοι ελάμβαναν την καθιερω-
μένη αντιαιμοπεταλιακή αγωγή με ασπιρίνη (7%) ή με ασπιρίνη και κλοπιδογρέλη ή τικλοπιδίνη (93%).
Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν ο θάνατος από καρδιαγγειακά αίτια, το ΟΕΜ, ή το ΑΕΕ. Η μελέτη
αυτή έδειξε πρώτη πως η προσθήκη ριβαροξαμπάνης στη διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή μειώνει ση-
μαντικά το σύνθετο πρωτεύον καταληκτικό σημείο τόσο στη δόση των 2,5 mg x 2 (9,1% έναντι 10,7%,
P=0,02) όσο και στη δόση των 5 mg x 2 (8,8% έναντι 10,7%, P=0,03). Επιπρόσθετα, στην ομάδα της μι-
κρής δόσης, η ριβαροξαμπάνη μείωσε σημαντικά τη θνητότητα από καρδιαγγειακά αίτια καθώς και τη
θνητότητα από οποιαδήποτε αιτία (HR: 0,56, 95% CI: 0,35-0,89, P=0,014). Είναι σημαντικό να αναφερθεί
ότι στην υποομάδα ασθενών (n=9631) που υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική με τοποθέτηση ενός του-
λάχιστον stent η ριβαροξαμπάνη στη δόση 2,5mg x 2 μείωσε σημαντικά  την επίπτωση θρόμβωσης των
stent σε διάστημα διετίας συγκριτικά με όσους έλαβαν εικονικό φάρμακο από 1,9% σε 1,5%, HR: 0,61,
P=0,023) (Πίνακας 2). Όσον αφορά στο προφίλ ασφάλειας η χορήγηση ριβαροξαμπάνης αυξάνει σημαν-
τικά τις μείζονες αιμορραγίες μη σχετιζόμενες με χειρουργική επαναγγείωση καθώς και τις ενδοκράνιες
αιμορραγίες αλλά όχι τις θανατηφόρες αιμορραγίες. Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης ATLAS ACS
2-TIMI 51, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φαρμάκων (EMA) ενέκρινε τη χρήση 2,5 mg x 2 ριβαροξαμπάνης στη
δευτερογενή πρόληψη σε ασθενείς με ΟΣΣ που λαμβάνουν αντιαιμοπεταλιακή αγωγή. Αντίθετα, η Αμε-
ρικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) δεν έχει εγκρίνει προς το παρόν τη χρήση 
της ριβαροξαμπάνης στα ΟΣΣ. Ένα από τα σημεία που ανέδειξε ο οργανισμός FDA ήταν ότι το 12% των
ασθενών που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη είχαν ελλιπές follow-up ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό
άλλων μελετών σε ΟΣΣ35. Συνεπώς τα αποτελέσματα της μελέτης θεωρήθηκε πως μπορεί να έχουν επη-
ρεαστεί αφού οι αιμορραγικοί  δείκτες  ήταν  υψηλότεροι  στους  ασθενείς  που  δεν  συμπλήρωσαν 
επαρκώς το follow-up. Περεταίρω δεδομένα αναμένεται να κατατεθούν στον FDA από τη χορηγό εται-
ρεία.
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Πίνακας 2. Κλινικές μελέτες των νέων από του στόματος αντιπηκτικών

Τα νεότερα αντιπηκτικά στα ΟΣΣ υπό το φως των πρόσφατων μετα-αναλύσεων
Τα αποτελέσματα των παραπάνω κλινικών μελετών αποτέλεσαν τη βάση για τη διενέργεια 2  πρόσφατων
μετα-αναλύσεων.  Η  μια  μετα-ανάλυση  συμπεριέλαβε 25.643 ασθενείς από τις κλινικές μελέτες φάσης
ΙΙ (ATLAS ACS-TIMI 46, APPRAISE και RUBY-1) οι οποίες διερεύνησαν τα φάρμακα ριβαροξαμπάνη, απι-
ξαμπάνη και νταρεξαμπάνη, αντίστοιχα, και κλινικές μελέτες φάσης ΙΙΙ (APPRAISE-2 και ATLAS ACS-
TIMI 51) στις οποίες διερευνήθηκε η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της απιξαμπάνης και της
ριβαροξαμπάνης, αντίστοιχα36. Η μεταανάλυση αυτή έλαβε υπόψη της τα αποτελέσματα που προέκυψαν
από τη χορήγηση μόνο των χαμηλών δόσεων  των  παραπάνω  φαρμάκων.  Το  πρωτογενές  καταληκτικό
σημείο  που ορίστηκε  στη  μετα-ανάλυση  ήταν  ο  θάνατος  από  καρδιαγγειακά  αίτια  και  το δευτερο-
γενές καταληκτικό σημείο ήταν το νέο ΟΕΜ, ενώ για την ασφάλεια των φαρμάκων   ελέγχτηκαν   οι
μείζονες   αιμορραγικές   επιπλοκές   κατά   TIMI.   Δενπαρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως
προς τη θνησιμότητα μεταξύ των ασθενών που έλαβαν μικρή δόση αντι-FXa αναστολέα επιπρόσθετα
της κλασικής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής και αυτών  που  έλαβαν  εικονικό  φάρμακο (P=0,86).Αντίθετα,
η μεταανάλυση έδειξε ότι υπήρξε σημαντική μείωση του αριθμού των νέων περιστατικών OEM στην
ομάδα των ασθενών που έλαβαν μικρή δόση αντι-FXa αναστολέα σε σχέση με αυτούς που έλαβαν εικο-
νικό φάρμακο (P=0,02). Η προσθήκη όμως των αντι-FXa αναστολέων στην συμβατική αντιαιμοπεταλιακή
αγωγή επίφερε σημαντική αύξηση των μειζόνων κατά TIMI αιμορραγιών συμπεριλαμβανομένων των 
ενδοκράνιων αιμορραγιών (HR [95%CI] = 3,024 [2,29-4,59], P<0,001). Το κύριο συμπέρασμα της μετα-
ανάλυσης είναι ότι η προσθήκη μίας χαμηλής δόσης ενός από του  στόματος  αναστολέα  του  FXa  στη
συνήθη  χορηγούμενη  αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία ασθενών μετά από πρόσφατο ΟΣΣ συσχετίζεται με
αυξημένο κίνδυνο μειζόνων αιμορραγιών, χωρίς να υπάρχει σαφές κλινικό όφελος36.
Σε μια άλλη πρόσφατη μετα-ανάλυση αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια    της    προ-
σθήκης των νεώτερων αντιπηκτικών στην κλασική αντιαιμοπεταλαιακή   αγωγή   σε   ασθενείς   με
ΟΣΣ37. Στη μετα-ανάλυση αυτή συμπεριλήφθηκαν όλες οι δημοσιευμένες κλινικές μελέτες φάσης ΙΙ και
ΙΙΙ, ESTEEM, RE-DEEM,  RUBY-1,  APPRAISE-1  και  APPRAISE-2,  ATLAS  ACS-TIMI  46,  και ATLAS
ACS 2-TIMI 51 στις οποίες μελετήθηκαν τόσο οι άμεσοι αναστολείς της θρομβίνης (ξιμελαγκατράνη,
νταμπιγκατράνη)  όσο  και  οι  αναστολείς  του  FXα (απιξαμπάνη, νταρεξαμπάνη, ριβαροξαμπάνη)37. Η
μετα-ανάλυση διερεύνησε αν η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των νεώτερων αντιπηκτικών σε ασθε-
νείς με ΟΣΣ διαφοροποιείται ανάλογα με το αν οι ασθενείς λαμβάνουν μονή (ασπιρίνη) ή διπλή (ασπιρίνη
και κλοπιδογρέλη) αντιαιμοπεταλιακή αγωγή. Από το σύνολο των 30.866 ασθενών,   οι 4.135 (13,4%)
ελάμβαναν  μονή  και  οι 26.731 (86,6%)   διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή 37. Στους ασθενείς που λάμ-
βαναν μονή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή με ασπιρίνη, η προσθήκη ενός από του στόματος αντιπηκτικού
μείωσε τα MACEs κατά 30% ενώ παράλληλα αυξήθηκαν κατά 79% οι κλινικά σημαντικές αιμορραγίες.
Στους ασθενείς που λάμβαναν διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή με ασπιρίνη και κλοπιδογρέλη, η προ-
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σθήκη του αντιπηκτικού μείωσε τα MACEs κατά 13%,  οι  κλινικά  όμως  σημαντικές  αιμορραγίες  αυ-
ξήθηκαν  κατά 134%.   Το συμπέρασμα της μετα-ανάλυσης ήταν ότι η προσθήκη ενός νεώτερου αντιπη-
κτικού σε ασθενείς με ΟΣΣ έχει ως συνέπεια τη μέτρια μείωση των MACEs αυξάνει όμως αρκετά τις
κλινικά σημαντικές αιμορραγίες, φαινόμενο που είναι εντονότερο στους ασθενείς υπό διπλή αντιαιμο-
πεταλιακή θεραπεία 37.

Τα νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά στα ΟΣΣ. Αναπάντητα ερωτήματα-Μελλοντικές προοπτι-
κές
Από  τις  παραπάνω  μετα-αναλύσεις  φαίνεται  ότι  η  προσθήκη  ενός  νεώτερου αντιπηκτικού  στην
αντιαιμοπεταλιακή  αγωγή  που  ακολουθείται  σε  ασθενείς  με πρόσφατο ΟΣΣ αυξάνει σημαντικά τις αι-
μορραγίες, ενώ οδηγεί σε μέτρια, πλην όμως στατιστικά  σημαντική,  μείωση  του  υπολειπόμενου  κιν-
δύνου  υποτροπιαζόντων ισχαιμικών  συμβάντων.  Η  μείωση  αυτή  είναι  μεγαλύτερη  όταν  τα  νεώτερα 
αντιπηκτικά  συγχορηγούνται  με  μονή  αντιαιμοπεταλιακή  αγωγή (ασπιρίνη). Η παρατήρηση αυτή δεν
είναι σήμερα κλινικά χρήσιμη με δεδομένο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών με ΟΣΣ αντιμε-
τωπίζεται με διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή σύμφωνα με όλες τις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες.
Τα αποτελέσματα όμως ως προς την κλινική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια ενός από τα νεώτερα
αντιπηκτικά σε συνδυασμό με μονή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη  στο
σχεδιασμό  μελλοντικών  κλινικών  μελετών  για  τη  διερεύνηση  της αποτελεσματικότητας και ασφά-
λειας των νεώτερων αντιπηκτικών στα ΟΣΣ. Ιδιαίτερα μετά την είσοδο στην κλινική πράξη των πρασου-
γρέλη και τικαγρελόρη, η χορήγηση νεώτερου   αντιπηκτικού   με   διπλή   αντιαιμοπεταλιακή   θεραπεία
(ασπιρίνη   και πρασουγρέλη ή τικαγρελόρη) θα είχε ως συνέπεια τη δραματική αύξηση των κλινικά ση-
μαντικών αιμορραγιών. Προς αυτή την κατεύθυνση, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ορθή
επιλογή της δόσης του αντιπηκτικού. Τα θετικά αποτελέσματα της ATLAS ACS 2-TIMI 51 μπορούν να
αποδοθούν τουλάχιστον ως ένα βαθμό στην επιλογή μικρής δόσης (υποτετραπλάσια και υποδιπλάσια)
σε σχέση με αυτή που χρησιμοποιείται για θρομβοπροφύλαξη    καθώς και για πρόληψη των καρδιοεμ-
βολικών ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων σε ασθενείς με ΚΜ. Αντίθετα, στις μελέτες REDEEM και
APPRAISE-2 χρησιμοποιήθηκαν δόσεις αντίστοιχες αυτών που χρησιμοποιούνται στην ΚΜ και αυτό μπο-
ρεί τουλάχιστον μερικώς να ερμηνεύσει την αυξημένη επίπτωση μειζόνων αιμορραγιών καθώς και τη
μη ευνοϊκή σχέση οφέλους/κινδύνου.  Ένα  σημαντικό  ερώτημα  που  πρέπει  επίσης  να  απαντηθεί μελ-
λοντικά και σχετίζεται με τη διαφορετική δόση αντιπηκτικού η οποία επιφέρει το βέλτιστο αποτέλεσμα
στη θρομβοπροφύλαξη και στο ΟΣΣ είναι η δόση του νεότερου αντιπηκτικού που θα πρέπει να χρησιμο-
ποιείται σε ασθενείς με ΟΣΣ και ΚΜ. Μερικά από τα παραπάνω ερωτήματα αναμένεται να απαντηθούν
από τη μελέτη PIONEER AF-PCI, η οποία βρίσκεται υπό εξέλιξη και αναμένεται να δώσει πληροφορίες
και ως προς τη χρήση της ριβαροξαμπάνης σε ασθενείς με ΚΜ μετά από PCI, ενώ θα συγκρίνει   τη   χα-
μηλή   δοσολογίας   τριπλή   αντιθρομβωτική   αγωγή   που χρησιμοποιήθηκε στην ATLAS ACS 2-TIMI-
51 με την παραδοσιακή αγωγή με τη βαρφαρίνη και το συνδυασμό της ριβαροξαμπάνης με έναν P2Y12
ανταγωνιστή χωρίς την  ασπιρίνη.  Επιπλέον,  αναμένεται  να αναδείξει το πόσο ασφαλής είναι η συγχο-
ρήγηση ριβαροξαμπάνης με την πρασουγρέλη ή την τικαγρελόρη. Συμπερασματικά,  η  παρατεταμένη
παραγωγή  θρομβίνης  μετά  από  ένα  ΟΣΣ συμβάλλει  σημαντικά  στο  σχετικά  μεγάλο  ποσοστό  υπο-
λειπόμενου  κινδύνου υποτροπιαζόντων ισχαιμικών συμβάντων παρά τη χρήση διπλής αντιαιμοπετα-
λιακής αγωγής. Η μελέτη ATLAS ACS 2-TIMI 51 απέδειξε ότι συγχορήγηση σε μικρή δόση ενός  νεότερου
αντιπηκτικού  αποτελεί  μια  αρκετά  υποσχόμενη  προσέγγιση  στη μείωση του υπολειπόμενου κινδύνου
υποτροπιαζόντων ισχαιμικών συμβάντων στα ΟΣΣ η οποία θα πρέπει να τεκμηριωθεί με επιπλέον κλινικές
μελέτες. Με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα, η χρήση μικρής δόσης ριβαροξαμπάνης (2,5 mg x 2) επι-
πρόσθετα της διπλής αντιαιμοπεταλιακής θεραπείας για τη δευτερογενή πρόληψη ισχαιμικών  επεισοδίων
σε  ασθενείς  με  ΟΣΣ  ίσως  αποτελεί  μια  εναλλακτική θεραπευτική στρατηγική η οποία όμως μπορεί
να εφαρμόζεται μόνο σε κατάλληλα επιλεγμένους   ασθενείς   όπως είναι οι διαβητικοί ασθενείς, οι ασθε-
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νείς με πολυαγγειακή νόσο ιδιαίτερα εάν αντιμετωπίζονται μη επεμβατικά, οι ασθενείς με γενικευμένη
αθηροσκληρυντική  αγγειακή  νόσο  καθώς  και  οι  ασθενείς  χαμηλού αιμορραγικού κινδύνου.
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Χρήστος  Πίτσαβος
Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», 
Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης

Aικατερίνη Λιόντου
Eιδικευομενη Καρδιολογίας, Επιστημονική Συνεργάτης Α’ Καρδιολογικής Κλινικής,  
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Εισαγωγή
Η κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) αποτελεί την πιο κοινή καρδιακή αρρυθμία, προσβάλλοντας περισσότερα
από 6 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη [1,2]. Η επίπτωση και ο επιπολασμός της ΚΜ αυξάνουν με την
ηλικία [3]. Η κύρια επιπλοκή της ΚΜ, που οδηγεί στην αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα της νόσου,
είναι το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Υπολογίζεται ότι η ΚΜ αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης ισχαιμικού
εγκεφαλικού επεισοδίου κατά περίπου 5 φορές [4,5], ωστόσο ο κίνδυνος διαφέρει από ασθενή σε ασθενή
ανάλογα με επιπρόσθετους παράγοντες, όπως η ηλικία, το φύλο, η παρουσία καρδιακής ανεπάρκειας,
υπέρτασης, σακχαρώδους διαβήτη, αγγειακής νόσου και το ιστορικό προηγούμενου εγκεφαλικού επει-
σοδίου [4-6].  Σε κάθε ασθενή με μέτριο προς υψηλό κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου
(CHA2DS2 score ≥1), συνιστάται η πρόληψη με χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής [2]. 
Οι ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ (κουμαρινικά αντιπηκτικά,  όπως βαρφαρίνη και ασενοκουμαρόλη) απο-
τελούσαν μέχρι πρόσφατα και για πολλές δεκαετίες τη μοναδική διαθέσιμη από του στόματος αντιπηκτική
αγωγή. Πληθώρα μελετών έχει υποστηρίξει την αποτελεσματικότητά τους στην πρόληψη των αγγειακών
εγκεφαλικών επεισοδίων [7], ωστόσο, η χρήση τους παρουσιάζει πολλά προβλήματα, όπως το στενό
θεραπευτικό εύρος, τη μη προβλέψιμη και ασταθή σχέση δόσης-αποτελεσματικότητας που οδηγεί στην
ανάγκη για συχνή παρακολούθηση του INR, τις αλληλεπιδράσεις τους με διάφορες τροφές και με άλλα
φάρμακα καθώς και την ανάγκη για εκπαίδευση των ασθενών σχετικά με τη λήψη τους. Οι δυσκολίες
αυτές οδηγούν συχνά σε φτωχή συμμόρφωση των ασθενών με την θεραπεία και σε μη αποτελεσματική
λήψη της αντιπηκτικής αγωγής [8]. Έτσι, η εμφάνιση τριών νεότερων αντιπηκτικών φαρμάκων (Dabi-
gatran, Rivaroxaban και Apixaban), η χρήση των οποίων δεν απαιτεί συνεχή έλεγχο (monitoring) της
πηκτικότητας του αίματος, φαίνεται να αποτελεί μία πολλά υποσχόμενη εναλλακτική αντί των κουμαρι-
νικών αντιπηκτικών.  

Νεότερα αντιπηκτικά φάρμακα 
Το πρώτο από τα νεότερα αντιπηκτικά φάρμακα που εγκρίθηκε για την πρόληψη των εγκεφαλικών επει-
σοδίων στην ΚΜ ήταν το Dabigatran (άμεσος αναστολέας θρομβίνης), ακολουθούμενο από τους ανα-
στολείς του παράγοντα Χα, Rivaroxaban και Apixaban. Το Edoxaban είναι ένας ακόμα νεότερος
αναστολέας του παράγοντα Χα που έχει ολοκληρώσει το τελικό στάδιο των κλινικών δοκιμών. Κανένα
από τα νεότερα αντιπηκτικά δεν έχει εγκριθεί για χρήση σε ΚΜ σε άτομα με βαλβιδική νόσο ή μηχανική
βαλβίδα. Το Dabigatran μάλιστα αντενδείκνυται σε ασθενείς με μηχανική βιοπροσθετική βαλβίδα, καθώς
μελέτη που το συνέκρινε με βαρφαρίνη σε αυτή την κατηγορία ασθενών διεκόπη πρόωρα λόγω αύξησης
των θρομβοεμβολικών και αιμορραγικών επεισοδίων στην ομάδα του Dabigatran [9]. Η Ευρωπαϊκή Καρ-
διολογική Εταιρεία συνιστά την χρήση των τριών αυτών αντιπηκτικών, ως εναλλακτική αντί βαρφαρίνης
για τους περισσότερους ασθενείς με ΚΜ, εφόσον αυτά χορηγούνται με τον τρόπο που έχουν μελετηθεί
στις μέχρι τώρα κλινικές μελέτες [10] (πίνακας 1).  
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Dabigatran (Pradaxa, Boehringer Ingelheim)
Πρόκειται για αναστρέψιμο αναστολέα της θρομβίνης που προλαμβάνει τη μετατροπή του ινωδογόνου
σε ινική [9]. Είναι προφάρμακο που μετατρέπεται στην ενεργό μορφή του μέσω υδρόλυσης και παρατείνει
τον χρόνο πήξεως θρομβίνης (TCT), το χρόνο εκαρίνης (ECT), το χρόνο προθρομβίνης (PT) και μερικής
θρομβοπλαστίνης (aPTT) [9,11]. 
Η μελέτη RE-LY (Randomized Evaluation of Long-Term Anticoagulation Therapy), στην οποία συμμε-
τείχαν ασθενείς ηλικίας άνω των  65 ετών με ΚΜ που ελάμβαναν τυφλά είτε Dabigatran 110mg ή 150mg
δύο φορές την ημέρα, είτε βαρφαφίνη με στόχο επίτευξης INR 2.0-3.0, έδειξε ότι το Dabigatran 150mg
υπερείχε της βαρφαρίνης, όσον αφορά το πρωτεύον καταληκτικό σημείο εγκεφαλικού επεισοδίου και
συστηματικής εμβολής, χωρίς σημαντική διαφορά στην επίπτωση μειζόνων αιμορραγιών. Οι μετέχοντες
στη μελέτη παρακολουθήθηκαν επί δύο χρόνια [12,13]. Η δόση των 110mg εμφάνιζε μη-κατωτερότητα
συγκριτικά με την βαρφαρίνη, με 20% λιγότερες μείζονες αιμορραγίες. Τα ποσοστά αιμορραγικών επει-
σοδίων και ενδοκράνιας αιμορραγίας ήταν χαμηλότερα και με τις δύο δόσεις Dabigatran, ωστόσο οι αι-
μορραγίες εκ του γαστρεντερικού συστήματος ήταν σημαντικά αυξημένες με τη δοσολογία των 150mg.
Επίσης, υπήρχε μία μη σημαντική αύξηση των εμφραγμάτων μυοκαρδίου και με τις δύο δόσεις Dabiga-
tran της τάξεως του 28% [13]. Οι ενδείξεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) είναι για
ασθενείς με μη βαλβιδική ΚΜ με τουλάχιστον ένα παράγοντα κινδύνου από τους εξής: προηγούμενο εγ-
κεφαλικό επεισόδιο, παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο ή συστηματική εμβολή, κλάσμα εξώθησης αριστεράς
κοιλίας <40%, συμπτωματική καρδιακή ανεπάρκεια και ηλικία ≥ 75 ετών ή ηλικία ≥ 65 ετών με ένα από
τα ακόλουθα: διαβήτης, στεφανιαία νόσος ή υπέρταση [10]. Η δοσολογία είναι 150mg δύο φορές την
ημέρα και 110mg δύο φορές την ημέρα σε περίπτωση έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας. 

Rivaroxaban (Xarelto, Janssen)
Το Rivaroxaban ήταν ο πρώτος από του στόματος αναστρέψιμος αναστολέας του παράγοντα Χα που εγ-
κρίθηκε από τον Αμερικάνικο Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για πρόληψη εγκεφαλικών
επεισοδίων στη μη βαλβιδική ΚΜ. Επίσης έχει εγκριθεί για τη θεραπεία και πρόληψη της εν τω βάθει
φλεβοθρόμβωσης και τη θεραπεία της πνευμονικής εμβολής [14]. Η δοσολογία για ασθενείς με ΚΜ με ή
χωρίς νεφρική δυσλειτουργία φαίνεται στον πίνακα 1. Το φάρμακο προκαλεί παράταση των PT και aPTT,
η οποία εξαρτάται από την συγκέντρωσή του. Δεν συνιστάται έλεγχος ρουτίνας της πηκτικότητας του
αίματος κατά τη διάρκεια της χορήγησής του [15]. 
Η διπλή-τυφλή μελέτη ROCKET-AF (Rivaroxaban Once daily, oral direct factor Xa inhibition Compared
with vitamin K antagonism for prevention of stroke and Embolism Trial in Atrial Fibrillation) συνέκρινε
το Rivaroxaban (σε δόση 20mg/ημέρα ή 15mg/ημέρα επί νεφρικής ανεπάρκειας) με βαρφαρίνη. Στη με-
λέτη συμμετείχαν συνολικά 14.264 ασθενείς με ένα μέσο CHADS2 σκορ 3,5, αποτελώντας έναν πληθυσμό
υψηλότερου κινδύνου για εγκεφαλικά επεισόδια συγκριτικά με αυτόν της μελέτης RE-LY. Το Rivaroxaban
βρέθηκε να είναι τουλάχιστον όσο αποτελεσματικό όσο η βαρφαρίνη, ωστόσο δεν φάνηκε να υπερέχει
στην πρόληψη εγκεφαλικών ή συστηματικής εμβολής στην ΚΜ [16]. Ο κίνδυνος μείζονος αιμορραγίας
ήταν παρόμοιος και για τα δύο φάρμακα, παρόλο που η επίπτωση ενδοκράνιας και θανατηφόρου αιμορ-
ραγίας ήταν υψηλότερη στην ομάδα της βαρφαρίνης. Με το Rivaroxaban, ωστόσο, παρατηρήθηκαν πε-
ρισσότερες μείζονες αιμορραγίες εκ του γαστρεντερικού συστήματος. Επιπρόσθετα, η πρώιμη διακοπή
της αγωγής ήταν πιο συνήθης με το Rivaroxaban (23,9%) από ότι με τη βαρφαρίνη (22,4%). 

Apixaban (Eliquis, Bristol-Myers Squibb/Pfizer)
Σε ασθενείς με ΚΜ, συνιστάται η δόση των 5mg Apixaban δύο φορές την ημέρα. Μία μειωμένη δόση
των 2,5mg δύο φορές την ημέρα συνιστάται σε ασθενείς με τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα: ηλικία
≥ 80 ετών, σωματικό βάρος ≤ 60kg και επίπεδα κρεατινίνης ορού ≥ 1,5mg/dL (πίνακας 1). Το Apixaban
προκαλεί δοσο-εξαρτώμενη αύξηση των PT και aPTT.  Ο έλεγχος ρουτίνας της αντιπηκτικής του δράσης
δεν συνιστάται. 

ΤΟΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ
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Η έγκριση του Apixaban βασίστηκε κυρίως στα αποτελέσματα της μελέτης ARISTOTLE (Apixaban for
Reduction in Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation) [17], μιας μεγάλης τυχαι-
οποιημένης κλινικής μελέτης 18.201 ασθενών με μέσο CHADS2 σκορ 2,1, δηλαδή ενός πληθυσμού με-
τρίου προς υψηλού κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο, συγκριτικά με αυτόν της μελέτης RE-LY. Η μελέτη
συνέκρινε το Apixaban (5mg ή 2,5mg δύο φορές την ημέρα) με την κατάλληλη δόση βαρφαρίνης και οι
ασθενείς παρακολουθήθηκαν για περίπου 1,8 έτη. Το Apixaban βρέθηκε να μειώνει το πρωτεύον κατα-
ληκτικό σημείο του εγκεφαλικού επεισοδίου ή της συστηματικής εμβολής κατά 21% συγκριτικά με την
βαρφαρίνη με μία μείωση των μειζόνων αιμορραγιών της τάξεως του 31% και της θνησιμότητας από
κάθε αιτία κατά 11% [17]. 
Το Apixaban ήταν το μόνο από τα νέα αντιπηκτικά που η δράση του έχει συγκριθεί με αυτήν της ασπιρίνης
σε ασθενείς που είχαν κριθεί μη κατάλληλοι ή είχαν αρνηθεί την λήψη ανταγωνιστών της βιταμίνης Κ. Η
μελέτη AVERROES (Apixaban Versus Acetylsalicylic Acid to Prevent Stroke in Atrial Fibrillation Patients
Who have Failed or are Unsuitablefor Vitamin K Antagonist Treatment) ήταν μία διπλή τυφλή μελέτη
που συνέκρινε το Apixaban (5mg ή 2,5mg δύο φορές/ημέρα) με ασπιρίνη (81-324mg/ημέρα) [18]. Μετά
από 1,1 έτη παρακολούθησης, η μελέτη διεκόπη πρόωρα λόγω της σημαντικής μείωσης (κατά 55%) του
πρωτεύοντος καταληκτικού σημείου εγκεφαλικού επεισοδίου ή συστηματικής εμβολής, στην ομάδα του
Apixaban συγκριτικά με την ασπιρίνη, χωρίς σημαντικές διαφορές στην επίπτωση μειζόνων αιμορραγιών
ή ενδοκράνιας αιμορραγίας μεταξύ των δύο φαρμάκων. 

Διαφορές των νεότερων αντιπηκτικών
Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει μελέτη που να συγκρίνει άμεσα την αποτελεσματικότητα ανάμεσα στα τρία
νεότερα αντιπηκτικά. Για το λόγο αυτό, είναι αδύνατη η επιλογή κάποιου από τα τρία φάρμακα ως κα-
ταλληλότερο και μόνο έμμεσες συγκρίσεις μπορούν να γίνουν, βάσει των τριών κυρίων μελετών που
προαναφέρθηκαν (RE-LY, ROCKET-AF και ARISTOTLE) [12,16,17], οι οποίες ωστόσο παρουσιάζουν ετε-
ρογένεια ως προς τον σχεδιασμό και την επιλογή των συμμετεχόντων ασθενών. Οι έμμεσες συγκρίσεις
δεν δείχνουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών φαρμάκων όσον αφορά την πρόληψη των εγκε-
φαλικών επεισοδίων και των συστηματικών εμβολών, παρόλο που το Dabigatran και το Apixaban έδει-
ξαν αυξημένη αποτελεσματικότητα, ενώ το Rivaroxaban μη-κατωτερότητα συγκριτικά με την βαρφαρίνη,
σε ασθενείς με CHA2DS2-VASc σκορ ίσο με 1. Στους ασθενείς με CHA2DS2-VASc ≥2 όμως, και τα τρία
αντιπηκτικά ήταν ανώτερα της βαρφαρίνης όσον αφορά το καθαρό κλινικό όφελος, ανεξαρτήτως κιν-
δύνου αιμορραγίας.   Επιπλέον, η επίπτωση μειζόνων αιμορραγιών φάνηκε να είναι χαμηλότερη με το
Dabigatran 110mg και το Apixaban [10].   
Κανένα από τα νεότερα αντιπηκτικά δεν έχει εγκριθεί για χρήση σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρ-
κεια (κάθαρση κρεατινίνης <15ml/min),  ενώ δεν υπάρχουν δημοσιευμένα αποτελέσματα για χρήση τους
σε ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης <25ml/min [14]. Σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο για αιμορραγία
εκ του γαστρεντερικού συστήματος, το Apixaban φαίνεται να είναι η ασφαλέστερη επιλογή ανάμεσα στα
τρία φάρμακα, ωστόσο, κάθε αντιπηκτική αγωγή θα πρέπει να δίνεται με προσοχή σε αυτούς τους ασθε-
νείς. Για ασθενείς με στεφανιαία νόσο, η μακροχρόνια ασφάλεια του Dabigatran δεν είναι ξεκάθαρη. Πα-
ρόλο που μία υπο-ανάλυση της μελέτης RE-LY έδειξε ότι δεν αυξάνεται ο κίνδυνος εμφράγματος
μυοκαρδίου, μία μετα-ανάλυση άλλων μελετών έδειξε αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος σε ασθενείς που
ελάμβαναν Dabigatran συγκριτικά με όσους ελάμβαναν βαρφαρίνη. Ωστόσο, η απόλυτη αύξηση του κιν-
δύνου είναι σχετικά χαμηλή (0,27%) [19]. Δεν υπάρχουν παρόμοια ανησυχητικά δεδομένα για τα άλλα
δύο νεότερα αντιπηκτικά [20].  

Ασφάλεια των νεότερων αντιπηκτικών
Παρά το γεγονός ότι τα νεότερα αντιπηκτικά φαίνονται εξίσου ή και πιο αποτελεσματικά από τους αντα-
γωνιστές της βιταμίνης Κ στην πρόληψη των εγκεφαλικών επεισοδίων και των συστηματικών εμβολών,
με μικρότερο κίνδυνο ενδοκράνιων αιμορραγιών, η εμπειρία στη χρήση τους είναι ακόμα πολύ περιορι-
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σμένη. Για το λόγο αυτό, χρειάζεται αυστηρή τήρηση των οδηγιών και των ενδείξεων χορήγησής τους
και συνεχής επαγρύπνηση για αλληλεπιδράσεις και ανεπιθύμητες ενέργειες.
Τα κυριότερα ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια των νεότερων αντιπηκτικών είναι η έλλειψη επαρκών
δεδομένων όσον αφορά τις αλληλεπιδράσεις τους με άλλα φάρμακα, τη χορήγησή τους σε πολύ ηλι-
κιωμένους, σε ασθενείς με πολλές συν-νοσηρότητες, σε άτομα με σοβαρή νεφρική νόσο καθώς και σε
όσους δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες λήψης της αγωγής. Η παράλειψη έστω και μίας μόνο δόσης
τους μπορεί θεωρητικά να αυξήσει τον κίνδυνο θρόμβωσης ή εμβολής λόγω του μικρού χρόνου ημίσειας
ζωής τους συγκριτικά με τη βαρφαρίνη. Από την άλλη μεριά, δεν υπάρχει αντίδοτο για κανένα από τα
νεότερα αντιπηκτικά, ούτως ώστε να αναστραφεί η δράση τους σε περίπτωση αιμορραγίας ή ανάγκης
για επείγουσα χειρουργική επέμβαση, οπότε και η αντιμετώπιση είναι κατά κύριο λόγο υποστηρικτική
[20]. 
Τα νεότερα αντιπηκτικά δεν χρειάζονται προσαρμογή της δόσης ανάλογα με κάποιο συγκεκριμένο τεστ
πηκτικότητας (σε αντίθεση με την ανάγκη μέτρησης του INR με τους ανταγωνιστές βιταμίνης Κ). Δεν
υπάρχουν συγκεκριμένες εξετάσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικά για την εκτίμηση της αντι-
πηκτικής δράσης των φαρμάκων αυτών. Για το Dabigatran, οι χρόνοι TCT και ECT μπορεί να είναι χρή-
σιμοι, καθώς υποδεικνύουν άμεσα την αναστολή της θρομβίνης, ενώ και ο χρόνος μερικής
θρομβοπλαστίνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επείγουσες περιπτώσεις [10]. Το Rivaroxaban παρατείνει
το χρόνο προθρομβίνης, ωστόσο καλύτερη εκτίμηση της αντιπηκτικής δράσης των αναστολέων του πα-
ράγοντα Χα είναι η εξέταση αντι-Χα [21]. 
Όλα τα νεότερα αντιπηκτικά αποβάλλονται σε κάποιο ποσοστό από τους νεφρούς, ιδιαίτερα το Dabiga-
tran. Επομένως, η εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας (κάθαρσης κρεατινίνης) είναι υποχρεωτική και
για τα τρία φάρμακα, ιδιαίτερα όμως για τους ασθενείς που λαμβάνουν Dabigatran. Εξέταση νεφρικής
λειτουργίας θα πρέπει να γίνεται σε ετήσια βάση για ασθενείς με φυσιολογική (κάθαρση κρεατινίνης
≥80ml/min) ή ελαφρώς επηρεασμένη (κάθαρση κρεατινίνης 50-79ml/min) νεφρική λειτουργία και περί-
που 2-3 φορές το χρόνο σε μέτρια νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης 30-49ml/min) [10].

Συμπεράσματα
Τα τρία νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά φάρμακα (Dabigatran, Rivaroxaban και Apixaban) φαί-
νεται να έχουν ίση ή και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα συγκριτικά με την βαρφαρίνη για την πρόληψη
των θρομβοεμβολικών επιπλοκών της ΚΜ σε ασθενείς με μη βαλβιδική νόσο. Επιπλέον παρέχουν ση-
μαντικά πλεονεκτήματα έναντι της βαρφαρίνης, όπως η μικρότερη επίπτωση μειζόνων αιμορραγιών, η
έλλειψη ανάγκης για συνεχή εργαστηριακό έλεγχο της αντιπηκτικής τους δράσης και οι λιγότερες αλ-
ληλεπιδράσεις με τροφές ή άλλα φάρμακα, συγκριτικά με τη βαρφαρίνη, που μπορούν να οδηγήσουν σε
καλύτερη συμμόρφωση των ασθενών με την αντιπηκτική θεραεπία. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι πε-
ριορισμοί στην χορήγηση των συγκεκριμένων φαρμάκων, όπως το γεγονός ότι δεν μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν σε άτομα με σοβαρή νεφρική νόσο ή με βαλβιδική ΚΜ, η έλλειψη αντιδότων και διαθέσιμων
ειδικών εξετάσεων για τον προσδιορισμό του αντιπηκτικού τους αποτελέσματος. Έτσι η χρήση του κα-
τάλληλου αντιπηκτικού θα πρέπει να εξατομικεύεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του ασθενή, την ανε-
κτικότητα, τις συν-νοσηρότητές του αλλά και το κόστος του φαρμάκου.  
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Should we evaluate the presence of subclinical atherosclerosis 
in patients without established cardiovascular disease?

Dov Gavish MD FESC
Board member &former secretary of the Israeli societies of atherosclerosis, hypertension and the

prevention group in the Israeli Heart association. Chair of medicine wolfson Hospital Holon. Tel Aviv
University. Israel  dovg@post.tau.ac.il .

Cardiovascular disease (CVD) is a major cause of morbidity and mortality .Indeed there is a great
progress in our capacity to treat patients with CVD and this capacity was responsible for the decrease
in mortality among patients with CVD in the last two decades. Current recommendations for secondary
prevention for patients with a known CVD are very clear but there is a need for better adherence and
long term treatment and follow-up of those patients. The situation concerning primary prevention of
CVD among apparently healthy individuals in the community is a much more complex issue. Athero-
sclerosis is a slow but persistent disease process that begins many years prior to the occurrence of
the clinical disease .We are using a very potent treatment for secondary prevention including: high
dose statins', an anti platelet aggregation Rx, a beta blocker and an ace inhibitor or an Angiotensin
receptor blocker. The treatment for primary prevention is more complex and the decisions are made
based on prediction of risk using formulas developed based on observational cohort studies in different
populations. All those formulas are based on age, gender and conventional risk factors including: lipids,
hypertension, smoking status, diabetes. Treatment decisions and targets are dependent on the risk
score achieved. The best actual prediction does not perform in an optimal way; almost 55% of all new
CVD are not predicted using the current score. The prediction in young individuals who do not smoke
is even less accurate. This situation created the need to find ways to improve the prediction and to
enable a better guide for primary prevention. 
The simplest clue could be derived from the personal family history of premature CVD going back at
least 3 generations (age 60 for females and 50 for males) a very high single risk factor is also a good
indication of a higher risk. In recent years it become clear that chronic inflammation is also a risk factor
.The measurement of hs CRP >2 or=2 adds to the prediction of risk, another marker gathering more
support is LpPLA2 test. It is also possible to test LP (a) especially in patients with a positive family
history of premature CVD. Another risk group Patients with the "Metabolic syndrome" composed of
hypertension, central obesity; low HDL –cholesterol (below 40 in males and 50 in females) and triglyc-
erides above 150 mg/dl. Patients with chronic kidney disease are also considered at a higher risk.
Several methods were developed for detection of atherosclerosis and atherosclerotic plaque area in
arteries. Doppler ultrasound of the carotid arteries to detect plaques and to measure intima to media
thickness ratio (IMT) was found to be mostly useful in children and in young individuals with familial
hypercholesterolemia. A better way for assessment of atherosclerosis is based on the physiologic fact
that calcium is deposited in atherosclerotic plaques. Using computed tomography (CT) enables iden-
tification and qualification of coronary artery calcium and improving the prediction of CVD future events.
This could be done using a low amount of radiation. CAC score can improve risk assessment by about
40% and help decide between moderate to high and high to very high risk .Those methods were tested
in many populations and in long term studies.
Another method is cardiac computed tomographic angiography (CCTA).
In summary the best approach for risk assessment is: 

1. Know your patients personal and familial history.
2. Perform a good physical examination: look for xantomata xantelesma, measure blood pres
sure in both arms and perform ankle to brachial pressure ratio (ABI). 
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3. Determine kidney function and do lipid tests and glucose.
4. Calculate Risk score.
5. In patients with either: a positive family history for CVD, diabetics without CVD, familial 
hypercholesterolemia, evidence of CKD without known CVD it is recommended that a diag
nostic test for detection of atherosclerosis will be preformed. The best evidence exists for 
performing CAC score.
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Αντιδιαβητική αγωγή σε ασθενή που δεν πετυχαίνει τον στόχο της 
HbA1c με μονοθεραπεία με μετφορμίνη

Δρ. Α. Μελιδώνης
Παθολόγος –Διαβητολόγος

Συντονιστής Διευθυντής Α’ Παθ/κής Κλινικής 
& Διαβ/κου Κέντρου, Τζάνειο Νοσοκομείο

Η θεραπευτική αντιμετώπιση του ΣΔΙΙ αποσκοπεί στην ουσιαστική μείωση ή και αποτροπή των επιπλοκών
του διαβήτη.  Ουσιαστικό ρόλο στα πλαίσια της πολυπαραγοντικής αντιμετώπισης του διαβητικού ασθε-
νούς, διαδραματίζει η επίτευξη γλυκαιμικής ρύθμισης, όσο το δυνατόν νωρίτερα στην διαδρομή εξέλιξης
του διαβητικού συνδρόμου αλλά και η διατήρηση της ρύθμισης αυτής.
Για την υλοποίηση του θεραπευτικού αυτού στόχου σήμερα διαθέτουμε αξιόπιστες γνωστές κλασσικές
αγωγές αλλά και νέα ασφαλή και αποτελεσματικά θεραπευτικά μέσα.  Αυτές τις θεραπευτικές κατηγορίες
θα αναλύσουμε και στη συνέχεια θα εξετάσουμε ποιες και πότε συνδυάζονται με την μετφορμίνη (αναμ-
φισβήτητο πρώτο θεραπευτικό βήμα) στα πλαίσια του δεύτερου θεραπευτικού βήματος, με στόχο την
επιθυμητή γλυκαιμική ρύθμιση (HbA1c < 7% γενικώς, A1c < 6,5% στους νεοδιαγνωσμένους και 8%<A1c
>7% στους χρόνιους διαβητικούς με παρουσία επιπλοκών)

Σουλφονυλουρίες
Οι σουλφονυλουρίες είναι ινσουλινοεκκριτικά φάρμακα. Δρουν στο παγκρεατικό β-κύτταρο, αυξάνουν
την έκκριση ινσουλίνης και κατ’ αυτόν τον τρόπο ελαττώνουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Η δράση
στο β-κύτταρο γίνεται μέσω σύνδεσης της σουλφονυλουρίας με τον υποδοχέα σουλφονυλουρίας (SUR
1) με αποτέλεσμα κλείσιμο των διαύλων Ca++, εισροή Ca++ στο β-κύτταρο, σύσπαση μικροκυστιδίων ιν-
σουλίνης, έκκριση ινσουλίνης
Ο SUR 1 έχει δύο τμήματα σύνδεσης, το σουλφονυλουρικό και το βενζαμιδικό. Σύνδεση της σουλφονυ-
λουρίας και με τα δύο τμήματα διασφαλίζει ισχυρή και παρατεταμένη δράση (γλιβενκλαμίδη, γλιμεπιρίδη),
ενώ σύνδεση με το ένα τμήμα (συνήθως το σουλφονυλουρικό) πιο χαλαρή δράση (γλικλαζίδη). 
Το μέγεθος της ινσουλινοέκκρισης εξαρτάται από την εκκριτική ικανότητα του β-κυττάρου, από την εκ-
κριτική ισχύ της χορηγούμενης σουλφονυλουρίας (ισχυρότερες οι σουλφονυλουρίες α’ γενιάς και η γλι-
βενκλαμίδη), από την χρονική διάρκεια δράσης της (μακρύτερη δράση από τις νέες σουλφονυλουρίες
παρουσιάζει  η γλιβενκλαμίδη και κατά δεύτερο λόγο η γλιμεπιρίδη) και οπωσδήποτε από την χορηγού-
μενη δόση, αφού η έκκριση ινσουλίνης είναι δοσοεξαρτώμενη (βλ. χαρακτηριστικά των σουλφονυλου-
ριών β’ γενιάς. 
Οι σουλφονυλουρίες είναι ιδιαίτερα δραστικές στην αγωγή του συμπτωματικού διαβητικού ασθενούς
λόγω της ταχείας έναρξης δράσης τους και τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα, της αποτε-
λεσματικότητάς τους (μειώνουν την HbA1c κατά 1,5% σαν μονοθεραπεία κατά μέσο όρο). Το πρόβλημα
στην αγωγή με σουλφονυλουρία έγκειται στον υψηλό ρυθμό ανεπάρκειας και δευτεροπαθούς αστοχίας
στην μακρόχρονη δράση, που οφείλεται στην αδυναμία τους να βελτιώσουν την λειτουργία και λειτουρ-
γικότητα του β-κυττάρου. Αυτό έχει ως συνέπεια, η διατήρηση του γλυκαιμικού ελέγχου με την σουλ-
φονυλουρία να διαρκεί λιγότερο σε σύγκριση με άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα, όπως οι γλιταζόνες και
η μετφορμίνη (όπως έδειξε η μελέτη ADOPT).
Η κύρια ανεπιθύμητη ενέργεια είναι η υπογλυκαιμία, η οποία συμβαίνει περισσότερο συχνά στα ηλικιω-
μένα άτομα. Από μελέτες φαίνεται ότι η συχνότητα εμφάνισης ήπιας υπογλυκαιμίας, είναι 2 – 4% και της
σοβαρής 0,2 έως 0,4 περιπτώσεις/1000 ανθρωποέτη. 
Η μέγιστη υπογλυκαιμική δράση των σουλφονυλουριών επιτυγχάνεται σχεδόν με την μέση ανώτερη
συνιστώμενη θεραπευτική δόση και έτσι οι υψηλές δόσεις πρέπει γενικά να αποφεύγονται για να
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μειωθεί έτσι και ο κίνδυνος των υπογλυκαιμιών.
Άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια είναι η αύξηση του σωματικού βάρους (περίπου 2 κιλά). 
Παλαιότερα (δεδομένα μελέτης UGDP) οι σουλφονυλουρίες είχαν ενοχοποιηθεί για αυξημένη καρδιαγ-
γειακή θνητότητα. Φαίνεται ότι αυτή η σχέση ίσως αποτελούσε προνόμιο της α’ γενιάς σουλφονυλου-
ριών. Νεότερες μελέτες με χορήγηση σουλφονυλουριών, κυρίως β’ γενιάς δεν έδειξαν αυξημένο
καρδιαγγειακό κίνδυνο (UKPDS, ADVANCE, ADOPT). Ιδιαίτερα στην ADVANCE, όπου χορηγήθηκε γλι-
κλαζίδη MR δεν υπήρξε ούτε αύξηση θανάτων, ούτε αύξηση εμφραγμάτων στην ομάδα της γλικλαζίδης,
ενώ η επίπτωση των υπογλυκαιμιών ήταν μικρή (0,7%) και η αύξηση βάρους επίσης μικρή (0,7kg). Τα
ευρήματα αυτά είναι σε αντίθεση με τα ευρήματα της μελέτης ACCORD (η χορηγούμενη εκεί σουλφονυ-
λουρία ήταν η γλιμεπιρίδη ή η γλιβενκλαμίδη) όπου ως γνωστόν υπήρξε αύξηση θανάτων κατά 14%
στην ομάδα παρέμβασης, μεγαλύτερη επίπτωση υπογλυκαιμιών (3,1%) και μεγαλύτερη αύξηση βάρους
(3,5kg). Σε σχετικά πρόσφατη μετανάλυση  7 μελετών δείχθηκε ότι ο συνδυασμός μετφορμίνης και σουλ-
φονυλουρίας σχετίζεται με σημαντικά αυξημένο κατά 43% κίνδυνο νοσηρότητας και θνησιμότητας.
Πρόσφατη δανική μελέτη παρατήρησης εθνικού επιπέδου μελετών έδειξε ότι όλες οι σουλφονυλουρίες
συνδέονται με σημαντικά αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο ιδίως επί συνυπάρχουσας στεφανιαίας νόσου
εξαιρουμένης της γλικλαζίδης η οποία είναι και οριακά καρδιοπροστατευτική. Πιθανόν η ιδιαιτερότητα
της γλικλαζίδης (τεκμηριωμένη με κλινικές και πειραματικές μελέτες) να μη δρα στους μυοκαρδιακούς
SUR2A υποδοχείς και να μη αναστέλλει το ισχαιμικό preconditioning να συμβάλλει σ’αυτό.
Συμπερασματικά, οι σουλφονυλουρίες αποτελούν μια αποτελεσματική, αξιόπιστη, οικονομική
αγωγή. Στα θετικά τους, επίσης, καταγράφεται η μακρόχρονη εμπειρία από την χρησιμοποίησή τους,
ενώ στα αρνητικά ο κίνδυνος ανεπιθύμητων ενεργειών (υπογλυκαιμίες). 

Μεγλιτινίδες
Είναι ινσουλινοεκκριτικά επίσης φάρμακα με ταχύτερη και βραχύτερη όμως ινσουλινοέκκριση συγκριτικά
με τις σουλφονυλουρίες.
Έχουν μικρότερο χρόνο ημιζωής και για αυτό το λόγο πρέπει να χορηγούνται σε πιο συχνά μεσο-
διαστήματα σε σύγκριση με τις σουλφονυλουρίες. Απευθύνονται κυρίως στον έλεγχο των μετα-
γευματικών υπεργλυκαιμιών. 
Είναι δύο οι κύριες μεγλιτινίδες. Η ρεπαγλινίδη και η νατεγλινίδη.
Η ρεπαγλινίδη φαίνεται πιο δραστική σε σύγκριση με τη νατεγλινίδη και οδηγεί σε ελάττωση των επιπέ-
δων A1C κατά 1,5% περίπου. Μπορεί να χορηγηθεί (λόγω μεταβολισμού) και σε χρόνια νεφρική νόσο
έως και στάδιο 4. 
Ο συνδυασμός μεγλιτινιδών και μετφορμίνης είναι ένας ενδιαφέρον παθοφυσιολογικός συνδυα-
σμός για την αντιμετώπιση της μεταγευματικής (γλινίδες) αλλά και της υπεργλυκαιμίας νηστείας
(μετφορμίνη). Γι’ αυτό η ADA και το EASD αποδέχονται την χρήση των γλινιδών αντί των σουλφονυ-
λουριών στο δεύτερο θεραπευτικό βήμα του θεραπευτικού αλγόριθμου. 
Βεβαίως, η εμπειρία και τα δεδομένα από την χρήση των γλινιδών είναι μικρότερα συγκριτικά με τις
σουλφονυλουρίες, η συμμόρφωση είναι δυσκολότερη (αφού η αγωγή με γλινίδες προϋποθέτει  λήψη
γλινίδης πριν κάθε γεύμα, τρεις φορές δηλαδή ημερησίως), ενώ δεν υπάρχουν μεγάλες μελέτες με
ισχυρά καταληκτικά καρδιαγγειακά τελικά σημεία από την χρήση γλινιδών. 

Αναστολείς α-γλυκοζιδάσης
Οι αναστολείς της α-γλυκοζιδάσης επιβραδύνουν την απορρόφηση των πολυσακχαριτών από το εγγύς
λεπτό έντερο, ελαττώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα μεταγευματικά επίπεδα σακχάρου, χωρίς να προκα-
λούν υπογλυκαιμία. 
Υστερούν σε αποτελεσματικότητα συγκριτικά με τις σουλφονυλουρίες και την μετφορμίνη καθώς η χο-
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ρήγησή τους οδηγεί σε μείωση των επιπέδων της HbA1c κατά 0,5-0,8%.
Δεν προκαλούν αύξηση βάρους, ούτε αυξάνουν τον κίνδυνο υπογλυκαιμιών. Ίσως παρουσιάζουν και πι-
θανή ευνοϊκή (αγνώστου αιτιολογίας) καρδιαγγειακή επίδραση. Καλά τεκμηριωμένη κλινική μελέτη σε
ασθενείς υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση ΣΔ (STOP-NIDDM μελέτη) έδειξε σημαντική ελάττωση των
καρδιαγγειακών συμβαμάτων και των εμφραγμάτων. 
Οι κύριοι περιορισμοί για την ευρεία  χρήση των φαρμάκων αυτών είναι η ανάγκη για συχνή λήψη τους
(πριν κάθε γεύμα), που δημιουργεί προβλήματα συμμόρφωσης, και η μειωμένη ανοχή τους που οφείλεται
στις συχνές γαστρεντερικές παρενέργειες που παρουσιάζουν  (μετεωρισμός, αέρια, διάρροιες κλπ). Οι
γαστρεντερικές παρενέργειες αυξάνονται ιδιαίτερα στον συνδυασμό μετφορμίνης – αναστολέων α-γλυ-
κοζιδάσης Στις κλινικές μελέτες που χορηγήθηκαν αναστολείς της α-γλυκοζιδάσης το 25-40% των ασθε-
νών διέκοψε την θεραπεία εξ’ αιτίας αυτών των παρενεργειών. 

Θειαζολιδινεδιόνες (TZDs)
Οι TZDs ή γλιταζόνες (ροζγλιταζόνη και πιογλιταζόνη) είναι αντιδιαβητικοί παράγοντες  που δρουν αυ-
ξάνοντας την ευαισθησία των ιστών στην δράση της ινσουλίνης, γι’ αυτό καλούνται και «ευαισθητοποι-
ητές της ινσουλίνης».
Η δράση τους επιτυγχάνεται μέσω ενεργοποιήσεως ειδικών πυρηνικών υποδοχέων των PPARγ
υποδοχέων. Οι PPARγ είναι ειδικοί πυρηνικοί υποδοχείς που είναι συγχρόνως και μεταγραφικοί παρά-
γοντες που επαναπρογραμματίζουν την γονιδιακή έκφραση όταν ενεργοποιηθούν.  Οι PPARγ εκφράζονται
κυρίως στον λιπώδη ιστό και κατά δεύτερο λόγο στους σκελετικούς μύες και το ήπαρ. 
Οι TZDs θεωρούνται ισχυροί και εκλεκτικοί αγωνιστές των PPARγ υποδοχέων, με αποτέλεσμα να αυξά-
νουν την έκφραση μιας σειράς γονιδίων όπως λιποπρωτεϊνική λίπαση, γλυκοκινάση, GLUT-4, PEPCK,
FATP κλπ. που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον μεταβολισμό των υδατανθράκων των λιπιδίων. 
Η ενεργοποίηση των PPARγ από τους TZDs διαφοροποιεί επίσης τα μεγάλα ινσουλινοάντοχα λιπο-
κύτταρα (της κοιλιακής περιοχής) σε μικρά ινσουλινοευαίσθητα λιποκύτταρα (της υποδόριας πε-
ριοχής) που εκκρίνουν σημαντικά μικρότερες ποσότητες ελεύθερων λπαρών οξέων, TNFa και
λεπτίνης (που ενοχοποιούνται για την ανάπτυξη ινσουλινοαντίστασης) και παράλληλα μεγαλύτερες
ποσότητες αντιπονεκτίνης (που βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη), μειώνοντας την ινσου-
λινοαντίσταση στο ήπαρ και τους μύες. 
Αυτή η ευνοϊκή επίδραση των TZDs στην μείωση της ινσουλινοαντίστασης έχει σαν αποτέλεσμα την αύ-
ξηση της πρόσληψης γλυκόζης από τα μυϊκά και λιπώδη κύτταρα, την μείωση της ενδογενούς παραγω-
γής γλυκόζης από τα ηπατικά κύτταρα και εμμέσως την βελτίωση της λειτουργίας του β-κυττάρου (λόγω
της μείωσης της γλυκο- και λιποτοξικότητας). Σε πειραματικά μοντέλα πάντως, δείχθηκε και άμεση βελ-
τιωτική επίδραση των TZDs στην λειτουργικότητα των β-κυττάρων των πειραματόζωων με μείωση της
απόπτωσης και της ίνωσης των νησιδίων. 
Αλλά και σε ανθρώπινες κλινικές προοπτικές μελέτες έχει τεκμηριωθεί η ευνοϊκή δράση των TZDs στην
λειτουργία των β-κυττάρων συγκριτικά με τις άλλες αντιδιαβητικές αγωγές. Συγκεκριμένα, στην μελέτη
ADOPT η ροσιγλιταζόνη σαν μονοθεραπεία, διατήρησε την γλυκαιμική ρύθμιση για σημαντικά μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα σε σύγκριση με την μετφορμίνη ή την γλιβενκλαμίδη.
Οι TZDs σαν μονοθεραπεία, οδηγούν σε ελάττωση της HbA1c κατά 0,5-1,4%, ενώ φαίνεται ότι πα-
ρουσιάζουν και άλλες «πλειοτροπικές» δράσεις:
- Βελτίωση της λιπιδαιμικής εικόνας, ιδιαίτερα η πιογλιταζόνη η οποία φαίνεται πως παρουσιάζει και
δράση ευοδωτική των PPARα υποδοχέων, με αποτέλεσμα σαφή υπολιπιδαιμική δράση. Ενδεικτικά, στην
μελέτη PROACTIVE , η πιογλιταζόνη μείωσε κατά 12% τα τριγλυκερίδια και αύξησε κατά 19% την HDL.
- Μείωση των επιπέδων της αρτηριακής πίεσης. Στις διάφορες μελέτες φαίνεται μια μείωση κατά
4mm Hg της συστολικής και κατά 2mm Hg της διαστολικής. 

ΤΟΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ
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- Σημαντική δράση σε πολλούς παράγοντες και πτυχές της αθηροσκληρωτικής διαδικασίας (μείωση
NEKB, MCP-1, PAI-1, μικρολευκωματινουρίας κ.λ.π.)
Αυτές οι πλειοτροπικές αντιαθηρωματικές δράσεις των TZDs εξηγούν τις ευνοϊκές επιδράσεις των πα-
ραγόντων στα “surrogate” αθηρωματικά καταληκτικά σημεία (όπως πάχος έσω μέσω χιτώνα καρωτίδων
– ΙΜΤ – και όγκος αθηρώματος στις στεφανιαίες αρτηρίες – έλεγχος με IVUS –) σε διάφορες μελέτες.
Στις τυχαιοποιημένες μελέτες φάνηκε μείωση του ΙΜΤ με χορήγηση TZD συγκριτικά με άλλους αντιδια-
βητικούς παράγοντες (CHICAGO μελέτη) καθώς και σημαντική μείωση του όγκου του αθηρώματος με
χορήγηση πιογλιταζόνης ή ροσιγλιταζόνης (μελέτες PERISCOPE και APPROACH).
Όμως, στις προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες με ισχυρά καταληκτικά καρδιαγγειακά τελικά σημεία
(θάνατος, έμφραγμα, ΑΕΕ κλπ) υπήρξαν διφορούμενα αποτελέσματα σχετικά με την καρδιαγγειακή απο-
τελεσματικότητα των γλιταζονών.
Γνωστή μεταανάλυση του S. Nissen που δημοσιεύθηκε το 2007 έδειξε σημαντικά αυξημένο κίνδυνο εμ-
φράγματος (O.R = 1,43 p<0,03) και αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακού θανάτου (O.R = 1,64 p = 0,06) με
την χορήγηση ροσγλιταζόνης. Άλλες μελέτες έκτοτε, ή και μετααναλύσεις, δεν έδειξαν συσχέτιση της
ροσγλιταζόνης με αυξημένο κίνδυνο θανάτου, έδειξαν όμως οι περισσότερες τάση θετικής συσχέτισης
με αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος, 
Πρόσφατα, δημοσιεύθηκε η ανάλυση (από ανεξάρτητη επτιροπή του FDA) των δεδομένων της μελέτης
RECORD της μοναδικής προοπτικής τυχαιοποιημένης μελέτης που σχεδιάσθηκε με αποκλειστικό σκοπό
την εκτίμηση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων από τη χορήγηση ροσγλιταζόνης προστιθέμενη σε μετ-
φορμίνη ή σουλφονυλουρία σε σχέση με τον συνδυασμό μετφορμινης και σουλφονυλουρίας. Τυχαιοποι-
ήθηκαν 4500 διαβητικοί τύπου ΙΙ και παρακολουθήθηκαν για 5 χρόνια. Η ομάδα της ροσγλιταζόνης δεν
παρουσίαζε μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιαγγειακού θανάτου ή νοσηλείας (HR=0,99), ούτε κινδύνου ΑΕΕ
(HR=0,72), μόνο μικρή μη σημαντική τάση αύξησης κινδύνου μη θανατηφόρων εμφραγμάτων μυοκαρ-
δίου (HR=1,14 p=0,47). Τα δεδομένα της RECORD ωθήσαν το FDA σε αναθεώρηση αυτών των αρ-
νητικών για την ροσγλιταζόνη οδηγιών τους.
Τα δεδομένα σχετικά με την πιογλιταζόνη φαίνονται διαφορετικά. Η καλά τεκμηριωμένη, προοπτική, προ-
λυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη PROACTIVE έδειξε μη σημαντική μείωση στον πρωτεύον καταληκτικό
σημείο στην ομάδα της πιογλιταζόνης (H.R=0,90 p<0,095), σημαντική όμως διαφορά στο κύριο δευτε-
ρεύον καταληκτικό σημείο (θάνατος, έμφραγμα μυοκαρδίου, ΑΕΕ) Η ομάδα της πιογλιταζόνης παρου-
σίασε σημαντική μείωση κατά 16% (p<0,02) του τελικού αυτού σημείου. Μεταανάλυση επίσης 29 μελετών
μικρής και μεγάλης διάρκειας (4 μήνες έως 3,5 χρόνια) έδειξε ότι η πιογλιταζόνη μείωνε σημαντικά κατά
18% (p=0,005) τον κίνδυνο εμφάνισης θανάτου, εμφράγματος μυοκαρδίου και ΑΕΕ. Φαίνεται, έτσι, ότι
η πιογλιταζόνη όχι μόνο δεν αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, αλλά υπάρχουν ισχυρά δεδομένα
ότι συμβάλλει στην μείωσή του. Αυτή η ιδιαίτερη  (σχετικά με την ροσγλιταζόνη) δράση της πιογλιτα-
ζόνης αποδίδεται κυρίως στην ευνοϊκή υπολιπιδαιμική δράση της. 
Και οι δύο γλιταζόνες πάντως παρουσιάζουν σαν παρενέργεια τον αναμφισβήτητα αυξημένο κίνδυνο
καρδιακής ανεπάρκειας (περίπου διπλάσιος). Η καρδιακή ανεπάρκεια των TZDs προκύπτει σαν αποτέ-
λεσμα υπερφόρτωσης υγρών, διαστολής του εξωκυττάριου όγκου. Δεν προκύπτει από τις μελέτες, τοξική
βλάβη των TZDs στο μυοκάρδιο και εξ’ αυτής της βλάβης ανάπτυξη καρδιακής ανεπάρκειας. Το οίδημα
κάτω άκρων (ποσοστό περίπου 6% των θεραπευομένων) προβάλλει σαν κατ’ εξοχήν προειδοποιητικό
κλινικό σύμπτωμα που προηγείται της εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας. Αντενδείκνυται, επόμενα,
σύμφωνα με ADA και AHA 2008, η χορήγηση TZDs σε στάδιο II, III, IV κατά ΝΥΗΑ. 
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες των TZDs, είναι η αύξηση βάρους, η μικρή μείωση του αιματοκρίτη (λόγω
κυρίως αιμαραίωσης) και ο αυξημένος κίνδυνος καταγμάτων στις μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Ανα-
φορικά με την αύξηση βάρους (περίπου 3-4kg τον πρώτο χρόνο), μελέτες δείχνουν αύξηση κυρίως του
υποδόριου λίπους και μείωση του ενδοκοιλιακού (ανακατανομή λίπους).
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Συμπερασματικά, οι TZDs είναι αντιδιαβητικοί παράγοντες με αξιόλογο προφίλ αποτελεσματικότη-
τας που στοχεύουν αξιόπιστα στη βασική παθοφυσιολογική πτυχή του διαβητικού συνδρόμου με
κάποιες ενδεχόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που απαιτούν παρακολούθηση και επιλογή των ατό-
μων που θα λάβουν την αγωγή αυτή. 

Ινκρετινικές αγωγές -  Αναστολείς DPP-4
Οι αναστολείς DPP-4 αποτελούν νέα θεραπευτική προσέγγιση στο ΣΔΤ2. Με πρόσδεση τους στην κατα-
λυτική θέση του ενζύμου DPP-4 (ένζυμο που αποδομεί και απενεργοποιεί τις κυκλοφορούσες ινκρετινι-
κές ορμόνες GLP-1 και GIP), οι αναστολείς DPP-4 εκδηλώνουν ιδιαίτερα εκλεκτική και ισχυρή
φαρμακευτική δράση, με υψηλή ασφάλεια.
Η κατανόηση τόσο του ρόλου του GLP-1 στην ομοιόσταση της γλυκόζης όσο και της αναστολής του εν-
ζύμου DPP-4 στο μεταβολισμό του GLP-1, σε συνδυασμό με την αναγνώριση της κρυσταλλικής δομής
των DPP-4 και τον προσδιορισμό της θέσης σύνδεσης τους, επέτρεψε τη δημιουργία ιδιαίτερα εκλεκτι-
κών και ισχυρών φαρμακευτικών παραγόντων, που αναστέλλουν τη δράση των DPP-4.  Πρόκειται για
μικρά μόρια, που «προσδένονται» στη καταλυτική θέση που τα καθιστούν πολύτιμη προσθήκη στη θερα-
πευτική του διαβήτη.  Τα μόρια αυτά:
• Επιτυγχάνουν κλινικά σημαντική μείωση της γλυκόζης πλάσματος (νηστείας και μεταγευματικές τιμές)
και μείωση της HbA1c κατά 0,5% έως 0,8%.
• Είναι δραστικά και ασφαλή, χορηγούμενα από το στόμα, 
• Παρουσιάζουν μεταξύ τους διαφορές στην κλινική τους εφαρμογή (πχ δοσολογικό σχήμα, χορήγηση
επί νεφρικής ή ηπατικής ανεπάρκειας, προσαρμογή δόσης επί συγχορήγησης με άλλους φαρμακευτικούς
παράγοντες)
• Γίνονται καλά ανεκτοί από τους ασθενείς και έχουν καλό προφίλ ασφάλειας
• Ενέχουν ελάχιστο κίνδυνο πρόκλησης υπογλυκαιμίας, και 
• Ασκούν ουδέτερη επίδραση στο σωματικό βάρος.
• Δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες παρενέργειες (συχνότερες ρινοφαρυγγίτιδα, κεφαλαλγία).  Πρόσφατα με-
γάλες τυχαιοποημένες μελέτες με saxagliptin ή alogliptine (SAVOR, EXAMINE) αποενοχοποίησαν από-
λυτα τους αναστολείς DPP-4 από τον έως τώρα φημολογούμενο κίνδυνο οξείας παγκρεατίτιδος Ca
παγκρέατος, λοιμώξεων ανωτέρου αναπνευστικού, δερματικών εκδηλώσεων.
Από τους εκπροσώπους της κατηγορίας αυτής κυκλοφορούν στη φαρμακευτική αγορά:
• Η σιταγλιπτίνη (100mg) που χορηγείται ως μονοθεραπεία, σε περίπτωση μη ανεκτικότητας ή αντένδει-
ξης της μετφορμίνης, καθώς και σε συνδυασμό με μετφορμίνη ή/και γλιταζόνη ή/και σουλφονυλουρία
(διπλή ή τριπλή αγωγή) ή ινσουλίνη.
• Η βιλνταγλιπτίνη (50mg), η οποία χορηγείται δύο φορές την ημέρα σε συνδυασμό με μετφορμίνη ή γλι-
ταζόνη ή μία φορά την ημέρα με σουλφονυλουρία ή ινσουλίνη σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο
σταδίυ 3 ως και 5 χορηγείται άπαξ ημερησίως.
• Η σαξαγλιπτίνη (5mg) η οποία χορηγείται μία φορά την ημέρα σε συνδυασμό με μετφορμίνη, σουλφο-
νυλουρία ή γλιταζόνη.  Στην περίπτωση συγχορήγησης των αναστολέων DPP-4  με σουλφονυλουρίες
απαιτείται προσοχή, λόγω του κινδύνου των υπογλυκαιμιών.  Η σαξαγλιπτίνη μπορεί να χορηγηθεί σε
δοσολογία 2,5Mg ημερησίως σε ασθενείς με GFR<30ml/min.
• Η λιναγλιπτίνη αποτελεί τον νεότερο παράγοντα της κατηγορίας των αναστολέων DPP-4. Διατίθεται
υπό μορφή δισκίων (5mg) μία φορά την ημέρα και χορηγείται σε συνδυασμό με μετφορμίνη ή με σουλ-
φονυλουρία και μετφορμίνη.  Επίσης, χορηγείται ως μονοθεραπεία σε ασθενείς των οποίων τα επίπεδα
γλυκόζης δεν ελέγχονται επαρκώς μόνο με διαίτα και άσκηση και για τους οποίους η μετφορμίνη είναι
ακατάλληλη λόγω δυσανεξίας ή αντενδείκνυται λόγω νεφρικής δυσλειτουργίας.  Σε ασθενείς με νεφρική
δυσλειτουργία δεν απαιτείται ρύθμιση της δόσης. 
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Από αυτούς τους παράγοντες, οι τρεις πρώτοι κυκλοφορούν ήδη σε συνδυασμό με μετφορμίνη.
Συμπερασματικά, οι αναστολείς DPP-4, αποτελούν νέα κατηγορία αντιδιαβητικών παραγόντων με
ελάχιστες ανεπιθύμητες ενέργειες, που δεν προκαλούν υπογλυκαιμίες και με ουδέτερη επίδραση
στο σωματικό βάρος με μοναδικό μειονέκτημα το αυξημένο κόστος.

Ανάλογα GLP-1
Οι αγωνιστές GLP-1 δρουν στους υποδοχείς GLP-1 και έχουν κατ’αυτό το τρόπο δράση GLP-1 πολλα-
πλάσιας ισχύος (έως και 5 φορές) σε σχέση με την δράση του ενδογενούς GLP-1. Ονομάζονται και ανά-
λογα GLP-1 λόγω της δομικής ομοιότητας τους με το GLP-1 του οργανισμού και ουσιαστικά ανάλογο
είναι κυρίως η λιραγλουτίδη που έχει δομική ομοιότητα 97% με το ενδογενές GLP-1 (έναντι 53% της
εξενατίδης και 50% της λιξισενατίδης)
Οι αγωνιστές GLP-1 (GLP-1 ανάλογα) διακρίνονται σε βραχείας και μακράς διάρκειας δράσης, με δια-
φορετική, ανάλογα με τη διάρκεια της δράσης τους, δυναμική μείωσης της συγκέντρωσης της γλυκόζης
νηστείας και των μεταγευματικών τιμών γλυκόζης.  Οι βραχείας δράσης αγωνιστές (εξενατίδη και λιξι-
σενατίδη) μειώνουν κυρίως τα μεταγευματικά σάκχαρα ενώ οι μακράς δράσης αγωνιστές (λιραγλουτίδη,
LAR εξενατίδη) τα νηστείας.
Οι βραχείας διάρκειας δράσης αγωνιστών GLP-1 έχουν ελαφρά καλύτερη αποτελεσματικότητα σε σύγ-
κριση με τους αναστολείς DPP-4, ενώ τα μακράς διάρκειας δράσης ανάλογα GLP-1  έχουν σαφώς  με-
γαλύτερη αποτελεσματικότητα.
Μεταξύ των αναστολέων DPP-4 και των αναλόγων  GLP-1 καταγράφονται σημαντικές διαφορές ως
προς την επίδραση στο σωματικό βάρος.  Οι αναστολείς DPP-4 έχουν ουδέτερη επίδραση στο σωματικό
βάρος, ενώ τα ανάλογα GLP-1 προκαλούν απώλεια βάρους, αλλά εκδηλώνουν μεγαλύτερη συχνότητα
ανάπτυξης ανεπιθύμητων ενεργειών από το γαστρεντερικό σωλήνα.
Από τα ανάλογα του GLP-1: 
• Η εξενατίδη χορηγείται δύο φορές την ημέρα με υποδόρια ένεση και μειώνει την HbA1c κατά 0,5 – 1%,
κυρίως μείωνοντας τα μεταγευματικά επίπεδα γλυκόζης.  Καταστέλλει την έκκριση γλυκαγόνης, καθυ-
στερεί την κένωση του στομάχου, προκαλεί απώλεια βάρους 2-3 kg σε διάρκεια 6 μηνών και ενδεχομέ-
νως ασκεί προστατευτική δράση στο β-κύτταρο του παγκρέατος.  Δεν σχετίζεται με υπογλυκαιμία αλλά
παρουσιάζει σχετικά υψηλή συχνότητα (30-45%) γαστρεντερικών ανεπιθύμητων ενεργειών (ναυτία, έμε-
τοι, διάρροια).  Οι ανεπιθύμητες αυτές δράσεις συνήθως παρέρχονται με το χρόνο. 
Η εξενατίδη ενδείκνυται στο ΣΔΤ2 σε συνδυασμό με μετφορμίνη ή σουλφονυλουρία, όταν αποτύγχάνεται
η γλυκαιμική ρύθμιση με την μέγιστη ανεκτή δόση με τις παραπάνω αγωγές. 
Η λιξισενατίδη (ανάλογο βραχείας δράσης επίσης) με χρόνο ημισειας ζωής 3-4h παρουσιάζει τις δράσεις
της εξενατίδης με μείωση της A1c 0,7-1% μείωση του σωματικού βάρους 1 – 3kg.  Έχει 4 φορές μεγα-
λύτερη συγγένεια δέσμευσης με τον υποδοχέα GLP-1 (σε σχέση με το ενδογένες GLP-1) και γι’αυτό χο-
ρηγείται άπαξ ημερησίως.  Μειώνει δραστικά το ρυθμό γαστρικής κένωσης και γι’αυτό θεωρείται
κατ’εξοχήν γευματικός GLP-1 αγωνιστής.  Από τις μελέτες Get - Goal φάνηκε ότι έχει καλύτερο Profile
ασφάλειας σε σχέση με την εξενατίδη (↓ 30% των ναυτιων και εμέτων, 3 φορές λιγότερες υπογλυκαι-
μίες).
• Η λιραγλουτίδη είναι το πρώτο GLP-1 ανάλογο που έχει παρατεταμένο, χρόνο ημίσειας ζωής (έπειτα
από υποδόρια ένεση) και ως εκ τούτου χορηγείται μία μόνο φορά την ημέρα.  Διαθέτει παρόμοιες δράσεις
με την εξενατίδη, προκαλεί μείωση της HbA1c κατά 0,8 – 1,5% και χορηγείται σε συνδυασμό με μετφορ-
μίνη ή σουλφονυλουρία ή και τα δύο ή σε συνδυασμό με μετφορμίνη και γλιταζόνη.
Η λιραγλουτίδη είναι αποτελεσματική στη μείωση της HbA1c ένω ταυτόχρονα, στους παχύσαρκους ασθε-
νείς, προκαλεί σημαντική μείωση του σωματικού βάρους.  Στα μειονεκτήματα του φαρμάκου συγκατα-
λέγονται το κόστος, η μικρή αύξηση τςη καρδιακής συχνότητας (2-5 σφύξεις) και οι γαστρεντερικές
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διαταραχές.  
Η εξενατίδη LAR είναι το νέο πολλά υποσχόμενο  GLP-1.  Έχει Τ ½ > 24h με διάρκεια δράσης 7 ημέρες.
Χορηγείται άπαξ εβδομαδιαίως.  Παρουσιάζει μέση μείωση HbA1c κατά 1,3 – 1,5% και λιγώτερες ανε-
πιθύμητες ενέργειες σε σχέση με τη λιραγλουτίδη (ναυτία 9% vs 20%, εμέτος 4% vs 11%).  Μειονεκτή-
ματα το κόστος και η μικρή διάρκεια παρακολούθησης σε φάση IV.

Θεραπευτική στρατηγική στο ΣΔΙΙ – 2ο Θεραπευτικό βήμα
Ενώ αναμφισβήτη η κυριαρχική θέση της μετφορμίνης (λόγω evidence based medicine και σημαντικής
κυριαρχίας του οφέλους έναντι του κόστους των ανεπιθύμητων ενέργειων) στο πρώτο θεραπευτικό
βήμα της αντιμετώπισης των ατόμων με ΣΔΙΙ, γίνεται πρόβλημα επιλογής μεταξύ πολλαπλών επιλογών
η υπόθεση του δεύτερου θεραπευτικού βήματος.
Το ADA και EASD  από το 2012 καθόρισαν κριτήρια για την επιλογή κάποιας από τις πτυχές του 2ου θε-
ραπευτικού βήματος ως προσθήκη στη μετφορμίνη.  Έτσι προσδιόρισαν ως κριτήρια επιλογής την απο-
τελεσματικότητα, την υπογλυκαιμία, την αύξηση ή μη του σωματικού βάρους, τις ανεπιθύμητες ενέργειες,
και το οικονομικό κόστος (βλ. πίνακα).  Πρυτανεύει ως εκ τούτου ανάλυση του μεταβολικού και όχι μόνο
προβλήματος του ασθενούς για την επιλογή της πλέον κατάλληλης για τον ασθενή θεραπευτικής επιλο-
γής.
-  Εάν το κυρίαρχο είναι η αποτελεσματικότητα της επιλογής, η μείωση δηλαδή της HbA1c τότε μετά την
ινσουλίνη οι αγωνιστές GLP-1, η πιογλιταζόνη  και οι σουλφονυλουρίες έχουν τα καλύτερα (βάσει δε-
δομένων) εχέγγυα
-  Εάν το κύριο είναι η αποφυγή των υπογλυκαιμιών τότε οι ινκρετινικές αγωγές (αναστολείς DPP-4,
αγωνιστές GLP-1) και η πιογλιταζόνη έχουν πρόκριμα επιλογής 
-  Εάν η επιλογή της μή πρόσκτησης σωματικού βάρους είναι σημαντική (π. χ. επί παχύσαρκων διαβητι-
κών) τότε η λύση των αγωνιστών GLP-1 φαίνεται ως απολύτως ειδική με εναλλακτική λύση μικρότερης
απόδοσης τους αναστολείς DPP-4.
-  Εάν η επιλογή της αποφυγής των παρενεργειών είναι κυριάρχη για ένα ασθενή με πολλές συνοσηρό-
τητες τότε η επιλογή των αναστολέων DPP-4 έχει πρόκριμα
-  Εάν η υπόθεση του (βραχύχρονου) κόστους είναι απαγορευτική για την επιλογή των νέων ινκρετινικών
αγωγών τότε η θεραπευτική λύση της σουλφονυλουρίας (και ιδιαίτερα μη καρδιοτοξικής σουλφονυ-
λουρίας) φαντάζει θεραπευτικός μονόδρομος.
Συμπερασματικά δεν υπάρχει, βάσει δεδομένων, θεραπευτικός συνδυασμός που να υπερέχει έναντι
των άλλων.
Σε αυτό το ερώτημα θα απαντήσει το 2017 τεκμηριωμένα η μελέτη GRADE (προοπτική τυχαιοποιημένη
μελέτη 6000 διαβητικών τύπου ΙΙ όπου συγκρίνονται οι συνδυαστικές αντιδιαβητικές εκδοχές του συν-
δυασμού μετφορμίνης με κάθε θεραπευτική πτυχή του 2ου θεραπευτικού βήματος).
Μέχρι τότε η εξατομίκευση με βάση τις προτεραιότητες της θεραπείας, η επιδίωξη της καλύτερης δυνατής
συμμόρφωσης του ασθενούς σε συνδυασμό με την ικανοποιητική αυτοπαρακολούθηση του, και η απο-
τελεσματική συνεργασία ασθενούς, ιατρού για την επιλογή θεραπείας φαίνονται κυριαρχικοί στόχοι και
ικανά προσδιοριστικά πλαίσια για την επιτυχή θεραπευτική αντιμετώπιση του διαβητικού ασθενούς.
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Υπολιπιδαιμική αγωγή για την ελάττωση του υπολειπόμενου καρδιαγγειακού 
κινδύνου μετά την επίτευξη του στόχου της LDL χοληστερόλης με στατίνη: 
προσθήκη φαινοφιμπράτης ή ω-3 λιπαρών οξέων?

Βασίλης Άθυρος
Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ

Παρά την επίτευξη των στόχων για τη χαμηλής-πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (LDL) χοληστερόλη, και τη
ρύθμιση των άλλων αναστρέψιμων παραγόντων καρδιαγγειακού (ΚΑ) κινδύνου (αρτηριακή υπέρταση,
Σ. Διαβήτης, παχυσαρκία, κάπνισμα, έλλειψη άσκησης) σύμφωνα με τις τρέχουσες οδηγίες και τα
ισχύοντα πρότυπα περίθαλψης, οι ασθενείς εξακολουθούν να διατρέχουν υψηλό υπολειπόμενο κίνδυνο
αγγειακών επεισοδίων (Σχήμα 1). Αυτός θεωρείται ότι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αθηρογόνο δυσ-
λιπιδαιμία. 
Σχήμα 1

Χαρακτηρίζουμε την δυσλιπιδαιμία ως αθηρογόνο όταν αυτή παρουσιάζει αυξημένα επίπεδα LDL-Χ, τρι-
γλυκεριδίων και χαμηλά επίπεδα της υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (HDL) χοληστερόλης, συχνά
με αυξημένη απολιποπρωτεΐνη Β (μικρά πυκνά αθηρογόνα σωματίδια LDL) και μη-HDL χοληστερόλη. Η
μορφή αυτή δυσλιπιδαιμίας είναι συχνή σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο (ΚΑΝ), σακχαρώδη διαβήτη
τύπου 2 ή παχυσαρκία με ή χωρίς μεταβολικό σύνδρομο και συμβάλλει στη παθογένεση τόσο του μα-
κροαγγειακού όσο και του μικροαγγειακού υπολειπόμενου ΚΑ κινδύνου. Ωστόσο, η αθηρογόνος δυσλι-
πιδαιμία συχνά υποδιαγιγνώσκεται και υποθεραπεύεται σε επίπεδο καθημερινής κλινικής πρακτικής. 
Η Πρωτοβουλία Μείωσης του Υπολειπόμενου ΚΑ κινδύνου (Relative Risk Reduction initiative-R3i) είναι
παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που συστάθηκε για να αντιμετωπίσει αυτό το ιδιαίτερα ση-
μαντικό κλινικό πρόβλημα. Η τροποποίηση του τρόπου ζωής με τη διατροφή και η άσκηση είναι ένα ση-
μαντικό και αποτελεσματικό, όταν υλοποιείται, πρώτο βήμα για τη μείωση του υπολειπόμενο
καρδιαγγειακού κινδύνου. Το επόμενο βήμα είναι η φαρμακευτική θεραπευτική παρέμβαση με στόχο την
επίτευξη όλων των στόχων των λιπιδίων. Συχνά αυτή είναι απολύτως απαραίτητη. 
Σύμφωνα με το θεραπευτικό αλγόριθμο της Ελληνικής Εταιρείας αθηροσκλήρωσης (Σχήμα 2) τη βάση
οποιασδήποτε υπολιπιδαιμικής θεραπευτικής αγωγής αποτελούν οι στατίνες. Εάν επιτευχθεί ο στόχος
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της LDL-Χ με στατίνη και παραμένουν εκτός στόχων τα τριγλυκερίδια και η ΗDL-Χ τότε πηγαίνουμε σε
θεραπείες συνδυασμού στατίνης με την προσθήκη νιασίνης ή  φιμπράτης ή ωμέγα- 3 λιπαρών οξέων
(Ω3ΛΟ).
Σχήμα 2

Μελέτες τελικών σημείων βρίσκονται σε εξέλιξη για να αξιολογηθεί κατά πόσον αυτές οι στρατηγικές
θεραπείας συνδυασμού μεταφράσει σε κλινικό όφελος μεγαλύτερο από εκείνο που επιτυγχάνεται με στα-
τίνες σε μονοθεραπεία. Η R3i τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν με αλλαγές στον τρόπο ζωής ή/και
φαρμακοθεραπεία το υψηλό επίπεδο του υπολειπόμενου κινδύνου καρδιαγγειακών συμβαμάτων και
των μικροαγγειoπαθητικών επιπλοκών μεταξύ των ασθενών με αθηρογόνο δυσλιπιδαιμία που πρέπει
να λαμβάνουν θεραπεία για υψηλά επίπεδα LDL χοληστερόλης, των τριγλυκεριδίων και για τα χαμηλά
επίπεδα της HDL-X που συναντώνται συνήθως στην οικογενή μικτή υπερλιπιδαιμία, την παχυσαρκία, το
μεταβολικό σύνδρομο και τον σακχαρώδη διαβήτη (κυρίως τύπου 2), σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα
της περίθαλψης (Σχήμα 3). 
Σχήμα 3

1. Νιασίνη. Αυτή είναι ένα πολύ αποτελεσματικό φάρμακο για την αθηρογόνο δυσλιπιδαιμία, αλλά έχει
μια πολύ σημαντική ανεπιθύμητη ενάργεια, την μη ανεκτή εκτεταμένη έξαψη (Flashing). Η μορφή που
κυκλοφόρησε στην Ελλάδα και περιείχε λαροπιπράντη για αποφυγή της έξαψης έχει αποσυρθεί από την
Εταιρεία που την παρήγαγε και δεν είναι πλέον διαθέσιμη παγκοσμίως. 
2. Τα Ω3ΛΟ. Τα κεκαθαρμένα είναι χρήσιμα για την αντιμετώπιση του υπολειπόμενου ΚΑ κινδύνου, κυρίως
της υπερτριγλυκεριδαιμίας. Μπορούν με ασφάλεια να συνδυαστούν με στατίνες και είναι ιδιαίτερα χρή-
σιμα σε ασθενείς με έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας (πολύ συχνή στο μεταβολικό σύνδρομο ή/και Σ.
Διαβήτη). Τα Ω3ΛΟ απεδείχθησαν σε στεφανιαίους ασθενείς ότι ελαττώνουν την ολική θνητότητα, κυρίως
από αιφνίδιο καρδιακό θάνατο (Σχήμα 4).
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Σχήμα 4

Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν μετα-αναλύσεις που δεν έδειξαν κλινικό όφελος (ελάττωση της ΚΑ νοση-
ρότητας και θνητότητας) με τη χρήση των Ω3ΛΟ. Το κακό είναι ότι αυτές βασίστηκαν σε πρωτογενείς
μελέτες στις οποίες δόθηκαν μικρές (υποθεραπευτικές) δόσεις του φαρμάκου (π.χ. 325 mg/ημ.) ή δόθηκαν
σε ασθενείς που δεν είχαν ένδειξη να δοθούν, στην προσπάθεια να διευρυνθεί η ομάδα στόχος για τη χο-
ρήγηση του φαρμάκου (μετα-ανάλυση χωρίς μετα-σκέψη). Δυστυχώς το Υπουργείο Υγείας θεώρησε, και
με βάση αυτές τις μετα-αναλύσεις, ότι δεν πρέπει να αποζημιώνει τα Ω3ΛΟ και όσοι τα παίρνουν πρέπει
να τα πληρώνουν εξ’ ολοκλήρου οι ίδιοι. Έτσι έμειναν χωρίς κάλυψη από τα ψηλά τριγλυκερίδια οι νε-
φροπαθείς, που συνήθως έχουν ψηλά τριγλυκερίδια, γιατί οι φιμπράτες δεν μπορούν να δοθούν σε ασθε-
νείς με μεγάλη έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας.
3. Οι φιμπράτες (φαινοφιμπράτη και γεμφιμπροζίλη) μειώνουν τα τριγλυκερίδια και αυξάνουν την HDL-
Χ. Χορηγούνται ως μονοθεραπεία σε άτομα με πολύ υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων (>500mg/dl), ίσως
και σε συνδυασμό με Ω3ΛΟ, για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης παγκρεατίτιδας. Σε συνδυασμό με
στατίνες προτείνεται η χρησιμοποίηση μόνο της φαινοφιμπράτης (δισκία των 145, χορήγηση μια φορά
την ημέρα) που δεν εμφανίζει σημαντικού βαθμού αλληλεπίδραση με τις στατίνες και για αυτό το λόγο
δεν αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών (π.χ. αύξηση τρανσαμινασών ή πρόκληση
μυοσίτιδας), ένα εύρημα που επιβεβαιώθηκε από αποτελέσματα κλινικών μελετών. Η ασφάλεια αυτή
του συνδυασμού συνδυάζεται με υψηλή αποτελεσματικότητα (Σχήμα 5 και 6).
Σχήμα 5
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Σχήμα 6

Ο συνδυασμός στατίνης-φιμπράτης είναι πρακτικά το μόνο όπλο που έχουμε στη διάθεσή μας για τη αν-
τιμετώπιση του υπολειπόμενου ΚΑ κινδύνου. Δικές μας μελέτες το 2001 και το 2002 έδειξαν ότι ο συν-
δυασμός αυτός σε ασθενείς με οικογενή μικτή υπερλιπιδαιμία ή με αθηρογόνο δυσλιπιδαιμία που
σχετίζεται με το Σ. Διαβήτη ελάττωσε δραματικά τον ΚΑ κίνδυνο [πραγματικό (2001) ή υπολογιζόμενο
(2002), σχήμα 7 και 8]. 
Σχήμα 7

Σχήμα 8
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Στην μελέτη Evolution of the Lipid Trial Protocol of the Action to Control Cardiovascular Risk in Dia-
betes (ACCORD) Trial (Σχήμα 9) δοκιμάστηκε μια θεραπευτική στρατηγική που χρησιμοποιεί την φαινο-
φιμπράτη για την αύξηση της HDL-Χ και την ελάττωση των επιπέδων των τριγλυκεριδίων μαζί με στατίνη
για να μειωθεί το ποσοστό των ΚΑ παθήσεων σε σύγκριση με την στρατηγική που χρησιμοποιεί μόνο
στατίνη (συν ένα εικονικό φάρμακο). 

Σχήμα 9 

Η μελέτη δεν έδειξε διαφορά στα ΚΑ συμβάματα στο σύνολο του πληθυσμού με την επιπρόσθετη λήψη
φιμπράτης. Βρέθηκε όμως ότι η ομάδα της μικτής (αθηρογόνου) δυσλιπιδαιμίας είχε αυξημένο ΚΑ κίν-
δυνο μέχρι και 70% (Σχήμα 10).

Σχήμα 10

Σε αυτή ακριβώς την ομάδα η προσθήκη φαινοφιμπράτης στη σιμβαστατίνη μείωσε τον ΚΑ κίνδυνο κατά
31% απ’ ότι η στατίνη μόνη της (Σχήμα 11).
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Σχήμα 11

Εάν λάβει κανείς υπόψη του ότι η φαινοφιμπράτη ελάττωσε την διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
(πρώτη αιτία τύφλωσης παγκοσμίως), τη νεφροπάθεια και τους ακρωτηριασμούς από διαβήτη (πρώτη
αιτία ακρωτηριασμού παγκοσμίως) έχουμε κλινικό όφελος και από την ελάττωση του υπολειπόμενου
μικρο-αγγειοπαθητικού ΚΑ κινδύνου.

Σχήμα 12
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Επιλογή διουρητικού σε υπερτασικούς ασθενείς: 
Υδροχλωροθειαζίδη, χλωροθαλιδόνη ή ινδαπαμίδη;

Β. Κώτσης
Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ,

Ιατρείο Υπέρτασης-24ωρης Καταγραφής της ΑΠ,
Κέντρο Αριστείας Ευρωπαικής Εταιρείας Υπέρτασης,

Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης

Α. Υδροχλωροθειαζίδη ή χλωροθαλιδόνη
Για δεκαετίες, τα θειαζιδικά διουρητικά έχουν εξέχουσα θέση στη θεραπευτική διαχείριση της αρτηριακής
υπέρτασης. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, θεωρούνται φάρμακα πρώτης γραμμής στη θεραπεία της υπέρ-
τασης σε ασθενείς χωρίς την παρουσία άλλων συνοδων νοσηρών καταστάσεων, όπως ο σακχαρώδης
διαβήτης και η καρδιακή ανεπάρκεια.(1). Ακόμη και όταν δε χρησιμοποιούνται ως αρχική θεραπεία, τα
θειαζιδικά διουρητικά συστήνονται ως τα φάρμακα που προστίθενται στην προυπαρχουσα θεραπεία όταν
επιδιώκεται πιο επιθετική αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης. Οι κατευθυντήριες οδηγίες διεθνώς
δεν προκρίνουν κάποια συγκεκριμένη φαρμακευτική ουσία (1), ωστοσο διαθέσιμες μελετες δειχνουν οτι
η υδροχλωροθειαζίδη κυριαρχεί στις προτιμήσεις των ιατρών, βάσει του όγκου συνταγογράφησής της
(2). H χλωροθαλιδόνη αποτελεί ένα ανάλογο των θειαζιδών διουρητικό (thiazide-like)  που έχει χρησι-
μοποιηθεί από παλιά στη θεραπεία της υπέρτασης, έμεινε αρκετά χρόνια στην αφάνεια και επανήλθε τε-
λευταία ξανά στο προσκήνιο με μία σειρά μελετών οι οποίες  τονίζουν τη χρησιμότητα της. Οι πολλές
ομοιότητες υδροχλωροθειαζίδης-χλωροθαλιδόνης έχουν οδηγήσει πολλούς ερευνητές να ισχυρίζονται
πως μπορούν να αποτελούν ουσίες οι οποίες μπορούν να αντικαταστήσουν η μία την άλλη. Ωστόσο, πα-
ραμένουν δύο ουσίες με θεμελιώδεις διαφορές. 
Η υδροχλωροθειαζίδη ανήκει στην κατηγορία των βενζοθειαδιαζινών και φέρει επιπλέον από την χλω-
ροθειαζίδη ένα υδρογόνο συνδεδεμένο με ένα άτομο αζώτου στο σουλφοναμιδικό δακτύλιο. Αντίθετα,
η χλωροθαλιδόνη δεν ανήκει στην ομάδα των βενζοθειαδιαζινών.  Αυτή η χημική διαφορά αντανακλά
και τις φαρμακολογικές και τελικά τις κλινικές διαφορές των δύο ουσιών.  Η υδροχλωροθειαζίδη (HCTZ)
μετά από εφάπαξ από του στόματος χορήγηση επιτυγχάνει μέγιστες συγκεντρώσεις εντός 4-6 ωρών, με
χρόνο ημίσειας ζωής 6-9 ώρες (3- 4). Όταν χορηγείται επί μακρόν, ο χρόνος ημιζωής φτάνει τις 8-15
ώρες (4-7)
Η χλωροθαλιδόνη (CTD) επιτυγχάνει μέγιστες συγκεντρώσεις στον ορό σε 2-6 ώρες μετά από του στό-
ματος χορήγηση (8-9). Διάφορες μελέτες δίνουν στη CTD χρόνο ημίσειας ζωής 40 ώρες μετά από μεμο-
νωμένη χορήγηση και 45-60 ώρες σε μακροχρόνια χορήγηση αυτής (8-12). Επίσης, η CTD χαρακτηρίζεται
από το μεγάλο όγκο κατανομής, που οφείλεται στην ταχεία είσοδο και συγκέντρωσή της εντός των ερυ-
θρών αιμοσφαιρίων (13). Μελέτες έχουν δείξει ότι η CTD έχει 7-10 φορές μεγαλύτερες συγκεντρώσεις
στα ερυθροκύτταρα σε σχέση με το πλάσμα (8, 14).  Αυτή η «αποθήκευση» της CTD εντός των ερυθρο-
κυττάρων επιτρέπει την σταδιακή μετακίνησή της στο πλάσμα, συνεπώς τη σταδιακή αποβολή της με
σωληναριακή έκκριση (15), γεγονός που αποτελεί μία πιθανή εξήγηση για το μεγάλο χρόνο ημίσειας
ζωής της CTD. 
Η ικανότητα  τόσο της Υδροχλωροθειαζίδης όσο και της Χλωροθαλιδόνης στην ελάττωση της αρτηριακής
πίεσης έχει μελετηθεί διεξοδικά. Είναι πολλές οι μελέτες που έχουν δείξει την αντιυπερτασική ικανότητα
των 2 διουρητικών (16-23). Ωστόσο, το γεγονός ότι έχουν ασχοληθεί ξεχωριστά άλλες με την πρώτη
και άλλες με την δεύτερη ουσία, επιτρέπει μόνο μία έμμεση σύγκριση που δεν είναι επιστημονικά επαρκής.
Επίσης, μία πρόσφατη κλινική μελέτη έθεσε ερωτηματικά στην αποτελεσματικότητα της HCTZ στην καρ-
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διαγγειακή προστασία σε σύγκριση με την αμλοδιπίνη ως δεύτερο φάρμακο της θεραπείας της υπερτά-
σεως (24).  Επιπλέον, δεν υπάρχουν ανάλογες μελέτες με 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης. 
Κατά συνέπεια, τον λόγο έχουν οι συγκριτικές των δύο διουρητικών μελέτες. Η πρώτη τέτοια μελέτη
διεξήχθη το 1964 (25) και συνέκρινε τα 50mg/ημερα CTD με 100mg/ημερα HCTZ. Η ανάλυση των απο-
τελεσμάτων έδειξε μεγαλύτερη ελάττωση της αρτηριακής πίεσης (συστολικής και διαστολικής) στην
ομάδα της CTD, χωρίς η διαφορά αυτή να είναι στατιστικά σημαντική. Οι περισσότερες αντίστοιχες συγ-
κριτικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί έκτοτε, έδειξαν επίσης υπεροχή της αντιυπερτασικής δρά-
σης της CTD (20,26-29). Αντίθετα μόνο μία κλινική μελέτη διάρκειας 4 εβδομάδων έδειξε  μεγαλύτερη
ελάττωση της αρτηριακής πίεσης με τη χρήση HCTZ (30). Οι ανωτέρω μελέτες- με εξαίρεση μία, αυτή
των Ernst και Carter, 2006 (27) χρησιμοποιούσαν δοσολογία (σε mg/day) μεγαλύτερη από τη συνήθη
θεραπευτική δοσολογία. Επίσης, οι δύο συγκρινόμενες φαρμακευτικές ουσίες χρησιμοποιήθηκαν ως αν-
τιυπερτασική μονοθεραπεία. Με δεδομένο, ωστόσο, ότι πλέον πολλοί ασθενείς λαμβάνουν 2 ή και πε-
ρισσότερα αντιυπερτασικά φάρμακα, η συγκριτική μελέτη των δύο ουσιών στα πλαίσια πολλαπλής
αντιυπερτασικής αγωγής είναι ελλιπής. Φαίνεται πάντως, ότι με τα μέχρι τώρα ερευνητικά δεδομένα,
σε μία βάση mg προς mg, η CTD είναι πιο αποτελεσματική στην ελάττωση της αρτηριακής πίεσης εν συγ-
κρίσει με τη υδροχλωροθειαζίδη(15, 27, 29). 

124

7o ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2014
“ΥΓΙΕΙΝΟΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ: ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ”



Β. Υδροχλωροθειαζίδη ή ινδαπαμίδη 
1. Μείωση της Αρτηριακής πίεσης από την ινδαπαμίδη
Μειώνει την αναρρόφηση Να στο άπω εσπειρωμένα σωληνάρια των νεφρώνων και με τον τρόπο αυτό
αυξάνει την νεφρική απέκκριση Να στα ούρα. Αυξάνει επίσης την παραγωγή της προστακυκλίνης PGI2
και της προσταγλαδίνης PGE2 προκαλώντας αγγειοδιαστολή. Η μορφή του φαρμάκου ως βραδείας απο-
δέσμευσης βοηθά στο να μην δημιουργείται έντονη αιχμή κατά την αντιυπερτασική του δράση με αποτέ-
λεσμα ομαλή 24ωρη δράση. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις στο πλάσμα φτάνουν στις 12 ώρες μετά από 1
δόση του φαρμάκου. Οι φαρμακοκινητικές δράσεις της ινδαπαμίδης παραμένουν σε ασθενείς με νεφρική
βλάβη.   

Από την μελέτη του Baguet και συνεργατών φαίνεται ότι η ινδαπαμίδη έχει ισχυρή αντιυπερτασική δράση
και μάλιστα ανώτερη από την υδροχλωροθιαζίδη και από τα περισσότερα αντιυπερασικά φάρμακα ως
μονοθεραπεία. Το φάρμακο έχει φαρμακοτεχνική μορφή βραδείας αποδέσμευσης και με τον τρόπο αυτό
μειώνει την μεταβλητότητα της αρτηριακής πίεσης 24ωρου και μάλιστα το ίδιο αποτελεσματικά όσο και
η αμλοδιπίνη που θεωρείται φάρμακο αναφοράς στην μείωση της μεταβλητότητας της αρτηριακής πίεσης
24ωρου.
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Tο φάρμακο είναι μεταβολικά ουδέτερο ως προς το σάκχαρο νηστείας πλάσματος και τα λιπίδια.  

Η ινδαπαμίδη σε συνδυασμό με περινδοπρίλη έδειξε πολύ θετικά αποτελέσματα ως προς την καρδιαγ-
γειακή θνησιμότητα σε μελέτες με συνδυασμό με περινδοπρίλη 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
1. Chobanian AV, Bakris GR, Black HR, et al. Seventh report of the Joint Committee on prevention, evaluation, and
treatment of high blood pressure. Hypertension. 2003;42:1206-1252
2. Lamb E. Top 200 prescription drugs of 2008. Pharmacy times Web Site. May 2009.Available at: http://www.phar-
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Αναστολή του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης 
σε υπερτασικούς ασθενείς: Αναστολέας του μετατρεπτικού ενζύμου 
της αγγειοτενσίνης ή αποκλειστής υποδοχέων αγγειοτενσίνης?

Α. Κόλλιας
Παθολόγος, Επιστημονικός συνεργάτης στο Κέντρο Υπέρτασης της

Γ’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής
Α. Αχείμαστος

Καθηγητής Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Γ' Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία»

Η ενισχυμένη δραστηριότητα του συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης τόσο σε συστηματικό
όσο κυρίως σε ιστικό επίπεδο έχει συνδεθεί με την ανάπτυξη υπέρτασης. Το συγκεκριμένο σύστημα έχει
αποτελέσει θεραπευτικό στόχο της αντιυπερτασικής αγωγής και πιο συγκεκριμένα των αναστολέων με-
τατρεπτικού ενζύμου και των αποκλειστών των υποδοχέων αγγειοτασίνης. Οι αναστολείς του μετατρε-
πτικού ενζύμου αναστέλλουν την μετατροπή της αγγειοτασίνης Ι στην δραστική αγγειοτασίνη ΙΙ ενώ οι
αποκλειστές των υποδοχέων αγγειοτασίνης αποκλείουν τους υποδοχείς αγγειοτασίνης ΙΙ τύπου 1. Πράγ-
ματι η αναστολή της δράσης της αγγειοτασίνης ΙΙ δεν οδηγεί μόνο σε μείωση της αρτηριακής πίεσης
αλλά και σε άλλες ευνοϊκές για το καρδιαγγειακό σύστημα δράσεις που περιλαμβάνουν την αγγειοδια-
στολή, τη μείωση της προσκόλλησης των μονοκυττάρων, τη μείωση του πολλαπλασιασμού των λείων
μυϊκών, τη μείωση της θρομβογένεσης, σε αντιοξειδωτικές δράσεις και σε βελτίωση της ενδοθηλιακής
λειτουργίας. Ωστόσο οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου έχουν και μια επιπλέον δράση: η αναστολή
της αποδόμησης της βραδυκινίνης μπορεί να ευθύνεται σε κάποιες περιπτώσεις για τον βήχα που είναι
δυνατόν να παρατηρηθεί με αυτήν την φαρμακευτική κατηγορία αλλά είναι γνωστό ότι συνδέεται με πε-
ραιτέρω αγγειοδιαστολή, αναστολή προσκόλλησης μονοκυττάρων, αντιοξειδωτικές δράσεις, παρεμπό-
διση του remodelling και διατήρηση ακέραιης της ενδοθηλιακής λειτουργίας.
Και οι 2 κατηγορίες των αποκλειστών του συστήματος είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές στη μείωση της
αρτηριακής πίεσης και με βάση τις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρ-
τασης συνιστώνται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις υπερτροφίας αριστερης κοιλίας, ιστορικού εμφράγματος
και καρδιακής ανεπάρκειας, νεφρικής δυσλειτουργίας και λευκωματουρίας. 
Στο παρελθόν έχουν επιχειρηθεί head to head συγκριτικές μελέτες των 2 αυτών αντιυπερτασικών κα-
τηγοριών με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μελέτη ONTARGET που συνέκρινε την τελμισαρτάνη έναντι
της ραμιπρίλης σε ασθενείς υψηλού κινδύνου με αγγειακή νόσο ή διαβήτη και η οποία δεν ανέδειξε δια-
φορά στο πρωτογενές καταληκτικό σημείο που περιλάμβανε θάνατο από καρδιαγγειακά αίτια, έμφραγμα,
εγκεφαλικό και νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια. Μάλιστα η ίδια μελέτη έδειξε ότι ο συνδυασμός
αυτών των 2 κατηγοριών επιφέρει περισσότερα ανεπιθύμητα επεισόδια χωρίς αύξηση του οφέλους σε
επίπεδο πρωτογενούς καταληκτικού σημείου.
Ωστόσο, μολονότι και οι 2 κατηγορίες είναι ισοδύναμες στη ρύθμιση της υπέρτασης, σύμφωνα με τα
αποτέλεσματα μελετών των τελευταίων ετών μπορεί να υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις καρδιαγ-
γειακές προστατευτικές δράσεις τους. Αρκετές προοπτικές μελέτες με καρδιαγγειακά καταληκτικά σημεία
έχουν διεξαχθεί με τις 2 κατηγορίες και πρόσφατες μετα-αναλύσεις αυτών παρέχουν πληρέστερη εικόνα. 
Το 2006 οι Strauss και Hall δημοσίευσαν μετα-ανάλυση μελετών με 11 διαφορετικούς αποκλειστές

υποδοχέων αγγειοτασίνης με περισσότερους από 55.000 ασθενείς που παρουσίαζε μεγαλύτερη επίπτωση
(κατά 8%, p=0.03) εμφράγματος μυοκαρδίου στην ομάδα των αποκλειστών υποδοχέων αγγειοτασίνης
συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Τα ευρήματα αυτής της μετα-ανάλυσης επέφεραν ανησυχία σχετικά
με την ασφάλεια των αποκλειστών των υποδοχέων αγγειοτασίνης, ωστόσο μεταγενέστερα δεδομένα
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δεν φάνηκαν να επιβεβαιώνουν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Έτσι, το 2011 οι Bangalore και συνεργάτες
δημοσίευσαν τα αποτελέσματα μετα-ανάλυσης 37 τυχαιοποιημένων μελετών με περισσότερους από
145.000 ασθενείς όπου διαπιστώθηκε ότι οι αποκλειστές υποδοχέων αγγειοτασίνης μειώνουν τον κίν-
δυνο εμφάνισης εγκεφαλικών και καρδιακής ανεπάρκειας καθώς και εμφάνισης διαβήτη, ενώ δεν αυ-
ξάνουν τον κίνδυνο εμφραγμάτων και καρδιαγγειακής και συνολικής θνησιμότητας συγκριτικά με την
ομάδα ελέγχου που ελάμβανε εικονική ή ενεργό θεραπεία. Λίγο αργότερα  οι van Vark και συνεργάτες
πραγματοποίησαν μετα-ανάλυση 20 μελετών με περίπου 160.000 ασθενείς και διαπίστωσαν ότι η χρήση
αποκλειστών του άξονα ρενίνης-αγγειοτασίνης συνδυαζόταν με μείωσεις κατά 5% και 7% της συνολικής
και καρδιαγγειακής θνησιμότητας αντίστοιχα. Ωστόσο, αυτές οι μειώσεις αποδόθηκαν αποκλειστικά στη
χρήση των αναστολέων μετατρεπτικού ενζύμου, ενώ η υπο-ανάλυση με τους αποκλειστές των υποδο-
χέων αγγειοτασίνης δεν ανέδειξε διαφορά στα ποσοστά θνησιμότητας. Η πιο πρόσφατη μετα-ανάλυση
δημοσιεύτηκε προ έτους από Savarese και συνεργάτες και συμπεριέλαβε 26 τυχαιοποιημένες μελέτες
που συνέκριναν τους αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου και τους αποκλειστές υποδοχέων αγγειοτασίνης
σε 108.212 ασθενείς χωρίς καρδιακή ανεπάρκεια. Οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου μείωσαν
το σύνθετο καταληκτικό σημείο, καθώς επίσης μεμονωμένα και το έμφραγμα, εγκεφαλικό, θανάτους
κάθε αιτιολογίας, νέα εμφάνιση διαβήτη ή καρδιακής ανεπάρκειας. Αντίστοιχα, οι αποκλειστές των υπο-
δοχέων αγγειοτασίνης μείωσαν το σύνθετο καταληκτικό σημείο, το εγκεφαλικό και την εμφάνιση δια-
βήτη.
Συμπερασματικά, οι αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου αποτελούν σημαντική κατηγορία αντιυπερτασι-
κών με τεκμηριωμένη δράση όχι μονο στη μείωση της αρτηριακής πίεσης αλλά και στην πρόληψη καρ-
διαγγειακών επεισοδίων.  Την τελευταία 15ετία η εισαγωγή των αποκλειστών υποδοχέων αγγειοτασίνης
έφερε αισιοδοξία όσον αφορά την καλύτερη καρδιαγγειακή προστασία. Ωστόσο, τα αποτελέσματα τυχαι-
οποιημένων μελετών και μετα-αναλύσεων δείχνουν ότι αυτές οι προσδοκίες μάλλον δεν επιβεβαιώνον-
ται και οι αποκλειστές των υποδοχέων αγγειοτασίνης δεν φαίνεται να υπερτερούν των αναστολέων
μετατρεπτικού ενζύμου.  Επίσης αποδείχθηκε ότι ο διπλός αποκλεισμός του άξονα ρενίνης-αγγειοτασί-
νης-αλδοστερόνης μπορεί να είναι και επιβλαβής. Συνεπώς οι αποκλειστές των υποδοχέων αγγειοτασί-
νης είναι λογικό να προτείνονται σε περιπτώσεις δυσανεξίας στους αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου.
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Αντιυπερτασική αγωγή σε ασθενή που δεν ρυθμίζεται με μονοθεραπεία 
με αναστολέα του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης: 
Προσθήκη διουρητικού ή αποκλειστή διαύλων ασβεστίου?

Α. Καραγιάννης
Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ

Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
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Ασθενής υπό μετφορμίνη και βασική ινσουλίνη και μεταγευματική γλυκαιμία: 
Προσθήκη γλιπτίνης, GLP-1 αναλόγου ή προγευματικής ινσουλίνης; 

Στέλλα Ηρακλειανού
Παθολόγος με εξειδίκευση στο Διαβήτη, Διευθύντρια Γ’παθολογικού τμήματος και                

Διαβητολογικού κέντρου Τζανείου νοσοκομείου 

Η πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου στους διαβητικούς απαιτεί πολυπαραγοντική προσέγγιση και επι-
θετική παρέμβαση σε όλους τους παράγοντες κινδύνου. Μια παρέμβαση που  έχει μεγάλη αξία είναι η
αυστηρή γλυκαιμική ρύθμιση στα πρώτα χρόνια διαδρομής του διαβήτη (και στους δύο τύπους
διαβήτη).Όταν ήδη έχουν εγκατασταθεί οι χρόνιες καρδιαγγειακές επιπλοκές του διαβήτη η επιθετική θε-
ραπεία της υπεργλυχαιμίας δεν ωφελεί η αυστηρή ρύθμιση και ίσως αυτή να ενέχεται για αιφνίδιους θα-
νάτους των διαβητικών ατόμων που είναι στεφανιαίοι ή έχουν υποστεί αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
(ADVANCE,ACCORD, VAD) 
Σύμφωνα, με όλες τις επιστημονικές εταιρείες οι γλυκαιμικοί στόχοι πρέπει να εξατομικεύονται με βάση
την ηλικία, τη διάρκεια του διαβήτη, τον κίνδυνο βαριάς υπογλυκαιμίας, την παρουσία ή απουσία καρ-
διαγγειακής νόσου και το προσδόκιμο επιβίωσης [Grade D, Consensus].  CJD April 2013 - Volume 37 -
Supplement 1 
Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΔΕ 2013,  σε διαβητικούς προχωρημένης ηλικίας ή με σημαντικού βα

θμού επιπλοκές ή   που επί σειρά ετών ήταν σε κακή ρύθμιση ή έχουν μικρό προσδόκιμο επιβίωσης ή
εμφανίζουν ανεπίγνωστη υπογλυκαιμία ή πάσχουν και από άλλα σοβαρά νοσήματα, όπως ο καρκίνος, η
καρδιακή ανεπάρκεια κ.ά., ο στόχος είναι τιμή HbA1c 7.0 - 7.5%.

Ο καλός γλυκαιμικός έλεγχος είναι η συνισταμένη του προγευματικού σακχάρου, της μεταγευματικής
γλυκόζης, της A1C και της μεταβλητότητας της γλυκόζης μέσα στο 24ωρο.
Οσον αφορά τον μεταγευματικό δυσμεταβολισμό  ορίζεται ως η παθολογική αύξηση των μεταγευματι-
κών συγκεντρώσεων της γλυκόζης και των τριγλυκεριδίων του αίματος.                    
Οι οξείες διακυμάνσεις της γλυκόζης του αίματος κατά τις μεταγευματικές περιόδους προκαλούν ισχυ-
ρότερο οξειδωτικό stress σε σχέση με τη χρόνια υπεργλυκαιμία και βλάπτει το ενδοθήλιο.Η αθηρωμά-
τωση προάγεται περαιτέρω μέσω της οδού των πολυολών, των AGES, της πρωτεϊνικής κινάσης C και
της οδού των εξοζαμινών κατά την μεταγευματική υπεργλυκαιμία. Η μεταγευματική υπεργλυκαιμία απο-
τελεί ανεξάρτητο παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου στα φυσιολογικά άτομα, στα άτομα με διαταραγ-
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μένη ανοχή στη γλυκόζη και στους διαβητικούς ασθενείς. 
Η χρήση φρούτων, λαχανικών, ξηρών καρπών, κρασιού και ω-3 λιπαρών αποτελούν φυσική ασπίδα
στην μεταγευματική υπεργλυκαιμία. 
Έχουμε στη φαρέτρα μας αντιδιαβητικά δισκία και ενέσιμες θεραπείες για να αντιμετωπίσουμε την με-
ταγευματική υπεργλυκαιμία. Αυτά είναι η ακαρβόζη, οι μεγλιτινίδες, οι αναστολείς των DDP-4, οι γευ-
ματικοί αγωνιστές των GLP-1 και οι γευματικές ινσουλίνες ( ανθρώπινες και υπερταχέα ανάλογα).
Η  ακαρβόζη θα μπορούσε να προστεθεί στο σχήμα που λαμβάνει ο ασθενής μας, γιατί έχει αποδειχθεί
με την μελέτη AI(I)DA ότι ενίσχύει της μεταγευματικής έκκρισης του GLP-1 και μειώνει τους φλεγμο-
νώδεις δείκτες,  όπως η hs-CRP, σε ασθενείς με IGT δεν είναι α’ επιλογή λόγω των σοβαρών γαστρεν-
τερικών διαταραχών (συγχορήγηση ακαρβόζης και μετφορμινης). 
Οι μεγλιτινίδες (βραχέως δρώσες σουλφονυλουρίες), ρεπαγλινίδη και νατεγλινίδη, θα είχαν θέση στην
αντιμετώπιση της μεταγευματικής υπεργλυκαιμίας  του  ασθενή μας αν δεν ήταν ορατός ο κίνδυνος υπο-
γλυκαιμίας και αύξησης του σωματικού βάρους στην συγχορήγηση με την βασική ινσουλίνη.
Οι αναστολείς των DDP-4 (γλυπτίνες) είναι καλή επιλογή προσθήκης στο ασθενη μας που λαμβάνει μετ-
φορμίνη και βασική ινσουλίνη σε αντιθεση με την σουλφονυλουρία. Όλες οι γλυπτίνες έχουν την άδεια
να συνχωρηγηθούν με μετφορμίνη και βασική ινσουλίνη.  Από μελέτες συγκρισης με την σουλφονυλου-
ρία υπερτερούν και ως προς την μη αύξηση του σωματικού βάρους και ως τον ελαττωμένο αριθμό των
υπογλυκαιμιών.
Οι γλυπτίνες έχουν γλυκοζοεξαρτώμενη δράση, αναστέλλουν την έκκριση της γλυκαγόνης, διεγείρουν
την έκκριση ινσουλίνης και (στα πειραματόζωα) αυξάνουν την μάζα των β-κυττάρων. Το αυξημένο κόστος
είναι μειονέκτημα σε σχέση με τις σουλφονυλουρίες.
Η προσθήκη αγωνιστών glp-1 στη βασική ινσουλίνη όλο και αποκτά περισσότερους  θιασώτες και αυτό
δεν είναι άτοπο. Υπάρχουν μελέτες για αυτή την κατηγορία φαρμάκων που αν και είναι ενέσιμα, αν και
είναι ακριβά προσφέρουν τα ακόλουθα οφέλη στον διαβητικό ασθενή:
μείωση της A1C μέχρι 1.8%,
μείωση του σωματικού βάρους (που κανένα αντιδιαβητικό δισκίο δεν το επιτυγχάνει),
μείωση της όρεξης και 

μικρή επίδραση στη μείωση λιπιδίων και υπερτασης.
Ιδιαίτερα η εξενατίδη (η οποία σύντομα θα κυκλοφορήσει και στην Ελλάδα σε εβδομαδιαία δόση) και η
λιξισανατίδη που μόλις κυκλοφόρησε με την ονομασία lyxumia, που θεωρούνται ως γευματικοί αγωνι-
στές των GLP-1 είναι μια πιθανότατη επιλογή.
Ο Διαβήτης ειναι χρονία και εξελισσόμενη νόσος που σημαίνει μετά από διαστημα περίπου 6 μηνών το
60-80% των ασθενών που λαμβάνουν βασική ινσουλίνη θα χρειασθουν αλλαγή σχήματος λόγω μετα-
γευματικής υπεργλυκαιμίας. Η προσθήκη μια μικρη δόση γευμαικής ινσουλίνης 
(4 μονάδων)  στο κύριο γευμα  και να διατηρήσουμε την μετφορμίνη και ασφαλώς την βασική ινσουλίνη.
Το σχήμα της εντατικοποιημένης ινσουλινοθεραπείας (προσθήκης γευματικής ινσουλίνης στο πρόγευμα
και στο δείπνο)  πρέπει να γίνεται με σύνεση και καλή επικοινωνία ασθενούς –γιατρού γιατι υπάρχει ο
κίνδυνος και υπογλυκαιμιών και αύξησης σωματικού βάρους.
Στις κατευθυντήριες οδηγίες  όλων των επιστημονικών εταιρειών αναφέρεται η εξατομίκευση της θε-
ραπείας και η συμμετοχή του ασθενους στην λήψη απόφασης του θεραπευτικού σχήματος που θα ακο-
λουθήσει.
Είναι σημαντικά βήματα αλλαγής των απόψεων μας και πρέπει να ασχοληθούμε και να αναλύσουμε
αυτές τις παραμέτρους πριν τις εφαρμόσουμε. 

Οι  στόχοι θα πρέπει να εξατομικεύονται βάσει:
• Διάρκειας διαβήτου
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• Ηλικίας /φύλου
• Συνυπάρχουσας συννοσηρότητας
• Γνωστής  CVD η προχωρημένες μιρκοαγγ/κές επιπλοκές
• Ανεπιγνωστων υπογλυκαιμιών
• Ιδιαίτερων ατομικών καταστάσεων και συμπεριφορών
• Αυστηρότερων ή χαλαρώτερων γλυκαιμικών στόχων.
•Του μεταγευματικού σακχάρου που ελέγχεται ιδίως αν δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι της Α1C  ή υπάρχει
αναντιστοιχία A1C και προγευματικών σακχάρων

Η ασθενοκεντρική εξατομικευμένη προσέγγιση του διαβητικού ασθενούς για να καθορίσουμε το φάρμακο
που θα προσθέσουμε σημαίνει ότι θα γνωρίζουμε τα κάτωθι

•Τρόπος ζωής του
•Περιβάλλον (οικογενειακό και κοινωνικό)
•Συνεργασιμότητα του
•Δυνατότητα για συχνή αυτομέτρηση
•Οικονομική κατάσταση του

Συμπερασματικά, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τις ενδειξεις χορήγησης των αντιδιαβητικών φαρμά-
κων (νέα αντιδιαβητικά φάρμακα υπάρχουν στην διάθεσή μας) και τους περιορισμούς των θεραπευτικών
σχημάτων. Εξατομικεύοντας την απόφαση μας προσπαθούμε να επιτύχουμε την καλύτερη ρύθμιση των
διαβητικών ασθενών.
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Νεότερα αντιπηκτικά φάρμακα στη θεραπεία της εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης

Ελευθέριος Κλούρας
Επιστημονικός Συνεργάτης Β΄ Πανεπιστημιακής 

Παθολογικής Κλινικής ΠΓΝ Ιωαννίνων
Ευάγγελος Λυμπερόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Εισαγωγή
Για τη θεραπεία της εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης (ΕΒΦΘ) κατά τη διάρκεια των περασμένων έξι δε-
καετιών χρησιμοποιήθηκαν αντιπηκτικά φάρμακα που χαρακτηρίζονταν από έμμεσο τρόπο δράσης (όπως
οι ηπαρίνες) ή αντιπηκτικά που στόχευαν κάποιους παράγοντες πήξης (ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ).
Τα νεότερα άμεσα από του στόματος αντιπηκτικά διαφέρουν σε πολλές παραμέτρους, όπως η σταθερή
δοσολογία, η ταχεία έναρξη δράσης, οι λιγότερες αλληλεπιδράσεις με τροφές ή φάρμακα και η έλλειψη
ανάγκης για εργαστηριακή παρακολούθηση της πήξης.
Τα άμεσα από του στόματος αντιπηκτικά (νεότερα αντιπηκτικά) μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε άμε-
σους αναστολείς της θρομβίνης (παράγοντας ΙΙa) (dabigatran) και σε άμεσους αναστολείς του παράγοντα
Xa (rivaroxaban, apixaban, edoxaban). Οι άμεσοι αναστολείς της θρομβίνης προσδένονται σε αυτή κατά
την πρώιμη φάση της παραγωγής της και αναστέλλουν την επακόλουθη ενεργοποίηση των παραγόντων
V, VIII και XI που συμμετέχουν στην αλματώδη αύξηση της παραγωγής της θρομβίνης. Αναστέλλουν επί-
σης την κύρια λειτουργία της θρομβίνης, τη μετατροπή του διαλυτού ινωδογόνου σε αδιάλυτο ινώδες.
Οι άμεσοι αναστολείς του παράγοντα Xa στοχεύουν την ενεργό θέση του παράγοντα Xa και έτσι ανα-
στέλλουν το σύμπλοκο της προθρομβινάσης που οδηγεί στο σχηματισμό της θρομβίνης.
Τα από του στόματος άμεσα αντιπηκτικά μοιράζονται κοινές φαρμακολογικές ιδιότητες (Πίνακας). Η
έναρξη της δράσης τους είναι παρόμοια για όλα τα μόρια και κυμαίνεται από δύο έως τέσσερις ώρες με
μέσο χρόνο ημιζωής τις δέκα ώρες. Ο σχετικά βραχύς χρόνος ημιζωής των από του στόματος άμεσων
αντιπηκτικών σχετίζεται με μεγάλη ημερήσια ποικιλομορφία του φαρμακοκινητικού προφίλ. Για παρά-
δειγμα, ένα φαρμακοκινητικό μοντέλο βασισμένο στις δοκιμές φάσης 2 του rivaroxaban έδειξε ότι η συγ-
κέντρωση του φαρμάκου στο πλάσμα μετά τη χορήγηση 20 mg μπορεί να κυμαίνεται από >400 ng/mL
στην αιχμή της συγκέντρωσης έως <30 ng/mL 24 ώρες μετά.
Δύο σημαντικές παράμετροι διαφοροποιούν τα άμεσα από του στόματος αντιπηκτικά. Πρώτον, η νεφρική
δυσλειτουργία έχει ισχυρή επίπτωση στο φαρμακοκινητικό και φαρμακοδυναμικό προφίλ του dabigatran,
ενώ τα apixaban και edoxaban φαίνεται να επηρεάζονται λιγότερο από μια μέτρια νεφρική ανεπάρκεια.
Δεύτερον, τα νεότερα αντιπηκτικά έχουν διαφορετικό μεταβολισμό, ειδικά σε ό,τι αφορά την εμπλοκή
του κυτοχρώματος P450 (CYP) 3A4. Έτσι, ενώ και τα τέσσερα νεότερα αντιπηκτικά απομακρύνονται δια-
μέσου του μεταφορέα της P-γλυκοπρωτεΐνης (P-gp) μετά την απορρόφησή τους, η δραστικότητα του
CYP 3A4 εμπλέκεται στον μεταβολισμό των rivaroxaban, apixaban και edoxaban αλλά δεν επηρεάζει
σημαντικά τη φαρμακοκινητική του dabigatran. Αυτή η σημαντική παράμετρος μπορεί θεωρητικά να συν-
δέεται με δυνητικά λιγότερες αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα. Ωστόσο, η πλειοψηφία των φαρμάκων
που επηρεάζουν τη λειτουργία του CYP3A4 επηρεάζουν και την P-gp, αφού το CYP3A4 και η P-gp μοι-
ράζονται πολλά υποστρώματα και αναστολείς και έχουν κοινή ιστική κατανομή. 

Οξεία και μακροχρόνια θεραπεία της φλεβοθρόμβωσης
Η συμβατική αντιπηκτική αγωγή για την οξεία εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση και την πνευμονική εμβολή
(ΠΕ) συνίσταται στην αρχική παρεντερική (συνήθως υποδόρια) χορήγηση για τουλάχιστον πέντε ημέρες
μη κλασματοποιημένης ή χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη (ΧΜΒΗ) ή fondaparinux με ταυτόχρονη
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έναρξη χορήγησης αναστολέων της βιταμίνης Κ (όπως η βαρφαρίνη) για τουλάχιστον τρεις μήνες. Αυτή
η συμβατική θεραπεία έχει συγκριθεί με διάφορα σχήματα νεότερων φαρμάκων.
Οι δοκιμές φάσης 3 που εξετάζουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των rivaroxaban, apixaban
και dabigatran στην οξεία και μακροχρόνια θεραπεία της εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης είχαν σχήματα
μιας δόσης. Μεταξύ των τεσσάρων βασικών μελετών των νεότερων αντιπηκτικών για την πρόληψη των
εγκεφαλικών στην κολπική μαρμαρυγή, υπήρχε διαθέσιμη η επιλογή μειωμένης δόσης σε ασθενείς με
νεφρική ανεπάρκεια, όπως και στην περίπτωση του edoxaban στη μελέτη για την εν τω βάθει φλεβο-
θρόμβωση.

Dabigatran
Η χορήγηση του dabigatran etexilate (150 mg δις ημερησίως) έχει συγκριθεί με τη συμβατική αντιπηκτική
αγωγή στις μελέτες RE-COVER και RE-COVER II. Οι ασθενείς μπορούσαν να συμπεριληφθούν εάν εμ-
φάνιζαν συμπτωματική εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση και/ή πνευμονική εμβολή. Και στις δύο μελέτες
προηγούνταν της τυχαιοποίησης μια υποχρεωτική φάση χορήγησης ΗΧΜΒ για τουλάχιστον πέντε ημέρες.
Οι δύο μελέτες ήταν τυχαιοποιημένες, διπλά τυφλές και στόχευαν στην ανάδειξη μη κατωτερότητας. Η
μελέτη RE-COVER συμπεριέλαβε 2564 ασθενείς και η ακόμη αδημοσίευτη μελέτη RE-COVER II (NCT
00680186) συμπεριέλαβε 2589 ασθενείς. Στη μελέτη RE-COVER συμπτωματική ΕΒΦΘ ή θάνατος εμφα-
νίσθηκε στο 2.4% των ασθενών υπό θεραπεία με dabigatran σε σύγκριση με το 2.1% των ασθενών που
λάμβαναν τη συμβατική θεραπεία. Το ποσοστό μειζόνων αιμορραγιών ήταν παρόμοιο στις δύο ομάδες
(1.6 και 1.9%, αντίστοιχα). Το ποσοστό διακοπής της θεραπείας ήταν σημαντικά υψηλότερο στο σκέλος
του dabigatran (9.0%) σε σύγκριση με το σκέλος ελέγχου (6.8%) κυρίως εξαιτίας της δυσπεψίας που
αποδόθηκε στο dabigatran στο 3% των ασθενών. Στη μελέτη RE-COVER II αναδείχθηκε η μη κατωτερό-
τητα του dabigatran με βάση την αποτελεσματικότητα (2.4% υποτροπή της ΕΒΦΘ συγκριτικά με 2.2%
με τη συμβατική αγωγή και μείζονες αιμορραγίες 1.2% έναντι 1.7%, αντίστοιχα). Συνολικά, οι μελέτες
RE-COVER έδειξαν μη κατωτερότητα του dabigatran στην αποτελεσματικότητα συγκριτικά με τη συμ-
βατική θεραπεία και παρόμοια ασφάλεια.

Rivaroxaban
Η χορήγηση του rivaroxaban (15 mg δις ημερησίως για τις πρώτες τρεις εβδομάδες και μετά 20 mg ημε-
ρησίως) συγκρίθηκε με τη συμβατική θεραπεία στις μελέτες EINSTEIN-DVT και EINSTEIN-PE. Στην
πρώτη μελέτη οι ασθενείς συμπεριλαμβάνονταν αν είχαν συμπτωματική ΕΒΦΘ με ή χωρίς ασυμπτωμα-
τική ΠΕ ενώ στη δεύτερη οι ασθενείς έπρεπε να έχουν συμπτωματική ΠΕ με ή χωρίς ΕΒΦΘ. Οι δύο με-
λέτες ήταν τυχαιοποιημένες, ανοιχτές και στόχευαν στην ανάδειξη μη κατωτερότητας του rivaroxaban.
Τα αποτελέσματά τους εξετάσθηκαν σε μια ανάλυση 8281 ασθενών που επέτρεψε τη μελέτη υψηλού
κινδύνου υποομάδων, όπως οι επιβαρυμένοι ασθενείς, οι καρκινοπαθείς, οι ασθενείς με μέτρια νεφρική
ανεπάρκεια, υποτροπιάζοντα επεισόδια ΕΒΦΘ ή εκτεταμένους θρόμβους. Παρ’ όλο που αυτοί οι ασθενείς
είχαν αυξημένο κίνδυνο υποτροπής της ΕΒΦΘ και μείζονος αιμορραγίας, η αποτελεσματικότητα και η
ασφάλεια του rivaroxaban ήταν τουλάχιστον ίδιες με της συμβατικής θεραπείας. Το rivaroxaban μπο-
ρούσε να χορηγηθεί άμεσα χωρίς την αρχική χορήγηση ΗΧΜΒ και στις δύο μελέτες που συμπεριέλαβαν
3449 ασθενείς (EINSTEIN-DVT) και 4832 ασθενείς (EINSTEIN-PE). Στην EINSTEIN-DVT συμπτωματική
ΕΒΦΘ ή θάνατος που σχετίζονταν με ΕΒΦΘ εμφανίσθηκε στο 2.1% των ασθενών υπό rivaroxaban συγ-
κριτικά με το 3.0% στην ομάδα ελέγχου. Τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 2.1% και 1.8% στη μελέτη EIN-
STEIN-PE. Στη μελέτη EINSTEIN-DVT η κύρια έκβαση ασφαλείας (μείζονα αιμορραγία και κλινικά σχετική
μη μείζονα αιμορραγία) παρατηρήθηκε στο 8.1% των ασθενών και στα δύο σκέλη. Στη μελέτη EINSTEIN-
PE τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 10.3% (ασθενείς υπό rivaroxaban) και 11.4% (ομάδα ελέγχου). Στη σταθ-
μισμένη ανάλυση η μείωση των μειζόνων αιμορραγιών υπέρ του rivaroxaban ήταν περισσότερο εμφανής
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στους ασθενείς άνω των 75 ετών (1.2% και 4.5% στους ασθενείς υπό rivaroxaban και την ομάδα ελέγχου
αντίστοιχα, p<0.05), καθώς και στους ασθενείς με μέτρια νεφρική ανεπάρκεια με κάθαρση κρεατινίνης
<50 mL/min (0.9% και 4.1% στους ασθενείς υπό rivaroxaban και στην ομάδα ελέγχου αντίστοιχα, p<0.05).
Συνολικά, οι μελέτες EINSTEIN-DVT και EINSTEIN-PE έδειξαν μη κατωτερότητα με όρους αποτελεσμα-
τικότητας του rivaroxaban συγκριτικά με τη συμβατική θεραπεία με παρόμοια ασφάλεια.

Apixaban
Η χορήγηση του apixaban (10 mg δις ημερησίως για τις πρώτες επτά ημέρες και ακολούθως 5 mg δις
ημερησίως) συγκρίθηκε με τη συμβατική αντιπηκτική θεραπεία στη μελέτη AMPLIFY. Οι ασθενείς συμ-
περιλαμβάνονταν στη μελέτη αν είχαν συμπτωματική ΕΒΦΘ και/ή ΠΕ και το apixaban μπορούσε να δοθεί
εξαρχής χωρίς αρχική χορήγηση ΧΜΒΗ. Η μελέτη ήταν τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή και στόχευε στην
ανάδειξη μη κατωτερότητας του apixaban. Η μελέτη συμπεριέλαβε 5395 ασθενείς. Κατά τη διάρκεια της
θεραπείας συμπτωματική υποτροπή της ΕΒΦΘ ή θάνατος σχετιζόμενος με ΕΒΦΘ εμφανίσθηκε στο 2.3%
των ασθενών υπό apixaban και το 2.7% των ασθενών υπό συμβατική θεραπεία. Μείζονες αιμορραγίες
ήταν λιγότερο συχνές μεταξύ των ασθενών στην ομάδα του apixaban (0.6%) συγκριτικά με το 1.8% των
ασθενών στην ομάδα της συμβατικής θεραπείας (p<0.001). Παρόμοια, η συνδυασμένη έκβαση μείζονος
και κλινικά σημαντικής μη μείζονος αιμορραγίας ήταν λιγότερο συχνή στο σκέλος του apixaban (4.3%)
σε σύγκριση με το σκέλος της συμβατικής θεραπείας (9.7%, p<0.001). Συνολικά, η μελέτη AMPIFY έδειξε
ότι το apixaban δεν είναι κατώτερο της συμβατικής αντιπηκτικής αγωγής με σημαντικά λιγότερες αι-
μορραγίες.

Edoxaban
Η χορήγηση του edoxaban (60 mg άπαξ ημερησίως) έχει συγκριθεί με τη συμβατική θεραπεία της ΕΒΦΘ
στη μελέτη HOKUSAI-VTE, τη μεγαλύτερη μελέτη που έγινε ποτέ για τη θεραπεία της ΕΒΦΘ. Οι ασθενείς
συμπεριλαμβάνονταν στη μελέτη εάν εμφάνιζαν συμπτωματική ΕΒΦΘ και/ή ΠΕ. Η μελέτη ήταν τυχαι-
οποιημένη, διπλά τυφλή και στόχευε στην ανάδειξη μη κατωτερότητας του edoxaban. Και στα δύο σκέλη
ήταν υποχρεωτική μια αρχική, τουλάχιστον πενθήμερη, περίοδος παρεντερικής χορήγησης ΧΜΒΗ. Η με-
λέτη HOKUSAI-VTE συμπεριέλαβε 8292 ασθενείς. Υποτροπιάζουσα ΕΒΦΘ κατά τη διάρκεια της μελέτης
εμφανίσθηκε σε 130 από τους 4118 ασθενείς (3.2%) στην ομάδα του edoxaban και 146 από τους 4122
ασθενείς (3.5%) στην ομάδα της βαρφαρίνης. Μεταξύ της προκαθορισμένης υποομάδας των ασθενών
με ΠΕ και ενδείξεις δεξιάς κοιλιακής δυσλειτουργίας (επίπεδα ΝΤ-pro-BNP ≥500 pg/mL), υποτροπή της
ΕΒΦΘ εμφανίσθηκε σε 15 από τους 454 ασθενείς (3.3%) στην ομάδα του edoxaban και σε 30 από τους
484 ασθενείς (6.2%) στην ομάδα της βαρφαρίνης (σχετικός κίνδυνος 0.52, 95% διάστημα εμπιστοσύνης
0.28-0.98). Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και μεταξύ των ασθενών με δεξιά κοιλιακή δυσ-
λειτουργία, όπως αυτή αξιολογήθηκε με αξονική τομογραφία. Οι μείζονες αιμορραγίες δεν διέφεραν με-
ταξύ των ομάδων (1.4% στους ασθενείς υπό edoxaban και 1.6% στην ομάδα υπό βαρφαρίνη, p=0.35). Η
πρωτογενής έκβαση ασφαλείας της μείζονος και κλινικά σημαντικής μη μείζονος αιμορραγίας ήταν λι-
γότερο συχνή στο σκέλος του edoxaban (8.5%) συγκριτικά με το 10.3% στην ομάδα της συμβατικής θε-
ραπείας (p=0.004).

Μακροχρόνια θεραπεία της εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης
Μετά την πάροδο των πρώτων τριών μηνών της αντιπηκτικής θεραπείας είναι συχνά δύσκολο να απο-
φασισθεί αν πρέπει να συνεχισθεί η αγωγή. Έτσι, πραγματοποιήθηκαν μελέτες επέκτασης στις οποίες τα
νεότερα αντιπηκτικά συγκρίθηκαν με εικονικό φάρμακο (εκτός από μία περίπτωση σύγκρισης με βαρ-
φαρίνη). Αυτές οι μελέτες επέκτασης ήταν τυχαιοποιημένες, διπλά τυφλές και στόχευαν στην ανάδειξη
ανωτερότητας των νεότερων αντιπηκτικών (μη κατωτερότητας στη μελέτη RE-MEDY η οποία χρησιμο-
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ποιούσε τη βαρφαρίνη για σύγκριση), μετά από μια αρχική περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών θεραπείας
με ένα εγκεκριμένο αντιπηκτικό σχήμα.

Dabigatran
Η μελέτη RE-MEDY (n=2856) αξιολόγησε το dabigatran (150 mg δις ημερησίως) έναντι της βαρφαρίνης
και η μελέτη RE-SONATE (n=1343) αξιολόγησε το dabigatran έναντι εικονικού φαρμάκου σε ξεχωριστές
μελέτες επέκτασης που δημοσιεύθηκαν μαζί στο ίδιο άρθρο. Οι ασθενείς που συμπεριλήφθηκαν έπρεπε
να έχουν λάβει αντιπηκτική θεραπεία για μια αρχική περίοδο τουλάχιστον τριών (RE-MEDY) ή έξι (RE-
SONATE) μηνών. Στα σκέλη του dabigatran και της βαρφαρίνης της μελέτης RE-MEDY η συχνότητα του
κύριου καταληκτικού σημείου αποτελεσματικότητας ήταν 1.8% και 1.3%, αντίστοιχα (p=0.01 για μη κα-
τωτερότητα). Τα αντίστοιχα ποσοστά στη RE-SONATE ήταν 0.4% και 5.6% στους ασθενείς υπό dabigatran
και εικονικό φάρμακο, αντίστοιχα (p<0.001 για ανωτερότητα). Μείζονες αιμορραγίες παρατηρήθηκαν στο
0.9% των ασθενών υπό dabigatran και 1.8% στην ομάδα της βαρφαρίνης  (p=0.06) στη μελέτη RE-MEDY
και στο 0.3% των ασθενών υπό dabigatran και 0% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου) στη μελέτη
RE-SONATE. Μείζονες και κλινικά σημαντικές μη μείζονες αιμορραγίες καταγράφηκαν στο 5.2% των
ασθενών υπό dabigatran συγκριτικά με το 10.6% των ασθενών υπό βαρφαρίνη στη μελέτη RE-MEDY
(p<0.001). Στη μελέτη RE-SONATE τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 5.3% (στους ασθενείς υπό dabigatran)
και 1.8% (στην ομάδα ελέγχου υπό εικονικό φάρμακο, p<0.001). Στη RE-MEDY 0.9% των ασθενών υπό
dabigatran εμφάνισαν οξύ στεφανιαίο σύνδρομο σε σύγκριση με 0.2% των ασθενών υπό βαρφαρίνη
(p<0.02). Συνολικά, το dabigatran ήταν αποτελεσματικό και ασφαλές στην παρατεταμένη θεραπεία της
ΕΒΦΘ.

Rivaroxaban
Η μελέτη EINSTEIN-Extension (n = 1197) ήταν μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη ανωτερότητας,
η οποία δημοσιεύθηκε μαζί με τη μελέτη EINSTEIN-DVT. Οι ασθενείς συμμετείχαν στη μελέτη εάν είχαν
συμπληρώσει μια αρχική φάση αντιπηκτικής θεραπείας τουλάχιστον έξι μηνών και ο θεράπων ιατρός
αμφιταλαντευόταν για το αν έπρεπε να συνεχισθεί η αντιπηκτική θεραπεία. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν
σε rivaroxaban (20 mg άπαξ ημερησίως) ή εικονικό φάρμακο για έξι έως δώδεκα μήνες. Υποτροπιάζουσα
συμπτωματική ΕΒΦΘ εμφανίσθηκε στο 1.3% των ασθενών υπό rivaroxaban συγκριτικά με 7.1% των
ασθενών υπό εικονικό φάρμακο (p <0.0001) που αντιστοιχεί σε μία μείωση κατά 82% του σχετικού και
5.8% του απόλυτου κινδύνου. Μείζονες αιμορραγίες παρατηρήθηκαν στο 0.7% των ασθενών υπό θερα-
πεία με rivaroxaban και σε κανέναν από τους ασθενείς που λάμβαναν το εικονικό φάρμακο (p=0.106).
Κλινικά σημαντικές μη μείζονες αιμορραγίες ήταν πιο συχνές με το rivaroxaban (5.4%) σε σύγκριση με
το εικονικό φάρμακο (1.2%). Συνολικά, το rivaroxaban ήταν αποτελεσματικό στην παρατεταμένη θεραπεία
της ΕΒΦΘ αλλά εμφάνισε υψηλότερο κίνδυνο αιμορραγιών σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο.

Apixaban
Η μελέτη AMPLIFY-Extension συμπεριέλαβε 2486 ασθενείς οι οποίοι είχαν συμπληρώσει μια αρχική πε-
ρίοδο τουλάχιστον έξι μηνών αντιπηκτικής αγωγής. Η μελέτη ήταν τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή και είχε
ομάδα ελέγχου με εικονικό φάρμακο. Δύο ομάδες παρέμβασης συγκρίθηκαν με το εικονικό φάρμακο:
apixaban 2.5 και 5 mg δις ημερησίως για δώδεκα μήνες. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, υποτροπιά-
ζουσα συμπτωματική ΕΒΦΘ εμφανίσθηκε στο 1.7% (apixaban 2.5 mg), 1.7% (apixaban 5 mg) και 8.8%
(εικονικό φάρμακο) των ασθενών: σχετικός κίνδυνος υποτροπής 0.33 (apixaban 2.5 mg) και 0.36 (apix-
aban 5 mg) έναντι του εικονικού φαρμάκου. Τα αντίστοιχα ποσοστά μείζονος αιμορραγίας ήταν 0.2%
(apixaban 2.5 mg), 0.1% (apixaban 5 mg) και 0.5% (εικονικό φάρμακο). Επιπρόσθετα, δεν παρατηρήθηκε
καμία διαφορά στις κλινικά σημαντικές μη μείζονες αιμορραγίες μεταξύ του εικονικού φαρμάκου και της
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χαμηλότερης δόσης του apixaban. Συνολικά, το apixaban ήταν αποτελεσματικό στην παρατεταμένη θε-
ραπεία της ΕΒΦΘ με τη δόση των 2.5 mg δις ημερησίως να εμφανίζει πλεονέκτημα σε σχέση με τη δόση
των 5 mg δις ημερησίως όσον αφορά στην ασφάλεια.

Μαθήματα από το πρόγραμμα ανάπτυξης των άμεσων από του στόματος αντιπηκτικών στην ΕΒΦΘ
Μια μετα-ανάλυση μελέτησε τα δεδομένα από τυχαιοποιημένες μελέτες των νεότερων αντιπηκτικών
συγκριτικά με τους ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ για την οξεία αγωγή της ΕΒΦΘ (>16.000 ασθενείς)
αλλά χωρίς να συμπεριλαμβάνει τη μελέτη HOKUSAI-VTE. Το συμπέρασμα ήταν ότι δεν υπήρχαν σημαν-
τικές διαφορές στην αποτελεσματικότητα όταν συγκρίθηκαν τα νεότερα αντιπηκτικά με τη συμβατική θε-
ραπεία. Τα rivaroxaban και apixaban μείωσαν, ενώ το dabigatran όχι τον κίνδυνο μείζονος αιμορραγίας
συγκριτικά με τη συμβατική αγωγή.
Δεδομένα για την παρατεταμένη θεραπεία της ΕΒΦΘ έδειξαν ότι τα νεότερα αντιπηκτικά συσχετίσθηκαν
με ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας, ακόμη κι όταν συγκρίθηκαν με το εικονικό φάρμακο, εκτός από το dabi-
gatran στη δόση των 150 mg δις ημερησίως. Τα δύο υπό μελέτη δοσολογικά σχήματα του apixaban (2.5
και 5 mg δις ημερησίως) ήταν εξίσου ασφαλή με το εικονικό φάρμακο όσον αφορά τις μείζονες αιμορ-
ραγίες και η χαμηλότερη δόση ήταν εξίσου ασφαλής με το εικονικό φάρμακο όσον αφορά τις μη μείζονες
κλινικά σημαντικές αιμορραγίες. Ο όρος «κλινικά σημαντικές αιμορραγίες» συνήθως συμπεριλαμβάνει
μείζονες αιμορραγίες που έχουν ορισθεί με τον ίδιο τρόπο στις μελέτες ακολουθώντας τις οδηγίες της
International Society of Thrombosis and Haemostasis, επιτρέποντας έτσι τη σύγκριση των μελετών. Η
παράμετρος των μη μειζόνων αιμορραγιών ορίζεται λιγότερο αυστηρά και κατά συνέπεια, η σύγκριση
μεταξύ των μελετών γίνεται πιο προβληματική.

Ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ ή άμεσα από του στόματος αντιπηκτικά για τον επόμενο ασθενή μου
με ΕΒΦΘ;
Πέρα από τα δεδομένα που ευνοούν τα νεότερα αντιπηκτικά, κάποιες πρακτικές διαφορές μπορούν να
ληφθούν υπ’ όψιν όταν επιλέγονται τα νεότερα αντιπηκτικά στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη. Αυτές πε-
ριλαμβάνουν την ανάγκη αρχικής χορήγησης ΧΜΒΗ (dabigatran και edoxaban), την ύπαρξη δύο δόσεων
ημερησίως (dabigatran και apixaban) και την αλλαγή της δοσολογίας του φαρμάκου κατά τη διάρκεια
της θεραπείας (rivaroxaban και apixaban), η οποία μπορεί να επηρεάσει τη συμμόρφωση των ασθενών
και την αποδοχή από τους γιατρούς. Η απουσία παρακολούθησης της αντιπηκτικής δράσης του φαρμάκου
μπορεί επίσης να επηρεάσει τη συμμόρφωση στη θεραπεία.
Μελέτες κόστους-αποτελεσματικότητας λείπουν πράγματι όσον αφορά τη θεραπεία της ΕΒΦΘ με τα πε-
ρισσότερα από τα νεότερα αντιπηκτικά. Ωστόσο, μία αξιολόγηση του rivaroxaban που βασίζεται στα δε-
δομένα των μελετών EINSTEIN και σε μελέτες του συστήματος υγείας των ΗΠΑ υποδεικνύουν ότι το
rivaroxaban έχει καλή σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας. Η σχετική βαρύτητα ενός συχνά αναστρέ-
ψιμου αιμορραγικού επεισοδίου συγκριτικά με την υποτροπή ενός θρομβωτικού επεισοδίου, το οποίο
μπορεί να συσχετίζεται με μακροχρόνιες συνέπειες πρέπει να συνεκτιμάται. Τέλος, ένας ασθενής υπό
αγωγή με ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ και άριστο έλεγχο του INR έχει προφανώς λίγα να κερδίσει από
μια αλλαγή σε νεότερα αντιπηκτικά, αφού το καθαρό κλινικό όφελος πιθανά δεν ευνοεί αυτά τα φάρμακα,
τουλάχιστον στους ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή που λαμβάνουν dabigatran.

Πρακτικά θέματα

Εργαστηριακός έλεγχος
Παρ’ όλο που ο χρόνος προθρομβίνης είναι παρατείνεται με τους από του στόματος αναστολείς του πα-
ράγοντα Xa και ο χρόνος της ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης  με το dabigatran, οι συνήθεις
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εξετάσεις πηκτικότητας που είναι ευρέως διαθέσιμες δεν αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια την αντιπηκτική
δράση των νεότερων αντιπηκτικών. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα εξαρτώνται από τα αντιδραστήρια
που χρησιμοποιούνται και μπορεί να διαφέρουν από εργαστήριο σε εργαστήριο. Η International Society
on Thrombosis and Haemostasis συστήνει να χρησιμοποιείται ο χρόνος θρομβίνης σε συνδυασμό με
ρυθμιστές για το dabigatran για τη μέτρηση των επιπέδων του dabigatran (Hemoclot assay), ενώ αντι-
Xa αντιδραστήρια με ρυθμιστές για το rivaroxaban μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση των
επιπέδων του rivaroxaban στο πλάσμα. Είναι πιθανό η μέτρηση άλλων άμεσων από του στόματος ανα-
στολέων του παράγοντα Xa, όπως το apixaban ή το edoxaban να είναι δυνατή με τη χρήση αντι-Xa αν-
τιδραστηρίων και κατάλληλων ρυθμιστών. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων παραμένει μια πρόκληση
και είναι περισσότερο ποιοτική παρά ποσοτική, έως ότου καθορισθούν θεραπευτικά όρια.
Αιμορραγίες και διαχείριση των αιμορραγιών
Οι κατευθυντήριες οδηγίες του American College of Chest Physician συνιστούν την αναστροφή της δρά-
σης της βαρφαρίνης με τη χρήση συμπληρωμάτων τεσσάρων παραγόντων του συμπλέγματος της προ-
θρομβίνης (PCC) σε συνδυασμό με βιταμίνη Κ. Οι περισσότερες μελέτες που έγιναν με αντιστρεπτικούς
παράγοντες των νεότερων αντιπηκτικών πραγματοποιήθηκαν σε υγιείς εθελοντές και χρησιμοποιώντας
εργαστηριακά ή κλινικά καταληκτικά σημεία σε μοντέλα ζώων. Επιπρόσθετα, τα διαθέσιμα δεδομένα
σχετίζονται περισσότερο με τα rivaroxaban και dabigatran, με λίγα δεδομένα να αφορούν τα apixaban
και edoxaban. Έτσι, οι συστάσεις για τη διαχείριση των αιμορραγιών προκύπτουν περισσότερο από τις
απόψεις ειδικών παρά από την κλινική εμπειρία. Για παράδειγμα, η European Heart Rhythm Association,
παρέχει οδηγίες που μπορεί να βοηθήσουν τον κλινικό γιατρό να διαχειρισθεί αιμορραγικά επεισόδια σε
ασθενείς υπό αγωγή με νεότερα αντιπηκτικά.
Συνολικά, από τη στιγμή που τα νεότερα αντιπηκτικά έχουν μικρό χρόνο ημιζωής, ο χρόνος είναι ένας
αποτελεσματικός τρόπος να εξαλειφθεί η αντιπηκτική τους επίδραση. Όταν συμβεί μια απειλητική για τη
ζωή αιμορραγία μη ειδικοί παράγοντες όπως συμπλήρωμα παραγόντων πήξης (PCC, 25-50 U/kg) ή ενερ-
γοποιημένο συμπλήρωμα παραγόντων πήξης (PCC, 30-50 U/kg) θεωρούνται θεραπεία πρώτης γραμμής.
Ο ανασυδυασμένος ενεργοποιημένος παράγοντας VII θεωρείται θεραπεία δεύτερης γραμμής. Επικουρική
θεραπεία με δεσμοπρεσσίνη ή τρανεξαμικό οξύ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί παρ’ όλο που τα δεδο-
μένα για την αποτελεσματικότητά τους στις αιμορραγίες από τα νεότερα αντιπηκτικά είναι ακόμη πιο
ασαφή. Ειδικά αντίδοτα αναπτύσσονται ήδη και θα αλλάξουν δραματικά τη διαχείριση των αιμορραγιών
αυτών των ασθενών στο προσεχές μέλλον.

Περιεγχειρητική διαχείριση
Οι επεμβάσεις είναι ένας πολύ γνωστός παράγοντας κινδύνου για ΕΒΦΘ. Η διαχείριση επεμβατικών πρά-
ξεων σε ασθενείς με ιστορικό ΕΒΦΘ και/ή ΠΕ αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση, καθώς απαιτεί τροπο-
ποίηση ή προσωρινή διακοπή της αντιπηκτικής αγωγής. Για κάθε ασθενή πρέπει να γίνεται μία προσεκτική
αξιολόγηση του αιμορραγικού κινδύνου που σχετίζεται με τη συνέχιση της αντιπηκτικής αγωγής (ανάλογα
με την επέμβαση) και του θρομβωτικού κινδύνου σε περίπτωση διακοπής της (ανάλογα με τον ασθενή
και την επέμβαση).
Δεδομένου ότι η νεφρική λειτουργία αποτελεί μείζονα παράγοντα για την απομάκρυνση των νεότερων
αντιπηκτικών, η κάθαρση της κρεατινίνης είναι το κλειδί για να αποφασίσει κάποιος πόσο να περιμένει
από τη διακοπή του αντιπηκτικού έως την επεμβατική πράξη. Σε ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λει-
τουργία που πρόκειται να υποβληθούν σε επέμβαση χαμηλού αιμορραγικού κινδύνου, όπως η κολοσκό-
πηση χωρίς αφαίρεση μεγάλων πολυπόδων, προτείνεται η διακοπή του αντιπηκτικού είκοσι τέσσερις
ώρες πριν την επέμβαση. Αν η νεφρική λειτουργία είναι μειωμένη (κάθαρση κρεατινίνης <50 mL/min)
και/ή ο αιμορραγικός και θρομβωτικός κίνδυνος είναι μέτριοι έως υψηλοί, διακοπή του αντιπηκτικού
για δύο έως πέντε ημέρες μπορεί να είναι επαρκής, με θεραπεία γεφύρωσης σε επιλεγμένες περιπτώ-
σεις.
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Συμπέρασμα
Οι άμεσοι, από του στόματος αντιπηκτικοί παράγοντες αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο βήμα προς τα εμ-
πρός στη θεραπεία και τη μακροχρόνια πρόληψη της ΕΒΦΘ. Η σταθερή δοσολογία, οι λίγες αλληλεπι-
δράσεις με φάρμακα ή τρόφιμα και η έλλειψη της αναγκαίας εργαστηριακής παρακολούθησης της πήξης
είναι μείζονα πλεονεκτήματα συγκριτικά με τους ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ. Ωστόσο, η απλοποίηση
της αγωγής σε συνδυασμό με τη μετατόπιση εκτός κλινικής της διαχείρισης της ΕΒΦΘ μπορεί να μει-
ώσουν τη μεγάλη σημασία της ΕΒΦΘ και της θεραπείας της. Η υποτροπή της ΕΒΦΘ καθώς και τα αι-
μορραγικά συμβάματα έχουν σοβαρές συνέπειες, οι οποίες δεν θα πρέπει να παραβλέπονται. Τέλος,
μερικά θέματα παραμένουν αναπάντητα, όπως η επίδραση των νεότερων αντιπηκτικών στην καρκινο-
γένεση, η χρήση τους σε ασθενείς με μηχανική βαλβίδα και η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων αναστρε-
πτικών παραγόντων.
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Κλιμάκωση ινσουλινοθεραπείας σε ασθενή με σακχαρώδη διαβήτη: 
σχήμα basal-bolus ή μίγματα?

Αθανασία K. Παπαζαφειροπούλου
Παθολόγος-Διαβητολόγος, Επικουρικός Ιατρός, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο»

Σταύρος Ι. Παππάς
Παθολόγος-Διαβητολόγος, Πρόεδρος Ινστιτούτου Μελέτης, 

Έρευνας & Εκπαίδευσης για το Σακχαρώδη Διαβήτη και τα Μεταβολικά Νοσήματα

Εισαγωγή
Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 (ΣΔΤ2) χαρακτηρίζεται από ανεπαρκή έκκριση ινσουλίνης από τα β-
παγκρεατικά κύτταρα και από αντίσταση στην δράση της ινσουλίνης στο ήπαρ και τους περιφερικούς
ιστούς (μυϊκός και λιπώδης ιστός). Οι δύο αυτοί παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί οδηγούν σε διαταραχή
του μεταβολισμού της γλυκόζης και σε αύξηση των επιπέδων της στο αίμα. Η προκύπτουσα υπεργλυ-
καιμία προκύπτει από την βασική υπεργλυκαιμία (νηστείας) και την μεταγευματική υπεργλυκαιμία (2 ώρες
μετά τα γεύματα). Η βασική υπεργλυκαιμία προκαλείται από την αυξημένη ηπατική παραγωγή γλυκόζης
κυρίως, ως συνέπεια της αντίστασης του ήπατος στη δράση της ινσουλίνης. Η μεταγευματική υπεργλυ-
καιμία προκαλείται από την ανώμαλη έκκριση ινσουλίνης από τα β-παγκρεατικά κύτταρα σε ένα γεύμα,
από την ανεξέλεγκτη ηπατική παραγωγή γλυκόζης και από την μειωμένη απομάκρυνση γλυκόζης από
τους περιφερικούς ιστούς (μύες και λιπώδης ιστός).

Έπειτα από μερικά έτη θεραπείας, παρά την αρχική μείωση της HbA1c με τη χορήγηση αντιδιαβητικών
δισκίων, το 40-60% των ασθενών με ΣΔΤ2 εμφανίζει επιδείνωση της γλυκαιμικής ρύθμισης (HbA1c >
7%), με αποτέλεσμα την έναρξη ινσουλινοθεραπείας για τη διατήρηση καλού μεταβολικού ελέγχου. Οι
Κατευθυντήριες Οδηγίες της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας (American Diabetes Association
- ADA), της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη Μελέτη του Διαβήτη (European Association of the Study of
Diabetes - EASD) και της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας συνιστούν να προστίθεται η ινσουλίνη
νωρίς στη θεραπεία ασθενών που δεν επιτυγχάνουν τα επιθυμητά επίπεδα γλυκαιμικής ρύθμισης με τα
αντιδιαβητικά δισκία.

Η επιλογή του σχήματος ινσουλινοθεραπείας εξατομικεύεται και σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη μία
σειρά παραγόντων, όπως ο τύπος και η διάρκεια του σακχαρώδη διαβήτη, η ηλικία, η επιθυμία και η συμ-
μόρφωση του ασθενούς, τυχόν συνυπάρχοντα νοσήματα κ.λπ.

Οι παράμετροι που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στην επιλογή του σχήματος ινσουλινοθεραπείας είναι:
• Η παρουσία υπολειπόμενης έκκρισης ινσουλίνης (διάρκεια ΣΔ, HbA1c).
• Η ηλικία του ασθενούς. 
• Το σωματικό βάρος (η αναμενόμενη αύξηση βάρους στην ινσουλινοθεραπεία - είναι περίπου 2-5 kg).
• Η δυνατότητα και η προθυμία του ασθενούς να ανταποκριθεί σε πολύπλοκα σχήματα.
• Οι δυσκολίες στην χορήγηση ινσουλίνης (π.χ. μειωμένη όραση).
• Η σωματική δραστηριότητα του ασθενούς. 
• Ο τρόπος ζωής και οι προτεραιότητες του ασθενούς.
• Το πνευματικό επίπεδο του ασθενούς.
• Η οικογενειακή κατάσταση του ασθενούς.
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Πότε ξεκινά η θεραπεία με ινσουλίνη στο ΣΔΤ2;
• Όταν η γλυκόζη αίματος δε μπορεί να ρυθμιστεί μόνο με αλλαγή του τρόπου ζωής και αντιδιαβητικά     
φάρμακα

• Όταν με την τρέχουσα θεραπεία η HbA1c είναι συνεχώς >7%
• Σε δευτεροπαθή αστοχία
– 2 κατηγοριών δισκίων*, ειδικά αν η HbA1c > 8,5% 
– 3 κατηγοριών δισκίων (εκ των οποίων η μία αφορά ινσουλινοεκκριτικό φάρμακο)
• Άτομα με σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια
• Άτομα με αρχόμενη νεφρική ανεπάρκεια
• Άτομα που πάσχουν από ηπατίτιδα

Έναρξη ινσουλινοθεραπείας με υποκατάσταση της βασικής έκκρισης ινσουλίνης σε συνδυασμό με
αντιδιαβητικά φάρμακα 
• Καταστολή της (ανεπαρκώς κατασταλμένης) ηπατικής παραγωγής γλυκόζης τη νύκτα [Αυτή ευθύνεται
κυρίως για τα αυξημένα πρωινά σάκχαρα]
• Αποκαθίστανται οι πρωινές τιμές γλυκόζης
• Αίρεται η γλυκοτοξικότητα στα β-κύτταρα
• Βελτιώνεται η υπολειμματική έκκριση ινσουλίνης

Δόση έναρξης
• Σταθερή δόση: 10 μονάδες 
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• Με βάση το σωματικό βάρος: 0,2 μονάδες/Kg σωματικού βάρους
• Καθημερινή μέτρηση της πρωινής γλυκόζης νηστείας - αύξηση της δόσης κατά 2-3 U κάθε 3 μέρες,
μέχρι την επίτευξη των τιμών στόχων της γλυκόζης νηστείας (90-130 mg/dl).

Διαχείριση των αντιδιαβητικών δισκίων σε έναρξη ινσουλινοθεραπείας με βασική ινσουλίνη
• Η μετφορμίνη διατηρείται πάντα και παραμένει ακόμα και αν υπάρξει πλήρης εντατικοποίηση της θε-
ραπείας
• Η σουλφονυλουρία αν λαμβάνεται πριν την έναρξη της βασικής ινσουλίνης διατηρείται και μειώνεται
στο 50% της δόσης
• Η γλιπτίνη αν λαμβάνεται πριν την θεραπεία διατηρείται με την ινσουλίνη
• Η πιογλιταζόνη συνήθως αποσύρεται. Η αδυναμία ρύθμισης με μεγάλες μονάδες ινσουλίνης θέτει την
πιθανότητα επανέναρξης της σε μικρή δόση (15 mg)

Εντατικοποιημένη ινσουλινοθεραπεία
Όταν το θεραπευτικό σχήμα με μία δόση «βασικής» ινσουλίνης (ανάλογο μακράς δράσης) σε συνδυασμό
με αντιδιαβητικά δισκία δεν επιτυγχάνει HbA1c < 7%, το σχήμα θεραπείας μπορεί να εντατικοποιηθεί
ανάλογα με τον τρόπο ζωής, τις διατροφικές συνήθειες, τη διάθεση για συνεργασία, την αντίληψη και
το επίπεδο γνώσεων του ασθενούς.
Τα εντατικοποιημένα σχήματα ινσουλινοθεραπείας βελτιώνουν την γλυκαιμική ρύθμιση, γιατί μιμούνται
καλύτερα τη φυσιολογική έκκριση της ινσουλίνης, δηλαδή την διατήρηση χαμηλών επιπέδων ινσουλι-
ναιμίας κατά τις ώρες της νηστείας και αιχμές ινσουλιναιμίας, οι οποίες συμπίπτουν όσο το δυνατόν
ακριβέστερα με τις αιχμές της μεταγευματικής γλυκόζης.

Η εντατικοποιημένη ινσουλινοθεραπεία περιλαμβάνει τα εξής:
• Επιλογή ασθενούς.
• Συχνή συνεργασία και επικοινωνία ασθενούς με τον γιατρό.
• Εξατομίκευση θεραπευτικών στόχων.
• Αυτοέλεγχος σακχάρου αίματος (μέτρηση και καταγραφή των - αποτελεσμάτων στο ημερολόγιο, προ-
σαρμογή δόσης ινσουλίνης).
• Εκπαίδευση ασθενούς (θέση ένεσης ινσουλίνης, χρονισμός χορήγησης - ινσουλίνης και γευμάτων,
τροποποίηση δόσης ινσουλίνης σε σωματική άσκηση ή σε νόσο).
• Μέτρηση HbA1c.

Σκευάσματα ινσουλίνης που χρησιμοποιούνται στην εντατικοποιημένη ινσουλινοθεραπεία 
Σκευάσματα αναλόγων ινσουλίνης
Τα ανάλογα ινσουλίνης είναι πεπτίδια που προκύπτουν από τροποποιήσεις στο μόριο της ινσουλίνης αν-
θρώπινου τύπου, μέσω προσθήκης ή ανταλλαγής ορισμένων αμινοξέων. Η τροποποίηση αυτή διατηρεί
αναλλοίωτη την αποτελεσματικότητα της ινσουλίνης, ενώ ταυτόχρονα τροποποιεί τη φαρμακοκινητική
συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά του μορίου της.

Οι τύποι αναλόγων ινσουλίνης είναι:
Ανάλογα ινσουλίνης μακράς δράσης  (Glargine - Lantus, Detemir - Levemir)
Τα ανάλογα ινσουλίνης μακράς δράσης έχουν έναρξη δράσης 2-4 ώρες, χωρίς διακριτή κορυφή και
διάρκεια δράσης έως 24 ώρες. Συγκριτικά με τις ανθρώπινες ινσουλίνες ενδιάμεσης δράσης, έχουν το
πλεονέκτημα ότι στερούνται αιχμής δράσης και φέρονται ως διάλυμα και όχι ως εναιώρημα ινσουλίνης.
Το γεγονός αυτό σχετίζεται με μεγαλύτερη προβλεψιμότητα όσον αφορά την απορρόφησή τους από το
σημείο της ένεσης και με μικρότερη διακύμανση των συγκεντρώσεων της ινσουλίνης στο πλάσμα, με
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αποτέλεσμα μικρότερη διακύμανση γλυκόζης το 24ωρο. Προκαλούν μικρότερη αύξηση του σωματικού
βάρους, λιγότερα υπογλυκαιμικά επεισόδια, δεν χορηγούνται ενδοφλεβίως και δεν αναμειγνύονται με
άλλες ινσουλίνες.
Συστήνεται η ένεση του αναλόγου ινσουλίνης μακράς δράσης να γίνεται κατά προτίμηση το βράδυ πριν
τον ύπνο, πάντοτε την ίδια ώρα κάθε ημέρα (στόχος: αναστολή της ηπατικής παραγωγής γλυκόζης κατά
την διάρκεια της νύχτας, μικρότερη αύξηση του σωματικού βάρους, λιγότερες νυκτερινές υπογλυκαιμίες,
βελτίωση της γλυκόζης νηστείας πριν το πρωϊνό γεύμα).

Ανάλογα ινσουλίνης υπερταχείας δράσης 
(Lispro - Humalog, Aspart - NovoRapid, Glulisine - Apidra)
Τα ανάλογα ινσουλίνης υπερταχείας δράσης έχουν έναρξη δράσης 5-15 min, μέγιστη δράση 30-90 min
και διάρκεια δράσης 3-5 ώρες. Λόγω της ταχείας έναρξης και βραχείας διάρκεια δράσης τους, μιμούνται
περισσότερο πιστά τον φυσιολογικό τρόπο έκκρισης της ινσουλίνης μετά τα γεύματα, παρέχοντας έτσι
στους ασθενείς με ΣΔΤ2 σχεδόν ιδανικό μεταγευματικό έλεγχο της γλυκόζης αίματος και μείωση του
κινδύνου υπογλυκαιμίας. Άρα μπορούν να χορηγηθούν αμέσως πριν τα κύρια γεύματα («γευματική» ιν-
σουλίνη).
Τα ανάλογα ινσουλίνης ταχείας δράσης εμφανίζουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με την αν-
θρώπινη ινσουλίνη ταχείας δράσης, όπως:
• Λαμβάνονται αμέσως πριν το γεύμα και ο ασθενής δεν χρειάζεται να περιμένει - μεταξύ της χορήγησής
τους και λήψης του γεύματος, άρα παρέχουν στον ασθενή σημαντικά μεγαλύτερη «ελευθερία» σε ότι
αφορά την δίαιτα και τον τρόπο ζωής του.
• Χορηγούμενα αμέσως πριν τα γεύματα μειώνουν περισσότερο την μεταγευματική - γλυκόζη, διότι εμ-
φανίζουν ταχύτατη απορρόφηση και επομένως ταχύτερη έναρξη και αιχμή δράσης.
• Εμφανίζουν σταθερότερη και πιο γρήγορη απορρόφηση από τον υποδόριο - ιστό.
• Η διάρκεια δράσης τους είναι ίση με την διάρκεια της μεταγευματικής περιόδου, - με αποτέλεσμα να
αποφεύγεται η υπερινσουλιναιμία, να ρυθμίζεται η μεταγευματική γλυκόζη και να αποφεύγονται οι με-
ταγευματικές υπογλυκαιμίες.
• Δεν αυξάνουν το σωματικό βάρος.

Σκευάσματα ινσουλίνης ανθρώπινου τύπου
Ανθρώπινες ινσουλίνες ενδιάμεσης δράσης (Humulin NPH, Protaphane)
Σήμερα, οι ανθρώπινες ινσουλίνες ενδιάμεσης δράσης συνήθως δεν χρησιμοποι-ούνται ως «βασική»
ινσουλίνη στην θεραπεία των διαβητικών ασθενών και τείνουν να τεθούν στο περιθώριο λόγω των ση-
μαντικών μειονεκτημάτων τους:
•Όταν χορηγούνται πριν το βραδινό γεύμα έχουν αιχμή δράσης τις πρώτες - πρωϊνές ώρες, δηλαδή προ-
καλούν υπερινσουλιναιμία σε μία περίοδο κατά την οποία η ευαισθησία του οργανισμού στην ινσουλίνη
είναι αυξημένη και αυτό συχνά είναι αιτία νυχτερινών υπογλυκαιμιών.
•Υπάρχει σημαντική μεταβλητότητα από την περιοχή της ένεσης της ινσουλίνης - στο ίδιο άτομο (εναι-
ώρημα ινσουλίνης).
•Έχουν βραχεία διάρκεια δράσης τους και για το λόγο αυτό χορηγούνται δύο - φορές την ημέρα.

Ανθρώπινες ινσουλίνες ταχείας δράσης (Regular, Actrapid)
Οι ανθρώπινες ινσουλίνες ταχείας δράσης έχουν έναρξη δράσης 30-60 min, μέγιστη δράση 1-2 ώρες
και διάρκεια δράσης 4-6 ώρες και χορηγούνται υποδορίως 30 min πριν τα κύρια γεύματα.
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Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά σκευασμάτων ινσουλίνης

Σχήμα Basal Bolus: Μία ένεση αναλόγου ινσουλίνης μακράς δράσης και παράλληλη χορήγηση
«γευματικής» ινσουλίνης πριν από τα τρία κύρια γεύματα
Το σχήμα πολλαπλών ενέσεων ινσουλίνης (Basal Bolus), δηλαδή η προσθήκη επιπλέον δόσεων «γευ-
ματικής» ινσουλίνης σύμφωνα με τις ανάγκες (δύο ή και τρεις ενέσεις αναλόγου ινσουλίνης υπερταχείας
δράσης ή ανθρώπινη ινσουλίνη ταχείας δράσης) προ των κυρίων γευμάτων και μίας ένεσης αναλόγου
ινσουλίνης μακράς δράσης προ του ύπνου (Σχήμα 1). Συγχρόνως διακόπτεται η χορήγηση των εκκριτα-
γωγών αντιδιαβητικών δισκίων.
H χορήγηση του σχήματος Basal Bolus συστήνεται σε σε νέους και δραστήριους ασθενείς με ΣΔΤ2 και
είναι η θεραπεία εκλογής στους ασθενείς με ΣΔΤ1.
Το σχήμα Basal Bolus προσφέρει:
• Προσεγγίζει περισσότερο το φυσιολογικό ημερήσιο προφίλ έκκρισης της ινσουλίνης και επομένως επι-
τυγχάνει καλύτερη γλυκαιμική ρύθμιση.
• Μεγαλύτερη ευελιξία στο ωράριο και στη σύνθεση των γευμάτων.
• Λιγότερες υπογλυκαιμίες.
• Μικρότερη αύξηση βάρους.
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Σχήμα 1. Σχηματική παράσταση χορήγησης μίας δόσης αναλόγου ινσουλίνης μακράς δράσης το βράδυ
πριν τον ύπνο και τρεις δόσεις αναλόγου ινσουλίνης υπερταχείας δράσης πριν τα τρία κύρια γεύματα
(πρωϊνό, μεσημεριανό, βραδινό)

Το σχήμα Basal Bolus απαιτεί:
• Περισσότερες μετρήσεις σακχάρου αίματος (4-6 ημερησίως).
• Εκπαίδευση του ασθενούς στον υπολογισμό των ισοδυνάμων υδατανθράκων - των γευμάτων.

Στην πράξη, τα εντατικοποιημένα σχήματα εφαρμόζονται ως εξής:
Η κάλυψη των γευμάτων με ινσουλίνη εξασφαλίζεται με: Υποδόρια χορήγηση ινσουλίνη ταχείας δρά-
σης (Regular) πριν από κάθε κύριο γεύμα. Βέβαια, η δράση της είναι γρήγορη αλλά όχι άμεση: μετά από
υποδόρια χορήγηση, η συγκέντρωση της ινσουλίνης αυτής στον ορό φθάνει στο μέγιστο σε 1-2 ώρες
και παραμένει σε υψηλά επίπεδα για 4-6 ώρες. Για τον λόγο αυτό, η ένεση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον
30 λεπτά πριν από το γεύμα ώστε η αύξηση της συγκέντρωσης της ινσουλίνης στον ορό να συμπίπτει με
την αύξηση της γλυκόζης. Παρά τους χειρισμούς αυτούς, πολλές φορές δεν αποφεύγεται η υπο-ινσου-
λιναιμία κατά την διάρκεια των γευμάτων και η υπερ-ινσουλιναιμία στα διαστήματα μεταξύ των γευμά-
των: αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες αυξήσεις του σακχάρου αμέσως μετά το γεύμα και σε
υπογλυκαιμίες στα μεσοδιαστήματα των γευμάτων.
Τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει η χρήση της κρυσταλλικής ινσουλίνης στη ρύθμιση του μεταγευμα-
τικού μεταβολισμού της γλυκόζης μπορούν να διορθωθούν με τα ανάλογα ινσουλίνης Lispro, Aspart
και Glulisine. Αύξηση της ταχύτητας απορρόφησης της ινσουλίνης μετά την υποδόρια χορήγηση (και
επομένως ταχύτατη άνοδο των επιπέδων της στην κυκλοφορία) μπορεί να βελτιώσει ή ενδεχομένως να
κάνει τελείως φυσιολογική τη μεταγευματική καμπύλη γλυκόζης.

Εξασφάλιση βασικής ινσουλιναιμίας: Η χορήγηση κρυσταλλικής ινσουλίνης πρίν από τα τρία κύρια
γεύματα – λόγω του χρόνου δράσης της που μπορεί να φθάσει τις 6 ώρες – συνήθως καλύπτει επαρκώς
τις ώρες της ημέρας. Για τη νύχτα, συνιστάται μία ένεση ΝΡΗ ινσουλίνης προ του ύπνου (23:00-24:00)
ή ιδανικά αναλόγου μακράς δράσης (Glargine, Detemir). 

Στα εντατικοποιημένα σχήματα, οι συνολικές μονάδες ινσουλίνης ανά 24ωρο σε ασθενείς με φυσιο-
λογικό σωματικό βάρος και χωρίς συνυπάρχουσες λοιμώξεις ή άλλους λόγους απορύθμισης του σακ-
χάρου υπολογίζονται περίπου σε 0.5 μονάδες/Kg σωματικού βάρους. Από αυτές το 30-40% περίπου
χορηγείται ως ινσουλίνη ενδιάμεσης δράσης (πχ σε μια ένεση προ του ύπνου), ενώ το υπόλοιπο κατα-
νέμεται ως ινσουλίνη ταχείας δράσης στα τρία κύρια γεύματα ανάλογα με το ποσό των υδατανθράκων
που περιέχει καθένα από αυτά (περίπου 12g υδατανθράκων απαιτούν 1 μονάδα ινσουλίνης για τον με
ταβολισμό τους). 

Η συνιστώμενη δόση έναρξης της «βασικής» ινσουλίνης είναι ίση με 10 IU (τα υπέρβαρα άτομα θα χρει-
ασθούν περισσότερες μονάδες ινσουλίνης). Η δόση πρέπει να αυξάνεται σταδιακά (τιτλοποίηση ή ανα-
προσαρμογή δόσης) έως ότου η γλυκόζη πριν το πρωϊνό γεύμα (γλυκόζη νηστείας) ομαλοποιηθεί (80-120
mg/dl) (Πίνακας 2).

Η δόση της «γευματικής» ινσουλίνης υπολογίζεται ως το άθροισμα των μονάδων ινσουλίνης που απαι-
τούνται για τη διόρθωση της γλυκόζης προ του γεύματος και για τα ισοδύναμα υδατανθράκων του γεύ-
ματος και τιτλοποιείται με μετρήσεις γλυκόζης αίματος πριν και δύο ώρες μετά τα κύρια γεύματα (πρωϊνό,
μεσημεριανό, βραδινό).
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Πίνακας 2. Τιτλοποίηση της δόσης ινσουλίνης, όταν προστίθεται σε αγωγή με αντιδιαβητικά δισκία

Η χρήση έτοιμου μίγματος είναι η πιο εύκολη επιλογή δεδομένου ότι ο ασθενής χρησιμοποιεί ένα
μόνο σκεύασμα ινσουλίνης και συνεπώς και ένα μόνο «στυλό» ινσουλίνης. Η επιλογή αυτή είναι
αρκετά αποτελεσματική στις περισσότερες περιπτώσεις, αν σκεφτούμε ότι η χορήγηση δύο ενέσεων μίγ-
ματος ισοδυναμεί με δύο ενέσεις βασικής και δύο ενέσεις γευματικής ινσουλίνης στο 24ωρο. Το μειονέ-
κτημα του συγκεκριμένου σχήματος είναι η τήρηση σαφούς ωραρίου τόσο για τη λήψη των γευμάτων
όσο και για τη χορήγηση της ινσουλίνης.
Τα έτοιμα μίγματα διακρίνονται στα συμβατικά (ανθρώπινης ινσουλίνης) και στα σύγχρονα (μίγματα ανα-
λόγων). Τα σύγχρονα υπερτερούν των συμβατικών ως προς την εμφάνιση υπογλυκαιμιών και ως προς
το χρόνο χορήγησης, μιας και χορηγούνται κατά την έναρξη του γεύματος (Πίνακας 2). Τα μίγματα ιν-
σουλινών που σήμερα κυκλοφορούν και στη χώρα μας περιέχουν ανάλογο ταχείας δράσης ως εξής:
• Το μίγμα Humalog-Mix 25 περιέχει 25% ινσουλίνη Lispro και 75% πρωταμινική Lispro 

Πίνακας 2. Μίγματα ινσουλίνης που κυκλοφορούν στη χώρα μας

• Το μίγμα Humalog-Mix 50 περιέχει 50% ινσουλίνη Lispro και 50% πρωταμινική Lispro.
• Το μίγμα Novo-mix 30 περιέχει 30% ινσουλίνη Aspart και 70% πρωταμινική Aspart.
Η έναρξη της αγωγής με μίγματα ινσουλίνης μετά την αποτυχία του σχήματος ινσουλίνη + χάπια γίνεται
με δύο ίσες δόσεις το πρωί και το βράδυ. Ο συνολικός αριθμός των μονάδων θα πρέπει να είναι ίσος με
τον αριθμό των μονάδων βασικής ινσουλίνης, που λάμβανε μέχρι τότε ο ασθενής.
Στη συνέχεια η τιτλοποίηση των δύο δόσεων γίνεται ανεξάρτητα. Για την πρωινή δόση κριτήριο αποτελεί
η τιμή της γλυκόζης αίματος προ του δείπνου, ενώ για τη βραδινή δόση κριτήριο αποτελεί η τιμή γλυκόζης
νηστείας. Γενικά υπολογίζεται ο μέσος όρος των μετρήσεων 3 διαδοχικών ημερών και αν αυτός υπερ-
βαίνει την τιμή-στόχο θα πρέπει να αυξηθεί η αντίστοιχη δόση κατά 2 IU. Ένα πρόσθετο πλεονέκτημα του
σχήματος αυτού είναι ότι μπορεί να εντατικοποιηθεί περαιτέρω προσθέτοντας μια επιπλέον δόση μίγματος
πριν το μεσημερινό φαγητό εάν οι τιμές γλυκόζης 2 ώρες μετά υπερβαίνουν τον στόχο. 
Έχει αποδειχθεί ότι τα μείγματα αυτά σχετίζονται με λιγότερες υπογλυκαιμίες και επιτυγχάνεται καλύτερος
έλεγχος όσον αφορά τη μεταγευματική υπεργλυκαιμία. Υπάρχει δυνατότητα χορήγησης αμέσως πριν από
τα γεύματα με προβλέψιμη διάρκεια δράσης και βελτιωμένη συμμόρφωση των διαβητικών ασθενών.
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Νεότερα φάρμακα για τη θεραπεία της υπερχοληστερολαιμίας: 
αναστολείς της CETP, mipomersen και lomitapide

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος
Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Α΄  Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή
Τα αυξημένα επίπεδα LDL χοληστερόλης αποτελούν μείζονα ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για εμφά-
νιση καρδιαγγειακών νοσημάτων [1]. Παράλληλα, η ελάττωση της LDL χοληστερόλης με χορήγηση στα-
τινών ελαττώνει την καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνησιμότητα [2]. Για τους λόγους αυτούς, οι στατίνες
αποτελούν θεραπεία πρώτης επιλογής για την ελάττωση της LDL χοληστερόλης και για την πρόληψη
των καρδιαγγειακών συμβαμάτων [3]. Ωστόσο, κάποιοι ασθενείς δεν μπορούν να πετύχουν τους στόχους
της LDL χοληστερόλης παρά τη χορήγηση της μέγιστης ανεκτής δόσης ισχυρής στατίνης [3]. Πρόκειται
κυρίως για ασθενείς με πολύ υψηλά αρχικά επίπεδα LDL χοληστερόλης, καθώς η μέγιστη ελάττωση της
LDL χοληστερόλης που μπορεί να επιτευχθεί με την μέγιστη ανεκτή δόση ισχυρών στατινών είναι < 60%
[3]. Επίσης, κάποιοι ασθενείς δεν μπορούν να ανεχτούν υψηλές δόσεις στατινών λόγω εμφάνισης ανε-
πιθύμητων ενεργειών, κυρίως μυαλγιών [4]. Στους ασθενείς με αδυναμία επίτευξης των στόχων της
LDL χοληστερόλης παρά τη χορήγηση μέγιστης ανεκτής δόσης ισχυρής στατίνης, οι διαθέσιμες επιλογές
μέχρι πρόσφατα ήταν η προσθήκη στην στατίνη εζετιμίμπης ή κολεσεβελάμης [3,4]. Ωστόσο, η επιπλέον
ελάττωση της LDL χοληστερόλης που επιτυγχάνεται με τα φάρμακα αυτά είναι 23-25% και 10-16% αν-
τίστοιχα ενώ δεν είναι σαφές αν ελαττώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών συμβαμάτων [3].
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ασθενών με δυσκολία επίτευξης των στόχων της LDL χοληστερόλης είναι
οι ασθενείς με ετερόζυγη ή ομόζυγη οικογενή υπερχοληστερολαιμία, οι οποίοι συνήθως έχουν επίπεδα
LDL χοληστερόλης 200-400 και > 400 mg/dl αντίστοιχα ενώ ο στόχος της LDL χοληστερόλης είναι <
100 mg/dl λόγω τους υψηλού καρδιαγγειακού τους κινδύνου και < 70 mg/dl όταν συνυπάρχει καρδιαγ-
γειακή νόσος, σακχαρώδης διαβήτης ή χρόνια νεφρική νόσος (υπολογιζόμενος ρυθμός σπειραματικής
διήθησης < 60 ml/min/1,73 m2) [5]. Η οικογενής υπερχοληστερολαιμία αποτελεί το συχνότερο γενετικό
νόσημα και μεταβιβάζεται με τον αυτοσωματικό υπολειπόμενο χαρακτήρα [5]. Ο επιπολασμός της ομό-
ζυγης και της ετερόζυγης μορφής είναι 1:1.000.000 και 1:200-1:500 αντίστοιχα [5]. Θα πρέπει να τονιστεί
επίσης ότι τα χρησιμοποιούμενα υπολιπιδαιμικά φάρμακα για την ελάττωση της LDL χοληστερόλης (στα-
τίνες, κολεσεβελάμη, εζετιμίμπη) έχουν σημαντικά ελαττωμένη δραστικότητα σε ασθενείς με ομόζυγη
οικογενή υπερχοληστερολαιμία, λόγω του ότι δρουν αυξάνοντας την σύνθεση των υποδοχέων της LDL
χοληστερόλης στα ηπατοκύτταρα μέσω της ελάττωσης της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης χοληστερόλης
στα ηπατοκύτταρα [6]. Ωστόσο, οι υποδοχείς της LDL χοληστερόλης έχουν μηδενική ή σημαντικά ελατ-
τωμένη δραστικότητα στην ομόζυγη οικογενή υπερχοληστερολαιμία [6].
Με βάση τα παραπάνω, υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης καινούριων ασφαλών και αποτελεσματικών φαρμά-
κων για την ελάττωση της LDL χοληστερόλης. Τα τελευταία χρόνια, 2 τέτοια φάρμακα έχουν εγκριθεί
στις ΗΠΑ από τον FDA για την αντιμετώπιση της ομόζυγης οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας, η μιπο-
μερσένη (mipomersen) και η λομιταπίδη (lomitapide). Η λομιταπίδη έχει εγκριθεί για την ίδια ένδειξη και
από τον Ευρωπαϊκό οργανισμό φαρμάκων (ΕΜΕΑ) ενώ η μιπομερσένη δεν έχει λάβει ένδειξη για χορή-
γηση στην Ευρώπη. Μια άλλη καινούρια κατηγορία υπολιπιδαιμικών φαρμάκων που προκαλεί σημαντική
ελάττωση της LDL χοληστερόλης είναι οι αναστολείς του ενζύμου PCSK-9 (proprotein convertase sub-
tilisin/kexin τύπου 9) οι οποίοι όμως δεν έχουν λάβει ακόμη έγκριση για τη χορήγηση σε ανθρώπους. Οι
αναστολείς του ενζύμου PCSK-9 αποτελούν αντικείμενο ξεχωριστού κεφαλαίου και δε θα συζητηθούν
περαιτέρω στο παρόν κείμενο.
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Παράλληλα με την προσπάθεια ανάπτυξης νέων φαρμάκων για την ελάττωση της LDL χοληστερόλης,
τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται σημαντική ερευνητική δραστηριότητα σχετικά με φάρμακα που στο-
χεύουν στην αύξηση της HDL χοληστερόλης, η οποία ως γνωστό σχετίζεται αντίστροφα με τον καρδιαγ-
γειακό κίνδυνο [7]. Από τα υπάρχοντα υπολιπιδαιμικά φάρμακα, μόνο το νικοτινικό οξύ προκαλεί
σημαντική αύξηση της HDL χοληστερόλης. Ωστόσο, αν και το νικοτινικό οξύ επιπλέον ελαττώνει την
LDL χοληστερόλη, τα τριγλυκερίδια και την αθηρογόνο λιποπρωτεΐνη Lp(a), δεν ελάττωσε τα καρδιαγ-
γειακά συμβάματα σε δύο μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες [8,9]. Μια καινούρια κατηγορία υπολιπιδαι-
μικών φαρμάκων που προκαλεί σημαντική αύξηση της HDL χοληστερόλης είναι οι αναστολείς της
πρωτεΐνης που μεταφέρει εστέρες χοληστερόλης (cholesteryl ester transfer protein, CETP), οι οποίοι
αποτελούν το αντικείμενο εντατικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν έχουν εγκριθεί ακόμη για
χορήγηση σε ανθρώπους.

Αναστολείς της CETP
Η CETP μεταφέρει εστέρες χοληστερόλης από την HDL χοληστερόλη στις λιποπρωτεΐνες που περιέχουν
apoB, ιδιαίτερα την VLDL και την LDL, σε ανταλλαγή με τριγλυκερίδια. Η αναστολή της CETP επιφέρει
αύξηση των συγκεντρώσεων της HDL χοληστερόλης ενώ οι ισχυρότεροι αναστολείς της CETP ελαττώ-
νουν και την συγκέντρωση της LDL χοληστερόλης. Ο πρώτος αναστολέας της CETP που δοκιμάστηκε
σε κλινικές μελέτες, η torcetrapib, επέφερε αύξηση της HDL χοληστερόλης κατά 52-72% ενώ παράλ-
ληλα προκαλούσε και ελάττωση της LDL χοληστερόλης κατά 18-25% [10-13. Ωστόσο, δεν είχε επίδραση
στο πάχος του έσω-μέσου χιτώνα των καρωτίδων σε ασθενείς με ετερόζυγη οικογενή υπερχοληστερο-
λαιμία [10] ή με μικτή δυσλιπιδαιμία [11] ή στην αθηροσκλήρωση των στεφανιαίων αρτηριών όπως εκτι-
μήθηκε με ενδοστεφανιαίο υπερηχογράφημα σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο [12]. Το κυριότερο, σε μια
μεγάλη τυχαιοποιημένη μελέτη σε 15.067 ασθενείς με εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο ή σακχαρώδη
διαβήτη (μελέτη ILLUMINATE), η χορήγηση torcetrapib σε συνδυασμό με ατορβαστατίνη αύξησε τον κίν-
δυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών συμβαμάτων κατά 25% και την ολική θνησιμότητα κατά 58% σε σύγ-
κριση με τη χορήγηση ατορβαστατίνης σε συνδυασμό με εικονικό φάρμακο, με αποτέλεσμα την πρώιμη
διακοπή της μελέτης μετά από 1,5 έτος [13]. Η αύξηση αυτή του καρδιαγγειακού κινδύνου με τη χορήγηση
torcetrapib αποδόθηκε στην αύξηση της αρτηριακής πίεσης, η οποία ενδεχομένως οφειλόταν στη διέ-
γερση της παραγωγής αλδοστερόνης και ενδοθηλίνης και την μειωμένη παραγωγή μονοξειδίου του
αζώτου [13]. Οι επιδράσεις αυτές δε φαίνεται να σχετίζονται με την αναστολή της CETP και αποδόθηκαν
σε άλλες off-target δράσεις, ειδικές του μορίου της torcetrapib [13]. Για το λόγο αυτό, θεωρήθηκε ότι
άλλοι αναστολείς της CETP θα ήταν ασφαλείς και ενδεχομένως θα μπορούσαν να ελαττώσουν τα καρ-
διαγγειακά συμβάματα. Ο δεύτερος αναστολέας της CETP που δοκιμάστηκε σε μεγάλες κλινικές μελέτες,
η dalcetrapib, αύξησε την συγκέντρωση της HDL χοληστερόλης κατά 28-31%, χωρίς να μεταβάλλει ση-
μαντικά τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης αλλά ούτε και την αρτηριακή πίεση [14,15]. Ωστόσο, η dal-
cetrapib δεν είχε επίδραση στην αθηροσκλήρωση των καρωτίδων όπως εκτιμήθηκε με MRI σε ασθενείς
με στεφανιαία νόσο, σακχαρώδη διαβήτη ή 10ετή κίνδυνο για στεφανιαία νόσο > 20% [14]. Το κυριότερο,
σε μια μεγάλη τυχαιοποιημένη μελέτη σε 15.871 ασθενείς με πρόσφατο οξύ στεφανιαίο σύμβαμα (μελέτη
dal-OUTCOMES), η χορήγηση dalcetrapib δεν είχε σημαντική επίδραση στον κίνδυνο εμφάνισης καρ-
διαγγειακών συμβαμάτων σε σύγκριση με τη χορήγηση εικονικού φαρμάκου, με αποτέλεσμα την πρώιμη
διακοπή της μελέτης μετά από 31 μήνες παρακολούθησης και τη διακοπή της ανάπτυξης της dalcetrapib
[15]. Δύο ακόμη αναστολείς της CETP βρίσκονται σήμερα υπό εξέλιξη, η anacetrapib και η evacetrapib.
Η anacetrapib αυξάνει τα επίπεδα της HDL χοληστερόλης κατά 138% κι ελαττώνει τα επίπεδα της LDL
χοληστερόλης κατά 40%, χωρίς να επηρεάζει την αρτηριακή πίεση [16]. Βρίσκεται υπό εξέλιξη μεγάλη
τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη (μελέτη REVEAL) που εκτιμά την επίδραση της
anacetrapib στην καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνησιμότητα σε 30.624 ασθενείς με εγκατεστημένη
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καρδιαγγειακή νόσο και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2017 [17]. Η evacetrapib αυξάνει
τα επίπεδα της HDL χοληστερόλης κατά 78-88% και ελαττώνει την LDL χοληστερόλη κατά 11-14%, επί-
σης χωρίς να επηρεάζει την αρτηριακή πίεση [18]. Βρίσκεται υπό εξέλιξη μεγάλη τυχαιοποιημένη ελεγ-
χόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη (μελέτη ACCELERATE) που εκτιμά την επίδραση της evacetrapib
στην καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνησιμότητα σε 12.000 ασθενείς με εγκατεστημένη καρδιαγγειακή
νόσο και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2016 [19]. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει
μεγάλη διχογνωμία όσον αφορά τη λειτουργικότητα της HDL χοληστερόλης που παράγεται κατά τη χο-
ρήγηση των αναστολέων της CETP, καθώς υποστηρίζεται ότι δε διατηρεί την αντιαθηρογόνο δράση της
ή ακόμη και ότι προάγει την αθηροσκλήρωση. Οριστικές απαντήσεις στη διχογνωμία θα δώσουν οι δύο
προαναφερθείσες μεγάλες μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μιπομερσένη
Η μιπομερσένη είναι ένα ολιγονουκλεοτίδιο (20 νουκλεοτίδια) μονής αλύσου με δομή ομόλογη του mRNA
που κωδικοποιεί την σύνθεση της apoB100, δηλ. της ισομορφής της apoB που αποτελεί βασικό δομικό
συστατικό των αθηρογόνων λιποπρωτεϊνών VLDL, IDL, LDL και Lp(a) [6]. Ως γνωστόν, η VLDL συντί-
θεται στο ήπαρ, εξέρχεται στο πλάσμα και με προοδευτική λιπόλυση μετατρέπεται σε IDL και σε LDL [6].
Η σύνδεση της μιπομερσένης με το mRNA της apoB100 οδηγεί στη δημιουργία ενός μορίου που υδρο-
λύεται από την ριβονουκλεάση H1, με αποτέλεσμα την μειωμένη παραγωγή apoB100 που προκαλεί μεί-
ωση της ηπατικής σύνθεσης VLDL και τελικά μείωση των επιπέδων LDL χοληστερόλης στο πλάσμα [6].
Στην μοναδική μελέτη φάσης 3 της μιπομερσένης σε ασθενείς με ομόζυγη οικογενή υπερχοληστερολαι-
μία, 51 ασθενείς υπό μέγιστη υπολιπιδαιμική αγωγή αλλά που δεν υποβάλλονταν σε LDL αφαίρεση τυ-
χαιοποιήθηκαν να λάβουν μιπομερσένη για 6 μήνες (200 mg άπαξ εβδομαδιαίως με υποδόρια ένεση) ή
εικονικό φάρμακο [20]. Η μιπομερσένη ελάττωσε την LDL χοληστερόλη κατά 21% περισσότερο από το
εικονικό φάρμακο [Raal 998]. Παράλληλα, η μιπομερσένη ελάττωσε τα τριγλυκερίδια και την Lp(a) και
αύξησε την HDL χοληστερόλη κατά 18%, 23% και 11% περισσότερο από το εικονικό φάρμακο, αντίστοιχα
[20]. Σε παρόμοιες μελέτες σε ασθενείς με υπερχοληστερολαιμία ή ετερόζυγη οικογενή υπερχοληστερο-
λαιμία (n = 158 και 124 αντίστοιχα), η χορήγηση μιπομερσένης για 6 μήνες (200 mg άπαξ εβδομαδιαίως)
ελάττωσε την LDL χοληστερόλη κατά 33% περισσότερο από το εικονικό φάρμακο [21,22]. Παράλληλα,
η μιπομερσένη ελάττωσε την Lp(a) και τα τριγλυκερίδια κατά 21-26% και κατά 14-36% περισσότερο
από το εικονικό φάρμακο αντίστοιχα αλλά δεν επηρέασε την HDL χοληστερόλη [21,22].
Η μιπομερσένη χορηγείται με υποδόρια ένεση άπαξ εβδομαδιαίως σε δόση 200 mg. Δεν εμφανίζει αλλη-
λεπιδράσεις με άλλα υπολιπιδαιμικά φάρμακα ή με τη βαρφαρίνη [6]. Η συχνότερη ανεπιθύμητη ενέργειά
της είναι η εμφάνιση ερυθήματος ή άλγους στην περιοχή της υποδόριας χορήγησης, τα οποία παρατη-
ρούνται στο 76-93% των ασθενών (σε σύγκριση με το 24-41% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρ-
μακο) αλλά συνήθως υποχωρούν χωρίς αγωγή σε 2-5 μέρες, ελαττώνονται κατά την μακροχρόνια
χορήγηση, σχετικά σπάνια είναι σοβαρού βαθμού (στο 0,4-3% των ασθενών) και σχετικά σπάνια οδηγούν
στη διακοπή της αγωγής (στο 5% των ασθενών)[20-22]. Δεύτερη σε συχνότητα ανεπιθύμητη ενέργεια
είναι η εμφάνιση συμπτωμάτων που προσομοιάζουν με γρίπη (καταβολή, ρίγος, μυαλγίες), τα οποία πα-
ρατηρούνται στο 29-49% των ασθενών (σε σύγκριση με το 14-20% των ασθενών που έλαβαν εικονικό
φάρμακο), δεν ελαττώνονται κατά την μακροχρόνια χορήγηση, αλλά σχετικά σπάνια είναι σοβαρού βαθ-
μού (στο 0,8% των ασθενών) και σχετικά σπάνια οδηγούν στη διακοπή της αγωγής (στο 3% των ασθε-
νών)[20-22]. Η σοβαρότερη ανεπιθύμητη ενέργεια της μιπομερσένης είναι η αύξηση των τρανσαμινασών
η οποία οφείλεται στην εναπόθεση λίπους (τριγλυκεριδίων) στο ήπαρ λόγω της μειωμένης παραγωγής
VLDL. Αύξηση των τρανσαμινασών σε επίπεδα > 3 φορές των ανωτέρων φυσιολογικών τιμών παρατη-
ρήθηκε στο 6-12% των ασθενών που έλαβαν μιπομερσένη [20-22]. Η αύξηση των τρανσαμινασών δεν
συνοδεύεται από διαταραχή της ηπατικής λειτουργίας (αύξηση συγκέντρωσης χολερυθρίνης ή λευκω-
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ματίνης, παράταση χρόνου προθρομβίνης) και είναι αναστρέψιμη με τη διακοπή της αγωγής [20-22]. Πα-
ράλληλα, η μιπομερσένη αυξάνει την εναπόθεση λίπους στο ήπαρ περίπου κατά 5-10% [20-22]. Η ηπατική
στεάτωση είναι αναστρέψιμη με τη διακοπή της αγωγής, φαίνεται να μην αυξάνεται περαιτέρω κατά την
μακροχρόνια χορήγηση (πέραν του 1 έτους) και φαίνεται να μην συνοδεύεται από ηπατική ίνωση, αν και
οι υπάρχουσες μελέτες είναι μικρής χρονικής διάρκειας (6 μήνες) [20-22]. Δεν είναι επομένως γνωστό
αν η λιπώδης διήθηση του ήπατος που παρατηρείται κατά τη χορήγηση της μιπομερσένης έχει παρόμοια
ή διαφορετική φυσική ιστορία με τη λιπώδη διήθηση του ήπατος που παρατηρείται ιδιαίτερα σε ασθενείς
με παχυσαρκία ή σακχαρώδη διαβήτη και η οποία συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρ-
διαγγειακής νόσου, κίρρωσης και ηπατοκυτταρικού καρκίνου.

Λομιταπίδη
Η λομιταπίδη δρα αναστέλλοντας την μικροσωμική πρωτεΐνη μεταφοράς τριγλυκεριδίων (microsomal
triglyceride transfer protein, MTP)[6]. Η MTP εντοπίζεται στο ενδοπλασματικό δίκτυο και μεταφέρει τρι-
γλυκερίδια στην apoB με αποτέλεσμα την παραγωγή χυλομικρών στα κύτταρα του εντερικού βλεννο-
γόνου και VLDL στα ηπατοκύτταρα [6]. Σε έλλειψη ή αναστολή της δράσης της MTP, η apoB υφίσταται
πρωτεόλυση, δεν παράγονται χυλομικρά και VLDL, με αποτέλεσμα την έλλειψη LDL από το πλάσμα [6].
Η μετάλλαξη του γονιδίου που κωδικοποιεί την παραγωγή της MTP προκαλεί την αβηταλιποπρωτεϊναιμία,
σπάνια κληρονομική διαταραχή που χαρακτηρίζεται εκτός από την έλλειψη LDL από το πλάσμα και από
λιπώδη διήθηση του ήπατος (λόγω της αναστολής της έκκρισης VLDL) και από διαταραχές του αμφι-
βληστροειδούς και του κεντρικού νευρικού συστήματος (λόγω δυσαπορρόφησης της λιποδιαλυτής βι-
ταμίνης Ε)[6].
Στην μοναδική υπάρχουσα μελέτη φάσης 3, η λομιταπίδη (5-60 mg ημερησίως αναλόγως με την ανοχή,
διάμεση δόση 40 mg) χορηγήθηκε σε 29 ασθενείς με ομόζυγη οικογενή υπερχοληστερολαιμία υπό στα-
θερή αγωγή με στατίνη (n=27), εζετιμίμπη (n=22) και LDL-αφαίρεση (n=18) [23]. Μετά από 26 εβδομάδες
χορήγησης, η λομιταπίδη ελάττωσε την LDL χοληστερόλη κατά 50% και παράλληλα ελάττωσε και τα
τριγλυκερίδια κατά 45% [23]. Οι ευνοϊκές αυτές επιδράσεις διατηρήθηκαν και κατά την παράταση χορή-
γησης της λομιταπίδης για 52 επιπλέον εβδομάδες (μείωση κατά 38 και 31% αντίστοιχα σε σύγκριση με
την έναρξη της μελέτης) [23]. Κατά τη διάρκεια των πρώτων 26 εβδομάδων διαπιστώθηκε ελάττωση
της Lp(a) και της HDL χοληστερόλης κατά 12 και 15% αντίστοιχα, τα επίπεδά τους όμως επανήλθαν στα
αρχικά στο τέλος της μελέτης (78 εβδομάδες) [23]. Σχεδόν όλοι οι ασθενείς (27/29) εμφάνισαν γαστρεν-
τερικές διαταραχές (ναυτία, μετεωρισμός, διάρροιες), οι οποίες προκάλεσαν τη διακοπή της αγωγής με
λομιταπίδη σε 3 ασθενείς [23]. Επιπλέον, 10 ασθενείς εμφάνισαν αύξηση των τρανσαμινασών > 3 φορές
των ανωτέρων φυσιολογικών ορίων, οι οποίες δεν συνοδεύτηκαν από διαταραχή της ηπατικής λειτουρ-
γίας (αύξηση χολερυθρίνης), υφέθηκαν με ελάττωση της δόσης της λομιταπίδης ή με προσωρινή διακοπή
της και δεν οδήγησαν σε μόνιμη διακοπή της αγωγής [23]. Τέλος, παρατηρήθηκε αύξηση της εναπόθεσης
λίπους στο ήπαρ με μαγνητική φασματοσκοπία στις 26 εβδομάδες από την έναρξη της χορήγησης λομι-
ταπίδης, η οποία όμως δεν αυξήθηκε περαιτέρω ως το τέλος της μελέτης [23]. Όπως και με την μιπο-
μερσένη, δεν είναι γνωστό αν οι μακροχρόνιες συνέπειες της λιπώδους διήθησης του ήπατος κατά την
χορήγηση λομιταπίδης διαφέρουν από τις συνέπειες της μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος.
Η λομιταπίδη χορηγείται από του στόματος σε δόση 5 mg άπαξ ημερησίως με αύξηση της δόσης ανά
τουλάχιστον 4 εβδομάδες στα 10 mg, 20 mg και 40 mg ως την μέγιστη δόση των 60 mg άπαξ ημερησίως
με βάση την ανοχή του φαρμάκου. Μεταβολίζεται από το κυτόχρωμα CYP3A4 [6]. Η συγχορήγηση της
λομιταπίδης με την σιμβαστατίνη και τη βαρφαρίνη αυξάνει την συγκέντρωση των τελευταίων κατά 1,7
και 1,3 φορές αντίστοιχα, ενώ η συγχορήγηση με κετοκοναζόλη αυξάνει την συγκέντρωση της λομιτα-
πίδης [6].
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Συμπεράσματα
Η μιπομερσένη και η λομιταπίδη επιφέρουν σημαντική ελάττωση της LDL χοληστερόλης και είναι εγκε-
κριμένα για τη θεραπεία της ομόζυγης οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας στις ΗΠΑ (η λομιταπίδη και
στην Ευρώπη). Ωστόσο, δεν είναι γνωστή η επίδρασή τους στα καρδιαγγειακά συμβάματα, όπως και οι
μακροχρόνιες επιπτώσεις της λιπώδους διήθησης του ήπατος που προκαλούν και τα δύο φάρμακα. Όσον
αφορά τους αναστολείς της CETP, επιφέρουν σημαντική αύξηση της HDL χοληστερόλης, αλλά δεν είναι
σαφές αν η HDL χοληστερόλη που παράγεται στους ασθενείς που λαμβάνουν αυτά τα φάρμακα διατηρεί
την αντιαθηρογόνο δράση της. Οι μεγάλες μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη θα δώσουν οριστικές απαν-
τήσεις για το ρόλο των αναστολέων της CETP στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων.
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PCSK9 inhibition: Mechanistic Insights into a new therapeutic approach for the
lowering of LDL cholesterol

Dr. Gilles Lambert
Faculté de Médecine 

Université de Nantes (France)

Lowering LDL cholesterol (LDL-C) confers cardiovascular benefits for patients with hypercholes-
terolemia resulting from genetic and/or lifestyle factors. Proprotein convertase subtilisin/kexin type
9 (PCSK9) is a key regulator of LDL-C metabolism.  Secreted from liver cells, circulating PCSK9 binds
to the LDL receptor and is subsequently internalized with the receptor, thereby promoting its cellular
degradation. As a result, PCSK9 gain-of-function mutations are causatively associated with familial
hypercholesterolemia, whereas PCSK9 loss-of-function mutations are associated with very low LDL-
C levels and a reduced cardiovascular risk. Preventing PCSK9-mediated LDL receptor degradation, in
particular with monoclonal antibodies, is a novel strategy to further lower LDL-C, especially in patients
with severe forms of hypercholesterolemia with elevated LDL-C despite maximal conventional treat-
ment and/or in those intolerant to conventional therapies. The safety and efficacy of these novel ther-
apeutic agents will be discussed with respect to recent clinical trials targeting PCSK9, as well as case
studies of inherited hypolipidemias and of animal models that confer very low LDL-C because of PCSK9
deficiency. 
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