
Σακχαρώδης  ∆ιαβήτης  και Στεφανιαία Νόσος  
( από την πλευρά του ενδοκρινολόγου )
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Juutilainen A, et al. Diabetes Care 2008; 31:714–719

Σ∆ και Ολική Θνητότητα

834 Σ∆,  1294 υγιείς, 18 έτη παρακολούθηση

68% vs 19.5%



Juutilainen A, et al. Diabetes Care 2008; 31:714–719







Hazard ratios (HRs) for vascular outcomes in people with versus those 
without diabetes at baseline 
Analyses were based on 530 083 participants. 

Lancet 2010; 375: 2215–22Lancet 2010; 375: 2215–22



FRAMINGHAM STUDY 

Am J Med 1991;90(Supp 2A):56S-61S.
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Impact of Intensive Therapy for Diabetes:  Summary of Major Clinical Trials

Study Microvasc CVD Mortality

UKPDS      
DCCT / EDIC*       

ACCORD   
ADVANCE   

VADT   

Long Term Follow

Initial Trial 

* in T1DM
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Εκτίμηση της επίδρασης των υπογλυκαιμικών
φαρμάκων  στα καρδιαγγειακά συμβάματα 
ώστε να χρησιμοποιούνται φάρμακα με
τεκμηριωμένο καρδιαγγειακό όφελος



Metformin in Overweight Patients

• compared with conventional policy 

32% risk reduction in any diabetes-related endpoints p=0.0023
42% risk reduction in diabetes-related deaths p=0.017
36% risk reduction in all cause mortality p=0.011
39% risk reduction in myocardial infarction p=0.01

UKPDS 34







FDA (2008): έγκριση  αντιδιαβητικών φαρμάκων

2 βήματα έγκρισης: 

1ο σημαντική μείωση της υπεργλυκαιμίας

2ο βεβαίωση καρδιαγγειακής ασφάλειας
- Το φάρμακο να μην  προκαλεί αύξηση κινδύνου για 
καρδιαγγειακά συμβάματα

FDA 2008
• Fisman and Tenenbaum,

Cardiovasc Diabetol , 2015



Αν στις μικρής διάρκειας  μελέτες φάσης 2 ή 3 με μικρό αριθμό ασθενών   το ανώτερο όριο του 
95% του διαστήματος αξιοπιστίας είναι < 1.3 τότε το φάρμακο θεωρείται καρδιαγγειακά 
ασφαλές και μπορεί να κυκλοφορήσει. 
Αν είναι μεταξύ 1.3 – 1.8 τότε κυκλοφορεί αλλά πρέπει την επόμενη πενταετία πρέπει να κάνει 
μεγάλη μελέτη καρδιαγγειακής ασφάλειας



Diabetes Care. 2011:34;S101–S106.







Diabetes Care 2018;41:14–31
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Lancet 366, No. 9493, p1279–1289, 8 October 2005



Diabetes Care 2017 Jan; 40 (Supplement 1)
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Η μελέτη LEADER σχεδιάστηκε με σκοπό να αξιολογηθεί 
η καρδιαγγειακή ασφάλεια της λιραγλουτίδης  όταν αυτή 
χορηγείται στη συνήθη θεραπευτική αγωγή   σε ασθενείς 
με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (T2DM) και
εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο

N Engl J Med 2016; 375:311-322





N Engl J Med 2016;375:311-22





Η μελέτη  EMPA-REG OUTCOME σχεδιάστηκε με σκοπό 
να αξιολογηθεί η καρδιαγγειακή ασφάλεια της   
εμπαγλιφλοζίνης όταν αυτή χορηγείται στη συνήθη 
θεραπευτική αγωγή   σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη 
τύπου 2 (T2DM) και εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο







nejm.org on June 25, 2017

Η μελέτη  CAMVAS σχεδιάστηκε με σκοπό να αξιολογηθεί η 
καρδιαγγειακή και νεφρική ασφάλεια της   καμπαγλιφλοζίνης 
όταν αυτή χορηγείται στη συνήθη θεραπευτική αγωγή   σε 
ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (T2DM) και
εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο



nejm.org on June 25, 2017



nejm.org on June 25, 2017



Possible mechanisms that could contribute to the reduction of CV
mortality by empagliflozin in the EMPA-REG OUTCOME study Diabetes Care 2016 May; 39(5): 717-725



2016 European Guidelines on cardiovasculardisease prevention in clinical practice



In patients with type 2 diabetes and established atherosclerotic 
cardiovascular disease, antihyperglycemic therapy should 
begin with lifestyle management and metformin and 
subsequently incorporate an agent proven to reduce major 
adverse cardiovascular events and cardiovascular mortality 
(currently empagliflozin and liraglutide), after considering drug-
specific and patient factors β.τ Α

In patients with type 2 diabetes and established 
atherosclerotic cardiovascular disease, after lifestyle 
management and metformin, the antihyperglycemic agent 
canagliflozin may be considered to reduce major adverse 
cardiovascular events, based on drug-specific and patient 
factors                                                β.τ C

Diabetes Care 2017 Jan; 40 (Supplement 1)



ADA/EASD Position Statement

Diabetes Care 2017 Jan; 40 (Supplement 1)



Diabetes Care 2018 Jan; 40 (Supplement 1)



Μείωση του  κινδύνου και αντιμετώπιση 
της ΚΑΝ στο Σ∆   

Καρδιαγγειακός έλεγχος ? - παρέμβαση ?

 σε ασυμπτωματικά άτομα με Σ∆ 
 σε γνωστό καρδιοπαθή ασυμπτωματικό με Σ∆

• ρύθμιση σακχάρου
• ρύθμιση  ΑΠ
• ρύθμιση δυσλιπιδαιμίας
• αντιαιμοπεταλιακά
• διακοπή καπνίσματος  
• υγιεινοδιαιτιτική  παρέμβαση



N Engl J Med 1998; 339:229-234

the seven-year incidence of myocardial infarction (fatal and nonfatal) among 
1373 nondiabetic subjects with the incidence among 1059 diabetic subjects, all 
from a Finnish population-based study.





πως θα διερευνίσουμε καρδιολογικά
έναν ασυμτωματικό διαβητικό ασθενή 

• για ποιό  λόγο θα στείλω καρδιολογικό έλεγχο

• ποιές εξετάσεις θα στείλω

• αν βρω ΚΑΝ πρώιμα βοηθά η παρέμβαση
στη μείωση νοσηρότητας  - θνητότητας



Sreening  Test

• ΗΚΓ ηρεμίας
• test κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα

με ή χωρίς απεικόνιση ( θάλλιο, κ.λ.π)
• φαρμακευτικό test κοπώσεως 

( αδενοσίνη - δοβουταμίδη ( + echo)
• μέτρηση score Ca στεφανιαίων αρτηριών 

( CAC score )
• στεφανιογραφία ( αξονική – κλασσική )



άνδρας  68 ετών με Σ∆ 2 από 10ετίας καπνιστής  

Βρίσκεται σε : αντιδιαβητική αγωγή, στατίνη, 
a-MEA, ασπιρίνη,

Ασυμτωματικός

Κλινική εξέταση τελείως φυσιολογική 

A1C : 6.7%, ΑΠ: 135/85 mm/Hg, LDL: 82 mg/dl

δεν έχει κάνει ποτέ test κοπώσεως 
δεν έχει κάνει ποτέ triplex καρωτίδων 

χρειάζεται να σταλεί κάποιος έλεγχος
( και ποιός ) μήπως έχει ΚΑΝ 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1



Τι εξετάσεις θα στείλω

• Triplex καρωτίδων

• Triplex καρδιάς

• ΗΚΓ

• Test κοπώσεως – παραπομπή σε καρδιολόγο 



μπορεί ο πρώιμος καρδιολογικός έλεγχος ( screening)
να μειώσει την νοσηρότητα και θνητότητα από ΣΝ ??

ΝΑΙ

ΟΧΙ



• ο γιατρός τον στέλνει να κάνει triplex καρωτίδων
και τον παραπέμπει στον καρδιολόγο για έλεγχο ΚΑΝ

• το triplex καρωτίδων έδειξε στένωση 70% στη ∆ΕσΚ

• o καρδιολόγος  κάνει test κοπώσεως με θάλλιο το οποίο
είναι θετικό για σιωπηλή ισχαιμία 

• τον παραπέμπει για στεφανιογραφία που βρίσκει 
ύπαρξη ΣΝ ( στένωση 80% στην RCA )



Ποια θα πρέπει να είναι η παρέμβαση 
ώστε να μειωθεί η νοσηρότητα και 
θνητότητα από την ΣΝ

• αγγειοπλαστική με Des στην RCA

• παραπομπή για εγχείρηση CABG

• συνέχιση της φαρμακευτικής αγωγής 
και οδηγίες για διακοπή καπνίσματος 



συστήθηκε αγγειοπλαστική με Des στην RCA

μπορεί η παρέμβαση με PCI/CABG να μειώσει τη 
νοσηρότητα και θνητότητα  από ΣΝ σε ασυμτωματικό
ασθενή με Σ∆ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ



μπορεί η παρέμβαση με PCI/CABG να αυξήσει τη 
νοσηρότητα και θνητότητα  από ΣΝ σε ασυμτωματικό
ασθενή με Σ∆ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ





μπορεί ο πρώιμος καρδιολογικός έλεγχος ( screening)
να μειώσει την νοσηρότητα και θνητότητα από ΣΝ ??





JAMA December 3, 2014 Volume 312, Number 21

The FACTOR-64 Randomized Clinical Trial



BMJ Open 2017;7:e015089. doi:10.1136/bmjopen-2016-015089

Forest plot and TSA of screening versus no 
screening for all-cause mortality outcome

Forest plot and TSA of screening versus 
no screening for cardiac events outcome



μπορεί η παρέμβαση με PCI/CABG να μειώσει τη 
νοσηρότητα από ΣΝ σε ασυμτωματικό ασθενή με Σ∆ ??



NEJM 2007, 356 : 1503

COURAGE) trial : 2287 άτομα ( Σ∆ 30%)με  σταθερή ΣΝ



BARI 2D Study Group, NEJM 2009

2368 άτομα με Σ∆2 και σταθερή  ΣΝ



μπορεί η παρέμβαση με PCI/CABG να αυξήσει τη 
νοσηρότητα και θνητότητα  από ΣΝ σε ασυμτωματικό
ασθενή με Σ∆ 

• περιεγχειρητική νοσηρότητα / θνητότητα
• κόστος
• ακτινοβολία
• αύξηση του κινδύνου αιμορραγικών εκδηλώσεων
από διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή

• αύξηση του κινδύνου θρόμβωσης  stent επί μη
συμμόρφωσης στη διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή



In asymptomatic patients, routine screening for 
coronary artery disease is not recommended as it 
does not improve outcomes as long as 
atherosclerotic cardiovascular disease risk factors 
are treated.  

β.τ A

Diabetes Care Volume 41, Supplement 1, January 2018



Consider investigations for coronary artery disease 
in the presence of any of the following: 
• atypical cardiac symptoms (e.g., unexplained dyspnea, 

chest discomfort)
• signs or symptoms of associated vascular disease 

(carotid bruits, transient ischemicattack, stroke, claudication) 
• peripheral arterial disease
• electrocardiogram abnormalities (e.g., Q waves)

β.τ E

Diabetes Care Volume 41, Supplement 1, January 2018





ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ο καρδιολογικός έλεγχος των ατόμων με Σ∆ 
πρέπει να περιλαμβάνει ένα λεπτομερές ιστορικό, 
καλή κλινική εξέταση, και ΗΚΓ νηστείας 
( + echo σε υπερτασικούς ) 

∆ΕΝ υπάρχουν ενδείξεις οφέλους από τον προσυμτωματικό
έλεγχο για την ύπαρξη ΣΝ ( test κοπώσεως κ.λ.π) σε 
ασυμπτωματικούς ασθενείς 

Σε άτομα με Σ∆ αντιμετωπίστε με  επιθετική φαρμακευτική αγωγή 
( αντιδιαβητικά, στατίνη,  a-MEA ή άλλα αντιυπερτασικά, ασπιρίνη )
τους παράγοντες κινδύνου για ΣΝ


