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Ορισμένα από τα καρδιολογικά φάρμακα μπορούν να επηρεάσουν την εμφάνιση ή και 
εξέλιξη του Σακχαρώδους Διαβήτη, όπως και διαβητολογικά φάρμακα μπορούν να 
επηρεάσουν την εξέλιξη καρδιολογικών νόσων (Εικόνα 1). Παράδειγμα είναι η ροσι-
γλιταζόνη, ένα υποσχόμενο διαβητολογικό φάρμακο τη δεκαετία του 2000: οι χρήστες 
της εμφάνισαν επιδείνωση καρδιακής ανεπάρκειας, λόγω της ανεπιθύμητης ενέργειάς 
της που αφορούσε την κατακράτηση υγρών. Υπήρξαν καρδιαγγειακά συμβάματα και 
θάνατοι, και η Ευρωπαϊκή Ένωση την απέβαλε από την αγορά το 2010. Ο Αμερικάνικος 
FDA (Food and Drug Administration) επιβάλλει έκτοτε για τα διαβητολογικά φάρμακα, 
τη διεξαγωγή μελετών που να αποδεικνύουν τη μη επιβλαβή τους δράση όσον αφορά 
τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Παρακάτω θα αναφερθούμε σε τρεις κατηγορίες καρδιολογικών φαρμάκων που έχουν 
κατηγορηθεί για συμμετοχή στην εμφάνιση Σακχαρώδους Διαβήτη.
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Εικόνα 1.
Η «διαλεκτική» μεταξύ των καρδιολο-
γικών και διαβητολογικών φαρμάκων, 
και των νόσων που θεραπεύουν.

Διουρητικά
Τα θειαζιδικά διουρητικά είναι φάρμακα πρώτης γραμμής όσον αφορά τη θεραπεία της 
αρτηριακής υπέρτασης. Η κατηγορία αυτή των φαρμάκων εμποδίζει την επαναπρόσλη-
ψη νατρίου από τους νεφρούς (και συνεπώς το νάτριο «ακολουθούν» και υγρά που απο-
βάλονται ρίχνοντας την πίεση). Επίσης, με τα ούρα απεκκρίνεται και κάλιο, συντελώντας 
στην εμφάνιση υποκαλιαιμίας. Η τελευταία αυτή κατάσταση συνδέεται με την έκκριση 
ινσουλίνης και την επαναπρόσληψη γλυκόζης από τον μυϊκό και λιπώδη ιστό.

Με τη μελέτη ALLHAT (Antihypertensive and Lipid – Lowering Treatment to Prevent 
Heart Attack Trial), συνδέθηκε η χρήση θειαζιδικών διουρητικών και υπεργλυκαιμίας. 
Με τη μελέτη αυτή, που έγινε το 2006 και συμμετείχαν 18.000 ασθενείς, οι λαμβάνοντες 
διουρητικό είχαν περισσότερες στατιστικές πιθανότητες να εμφανίσουν Σακχαρώδη 
Διαβήτη, από τους ασθενείς που λάμβαναν α-ΜΕΑ (ανταγωνιστή μετατρεπτικού ενζύ-
μου) ή αποκλειστή διαύλων ασβεστίου.
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Τα προαναφερθέντα συμπεράσματα επιβεβαιώθηκαν και με τις μελέτες Nurses’ Health 
Study (NHS) I & II, όπως και με τη Health Professionals Follow–Up Study (HPFS). 

Συμπερασματικά, τα διουρητικά είναι φάρμακα πρώτης γραμμής στην αντιμετώπιση της 
αρτηριακής υπέρτασης λόγω του ότι είναι αποτελεσματικά, οικονομικά και με λίγες ανε-
πιθύμητες ενέργειες. Παρ’ όλα αυτά οι ασθενείς με προδιαβήτη, παράγοντες κινδύνου, 
οικογενειακό ιστορικό, θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά το γλυκαιμικό τους προφίλ.

β - αποκλειστές
Αυτή είναι μία ακόμη κατηγορία αντιυπερτασικών φαρμάκων, αλλά χρησιμοποιούνται 
και ενάντια σε αρρυθμίες και καρδιακή ανεπάρκεια. Πάλι από τις μελέτες NHS I & II, και 
HPFS (προηγούμενη παράγραφος), φάνηκε ότι ο κίνδυνος ανάπτυξης Σακχαρώδους 
Διαβήτη ήταν 20% με 28% μεγαλύτερος σε αυτούς που λάμβαναν β-ανταγωνιστές από 
αυτούς που λάμβαναν άλλη κατηγορία φαρμάκου.

Η επίδραση των φαρμάκων αυτών στην εμφάνιση Σακχαρώδους Διαβήτη πιθανόν οφεί-
λεται στις παρακάτω δράσεις των β-αποκλειστών:

• Αλλαγή στη δραστηριότητα της λιπάσης λιποπρωτεϊνών

• Αλλαγή στην απελευθέρωση ινσουλίνης από το β-κύτταρο (πάγκρεας)

• Αύξηση σωματικού βάρους

• Περιφερική αγγειοσύσπαση

Τα ευχάριστα νέα έρχονται από τις μελέτες ότι όλοι οι β-αποκλειστές δεν είναι ίδιοι 
στην πιθανότητα εμφάνισης Διαβήτη. Οι βήτα-1 υποδοχείς βρίσκονται κυρίως στην 
καρδιά, ενώ οι βήτα-2 βρίσκονται και στις αρτηρίες, μύες, κύτταρα παγκρέατος, ήπαρ. 
Χρησιμοποιώντας λοιπόν τους νεότερους, εκλεκτικούς (κυρίως για βήτα-1) αποκλει-
στές, δεν επηρεάζουμε τη σύνθεση και ρύθμιση της ινσουλίνης. Σε αντίθεση με παλαι-
ότερα φάρμακα (προπρανολόλη), περισσότερη ασφάλεια έχουν οι εκλεκτικοί αποκλει-
στές μετοπρολόλη, νεμπιβολόλη, καρβεδιλόλη και βισοπρολόλη.

Στατίνες
Οι στατίνες είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στον έλεγχο της χοληστερόλης, και ιδιαίτερα 
της «κακής» χοληστερόλης LDL (Low Density Lipoprotein). Η τελευταία είναι κύριος 
παράγοντας κινδύνου για τη δημιουργία της ενδαγγειακής αθηρωματικής πλάκας και 
την πρόκληση καρδιαγγειακών συμβαμάτων και θανάτων (Εικόνα 2). Οι στατίνες, που η 
ευνοϊκή τους δράση θεμελιώθηκε τις δεκαετίες 1990-2000, έχουν και «πλειοτροπικές 
δράσεις», που είναι η προστασία του ενδοθηλίου των αγγείων από φλεγμονή και αγγει-
όσπασμο. Μάλιστα ο συνδυασμός στατίνης, β-αποκλειστή (προηγούμενη παράγραφος) 
και αντιαιμοπεταλιακού (ασπιρίνης ή κλοπιδoγρέλης), θεωρείται η ιδανική «φαρμακο-
λογική τριάδα» για την πρόληψη της Στεφανιαίας Νόσου.

Τα «άσχημα» νέα ήρθαν από τη μελέτη WOSCOPS (West of Scotland Coronary 
Prevention Study, 2001): για τους ασθενείς που λάμβαναν στατίνη για 4 έτη, υπήρξε 
ένας επιπλέον ασθενής που ανέπτυξε Σακχαρώδη Διαβήτη (σε σύγκριση με την ομάδα 
ελέγχου). Παρ’ όλα αυτά, αποδείχθηκε και η υψηλή ωφέλεια των στατινών: την ίδια 
περίοδο, αποφεύχθηκαν 5,4 θάνατοι από εμφράγματα.

Μελέτες συνέδεσαν την ανάπτυξη Διαβήτη 
με υψηλές δόσεις ισχυρών στατινών: η 
JUPITER (2008) χρησιμοποίησε ροσουβα-
στατίνη 20mg και η SPARCL (2011) ατορ-
βαστατίνη 20mg, προκαλώντας αύξηση 
στα περιστατικά Σακχαρώδους Διαβήτη. 
Σημαντική λοιπόν είναι η ισχύς της στα-
τίνης για την πιθανότητα ανάπτυξης 
Διαβήτη: ατορβαστατίνη, ροσουβαστατίνη 
(ισχυρές) έναντι πραβαστατίνης, σιμβα-
στατίνης, φλουβαστατίνης («ελαφρύτε-
ρες»). Όπως και η δοσολογία: μεγαλύτερη 
δόση σε mg, περισσότερο αυξημένος κίν-
δυνος Διαβήτη.

Από μελέτες επίσης, έχει αποδειχθεί 
ότι Σακχαρώδη Διαβήτη θα αναπτύξουν 
(με μεγαλύτερη στατιστική πιθανότη-
τα), οι ασθενείς που λαμβάνουν στατίνη 
και έχουν υψηλούς παράγοντες κινδύ-
νου: γλυκόζη αίματος νηστείας>100mg/
dL/HBA

1c
>6%, BMI>30Kg/m2, αρτηρια-

κή υπέρταση, τριγλυκεριδαιμία. Αυτοί οι 
ασθενείς θα πρέπει να ακολουθούν υγι-
εινοδιαιτητικές συνήθειες, να λαμβάνουν 
αγωγή και να παρακολουθούν το λιπιδαι-
μικό και γλυκαιμικό προφίλ τους τακτικά. 
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Έχουν δημιουργηθεί αλγόριθμοι που περιλαμβάνουν τους πραναφερθέντες παράγο-
ντες κινδύνου και «προβλέπουν» την ανάπτυξη Διαβήτη. Τέτοιος αλγόριθμος είναι το 
FINDRISC 2014 (FINnish Diabetes Risk Score). Περιλαμβάνει λιπιδαιμικούς και γλυκαι-
μικούς παράγοντες, βάρος σώματος, και με βαθμολογία >15 ο ασθενής (που λαμβάνει 
στατίνη) έχει υψηλή πιθανότητα ανάπτυξης Διαβήτη. Πρέπει λοιπόν να ακολουθήσει δί-
αιτα, απώλεια βάρους, άσκηση και ελαττωση των τιμών των βιοχημικών του μετρήσεων.

Συνοψίζοντας, ο κίνδυνος ανάπτυξης Σακχαρώδους Διαβήτη σε ασθενείς που λαμ-
βάνουν στατίνη μειώνεται με τη λήψη μικρότερων δόσεων ή ελαφρύτερων μορφών 
στατίνης και αυστηρό έλεγχο των υπολοίπων παραγόντων κινδύνου. Αυτοί που έχουν 
υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης Διαβήτη, πρέπει να ελέγχουν το γλυκαιμικό τους προφίλ 
τακτικά. 

Συμπέρασμα
Τα καρδιολογικά φάρμακα είναι αναντικατάστατα «όπλα» στην φαρέτρα του καρδιολό-
γου. Ο κίνδυνος για την ανάπτυξη Σακχαρώδους Διαβήτη υπάρχει, αλλά είναι αμελητέος 
μπροστά στο τεράστιο όφελος που προσφέρουν τα φάρμακα αυτά όσον αφορά την πρό-
ληψη του καρδιαγγειακού θανάτου και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών 
(Εικόνα 3).

Εικόνα 2.
Η αθηροσκλήρωση, με την αθηρωματική πλάκα 
στο εσωτερικό του αγγείου, έχει κύρια γενεσιουρ-
γό αιτία, τα μόρια της «κακής» χοληστερόλης LDL.

Εικόνα 3.
Αναντικατάστατα τα καρδιολογικά φάρμακα  
στην πρόληψη εμφραγμάτων και καρδιαγγειακών 
θανάτων.

Θα αποφύγουμε τη διαταραχή του με-
ταβολισμού ινσουλίνης και γλυκόζης, 
χρησιμοποιώντας καρδιοεκλεκτικούς 
β-αποκλειστές και μικρότερες δόσεις ή 
ελαφρύτερες στατίνες (όπου αυτό είναι 
δυνατόν και πάντα σε συμφωνία με τις 
κατευθυντήριες καρδιολογικές οδηγίες/
guidelines). Ο ασθενής που λαμβάνει τα 
προαναφερθέντα καρδιολογικά φάρμακα, 
θα πρέπει σε συνεργασία με τον ιατρό του, 
να ρυθμίζει τους υπόλοιπους παράγοντες 
κινδύνου και με τους διάφορους αλγόριθ-
μους να εξετάζει αν πραγματικά υπάρχει 
κίνδυνος έτσι ώστε να αυξήσει την προ-
σοχή του.
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