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Ο επιπολασμός του διαβήτη αυξάνεται παγκοσμίως
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Οι επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 σε διάφορα όργανα

Εγκεφαλικό επεισόδιο
Διαβητική
αμφιβληστροειδοπάθεια
Κύρια αιτία τύφλωσης σε ενήλικες
παραγωγικής ηλικίας

1.2 έως 1.8 αύξηση του
κινδύνου για εγκεφαλικό
επεισόδιο

Καρδιαγγειακή νόσος
75% των ασθενών με
διαβήτη πεθαίνουν
εξαιτίας καρδιαγγειακών
συμβαμάτων

Διαβητική
νεφροπάθεια
Κύρια αιτία τελικού σταδίου
νεφρικής ανεπάρκειας

Fong 2003; Molitch 2003; Kannel 1990; Gray 1997; Mayfield 2003

Διαβητική
νευροπάθεια
Κύρια αιτία μη τραυματικού
ακρωτηριασμού των κάτω
άκρων

Συνύπαρξη υπέρτασης και σακχαρώδη διαβήτη

Hypertension in diabetes study (HDS)
39% των ασθενών με νεοδιαγνωσμένο ΣΔ είχαν ΑΠ ( ΣΑΠ > 160 mm Hg ή ΔΑΠ > 90 mm Hg)
Επιδημιολογικές μελέτες US & UK
60% των ασθενών > 75 ετών με ΣΔ είχαν ΑΥ
Major SG. Arch Intern Med. 1929;44(6):797-812. Hypertension in Diabetes Study Group. J Hypertens. 1993;11:309–317. Prescott-Clarke P, Primatesta
P (eds). Health survey for England. 1995. Harris MI, Cowie CC, Stern MP (eds). Diabetes in America. Washington, DC: NIH, NIDDK, 1995

Συνύπαρξη παραγόντων κινδύνου σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη
•

Το ποσοστό των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη που επιτυγχάνουν τους στόχους το
2010 ήταν:
– 52.2% για το γλυκαιμικό στόχο (ΗbA1c < 7%)
– 56.8% για την LDL-χοληστερόλη
– 51.3% για την αρτηριακή πίεση
– 14.3% για το συνδυαστικό στόχο HbA1c, αρτηριακής πίεσης και LDL-χοληστερόλης

Ali et al. N Engl J Med. 2013;368(17):1613-1624

Επιπτώσεις από συνύπαρξη ΑΥ και ΣΔ σε μακρο- & μικροαγγειοπάθεια
Δεν υπάρχουν όρια για τη συστολική αρτηριακή πίεση σε ότι αφορά τις επιπλοκές του
διαβήτη και οι χαμηλότερες τιμές αρτηριακής πίεσης σχετίζονται με λιγότερες
επιπλοκές
Για κάθε 10 mm Hg μείωση της αρτηριακής πίεσης σε ασθενείς με διαβήτη
παρατηρείται μία μείωση:
•

12% των θανάτων

•

12% των εμφραγμάτων του μυοκαρδίου

•

16% των ακρωτηριασμών ή των θανάτων από περιφερική αρτηριακή νόσο

•

13% των μικροαγγειακών επιπλοκών

Adler et al. BMJ. 2000;321(7258):412-419

Η σημασία της ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης στο σακχαρώδη διαβήτη
•

Μελέτη UKPDS 38: Ελάττωση των μικρο- και μακροαγγειακών επιπλοκών σε ασθενείς
που ρύθμισαν την αρτηριακή τους πίεση (< 150/85 mm Hg) σε σχέση με τους
ασθενείς που στόχευαν σε αρτηριακή πίεση < 180/105 mm Hg.
Θάνατοι σχετιζόμενοι με διαβήτη

UK Prospective Diabetes Study Group. BMJ. 1998;317(7160):703-713

Θανατηφόρο και μη θανατηφόρο ΑΕΕ

Γιατί είναι αυξημένη η επίπτωση των επιπλοκών της ΑΥ στους ασθενείς με ΣΔ;
•

Αυξημένος καρδιαγγειακός κίνδυνος ασθενών με ΣΔ

•

Δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος, διαταραχή κιρκάδιου ρυθμού,
non-dipping, αυξημένο 24ωρο φορτίο ΑΠ για οποιαδήποτε τιμή ΑΠ στο ιατρείο

•

Διαταραχή αυτορύθμισης των αγγείων, αυξημένες πιέσεις διήθησης των μικρών
αγγείων που τελικά οδηγούν σε μικροαγγειακές επιπλοκές

•

Σκλήρυνση μεγάλων αγγείων, αύξηση πίεσης παλμού και διακύμανσης της ΑΠ

Williams B. JAMA. 2015;313(6):573-574

ADA Standards of Medical Care in Diabetes - 2015
Διάγνωση

•

Μέτρηση αρτηριακής πίεσης σε κάθε επίσκεψη στο ιατρείο (αν βρεθεί υψηλή,
επιβεβαίωση σε δεύτερο χρόνο)
Επίπεδο τεκμηρίωσης Β

•

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η 24-ωρη καταγραφή ΑΠ στο σπίτι σχετίζεται καλύτερα με τον
καρδιαγγειακό κίνδυνο (μπορεί να αποκαλύψει υπέρταση της λευκής μπλούζας ή
κεκαλυμμένη αρτηριακή υπέρταση). Ωστόσο τα οφέλη από τη μείωση της αρτηριακής
πίεσης σε ασθενείς με διαβήτη έχουν προκύψει από μελέτες με μέτρηση της ΑΠ στο
ιατρείο.
Sega et al. Circulation 2005;111(14):1777-1783

American Diabetes Association. Diabetes Care. 2015;38(suppl 1):S49-S57

ADA Standards of Medical Care in Diabetes - 2015
Στόχοι

•

Στόχος συστολική αρτηριακή πίεση (ΣΑΠ) < 140 mm Hg
Επίπεδο τεκμηρίωσης Α

•

Αυστηρότεροι στόχοι ΣΑΠ (< 130 mm Hg) μπορεί να είναι κατάλληλοι για ορισμένους
ασθενείς (π.χ. νεότεροι) αν δεν αυξάνουν υπέρμετρα το θεραπευτικό φορτίο
Επίπεδο τεκμηρίωσης C

•

Στόχος διαστολικής αρτηριακής πίεσης (< 90 mm Hg)
Επίπεδο τεκμηρίωσης A

•

Αυστηρότεροι στόχοι ΔΑΠ (< 80 mm Hg) μπορεί να είναι κατάλληλοι για ορισμένους
ασθενείς (π.χ. νεότεροι) αν δεν αυξάνουν υπέρμετρα το θεραπευτικό φορτίο
Επίπεδο τεκμηρίωσης Β

American Diabetes Association. Diabetes Care. 2015;38(suppl 1):S49-S57

Ποια είναι η αρτηριακή πίεση στόχος σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη;
•

Συστολική αρτηριακή πίεση < 140 mm Hg

•

Διαστολική αρτηριακή πίεση < 90 mm Hg
Expert Opinion – Grade E

•

Οι στόχοι αυτοί είναι χαλαρότεροι σε σχέση με την προηγούμενη οδηγία JNC-7
(αρτηριακή πίεση στόχος σε ασθενείς με διαβήτη < 130/80 mm Hg)

James et al. JAMA. 2014;311(5):507-520
Standards of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care. 2015;38(suppl 1):S49-S57

Η χαλάρωση των στόχων σε ασθενείς με σακαχαρώδη διαβήτη δικαιολογείται
από...
•

Την απουσία στοιχείων που να υποστηρίζουν τα οφέλη από την περαιτέρω ελάττωση
της αρτηριακής πίεσης < 140/90 mm Hg
– μικρή ελάττωση των εγκεφαλικών επεισοδίων

•

Την εναρμόνιση των στόχων αρτηριακής πίεσης με αυτούς του γενικού πληθυσμού
χωρίς συννοσηρότητα για αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κατευθυντήριων
οδηγιών

•

Την ελάττωση του θεραπευτικού φορτίου για τους ασθενείς

Arguedas et al. Cochrane Database Syst Rev. 2013;10:CD008277

ONTARGET: γραμμική συσχέτιση ΣΑΠ και ελάττωσης κινδύνου για ΑΕΕ

Redon et al. J Am Coll Cardiol. 2012;59(1):74-83

Ακόμη αυστηρότεροι στόχοι αρτηριακής πίεσης...
•

Μελέτη ACCORD: Οι αυστηρότεροι στόχοι αρτηριακής πίεσης (< 120 mm Hg vs. < 140
mm Hg) δεν σχετίζονται με μείωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ασθενείς με
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

ACCORD Study Group. N Engl J Med. 2010;362(17):1575-1585

Μελέτη HOT: ιδανικός στόχος διαστολικής αρτηριακής πίεσης

•

18790 ασθενείς με διαστολική αρτηριακή πίεση (ΔΑΠ) 100-115 mm Hg
τυχαιοποιήθηκαν σε :
– στόχο ΔΑΠ ≤ 90 mm Hg
– στόχο ΔΑΠ ≤ 85 mm Hg

– στόχο ΔΑΠ ≤ 80 mm Hg
παράλληλα με τη χορήγηση ασπιρίνης (75 mg ημερησίως) ή εικονικού φαρμάκου

•

Στην υπο-ομάδα των ασθενών με
σακχαρώδη διαβήτη σημειώθηκαν
λιγότερα συμβάματα στην ομάδα των
ασθενών με ΔΑΠ στόχο ≤ 80 mm Hg σε
σχέση την ομάδα με στόχο ΔΑΠ ≤ 90 mm
Hg (p = 0.005)

Hansson et al. Lancet. 1998;351(9118):1755-1762

Εντατικοί vs. τυπικοί στόχοι αρτηριακής πίεσης σε ασθενείς με σακχαρώδη
διαβήτη τύπου 2
•

Στόχοι αρτηριακής πίεσης σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2
– εντατικοί στόχοι (< 130/80 mm Hg)
– συμβατικοί στόχοι (ΣΑΠ < 140-160 mm Hg και ΔΑΠ < 100 mm Hg)

•

Θνησιμότητα
– ελάττωση σχετικού κινδύνου 0.76; 95% CI 0.55 έως 1.05

•

Έμφραγμα μυοκαρδίου
– ελάττωση σχετικού κινδύνου 0.93; 95% CI 0.80 έως 1.08

•

Εγκεφαλικό επεισόδιο
– ελάττωση σχετικού κινδύνου 0.65; 95% CI 0.48 έως 0.86)
– ελάττωση απόλυτου κινδύνου (-0.01; 95% CI -0.02 έως 0.00)

McBrien et al. Arch Intern Med. 2012;172(17):1296-303

ADA Standards of Medical Care in Diabetes - 2015
Θεραπεία
•

Αλλαγή τρόπου ζωής για ασθενείς με αρτηριακή πίεση > 120/80 mm Hg
Επίπεδο τεκμηρίωσης Β

•

Τα υγιεινοδιαιτητικά μέτρα περιλαμβάνουν:
– απώλεια βάρους (για υπέρβαρους ή παχύσαρκους)
– μειωμένη πρόσληψη νατρίου (< 2300 mg/ημέρα)
– αυξημένη πρόσληψη καλίου

– αύξηση σωματικής δραστηριότητας
Επίπεδο τεκμηρίωσης Β

•

Έναρξη φαρκακευτικής αγωγής για ασθενείς με αρτηριακή πίεση > 140/90 mm Hg
Επίπεδο τεκμηρίωσης Α

American Diabetes Association. Diabetes Care. 2015;38(suppl 1):S49-S57

ADA Standards of Medical Care in Diabetes - 2015
Θεραπεία

•

Συνήθως απαιτείται θεραπεία με πολλαπλούς φαρμακευτικούς παράγοντες
Επίπεδο τεκμηρίωσης Β

•

Η φαρμακευτική αγωγή να περιλαμβάνει:
– αναστολέα του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης Ι (α-ΜΕΑ) ή
– αναστολέα υποδοχέων της αγγειοτενσίνης (ARB)
Επίπεδο τεκμηρίωσης B

•

Μέτρηση επιπέδων κρεατινίνης/eGFR και καλίου σε ασθενείς που λαμβάνουν α-ΜΕΑ,
ARBs ή διουρητικά
Επίπεδο τεκμηρίωσης Ε

•

Σε εγκύους με σακχαρώδη διαβήτη οι στόχοι αρτηριακής πίεσης είναι 110-129/65-79
mm Ηg (α-ΜΕΑ και ARBs αντενδείκνυνται).
Επίπεδο τεκμηρίωσης Ε

American Diabetes Association. Diabetes Care. 2015;38(suppl 1):S49-S57

Διαφέρουν τα αντιυπερτασικά φάρμακα σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη;
•

Σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη η αντιυπερτασική αγωγή μπορεί να ξεκινάει με:
– θειαζιδικά διουρητικά
– αποκλειστές διαύλων ασβεστίου
– αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης Ι (α-MEA)
– αποκλειστές των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης (ARBs)
Moderate Recommendation – Grade B

James et al. JAMA. 2014;311(5):507-520

Σακχαρώδης διαβήτης και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
•

Αν συνυπάρχει χρόνια νεφρική ανεπάρκεια η αντιυπερτασική αγωγή να
περιλαμβάνει ένα από τα παρακάτω:
– αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης Ι (α-MEA)
– αποκλειστές των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης (ARBs)
(νεφροπροστατευτικές δράσεις, λιγότερο καλά τεκμηριωμένα πλεονεκτήματα στις
καρδιαγγειακές εκβάσεις)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο συνδυασμός α-ΜΕΑ και ARBs δεν προτείνεται (βελτιώνει τη λευκωματουρία αλλά
δεν προσφέρει περαιτέρω καρδιαγγειακό όφελος,  Κ+ και οξεία νεφρική ανεπάρκεια)
Moderate Recommendation – Grade B

James et al. JAMA. 2014;311(5):507-520

Emdin et al. JAMA. 2015;313(6):603-615
Williams B. JAMA. 2015;10:313(6):573-574
Wise J. BMJ. 2015;10:350:h749

Επίδραση της ελάττωσης της αρτηριακής πίεσης σε σχετικό κίνδυνο επιπλοκών
Ελάττωση ΑΠ/
Ομάδα ελέγχου
Σχετικός κίνδυνος
(95% CI)

Σχετικός κίνδυνος
(95% CI)

Συμμετέχοντες

Συμβάματα

Θνησιμότητα

27963/ 25864

2334 / 2319

0.87 (0.78–0.96)

Καρδιαγγειακή νόσος

25756 / 24862

3230 / 3280

0.89 (0.83–0.95)

Στεφανιαία νόσος

26150 / 24761

1390 / 1449

0.88 (0.80–0.98)

ΑΕΕ

27614 / 26447

1350 / 1475

0.73 (0.64–0.83)

Καρδιακή ανεπάρκεια

21684 / 20791

1235 / 1348

0.86 (0.74–1.00)

Νεφρική ανεπάρκεια

19835 / 18912

596 / 560

0.91 (0.74–1.12)

9781 / 9566

844 / 905

0.87 (0.76–0.99)

13804 / 12821

2799 / 3163

0.83 (0.79–0.87)

Αμφιβληστροειδοπάθεια
Λευκωματουρία

0.6

0.8

Υπέρ ελάττωσης ΑΠ
Emdin et al. JAMA. 2015;313(6):603-615
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1.2

1.4

Υπέρ συμβατικής αντιμετώπισης

Επίδραση της ελάττωσης της ΣΑΠ στο σχετικό κίνδυνο επιπλοκών
ανάλογα με την αρχική ΑΠ

Emdin et al. JAMA. 2015;313(6):603-615

Επίδραση της ελάττωσης της ΣΑΠ στο σχετικό κίνδυνο επιπλοκών
ανάλογα με την επιτευχθείσα ΑΠ

Emdin et al. JAMA. 2015;313(6):603-615

Απόλυτος κίνδυνος (AR) εμφάνισης επιπλοκών

Επίδραση της ελάττωσης της ΣΑΠ στον απόλυτο κίνδυνο επιπλοκών

10,0

5,0

0,0

Ολική θνησιμότητα
Καρδιαγγειακά συμβάντα

Στεφανιαία συμβάντα
ΑΕΕ

Αμφιβληστροειδοπάθεια
Λευκωματουρία

Ελάττωση της συστολικής ΑΠ κατά 10 mm Hg σχετίζονταν με σημαντικά χαμηλότερο απόλυτο κίνδυνο επιπλοκών
Emdin et al. JAMA. 2015;313(6):603-615

Αριθμός ασθενών που πρέπει να λάβουν αγωγή

Ασθενείς που πρέπει να λάβουν αγωγή για να προληφθεί 1 συμβάν
(10ετές ΝΝΤ)
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Ολική θνησιμότητα
Καρδιαγγειακά συμβάντα

Στεφανιαία συμβάντα
ΑΕΕ

Αμφιβληστροειδοπάθεια
Λευκωματουρία

Ασθενείς που πρέπει να λάβουν αγωγή για 10 χρόνια που να μειώνει την ΣΑΠ κατά 10 mm Hg ώστε να προληφθεί η
επίπτωση ενός συμβάντος (10ετές ΝΝΤ)
Emdin et al. JAMA. 2015;313(6):603-615

Επίδραση των διάφορων αντιυπερτασικών στην επίπτωση επιπλοκών

Emdin et al. JAMA. 2015;313(6):603-615

Wu et al. BMJ. 2013;347:f6008

Μετα-ανάλυση δικτύου πολλαπλών θεραπευτικών παρεμβάσεων
(Network meta-analysis - ΝΜΑ)
•

Οι κλασικές μετα-αναλύσεις μπορούν να απαντήσουν μόνο σε ερωτήματα που
αφορούν μία συγκεκριμένη σύγκριση μεταξύ δύο παρεμβάσεων

•

Οι κλινικοί ιατροί καλούνται συνήθως να επιλέξουν την βέλτιστη μεταξύ πολλαπλών
θεραπευτικών επιλογών

•

Πολλές φορές δεν υπάρχουν άμεσες συγκρίσεις μεταξύ των παρεμβάσεων

•

Στόχος της ΝΜΑ είναι να ενσωματώσει στοιχεία τόσο από άμεσες όσο και από
έμμεσες συγκρίσεις ώστε να ιεραρχήσει τις διαθέσιμες θεραπευτικές παρεμβάσεις
ως προς την αποτελεσματικότητα ή την ασφάλειά τους
Β

Α
C
Mills et al. BMJ. 2013;346:f2914

Αντιυπερτασική αγωγή στο σακχαρώδη διαβήτη – Τα στοιχεία...

Wu et al. BMJ. 2013;347:f6008

Αντιυπερτασική αγωγή στο σακχαρώδη διαβήτη –
Ποια θεραπεία υπερτερεί;

Wu et al. BMJ. 2013;347:f6008

Η μείωση της ΑΠ ως στόχος των σύγχρονων αντιδιαβητικών θεραπειών

Tikkanen et al. Diabetes Care. 2015;38(3):420-428

Επίδραση των DPP-4 αναστολέων στην αρτηριακή πίεση

Mistry et al. J Clin Pharmacol. 2008;48(5):592-598

Επίδραση των GLP-1 αγωνιστών στη συστολική ΑΠ

Visboll et al. BMJ. 2012;344:d7771

Επίδραση των GLP-1 αγωνιστών στη διαστολική ΑΠ

Visboll et al. BMJ. 2012;344:d7771

Επίδραση των GLP-1 αγωνιστών στην αρτηριακή πίεση
•

Οι πιθανοί μηχανισμοί δράσης δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως.

•

Η αντιυπερτασική δράση των GLP-1 αγωνιστών πιθανόν να οφείλεται στην πρόκληση
νατριούρησης μέσω άμεσης δράσης τους στους GLP-1 υποδοχείς στα κύτταρα του
εγγύς εσπειραμένου σωληναρίου.

•

Η χορήγηση GLP-1 αγωνιστών σε αρουραίους υπό δίαιτα υψηλή σε νάτριο:
– αύξησε την αποβολή του νατρίου.
– μείωσε την πρωτεϊνουρία.
– βελτίωσε τη λειτουργία του ενδοθηλίου (πιθανή προστατευτική δράση στο μυοκάρδιο και
τους νεφρούς).

Schlatter et al. Regul Pept. 2007;141(1-3):120-128
Yu et al. J Hypertens. 2003;21(6):1125-1135

Μεταβολή στη συστολική αρτηριακή πίεση (ΣΑΠ) μετά από θεραπεία
με SGLT2 αναστολείς
Overall

0,00

Monotherapy

Add-on treatment

Μεταβολή ΣΑΠ (mm Hg)

-1,00
-2,00
-3,00
-4,00
-5,00
-6,00

Συνολικά

Μονοθεραπεία

Προσθήκη σε υπάρχουσα αγωγή

–4.19 (–4.77 to –3.61)

–4.74 (–5.52 to –3.95)

–3.91 (–4.68 to –3.14)

Vasilakou et al. Ann Intern Med. 2013;159(4):262-274
Data on file presented at the EASD 2014 meeting.

Μεταβολή στη διαστολική αρτηριακή πίεση (ΔΑΠ) μετά από θεραπεία
με SGLT2 αναστολείς
Overall

0,00

Monotherapy

Add-on treatment

Μεταβολή ΔΑΠ (mm Hg)

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

Συνολικά

Μονοθεραπεία

Προσθήκη σε υπάρχουσα αγωγή

–2.02 (–2.30 to –1.74)

–2.03 (–2.56 to –1.50)

–2.03 (–2.38 to –1.68)

Vasilakou et al. Ann Intern Med. 2013;159(4):262-274
Data on file presented at the 2014 EASD meeting.

Επίδραση των SGLT-2 αναστολέων στην αρτηριακή πίεση

Συστολική αρτηριακή πίεση

Διαστολική αρτηριακή πίεση

Baker et al. J Am Soc Hypertens. 2014;8(4):267-267

Νεφρικές και αιμοδυναμικές δράσεις των SGLT2 αναστολέων
Ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια σταδίου 3 (30 ≤ eGFR < 60 ml/min/1.73 m2)
DAPA 5 mg
(n = 83)

DAPA 10 mg
(n = 85)

CANA 100 mg

CANA 300 mg

EMPA 25 mg
(n=187)

Δ HbA1c, % (95% CI)

-0.08
(-0.35 to 0.19)

-0.11
(-0.40 to 0.18)

-0.38
(-0.50 to -0.26)

-0.47
(-0.60 to -0.35)

-0.42
(-0.56 to -0.28)

Δ Σωματικό βάρος,
kg (95% CI)

-2.02
(-3.24 to -0.80)

-2.40
(-3.63 to -1.67)

-1.6
(-2.0 to -1.1)*

-1.9
(-2.3 to -1.5)*

-0.90
(-1.40 to -0.40)

Δ ΣΑΠ, mm Hg
(95% CI)

-4.39
(-9.35 to 0.57)

-6.65
(-11.24 to -2.06)

-2.8
(-4.7 to -0.8)

-4.4
(-6.3 to 2.4)

-4.28
(-6.89 to -1.67)

•

Αυξημένη επίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών λόγω υπο-ογκαιμίας (συγκοπή,
ορθοστατική υπόταση, ζάλη κ.λ.π.) σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια,
ηλικιωμένους ή ασθενείς που λαμβάνουν θειαζιδικά διουρητικά

•

Μικρή αλλά αναστρέψιμη μετά τη διακοπή της θεραπείας μείωση του eGFR

•

Προστασία από την υπερδιήθηση – νεφροπροστατευτικές δράσεις?
Kohan et al. Kidney Int. 2014;85(4):962-971
Woo et al. Diabetologia. 2013;56 (suppl 1):S382
Barnett et al. Diabetes. 2013;62(suppl 1):1104-P

Ποιοι είναι οι σωστοί στόχοι & τα ορθά μέσα;

Peterson et al. JAMA. 2014;311(5):474-476

Σε τι διαφέρουν τα στοιχεία;

vs.

James et al. JAMA. 2014;311(5):507-520
Wu et al. BMJ. 2013;347:f6008

Συνεπώς... ;

Williams B. JAMA. 2014;313(6):573-574

Κατευθυντήριες οδηγίες που μπορούμε να εμπιστευθούμε
• Ισχυρές, αδιαμφισβήτητες συστάσεις (άμεση υιοθέτηση στην κλινική πράξη)

– Υψηλή εμπιστοσύνη στην εκτίμηση των επιδράσεων μιας παρέμβασης ΚΑΙ
– Τα οφέλη υπερτερούν ξεκάθαρα των κινδύνων της παρέμβασης
•

Ασθενείς συστάσεις (υιοθέτηση κατά βούληση/υπό όρους)

– Χαμηλή εμπιστοσύνη στην εκτίμηση των επιδράσεων μιας παρέμβασης Ή
– Η ισορροπία μεταξύ οφέλους και κινδύνων είναι οριακή

Συμμετοχική λήψη αποφάσεων

Djulbegovic B. & Guyatt GH. JAMA. 2014;312:1293-1294

Η αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη είναι πολυπαραγοντική
•

Μελέτη Steno-2: Σύγκριση συμβατικής και πολυπαραγοντικής αντιμετώπισης
(εντατική γλυκαιμική ρύθμιση, αναστολείς του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης,
ασπιρίνη, υπολιπιδαιμική αγωγή) του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

Gaede et al. N Engl J Med. 2008;358(6):580-591

Κλινικό όφελος από τροποποίηση παραγόντων κινδύνου

Baseline
risk

Κλινικά σενάρια
τροποποίησης παραγόντων κινδύνου

HbA1c

9

7

9

9

9

9

9

9

7

TChol

260

260

260

180

260

180

260

180

180

HDL

35

35

35

40

35

40

35

40

40

ΣΑΠ

160

160

130

160

160

160

130

130

130

Καπνός

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΣΝ

56

47

52

37

46

29

42

26

21

ΑΕΕ

19

19

16

14

13

9

11

8

8

Κλινικό όφελος από τροποποίηση παραγόντων κινδύνου σε ασθενή ηλικίας 60 ετών με
ΣΔ από 10ετίας (δεκαετής κίνδυνος για ΣΝ ή ΑΕΕ βάσει UKPDS Risk Engine)

UKPDS Risk Engine. Available at https://www.dtu.ox.ac.uk/riskengine/download.php

Η πολυπλοκότητα του θεραπευτικού σχήματος οδηγεί σε μη συμμόρφωση

Θεραπευτική αντιμετώπιση ΣΔ
Η θεραπεία μίας γυναίκας 42 ετών με
ΣΔ περιλαμβάνει…
• Τουλάχιστον 15 είδη δισκίων
• 2 over-the-counter προϊόντα
• 7 ως 10 ενέσεις
• 4 εξετάσεις αίματος
…την ημέρα, κόστους άνω των $1.800
το μήνα

Dr. John Buse, The New York Times 20.8.2007

“Χρειαζόμαστε μια “διακριτική” ιατρική”
Το θεραπευτικό φορτίο για πολλούς
ασθενείς με σύνθετα, χρόνια νοσήματα
ελαττώνει την ικανότητά τους για
συνεργασία στη θεραπεία τους.

1. Προσδιορισμός του
θεραπευτικού φορτίου
2. Ενθάρρυνση της συνεργασίας
στην κλινική πράξη.
3. Αναγνώριση της σημασίας της
συν-νοσηρότητας.
4. Προτεραιότητες από τη
σκοπιά του ασθενή.
May et al. BMJ. 2009;339:b2803
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