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Αντιδιαβητικές θεραπείες και καρδιαγγειακή
ασφάλεια
• The DEVOTE study
• EXSCEL study
• CANVAS
• CVD Real NORDIC
• ACE
• TOSCA.IT

DEVOTE: trial design
7637 patients
randomised

Insulin degludec once daily (blinded vial) +
Standard of care

Follow-up
period

IGlar U100 once daily (blinded vial) +
Standard of care

Follow-up
period

Randomisation

Interim analysis
(150 MACE accrued)

Inclusion criteria:
• Type 2 diabetes
• Current treatment with ≥1 oral or injectable
antidiabetic agent(s)
• HbA1c ≥7.0% OR HbA1c <7.0% and basal insulin
treatment ≥20 U/day
• High CV risk profile:
• CV or chronic kidney disease and aged ≥50 OR risk
factors for CV disease and aged ≥60

Trial characteristics

Primary endpoint

Secondary endpoints

End of treatment
(633 MACE accrued)

30 days

Randomised, double-blinded, active-controlled,
treat-to-target, event-driven
Time from randomisation to first occurrence of a 3point MACE: cardiovascular death*†, non-fatal
myocardial infarction* or non-fatal stroke*

• Rate of severe hypoglycaemic episodes*‡
• Incidence of severe hypoglycaemic episodes*‡

*Confirmed by the EAC; †Cardiovascular death includes undetermined cause of death; ‡‘Severeʼ defined as an episode requiring the assistance of another person to actively
administer carbohydrate or glucagon, or take other corrective actions. BG concentrations may not be available during an event, but neurological recovery following the return of
BG to normal is considered sufficient evidence that the event was induced by a low BG concentration
BG, blood glucose; CV, cardiovascular; EAC, Event Adjudication Committee; MACE, major adverse cardiovascular events; U, unit

Time to first 3-point MACE

Insulin degludec
IGlar U100

12

Rate:
4.71/100 PYO

356 patients
325 patients

Patients with an event (%)

10
8

HR: 0.91
[0.78; 1.06]95% CI
Non-inferiority confirmed
p<0.001
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Time to first EAC-confirmed event (months)
Insulin degludec 3818
(N)
IGlar U100 (N) 3819
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3472

2832

1742
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205

Full analysis set; Cox regression analysis accounting for treatment. Analysis includes events between randomization date and follow-up date. Patients without
an event are censored at the time of last contact (phone or visit)
CI, confidence interval; HR, hazard ratio; N, number of patients at risk; PYO, patient-years of observation

Rates of severe hypoglycaemia
Insulin degludec
IGlar U100

Mean number of
events/100 PYO

16
Rate ratio: 0.60
[0.48; 0.76]95% CI
p<0.001
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IGlar U100 (N=3819)
E

R

EAC-confirmed
280
3.70
472
6.25
Full analysis
set. Mean number of confirmed severe hypoglycaemic episodes. The number of events is analysed using a negative binomial regression model using a
episodes
log link and the logarithm of the observation time (100 years) as offset
E, number of events; EAC, Event Adjudication Committee; R, events per 100 patient-years of observation

Περίληψη μελέτης
• DEVOTE confirms the cardiovascular safety of insulin degludec compared
with IGlar U100
• Glycaemic control (insulin degludec vs. IGlar U100):
– Similar change in HbA1c values (−0.86% vs. −0.84%)
– Significant change in FPG levels (−2.2 mmol/L vs. −1.9 mmol/L)
• The rate of severe hypoglycaemia was significantly reduced with insulin
degludec versus IGlar U100 in DEVOTE:
– 40% rate reduction of severe hypoglycaemia
– 53% rate reduction of nocturnal severe hypoglycaemia
• No safety issues were identified with insulin degludec compared with IGlar
U100

EXSCEL: Η μελέτη
διερεύνησης της
επίδρασης της
εξενατίδης εβδομαδιαίας
χορήγησης στις
Καρδιαγγειακές Εκβάσεις

EXSCEL: Exenatide Study of
Cardiovascular Event Lowering
Holman RR, et al. N Engl J Med. 2017 Sep 14. doi: 10.1056/NEJMoa1612917. [Epub ahead of
print].
Η εξενατίδη εβδομαδιαίας χορήγησης δεν έχει ένδειξη για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης

Ασθενείς με ΣΔτ2
≥18 ετών, A1C 6,5 έως 10%,
με ή χωρίς παράγοντες ΚΔ
κινδύνου ή προηγούμενα ΚΔ
συμβάντα

Τυχαιοποίηση
1:1

EXSCEL: Μια διπλά τυφλή, ελεγχόμενη από
εικονικό φάρμακο, τυχαιοποιημένη, μελέτη
Εξενατίδη QW 2 mg
Εικονικό φάρμακο QW
Συνήθης θεραπεία για γλυκαιμικό έλεγχο
και
παράγοντες ΚΔ κινδύνου
Διαλογή

70-ημέρες
παρακολούθηση
ασφάλειας μετά
το τέλος της
θεραπείας

Σύνθετο καταληκτικό σημείο ΚΔ θανάτου, μη
θανατηφόρου ΕΜ ή μη θανατηφόρου ΑΕΕ (3P-MACE)

Πρωτεύον
καταληκτικό σημείο

Δευτερεύοντα
καταληκτικά
σημεία*

Διάρκεια οριζόμενη επί αριθμού
συμβάντων: 1360 Εκτιμώμενος
αριθμός ασθενών: 14.000

1.
2.
3.

Θνησιμότητα κάθε
αιτιολογίας
ΚΔ θάνατος
Θανατηφόρο ή μη ΕΜ

4.
5.
6.

Θανατηφόρο ή μη
ΑΕΕ
Νοσηλεία για ΟΣΣ
Νοσηλεία για ΚΑ

*Τα Δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία παρουσιάζονται βάσει της ιεραρχικής σειράς αξιολόγησης.
3P-MACE: Μείζονα Ανεπιθύμητα ΚΔ συμβάντα 3 σημείων, A1C: Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, QW: Εβδομαδιαίας χορήγησης, AEE: Αγγειακό εγκεφαλικό
επεισόδιο, ΕΜ: Έμφραγμα μυοκαρδίου, ΚΑ: Καρδιακή ανεπάρκεια, ΚΔ: Καρδιαγγειακό, ΟΣΣ: Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, ΣΔτ2: Σακχαρώδης διαβήτης τύπου
2.
1. Holman RR et al. Am Heart J. 2016;174:103-10. 2 .Holman RR, et al. N Engl J Med. 2017 Sep 14. doi: 10.1056/NEJMoa1612917. [Epub ahead of print].

Η εξενατίδη εβδομαδιαίας χορήγησης δεν έχει ένδειξη για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης
καρδιαγγειακών επεισοδίων

Ασθενείς με εκδήλωση συμβάντος (%)*

Πρωτεύον καταληκτικό σημείο: Σύνθετο καταληκτικό
σημείο ΚΔ θανάτου, μη θανατηφόρου ΕΜ ή μη
θανατηφόρου ΑΕΕ
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HR

95% CI

Τιμή P

0,91

0,83,
1,00

<0,001 (μη
κατωτερότητα)
0,06 (ανωτερότητα)

15

Εικονικό
φάρμακο
Εξενατίδη
QW
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Χρόνος (έτη)
Αριθμός ασθενών υπό αξιολόγηση κινδύνου ανά χρονική στιγμή
Eξενατίδη QW7356 7101 6893 6580 5912 4475 3595 3053 2281 1417 727
Εικονικό φάρμακο
7396 7120 6897 6565 5908 4468 3565 2961 2209 1366 687

*Η αθροιστική συχνότητα υπολογίστηκε με την εφαρμογή της μεθόδου Kaplan–Meier.

CI: Διάστημα εμπιστοσύνης, HR: Αναλογία κινδύνου, QW: Εβδομαδιαίας χορήγησης, AEE: Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο,
ΕΜ: Έμφραγμα μυοκαρδίου, ΚΔ: Καρδιαγγειακό.
Holman RR, et al. N Engl J Med. 2017 Sep 14. doi: 10.1056/NEJMoa1612917. [Epub ahead of print].
Η εξενατίδη εβδομαδιαίας χορήγησης δεν έχει ένδειξη για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης

Ασθενείς με εκδήλωση συμβάντος (%)*

Δευτερεύον καταληκτικό σημείο:
Θνησιμότητα κάθε αιτιολογίας
18
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HR

95% CI

0,86

0,77,
0,97
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φάρμακο
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Χρόνος (έτη)
Αριθμός ασθενών υπό αξιολόγηση κινδύνου ανά χρονική στιγμή
EQW

7356 7304 7234 7028 6433 4991 4095 3518 2698 1726 907

Placebo

7396 7344 7278 7058 6470 5019 4091 3478 2666 1695 892

*Η αθροιστική συχνότητα υπολογίστηκε με την εφαρμογή της μεθόδου Kaplan–Meier.
Βάσει του ιεραρχικού μοντέλου στατιστικής επεξεργασίας των αποτελεσμάτων, η ανάλυση της θνησιμότητας κάθε
αιτιολογίας αποτέλεσε διερευνητικό σημείο της μελέτης.
CI: Διάστημα εμπιστοσύνης, HR: Αναλογία κινδύνου, QW: Εβδομαδιαίας χορήγησης,

Holman RR, et al. N Engl J Med. 2017 Sep 14. doi: 10.1056/NEJMoa1612917. [Epub ahead of print].
Η εξενατίδη εβδομαδιαίας χορήγησης δεν έχει ένδειξη για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης

Σύνοψη
•

•

Η EXSCEL είναι η μεγαλύτερη και περιεκτικότερη μέχρι σήμερα μελέτη
διερεύνησης των καρδιαγγειακών εκβάσεων ως αποτέλεσμα της χρήσης ενός
αγωνιστή του υποδοχέα του GLP-1 στο ΣΔτ2.
Στην EXSCEL, η εξενατίδη εβδομαδιαίας χορήγησης συγκρίθηκε έναντι εικονικού
φαρμάκου

•

Η χορήγηση της εξενατίδης QW MACE χαρακτηρίστηκε από
μικρότερο αριθμό μείζονων ανεπιθύμητων καρδιαγγειακών
συμβάντων (MACE) συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο
πετυχαίνοντας έτσι το πρωτεύον καταληκτικό σημείο
ασφάλειας, χωρίς όμως το παραπάνω εύρημα να φτάνει το
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας που θα ήταν ενδεικτικό
ανωτερότητας.1

•

Η εξενατίδη QW έδειξε μια, κατά 14%, αριθμητική μείωση του
κινδύνου θνησιμότητας κάθε αιτιολογίας συγκριτικά με το εικονικό
φάρμακο.1*

•

Τα ευρήματα ασφάλειας για την εξενατίδη QW, στα πλαίσια της μελέτης, ήταν
σύμφωνα με το γνωστό προφίλ ασφάλειας του φαρμάκου.1 Οι αναφορές οξείας
παγκρεατίτιδας, καρκίνου του παγκρέατος και μυελοειδούς καρκινώματος του
θυρεοειδούς ήταν μη συχνές, με παρόμοια ποσοστά εμφάνισης μεταξύ των
ομάδων θεραπείας.

.Holman RR, et al. N Engl J Med. 2017 Sep 14. doi: 10.1056/NEJMoa1612917. [Epub ahead of print]. 2. Mentz RJ et al. Am Heart J.
2017;187:1-9; 3. Wittbrodt ET et al. Poster presented at: 77th American Diabetes Association Scientific Sessions; June 9-13, 2017; San Diego,
CA.

ORIGINAL ARTICLE

Canagliflozin and Cardiovascular and Renal
Events in Type 2 Diabetes
•

The rate of the primary outcome was lower with canagliflozin than with placebo
(occurring in 26.9 vs. 31.5 participants per 1000 patient-years; hazard ratio, 0.86;
95% confidence interval [CI], 0.75 to 0.97; P<0.001 for noninferiority; P=0.02 for
superiority). Although on the basis of the prespecified hypothesis testing sequence
the renal outcomes are not viewed as statistically significant, the results showed a
possible benefit of canagliflozin with respect to the progression of albuminuria
(hazard ratio, 0.73; 95% CI, 0.67 to 0.79) and the composite outcome of a sustained
40% reduction in the estimated glomerular filtration rate, the need for renalreplacement therapy, or death from renal causes
CONCLUSIONS
• In two trials involving patients with type 2 diabetes and an elevated risk of
cardiovascular disease, patients treated with canagliflozin had a lower risk of
cardiovascular events than those who received placebo but a greater risk of
amputation, primarily at the level of the toe or metatarsal
•

•

Bruce Neal, M.B., Ch.B., Ph.D., Vlado Perkovic, M.B., B.S., Ph.D., Kenneth W. Mahaffey, M.D., Dick de Zeeuw, M.D., Ph.D., Greg Fulcher, M.D.,
Ngozi Erondu, M.D., Ph.D., Wayne Shaw, D.S.L., Gordon Law, Ph.D., Mehul Desai, M.D., and David R. Matthews, D.Phil., B.M., B.Ch., for the
CANVAS Program Collaborative Group*
N Engl J Med 2017; 377:644-657August 17, 2017DOI: 10.1056/NEJMoa1611925

Συγκριτική ανάλυση της επίδρασης της δαπαγλιφλοζίνης σε σχέση με τους DPP4 αναστολείς στον κίνδυνο εκδήλωσης MACE (έμφραγμα μυοκαρδίου, αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο ή θάνατος καρδιαγγειακής αιτιολογίας), νοσηλείας για
καρδιακή ανεπάρκεια και στη θνησιμότητα οποιασδήποτε αιτιολογίας.

CVD-REAL Nordic

Η μελέτη CVD-REAL ήταν η πρώτη μεγάλη, πολυεθνική, αναδρομική μελέτη παρατήρησης καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε
ασθενείς υπό θεραπεία με SGLT-2 αναστολείς σε σύγκριση με ασθενείς υπό θεραπεία με άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα σε
έναν ευρύ πληθυσμό ασθενών με ΣΔτ2, εκ των οποίων μόνο το 13% είχε εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο.
Diabetes Obesity and Metabolism 2017; DOI: 10.1111/dom.13077
Persson F et al. Diabetes Obes Metab. 2017 Aug 3. doi: 10.1111/dom.13077. [Epub ahead of print].

Σχεδιασμός Μελέτης
Δανία

Νορβηγία

Σουηδία

923.814 ασθενείς με ΣΔτ2 μεταξύ
2012–2015
94.064
Με έναρξη θεραπείας
Δαπαγλιφλοζίνης ή DPP-4 αναστολέα

14.813
Δαπαγλιφλοζίνη

Αποκλεισμός 31%

79.251
DPP-4
αναστολέα

1:3 διαδικασία
αντιστοίχισης
10.227
Δαπαγλιφλο
ζίνη

Αποκλεισμός 61%

30.681
DPP-4
αναστολέα

Persson F et al. Diabetes Obes Metab. 2017 Aug 3. doi: 10.1111/dom.13077. [Epub ahead of print].

Καμπύλες Kaplan–Meier για:
MACE, νοσηλεία για Καρδιακή Ανεπάρκεια και
Ολική Θνησιμότητα

MACE: μη θανατηφόρο εγκεφαλικό επεισόδιο, μη θανατηφόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου ή καρδιαγγειακή θνησιμότητα

Persson F et al. Diabetes Obes Metab. 2017 Aug 3. doi: 10.1111/dom.13077. [Epub ahead of print].
Η δαπαγλιφλοζίνη δεν έχει ένδειξη μείωσης της νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια ή μείωσης της καρδιαγγειακής
θνησιμότητας

Συμπέρασμα
Τα δεδομένα από την ανάλυση-μελέτη CVD-REAL Nordics έδειξαν ότι
οι νέοι ασθενείς υπό SGLT2 αναστολείς, συμπεριλαμβανομένης
της δαπαγλιφλοζίνης, σχετίστηκαν με μειωμένο κίνδυνο: νοσηλείας
για καρδιακή ανεπάρκεια, σύνθετου κινδύνου θανάτου από
καρδιαγγειακή νόσο, μη θανατηφόρου εμφράγματος του
μυοκαρδίου, μη θανατηφόρου αγγειακού εγκεφαλικό επεισόδιο,
κινδύνου θανάτου από κάθε αιτιολογία και κινδύνου νοσηλείας για
νεφρική νόσο σε σχέση με νέους ασθενείς υπό αγωγή με
αναστολείς DPP4.

Persson F et al. Diabetes Obes Metab. 2017 Aug 3. doi: 10.1111/dom.13077. [Epub ahead of print].
Η δαπαγλιφλοζίνη δεν έχει ένδειξη μείωσης της νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια ή μείωσης της καρδιαγγειακής θνησιμότητας. Η δαπαγλιφλοζίνη δεν ενδείκνυται για τη
μείωση του σωματικού βάρους ή της αρτηριακής πίεσης

EASD 2017: ACE: Acarbose Did Not Improve
Cardiovascular Outcomes in Patients With CHD and
Impaired Glucose Tolerance
• Μεταξύ 2009 και 2015, 6522 Κινέζοι ασθενείς με χρόνια καρδιακή
νόσο και παθολογική ανοχή στην γλυκόζη, τυχαιοποιήθηκαν και
περιλήφθηκαν στον πληθυσμό της μελέτης:3272 έλαβαν ακαρβόζη
και 3250 placebo. Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για μέσο
διάστημα 5 ετών και στις δύο ομάδες.
• Το πρωτογενές καταληκτικό σημείο ήταν σύνθεση πέντε
στοιχείων που περιελάμβαναν καρδιαγγειακό θάνατο, μη μοιραίο
έμφραγμα μυοκαρδίου, μη μοιραίο ΑΕΕ, εισαγωγή στο νοσοκομείο
για ασταθή στηθάγχη και εισαγωγή στο νοσοκομείο για καρδιακή
ανεπάρκεια.
• Σε πληθυσμό Κινέζων με στεφανιαία νόσο και παθολογική ανοχή
στην γλυκόζη, η ακαρβόζη δεν ελάττωσε τον κίνδυνο μειζόνων
καρδιαγγειακών συμβάντων, αλλά ελάττωσε την συχνότητα του
ΣΔ

TOSCA IT Study
• Μεταξύ Σεπτεμβρίου 2008 και Ιανουαρίου2014, τυχαιοποιήθηκαν
3028 διαβητικοί, ηλικίας 50 ως 75 ετών με αρρύθμιστο ΣΔ τ2 και σε
μονοθεραπεία με μετφορμίνη (2–3 g ημερησίως). Οι ασθενείς
έλαβαν πιογλιταζόνη (15–45 mg) ή σουλφονυλουρία (5–15 mg
γλιβενκλαμίδη, 2–6 mg γλιμεπιρίδη, ή 30–120 mg γλικλαζίδη). Από
τον πληθυσμό που έλαβε σουλφονυλουρία, 50% έλαβαν γλικλαζίδη,
48% γλιμεπιρίδη , και μόνο 2% γλιβενκλαμίδη.
• Αρχικά, μόνο 335 (11%) από τους συμμετέχοντες είχαν προηγούμενο
καρδιαγγειακό επεισόδιο. Το πρωτογενές καταληκτικό σημείο από
την πρώτη εμφάνιση θανάτου κάθε αιτιολογίας, μη μοιραίου
εμφράγματος, μη μοιραίου ΑΕΕ , ή επείγουσας στεφανιαίας
επαναγγείωσης.
• Η μελέτη διακόπηκε γρήγορα, μετά μέση παρακολούθηση 57.4
μηνών, καθώς η δεν βρέθηκε διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων στο
πρωτογενές καταληκτικό σημείο (hazard ratio [HR], 0.96, P = .79).

EASD: TOSCA IT Study: Older Diabetes Drugs
Compared

• There was no cardiovascular safety signal for
either of two types of “older,” affordable,
widely used drugs for second-line therapy in
type 2 diabetes, which were compared headto-head in the Thiazolidinediones or
Sulphonylureas Cardiovascular Accidents
Intervention Trial(TOSCA IT).

Διαβητική νεφροπάθεια: η προστατευτική
δράση των SGLT-2 αναστολέων
• Η διαπιστωθείσα ευεργετική δράση των SGLT2 αναστολέων
στις μελέτες EMPA-REG και CANVAS,τροφοδότησε
προβληματισμούς και συμπόσια πάνω στο θέμα της θετικής
επίδρασης της κατηγορίας αυτής των φαρμάκων στην
πρόοδο της διαβητικής νεφροπάθειας.
• Τα στοιχεία δείχνουν πιθανότητες θετικού class effect, όπως
διαφαίνεται από τις εξελισσόμενες μελέτες DAPA-CKD με
δαπαγλιφλοζίνη και CREDENCE με καναγλιφλοζίνη

Διαβητική νεφροπάθεια: η προστατευτική
δράση των SGLT-2 αναστολέων
• Evaluation of the effect of empagliflozin on improving high
hyperfiltration in diabetic nephropathy
• Renal protective effect of sodium dependent glucose
transporter 2 inhibitor in combination with renin
angiotensin system blockers in early stage of diabetic
nephropathy
• Dapagliflozin compared to DPP-4 treatment is associated with
lower risk of kidney disease (CVD-REAL Nordic)
• Beneficial effects of combination therapy with pioglitazone
and dapagliflozin on diabetic nephropathy in mice

Συνδυαστικές θεραπείες
• 1. SGLT-2 αναστολείς+ GLP-1 RAs (DURATION 8)

• 2. SGLT-2 αναστολείς+ DPP-4 αναστολείς
• 3. GLP-1 RAs+ βασική ινσουλίνη

Δαπαγλιφλοζίνη σε συνδυασμό με εβδομαδιαίας χορήγησης εξενατίδη
DURATION-8: Μια διεθνής, τυχαιοποιημένη διπλά τυφλή μελέτη φάσης
III

*Περιλαμβάνεται ένας ασθενής που τυχαιοποιήθηκε από λάθος και δεν έλαβε καμία θεραπεία.
HbA1c: Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, ΜΕΤ: Μετφορμίνη, PPG: QW: Εβδομαδιαία χορήγηση ΣΔτ2: Σακχαρώδης διαβήτη τύπου 2.
Frὶas JP, et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2016;4:1004-1016.

DURATION-8: Καταληκτικά σημεία*

*Όλες οι μεταβολές αφορούν τη συγκριτική ανάλυση μεταξύ της ομάδας θεραπείας που έλαβε το συνδυασμό δαπαγλιφλοζίνης+εξενατίδης
και των αντίστοιχων που έλαβαν μονοθεραπεία εξενατίδης και μονοθεραπεία δαπαγλιφλοζίνης. Ο στατιστικός σχεδιασμός της μελέτης δεν
προέβλεπε καμία στατιστική ισχύ για αποτελέσματα της συγκριτικής ανάλυσης των σκελών μονοθεραπείας με δαπαγλιφλοζίνη ή εξενατίδη
εβδομαδιαίας χορήγησης.
**Αφορούν τη σύγκριση των μεταβολών που καταγράφηκαν μεταξύ 28ης εβδομάδας και αρχικής τιμής για κάθε σκέλος θεραπείας.
FPG: Γλυκόζη πλάσματος νηστείας, HbA1c: Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, PPG: Μεταγευματική γλυκόζη,
Frὶas JP, et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2016;4:1004-1016.

O συνδυασμός εξενατίδης QW + δαπαγλιφλοζίνης μείωσε
σημαντικά την HbA1c στις 28 εβδομάδες θεραπείας-διατήρηση
μείωσης στις 52 εβδομάδες

* Διαφορά, p<0,05 ως προς εξενατίδη. † Διαφορά, p<0,05 ως προς δαπαγλιφλοζίνη. ‡ Διαφορά, p=0,004. § Διαφορά, p<0,001.
Οι αριθμητικές τιμές στον άξονα των ψ αντιπροσωπεύουν τη μέση μεταβολή των ελαχίστων τετραγώνων. Οι γραμμές σφάλματος
απεικονίζουν το τυπικό σφάλμα.
BL: Αρχική τιμή, DAPA: Δαπαγλιφλοζίνη, EQW: Εξενατίδη εβδομαδιαίας χορήγησης, HbA1c: Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη.
Frὶas JP, et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2016;4:1004-1016.

O συνδυασμός εξενατίδης QW + δαπαγλιφλοζίνης μείωσε σημαντικά τη ΣΑΠ στις
28 εβδομάδες θεραπείας-διατήρηση μείωσης στις 52 εβδομάδες

*Διαφορά, p<0,001.
Οι αριθμητικές τιμές στον άξονα των ψ αντιπροσωπεύουν τη μέση μεταβολή των ελαχίστων
τετραγώνων. BL: Αρχική τιμή, DAPA: Δαπαγλιφλοζίνη, EQW: Εξενατίδη εβδομαδιαίας
χορήγησης, SBP: Συστολική αρτηριακή πίεση.
Frὶas JP, et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2016;4:1004-1016.

Η Δαπαγλιφλοζίνη και η Εξενατίδη δεν έχουν ένδειξη για τη θεραπεία της

O συνδυασμός εξενατίδης QW + δαπαγλιφλοζίνης μείωσε σημαντικά το σωματικό βάρος
στις 28 εβδομάδες θεραπείας-διατήρηση μείωσης στις 52 εβδομάδες

*Διαφορά, p<0,05 ως προς την εξενατίδη. †Διαφορά, p<0,05 ως προς τη δαπαγλιφλοζίνη. ‡Διαφορά, p=0,002. §Διαφορά, p=0,002.
Οι αριθμητικές τιμές στον άξονα των ψ αντιπροσωπεύουν τη μέση μεταβολή των ελαχίστων τετραγώνων. Οι γραμμές σφάλματος
απεικονίζουν το τυπικό σφάλμα.
BL: Αρχική τιμή, DAPA: Δαπαγλιφλοζίνη, EQW: Εξενατίδη εβδομαδιαίας χορήγησης.
Frὶas JP, et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2016;4:1004-1016.

Η Δαπαγλιφλοζίνη και η Εξενατίδη δεν έχουν ένδειξη για τη θεραπεία της

SGLT-2 αναστολείς+ DPP-4 αναστολείς
• Παρά την προοδευτική εμφάνιση νέων
φαρμάκων, που βασίζονται στον συνδυασμό
αυτό, περιορισμένα δεδομένα για την
συνδυαστική αυτή θεραπεία παρουσιάστηκαν
στο EASD 2017.
• Οι συνδυασμοί δαπαγλιφλοζίνης-σαξαγλιπτίνης και
εμπαγλιφλοζίνης-λιναγλιπτίνης, έχουν λάβει
έγκριση από FDA, ενώ αναμένονται οι συνδυασμοί
ερτουγλιφλοζίνης-σιταγλιπτίνης και σαξαγλιπτίνηςδαπαγλιφλοζίνης-μετφορμίνης

GLP-1 RAs+ βασική ινσουλίνη
• Από την εταιρεία παραγωγής του idegLira παρουσιάστηκε
ανάλυση από την φάση 3 του προγράμματος DUAL,(II, V)
αλλά και real-world μελέτες (EXTRΑ), που καταδεικνύουν τις
ευνοϊκές δράσεις του συνδυασμού, τόσο στο γλυκαιμικό
προφίλ, όσο και σε άλλες παραμέτρους (ΒΣ, ΑΠ, LDL)
• Από την εταιρεία παραγωγής του iGlarLixi παρουσιάστηκαν
αναλύσεις από την μελέτη LixiLan-O, που καταδεικνύουν την
βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου με εξ αρχής χορήγηση
iGlarLixi , σε σχέση με την προοδευτική προσθήκη
λισιξενατίδης στην γλαργινική ινσουλίνη (LixiLan-O, GetGoalDuo1)

Νέα φάρμακα: Ντουλαγλουτίδη

Νέα φάρμακα-ερτουγλιφλοζίνη
• Σε αναμονή έγκρισης της ερτουγλιφλοζίνης, η εταιρεία
παραγωγής παρουσίασε δεδομένα από το πρόγραμμα
VERTIS, με μείωση γλυκοζυλιωμένης και ΣΒ, αν και η μελέτη
καρδιαγγειακής ασφάλειας του φαρμάκου τελειώνει το 2019.
Safety and efficacy of ertufliflozin compared to glimepiride in
patients with type 2 diabetes inadequately controlled on
metformin: the VERTIS SU trial
Safety and efficacy of ertufliflozin after 52 weeks in patients with
type 2 diabetes inadequately controlled on metformin and
sitagliptin : VERTIS SITA 2 trial extension

Νέα φάρμακα: σεμαγλουτίδη (SUSTAIN)
• Η εταιρεία παραγωγής της σεμαγλουτίδης δεν παρουσίασε
νέα στοιχεία, εστιάζοντας επαναληπτικά στην μελέτη
SUSTAIN, κυρίως στις SUSTAIN-7, SUSTAIN-10 (σύγκριση με
ντουλαγλουτίδη και λιραγλουτίδη)

• Semaglutide reduces HbA1c and body weight across multiple
background OAD treatment categories SUSTAIN 2,3,4
• Semaglutide reduces HbA1c and body weight across baseline
HbA1c groups in thw SUSTAIN 1-5 clinical trials

Συμπληρωματικές θεραπείες στον ΣΔ τ1
Όπως επισημάνθηκε και στο EASD 2017, η υψηλή γλυκαιμική
μεταβλητότητα και ο κίνδυνος της υπογλυκαιμίας αποτελούν
ανεκπλήρωτες ανάγκες στην θεραπεία του ΣΔ τ1
Παλαιότερα δεδομένα από την φάση ΙΙ μελετών με
εμπαγλιφλοζίνη και καναγλιφλοζίνη έδειξαν μείωση
γλυκοζυλιωμένης, ΣΒ και δόσεων ινσουλίνης, αλλά
συνδέθηκαν με αυξημένο κίνδυνο διαβητικής κετοξέωσης

Συμπληρωματικές θεραπείες στον ΣΔ τ1
• REMOVAL
• TANDEM 3
• DEPICT

Reducing with Metformin Vascular Adverse
Lesions in Type 1 Diabetes (REMOVAL): an
International Multicenter Trial
• Η μελέτη REMOVAL είναι μια διπλή τυφλή μελέτη,
που στόχο είχε να ερευνήσει, αν σε διάστημα 3 ετών
θεραπείας, η μετφορμίνη μπορεί να επιβραδύνει
την πρόοδο της αθηροσκλήρωσης σε ενήλικες άνω
των 40 ετών με διαβήτη τ.1
• Είναι η μεγαλύτερη και η πιο μακροχρόνια μελέτη με
μετφορμίνη σε διαβητικούς τ 1 μέχρι σήμερα

REMOVAL σχεδιασμός
• 428 μεσήλικες με διαβήτη τ.1 τυχαιοποιήθηκαν σε μετφορμίνη ή
placebo
• Η μέση ηλικία τους ήταν 55 χρόνια, 60% άνδρες, μέση διάρκεια
διαβήτη 33 χρόνια
• Η HbA1c ήταν 8.0%, η ΑΠ 130/ 72 mmHg και η LDL 85 mg/dL
• Όλοι είχαν τουλάχιστον 3 παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακή
νόσο, περισσότεροι από 80% βρίσκονταν σε θεραπεία με στατίνες
• Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν η σημαντική μείωση του
πάχους του έσω μέσου χιτώνα των καρωτίδων στα 3 χρόνια,
ως δείκτης αθηροσκλήρωσης

REMOVAL αποτελέσματα
• Η πρόοδος της αθηροσκλήρωσης ελαττώθηκε με την
μετφορμίνη στους μεσήλικες διαβητικούς τ1. (αριθμητικά,
αλλά όχι στατιστικά σημαντικά)
• Η μετφορμίνη μείωσε σημαντικά το ΣΒ (-1,17 kg στα 3χρόνια,
p<0.0001) και την LDL, μη στατιστικά σημαντικά
• Tα δεδομένα μπορεί να υποδηλώνουν έναν ευρύτερο ρόλο
της μετφορμίνης στην διαχείριση του καρδιαγγειακού
κινδύνου, αλλά δεν τεκμηριώνουν την χρήση της για την
βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου σε διαβητικούς τ 1, ενώ
δεν υπάρχουν πειστικά δεδομένα για την χρήση της
μετφορμίνης στον ΣΔ τ.1 για την μείωση του καρδιαγγειακού
κινδύνου

Συμπληρωματικές θεραπείες στον ΣΔ τ1
• Παρουσιάστηκαν δεδομένα από την φάση ΙΙΙ του
προγράμματος TANDEM 3 με σοταγλιφλοζίνη,(SGLT
inhibitor με διπλή αναστολή) με καλά αποτελέσματα
στην μείωση γλυκοζυλιωμένης και στην συχνότητα
υπογλυκαιμιών, αλλά με μεγαλύτερο κίνδυνο
εμφάνισης ΔΚΟ έναντι placebo (3,0% vs 0,6%):
• An emerging and innovative therapeutic approach in
T1DM with dual SGLT-1/2 inhibition: Τhe sotagliflozin
clinical program

Αποτελεσματικότητα και Ασφάλεια της δαπαγλιφλοζίνης σε
αρρύθμιστους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1
(DEPICT-1)-σχεδιασμός
Σκοπός Μελέτης
Να διερευνηθεί εάν η δαπαγλιφλοζίνη (5 mg ή 10 mg ημερησίως) ως προσθήκη σε προσαρμοσμένη δόση ινσουλίνης μπορεί με
ασφάλεια να επιτύχει καλύτερη γλυκαιμική ρύθμιση σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 σε χρονικό διάστημα 24 εβδομάδων

Δαπαγλιφλοζίνη 5 mg
+ προσαρμοσμένη
δόση ινσουλίνης
(N=277)

Ασθενείς που πληρούν
τα κριτήρια ένταξης με
HbA1c 7,7–11,0%

Περίοδος
Διαλογής

Εισαγωγική
Περίοδος

R
1:1:1

Πρωτεύον Καταληκτικό Σημείο
• Μεταβολή της HbA1c στις 24 εβδομάδες
με δαπαγλιφλοζίνη 5 mg ή 10 mg έναντι
του εικονικού φαρμάκου

Δαπαγλιφλοζίνη 10 mg
+ προσαρμοσμένη
δόση ινσουλίνης
(N=296)

Εικονικό Φάρμακο +
προσαρμοσμένη δόση
ινσουλίνης (N=260)
Δίαιτα και Άσκηση
Περίοδος ΔιαλογήςΕισαγωγική Περίοδος
(≤28 Ημέρες)
(8 Εβδομάδες)

Εβδομάδα –
8

Διπλά Τυφλή Περίοδος (1:1:1)
28 εβδομάδων

Εβδομάδα
24

Ημέρα 1

Διπλά Τυφλή Περίοδος Επέκτασης
28 εβδομάδων

Εβδομάδα
52

Εβδομάδα 56

MB102-229; NCT02268214; HbA1c: Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, R (randomization) : τυχαιοποίηση
Dandona P, et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2017 Sep 14. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S2213-8587(17)30308-X.

Η δαπαγλιφλοζίνη δεν ενδείκνυται για την θεραπεία των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη

Πρωτεύον και δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία
αποτελεσματικότητας

Πρωτεύον καταληκτικό σημείο

• Μεταβολή της HbA1c στις 24 εβδομάδες με διπλά τυφλή
θεραπεία υπό δαπαγλιφλοζίνη 5 mg ή 10 mg ως
προσθήκη σε προσαρμοσμένη ινσουλίνη έναντι του
εικονικού φαρμάκου ως προσθήκη σε προσαρμοσμένη
ινσουλίνη.
Δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία
• Ποσοστό μεταβολής στην ημερήσια δόση ινσουλίνης
• Ποσοστό μεταβολής στο σωματικό βάρος
• Μέση μεταβολή των επιπέδων γλυκόζης 24-ώρου μέσω μετρήσεων συνεχούς
παρακολούθησης γλυκόζης (CGM)
• Μέσο εύρος γλυκαιμικών διακυμάνσεων (MAGE)
• Ποσοστό μέσης μεταβολής των μετρήσεων γλυκόζης 24-ώρου
>70 mg/dL έως ≤180 mg/dL (CGM)
• Ποσοστό των ασθενών που πέτυχαν μείωση της HbA1c ≥0,5% την 24η εβδομάδα
χωρίς σοβαρά υπογλυκαιμικά επεισόδια
CGM, continuous glucose monitoring; MAGE, mean amplitude of glucose excursions, HbA1c: Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη
Dandona P, et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2017 Sep 14. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S2213-8587(17)30308-X.

Η δαπαγλιφλοζίνη δεν ενδείκνυται για την θεραπεία των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη

Πρωτεύον Καταληκτικό Σημείο:
Μεταβολή στην HbA1c στις 24 εβδομάδες
Δαπαγλιφλοζίνη 5 mg + Iνσουλίνη (N=259)
Μέση Αρχική Τιμή HbA1c, % (SD): 8,52 (0,72)
Μέση Τιμή HbA1c στην 24η εβδομάδα, % (SD): 8,04 (0,90)
Προσαρμοσμένη μέση μεταβολή από την αρχική τιμή %
(SE): –0,45 (0,05)
Διαφορά έναντι εικονικού φαρμάκου (95% CI): –0,42
(–0,56, – 0,28)
Τιμή - p: <0,0001

Δαπαγλιφλοζίνη 10 mg + Iνσουλίνη(N=259)
Μέση Αρχική Τιμή HbA1c, % (SD): 8,50 (0,62)
Μέση Τιμή HbA1c στην 24η εβδομάδα, % (SD): 8,04 (0,83)
Προσαρμοσμένη μέση μεταβολή από την αρχική τιμή %
(SE):–0,47 (0,05)
Διαφορά έναντι εικονικού φαρμάκου (95% CI): –0,45
(–0,58, – 0,31)
Τιμή - p : <0,0001

Εικονικό Φάρμακο + Ινσουλίνη (N=260)
Μέση Αρχική Τιμή HbA1c, % (SD): 8,50 (0,67)
Μέση Τιμή HbA1c στην 24η εβδομάδα, % (SD): 8,43 (0,92)
Προσαρμοσμένη μέση μεταβολή από την αρχική τιμή, %
(SE): –0,03 (0,05)

HbA1c: Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη, CI (Confidence Interval): Διάστημα Εμπιστοσύνης, SD (Standard Deviation): Τυπική Απόκλιση, SE (Standard Error): Τυπικό Σφάλμα

Η δαπαγλιφλοζίνη δεν ενδείκνυται για την θεραπεία των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη
Dandona P, et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2017 Sep 14. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S2213-8587(17)30308-X.

Ποσοστό μεταβολής στην ημερήσια δόση
ινσουλίνης στις 24 εβδομάδες
Δαπαγλιφλοζίνη 5 mg + Iνσουλίνη (N=259)
Μέση Μεταβολή στην ημερήσια δόση ινσουλίνης από την
αρχική τιμή, Μονάδες (SD): 62,91 (46,16)
Μέση Μεταβολή στην ημερήσια δόση ινσουλίνης στις 24
εβδομάδες, Μονάδες (SD): 56,12 (30,75)
Προσαρμοσμένη Μέση Μεταβολή από την αρχική τιμή, %
(SE): –7,74 (1,49)
Διαφορά έναντι εικονικού φαρμάκου (95% CI):
–8,80 (–12,56, –4,88)
Τιμή - p : <0,0001

Δαπαγλιφλοζίνη 10 mg + Iνσουλίνη (N=259)
Μέση Μεταβολή στην ημερήσια δόση ινσουλίνης από την
αρχική τιμή, Μονάδες (SD): 59,59 (28,20)
Μέση Μεταβολή στην ημερήσια δόση ινσουλίνης στις 24
εβδομάδες, Μονάδες (SD): 52,35 (27,38)
Προσαρμοσμένη Μέση Μεταβολή από την αρχική τιμή, %
(SE): –12,16 (1,43)
Διαφορά έναντι εικονικού φαρμάκου (95% CI):
–13,17 (–16,75, –9,43)
Τιμή - p : <0,0001

Εικονικό Φάρμακο + Ινσουλίνη(N=260)
Μέση Μεταβολή στην ημερήσια δόση ινσουλίνης από την
αρχική τιμή, Μονάδες (SD): 61,74 (26,56)
Μέση Μεταβολή στην ημερήσια δόση ινσουλίνης στις 24
εβδομάδες, Μονάδες (SD): 62,13 (27,41)
Προσαρμοσμένη Μέση Μεταβολή από την αρχική τιμή, %
(SE): +1,16 (1,66)

CI (Confidence Interval): Διάστημα Εμπιστοσύνης, SD (Standard Deviation): Τυπική Απόκλιση, SE (Standard Error): Τυπικό Σφάλμα

Η δαπαγλιφλοζίνη δεν ενδείκνυται για την θεραπεία των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη
Dandona P, et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2017 Sep 14. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S2213-8587(17)30308-X.

Ποσοστό μεταβολής στο σωματικό βάρος
στις 24 εβδομάδες
Δαπαγλιφλοζίνη 5 mg + Iνσουλίνη (N=259)
Μέση μεταβολή από την αρχική τιμή στο σωματικό
βάρος, kg (SD): 81,67 (18,40)
Μέση μεταβολή στο σωματικό βάρος στην 24η
εβδομάδα, kg (SD): 79,38 (18,15)
Προσαρμοσμένη Μέση μεταβολή από την αρχική τιμή, %
(SE): –2,84 (0,25)
Διαφορά έναντι εικονικού φαρμάκου (95% CI): –2,96
(–3,63, –2,28)
Τιμή - p: <0,0001

Δαπαγλιφλοζίνη 10 mg + Iνσουλίνη (N=259)
Μέση μεταβολή από την αρχική τιμή στο σωματικό
βάρος kg (SD): 81,70 (16,40)
Μέση μεταβολή στο σωματικό βάρος στην 24η
εβδομάδα, kg (SD): 78,72 (15,91)
Προσαρμοσμένη Μέση μεταβολή από την αρχική τιμή, %
(SE): –3,60 (0,25)
Διαφορά έναντι εικονικού φαρμάκου(95% CI): –3,72
(–4,38, –3,05)
Τιμή - p: <0,0001

CI (Confidence Interval): Διάστημα Εμπιστοσύνης, SD (Standard Deviation): Τυπική Απόκλιση, SE (Standard Error): Τυπικό Σφάλμα
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Εικονικό Φάρμακο + Ινσουλίνη (N=260)
Μέση μεταβολή από την αρχική τιμή στο σωματικό
βάρος kg (SD): 84,36 (18,45)
Μέση μεταβολή στο σωματικό βάρος στην 24η
εβδομάδα, kg (SD): 84,50 (18,75)
Προσαρμοσμένη Μέση μεταβολή από την αρχική τιμή, %
(SE): +0,12 (0,26)

Συμπεράσματα
•

Η μελέτη DEPICT-1 είναι η πρώτη μελέτη Φάσης 3 ενός εκλεκτικού αναστολέα SGLT2
σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1.

•

Στην DEPICT-1, η δαπαγλιφλοζίνη (5 και 10 mg) βελτίωσε τον γλυκαιμικό έλεγχο με
επιπρόσθετο όφελος την μείωση του σωματικού βάρους και την μείωση των
ημερησίων δόσεων της ινσουλίνης, χωρίς αύξηση κινδύνου υπογλυκαιμίας σε
αρρύθμιστους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1.

•

Η δαπαγλιφλοζίνη ήταν καλά ανεκτή χωρίς αύξηση των συμβάντων είτε
υπογλυκαιμίας (μέτριας ή σοβαρής έντασης) είτε διαβητικής κετοξέωσης.
– Μεγαλύτερος αριθμός γεννητικών μυκητιάσεων σημειώθηκε και στα δύο σκέλη
θεραπείας με δαπαγλιφλοζίνη σε σχέση με το εικονικό φάρμακο.
– Το προφίλ των ΑΣ ήταν παρόμοιο με αυτό που έχει καταγραφεί σε ασθενείς με
ΣΔτ2.
Η δαπαγλιφλοζίνη ως θεραπεία των ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1
εξακολουθεί να είναι υπό διερεύνηση.
SGLT2 (sodium–glucose cotransporter 2): συμμεταφορέας νατρίου-γλυκόζης τύπου 2, ΑΣ: Ανεπιθύμητα Συμβάντα, ΣΔτ2: Σακχαρώδης
Διαβήτης Τύπου 2
Dandona P, et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2017 Sep 14. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S2213-8587(17)30308-X.
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Αντιδιαβητικές θεραπείες και μη
αλκοολική στεατοηπατίτιδα
• Η μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα και η επιβράδυνση της
εξέλιξής της στον διαβητικό πληθυσμό αποτέλεσε στόχο
αρκετών μελετών που ανακοινώθηκαν στο φετινό EASD
• 2 μελέτες με δαπαγλιφλοζίνη κατέδειξαν ελάττωση της
φλεγμονής και της ίνωσης
• DERISC: Effects of the SGLT2 inhibitor dapagliflozin on tissue
specific insulin sensivity and liver fat content in type 2
diabetes patients: a randomised placebo-controlled study

Αντιδιαβητικές θεραπείες και μη αλκοολική
στεατοηπατίτιδα
• Σύγκριση θεραπείας δαπαγλιφλοζίνης με πιογλιταζόνη έδειξε
παρόμοιες μειώσεις στα ηπατικά ένζυμα, αλλά μεγαλύτερη
μείωση στο ΣΒ με δαπαγλιφλοζίνη Koutsovasilis et
al:Effectiveness of dapagliflozin in non-alcohoolic fatty liver
disease in type 2 diabetes patients compared to sitagliptin
and pioglitazone
• Μελέτη με λιραγλουτίδη σε σύγκριση με σιταγλιπτίνη και
γλαργινική ινσουλίνη, έδειξε σημαντικά μεγαλύτερη
ελάττωση στο ηπατικό λίπος (MRI ευρήματα) LIGHT ON
study:Efficacy of liraglutide QD vs sitagliptin QD vs insulin glargine on liver
fat when combined with metformin in type 2 diabetes subjects with NAFLD
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