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Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων

Διανύουμε περίοδο μεγάλης αύξησης του ΣΔ παγκοσμίως
Μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας!
(2007-2025)
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World
2007 = 246 million
2025 =415 million
Increase +55%

Η συχνότητα του ΣΔ σημειώνει αύξηση στον δυτικό κόσμο και υπολογίζεται ότι 1 στους 3 ενήλικες
στις ΗΠΑ θα έχει ΣΔ το 2050.
Diabetes Atlas, Sixth Edition, International Diabetes Federation, 2015 ;19-82

…και ως επιδημία, ο διαβήτης κοστίζει…
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Dallman et al. In: Iron Nutrition in Health and Disease. London, UK: John Libbey & Co; 1996:65-74.

ΑRIC Study: 9% των ενηλίκων εμφανίζουν αναιμία
σύμφωνα με τον ορισμό κατά WHO
ARIC Study Population:

All

Ages 45 to 64; N = 15,792
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Men
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5%
Anemia definition:
Men = Hgb <13 g/dL
Women = Hgb <12 g/dL

13%

The Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) study enrolled subjects in 4 US communities: Forsyth County, NC; Jackson,
Miss; Minneapolis, Minn; and Washington County, Md.
. Sarnak et al. J Am Coll Cardiol. 2002;40:27-33.
World Health Organization. Geneva, Switzerland; 2001.

✓ 1 στους 4 διαβητικούς ασθενείς πάσχει από αναιμία (14-45% σε διαφορετικές εθνικές
ομάδες).
✓ Ο κίνδυνος σε ασθενείς με ΣΔ να εμφανίσουν αναιμία υπολογίζεται 2-3 φορές

μεγαλύτερος από αυτόν του γενικού πληθυσμού (για παρόμοια eGFR και επίπεδα Fe).
✓ Όσο πιο μακρόχρονη είναι η διάρκεια νόσησης από ΣΔ, τόσο μεγαλύτερη η
πιθανότητα εμφάνισης αναιμίας (5% αύξηση για κάθε χρόνο).
✓ Ασθενείς, που πάσχουν από ΣΔ >10 έτη παρουσιάζουν 3 φορές μεγαλύτερη

πιθανότητα εμφάνισης αναιμίας.

 Η αιτιολογία της αναιμίας στους διαβητικούς είναι

σύνθετη, πολυπαραγοντική και πολλές φορές
μη καλά κατανοητή
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Thomas MC Nat Clin Pract Nephrol 2007; 3(1) : 20-30

Αίτια αναιμίας σε διαβητικούς

Jones SC, et al. Diabetic Medicine 2010;27:655-9

Αναιμία & Σακχαρώδης Διαβήτης
Λόγω υπεργλυκαιμίας παρατηρούνται μεταβολικές και λειτουργικές
ανωμαλίες στα ερυθροκύτταρα


Μεταβολή στη σύσταση της μεμβράνης (όσον αφορά τα λιπίδια).



Μεταβολή της διαπερατότητας της μεμβράνης.



Παραμόρφωση του σχήματος.



Αυξημένη συγκόλληση (μεταβολές της δομής της πρωτεΐνης -λόγω
οξείδωσης η συγκέντρωσης AGEs - τελικών προϊόντων προχωρημένης
γλυκοζυλίωσης - στην ερυθροκυτταρική μεμβράνη).



Μειωμένος χρόνος επιβίωσης των ερυθρών:



Αυξημένη έκθεση της φωσφατιδυλοσερίνης στην ερυθροκυτταρική
μεμβράνη→αναγνώριση – απομάκρυνση από το ΔΕΣ



Υπεργλυκαιμία→αύξηση σορβιτόλης στα ερυθρά→μείωση δραστικότητας
Na+/K+-ATPάσης→ ωσμωτική αστάθεια→ κυτταρικός θάνατος.

Thomas MC et al, Current Diabetes Reviews 2005; 1: 107-126

Αιτιολογία αναιμίας στους διαβητικούς
 Ανεξήγητη αναιμία (26%)
 Ορμονικές μεταβολές

( ↓ τεστοστερόνης )
 Φλεγμονή

( - αύξηση κυτταροκινών → (TNF-a, IL-6)
They can cause 4 hematological abnormalities:
- Reduced EPO production in the kidney
- Reduced erythropoietic response of the bone marrow to EPO
- Hepcidin – induced failure of iron absorption from the intestine
- Hepcidin – induced trapping of iron in the macrophages and hepatocytes.

Kengne AP et al Plus One 2012; 7(8)::e41875. doi: 10.1371/journal.pone.0041875
James S.C. Diabetic Medicine, 2010; 27:655-659

Αιτιολογία Αναιμίας-Ανεπάρκεια EPO (34%)
Λόγω νεφρικής βλάβης
Πρώιμη βλάβη των σωληναριακών κυττάρων και πρώιμη διαταραχή της
μικροκυκλοφορίας στον περισωληναριακό χώρο, οδηγεί σε ισχαιμία και ίνωση,
επηρεάζοντας τη λειτουργικότητα των περισωληναριακών ινοβλαστών, που
παράγουν Epo
Λόγω αυτόνομης νευροπάθειας
Η αυτόνομη νευροπάθεια (απώλεια του αγγειοκινητικού ελέγχου λόγω
νευροπάθειας του αυτόνομου νευρικού συστήματος –ΑΝΣ-, ώστε να
μετριάζεται το ερέθισμα της αγγειοσύσπασης, που διεγείρει την παραγωγή
ΕΡΟ.
Η νευροπάθεια του ΑΝΣ έχει συσχετισθεί με ανεπαρκή παραγωγή ΕΡΟ,
αναλογικά με το βαθμό της αναιμίας, σε ασθενείς με ΣΔ χωρίς προχωρημένη
νεφρική νόσο)
Stevens P.E J Ren Care. 2012;38 Suppl 1:67-77.

Αιτιολογία Αναιμίας-Ανεπάρκεια EPO
Λόγω απώλειας με τα ούρα, σε ΣΔ
ασθενείς με πρωτεϊνουρία
( - Ασθενείς με πρωτεϊνουρία έχουν σε
υψηλό ποσοστό αναιμία, ανεξαρτήτως
νεφρικής λειτουργίας
- Ασθενείς με πρωτεϊνουρία μη
διαβητικής αιτιολογίας έχουν σε
μικρότερο ποσοστό αναιμία συγκριτικά
με τους διαβητικούς)
Μειωμένη μεταγραφή του γονιδίου
της EPO
(Υπεργλυκαιμία → αυξημένο
καταβολισμό του HIF = Hypoxia
inducible factor)

Ο HIF διαμεσολαβεί την αυξημένη έκφραση του γονιδίου της Epo σε συνθήκες αναιμίας
και τοπικής υποξίας, ενώ ταυτόχρονα ασκεί προστατευτική δράση έναντι της ίνωσης
Stevens P.E J Ren Care. 2012;38 Suppl 1:67-77.

Ανεπάρκεια Fe
 Στο 40% των διαβητικών φερριτίνη ορού < 30 ng/ml
 Στο 25% των διαβητικών φερριτίνη ορού κ.φ. ή αυξημένη, αλλά TSAT < 20%

 Η πιο αξιόπιστη μέθοδος για την εκτίμηση των αποθηκών Fe είναι η βιοψία μυελού

με ειδική χρώση για αιμοσιδηρίνη
 The most accurate predictor of functional iron deficiency in pts with anemia

of chronic disease is the ratio of soluble transferrin receptor to log serum ferritin
(> 2 functional ID, < 1 no ID)
 Σε ΣΔ ασθενείς με ΧΝΝ οι κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν ότι:

φερριτίνη < 100 ng/ml θεωρείται ως έλλειψη Fe,
ενώ λειτουργική ανεπάρκεια Fe μπορεί να υπάρχει με επίπεδα φερριτίνης μέχρι 800 ng/ml

Stevens PE. J Renal Care 2012;38(suppl 1):67-77, Weiss G et al N Engl J Med 2005;352:1011-1023

Ομοιοστασία σιδήρου: Εψιδίνη
Fe2+
Fe3+

2. Η Εψιδίνη εκκρίνεται ως απάντηση σε αυξημένο σίδηρο
πλάσματος και ταυτόχρονα καταστέλλοντας την
φεροπορτίνη στο έντερο και στον σπλήνα ελαττώνει την
μεταφορά σιδήρου στο πλάσμα
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Φυσιολογικά το γονίδιο TMPRSS6
που κωδικοποιεί τις πρωτεάσες της
σερίνης της οικογένειας των
Ματριπτασών επιβλέπει την
έκκριση Εψιδίνης μέσω μορίων της
οδού μετάδοσης σήματος

1. Ο Σίδηρος του πλάσματος
φυσιολογικά ενσωματώνεται
με την τρανσφερίνη και
χρησιμοποιείται στην
ερυθροποίηση

Στη Θαλασσαιμία, ένας αυξητικός
παράγοντας , ο growth
differentiation factor 15 (GDF15)
μπλοκάρει την
σιδηροεξαρτώμενη έκκριση της
Εψιδίνης προκαλώντας συνεχή
είσοδο του σιδήρου στο πλάσμα

Ομοιοστασία σιδήρου: Η Εψιδίνη


Πρωτεΐνη απελευθερούμενη από το ήπαρ με την δράση
της IL – 6.



Αναστέλλει την φερροπορτίνη, πρωτεΐνη που υπάρχει
στον γαστρεντερικό σωλήνα, στα μακροφάγα και τα
ηπατοκύτταρα και είναι υπεύθυνη για την απελευθέρωση
σιδήρου από τα κύτταρα αυτά στο αίμα.



Όταν αναστέλλεται η φερροπορτίνη, η απορρόφηση του

σιδήρου από το έντερο ελαττώνεται και ο Fe δεν
απελευθερώνεται από τις αποθήκες στα μακροφάγα και
τα ηπατοκύτταρα.


Συνεπώς ελαττώνεται ο Fe ορού → μείωση της
μεταφοράς Fe στον μυελό → σιδηροπενική αναιμία
(ακόμη και με ικανό Fe στις αποθήκες) → «λειτουργική
ανεπάρκεια Fe»



Σε ΧΝΝ – λόγω του ότι η εψιδίνη καθαίρεται και
απομακρύνεται από τους νεφρούς – τα επίπεδά της

Veys N, et al. Acta Clin Belg 2007;62:396-407

αυξάνουν και αυτό εξηγεί εν μέρει την ανεπάρκεια
σιδήρου στους ΣΔ ασθενείς με ΧΝΝ.

Αιτιολογία Αναιμίας-Φάρμακα

 Hb κατά 0,5 g/dl
ACEi/ARB
-Epo synthesis 
- Epo activity 
-RBC production in BM 
- levels of erythropoiesis inhibitors

Αιτιολογία Αναιμίας-Φάρμακα
Γλιταζόνες

1.

Οι γλιταζόνες μειώνουν τη σύνθεση των ανδρογόνων γιατί συνδέονται
ευκολότερα με την πρωτεϊνη δέσμευσης των ανδρογόνων (SHBG),
ελαχιστοποιώντας την ενεργοποίηση του υποδοχέα των ανδρογόνων
2. Προκαλούν υπερογκαιμία λόγω κατακράτησης υγρών και κατ’ επέκταση
αναιμία από αιμοαραίωση
Carruthers M, et al. Cardiovasc Diabetol. 2008;7:30. doi: 10.1186/1475-2840-7-30.

Φάρμακα - ΣΔ
ΑΝΤΙΘΕΤΑ
 Οι DPP-4 αναστολείς (Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors) βελτιώνουν την

ερυθροποίηση, αναστέλλοντας τη δράση του ενζύμου DPP-4 σε ορισμένες

ιντερλευκίνες, κυτταροκίνες, χυμοκίνες & EPO

 Οι SGLT-2 αναστολείς βελτιώνουν την ερυθροποίηση με νεφροπροστατευτική

δράση, αναστέλλοντας τη διάμεση σωληναριακή υποξία & το οξειδωτικό stress

Ou X, et al. Blood 2013;122(2):161-9

Αιτιολογία Αναιμίας- Φάρμακα
Μετφορμίνη

Ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 – Μετφορμίνη
 Ο κίνδυνος να εμφανίσει κανείς ανεπάρκεια βιτ Β12 λαμβάνοντας μετφορμίνη

επηρεάζεται από:
- μεγάλη ηλικία
- δόση μετφορμίνης
- διάρκεια χρήσης μετφορμίνης



Σε ασθενείς που έλαβαν μετφορμίνη για ≥3 χρόνια η εκτιμώμενη αναλογία ήταν

2.4 (συγκριτικά με όσους έλαβαν για ≤ 3 χρόνια)

●

Η ανεπάρκεια της βιτ Β12 ακολουθείται από υπερομοκυστεϊναιμία και αύξηση του ΜΜΑ

και προκαλεί πολυνευροπάθεια που μιμείται ή επιδεινώνει τη διαβητική νευροπάθεια
στους διαβητικούς
Kibirige D , et al. J Diabetes Metab Disord. 2013;12(1):17

Ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 -Μετφορμίνη
Πιθανοί μηχανισμοί
 Μεταβάλλει την κινητικότητα του λεπτού εντέρου → διεγείρεται η ανάπτυξη βακτηριδίων →

ανεπάρκεια της βιτ Β12.
 Μεταβάλλει τα επίπεδα του ενδογενούς παράγοντα.

 Αναστέλλει ή αδρανοποιεί ανταγωνιστικά την απορρόφηση της βιτ Β12.
 Αλληλεπιδρά με τον ενδοκυττάριο υποδοχέα.

 Αναστέλλει την απορρόφηση του συμπλέγματος βιτ Β12 – ενδογενούς παράγοντα, που εξαρτάται

από το Ca στον τελικό ειλεό (δράση η οποία αναστέλλεται με τη χορήγηση Ca).
 Προκαλεί υπομαγνησιαιμία (Μg απαραίτητος συμπαράγοντας σε ένζυμα σχετιζόμενα με τη

σύνθεση της Hb) → οξειδωτικό stress→ φλεγμονή → ενδοθηλιακή δυσλειτουργία
Raizeda N et al. Indian J Endocrinol Metab 2017

ΣΔ τύπου 2

Ανεπάρκεια βιταμίνης Β12

 Συνιστάται μέτρηση της βιτ Β12 προ της έναρξης θεραπείας με μετφορμίνη

και 1 φορά το χρόνο σε ηλικιωμένους ασθενείς που παίρνουν μετφορμίνη
για ≥ 3-4 χρόνια, ή που παίρνουν υψηλή δόση ≥ 2gr/ημέρα ή που έχουν
κλινικά επιδεινούμενη διαβητική νευροπάθεια.

ΣΔ τύπου 1
 Συνιστάται μέτρηση της βιτ Β12 κατά τη διάγνωση, 1 φορά το χρόνο τα

επόμενα 3 χρόνια, στη συνέχεια κάθε 5 χρόνια ή οποτεδήποτε υπάρχουν
κλινικά σημεία.
 Χορήγηση 1000μg βιτ Β12 μία φορά το χρόνο αναπληρώνουν τις αποθήκες

Β12 και βελτιώνουν τη διαβητική νευροπάθεια.
Mahajar R, J Young Pharm 2010; 2:428-9

Αναιμία & Σακχαρώδης Διαβήτης
Αιτιολογία αναιμίας ΣΔ τύπου 1


Αυτοάνοση γαστρίτιδα
- μείωση γαστρικής οξύτητας
- καταστροφή Η+/ Κ+ ATPase τοιχωματικών κυττάρων
- μειωμένη απορρόφηση Fe
- απώλεια ενδογενούς παράγοντα
- μειωμένη απορρόφηση βιτ. Β12



Κοιλιοκάκη
(διαταραχές απορρόφησης Fe & βιτ. Β12)



Υποθυρεοειδισμός (20-30%)
(μειωμένη σύνθεση EPO λόγω μειωμένης ανάγκης για οξυγόνωση)



Νόσος Addison



Κακοήθης αναιμία

Thomas MC et al, Current Diabetes Reviews, 2005;1;107-126

Αναιμία & Σακχαρώδης Διαβήτης
 Σε ΣΔ τύπου1 η συχνότητα της κακοήθους αναιμίας είναι 3 με 5 φορές

μεγαλύτερη (ενώ στο γενικό πληθυσμό είναι 1 με 2 %).

 Σε ΣΔ τύπου 1 αναπτύσσονται αντισώματα έναντι του ενδογενούς παράγοντα

(AIF) και αντιτοιχωματικά (PCA), που αναστέλλουν την έκκριση του ενδογενούς
παράγοντα και οδηγούν στην κακοήθη αναιμία (παρατηρούνται στο 70% των
ασθενών με κακοήθη αναιμία).

Kibirige D , et al. J Diabetes Metab Disord. 2013;12(1):17

ΗbA1C - Αναιμία
❖

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικάνικης και Ευρωπαϊκής
Διαβητολογικής Εταιρείας, η HbA1C θέτει την διάγνωση του διαβήτη (HbA1C ≥
6,5%)

❖

Ασθενείς με HbA1C: 6,0 – 6,5% θεωρούνται κατάλληλοι για θεραπευτικές
παρεμβάσεις, επειδή είναι σε εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο για εμφάνιση ΣΔ

❖

Μείωση της HbA1c κατά 1% οδηγεί σε μείωση των μικροαγγειακών επιπλοκών

κατά 37%

International Expert Committee Diabetes Care 2009; 32 (7) 1327-34

ΗbA1C - Αναιμία
❖

Η HbA1C είναι η μέτρηση της μη ενζυμικής γλυκοζυλίωσης της β- αλύσου του μορίου της Ηb
(γλυκαιμική ρύθμιση των τελευταίων 3 μηνών), τα επίπεδα της οποίας επηρεάζονται από

ποικίλους γενετικούς, αιματολογικούς και σχετιζόμενους με νόσο παράγοντες
❖

Η μέτρηση της HbA1C εξαρτάται από:
- επίπεδα γλυκόζης ορού
- παρουσία HbA (α2 β2)
- διάρκεια ζωής ερυθροκυττάρων

❖

Οι πιο σημαντικοί παράγοντες είναι:
a.

Η συνύπαρξη αιμοσφαιρινοπαθειών

b.

Η συνύπαρξη διαφόρων αναιμιών

c.

Διαταραχές που σχετίζονται με επιτάχυνση του ρυθμού αναγέννησης των
ερυθροκυττάρων

Gallagher EJ et al. J Diabetes 2009; 1 (1) 9-17

❖

HbA1C
- Αιμολυτικές αναιμίες

- Μεταγγίσεις αίματος

- Αιμοσφαιρινοπάθειες

- Φάρμακα / Κατανάλωση

- Οξεία & Χρόνια απώλεια αίματος

μεγάλων ποσοτήτων βιτ. C & E

- Κύηση

❖

Σε αναιμία χρόνιας νόσου η HbA1C είναι χαμηλή λόγω
a.

Μειωμένου πολλαπλασιασμού και διαφοροποίησης των πρόδρομων κυττάρων της
ερυθράς σειράς

b.

Μη αποδοτικής απάντησης στην ερυθροποιητίνη

c.

Μεταβολής της διάρκειας ζωής των ερυθροκυττάρων

❖

❖

HbA1C
- Σιδηροπενική Αναιμία

- Υπερτριγλυκεριδαιμία

- Ουραιμία

- Υψηλή δόση ασπιρίνης

- Υπερχολερυθριναιμία

- Κατάχρηση ουσιών

Η σιδηροπενική αναιμία → ψευδή αύξηση της τιμής HbA1C

- μεταβολές στο σχήμα του μορίου της Hb, που προάγουν τη γλυκοζυλίωση της β
αλύσου στο τελικό άκρο
- μείωση του ρυθμού αναγέννησης των ερυθροκυττάρων, αφήνοντας περισσότερο
χρόνο για να συμβεί η γλυκοζυλίωση της Hb

❖

Διόρθωση της σιδηροπενικής αναιμίας, πριν διαγνωστικές ή θεραπευτικές
αποφάσεις ληφθούν, βασισμένες μόνο στα επίπεδα της HbA1C

ΗbA1C - Αναιμία
❖

Το αιματολογικό status θα πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπ’όψη για την ορθή ερμηνεία του

αποτελέσματος της HbA1C
Κατευθυντήριες οδηγίες Εθνικής Ακαδημίας της Κλινικής Βιοχημείας
❖

Επανάληψη από το εργαστήριο των τεστ όλων των δειγμάτων προσδιορισμού HbA1C, όταν οι
τιμές είναι κάτω απο το διάστημα αναφοράς και όταν αυτές επιβεβαιωθούν, τότε ο κλινικός θα
πρέπει να ελέγξει αν ο ασθενής έχει παραλλαγή της Hb (αιμοσφαιρινοπάθεια) ή ένδειξη
αυξημένης ερυθροκυτταρικής καταστροφής

❖

H φρουκτοζαμίνη ή η γλυκοζυλιωμένη αλβουμίνη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον
γλυκαιμικό έλεγχο σε ασθενείς στους οποίους υπάρχουν παράγοντες που συντελούν στην
μείωση της HbA1C (με εξαίρεση τις καταστάσεις όπου τροποποιείται ο μεταβολισμός των
πρωτεϊνών)

Sacks DB et al.Clin Chem 2011; 57 (6): e1 – e47, Koga M Clin Chim Acta 2014; 433: 96 - 104

 Η γλυκοζυλιωμένη αλβουμίνη προτιμάται από

την ΗbA1C διότι:

Περιορισμοί:
- ΚΙ

- δεν επηρεάζεται από τη συγκέντρωση

- Κάπνισμα

άλλων πρωτεϊνών ορού

- Παχυσαρκία

- δεν απαιτεί νηστεία για τη μέτρησή της
- δεν επηρεάζεται από αιμολυτικές αναιμίες
& παθολογική Hb
 Προτιμάται κυρίως για διαβητικούς σε

αιμοκάθαρση, ενώ φαίνεται να σχετίζεται με τις
χρόνιες επιπλοκές του διαβήτη

- Υπερτριγλυκεριδαιμία
- Φλεγμονώδεις καταστάσεις
- Υπερ/ Υποθυρεοειδισμός
- Νεφρωσικό σύνδρομο – Μαζική
πρωτεϊνουρία

Αναιμία - Σακχαρώδης Διαβήτης - ΧΝΝ
 Αναιμία → ιστική υποξία στους νεφρούς (που έχουν χαμηλό κορεσμό και υψηλή

κατανάλωση σε οξυγόνο)
 Ιστική υποξία → ποικιλία μιτογονικών και ινωδογονικών δράσεων στους νεφρούς

(μέσω έκφρασης ποικίλων αυξητικών παραγόντων, ορμονών, αγγειοδραστικών
ενζύμων.)
 Ιστική υποξία → προάγει την πρωτεϊνουρία με διαφορετική δράση στην

προσπειραματική και μετασπειραματική αντίσταση
 Ιστική υποξία → Αυξημένη δραστηριότητα του συμπαθητικού → αγγειοσύσπαση

στους νεφρούς → ενεργοποίηση του ενδονεφρικού RAS και απελευθέρωση
αντιδιουρητικής ορμόνης → κατακράτηση υγρών → υπέρταση → ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Τhomas M, Current Diabetes Review, 2005; 1: 107-126

❖Μελέτη TAD
✓ Σε 10 χρόνια από τη διάγνωση του ΣΔ, το
30-40% των περιπτώσεων εξελίσσεται σε ΔΝ
✓ Η συχνότητα της αναιμίας αυξάνει με την
επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας.
✓ Σε
διαβητικούς
ασθενείς
eGFR<60ml/min παρατηρείται σε
αναιμία.

με
29%

✓ Σε
διαβητικούς
ασθενείς
eGFR≥60ml/min παρατηρείται σε
αναιμία.

με
9%
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Αναιμία
& ΧΝΝ
κινδύνου
Anemia
and
CKDως
areπαράγοντες
Risk Factors
for
αυξημένης θνητότητας
Mortality
Unit Change

RR (95% CI)

Hematocrit

1% decrease

1.06 (1.04–1.08)

GFR

10 mL/min decrease

1.06 (1.03–1.10)

Retrospective analysis of 6,635 patients – SOLVD database

 Ο κίνδυνος εμφάνισης ΧΝΝ στους ασθενείς με ΣΔ και αναιμία

είναι 2,32 φορές υψηλότερος από ότι σε μη αναιμικούς, ενώ η
αναιμία εμφανίζεται νωρίτερα συγκριτικά με νεφροπάθεια άλλης
αιτιολογίας .
Liu M et al, European Reaview for Medical and Pharmacological Sciences 2014; 18:2918-2926
Al-Ahmad A, et al. J Am Coll Cardiol. 2001;38(4):955-962.

Tο καρδιο-νεφρικό σύνδρομο (CRAS)
 Ο συνδυασμός ΧΚΑ, αναιμίας και

ΧΝΝ είναι πολύ συχνός
 Η αναιμία, η ΧΝΝ και η ΧΚΑ

έχουν αθροιστική επίδραση στη
θνητότητα και στην επίπτωση της

ΧΝΝ τελικού σταδίου
 Ο συνδυασμός της αναιμίας με

τη ΧΚΑ και τη ΧΝΝ, οδηγεί τον
ασθενή σε ένα φαύλο κύκλο που
ονομάζεται καρδιο-νεφρικό
σύνδρομο (CRAS)
Sliverberg DS, Nephrol Dial Transplant 2003

✓

Μείωση της Hb – ακόμα και μέσα στα πλαίσια των φυσιολογικών τιμών ορίζει μια ομάδα διαβητικών ασθενών που παρουσιάζουν αυξημένο
κίνδυνο μικροαγγειακών επιπλοκών , αυξημένη θνησιμότητα και

θνητότητα.
✓ Διαβητικοί ασθενείς με επίμονη μικροαλβουμινουρία έχουν 4 φορές
μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης αναιμίας, ενώ ασθενείς με επίμονη
μακροαλβουμινουρία έχουν 12 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης
αναιμίας.
✓ Ασθενείς με νορμοαλβουμινουρία, αλλά επιβαρυμένη νεφρική λειτουργία
έχουν 11 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης αναιμίας.
Τhomas M, Current Diabetes Review, 2005; 1: 107-126

Αναιμία – Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια
 Η αναιμία μπορεί να έχει άμεσο αποτέλεσμα στην ανάπτυξη και εξέλιξη της Διαβητικής

Αμφιβληστροειδοπάθειας

 Hb < 12,9 gr/dl σχετίζεται με διπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης αμφιβληστροειδοπάθειας σε διαβητικούς

 Αναιμία → υποξία αμφιβληστροειδούς → οξειδωτικό stress → σύνθεση VEGF → νεοαγγείωση →

αυξημένη διαπερατότητα τριχοειδών → οίδημα ιστών → εξιδρώματα αμφιβληστροειδούς

 Διόρθωση της αναιμίας στους διαβητικούς με αμφιβληστροειδοπάθεια μειώνει τα κηλιδώδη

εξιδρώματα και το οίδημα

Dimas GG, Iliadis FS, Tegos TJ et al. J Hypertens 2014;6: 101(suppl) ESH-ISH

Αναιμία & Διαβητικά έλκη
 Διαβητικοί ασθενείς με σοβαρά έλκη άκρων είναι στην πλειονότητά τους αναιμικοί (49-62%)

 Πολυπαραγοντική η αιτιολογία των διαβητικών ελκών : περιφερική ισχαιμία, περιφερική

νευροπάθεια & μικροβιακή λοίμωξη

 Η συνύπαρξη αναιμίας σε διαβητικούς ασθενείς με έλκη άκρων σχετίζεται με δυσμενή έκβαση

επούλωσης του έλκους (μειωμένη οξυγόνωση ιστών → επίδραση τοξικών ριζών Ο2 → βλάβη
στα κερατινοκύτταρα, ενδοθηλιακά κύτταρα, μεταβολισμό κολλαγόνου)

 Σε διαβητικούς, που υποβάλλονται σε επέμβαση με ανοιχτό by pass για περιφερική αρτηριακή

νόσο, τα χαμηλά επίπεδα Hb προεγχειρητικά, σχετίζονται με μείζονα καρδιαγγειακά
συμβάματα και θάνατο

Wright JA, et al. Anemia 2014; 2014:104214. doi: 10.1155/2014/104214.

 Διαβητική περιφερική νευροπάθεια παρατηρείται συχνότερα σε αναιμικούς διαβητικούς

συγκριτικά με τους μη αναιμικούς, πιθανώς λόγω:

- ανεπάρκειας EPO
Η EPO έχει νευροπροστατευτική δράση στο ΚΝΣ και τα περιφερικά νεύρα
- αναιμίας – μειωμένη οξυγόνωσης
- αναιμίας – οξειδωτικού stress

Έγκαιρο screening για σημεία ή συμπτώματα περιφερικής νευροπάθειας σε
διαβητικούς με αναιμία

Υπάρχει συσχέτιση ???
Αναιμία

Σακχαρώδης
Διαβήτης

Καρδιαγγειακός
κίνδυνος

Eπιπλέον αύξηση Θνητότητας με τη συνύπαρξη περισσοτέρων
παραγόντων CV κινδύνου στους διαβητικούς

Age adjusted CV
Death rate per 10,000 person-years

Without diabetes

With diabetes
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2
Number of risk factors*

3

*Increased SBP, elevated TC, smoking
MRFIT = Multiple Risk Factor Intervention Trial
Stamler J, Vaccaro O, Neaton JD, Wentworth D. Diabetes Care,1993;16:434-44

✓ Τόσο στο γενικό πληθυσμό, όσο και στους διαβητικούς ασθενείς η αναιμία αποτελεί
σημαντικό παράγοντα κινδύνου όσον αφορά την καρδιαγγειακή θνητότητα.

✓ Ασθενείς με ΣΔ που πάσχουν από αναιμία εμφανίζουν με μεγαλύτερη συχνότητα ΑΕΕ,
ισχαιμική καρδιοπάθεια, υπέρταση & ΧΝΝ.

✓ Η συχνότητα της αναιμίας σε ασθενείς με ΣΔ, ΧΝΝ & ΧΚΑ, 10 φορές μεγαλύτερη απ’ ότι
στο γενικό πληθυσμό.

Kengne AP et al Plus One 2012; 7(8)::e41875. doi: 10.1371/journal.pone.0041875.

Αναιμία & καρδιαγγειακός κίνδυνος


Η ΑΝΑΙΜΙΑ χαρακτηρίζεται ως ο 5ος
καρδιαγγειακός κίνδυνος



Το ποσοστό θνητότητας και νοσηρότητας σε
ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο και ΑΝΑΙΜΙΑ
είναι παρόμοιο με εκείνο που αναλογεί στους 4
άλλους παράγοντες κινδύνου των
καρδιαγγειακών νοσημάτων (δηλ. κάπνισμα, ΣΔ,
ΑΥ & υπερχοληστερολαιμία).

Διαβητικοί ασθενείς με αναιμία, αλλά χωρίς

 .

καρδιαγγειακό ιστορικό έχουν παρόμοιο
κίνδυνο

θνητότητας

με

ασθενείς

με

καρδιαγγειακό ιστορικό και ΣΔ, αλλά χωρίς
αναιμία.

Is Anemia a Risk Factor in CHF ?
Hb = hemoglobin
Hct = hematocrit
HF = heart failure

 Anemia is an independent Risk Factor in Acute & Chronic HF
 Several Studies have documented a greater mortality and morbidity associated with anemia in patients

with CHF
 Anemia increases the estimated risk of death in patients with CHF from 20% -50%.
Go AS et al. Circulation 2006;113:2713-23
He SW et al Congest Heart Fail 2009;15:123-130
Sabatine MS et al. Circulation 2005;111:2042-9

Πώς η αναιμία επιδεινώνει την ΧΚΑ;
Anemia

 Inflammation

Remodeling
LVH … cell death



Tissue
Hypoxia

Apoptosis? CHF

Exercise

Peripheral
vasodilation

 LV Mass
 LV diameter

 Blood pressure

 Plasma volume
… Edema

Activation
of SNS

 Diuretics
 Renal blood flow

Increased Retention
 Renin Angiotensin
Aldosterone ADH

Adapted from Okonko & Anker.
J Cardiac Failure. 2004;10(suppl):S5-S9.

Η αναιμία συσχετίζεται με πρώιμη καρδιακή
δυσλειτουργία σε ασθενείς με ΣΔ- τύπου 2
Οι επιδράσεις της αναιμίας στην καρδιακή λειτουργία είναι ποικίλες:
✓ Υπερτροφία του μυοκαρδίου

✓ Διάμεση ίνωση
✓ Υπερτροφία LV (LVH)
✓ Μειωμένη χάλαση LV

Srivastava PM, Thomas MC, Calafiore P, et al Clinical Science (2006) 110,109-116

✓ Παρατηρήθηκε

πως

η

διαστολική

δυσλειτουργία

σχετιζόμενη με αναιμία, ήταν η πιο συχνή καρδιακή
ανωμαλία ανάμεσα σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 2.
✓ Το 1/3 των ασθενών με διαστολική καρδιακή δυσλειτουργία
πάσχει από αναιμία. Πιθανολογείται σχέση μεταξύ αύξησης
της μάζας της LV, που παρατηρείται στους αναιμικούς
ασθενείς, και της εμφάνισης διαστολικής δυσλειτουργίας - η
ύπαρξη εμφανούς LVH δεν απαιτείται για την εμφάνιση
διαστολικής δυλειτουργίας.
✓ Ακόμα και σε διαβητικούς χωρίς αναιμία, μείωση των
επιπέδων Hb φάνηκε να σχετίζεται με έκπτωση της

διαστολικής λειτουργίας.
✓ Ποσοστό <5% των διαβητικών ασθενών που πάσχουν από
αναιμία

παρατηρήθηκε

να

εμφανίζει

φυσιολογική

διαστολική καρδιακή λειτουργία.

Srivastava PM, Thomas MC, Calafiore P, et al Clinical Science (2006) 110,109-116

Να διορθώσουμε την αναιμία
του Σακχαρώδη Διαβήτη ?

✓ Η αναιμία έχει σημαντική επίδραση στην ποιότητα της ζωής των διαβητικών
ασθενών (2 φορές χειρότερη από τους μη αναιμικούς).
✓ Μέχρι σήμερα ασθενείς με ΣΔ εξετάζονται για καρδιαγγειακά νοσήματα (σε
επίπεδο ρουτίνας), όχι όμως για αναιμία, ενώ και τα δύο παρουσιάζουν
στατιστικά τον ίδιο κίνδυνο θνητότητας.
✓ Ακόμα και όσοι διαβητικοί ασθενείς γνωρίζουν για την αναιμία δεν ελέγχονται
τακτικά και πολλές φορές δεν λαμβάνουν θεραπεία.

Stevens P.E J Ren Care. 2012;38 Suppl 1:67-77.

Ταυτόχρονη επιθετική αντιμετώπιση των CV παραγόντων κινδύνου
:

Mελέτη Steno -2
- γλυκαιμικός έλεγχος
- ρύθμιση ΑΠ
- διακοπή καπνίσματος
- μείωση ΒΣ
- αλλαγή διαιτητικών συνηθειών
- άσκηση
vs
της ομάδας συνήθους αγωγής

53% κινδύνου καρδιαγγειακών επιπλοκών
& έως 63% μικροαγγειακών επιπλοκών

Gaede P et al. Effect of a multifactorial intervention on mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2008 7;358(6):580-91,
Holman RR et al. 10-years follow up of intensive glucose control in type-2 diabetes. NEJM 2008;359:1577-89

Μελέτες για την αναιμία της ΔΝ

 ACORD 2003

 CREATE 2006
 CHOIR 2006
 TREAT 2010

Μελέτη ACORD
(Anaemia CORrection in Diabetes trial)
 Έδειξε τα αποτελέσματα διόρθωσης της αναιμίας με Epoetin beta,

όσον αφορά την καρδιακή λειτουργία σε ασθενείς με διαβητική
νεφροπάθεια και μέτρια LVH

 Η διόρθωση της Hb σε επίπεδα 13-15 g/dl οδήγησε σε μη

περαιτέρω αύξηση της LVH και βελτίωση της ποιότητας ζωής

Laville M,Curr Med Res Opin. 2003 ; 19(5):395-401

CREATE Trial: Randomized Controlled Trial of Anemia
Treatment in Pre-Endstage Renal Failure
603 predialysis subjects, CrCl 15-35 mL/min, without severe CVD

Early intervention group, IIb 11-2.5 g/dL
target Hb 13-15 g/dL
Erythropoetin initiated at randomization

Late intervention group, Hb 10 g/dL
target Hb 10.5-11.5 g/dL
Erythropoetin only if Hb<10.5

• The primary end point was a composite of 8 cardiovascular
events;

• secondary end points included left ventricular mass index, qualityof-life scores, and the progression of chronic kidney disease

• 3yrs follow up
In patients with CKD early correction of anaemia does not reduce the risk of CVD events
Drueke TB et al N engl J Med 2006

Correction of Anemia with Epoetin alfa in Chronic Kidney
Disease CHOIR TRIAL (130 sites US)
Primary endpoint: composite of death, myocardial infarction, hospitalization for CHF & stroke
30%

125

Randomized Treatment

Kaplan-Meier Failure Estimate (%)

Hemoglobin Target 13.5 g/dL
Hemoglobin Target 11.3 g/dL
25%

97

Hazard ratio 1.337 (1.025, 1.743)
P= 0.0312

20%

15%

10%

1432 diabetic and non diabetic, eGFR 15-50 (MDRD),
Erythropoetin α
Group 1: Hb initial target 13-13.5 (amendment 13.5)
Group 2: Hb initial target 10.5-11 (amendment 11.3)
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The use of a target hemoglobin level of 13.5g/dL as compared with 11.3g/dL was
associated with increased risk and no incremental improvement in the quality of life
Singh et al,New Engl J Med 2006; 355:2085-98

Μελέτη TREAT (Trial to Reduce cardiovascular Events with Aranesp Therapy)
4.000 ασθενείς διαβητικοί με ΧNN (όχι αιμοκαθαιρόμενοι) με αρχική Hb 9 – 11 g/dl με
στόχο Hb 13g/dl υπό Aranesp.

Ανεπιθύμητες ενέργειες Epo
 Υπέρταση
(παρατηρείται 2-16 εβδομάδες μετά την έναρξη Epo, δεν εξαρτάται από την αύξηση
του Ht, αλλά από την αύξηση του ενδοκυττάριου ασβεστίου → αναστολή
αγγειοδιασταλτικής δράσης του ΝΟ και άμεση αγγειοσύσπαση στα αρτηριόλια)

 Θρομβωτικά & Καρδιαγγειακά συμβάματα
(ποσοτική αύξηση και βελτίωση της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων, ελάττωση
των πρωτεϊνών C & S)

 Αμιγής απλασία της ερυθράς σειράς

 Ευοδωτική δράση στην ανάπτυξη νεοπλασιών

Veys N, et al. Acta Clin Belg 2007;62:396-407

The higher not always the better …

Use the lowest dose of EPO that

will gradually increase the Hb
concentration to the lowest level
sufficient to avoid the need for red
blood cell transfusion

Is Oral Iron better than IV ?
IV Iron
 Small number of injections required

Per os Iron
 Gastrointestinal side effects (poor

compliance)
 Rapid improvement

 Limited absorption by many food,

medication , upregulation of hepcidin and
 Cost-effectiveness (due to improved

QoL and reduced hospitalizations).

Hofmarcher T, et al. J Med Econ 2015;18(7):492-501

oedema of the intestinal mucosa due to
systemic venous congestion in CHF

Lewis GD, et al. Circ Heart Fail 2016:May 9(5) . IRON – OUT Trial
Tolkien Z et al PLoS One 2015;10:e0117383

Ανεπιθύμητες ενέργειες IV Fe


IV Fe σε διαβητικούς με: κοιλιοκάκη, αιμορραγίες πεπτικού, αυτοάνοση γαστρίτιδα, ΧΝΝ,
βαριατρικές επεμβάσεις

 O IV Fe σε υψηλή δοσολογία δυνατόν να προκαλέσει αιμοσιδήρωση

 O IV Fe σχετίζεται με κίνδυνο ανάπτυξης βακτηριαιμίας.

 O IV Fe μπορεί να αυξήσει το οξειδωτικό stress→ αυξημένος κίνδυνος για δυσλειτουργία του

ενδοθηλίου και ιστική καταστροφή→ αυξημένος κίνδυνος για στεφανιαία συμβάματα

 Νεότερα σκευάσματα IV Fe (σουκροζικός Fe, καρβοξυμαλτοζικός, χαμηλού μοριακού βάρους

δεξτρανικός) είναι περισσότερο ασφαλή, χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες, εύκολα χορηγούμενα
και με σχετικά χαμηλό κόστος.
Sullivan SL et al. Lancet 2007;370:481-2, Kwo KL et al. J Am Soc Nephrol 2008;19:1817-1826

Iron overload & Cardiovascular Risk
• There are no specific recommendations for
the optimal upper levels of Hb in CHF pts
• The relationship between anemia and
mortality is not linear, since the impact of Hb
on survival follows an U-shaped curve in the
normal population, in pts with coronary artery
disease and CHF.

• Pts with both low and high Ht have an
increased risk of developing CVD (high Hb
may promote systemic vasoconstriction by
trapping nitric oxide and by greater viscosity).
Go AS et al. Circulation 2006;113:2713-23
Sabatine MS et al. Circulation 2005;111:2042-9

Συμπερασματικά ...
 Προς το παρόν, η χρήση ερυθροποιητικών παραγόντων και σιδήρου

συστήνεται σε διαβητικούς αναιμικούς ασθενείς ΜΟΝΟ όταν συνυπάρχει
ΧΝΝ και μάλιστα για την επίτευξη Hb μεταξύ 10,0 – 12,0g/dl και όχι
περισσότερο.

National Kidney Foundation Kidney Disease Outcomes Quality Initiative.
Available at http://www.kidney.org/professionals/KDOQI/ Assessed June 9, 2008

Συμπερασματικά ...
 Although anemia is considered an non-traditional risk factor for poor outcomes in

patients with diabetes, guidelines for screening are not well established

 Appropriate screening, prompt detection and correction of anemia are crucial to

improve the clinical outcomes in patients with diabetes mellitus

