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Περιληψη

Η καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης παραμένει ένα δύσκολο πρόβλημα λόγω του υψηλού πο-
σοστού θνησιμότητας. Η δαπαγλιφλοζίνη, ένας αναστολέας του συμμεταφορέα-2 νάτριου-γλυκόζης (SGLT2i) μείωσε
τα ποσοστά καρδιακού θανάτου και επιδείνωσης της καρδιακής ανεπάρκειας στη μελέτη DAPA-HF, όταν προστίθεται
στη συνιστώμενη από τις κατευθυντήριες οδηγίες θεραπεία. Η επίδραση της δαπαγλιφλοζίνης στη διαστολική λει-
τουργία μπορεί να εξηγήσει τη βελτίωση των συμπτωμάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Πιο
συγκεκριμένα ο λόγος της πρώιμης διαστολικής διαμιτροειδικής ροής προς τον συνολικό ρυθμό παραμόρφωσης
στην πρώιμη φάση πλήρωσης της διαστολής (E/SRE) μπορεί να θεωρηθεί ένας αξιόπιστος δείκτης απάντησης στη
θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας.
Εισαγωγή: Η καρδιακή ανεπάρκεια (KA) με μειωμένο κλάσμα εξώθησης (HFrEF) παραμένει ένα δύσκολο πρόβλημα
λόγω του υψηλού ποσοστού θνησιμότητας. H μελέτη PARADIGM με τη νέα κατηγορία φαρμάκων –τους αναστολείς
υποδοχέων αγγειοτενσίνης/αναστολείς νεπριλυσίνης (ARNIs)– κατάφερε να αλλάξει την τρέχουσα αντίληψη για τη
θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας μειώνοντας την καρδιαγγειακή θνησιμότητα και νοσηρότητα καθώς και τις νο-
σηλείες σε σύγκριση με την εναλαπρίλη. Μια άλλη καινοτομία στη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας είναι η δα-
παγλιφλοζίνη, ένας αναστολέας του συμμεταφορέα-2 νάτριου-γλυκόζης (SGLT2i) που μείωσε τα ποσοστά καρδιακού
θανάτου και επιδείνωσης της καρδιακής ανεπάρκειας στη δοκιμή DAPA-HF, όταν προστίθεται στη συνιστώμενη από
τις κατευθυντήριες οδηγίες θεραπεία. Μια πρόσφατη μελέτη αξιολόγησε την ισχύ της δαπαγλιφλοζίνης όσον αφορά
τη θνησιμότητα και την επιδείνωση της καρδιακής ανεπάρκειας, σε ασθενείς που λάμβαναν ARNI και σε ασθενείς
που δεν έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία.
Υλικό και μέθοδοι: Πρόκειται για μια προοπτική μελέτη 30 ασθενών με συμπτωματική καρδιακή ανεπάρκεια με EF
< 35% (ηλικίας 65 ± 10 ετών). Συμπεριλάβαμε διαβητικούς (2TDM) ασθενείς NYHA II–III, που είχαν λάβει προηγου-
μένως θεραπεία με ARNI, β-αναστολέα και ανταγωνιστή υποδοχέα αλατοκορτικοειδών (MRA). Η δαπαγλιφλοζίνη
προστέθηκε στη θεραπεία τους.
Αποτελέσματα: Η ηχοκαρδιογραφική μελέτη αποκάλυψε βελτίωση τόσο των ταχυτήτων ιστικού Doppler όσο και
των παραμέτρων διαστολικής παραμόρφωσης από την προσθήκη δαπαγλιφλοζίνης στη θεραπεία ΚΑ.
Συμπεράσματα: Η επίδραση της δαπαγλιφλοζίνης στη διαστολική λειτουργία μπορεί να εξηγήσει την βελτίωση των
συμπτωμάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Συγκεκριμένα, ο λόγος της πρώιμης διαστολικής
διαμιτροειδικής ροής προς τον συνολικό ρυθμό παραμόρφωσης στην πρώιμη φάση πλήρωσης της διαστολής (E/SRE)
μπορεί να θεωρηθεί ένας αξιόπιστος δείκτης απάντησης στη θεραπεία της ΚΑ.
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ΕιΣΑΓωΓΗ

Σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (HF) με μει-

ωμένο κλάσμα εξώθησης (HFrEF) η πιο συνηθι-

σμένη τελική έκβαση στις κλινικές μελέτες είναι ο

καρδιαγγειακός θάνατος και η αύξηση του ποσο-

στού νοσηλειών. Τα τελευταία χρόνια νέοι ορίζο-

ντες έχουν εγκαινιαστεί με την εισαγωγή του ανα-

στολέα συμ-μεταφορέα νατρίου-γλυκόζης-2

(SGLT2i) και των αναστολέων υποδοχέα αγγειο-

τενσίνης-νεπριλυσίνης (ARNIs) στη θεραπεία ΚΑ. 

Πρώτα απ’ όλα, η μελέτη PARADIGM HF έδει-

ξε ότι ο συνδυασμός σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης

είναι πιο αποτελεσματικός στη μείωση του καρδιαγ-

γειακού θανάτου και των νοσηλειών λόγω ΚΑ σε

σχέση με την εναλαπρίλη1-6 και η Ευρωπαϊκή Καρ-

διολογική Εταιρεία αναβάθμισε το επίπεδο σύστα-

σής της σε συμπτωματικούς ασθενείς με κλάσμα

εξώθησης αριστερής κοιλίας (LVEF) ≤ 35% υπό

θεραπεία με αναστολέα του μετατρεπτικού ενζύμου

της αγγειοτενσίνης, β-αναστολέα και MRA στην

κατηγορία Ι7.

Η δαπαγλιφλοζίνη κατάφερε επίσης να μειώσει

τον καρδιαγγειακό θάνατο και την επιδείνωση του

λειτουργικού σταδίου των ασθενών με HFrEF στη

δοκιμή DAPA-HF. Εκτός από το πρωτογενές σύν-

θετο τελικό σημείο, η βαθμολογία του ερωτηματο-

λογίου καρδιομυοπάθειας του Κάνσας Σίτι (KCCQ)

χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη της επίδρασης του

SGLT2i στα συμπτώματα, σωματική λειτουργία και

ποιότητα ζωής των ασθενών. Η προσθήκη δαπαγλι-

φλοζίνης λοιπόν, στη θεραπεία των ασθενών με

HFrEF όχι μόνο βελτίωσε τη συμπτωματολογία των

ασθενών αλλά και σημαντικά λιγότεροι ασθενείς

παρουσίασαν κλινική επιδείνωση ή είχαν ανάγκη

από εντατικοποίηση της θεραπείας8. Υποθέσαμε

ότι αυτή η ευεργετική δράση του SGLT2i μπορεί να

αποδοθεί εν μέρει στην επίδρασή του στη διαστο-

λική λειτουργία.

ΥλιΚO ΚΑι ΜΕθοδοι

Πρόκειται για μια προοπτική μελέτη 30 συμπτωμα-

τικών ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια με EF 

< 35% (ηλικίας 65 ± 10 ετών). Συμπεριέλαβε δια-

βητικoύς (σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 – 2TDM)

ασθενείς NYHA II–III, που είχαν λάβει προηγου-

μένως θεραπεία με ARNI, β-αναστολέα και αντα-

γωνιστές υποδοχέα αλατοκορτικοειδών (MRA).

Σύμφωνα με τα κριτήρια ένταξης στη μελέτη, οι

ασθενείς έπρεπε να είναι σταθεροί χωρίς ανάγκη

εντατικοποίησης της θεραπείας τους τις τελευταίες

4 εβδομάδες πριν από την εγγραφή. Η κλινική εξέ-

ταση και η πλήρης υπερηχοκαρδιογραφική αξιολό-

γηση πραγματοποιήθηκαν κατά την έναρξη και στις

30 ημέρες μετά την προσθήκη του SGLT2i στη θε-

ραπεία. Όλοι οι συμμετέχοντες παρείχαν γραπτή

ενημερωμένη συγκατάθεση. Το πρωτόκολλο μελέ-

της συμμορφώνεται με τις ηθικές κατευθυντήριες

οδηγίες της Διακήρυξης του 1975 του Ελσίνκι.

Υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη

Η 2D υπερηχοκαρδιογραφία και οι μετρήσεις

Doppler χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της

διαστολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας. Πιο

συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν η ταχεία πρωτο-

διαστολική πλήρωση της ΑΚ(κύμα Ε) και η όψιμη

(κύμα Α) ταχύτητα πλήρωσης, ο λόγος τους Ε/Α, ο

χρόνος επιβράδυνσης του κύματος E (DTE) καθώς

και οι ιστικές ταχύτητες Doppler E′ και ο λόγος

(E/E′). Χρησιμοποιήθηκε και το σύστημα δισδιά-

στατης παρακολούθησης κηλίδων (STE) με ρυθμό

50-85 Hz για την εκτίμηση τoυ μέγιστου πρώιμου

και όψιμου διαστολικού ρυθμού παραμόρφωσης

(SRE και SRL). Χρησιμοποιήθηκαν όλες οι κορυ-

φαίες λήψεις.

Στατιστική ανάλυση

Μέση ± τυπική απόκλιση (SD) χρησιμοποιήθηκε

για συνεχείς μεταβλητές ενώ για τις κατηγορικές

μεταβλητές χρησιμοποιήθηκε η συχνότητα (%).

Χρησιμοποιήθηκε η δοκιμή t-test συζευγμένων δειγ-

μάτων ή η συζευγμένη δοκιμή Wilcoxon για την

αξιολόγηση της προσθήκης δαπαγλιφλοζίνης στη

θεραπεία ΚΑ.

ΑποΤΕλΕΣΜΑΤΑ

Τριάντα συμπτωματικοί ασθενείς με μέση ηλικία

62 ± 9 έτη (20 άνδρες και 10 γυναίκες) εντάχθηκαν

στη μελέτη μας. Το 60% από αυτούς περιέγραφε

NYHA II συμπτώματα και το 40% NYHA III, και

οι δύο ομάδες ήταν υπό θεραπεία με βαλσαρτάνη/

σακουμπιτρίλη, β-αναστολέα, MRA. Η δαπαγλι-

φλοζίνη 10 mg προστέθηκε ως συμπληρωματική θε-

ραπεία για τους διαβητικούς ασθενείς τύπου ΙΙ αλλά

και ως νέα θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας.

Τα χαρακτηριστικά των εγγεγραμμένων ασθενών

παρατίθενται στον Πίνακα I.

Μετά από 30 ημέρες θεραπείας με δαπαγλιφλο-

ζίνη, η αρτηριακή πίεση μειώθηκε σημαντικά και

βελτιώθηκαν οι ηχοκαρδιογραφικές παράμετροι

της διαστολικής λειτουργίας. Πιο συγκεκριμένα,

DTE, E/A, τα E/E′ βελτιώθηκαν (7,5 ±1,50, ‐0,300
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±0,0316, ‐1,97 ±0,176 αντίστοιχα). Oι δείκτες δια-

στολικής παραμόρφωσης επηρεάστηκαν επίσης από

τη χορήγηση δαπαγλιφλοζίνης, SRE (0,0850 ±

0,00867), E/SRE (‐44,0 ±3,35) και SRE/SRL (0,200

±0,0189). Μεταξύ αυτών των δεικτών οι E/E′,

E/SRE και SRE/SRL ανταποκρίθηκαν περισσότερο

στη θεραπεία με δαπαγλιφλοζίνη με μέγεθος επί-

δρασης Cohen’s d ‐2,04, ‐2,48 και 2,03 αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάζονται στον

Πίνακα II.

ΣΥζΗΤΗΣΗ

Τα δεδομένα μας υποστηρίζουν τα στοιχεία ότι ο

SGLT2i βελτιώνει τόσο τους κλασικούς ηχοκαρδιο-

γραφικούς δείκτες όσο και τους δείκτες παραμόρ-

φωσης διαστολικής λειτουργικότητας και αυτό το

αποτέλεσμα σημειώνεται αρκετά γρήγορα. O λόγος

της ταχύτητας ταχείας πρωτοδιαστολικής πλήρωσης

προς τη συνολική διαστολική παραμόρφωση στην

πρώιμη φάση πλήρωσης (E/SRE) φαίνεται να συ-

σχετίζεται καλά με τις ενδοκοιλοτικές πιέσεις της

αριστερής κοιλίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί

ως προγνωστικό εργαλείο σε ασθενείς με HFrEF9-

11. Πρέπει να τονίσουμε ότι η βελτίωση της διαστο-

λικής λειτουργικότητας παρατηρήθηκε 30 ημέρες

μετά την έναρξη της θεραπείας με δαπαγλιφλοζίνη

και επομένως μπορεί να θεωρηθεί ως ένας πρώιμος

δείκτης βελτίωσης και επάρκειας της θεραπείας

εκτός από το BNP. Η μυοκαρδιακή δυσλειτουργία

στους διαβητικούς ασθενείς είναι μια διαδικασία

που συμβαίνει σταδιακά. Αρχικά, παρατηρείται μια

πρώιμη φάση χωρίς συμπτώματα κατά τη διάρκεια

της οποίας, η αριστερή κοιλία υφίσταται υπερτρο-

φία και αναπτύσσεται διαστολική δυσλειτουργία

ενώ στη συνέχεια κατά το όψιμο στάδιο λαμβάνουν

χώρα μεταβολές στη μικροκυκλοφορία, το μέγεθος

της αριστερής κοιλίας αυξάνεται και παρουσιάζεται

έκπτωση της συστολικής λειτουργικότητας12. Η πο-

ρεία των αλλαγών αυτών επηρεάζεται από διάφο-

ρους παράγοντες, όπως την υπέρταση, στεφανιαία

νόσο, παχυσαρκία και ηλικία13. Στην καρδιακή ανε-

πάρκεια με διατηρημένο (HFpEF) η διαστολική δυ-

σλειτουργία της αριστερής κοιλίας είναι αυτή που

ανιχνεύεται πρώτη14, η οποία σχετίζεται με δυσμενή

αποτελέσματα σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρ-

κεια15,16. Αρκετές μελέτες για τον ΣΔ υποδεικνύουν

ότι η αρχική αλλαγή στην πορεία της διαβητικής

μυοκαρδιοπάθειας είναι η διαστολική δυσλειτουρ-

γία. Oι Ernande et al. ανέφερε ότι το 47% των ασυ-

μπτωματικών ασθενών με 2TDM και διατηρημένο

LVEF υπό ικανοποιητικό έλεγχο της αρτηριακής

πίεσης έχουν εξασθενημένη διαστολική λειτουρ-

γία17. Κατά συνέπεια σε ασθενείς με καρδιακή ανε-

πάρκεια και ΣΔ δεν πρέπει να επικεντρωνόμαστε

μόνο στη συστολική λειτουργία και το κλάσμα εξώ-

θησης αλλά και τη διαστολική λειτουργικότητα.

Έτσι, χρειαζόμαστε εφικτές παραμέτρους για

την πρώιμη ανίχνευση των προαναφερθεισών αλ-

λαγών που θα περιγράφουν επίσης και άλλα κλινικά

χαρακτηριστικά του ασθενούς μας όπως τα συμπτώ-

ματα και την ικανότητα για άσκηση. Αυτές μπορεί

να είναι οι υπερηχογραφικοί δείκτες της διαστολι-

κής λειτουργίας και η συνολική παραμόρφωση και,

όπως οι Oikonomou et al. αποδεικνύουν, και οι δύο

δείκτες συσχετίζονται καλά με την ικανότητα άσκη-

σης, την ποιότητα ζωής και τη φυσική κατάσταση

των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια17,18. Επιπλέ-

ον, ο διαβήτης που δεν ελέγχεται καλά προκαλεί

όχι μόνο πρώιμη διαστολική αλλά και συστολική

δυσλειτουργία, και μπορεί να συνυπάρχουν μειω-

πίνακας ι.  Τα βασικά χαρακτηριστικά των ασθενών

της μελέτης
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μένες τιμές GLS με διαταραχές διαστολικών παρα-

μέτρων και, πιο συγκεκριμένα, οι ασθενείς με GLS

< 18,9% είχαν χειρότερη έκβαση19,20. Έτσι, η χρήση

εφικτών παραμέτρων για την έγκαιρη ανίχνευση

των προαναφερόμενων αλλοιώσεων φαίνεται να

είναι υποχρεωτική. 

Η μελέτη EMPA-REG OUTCOME διερεύνησε

τον ρόλο του SGLT2i (εμπαγλιφλοζίνη), σε σύγκρι-

ση με εικονικό φάρμακο, και έδειξε μείωση της

καρδιαγγειακής θνητότητας και των νοσηλειών για

καρδιακή ανεπάρκεια. Έτσι η επιβάρυνση της καρ-

διαγγειακής νοσηρότητας μειώνεται αλλά η επίδρα-

σή τους στη διαστολική λειτουργία παραμένει terra

incognita21. Η δαπαγλιφλοζίνη είναι ένας αποτελε-

σματικός αντιδιαβητικός παράγοντας που επιτυγ-

χάνει μείωση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης

ως μονοθεραπείας (‐0,68% με 1 mg, ‐0,72% με 

2,5 mg, ‐0,82% με 5 mg) σε σύγκριση με εικονικό

φάρμακο (+0,02%, p < 0,0001), ενώ παράλληλα

περαιτέρω μείωση επιτυγχάνεται σε συνδυασμό με 

μετφορμίνη (‐0,67% με 2,5 mg, ‐0,70% με 5 mg και 

‐0,84% με 10 mg) σε σύγκριση με το εικονικό φάρ-

μακο (‐0,30%, όλα p < 0,001). Η δαπαγλιφλοζίνη

φαίνεται να οδηγεί σε χαμηλότερα ποσοστά διακο-

πής της αγωγής καθώς και σε χαμηλότερη συχνό-

τητα προσθήκης φαρμάκων διάσωσης22. Σε ασθε-

νείς χωρίς αγωγή με επίπεδα γλυκοζυλιωμένης αι-

μοσφαιρίνης (HbA1c) 9%, η μείωση των επιπέδων

HbA1c ήταν συγκρίσιμη με τη μετφορμίνη-XR 

[(‐1,45%)–1,44% αντίστοιχα]23. Η δαπαγλιφλοζίνη

έχει μελετηθεί εκτεταμένα ως συμπληρωματική θε-

ραπεία. Μια μετα-ανάλυση δοκιμών συμπεριλαμ-

βανομένης της δαπαγλιφλοζίνης 10 mg ως μέρος δι-

πλής ή τριπλής αντιδιαβητικής αγωγής μείωσε τη

HbA1c κατά ‐0,54%24. Αυστηρός γλυκαιμικός έλεγ-

χος και χαμηλότερα επίπεδα γλυκοζυλιωμένης αι-

μοσφαιρίνης φαίνεται να ενισχύουν την ομαλή δια-

στολική λειτουργία.

Η μελέτη DECLARE-TIMI 58, η οποία συμπε-

ριέλαβε 17.160 ασθενείς, αποκάλυψε ότι η δαπαγλι -

φλοζίνη μείωσε τον καρδιαγγειακό θάνατο (CVD)

και τις εισαγωγές λόγω καρδιακής ανεπάρκειας στο

νοσοκομείο κατά 4,9% και 5,8% αντίστοιχα και επί-

σης έδειξε μη κατωτερότητα έναντι εικονικού φαρ-

μάκου σχετικά με τις κύριες καρδιακές ανεπιθύμη-

τες ενέργειες25. Αυτή η καρδιοπροστατευτική επί-

δραση της δαπαγλιφλοζίνης πιθανότατα οφείλεται

στον γλυκαιμικό έλεγχο, αλλά και τη μείωση της αρ-

τηριακής πίεσης, του ενδοαγγειακού όγκου του πλά-

σματος και της αρτηριακής ακαμψίας26.

Επιπλέον, δύο άλλοι μηχανισμοί εμπλέκονται

στον καρδιοπροστατευτικό ρόλο του φαρμάκου.

Φαίνεται ότι η παραγωγή σωματιδίων κετόνης λόγω

της θεραπείας με SGLT2i έχει αντιαρρυθμική δρά-

ση και, μέσω της αναστολής του μυοκαρδιακού

ανταλλαγέα Na+ /H+, μειώνει την ενδοκυττάρια

πίνακας ιι.  Οι τιμές συστολικής και διαστολικής αρτηριακής πίεσης και οι υπερηχογραφικοί δείκτες στο 

σημείο αναφοράς και στις 30 μέρες με τη χορήγηση δαπαγλιφλοζίνης
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συγκέντρωση Na+, η οποία με τη σειρά της οδηγεί

σε δευτερογενή μείωση της ενδοκυτταρικής και μι-

τοχονδριακής συγκέντρωσης26. Oι SGLT2i σχετί-

ζονται με χαμηλότερη αρτηριακή πίεση και στην

πραγματικότητα φαίνεται ότι αυτοί οι παράγοντες

μπορούν να μειώσουν κατά 3-5 mmHg τη μέση αρ-

τηριακή πίεση όταν χρησιμοποιούνται ως μονοθε-

ραπεία27. Αυτή η επίδραση κυρίως αποδίδεται στην

ωσμωτική διούρηση. Oι SGLT2i δρουν στο εγγύς

σπειροειδές σωληνάριο, αναστέλλουν την επαναρ-

ρόφηση της γλυκόζης και ενισχύουν την απέκκρισή

της ακολουθούμενη από νατριούρηση28. Επιπλέον,

η δαπαγλιφλοζίνη αυξάνει τη νατριούρηση σε σύ-

ζευξη με τα διουρητικά αγγύλης κατά 36%. Oι θει-

αζίδες και οι SGLT2i μπορούν επίσης να δρουν συ-

νεργικά και η επίδρασή τους φαίνεται να είναι ευ-

εργετική στην καρδιακή ανεπάρκεια. Η μείωση της

συστολικής αρτηριακής πίεσης δεν ακολουθείται

από αύξηση του καρδιακού ρυθμού και φαίνεται

ότι η αντανακλαστική δραστηριότητα του συμπα-

θητικού νευρικού συστήματος (SNS) δεν διεγείρε-

ται. Oι SGLT2i μέσω ενός ασαφούς μηχανισμού

διορθώνουν την υπερδραστηριότητα του SNS κατά

τη διάρκεια του ύπνου και επιφέρουν αποκατάστα-

ση του φυσιολογικού κιρκαδικού ρυθμού αρτηρια-

κής πίεσης29. Oι Solomon et al. αναφέρουν ότι η

βελτίωση της διαστολικής απόδοσης εξαρτάται από

τον αυστηρό έλεγχο της συστολικής αρτηριακής πίε-

σης30. Στην πραγματικότητα, ανάμεσα σε 228 ασθε-

νείς, πιο εμφανής βελτίωση της διαστολικής λει-

τουργίας σημειώθηκε σε αυτούς που πέτυχαν χαμη -

λότερα επίπεδα συστολικής αρτηριακής πίεσης30. 

Η παχυσαρκία είναι μια άλλη πολύ γνωστή αιτία

έκπτωσης της διαστολικής λειτουργίας. O λιπώδης

ιστός στην κοιλιακή χώρα που μετρήθηκε με αξο-

νική τομογραφία φαίνεται να συσχετίζεται καλά με

τις υπερηχογραφικές παραμέτρους της διαστολικής

λειτουργίας σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με

ΣΔ31,32. Η απέκκριση της γλυκόζης στα ούρα με τη

χορήγηση του SGLT2i, ακολουθείται από απώλεια

θερμίδων. Για αυτό οι περισσότερες μελέτες έχουν

δείξει απώλεια βάρους 2-3 kg σε ασθενείς με ΣΔ

με αγωγή με SGLT2i. Αν και θεωρήθηκε ότι αυτή

η απώλεια βάρους ήταν το αποτέλεσμα της ωσμω-

τικής διούρησης, αποσαφηνίστηκε ότι συνοδευόταν

από μείωση του σωματικού λίπους33,34.

Έτσι, οι SGLT2i μέσω της μείωσης της αρτηρια-

κής πίεσης, των επιπέδων HbA1c και της απώλειας

βάρους φαίνεται να ασκούν σημαντικό ρόλο στη

λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας, καθώς και

των δεικτών διαστολικής λειτουργίας. Πιο συγκε-

κριμένα, η δαπαγλιφλοζίνη σύμφωνα με τα ευρή-

ματά μας βελτιώνει τη διαστολική λειτουργικότητα

και εμπλέκεται στην υποχώρηση του περιοριστικού

σήματος πλήρωσης. Σε συμφωνία με τα αποτελέ-

σματά μας, οι Verma et al. αναφέρουν ότι η χορή-

γηση 10 mg εμπαγλιφλοζίνης σε ασθενείς με ΣΔ2

και καρδιαγγειακή νόσο μείωσε τον δείκτη μάζας

της αριστερής κοιλίας (LVMI) καθώς και το Ε′35.

Oι Matsutani et al. αξιολόγησαν την επίδραση της

καναγλιφλοζίνης στη διαστολική λειτουργία και δια-

πίστωσαν ότι τόσο το LVMI όσο και το E/Ε′ βελ-

τιώθηκαν. Η μελέτη μας, εκτός από τους κλασικούς

δείκτες διαστολικής λειτουργίας, χρησιμοποίησε

και τον λόγο E/SRE ως πιο ακριβή δείκτη. Η δα-

παγλιφλοζίνη κατάφερε να μειώσει τον λόγο E/E′,

ο οποίος είναι ένας από τους κλασικούς δείκτες πιέ-

σεων πλήρωσης καθώς επίσης και τους δείκτες δια-

στολικής παραμόρφωσης. O λόγος E/SRE μάλιστα

θεωρείται πιο ακριβής δείκτης από το E/Ε′ όσον

αφορά τις πιέσεις πλήρωσης αριστερής κοιλίας κα-

θώς και πιο ακριβής προγνωστικός παράγοντας

ασθενών με HFrEF36-38. Επιπλέον, η μελέτη μας

αξιολόγησε τον αντίκτυπο της συγχορήγησης βαλ-

σαρτάνης/σακουμπιτρίλης και δαπαγλιφλοζίνης στη

διαστολική λειτουργία. Πρόσφατη μελέτη σε DAPA

HF ασθενείς διερεύνησε την επίδραση της δαπα-

γλιφλοζίνης στην έκβαση της καρδιαγγειακής νόσου

καθώς και της νοσηλείας λόγω ΚΑ σε 2 ομάδες

ασθενών, εκείνων που έπαιρναν βαλσαρτάνη/σα-

κουμπιτρίλη και σε όσους δεν ελάμβαναν αγωγή.

Η δαπαγλιφλοζίνη ήταν παρόμοια αποτελεσματική

και στις δύο ομάδες, και το ποσοστό των ανεπιθύ-

μητων ενεργειών που οφείλονται στη μείωση του

όγκου ήταν παρόμοιο και στις δύο ομάδες4. Αν και

θα μπορούσαμε να περιμένουμε κάποιο βαθμό επι-

κάλυψης στον μηχανισμό δράσης, η έλλειψη αλλη-

λεπίδρασης υποδηλώνει έναν ξεχωριστό καρδιο-

προστατευτικό μηχανισμό4. Στη μελέτη μας οι ασθε-

νείς ανέχθηκαν καλά τη συγχορήγηση και των δύο

φαρμάκων και η βελτίωση των συμπτωμάτων συνά-

δει με τη βελτίωση των υπερηχογραφικών δεικτών

της διαστολικής λειτουργίας. Η μελέτη μας επικε-

ντρώθηκε στην επίδραση της βαλσαρτάνης/σακου-

μπιτρίλης και της δαπαγλιφλοζίνης στη διαστολική

λειτουργία και υποστηρίζει τον κεντρικό ρόλο του

2D-STE υπερήχου για την αξιολόγηση ασθενών με

καρδιακή ανεπάρκεια. Το σχετικά μικρό μέγεθος

δείγματος αποτελεί περιορισμό της μελέτης μας.

Ωστόσο, τα αποτελέσματά μας είναι ξεκάθαρα και

μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή με-

γαλύτερων δοκιμών σχετικά με τους νέους θερα-
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πευτικούς παράγοντες της καρδιακής ανεπάρκειας,

της βαλσαρτάνης/σακουμπιτρίλης και της δαπαγλι-

φλοζίνης.

Συμπερασματικά, σε αυτήν τη μελέτη οι κλασι-

κές παράμετροι διαστολικής λειτουργικότητας κα-

θώς και οι παράμετροι διαστολικής παραμόρφωσης

βελτιώθηκαν άμεσα μετά την έναρξη της θεραπείας

με δαπαγλιφλοζίνη. O λόγος της ταχύτητας της πρώ-

ιμης ταχείας διαστολικής πλήρωσης προς τον ρυθμό

διαστολικής παραμόρφωσης (Ε/SRE) μπορεί να θε-

ωρηθεί αξιόπιστος δείκτης ανταπόκρισης στη θε-

ραπεία της ΚΑ. Ωστόσο, ένα μεγαλύτερο δείγμα

ασθενών θα αποσαφηνίσει την ακριβή παθοφυσιο-

λογική επίδραση της δαπαγλιφλοζίνης στη διαστο-

λική λειτουργία των ασθενών με HFrEF. Τα απο-

τελέσματά μας είναι συνεπή με το αποτέλεσμα με-

γαλύτερων δοκιμών που υποδηλώνει ότι η χρήση

των ARNI και SGLT2i στο HFrEF φαίνεται να εί-

ναι ευεργετική τόσο στη νοσηρότητα, θνησιμότητα

όσο και την ποιότητα ζωής.
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