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Περιληψη
O σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ2) συνοδεύεται από σοβαρές επιπλοκές οι οποίες εμφανίζονται παρά τον επαρκή
γλυκαιμικό έλεγχο. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες για τη δημιουργία νέων φαρμάκων που στοχεύουν
στην περίπλοκη παθοφυσιολογία που συνοδεύει αυτές τις επιπλοκές. Σε αυτή την ανασκόπηση, παρουσιάζουμε τα
σημαντικότερα ευρήματα και τα τελευταία δεδομένα της χορήγησης των αναστολέων του συμμεταφορέα νατρίουγλυκόζης 2 (sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors, SGLT2-HbA1cX) στον ΣΔ2, στην αθηροσκλήρυνση και την
χρόνια νεφρική νόσο. Λόγω της αυξημένης γλυκοζουρίας, οι SGLT2 αναστολείς είναι αποτελεσματικοί, ως επιπρόσθετη
θεραπεία ή μονοθεραπεία, στη μείωση της γλυκόζης και στη βελτίωση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης. Τα αποτελέσματα πειραματικών μελετών έχουν αναδείξει τις πλειοτροπικές τους δράσεις που αφορούν κυρίως την αυτοφαγία,
τη φλεγμονή, το οξειδωτικό στρες, την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, την ίνωση και την απόπτωση. Στις τυχαιοποιημένες
κλινικές μελέτες οι SGLT2 αναστολείς πέρα από τον σημαντικό ρόλο τους στον σακχαρώδη διαβήτη εμφανίζουν και
μία σημαντική μείωση της εμφάνισης ή και της εξέλιξης της χρόνιας νεφρικής νόσου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη
του σακχαρώδους διαβήτη. Παράλληλα, με τη χρήση τους διαπιστώνεται και μια σημαντική μείωση των ισχαιμικών
συμβαμάτων η οποία χρήζει περαιτέρω διερεύνησης και τεκμηρίωσης. Συμπερασματικά, οι SGLT2 αναστολείς, με
τις πλειοτροπικές ιδιότητές τους, σε συνδυασμό με άλλες νέες φαρμακευτικές παρεμβάσεις, μειώνουν σημαντικά
την εξέλιξη της χρόνιας νεφρικής νόσου και της αθηροσκλήρυνσης.



Λέξεις-κλειδιά: SGLT2 αναστολείς, σακχαρώδης διαβήτης; αθηροσκλήρυνση; χρόνια νεφρική νόσος

ΕισΑΓωΓh
Στις δυτικές κοινωνίες ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ2) αποτελεί μια αναδυόμενη πανδημία,
με σημαντικές επιπλοκές όπως η αθηροσκλήρυνση,
η χρόνια νεφρική νόσος, τα ηπατικά νοσήματα, η
αμφιβληστροειδοπάθεια και η νευροπάθεια. Oι παραδοσιακές θεραπείες στόχευαν στη βελτίωση της
υπεργλυκαιμίας, χωρίς ωστόσο να επιτυγχάνουν

σημαντική μείωση των καρδιαγγειακών επιπλοκών.
Σήμερα, η πρόσφατη πρόοδος στη φαρμακοθεραπεία του ΣΔ2 στοχεύει στην αντιμετώπιση της υπεργλυκαιμίας αλλά και στην αναστροφή ή βελτίωση
των περίπλοκων πολλαπλών επιπλοκών του. Σε αυτή την κατεύθυνση, οι αναστολείς του συμμεταφορέα νατρίου-γλυκόζης 2 (sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors, SGLT2-i) είναι μια νέα κατηγο-
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ρία φαρμάκων για τους ασθενείς με ΣΔ2. Σε αυτό
το άρθρο ανασκόπησης, εστιάζουμε στην ευεργετική δράση των SGLT2 αναστολέων πέραν της υπογλυκαιμικής τους δράσης, στην εξέλιξη της αθηροσκλήρυνσης και της νεφρικής νόσου.
Oι SGLT2 αναστολείς στη θεραπεία του ΣΔ
Oι SGLT1 και SGLT2 μεταφορείς, που εντοπίζονται στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο, είναι σημαντικοί ρυθμιστές της ομοιόστασης της γλυκόζης
λόγω της δράσης τους στην επαναρρόφηση του μεγαλύτερου ποσοστού της γλυκόζης που διηθείται
στο σπείραμα. Το 90% της επαναρρόφησης πραγματοποιείται από τους SGLT2 μεταφορείς1,2. Η γλυκόζη στη συνέχεια ελευθερώνεται στην κυκλοφορία
μέσω των μεταφορέων γλυκόζης (glucose transporters, GLUTs) που εντοπίζονται στην επιθηλιακή
στιβάδα του εγγύς σωληνάριου1. Σε ασθενείς με
ΣΔ, έχει αναφερθεί η υπερέκφραση των γονιδίων
των GLUTs, που προκαλούν την αύξηση των SGLT2
μεταφορέων και, συνεπώς, αυξημένη επαναρρόφηση3. Oι ακριβείς μηχανισμοί που εμπλέκονται δεν
είναι πλήρως κατανοητοί, αλλά φαίνεται πως συνδέονται με τη συνυπάρχουσα υπεργλυκαιμία3.
Στον ΣΔ, η σημασία της αναστολής των SGLT
μεταφορέων φάνηκε αρχικά το 1987, με τη χρησιμοποίηση του μη ειδικού SGLT1 και SGLT2 αναστολέα φλοριζίνη4. Σε ένα πειραματικό μοντέλο
ΣΔ2, η χορήγησή του οδήγησε σε βελτίωση της
υπεργλυκαιμίας και αυξημένη γλυκοζουρία. Ωστόσο, οι συνυπάρχουσες επιπλοκές με την αναστολή
των SGLT1 μεταφορέων στο έντερο, με κυριότερη
τη διάρροια λόγω δυσαπορρόφησης γλυκόζης-γαλακτόζης5, αποτελούσαν έναν σημαντικό περιορισμό. Παράλληλα, η υδρόλυση της φλοριζίνης σε
φλορετίνη, η οποία αναστέλλει τον GLUT1, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μειωμένη πρόσληψη της γλυ-

κόζης σε διάφορους ιστούς6. Αυτές οι δυσκολίες ξεπεράστηκαν με την εφεύρεση εκλεκτικών SGLT2
αναστολέων, όπως η νταπαγλιφλοζίνη7, η καναγλιφλοζίνη8, η εμπαγλιφλοζίνη9 και η ερτουγλιφλοζίνη10. Έχουν μελετηθεί και άλλα μόρια της συγκεκριμένης κατηγορίας (ιπραγλιφλοζίνη, τοφογλιφλοζίνη, λουσεογλιφλοζίνη) σε μικρότερο βαθμό.
Όσον αφορά την υπογλυκαιμική τους δράση,
όλοι οι εγκεκριμένοι παράγοντες έχουν αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στη μείωση της γλυκόζης
και της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c)
στις αντίστοιχες τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες.
Η δράση τους στον γλυκαιμικό έλεγχο έχει επιβεβαιωθεί είτε ως μονοθεραπεία11-14, ή ως επιπρόσθετη θεραπεία σε άλλα υπογλυκαιμικά φάρμακα όπως
η μετφορμίνη15-18, η πιογλιταζόνη19-21, οι αγωνιστές
του GLP1 υποδοχέα22,23, οι αναστολείς της διπεπτιδυλο-πεπτιδάσης 4 (dipeptidyl peptidase-4, DPP4)2427 και η ινσουλίνη28-31. Oι SGLT2 αναστολείς είναι
εξίσου αποτελεσματικοί με τα περισσότερα αντιδιαβητικά σκευάσματα αναφορικά με τον γλυκαιμικό έλεγχο (32-34), με μοναδική ίσως εξαίρεση
τους αγωνιστές του GLP1 υποδοχέα35,36. Επιπρόσθετα, σε μία πρόσφατη μετα-ανάλυση37, φάνηκε
ότι η τιτλοποίηση της δοσολογίας των SGLT2 αναστολέων μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ενώ η χρήση ενός SGLT2 αναστολέα σε ασθενείς με υψηλές τιμές HbA1c μπορεί
να επιφέρει ένα μεγαλύτερο όφελος38.
Πλειοτροπικές δράσεις των SGLT2 αναστολέων
Πέραν της υπογλυκαιμικής τους δράσης, έχουν αναφερθεί σημαντικές πλειοτροπικές δράσεις με τη
χρήση των SGLT2 αναστολέων. Με βάση τα αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων των μεγάλων
κλινικών μελετών, η αύξηση του αιματοκρίτη και
της αιμοσφαιρίνης με τη χορήγηση των SGLT2 ανα-
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Εικόνα 1. Πλειοτροπικές δράσεις των SGLT2 αναστολέων στην αθηροσκλήρυνση και στους νεφρούς.
ATP: adenosine triphosphate, NHE: sodium-hydrogen exchanger, VSMC: vascular smooth muscle cells, SNS: sympathetic
nervous system
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στολέων οδήγησε σε επανεκτίμηση του πιθανού μηχανισμού δράσης τους 39,40 . Έτσι, η δράση των
SGLT2 αναστολέων στην ερυθροποίηση διερευνήθηκε περαιτέρω σε μια υπομελέτη της EMPAHEART CardioLink-6 τυχαιοποιημένης κλινικής
μελέτης. Σε αυτήν τη μελέτη φάνηκε αύξηση στην
ερυθροποιητίνη, στην αιμοσφαιρίνη και στον αιματοκρίτη 6 μήνες μετά την τυχαιοποίηση41, με πιθανούς μηχανισμούς την παρέμβαση στην δράση παραγόντων επαγόμενων από υποξία (hypoxia-inducible factors, HIFs)42, στη βελτίωση του μονοπατιού της σιρτουίνης-1/AMPK και στην αναστολή του
μονοπατιού Akt/mTORC143,44. Βασικό αποτέλεσμα
της χορήγησης των SGLT2 αναστολέων είναι η επαναφορά της αυτοφαγίας, η μείωση του στρες του ενδοπλασματικού δικτύου και η αύξηση της κάθαρσης
των κατεστραμμένων οργανιδίων και υπολειμμάτων
από τα λυσοσώματα. Με βάση αυτήν την πρόσφατη
υπόθεση, η αναστολή των SGLT2 μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια θρεπτικών συστατικών στα ούρα
και χαμηλότερη διανομή γλυκόζης στους ιστούς,
επηρεάζοντας την ισορροπία των προαναφερθέντων μονοπατιών. Όντως, φαίνεται πως η σπειραματική έκφραση του SGLT2 είναι αντιστρόφως ανάλογη της έκφρασης της σιρτουίνης 145, ενώ η χορήγηση SGLT2 αναστολέων οδήγησε σε ευόδωση
του μονοπατιού σιρτουίνης-1/AMPK σε άλλα όργανα46-49, παράλληλα με την αναστολή του μονοπατιού Akt/mTOR50.
Η επαναφορά της αυτοφαγίας με τους SGLT2

μπορεί να ευθύνεται και για τη μείωση του οξειδωτικού στρες, της φλεγμονής και της ενδοθηλιακής
δυσλειτουργίας (Πίνακας 1). Αντιοξειδωτικές και
αντιφλεγμονώδεις δράσεις των SGLT2-i έχουν φανεί σε πειραματικά μοντέλα νεφρικής νόσου51,52, με
συμμετοχή βασικών φλεγμονωδών μηχανισμών
όπως το φλεγμονόσωμα NLRP3 και ο πυρηνικός
παράγοντας kΒ. Προχωρώντας στην ενδοθηλιακή
δυσλειτουργία ως αποτέλεσμα της φλεγμονής και
του οξειδωτικού στρες53, οι SGLT2 αναστολείς βελτίωσαν τη βιοδιαθεσιμότητα του νιτρικού οξέος και
μείωσαν την απόπτωση των ενδοθηλιακών κυττάρων πιθανότατα λόγω της βελτίωσης της ερυθροποίησης54, της αύξησης του AMPK55, της αυξημένης
ενεργοποίησης του μονοπατιού Akt/ενδοθηλιακής
NO συνθάσης56, της ενεργοποίησης των καναλιών
καλίου και της πρωτεϊνικής κινάσης-G57. Επιπρόσθετα σε πειραματικά μοντέλα έχει παρατηρηθεί
μειωμένη έκφραση αρκετών βιοδεικτών ενδοθηλιακής λειτουργίας και βελτιωμένη ενδοθηλιοεξαρτώμενη αγγειοδιαστολή58. Ωστόσο, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα για τη δράση των SGLT2
αναστολέων στα ενδοθηλιακά κύτταρα του νεφρού.
Η ίνωση είναι ένας ακόμα σημαντικός μηχανισμός που εμπλέκεται στην πρόοδο και στην πρόγνωση των καρδιαγγειακών και νεφρικών παθήσεων72-74. Στο επίπεδο της νεφρικής λειτουργίας, η χορήγηση SGLT2 αναστολέων (εμπαγλιφλοζίνη, καναγλιφλοζίνη) οδήγησε σε μείωση της διάμεσης και
της σπειραματικής ίνωσης52,60. Τέλος, αντιαποπτω↓ Φλεγμονή
↓ Οξειδωτικό στρες

↑ Αυτοφαγία

Προστασία ενδοθηλίου

↓ Ίνωση
↓ Απόπτωση
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Εικόνα 2. Χρονολόγιο των σημαντικών τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών των SGLT2 αναστολέων.
γκρι ανοικτό: μελέτες καρδιαγγειακών εκβάσεων, γκρι σκούρο: μελέτες σε πληθυσμό με καρδιακή ανεπάρκεια, μαύρο
χρώμα: μελέτες σε πληθυσμό με χρόνια νεφρική νόσο
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τικά αποτελέσματα έχουν περιγραφεί μετά από χορήγηση νταπαγλιφλοζίνης σε πειραματικό μοντέλο
διαβητικής νεφροπάθειας, με μείωση του λόγου
BAX/B-κυτταρικού λεμφώματος-259.
Oι αντιαθηροσκληρωτικές δράσεις των SGLT2
αναστολέων
Η αθηροσκλήρυνση είναι μια εξελικτική παθολογική διαδικασία που χαρακτηρίζεται από άσηπτη
φλεγμονή75, ενδοθηλιακή δυσλειτουργία53, εναπόθεση λιπιδίων και ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων,
καταλήγοντας τελικά σε καταστροφικές επιπλοκές
και συμβάματα όπως μεταξύ άλλων έμφραγμα μυοκαρδίου και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. O
πλειοτροπικός μηχανισμός δράσης των SGLT2 αναστολέων περιλαμβάνει σημαντικές αντιαθηροσκληρωτικές δράσεις. Αρκετά μονοπάτια μεταβάλλονται
μετά από την αναστολή των SGLT2 μεταφορέων,
συμπεριλαμβανομένων της φλεγμονής76, του οξειδωτικού stress77, της ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας76 και της ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων78. O
περιορισμός της ανάπτυξης και της μετανάστευσης
των αγγειακών λείων μυϊκών κυττάρων μέσω της
οξυγενάσης της αίμης θα μπορούσε επίσης να
εμπλέκεται στις αντιαθηροσκληρωτικές δράσεις των
συγκεκριμένων φαρμάκων79,80. Πρέπει ωστόσο να
τονιστεί ότι η εμπαγλιφλοζίνη φαίνεται πως αυξάνει
τη συγκέντρωση της LDL χοληστερόλης και της
απολιποπρωτεΐνης Β81,82, μια πιθανή επιβλαβής ιδιότητα. Όσον αφορά τη μικροκυκλοφορία, παρά το
γεγονός ότι πειραματικές μελέτες ανέδειξαν βελτίωση της στεφανιαίας μικροκυκλοφορίας83,84, τα
αποτελέσματα μιας πρόσφατης τυχαιοποιημένης
κλινικής μελέτης δεν αναφέρουν βελτίωση στη στεφανιαία εφεδρεία ροής μετά από χορήγηση SGLT2αναστολέων85.
Oι μεγάλες κλινικές μελέτες καρδιαγγειακών
εκβάσεων, παρά το γεγονός ότι εντόπισαν σημαντικές μειώσεις στη νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια και βελτίωση στις νεφρικές εκβάσεις, δεν διαπίστωσαν μείωση στα ισχαιμικά καρδιαγγειακά
συμβάματα. Σε μια post hoc ανάλυση των μελετών
της καναγλιφλοζίνης δεν παρατηρήθηκε μείωση
στην επίπτωση του εμφράγματος μυοκαρδίου86. Στη
μελέτη EMPA-REG outcome, η εμπαγλιφλοζίνη
μείωσε τα θανατηφόρα και μη εμφράγματα μυοκαρδίου σε ασθενείς με αθηροσκληρωτική νόσο,
χωρίς ωστόσο να μειώνονται τα ποσοστά αγγειακών
εγκεφαλικών επεισοδίων87. Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης DECLARE-TIMI 58, οι ασθενείς με προηγούμενο έμφραγμα μυοκαρδίου είχαν

αυξημένο κίνδυνο επόμενου ισχαιμικού συμβάματος, ο οποίος μειώθηκε με τη χορήγηση νταπαγλιφλοζίνης συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο88. Σε
αντίθεση με τα αποτελέσματα των μεγάλων μελετών, τα δεδομένα στον πραγματικό κόσμο αναδεικνύουν μειωμένη επίπτωση των ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων και των εμφραγμάτων μυοκαρδίου μετά από την χορήγηση των SGLT2 αναστολέων89. Δυστυχώς, τα αποτελέσματα των μετααναλύσεων είναι αντιφατικά όσον αφορά τη μείωση
των ισχαιμικών συμβαμάτων90,91.
Oι νεφρικές δράσεις των SGLT2 αναστολέων
O ΣΔ αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα που οδηγεί σε χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ)92. Καθώς αυτοί
οι ασθενείς διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά συμβάματα, κρίνεται επιτακτική η μείωση αυτού του επιπρόσθετου κινδύνου93. Oι SGLT2
αναστολείς έχουν μελετηθεί εκτενώς σε πειραματικό και κλινικό επίπεδο αναφορικά με την επίδρασή τους στους νεφρούς (Πίνακας 1). Έχουν περιγραφεί πολλαπλοί μηχανισμοί σχετικά με τις νεφροπροστατευτικές τους ιδιότητες, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των ενδοσπειραματικών πιέσεων (προσπειραματική αγγειοσύσπαση και μετασπειραματική αγγειοδιαστολή)94, των μεταβολών
στα μονοπάτια της φλεγμονής51, του οξειδωτικού
στρες52, της ίνωσης60 και της απόπτωσης59. Επιπρόσθετα, πρόσφατα φάνηκε σε πειραματικό μοντέλο
διαβητικής νεφροπάθειας πως η εμπαγλιφλοζίνη
βελτιώνει την ποδοκυτταροπάθεια95. Πέρα από τις
προαναφερθείσες ευεργετικές δράσεις, οι SGTL2
αναστολείς συμβάλλουν στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και της υδατικής κατάστασης, ενώ πιθανολογείται η αλληλεπίδρασή τους και με το συμπαθητικό νευρικό σύστημα96.
Πρώιμα δεδομένα αναφορικά με τις νεφροπροστατευτικές ιδιότητες των SGLT2 δημοσιεύτηκαν
και από τη μελέτη EMPA-REG OUTCOME, η
οποία στρατολόγησε ασθενείς με ΣΔ2 και αυξημένο
καρδιαγγειακό κίνδυνο. Oι ερευνητές παρατήρησαν
μια σημαντική μείωση του σύνθετου νεφρολογικού
καταληκτικού σημείου, της εμφάνισης ή επιδείνωσης της νεφρικής νόσου και του τελικού σταδίου νεφρικής ανεπάρκειας62. Παρόμοια αποτελέσματα
διαπιστώθηκαν και στις επακόλουθες μελέτες CANVAS67, DECLARE-TIMI 5863 και VERTIS CV65.
Τις κλινικές μελέτες καρδιαγγειακών εκβάσεων
ακολούθησαν κλινικές μελέτες νεφρικών εκβάσεων,
αρχίζοντας με την μελέτη CREDENCE στην οποία
παρατηρήθηκε μειωμένη επίπτωση του σύνθετου

Εμπαγλιφλοζίνη

Νταπαγλιφλοζίνη

Εμπαγλιφλοζίνη

Καναγλιφλοζίνη

Νταπαγλιφλοζίνη

Pirklbauer et al (51)

Elkazzaz et al (59)

Castoldi et al (60)

Ali et al (52)

Birnbaum et al (61)

ΣΔ2 και αυξημένος
καρδιαγγειακός κίνδυνος
ΣΔ2 με αθηροσκληρωτική
νόσο ή πολλαπλοί
παράγοντες κινδύνου
ΣΔ2 και αθηροσκληρωτική
νόσος
ΧΝΝ + Αλβουμινουρία

ΣΔ2+ΧΝΝ+Αλβουμινουρία

ΣΔ2+ΧΝΝ+αυξημένος
καρδιαγγειακός κίνδυνος
HFrEF κλάσης II-IV

DECLARE-TIMI 58 (63)

CREDENCE (67)

SCORED (68)

Νταπαγλιφλοζίνη 10 mg OD vs. placebo

Εμπαγλιφλοζίνη 10 mg OD vs. placebo

Εμπαγλιφλοζίνη 10 mg OD vs. placebo

Σοταγλιφλοζίνη 200 mg vs. placebo

Ερτουγλιφλοζίνη 5 mg or 15 mg OD
vs. placebo
Νταπαγλιφλοζίνη 10 mg OD
vs. placebo
Καναγλιφλοζίνη 100 mg vs. placebo

Νταπαγλιφλοζίνη 10 mg OD
vs. placebo
Καναγλιφλοζίνη 100 mg or 300 mg
vs. placebo

Εμπαγλιφλοζίνη 10 mg or 25 mg OD
vs. placebo

Παρέμβαση

Διαβητική νεφροπάθεια

ΧΝΝ

Νεφροπάθεια από κυκλοσπορίνη

Διαβητική νεφροπάθεια

Κύτταρα εγγύς σωληναρίου

Πειραματικό μοντέλο

Αντιοξειδωτική
Αντιφλεγμονώδης
Αντιινωτική
Αντιφλεγμονώδης
Αντιαποπτωτική
Αντιινωτική
Αντιφλεγμονώδης
Αντιοξειδωτική
Αντιφλεγμονώδης
Αντιινωτική
Αντιινωτική
Αντιφλεγμονώδης

Δράση

Μειωμένος κίνδυνος εμφάνισης/επιδείνωσης νεφροπάθειας (39%),
διπλασιασμού κρεατινίνης ορού (44%) και ανάγκης θεραπείας
νεφρικής υποκατάστασης (55%).
Μείωση στο ΣΝΚΣ (σταθερή μείωση eGFR ≥40% σε eGFR
<60 ml/min/1,73m2, ESKD, νεφρικός θάνατος) κατά 47%.
Επιβράδυνση της προόδου της αλβουμινουρίας κατά 27% και μείωση
στο ΣΝΚΣ (40% μείωση του eGFR, θεραπεία νεφρικής υποκατάστασης ή νεφρικός θάνατος) κατά 40%.
Μείωση στο ΣΝΚΣ (σταθερή μείωση eGFR ≥40%, ESKD, ή
νεφρικός θάνατος) κατά 34%.
Μείωση στο ΣΝΚΣ (πτώση eGFR ≥50%, ESKD, ή νεφρικός θάνατος)
κατά 44%.
Μείωση στο ΣΝΚΣ (ESKD, διπλασιασμός κρεατινίνης ορού ή
νεφρικός θάνατος) κατά 34%.
Μείωση στο ΣΝΚΣ (πτώση του eGFR ≥50%, ESKD, μεταμόσχευση
νεφρού) κατά 29%.
Μείωση στο ΣΝΚΣ (ESKD ή σταθερή μείωση του eGFR ≥40%)
κατά 50%.
Καμία διαφορά στη θνητότητα ή στο σύνθετο νεφρολογικό
καταληκτικό σημείο.
Μη σημαντική 29% μείωση στο ΣΝΚΣ (πτώση eGFR ≥50%, ESKD ή
νεφρικός θάνατος).

Ευρήματα

↓ TNF-α, PTX3, BAX
↑ B-cell lymphoma-2
↓ Κολλαγόνο-1 and -4
↓ διήθηση μονοκυττάρων/μακροφάγων
↓ SODM, καταλάση, glutathione reductase
↓ IL-6, IL-1β, TNF-α
↓ Διάμεσης φλεγμονής και ίνωσης
↓ κολλαγόνο-1 και -3
↓ ενεργοποίηση NLRP3 φλεγμονοσώματος

↓ Lysyl oxidase, NOV, PTX3

Ευρήματα

SGLT2-i: sodium-glucose transport protein-2 inhibitors, IL: interleukin, NLR: Nod-Like Receptor family pyrin domain containing, NOV: nephroblastoma overexpressed, PTX: pentraxin, TNF: tumor
necrosis factor, SODM: superoxide dismutase, ΣΔ2: σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, ΣΝΚΣ: σύνθετο νεφρολογικό καταληκτικό σημείο, HF: heart failure, eGFR: estimated glomerular filtration rate, ESKD:
end-stage kidney disease, ΧΝΝ: χρόνια νεφρική νόσος, ΚΕΑΚ: κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας

DAPA-HF (71)

EMPEROR-PRESERVED (70)

EMPEROR-REDUCED (69)

DAPA-CKD (66)

VERTIS CV (65)

HF κλάσης II-IV
με ΚΕΑΚ>40%
HFrEF κλάσης II-IV

ΣΔ2 και αυξημένος
καρδιαγγειακός κίνδυνος

EMPA-REG OUTCOME (62)

CANVAS (64)

Πληθυσμός

Μελέτη

Κλινικές μελέτες

SGLT2-i

Μελέτη

Προκλινικές μελέτες

Πίνακας 1. Νεφροπροστατευτικές δράσεις των SGLT2-i σε προκλινικές και κλινικές μελέτες
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καταληκτικού σημείου που αφορά την εξέλιξη σε
τελικό στάδιο ΧΝΝ, του διπλασιασμού της κρεατινίνης ορού ή του θανάτου από καρδιαγγειακά ή άλλα αίτια σε ασθενείς που ελάμβαναν καναγλιφλοζίνη67. Σημαντικά είναι τα ευρήματα που προέκυψαν από αυτή τη μελέτη. Αρχικά, τα παρατηρούμενα οφέλη ήταν ανεξάρτητα από τις βασικές τιμές
της νεφρικής λειτουργίας97 και παρέμειναν σταθερά
σε όλο το φάσμα των σταδίων της νεφρικής νόσου98,99, με το μεγαλύτερο όφελος να παρατηρείται
στις υποομάδες με το χαμηλότερο eGFR, παρά τη
συχνή αρχικά μείωσή του100. Επιπρόσθετα οι ερευνητές εντόπισαν και τις παράπλευρες δράσεις των
SGLT2 αναστολέων όπως η μειωμένη επίπτωση της
αναιμίας101 και η μείωση της συστολικής αρτηριακής
πίεσης102. Μετά τη μελέτη CREDENCE, η μελέτη
DAPA-CKD συμπεριέλαβε ασθενείς με ΧΝΝ, όπου
διαπιστώθηκε σημαντικά χαμηλότερη επίπτωση του
σύνθετου καταληκτικού σημείου (μείωση eGFR
≥50%, τελικό στάδιο νεφρικής νόσου ή θάνατος
από καρδιαγγειακά/νεφρολογικά αίτια) σε ασθενείς που έλαβαν νταπαγλιφλοζίνη (66), ανεξαρτήτως της ύπαρξης ΣΔ ή της αιτιολογίας της ΧΝΝ103.
Η νταπαγλιφλοζίνη επίσης οδήγησε σε επιβράδυνση
της μείωσης του eGFR σε διαβητικούς ασθενείς με
πολύ υψηλές τιμές HbA1c και αυξημένο λόγο αλβουμίνης / κρεατινίνης ούρων (urinary albumin-tocreatinine ratio, UACR)104,105. Επιπλέον, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η μείωση των βιοδεικτών που
σχετίζονται με την εξέλιξη της νεφρικής νόσου συνηγορούν σε μια ευνοϊκή δράση της χορήγησης της
νταπαγλιφλοζίνης106. Oι αναλύσεις της μελέτης αποκάλυψαν μια μείωση της εξέλιξης της νεφρικής λειτουργίας107 και μια μείωση της ολικής θνητότητας
λόγω λοιμώξεων ή/και κακοηθειών108, ενώ η νεφρική προστασία παρατηρήθηκε και σε ασθενείς με
υποβόσκουσα IgA σπειραματονεφρίτιδα109. Τέλος,
στη μελέτη SCORED σε ασθενείς με ΣΔ και ΧΝΝ,
η χρήση σοταγλιφλοζίνης οδήγησε σε 29% μείωση
του σύνθετου νεφρολογικού καταληκτικού σημείου
παράλληλα με 26% μείωση στο πρωτογενές καταληκτικό σημείο της καρδιαγγειακής θνητότητας ή
της νοσηλείας/επίσκεψης για καρδιακή ανεπάρκεια68.
Σημαντικά συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν
από τις μελέτες των SGLT2-αναστολέων σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, ενός σημαντικού
προδιαθεσικού παράγοντα στην ανάπτυξη νεφρικής
δυσλειτουργίας. Στην μελέτη EMPEROR-REDUCED η χορήγηση εμπαγλιφλοζίνης συσχετίστηκε
με μια επιβράδυνση της μείωσης του eGFR καθώς

και με χαμηλότερο κίνδυνο σοβαρών νεφρικών συμβαμάτων69. Παρόμοια ευρήματα παρατηρήθηκαν
και στη μελέτη DAPA-HF με τη χορήγηση νταπαγλιφλοζίνης71. Με την πρόσφατη δημοσίευση της
μελέτης EMPEROR-PRESERVED, πραγματοποιήθηκε μια συγκεντρωτική ανάλυση των δεδομένων
των 2 μελετών της EMPEROR. Παρ᾽ όλο που και
οι δύο μελέτες διαπίστωσαν επιβραδυνόμενη μείωση του eGFR με την χορήγηση εμπαγλιφλοζίνης,
ωστόσο δεν παρατηρήθηκε σημαντικό όφελος στα
σοβαρά νεφρικά συμβάματα στην μελέτη EMPEROR-PRESERVED110.
συΜΠΕΡΑσΜΑτΑ
Oι αναστολείς των SGLT2 μεταφορέων, οι οποίοι
αρχικά σχεδιάστηκαν για την αντιμετώπιση των
ασθενών με ΣΔ2, αποτελούν μια πολύ ενδιαφέρουσα και ασφαλή θεραπευτική επιλογή σε αρκετές
άλλες κλινικές καταστάσεις λόγω των πλειοτροπικών μηχανισμών δράσης τους. Μία πληθώρα δεδομένων από τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες έχει
τεκμηριώσει την αποτελεσματικότητά τους σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο, ενώ επίσης πιθανολογείται και η αντιαθηροσκληρωτική τους δράση.
Η χορήγηση αυτής της κατηγορίας φαρμάκων, παράλληλα με άλλους νέους παράγοντες όπως η φινερενόνη (αναστολέας του υποδοχέα των αλλατοκορτικοειδών), δύναται να οδηγήσει σε σημαντική
μείωση της εμφάνισης ή της εξέλιξης της νεφρικής
νόσου. Τέτοιου είδους θεραπευτικές παρεμβάσεις
αποτελούν τον ιδανικότερο σήμερα τρόπο για τη
βέλτιστη αντιμετώπιση των ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο ή με χαρακτηριστικά υψηλού κινδύνου
για εμφάνιση χρόνιας νεφρικής νόσου.

Summary
P. Theofilis, A. Vordoni, P. Papapostolou A. Kampourelli, N. Volis, E. Xanthopoulou, G. Vlachopanos,
M. Koukoulaki, R. Kalaitzidis
Pleiotropic mechanisms of action of SGLT2 inhibitors in atherosclerosis and chronic kidney disease
Arterial Hypertension 2022; 31: 111-121.
Type 2 diabetes mellitus (DM 2) is accompanied by serious complications that occur despite adequate
glycemic control. In the most recent years, efforts have
been made to develop new drugs aimed at the complex
pathophysiology that accompanies these complications. In this review, we present the most important
findings and the latest data on the administration of
sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors (SGLT2HbA1cX) in DM 2, atherosclerosis and chronic kidney
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disease. Due to their action and increased glucosuria,
SGLT2 inhibitors are effective, as adjunctive therapy
or monotherapy, in lowering glucose and improving
glycosylated hemoglobin.
The results of experimental studies have also highlighted their pleiotropic actions that mainly concern autophagy, inflammation, oxidative stress, endothelial
dysfunction, fibrosis and apoptosis.
In randomized clinical trials, SGLT2 inhibitors in addition to their important role in diabetes mellitus show
a significant reduction in the incidence or progression
of chronic kidney disease, regardless of the presence
of diabetes mellitus. Concurrently, with their use, a significant reduction of ischemic events is found, which
needs further investigation and documentation. In conclusion, SGLT2 inhibitors, due to their pleiotropic properties, in combination with other new drug interventions, significantly reduce the progression of chronic
kidney disease and atherosclerosis.
Key-words: SGLT2 inhibitors; diabetes; atherosclerosis,
chronic kidney disease
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