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ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΣΚΟΠΟΣ: Η ντουλαγλουτίδη, ένας εβδομαδιαίος GLP-1 αγωνιστής, και η δαπαγλιφλοζίνη,
ένας SGLT-2 αναστολέας, είναι αντιδιαβητικοί παράγοντες με γνωστά καρδιαγγειακά και νεφρικά
οφέλη. Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνηθεί το αθροιστικό όφελος του συνδυασμού των δύο
παραγόντων ως επιπρόσθετη θεραπεία στη μετφορμίνη στην αρτηριακή σκληρία, την ενδοθηλιακή
δυσλειτουργία και την αλβουμινουρία, σε σύγκριση με τους DPP-4 αναστολείς.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συνολικά 37 ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 συμπεριλήφθηκαν έως τώρα στη
μελέτη. 21 ασθενείς έλαβαν συνδυασμό ντουλαγλουτίδης-δαπαγλιφλοζίνης και 16 ασθενείς,
αντιστοιχισμένοι ως προς το φύλο, την ηλικία και τη γλυκαιμική ρύθμιση, έλαβαν DPP-4 αναστολείς.
Οι ασθενείς ελέγχθηκαν πριν την έναρξη της μελέτης και στους 4 μήνες μετά ως προς: α) την
καρωτιδο-μηριαία ταχύτητα διάδοσης σφυγμικού κύματος (PWV), β) την κεντρική συστολική πίεση
(cSBP), γ) τη διαπερατή περιοχή ορίου (PBR) των υπογλώσσιων αγγείων, δ) το λόγο αλβουμίνης/
κρεατινίνης ούρων (UACR), ε) τη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές σε καρδιαγγειακούς δείκτες, UACR και HbA1c κατά
την έναρξη (p>0.05). Μετά από 4 μήνες, οι ασθενείς που έλαβαν συνδυασμό
ντουλαγλουτίδης/δαπαγλιφλοζίνης παρουσίασαν βελτίωση στην HbA1c (7.9±1.5% vs 6.59±0.6%,
p<0.001), στην PBR (2.3±0.3 vs. 2.1±0.2 μm, p<0.05), στην PWV (11.9±0.3.5 vs. 10.9±2.2m/s, p<0.05),
στην cSBP (128.5±23.6 vs. 121.1±15.7 mmHg, p<0.05) και στο UACR (413.66±352.57 vs. 248.06±203.5
mg/g, p<0.001). Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην PBR (2.1±0.3 vs. 2.2±0.3
μm, p>0.05), στην PWV (10.7±3.4 vs. 12±3.3m/s, p>0.05), στην cSBP (125.4±21.2 vs. 127±20.1 mmHg,
p>0.05) και στο UACR (240.8±103.6 vs. 204.9±119.6 mg/g), στους ασθενείς που έλαβαν DPP-4
αναστολείς, παρά τη βελτίωση της HbA1c (8.2±1.9% vs 7.3±1.3%, p<0.01).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο συνδυασμός ντουλαγλουτίδης και δαπαγλιφλοζίνης βελτιώνει την αρτηριακή
σκληρία, τον ενδοθηλιακό γλυκοκάλυκα και την αλβουμινουρία μετά από 4 μήνες αγωγής συγκριτικά
με τους DPP-4 αναστολείς σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

