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«ΤΙΤΛΟΣ» 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΟΥ 

ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ) 

1.1  Τίτλος  

Η καρδιαγγειακή νόσος αποτελεί την κυριότερη αιτία νοσηρότητας και 

θνησιμότητας των διαβητικών παγκοσμίως. Από συγκλίνοντα δεδομένα φαίνεται ότι 

η καρδιαγγειακή νόσος είναι υπεύθυνη για το 75% των θανάτων ατόμων με 

σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και το 35% των θανάτων ατόμων με σακχαρώδη 

διαβήτη τύπου 1ενώ η στεφανιαία νόσος εκτιμάται ότι ευθύνεται για το 75% των 

θανατηφόρων αυτών καρδιαγγειακών επεισοδίων[1]. 

Παρότι οι εξελίξεις στην αντιμετώπιση της καρδιαγγειακής νόσου και στις 

τεχνικές των επαναγγειωτικών παρεμβάσεων έχουν μειώσει την καρδιαγγειακή 

θνησιμότητα σημαντικά την τελευταία δεκαετία εντούτοις κατά το ίδιο χρονικό 

διάστημα ο ρυθμός καρδιαγγειακής θνητότητας στον διαβητικό πληθυσμό 

παρουσιάζει αύξηση[2]. Μεγάλες πληθυσμιακές μελέτες όπως η Framingham Study 

και η Strong Heart Study δείχνουν σχετικό κίνδυνο θανάτου από στεφανιαία νόσο 

διπλάσιο για τους διαβητικούς άνδρες και πενταπλάσιο για τις διαβητικές γυναίκες 

[3]. Μεγάλη φινλανδική μελέτη παρακολούθησης, επταετούς διάρκειας, τεκμηρίωσε 

ότι οι διαβητικοί χωρίς ιστορικό εμφράγματος του μυοκαρδίου παρουσιάζουν την ίδια 

επίπτωση στεφανιαίων συμβαμάτων με τους μη διαβητικούς με ιστορικό 

εμφράγματος του μυοκαρδίου [4]. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής εξηγούν με 

τον  καλύτερο τρόπο γιατί οι οδηγίες και οι στόχοι πρωτογενούς πρόληψης της 

στεφανιαίας νόσου στα διαβητικά άτομα είναι παρόμοιοι με τους στόχους 

δευτερογενούς πρόληψης στα μη διαβητικά άτομα. 
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1.2. Τίτλος 

Η εμφάνιση των ………….. σχετίζεται με την παρουσία παραγόντων 

κινδύνου οι οποίοι διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 1) τροποποιήσιμοι και 2) 

μη τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τους 

κάτωθι παράγοντες: αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, υπερλιπιδαιμία, 

παχυσαρκία, κάπνισμα [5,6]. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει την ηλικία, το φύλο 

και το οικογενειακό ιστορικό. Οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται με την ανάπτυξη της 

αθηροσκλήρωσης και τον κίνδυνο εμφάνισης ΟΣΣ [7-15]. 

 

2. ΣΚΟΠΟΣ (ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ) 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η σύγκριση της επίδρασης των DPP-4 

αναστολέων με τους GLP1 αγωνιστές στην μεταβολή καρδιαγγειακών παραγόντων 

κινδύνου σε άτομα με ΣΔτ2 υπό ινσουλινοθεραπεία καθώς και η δημιουργία ενός 

στοχαστικού μοντέλου φαρμακο-οικονομικής αξιολόγησης της επίδρασης της 

συγκεκριμένης θεραπευτικής επιλογής. 

 

3. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΣΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ, 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΊ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΜΕΡΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ) 

Στη μελέτη θα ενταχθούν 100 ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν ……….., 

…………….. και ………….. αγωνιστή και 100 ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν 

………….., ………… και ……….. για τουλάχιστον 12 μήνες.  

Κριτήρια εισαγωγής των ασθενών στη μελέτη: 

 Άτομα ηλικίας >18 ετών και <75 ετών. 

 ΒΜΙ:>30 kg/m2 

Κριτήρια αποκλεισμού: 

 Άτομα ηλικίας <18 ετών ή >75 ετών  

 ΒΜΙ<30 Kg/m2 

 HbA1c<7.0% 
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Οι παράγοντες οι οποίοι θα αξιολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των 12 

μηνών του διαστήματος παρακολούθησης είναι η …………, το σωματικό βάρος, η 

αρτηριακή πίεση, η ολική χοληστερόλη, τα τριγλυκερίδια, η LDL-c, η HDL, η πιθανή 

μεταβολή στην αντι-υπερτασική και υπολιπιδαιμική αγωγή, ο συνολικός αριθμός των 

………….. την ημέρα καθώς και η εμφάνιση κάποιου καρδιαγγειακού επεισοδίου.  

 

4. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Οι …………. και οι ………… παρότι ανήκουν και οι δύο στην ομάδα των 

…………….. παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές τόσο στο μέγεθος της δράσης όσο 

και στην πολυπλοκότητα αυτής. Οι ……………. αγωνιστές παρουσιάζουν πιο 

πολύπλευρη δράση με στοιχεία επίδρασης ακόμα και στην καρδιακή λειτουργία κάτι 

που δεν έχει αποδειχθεί για τους ……………. Παγκόσμια κλινική πρακτική είναι η 

χρήση κυρίως των ………….. έναντι των …………… λόγω της εύκολης λήψης 

αυτών (per os) και λόγω των λιγότερων ανεπιθύμητων ενεργειών. Η πολύπλευρη 

δράση των GLP-1 δύναται να έχει μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη επίδραση στην 

μείωση των ……………….. το οποίο πιστεύουμε ότι θα αποδειχθεί από την παρούσα 

μελέτη ενώ η δημιουργία ενός ανάλογου στοχαστικού μοντέλου θα μας δώσει 

πληροφορίες για την πιθανή θετική επίδραση των ………….. στο καρδιαγγειακό για 

ένα θεωρητικό διάστημα παρακολούθησης 20 ετών. 
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