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SGLT2-gátlók – diabetológián túlmutató előnyökkel rendelkező antihyperglykaemiás szerek
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Az SGLT2 (nátrium-glükóz-kotranszporter)-gátló készítményeket a 2-es típusú diabétesz kezelése érdekében fejlesztették ki. A regisztrációhoz szükséges vizsgálatok igazolták a készítmények antihyperglykaemiás hatékonyságát, feltárták a potenciális mellékhatásokat is. A szakmai irányelvek kijelölték a kezelési stratégiában betöltött helyüket a szekYHQFLiOLVNH]HOpVPiVRGLNKDUPDGLNOpSFVĘMpEHQDGLDEpWHV]NyUOHIRO\iVDVRUiQJ\DNUDQV]NVpJHVVpYiOyNRPELQiOW
antidiabetikus terápia tagjaként. A forgalmazáshoz szükséges kardiovaszkuláris biztonságossági vizsgálatokat négy
NpV]tWPpQ\ HPSDJOLÀR]LQGDSDJOLÀR]LQFDQDJOLÀR]LQHUWXJOLÀR]LQ HVHWpEHQHOYpJH]WpN9iUDWODQHUHGPpQ\NpQWHOĘV]|UEHQD]HPSDJOLÀR]LQQDONDSFVRODWEDQSXEOLNiOWiNKRJ\DSODFHERNRQWUROORVUDQGRPL]iOWYL]VJiODWQHPFVDN
DNpV]tWPpQ\EL]WRQViJRVViJiWKDQHPMHOHQWĘVNDUGLRYDV]NXOiULVpVUHQiOLVHOĘQ\pWLVLJD]ROWDHVWtSXV~GLDEpWHV]EHQV]HQYHGĘLJHQQDJ\NDUGLRYDV]NXOiULVNRFNi]DWWDOUHQGHONH]ĘEHWHJHNN|UpEHQ$]HOP~OW|WpYEHQLVPHUWWpYiOW
W|EEYL]VJiODWQ\RPiQDHVWtSXV~GLDEpWHV]J\yJ\V]HUHVNH]HOpVpQHNLUiQ\HOYHLPyGRVXOWDNDODSYHWĘIRQWRVViJ~Yi
vált a kardiovaszkuláris kockázat, a szívelégtelenség és az idült vesebetegség befolyásolásának mérlegelése és az
aktuális helyzethez igazodó terápia kezdeményezése. Nyilvánvalóvá vált ugyanakkor az is, hogy az SGLT2-gátlók – bár
DQWLK\SHUJO\NDHPLiVV]HUNpQWDGLDEHWROyJLDWHUpQNH]GWpNSiO\DIXWiVXNDW±RO\DQNDUGLROyJLDLpVUHQiOLVHOĘQ\|NNHOLV
UHQGHONH]QHNDPHO\HNIRO\WiQH]DKDWiVWDQLFVRSRUWMRJJDONHUOWDNDUGLROyJXVRNpVDQHIUROyJXVRNpUGHNOĘGpVpQHN
középpontjába.
.XOFVV]DYDN 2-es típusú diabétesz, antidiabetikumok, SGLT2-gátlók, kardiovaszkuláris kockázat, szívelégtelenség,
idült vesebetegség

6*/7LQKLELWRUV±DQWLK\SHUJO\FDHPLFDJHQWVZLWKEHQH¿WVEH\RQGJOXFRVHFRQWURO
6*/7 VRGLXPJOXFRVHFRWUDQVSRUWHU LQKLELWRUVZHUHGHYHORSHGIRUWUHDWLQJSDWLHQWVZLWKW\SHGLDEHWHV(ႈFDF\
and safety of these drugs were documented in several phase 3 clinical trials. The position of SGLT2-inhibitors in the
WKHUDSHXWLFDSSURDFKIRUSDWLHQWVZLWKW\SHGLDEHWHVZHUHDVVLJQHGLQGLႇHUHQWJXLGHOLQHVDQGXVHRIWKHVHGUXJVZHUH
suggested in dual or triple combination therapy after failure with metformin-monotherapy. According to requirements
RIKHDOWKDXWKRULWLHVFDUGLRYDVFXODUVDIHW\WULDOVZHUHFRQGXFWHGDQGFRPSOHWHGZLWKIRXUGUXJV HPSDJOLÀR]LQGDSDJOLÀR]LQFDQDJOLÀR]LQHUWXJOLÀR]LQ 8QH[SHFWHGO\QRWRQO\VDIHW\EXWPDUNHGFDUGLRYDVFXODUDQGUHQDOEHQH¿WVZHUH
SXEOLVKHGLQDIWHUFRPSOHWLQJWKHWULDOZLWKHPSDJOLÀR]LQ YVSODFHER LQSDWLHQWVZLWKW\SHGLDEHWHVDQGYHU\
high cardiovascular risk. In addition, data available from several cardiovascular trials with SGLT2-inhibitors in the past
¿YH\HDUVUHVXOWHGLQXSGDWHGSXEOLFDWLRQVRIJXLGHOLQHVUHJDUGLQJDQWLK\SHUJO\FDHPLFWUHDWPHQWRISDWLHQWVZLWKW\SH
2 diabetes. Recently, cardiovascular risk categories, presence or absence of heart failure and chronic kidney disease
VKRXOGEHHYDOXDWHGDQGFRQVLGHUHG¿UVWDWPRGL¿FDWLRQRISKDUPDFRORJLFDOWUHDWPHQW$OWKRXJK6*/7LQKLELWRUVZHUH
introduced in diabetology several years ago, it became apparent by now that these antihyperglycaemic agents have
potentials beyond glucose control. Accordingly, we experience a slow but continuous revolution of an anti-diabetic drug
in cardiology and nephrology.
.H\ZRUGV type 2 diabetes, antidiabetic treatment, SGLT2-inhibitors, cardiovascular risk, heart failure,
chronic kidney disease

$Np]LUDWpQpUNH]HWWDV]HUNHV]WĘVpJEHpQNHUOWHOIRJDGiVUD
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Az SGLT (nátrium-glükóz-kotranszporter)-2-gátló készítményeket a 2-es típusú diabétesz kezelése érdekében fejlesztették ki. A regisztrációhoz szükséges vizsgálatok igazolták a készítmények antihyperglykaemiás
hatékonyságát, feltárták a potenciális mellékhatásokat
is. A szakmai irányelvek kijelölték a kezelési stratégiában betöltött helyüket a szekvenciális kezelés máVRGLNKDUPDGLN OpSFVĘMpEHQ D GLDEpWHV] NyUOHIRO\iVD
során gyakran szükségessé váló kombinált antidiabetikus terápia tagjaként. Hazánkban az empagliflozin és
D GDSDJOLIOR]LQ KpW pYYHO H]HOĘWW NHUOW IRUJDORPED D]
egyébként regisztrált canagliflozin hazai bevezetésére
üzleti megfontolások alapján nem került sor, míg a haWiVWDQL FVRSRUW QHJ\HGLN NpSYLVHOĘMH D] HUWXJOLIOR]LQ
EHQYiOWDKD]DLEHWHJHNV]iPiUDHOpUKHWĘYp$
diabetológusok így hazánkban három készítménnyel
szerezhettek tapasztalatokat.
Az újonnan kifejlesztett antidiabetikumokkal – hatósáJLHOĘtUiVN|YHWNH]WpEHQDURVLJOLWD]RQQDONDSFVRODWRV
PHWDDQDOt]LV Q\RPiQ WyO NH]GĘGĘHQ ± NDUGLRvaszkuláris biztonságossági vizsgálatot kell végezni
ahhoz, hogy az adott készítmény forgalomba kerüljön,
LOOHWYHPDUDGMRQ  $]HOVĘLO\HQMHOOHJĦHOVĘYL]Vgálatok a DPP4 (dipeptidilpeptidáz)-gátlókkal zajlottak
(SAVOR – saxagliptin, EXAMINE – alogliptin, TECOS
– sitagliptin), az eredményeket 2013–2015 között publikálták (4, 5, 6). Valamennyi készítmény esetében teljeVOWD]HOVĘGOHJHVYpJSRQWLJD]ROKDWyYROWDSODFHEyval szembeni non-inferioritás, azaz kardiovaszkuláris
aggály nem merült fel az adott készítménnyel kapcsolatban. Kivételt jelentett a saxagliptin esetében a másodlagos végpontként vizsgált szívelégtelenség miatti
KRVSLWDOL]iFLyVWDWLV]WLNDLODJpUWpNHOKHWĘNRFNi]DWQ|YHkedése.
A szakmai közvéleményt nagyon meglepte az
SGLT2-gátlókal végzett kardiovaszkuláris biztonsáJRVViJLYL]VJiODWRNHOVĘHUHGPpQ\HDPHO\EHQ
látott napvilágot. Az EMPA-REG OUTCOME-vizsgálatban az empagliflozin (vs. placebo) kardiovaszkuláris
biztonságosságát tesztelték, s váratlanul nemcsak az
empagliflozin non-inferioritása, hanem a szuperioritás,
D]D]NDUGLRYDV]NXOiULVHOĘQ\LVLJD]ROKDWyYROWDQDJ\PpUWpNĦUHODWtYNRFNi]DWFV|NNHQpVN|YHWNH]WpEHQ  
Ez a vizsgálat új lendületet adott a 2-es típusú diabéteszben végzett kardiovaszkuláris biztonságossági
YL]VJiODWRNQDNKLV]HQDFpOLQQHQWĘONH]GYHDEL]WRQViJRVViJRQW~OPHQĘHQDNDUGLRYDV]NXOiULVHOĘQ\LJDzolása volt.
Néhány év alatt az SGLT2-gátlókkal végzett három legfontosabb kardiovaszkuláris biztonságossági vizsgálat (EMPA-REG OUTCOME – empagliflozin, CANVAS
Program – canagliflozin, DECLARE – dapagliflozin)
eredményei új megvilágításba helyezték az antidiabetikus terápiában betöltött szerepüket. Az ismeretekhez
2020-ban az ertugliflozinnal végzett VERTIS CV-vizsgálat eredményei csatlakoztak. A randomizált, nagy tanulmányok olyan bizonyítékokat szolgáltattak, amelyek
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IRO\WiQ D PHJ~MXOy V]DNPDL LUiQ\HOYHNEHQ LV MHOHQWĘV
YiOWR]iV N|YHWNH]HWW EH 6ĘW LVPHUWWp YiOW NpW RO\DQ
nagy vizsgálat (DAPA-HF – dapagliflozin vs. placebo,
CREDENCE – canagliflozin vs. placebo) is, amelyek
eredményei alátámasztották azt a korábbi vélekedést,
hogy az SGLT2-gátló készítmények tulajdonságai átOpSLNDGLDEHWROyJLDNHUHWHLW0DPiUHJ\pUWHOPĦKRJ\
az SGLT2-gátló készítmények markánsan csökkentik a
szívelégtelenség kockázatát és lassítják a renális káURVRGiV WHPpW (EEĘO HUHGĘHQ D] 6*/7JiWOyNNDO
kapcsolatos eredmények nemcsak a diabetológusok
pUGHNOĘGpVpUH WDUWKDWQDN V]iPRW KDQHP D] HOP~OW
két-három évben a hatástani csoport iránt igen nagy
pUGHNOĘGpVWDSDV]WDOKDWyDNDUGLROyJXVRNpVDQHIUROygusok körében is. Ez – többek között – azért is alakult
tJ\PHUWNLGHUOWKRJ\D]6*/7JiWOyNHOĘQ\|VNDUGLiOLVpVUHQiOLVKDWiVDLGLDEpWHV]WĘOIJJHWOHQOLVMHOHQ
OHKHWQHN DPLW HOĘV]|U D '$3$+)YL]VJiODW LJD]ROW D
dapagliflozinnal kapcsolatban.
A legfontosabb négy vizsgálat (EMPA-REG OUTCOME, CANVAS Program, DECLARE, VERTIS CV)
HUHGPpQ\HLQHN LGĘUHQGEHQ W|UWpQĘ LVPHUWHWpVH XWiQ
a jelenlegi közleményben megtalálhatók a két további
randomizált tanulmány (CREDENCE, DAPA-HF) fontosabb adatai is. Az eredmények összességében véve
jelzik, hogy az SGLT2-gátlók a diabetológián túlmutató
NDUGLiOLVpVUHQiOLVHOĘQ\|NNHOLVUHQGHONH]QHN

Kardiovaszkuláris biztonságossági
vizsgálatok
(PSDJOLIOR]LQ²(03$5(*287&20( 
Az empagliflozin kardiovaszkuláris biztonságosságát
az EMPA-REG OUTCOME-tanulmány tesztelte, az
eredmények a szakmai várakozást messze felülmúlták:
nemcsak a hatóság által megkívánt non-inferioritást,
hanem számos kimeneteli végpontban (MACE [súlyos
QHP YiUW NDUGLRYDV]NXOiULV HVHPpQ\@ V]tYHOpJWHOHQség miatti hospitalizáció, kardiovaszkuláris halálozás,
összmortalitás) igen markáns relatívkockázat-csökkenést igazoltak az eredmények WiEOi]DW (7). A vizsgálatban fokozott kardiovaszkuláris kockázatú, 2-es
WtSXV~ GLDEpWHV]EHQ V]HQYHGĘ IHOQĘWW FXNRUEHWHJHN
vettek rész, renális vonatkozásban beválasztási kritérium a >30 ml/min/1,73 m2 eGFR (becsült glomeuráOLV ILOWUiFLyV UiWD  pUWpN YROW $ NHWWĘV YDN UDQGRPL]iOW
vizsgálatban a zajló antidiabetikus kezelés megtartása mellett az aktív ágon a betegek naponta egyszer
empagliflozint kaptak 10 mg vagy 25 mg formában, a
kontrollágon placebo szerepelt. A bevont 2-es típusú
cukorbetegek közel 100%-ában átvészelt vagy kimutaWRWWNDUGLRYDV]NXOiULVEHWHJVpJV]HUHSHOWD]HOĘ]PpQ\L
DGDWRNN|]|WWtJ\pUWHOHPV]HUĦHQD]HUHGPpQ\HNHUUH
a betegcsoportra vonatkoztathatók. Az összevont empagliflozinágra 4687, a placeboágra 2333 beteg került.
A követés mediánértéke 3,1 év volt.
A HbA1c placebóval korrigált értéke napi 10 mg em-
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1. TÁBLÁZAT. Az EMPA-REG OUTCOME-vizsgálat (empagliflozin vs. placebo) legfontosabb kimeneteli eseményeinek alakulása
Klinikai végpont

Relatív
kockázat
alakulása

Esélyhányados
(95% megbízhatósági
tartomány)

Szuperioritás
igazolható
(empagliflozin jobb,
mint a placebo)

(OVĘGOHJHVNDUGLRYDV]NXOiULVYpJSRQW NDUGLRYDV]NXOiULVKDlál, nem végzetes miokardiális infarktus, nem végzetes stroke)

–14%

0,86 (0,74–0,99)

igen, p=0,04

Másodlagos kardiovaszkuláris végpont (kardiovaszkuláris halál, nem végzetes miokardiális infarktus, nem végzetes stroke,
instabil angina miatti hospitalizáció)

–11%

0,89 (0,78–1,01)

nem, p=0,08

Kardiovaszkuláris halálozás

–38%

0,62 (0,49–0,77)

igen, p<0,001

Nem végzetes miokardiális infarktus

–13%

0,87 (0,70-1,09)

nem, p=0,22

Nem végzetes stroke

+24%

1,24 (0,92-1,67)

nem, p=0,16

–1%

0,99 (0,74-1,34)

nem, p=0,97

Instabil angina miatti hospitalizáció
Összmortalitás

–32%

0,68 (0,57-0,82)

igen, p<0,001

Szívelégtelenség miatti hospitalizáció

–35%

0,65 (0,50-0,85)

igen, p=0,002

Szívelégtelenség miatti hospitalizáció és
kardiovaszkuláris halál (a fatális stroke kivételével)

–34%

0,66 (0,55-0,79)

igen, p<0,001

pagliflozin mellett a 12. héten 0,54%-kal, a 94. héten
0,42%-kal, a 206. héten 0,24%-kal csökkent a kiindulási helyzethez viszonyítva. Napi 25 mg empagliflozin
mellett ezek az értékek sorrendben az alábbiak voltak:
0,60%, 0,47% és 0,36%. Empagliflozin (versus placebo) mellett a testsúly, a haskörfogat, a vérnyomás- és a
húgysavszint csökkent, a szívfrekvencia nem változott.
Az EMPA-REG OUTCOME-vizsgálat renális paramétereinek alakulásáról 2016-ban tudósítottak a másodlagos összetett mikrovaszkuláris végpontok elemzése
alapján (8). Az aktív ág és a kontrollcsoport összehaVRQOtWiVDNRU V]iPRV UHQiOLV NLPHQHWHOL YpJSRQW HOĘnyös alakulását lehetett megfigyelni: kialakuló vagy
romló nephropathia (esélyhányados 0,61 [95% CI:
±@ S  PDFURDOEXPLQXULiED W|UWpQĘ
SURJUHVV]Ly HVpO\KiQ\DGRV>&,±@
S  V]pUXPNUHDWLQLQ PHJNHWWĘ]ĘGpVH HVpO\KiQ\DGRV  > &, ±@ S  YHVHSyWló kezelés megkezdése (esélyhányados 0,45 [95% CI:
±@S  
Összefoglalva azt lehet megállapítani, hogy fokozott
kardiovaszkuláris kockázatú, átvészelt vagy ismert
NDUGLRYDV]NXOiULV EHWHJVpJEHQ V]HQYHGĘ HV WtSXV~
cukorbetegek körében a zajló standard antidiabetikus
NH]HOpV PHOOHWW DONDOPD]RWW HPSDJOLIOR]LQ V]iPRWWHYĘen csökkenti a kardiovaszkuláris eseményeket, a szívelégtelenség miatti hospitalizációt, az összmortalitást,
DUHQiOLVV]|YĘGPpQ\HNSURJUHVV]LyMiWpVDUHQiOLVNOLnikai események számát. Az alapvizsgálat több, utólagos elemzését is publikálták (9–13).

NH]HOpV EL]WRQViJRVViJiW PHJtWpOĘ YL]VJiODW YROW $
CANVAS Program összesítve értékelte a 2009-ben indult CANVAS és a 2014-ben megkezdett CANVAS-R
(CANVAS-Renal) adatait (14–17). A vizsgálatban öszV]HVHQIHOQĘWWHVWtSXV~GLDEpWHV]EHQV]HQYHGĘEHWHJYHWWUpV]W pOHWNRUpYGLDEpWHV]WDUWDP
13,5 év, kiindulási HbA1c-érték 8,2%). A betegek 65,6%iQDNNyUHOĘ]PpQ\pEHQV]HUHSHOWiWYpV]HOWNDUGLRYDV]kuláris betegség, azaz a betegek mintegy harmadában
D SULPHU SUHYHQFLy OHKHWĘVpJpUH YRQDWNR]yDQ LV DGDWRNYROWDNNLQ\HUKHWĘN $NHWWĘVYDNDYpOHWOHQEHVRUROiVHOYpWN|YHWĘYL]VJiODWEDQD]DNWtYiJRQDEHWHJHN
(n=5795) a standard antidiabetikus terápia mellett canagliflozint (napi 1×100 vagy 1×300 mg), a kontrollágon
(n=4347) placebót kaptak. A követés mediántartama
188 hét (3,6 év) volt. A statisztikai analízis hierarchikus
VRUUHQGEHQ W|UWpQW $] HOVĘGOHJHV |VV]HYRQW YpJSRQW
(3 pontos MACE) kockázatának esélyhányadosa 0,86
(95% CI: 0,75–0,97; p<0,001 a non-inferioritást, p=0,02
DV]XSHULRULWiVWWHNLQWYH YROW$]HOVĘPiVRGODJRVYpJpont (összmortalitás) terén a két csoport között szigQLILNiQVNO|QEVpJQHPYROW S  LQQHQWĘONH]GYH
a további analíziseket elvégezték, szignifikanciaértéket azonban nem közöltek, s ezeket az elemzéseket
IHOWiUy KLSRWp]LVJHQHUiOy MHOOHJĦQHN VQHPEL]RQ\tWy
HUHMĦQHN  WHNLQWHWWpN  WiEOi]DW  A vizsgálat a renális funkciók terén egyes végpontokban a canagliflozin
YV SODFHER  HOĘQ\pUH XWDOW H]HNHW D] DGDWRNDW NO|Q
is közölték (17). Canagliflozin (vs. placebo) mellett alacsonyabb volt a HbA1c-érték, a testsúly, a szisztolés és
a diasztolés vérnyomás. A mellékhatásokat tekintve új
&DQDJOLIOR]LQ²&$19$63URJUDP 
DGDWNpQWDFDQDJOLIOR]LQiJRQD]DOVyYpJWDJL G|QWĘHQ
A canagliflozinnal folytatott CANVAS (Canagliflo- disztális) amputációk gyakoribb voltát figyelték meg
zin Cardiovascular Assessment Study) Program az (esélyhányados 1,97; 95% CI: 1,41–2,75), a csonttöréSGLT2-gátló canagliflozin kardiovaszkuláris bizton- VHNNRFNi]DWDLVpUWpNHOKHWĘHQQDJ\REEYROW HVpO\KiViJRVViJiW SRWHQFLiOLV HOĘQ\pW UHQiOLV KDWiVDLW pV D nyados 1,26; 95% CI: 1,04–1,52).
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2. TÁBLÁZAT. A CANVAS Program (canagliflozin vs. placebo) fontosabb kimeneteli eseményeinek alakulása
Canagliflozin
(n=5795) beteg/1000 betegév

Placebo (n=4347)
beteg/1000
betegév

Kockázati esélyhányados
(95% megbízhatósági
tartomány)

26,9

31,5

0,86 (0,75-0,97)**

11,6

12,8

0,87 (0,72-1,06)

Nem végzetes miokardiális infarktus

9,7

11,6

0,86 (0,69-1,05)

Nem végzetes stroke

7,1

8,4

0,90 (0,71-1,15)

11,2

12,6

0,89 (0,73-1,09)

7,9

9,6

0,87 (0,69-1,09)

118,7

131,1

0,94 (0,88-1,00)

5,5

8,7

0,67 (0,52-0,87)

Halál kardiovaszkuláris okból vagy hospitalizációt
LJpQ\OĘV]tYHOpJWHOHQVpJEĘOHUHGĘHQ

16,3

20,8

0,78 (0,67-0,91)

Összmortalitás

17,3

19,5

0,87 (0,74-1,01)***

Albuminuria progressziója

89,4

128,7

0,73 (0,67-0,79)

5,5

9,0

0,60 (0,47-0,77)

Kimeneteli esemény
Kardiovaszkuláris halál, nem végzetes
miokardiális infarktus, nem végzetes stroke*
Kardiovaszkuláris halál

Végzetes vagy nem végzetes miokardiális
infarktus
Végzetes vagy nem végzetes stroke
Hospitalizáció bármely ok miatt
Hospitalizáció szívelégtelenség miatt

eGFR 40%-os csökkenése, vesepótló kezelés
YDJ\UHQiOLVHUHGHWĦKDOiO

HOVĘGOHJHVYpJSRQW
**p<0,001 (non-inferioritást tesztelve), p=0,02 (szuperioritást tesztelve)
S 0LXWiQDKLHUDUFKLNXVVWDWLV]WLNDLHOHP]pVVRUiQD]HOVĘPiVRGODJRVYpJSRQWNpQWV]HUHSOĘ|VV]PRUWDOLWiVWHUpQV]LJQL¿NiQVNO|QEVpJQHPPXWDWNR]RWWDWRYiEELDQDOt]LVHNHWHOYpJH]WpND]HUHGPpQ\HNHWIHOWiUy KLSRWp]LVJHQHUiOy MHOOHJĦQHNWDUWRWWiNpVDV]LJQL¿NDQFLDpUWpNHWQHPWQWHWWpNIHO

'DSDJOLIOR]LQ²'(&/$5( 
A DECLARE (Dapagliflozin Effect on Cardiovascular
(YHQWV HVWtSXV~GLDEpWHV]EHQV]HQYHGĘFXNRUEHWHgek széles csoportjában a dapagliflozin kardiovaszkuláris és renális események alakulására kifejtett hatását
tesztelte. A vizsgálatban 17 160 beteg vett részt, a beWHJHN iQDN HOĘ]PpQ\L DGDWDL N|]|WW iWYpV]HOW
ismert kardiovaszkuláris betegség szerepelt (szekunder
prevenciós csoport), 59,4%-uk esetében átvészelt/ismert betegség nélkül csupán kardiovaszkuláris kocká]DWLWpQ\H]ĘNYROWDNMHOHQ SULPHUSUHYHQFLyVFVRSRUW $
vizsgálatba bevont betegek 10%-ában szerepelt szíveOpJWHOHQVpJDNyUHOĘ]PpQ\LDGDWRNN|]|WW$EHYiODV]Wisi HbA1cpUWpNDNUHDWLQLQFOHDUHQFHPO
min, az alsó életkori határ 40 év volt. A betegek életkora
64 év, diabétesztartamuk 11,0 év, HbA1c-értékük 8,3%,
BMI (testtömegindex) értékük 32,1 kg/m2, eGFR-értékük
85,4 ml/min/1,73 m2YROW$YL]VJiODWHOVĘGOHJHVYpJSRQWjaként két, egymással egyenrangú, összetett végpont
szerepelt. Analizálták a 3 pontos MACE alakulását, de
e mellett a szívelégtelenség miatti hospitalizáció vagy a
kardiovaszkuláris halál összevont végpontja ún. társ-elVĘGOHJHV YpJSRQWNpQW FRSULPDU\ HQGSRLQW  V]HUHSHOW
$]HUHGHWLHOVĘGOHJHVYpJSRQWDSRQWRV0$&(YROWD
vizsgálat már zajlott, amikor a más SGLT2-gátló készítménnyel befejezett tanulmány (EMPA-REG OUTCOME)
eredményei a vizsgálókat arra ösztönözték, hogy kliniNDL V]HPSRQWEyO UHOHYiQV PiVLN HOVĘGOHJHV YpJSRQWRW
(kardiovaszkuláris halál, szívelégtelenség miatti hospitalizáció összevont végpontja) emeljenek be a vizsgálanGyHOVĘGOHJHVNLPHQHWHOHNN|]p$]DNWtYiJRQ Q  
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a betegek napi 10 mg dapagliflozint kaptak a zajló és
változatlan antidiabetikus terápia mellé, az összehasonlító ágon (n=8569) placebo szerepelt. A követés tartama
medián 4,2 év volt (18).
$ NDUGLRYDV]NXOiULV NRFNi]DWL WpQ\H]ĘN N|]|WW D
HbA1c-érték 0,4%-kal, a testsúly 1,8 kg-mal, a szisztolés vérnyomás 2,7 Hgmm-rel, a diasztolés vérnyomás
0,7 Hgmm-rel volt alacsonyabb a dapagliflozin- (vs. placebo) ágon.
A dapagliflozin kardiovaszkuláris szempontból biztonságos készítménynek bizonyult (a non-inferioritás kritéULXPDWHOMHVOWD]HOVĘGOHJHVSRQWRV0$&(YpJSRQWRW
tekintve). A dapagliflozin (vs. placebo) szignifikáns módon csökkentette a kardiovaszkuláris halál vagy a szívelégtelenség miatti kórházi beutalás összevont végSRQWMiW +5>HVpO\KiQ\DGRV@&,±
p=0,005), azaz ezt a végpontot tekintve szuperioritást
OHKHWHWWLJD]ROQL$NHGYH]ĘYiOWR]iVKiWWHUpEHQG|QWĘen a szívelégtelenség miatti hospitalizáció csökkenése
állt (HR: 0,73; 95% CI: 0,61–0,88). Alcsoport-analízis
VRUiQVWDWLV]WLNDLODJpUWpNHOKHWĘLQWHUDNFLyWQHPWDOiOWDN
(primer vs. szekunder prevenciós alcsoport; szívelégteOHQVpJJHOUHQGHONH]ĘNYVQHPUHQGHONH]ĘNDOFVRSRUWja). A dapagliflozin numerikusan igen, de statisztikailag
pUWpNHOKHWĘPyGRQQHPFV|NNHQWHWWHDSRQWRV0$&(
gyakoriságát (HR: 0,93; 95% CI: 0,84–1,03; p=0,17). A
UHQiOLV HVHPpQ\HN NHGYH]ĘHQ FV|NNHQWHN +5 
95% CI: 0,67–0,87), az összhalálozás numerikusan
HOĘQ\|VHQ DODNXOW GH VWDWLV]WLNDL NO|QEVpJ QHP YROW
kimutatható (HR: 0,93; 95% CI: 0,81–1,04) WiEOi]DW
(19).
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3. TÁBLÁZAT. A DECLARE-vizsgálat (dapagliflozin vs. placebo) fontosabb kimeneteli eseményeinek alakulása
Dapagliflozin
(n=8582) beteg/
1000 betegév

Placebo (n=8578)
beteg/1000 betegév

Kockázati esélyhányados (95% megbízhatósági tartomány)

Kardiovaszkuláris halál vagy szívelégtelenség
miatti hospitalizáció*

12,2

14,7

0,83 (0,73-0,95)
(p=0,005)

Kardiovaszkuláris halál, nem végzetes
miokardiális infarktus, nem végzetes stroke*

22,6

24,2

0,93 (0,84-1,03)**
(p=0,17)

H*)5RVFV|NNHQpVPOPLQP2
értékig, végstádiumú vesebetegség, halál
renális vagy kardiovaszkuláris ok miatt

10,8

14,1

0,76 (0,67-0,87)

Összmortalitás

6,2

6,6

0,93 (0,82-1,04)

Hospitalizáció szívelégtelenség miatt

6,2

8,5

0,73 (0,61-0,88)

11,7

13,2

0,89 (0,77-1,01)

Iszkémiás stroke

6,9

6,8

1,01 (0,84-1,21)

Kardiovaszkuláris halál

2,9

2,9

0,98 (0,82-1,17)

1HPNDUGLRYDV]NXOiULVHUHGHWĦKDOiO

2,5

2,8

0,88 (0,73-1,06)

H*)5RVFV|NNHQpVPOPLQP2
értékig, végstádiumú vesebetegség, halál
renális ok miatt

3,7

7,0

0,53 (0,43-0,66)

Kimeneteli esemény

Miokardiális infarktus

$YL]VJiODWEDQNpWHJ\HQUDQJ~HOVĘGOHJHVYpJSRQW FRSULPDU\HQGSRLQW V]HUHSHOW
0LXWiQDKLHUDUFKLNXVVWDWLV]WLNDLHOHP]pVVRUiQD]HJ\LNHOVĘGOHJHVYpJSRQW SRQWRV0$&( WHUpQV]LJQL¿NiQVNO|QEVpJQHPPXWDWNR]RWWDWRYiEEL
DQDOt]LVHNHWHOYpJH]WpND]HUHGPpQ\HNHWIHOWiUy KLSRWp]LVJHQHUiOy MHOOHJĦQHNWDUWRWWiNpVDV]LJQL¿NDQFLDpUWpNHWQHPWQWHWWpNIHO

(UWXJOLIOR]LQ²9(57,6&9 
$] HUWXJOLIOR]LQQDO YpJ]HWW DODSYHWĘ NOLQLNDL WDQXOPinyokat a VERTIS (Evaluation of ertugliflozin efficacy
and safety) vizsgálatsorozat keretén belül végezték, a
kardiovaszkuláris biztonságossági vizsgálatot (VERTIS
CV) 2020. júniusban, az Amerikai Diabetes Társaság
$'$  YLUWXiOLV NRQJUHVV]XViQ LVPHUWHWWpN $ NHWWĘV
vak, multicentrikus, randomizált, kontrollált klinikai vizsgálat beválasztási kritériuma volt az ismert 2-es típusú
diabétesz, a 40 év feletti életkor és a HbA1c 7,0–10,5%
N|]|WWL pUWpNH D %0,  NJP2 lehetett. Beválasztási
feltétel volt az átvészelt/ismert kardiovaszkuláris betegség jelenléte (a koronáriák, a carotis-érrendszer vagy
a perifériák területén). Az eGFR <30 ml/min/1,73 m2
értéke kizárási kritérium volt. A betegek a véletlen besorolás elve alapján 1:1:1 arányban kerültek a három
vizsgálati ágra (ertugliflozin 5 mg, ertugliflozin 15 mg,
placebo). A vizsgálati tervet 2013-ban készítették, a cél
D KDWyViJL HOĘtUiVQDN PHJIHOHOĘHQ D QRQLQIHULRULWiV
tesztelése volt. A vizsgálati protokollt 2016. márciusban
kiegészítették, a tervezett betegszámot az eredeti terv
N|]HONpWV]HUHVpUHHPHOWpNVFpOXOWĦ]WpNNLDV]XSHULRritás tesztelését a 3 pontos MACE, illetve az összevont
renális események alakulása terén.
A beválasztott 8238 beteg fontosabb adatai a kiindulási helyzetben az alábbiak voltak: életkor 64,4 év, férfiak aránya 70%, diabétesztartam 12,9 év, HbA1c 8,3%,
BMI 32,0 kg/m2. Átvészelt/ismert kardiovaszkuláris betegség a bevont betegek 100%-ában szerepelt. A vizsgálat 2013 dec. – 2019. dec. között zajlott, a követés
medián tartama 3,5 év volt. A két ertugliflozinágat öszszevontan értékelték (20).
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A VERTIS CV igazolta az ertugliflozin biztonságosságát, de szuperioritást csak a szívelégtelenség miatti
hospitalizáció végpontban figyeltek meg WiEOi]DW . A
UHQiOLV|VV]HWHWWYpJSRQWFVDNWHQGHQFLDV]HUĦHQPXWDtott javulást, de érdemes figyelemmel kísérni az eGFR
LGĘEHQL YiOWR]iViW LV V H] HVHWEHQ PHJIRJDOPD]KDWy
az, hogy az ertugliflozin nemcsak a szívelégtelenség,
hanem a renális protekció terén is a csoporthatásra jelOHP]ĘWXODMGRQViJRNNDOUHQGHONH]LN  

Vizsgálatok, amelyek eredményei
túlmutatnak a diabetológián
&5('(1&( 
A CREDENCE-vizsgálatot (Canagliflozin and Renal
Events in Diabetes with Established Nephropathy Clinical Evaluation) kifejezetten a canagliflozin renális
hatásának megítélése érdekében folytatták, az eredmények 2019 tavaszán váltak ismertté. A véletlen beVRUROiV HOYpW N|YHWĘ NHWWĘV YDN SODFHERNRQWUROOiOW
vizsgálatot 2-es típusú diabéteszben és idült vesebeWHJVpJEHQV]HQYHGĘEHWHJHNN|UpEHQYpJH]WpNEHYilasztási kritérium volt az eGFR 30–90 ml/min/1,73 m2
értéke, az albuminuria jelenléte (albumin/kreatinin hányados 300-5000 mg/g) és a betegek RAS (renin-anJLRWHQ]LRQUHQGV]HU JiWOyNH]HOpVH$WDQXOPiQ\WLGĘ
HOĘWW ]iUWiN D IJJHWOHQ pUWpNHOĘ EL]RWWViJ YpOHPpQ\H
nyomán, miután az aktív ágon megfigyelt jó eredményEĘO DGyGyDQ D WRYiEEL IRO\WDWiV QHP YROW LQGRNROW $
zárásig összesen 4401 beteget randomizáltak, a köveWpVL LGĘ PHGLiQ  pY YROW $] DNWtY iJRQ Q  
a betegek napi 100 mg canagliflozint kaptak, az ösz-
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4. TÁBLÁZAT. A VERTIS CV (ertugliflozin vs. placebo) legfontosabb kimeneteli eseményeinek alakulása
Klinikai végpont

Relatív kockázat
alakulása

Esélyhányados
(95% megbízhatósági
tartomány)

Szuperioritás igazolható
(ertugliflozin jobb,
mint a placebo)

(OVĘGOHJHVYpJSRQW NDUGLRvaszkuláris halál, nem
végzetes miokardiális infarktus, nem végzetes stroke)

–3%

0,97 (0,85–1,11)

nem

Kardiovaszkuláris halálozás
vagy szívelégtelenség miatti
hospitalizáció

–12%

0,88 (0,75–1,03)

nem, p=0,11

Kardiovaszkuláris halálozás

–8%

0,92 (0,77–1,11)

nem, p=0,39

Szívelégtelenség miatti
hospitalizáció

–30%

0,70 (0,54–0,90)

igen, p=0,006

Renális összetett végpont

–19%

0,81 (0,64–1,03)

nem, p=0,08

$QRQLQIHULRULWiVWHOMHVOW S 6]XSHULRULWiVVWDWLV]WLNDLODJpUWpNHOKHWĘPyGRQDV]tYHOpJWHOHQVpJPLDWWLKRVSLWDOL]iFLyYpJSRQWEDQYROWPHJ¿J\HOKHWĘ

szehasonlító ágon (n=2199) placebo szerepelt, megtartott korábbi antidiabetikus kezelés mellett. Az aktív
YV SODFHER  iJRQ D] HOVĘGOHJHV |VV]HYRQW YpJSRQW
(dialízis, transzplantáció, eGFR-érték <15 ml/min/1,73
m2 V]pUXPNUHDWLQLQ NHWWĘ]ĘGpVH UHQiOLV YDJ\ NDUGLRvaszkuláris halál) relatív kockázata 30%-kal csökkent
(esélyhányados: 0,70; 95% CI: 0,59–0,82, p=0,00001).
Canagliflozin (vs. placebo) mellett számos további kimeneteli esemény (renális összetett végpont, 3 pontos
MACE, szívelégtelenség miatti hospitalizáció) statiszWLNDLODJ pUWpNHOKHWĘ PyGRQ FV|NNHQW $PSXWiFLy YDJ\
csonttörések vonatkozásában a két csoport érdemben
nem különbözött egymástól (22).
'$3$+) 
A DAPA-HF-vizsgálat (Dapagliflozin and Prevention of
Adverse-outcomes in Heart Failure trial) eredményeit
ĘV]pQLVPHUKHWWNPHJ$PXOWLFHQWULNXVDYpOHWOHQEHVRUROiVHOYpWN|YHWĘNHWWĘVYDNSODFHERNRQWUROlos, III. fázis vizsgálatot az SGLT2-gátló dapagliflozin
(vs. placebo) hatékonyságának és biztonságosságának
megítélése érdekében végezték csökkent ejekciós frakciójú (EF) szívelégtelenségben (HFrEF) ± 2-es típusú
GLDEpWHV]EHQV]HQYHGĘEHWHJHNN|UpEHQ$IRQWRVDEE
EHYiODV]WiVL NULWpULXP D] DOiEELDN YROWDN pOHWNRU 
év, szívelégtelenség (NYHA [New York Heart AssociaWLRQ@,,±,9VWiGLXP ()V]tYHOpJWHOHQVpJPLDWWL
szokásos konzervatív vagy eszközös kezelés, emelkeGHWW 17SUR%13pUWpN H*)5  POPLQ P2. Az
aktív ágon (n=2373) a betegek napi 10 mg dapagliflozint, a kontrollágon (n=2371) placebót kaptak. A vizsgáODW HOVĘGOHJHV |VV]HYRQW YpJSRQWMDNpQW D NDUGLRYDV]kuláris halál vagy a szívelégtelenség rosszabbodása
(szívelégtelenség miatti hospitalizáció vagy szívelégWHOHQVpJ PLDWWL VUJĘV RUYRVL HOOiWiV  V]HUHSHOW $ N|vetés tartama medián 18,2 hónap volt. A beválasztott
betegek 45%-a (n=2137) szenvedett 2-es típusú diabéteszben (23).
$GDSDJOLIOR]LQ YVSODFHER D]HOVĘGOHJHVYpJSRQWUHlatív kockázatát 26%-kal csökkentette (HR: 0,74; 95%
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CI: 0,65–0,85; p=0,00001). A kardiovaszkuláris halálozás relatívkockázat-csökkenése 18% (HR: 0,82; 95%
CI: 0,69–0,98; p=0,029), a szívelégtelenség rosszabbodásának relatívkockázat-csökkenése 30% (HR: 0,70;
 &, ± S   YROW $] HOVĘGOHJHV
végpont relatívkockázat-csökkenése közel azonos volt
DHVWtSXV~GLDEpWHV]EHQV]HQYHGĘN +5
&,± pVQHPV]HQYHGĘN +5&,
0,60–0,88) körében. A másodlagos végpontként szeUHSOĘ |VV]KDOiOR]iV UHODWtY NRFNi]DWD D GDSDJOLIOR]LQ
(vs. placebo) ágon 17%-kal csökkent (HR: 0,83; 95%
CI: 0,71–0,97).
$ '$3$+) D] HOVĘ WDQXOPiQ\ DPHO\ LJD]ROWD KRJ\
SGLT-2-gátló készítmény (adott esetben dapagliflozin)
szívelégtelenség rosszabbodását vagy kardiovaszkuOiULV KDOiOR]iV NRFNi]DWiW FV|NNHQWĘ PDUNiQV KDWiVD
nemcsak 2-es típusú diabéteszben, hanem prediabéteszben és szénhidrátanyagcsere-zavarban nem szenYHGĘN N|UpEHQ LV LJD]ROKDWy D KDWiV D V]tYHOpJWHOHQség miatti háttérterápiától független volt (24, 25, 26).

A klinikai megfigyelések összegzése
Az SGLT2-gátlók fejlesztése a feltételezett antihyperglykaemiás hatás kiaknázása érdekében történt, a kéV]tWPpQ\HNDONDOPD]iVLHOĘtUiVDLPLQGH]LGHLJDHV
WtSXV~ GLDEpWHV] RUiOLV NH]HOpVpQHN WHUpQ HOVĘVRUEDQ
kombináció tagjaként adták meg az indikációs terüleWHW(QQHNPHJIHOHOĘHQNHUOWHND]HJ\HVNpV]tWPpQ\HN
forgalomba, ezért szereztek kezdetben kizárólag a diabetológusok saját tapasztalatokat a készítményekkel.
Az EMPA-REG OUTCOME-vizsgálat eredményei azonEDQDODSYHWĘYiOWR]iVRNDWLQGtWRWWDNHOD]6*/7JiWOyN
megítélése terén, a 2019-ben publikált CREDENCE- és
DAPA-HF-vizsgálatok pedig végleg új megvilágításba
helyezték a készítményeket. Ma már egy szélesebb körben elfogadottá vált, hogy az SGLT2-gátlók – bár antihyperglykaemiás szerként a diabetológia terén kezdték
SiO\DIXWiVXNDW ± RO\DQ NDUGLROyJLDL pV UHQiOLV HOĘQ\|N-
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kel is rendelkeznek, amelyek folytán joggal kerültek a
NDUGLROyJXVRN pV D QHIUROyJXVRN pUGHNOĘGpVpQHN N|zéppontjába is. A szívelégtelenség gyógyszeres kezeOpVL OHKHWĘVpJHL NRUOiWR]RWWDN D] LGOW YHVHEHWHJVpJ
progressziójának lassítása terén az elmúlt 20 évben új
J\yJ\V]HUQHPMHOHQWPHJpUWKHWĘWHKiWDWiUVV]DNPiN
pUGHNOĘGpVH1HPYLWiVWHUPpV]HWHVHQD]VHPKRJ\D
NpV]tWPpQ\HN ~MyODJ PHJLVPHUW HOĘQ\|V WXODMGRQViJDL
DJ\yJ\V]HULSDUV]iPiUDLVNLKtYiVWOHKHWĘVpJHWMHOHQtenek. Az SGLT2-gátlókkal kapcsolatos új eredmények
ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy kardioYDV]NXOiULV V]|YĘGPpQ\EHQ V]tYHOpJWHOHQVpJEHQ pV
YDJ\ UHQiOLV V]|YĘGPpQ\EHQ V]HQYHGĘ FXNRUEHWHJHN
ellátása terén az egyes szakterületek (diabetológia, karGLROyJLDQHIUROyJLD NpSYLVHOĘLQHNV]RURVDEEHJ\WWPĦködése kívánatos, mert ez biztosíthatja az érintett beteJHNV]iPiUDDOHJW|EEHOĘQ\W
A szakmai közvélemény ma úgy tartja, hogy az
SGLT2-gátlók – 2-es típusú diabéteszben alkalmazva
±N|]|VKDWiVWDQLFVRSRUWUDMHOOHP]ĘWXODMGRQViJDNpQW
D]DQWLK\SHUJO\NDHPLiVDWHVWV~O\FV|NNHQWĘpVDV]HUpQ\YpUQ\RPiVFV|NNHQWĘKDWiVWDUWKDWyV]iPRQ)RQtos körülmény, hogy alkalmazásuk során a hypoglykaemia-kockázat érdemben nem növekszik. Kardiológiai
és nefrológiai vonatkozásban hatástani csoportra jelOHP]Ę WXODMGRQViJNpQW V]HUHSHO D V]tYHOpJWHOHQVpJ
NRFNi]DWiQDNHJ\pUWHOPĦPpUVpNOpVHpVDUHQRSURWHNtív hatás. Fontos körülmény, hogy a szívelégtelenség
DODNXOiViUDNLIHMWHWWHOĘQ\|VKDWiVYLV]RQ\ODJU|YLGLGĘ
(néhány hét) után már detektálható. Renális vonatkozásban fontos, hogy a gyógyszer szedésének megkezGpVHXWiQU|YLGLGĘQ QpKiQ\QDSRQ EHOOD]H*)5pUték csökken, de ez részben reverzibilis, részben pedig
hosszú távon az eGFR stabilizálódik, szemben a placebo mellett megfigyelt fokozatos csökkenéssel. Az
6*/7JiWOyNDWHURV]NOHURWLNXVHUHGHWĦNDUGLRYDV]NXláris betegségekre kifejtett hatásával kapcsolatos eredmények kevésbé konzisztensek a hatástani csoporton
EHOOVWDWLV]WLNDLODJpUWpNHOKHWĘHOĘQ\MHOOHP]ĘPyGRQ
a szekunder prevenció terén volt dokumentálható (emSDJOLIOR]LQpVFDQDJOLIOR]LQHVHWpEHQ 0DPpJHJ\HOĘUH
nyitott kérdésként szerepel az, hogy az alkalmazási
HOĘtUiVHJ\HVNpV]tWPpQ\HNHVHWpQIRJHYiOWR]QLVKD
igen, milyen formában. A rendelkezésünkre álló bizoQ\tWpNRNDODSMiQD]YpOHOPH]KHWĘKRJ\RO\DQYiOWR]iVra készülhetünk, amelynek folyományaként az SGLT2gátló készítményeket a diabetológián túl más
szakterületek is egyre gyakrabban fogják alkalmazni
(27, 28, 29).
A csoporthatás kérdését a mellékhatások terén is elemezni indokolt. Mai tudásunk szerint a genitális mikotikus infekciók számának növekedése és a ketoacidózis-esetek számának emelkedése csoporthatásként
pUWHOPH]KHWĘ *HQLWiOLV PLNRWLNXV LQIHNFLy D J\DNRUODWEDQ HOĘIRUGXO RO\NRU HOOHKHWHWOHQtWYH D J\yJ\V]HU
további adását. Inkább kellemetlen, semmint komoly
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PHOOpNKDWiVNpQW pUWpNHOKHWĘ $ NHWRDFLGy]LVHVHWHN
szerencsére ritkák, fizikai terhelés, interkurrens betegVpJLQ]XOLQWHUiSLDPHOOHWWIRUGXOQDNLQNiEEHOĘ,GĘEHQ
fel kell ismerni ezt az állapotot, hogy a metabolikus kisiklás súlyosbodását elkerülhessük. Az SGLT2-gátlókkal kapcsolatban a CANVAS-vizsgálat óta a figyelem
középpontjában van az alsóvégtagi minor amputációk
esetleges megszaporodása. Úgy látszik, hogy más
YL]VJiODWHJ\HOĘUHQHPHUĘVtWHWWHPHJHQQHNDV]|YĘGménynek a kockázatnövekedését (28, 29).

Az SGLT2-gátlók hatásmechanizmusa
$]6*/7JiWOyNKDWiVPHFKDQL]PXViWLOOHWĘHQ±V]iPRVUpV]DGDWHOOHQpUH±YpJVĘSRQWRVPDJ\DUi]DWWDO
HJ\HOĘUH QHP UHQGHONH]QN $] Q\LOYiQYDOy KRJ\ D]
antihyperglykaemiás hatás renális támadásponttal a
glükozuria fokozásával valósul meg. A fokozott glükozuria következménye a testsúlyvesztés, de csökken a
vérnyomás is, ami a natriuresis növekedésével és a voOXPHQGHSOpFLyYDO iOO |VV]HIJJpVEHQ $ NHGYH]Ę NDUdiovaszkuláris és renális hatások hátterében szerepet
kap a preload és afterload csökkenése, a hematokrit
Q|YHNHGpVH D P\RFDUGLXP PHWDEROL]PXViQDN HOĘnyös megváltozása, a vesében a tubulo-glomerularis
feedback javulása, az eritropoetinszint növekedése,
a glükagonszint emelkedése, a lipidprofil javulása, a
V]pUXPK~J\VDYV]LQW PpUVpNOĘGpVH D JONy]WR[LFLWiV
csökkenése, az oxidatív stressz javulása. Nehéz megtWpOQLKRJ\PHO\LNWpQ\H]ĘNDSNLHPHONHGĘV]HUHSHWD
hatás bekövetkeztében. A kezdeti általános vélekedés
V]HULQWDKDWiVMHOHQWĘVUpV]pWDKHPRGLQDPLNDLYiOWRzások magyarázzák, az újabb adatok fényében azonban számos más mechanizmus is fontos szerepet kap
a kardiális és renális védelemben (30). A szakma azonban egy kicsit elbizonytalanodott akkor, amikor kideUOWD'$3$+)YL]VJiODWHUHGPpQ\HLEĘOKRJ\DV]tY
elégtelenség kockázatának csökkenése ugyanolyan
mértékben bekövetkezik prediabéteszben vagy szénKLGUiWDQ\DJFVHUH]DYDUEDQ QHP V]HQYHGĘ HJ\pQHN
körében is, mint 2-es típusú manifeszt diabéteszben
(31–33). Ez a klinikai adat más megvilágításba helyezi
D]RNDWD]HONpS]HOpVHNHWDPHO\HNHOVĘVRUEDQDGLDEpWHV]HVDQ\DJFVHUH]DYDUWHUpQEHN|YHWNH]ĘYiOWR]iVVDO
PDJ\DUi]]iND]6*/7JiWOyNHOĘQ\|VNDUGLROyJLDLpV
nefrológiai hatását. Legújabban a JACC (Journal of the
American College of Cardiology) State-of-the-Art review közleményben foglalkozott az SGLT2-gátlók lehetVpJHVKDWiVDLYDO$V]HU]ĘN =HOQLNHU7$%UDXQZDOG( 
a szívelégtelenség és a renális hatás mögött, illetve az
ateroszklerózis befolyásolása terén pontokba szedve
|VV]HVHQ RO\NRUiWIHGĘ OHKHWVpJHVKDWiVWVRUROWDN
fel, megjegyezve a végén, hogy egy betegség progUHVV]LyMDWHUpQD]HJ\LNV]HUYNiURVRGiViQDNPHJHOĘ]pVHNHGYH]ĘKDWiVVDOOHKHWHJ\PiVLNV]HUYUHLV  
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Az irányelvek változása
Az ADA/EASD (Amerikai Diabetes Társaság / Európai
Diabetes Társaság) 2018-ban publikált konszenzus-riportjában, illetve annak 2019. évi frissítésében a korábELDNKR]NpSHVWMHOHQWĘVYiOWR]iVWDOiOKDWyHVWtSXV~
diabéteszben kiemelt fontosságú az ateroszklerotikus
HUHGHWĦ NDUGLRYDV]NXOiULV EHWHJVpJHN D V]tYHOpJWHlenség és a krónikus vesebetegség jelenlétének vagy
KLiQ\iQDNLVPHUHWHDPLDODSYHWĘHQEHIRO\iVROMD±Pisok mellett – a terápiás döntést (35, 36). A 2-es típusú
GLDEpWHV] NH]GĘ WHUiSLiMDNpQW YiOWR]DWODQXO D PHWIRUmin szerepel. Szívelégtelenség vagy renális protekció
V]NVpJHVVpJHHVHWpQDEL]RQ\tWRWWHOĘQQ\HOUHQGHONH]Ę 6*/7JiWOyN SUHIHUiODQGyN GH YiODV]WKDWyN */3
JONDJRQV]HUĦ SHSWLG UHFHSWRUDJRQLVWiN LV DNNRU
ha SGLT2-gátlók kontraindikáltak, vagy a túl alacsony
eGFR-érték miatt nem adhatók. Ateroszklerotikus kardiovaszkuláris betegségek vagy nagy/igen nagy karGLRYDV]NXOiULV NRFNi]DW HVHWpQ HOVĘVRUEDQ */3UHceptor-agonisták választandók, de adhatók bizonyított
NDUGLRYDV]NXOiULVHOĘQQ\HOUHQGHONH]Ę6*/7JiWOyNLV
DNNRU KD DONDOPD]iVXNDW D] H*)5pUWpN OHKHWĘYp WHszi. A hazai, 2017-ben publikált diabetológiai szakmai
LUiQ\HOYD]~MLVPHUHWHNIpQ\pEHQLVHOpJNRUV]HUĦYROW
de a 2020-ban megújított irányelv még jobban tükrözi
azokat a fejleményeket, amelyek sorába az SGLT2-gátlókkal végzett legutóbbi klinikai tanulmányok is beletartoznak (37, 38).
A diabetológiai indíttatású nemzetközi szakmai irányelYHNPHOOHWWEHQQDSYLOiJRWOiWWDNHOVĘVRUEDQNDUGLROyJLDLpVQHIUROyJLDLV]HPOpOHWĦQHP]HWN|]LV]DNPDL
irányelvek is (39, 40). Ezek az irányelvek még markánsabban hangsúlyozzák, hogy a 2-es típusú diabétesz
NH]HOpVpEHQ DODSYHWĘ MHOHQWĘVpJĦQHN NHOO OHQQLN D
NDUGLRYDV]NXOiULV pV UHQiOLV HOĘQQ\HO UHQGHONH]Ę DQWLdiabetikumoknak olyannyira, hogy adásuk adott esetEHQ HOVĘ V]HUNpQW PHWIRUPLQ KHO\HWW LV LQGRNROW OHKHW
(]DNpUGpVPpJQHPWHNLQWKHWĘOH]iUWQDNHYLGHQFLikon alapuló irányelvek mellett a napi gyakorlatban több
más körülményt is figyelembe kell vennünk akkor, amikor döntünk – a beteggel közösen – a választandó kéV]tWPpQ\UĘO

Mi várható a közeljövőben?

az alkalmazhatóság renális paraméterei enyhülni fognak, ami segíteni fogja a nefrológiai gondozást.
Az áttekintett kardiovaszkuláris biztonságossági vizsJiODWRNEDQ D] HOĘQ\|V KDWiV OHJNRQ]LV]WHQVHEEHQ D
szívelégtelenség kockázatának csökkenése terén volt
PHJILJ\HOKHWĘ 9iUKDWy H]pUW KRJ\ D] 6*/7JiWOyN
D M|YĘEHQ D V]tYHOpJWHOHQVpJ NH]HOpVpEHQ V]pOHVHEE
N|UĦDONDOPD]iVLOHKHWĘVpJHWQ\HUQHN
Az SGLT2-gátlók pontos hatásmechanizmusa még
mindig nem teljesen tisztázott. A szakmai közvélemény
sokat vár az e téren zajló, kisebb, mechanisztikus jelOHJĦYL]VJiODWRNWyO
Az SGLT2-gátlók helye az 1-es típusú diabétesz kezelésében még nem kiforrott. A kezdeti lelkesedés nemzetközi szinten kicsit megtorpant.
A szakma várja a még zajló újabb vizsgálatok (empagliflozin: EMPEROR-Reduced, EMPEROR-Preserved,
EMPA-Kidney, dapagliflozin: DELIVER, DAPA-CKD)
eredményeit, amelyek az adott készítmények kardiológiai és nefrológiai alkalmazásával kapcsolatban fogják
LVPHUHWHLQNHWEĘYtWHQL
Várható, hogy az SGLT2-gátlók és GLP1-recepWRUDJRQLVWiN NHGYH]Ę NDUGLROyJLDL pV QHIUROyJLDL YRnatkozásai miatt a diabetológusok gyakrabban veszik
majd igénybe a társszakmák konzíliumát (pl. szívelégtelenség gyanúja, vagy nefrológiai gondozás szükségessége esetén). Természetesen ez fordítva is igaz,
a diabetológusok készséggel állnak rendelkezésre, ha
D WiUVV]DNPiQiO MHOHQWNH]Ę EHWHJHNQpO GLDEHWROyJLDL
gond merülne fel.
$ GLDEHWROyJLDL MHOOHJĦ V]DNPDL LUiQ\HOYHN QLQFVHQHN
teljesen összhangban a kardiológiai és nefrológiai indíttatású irányelvekkel a 2-es típusú diabéteszben
DMiQORWWHOVĘDQWLK\SHUJO\NDHPLiVV]HUPHJYiODV]WiViW
LOOHWĘHQ .tYiQFVLDQ YiUMXN KRJ\ PLO\HQ ~MDEE DGDWRN
válnak majd ismertté, amelyek segíthetik az egységes
álláspont kialakítását ezen a téren.
Az ESC (Európai Kardiológusok Társasága) 2019-ben
közzétett irányelvében a kockázati besorolás (rizikóstratifikáció) kritériumai alapján a 2-es típusú diabéteszben
V]HQYHGĘNG|QWĘW|EEVpJpEHQLQGRNROWD]6*/7JiWOyYDOYDJ\*/3UHFHSWRUDJRQLVWiYDOW|UWpQĘNH]HOpV
Ennek támogatási költségvonzata nem elhanyagolható,
erre a körülményre már a nemzetközi irodalomban is
felhívták a figyelmet (41, 42). A hazai szakmai közvélemény kíváncsian várja, hogy lesz-e a finanszírozás
terén elmozdulás a jelenlegi helyzethez viszonyítva.
Összességében véve az várható, hogy az SGLT2-gátló
készítményeket – megtartva diabetológiai hasznosságukat – más szakterületek (kardiológia, nefrológia) is
egyre gyakrabban fogják használni (43–46).

$] 6*/7JiWOyN V]pOHVHEE N|UĦ DONDOPD]iViW PD QHKH]tWLKRJ\D]pUYpQ\HVDONDOPD]iVLHOĘtUiVRNV]HULQWD
terápia megkezdése megadott eGFR-értékhez (>60 ml/
min/1,73 m2) kötött. A terápia folytatását fel kell függeszteni, ha az eGFR értéke tartósan 45 ml/min/1,73 m2 alá esik.
Az ismertetett vizsgálatok egy részében (EMPA-REG
OUTCOME, VERTIS CV, CREDENCE) ugyanakkor ki- 1\LODWNR]DW
zárási kritériumként csak az eGFR <30 ml/min/1,73 m2 $N|]OHPpQ\PHJMHOHQpVpWD%RHKULQJHU,QJHOKHLP5&9
pUWpNH V]HUHSHOW 9iUKDWy H]pUW KRJ\ D N|]HOM|YĘEHQ *PE+ &R.*0DJ\DURUV]iJL)LyNWHOHSHWiPRJDWWD
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