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1. Εισαγωγή
Είναι γνωστό, ότι τα κετονικά σώματα αποτελούν ένα ζωτικής σημασίας ενεργειακό υπόστρωμα
για τον εγκέφαλο, σε συνθήκες ασιτίας, με επακόλουθο την απουσία του βασικού ενεργειακού
υποστρώματος του εγκεφάλου, της γλυκόζης. Σημειώνεται ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος διαθέτει
την ικανότητα να οξειδώνει τη γλυκόζη, αλλά όχι τα
ελεύθερα λιπαρά οξέα. Παρά ταύτα, υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιεί ο εγκέφαλος, σε συνθήκες
ασιτίας, τα κετονικά σώματα, που προέρχονται από
το μεταβολισμό των ελεύθεων λιπαρών οξέων στο
ήπαρ. Έτσι παράγονται επαρκή ποσά τριφωσφορικής αδενοσίνης (adenosine triphosphate, ΑΤΡ)1.
Στην καρδιά ο ενεργειακός μεταβολισμός εξαρτάται
κυρίως από την παρουσία ελεύθερων λιπαρών
οξέων και γλυκόζης, ενώ τα κετονικά σώματα και
τα αμινοξέα διαδραματίζουν δευτερεύοντα ρόλο1.
Ωστόσο, σε συνθήκες καρδιακής ανεπάρκειας (ΚΑ)
ο ενεργειακός μεταβολισμός εξαρτάται, σε σχετικά
μεγάλο βαθμό, από την κατανάλωση των κετονικών
σωμάτων, και κυρίως του β-υδροξυβουτυρικού
οξέος και της ακετόνης2.
Στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ2), λόγω
της παρουσίας αντίστασης στην ινσουλίνη, ο
ενεργειακός μεταβολισμός της καρδιάς στρέφε-

ται, σχεδόν αποκλειστικά, στα ελεύθερα λιπαρά
οξέα ως πηγή ενέργειας3. Από την άλλη πλευρά, η
«διαβητική καρδιά» χαρακτηρίζεται από αυξημένη
περιεκτικότητα λιπιδίων (καρδιακή στεάτωση), με
αποτέλεσμα την οξειδωτική καταπόνηση, η οποία
με τη σειρά της οδηγεί στην εμφάνιση της διαβητικής καρδιομυοπάθειας, καθώς και στην απώλεια
του φαινομένου της ισχαιμικής επαναιμάτωσης,
με δυσμενείς επιπτώσεις για το μυοκάρδιο4.
Τα αποτελέσματα μεγάλων κλινικών δοκιμών
έδειξαν εξαιρετικά οφέλη με τη χρήση μιας νέας
κατηγορίας αντιδιαβητικών παραγόντων, των αναστολέων του συμμεταφορέα γλυκόζης-νατρίου 2
(sodium-glucose co-transporter 2, SGLT2)5. Ένας
από τους πιθανούς μηχανισμούς, ο οποίος σχετίζεται με τα εξαιρετικά καρδιαγγειακά και νεφρικά
οφέλη της θεραπείας με αναστολείς SGLT2, είναι η
ήπια κέτωση που αυτά προκαλούν5. Αυτές οι ουσίες
αυξάνουν την παραγωγή κετονικών σωμάτων στο
ήπαρ, λόγω αύξησης των επιπέδων της γλυκαγόνης και μείωσης των επιπέδων της ινσουλίνης στο
πλάσμα5.
Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η
σύνοψη των κυριότερων βιβλιογραφικών δεδομένων σχετικά με το ρόλο των κετονικών σωμάτων
στον ενεργειακό μεταβολισμό της καρδιάς, καθώς
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και της επίδρασης της θεραπείας με αναστολείς
SGLT2.

2. Κετονικά σώματα
Η κετογένεση είναι ως γνωστόν η βιοχημική
διαδικασία μετασχηματισμού του λίπους σε υποστρώματα ενέργειας, που ονομάζονται κετονικά
σώματα. Στην εξελικτική ιστορία του ανθρώπινου
είδους υπήρξαν περίοδοι περιστασιακής έλλειψης
τροφής ή και λιμοκτονίας, όπου η επιβίωση, μέχρι
την ανεύρεση και πάλι τροφής στηρίχθηκε στο μηχανισμό της κετογένεσης. «Ο μεταβολισμός του
υποστρώματος στο φυσιολογικό ανθρώπινο σώμα
είναι ευέλικτος. Τα σώματά μας έχουν εξελιχθεί, ώστε
να χρησιμοποιούν διαφορετικές πηγές καυσίμων
ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους»6.
Τα κετονικά σώματα, όπως ήδη σημειώθηκε, περιλαμβάνουν τρία υδατοδιαλυτά μόρια, το
β-υδροξυβουτυρικό οξύ, το ακετοξικό οξύ και την
ακετόνη, τα οποία παράγονται στο ήπαρ σε συνθήκες δίαιτας με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε
υδατάνθρακες (κετογόνος δίαιατα), σε νηστεία,
παρατεταμένη άσκηση ή σε πρωτοδιάγνωση ή κακώς ρυθμιζόμενο ΣΔ τύπου17. Τα κετονικά σώματα
είναι οργανικά οξέα μικρής αλύσου, με τέσσερα
άτομα άνθρακα, είναι υδατοδιαλυτά και μεταφέρονται χωρίς ενεργειακή δαπάνη στην κυκλοφορία, ενώ περνούν ελεύθερα τον αιματοεγκεφαλικό
φραγμό μέσω των μεταφορέων μονοκαρβοξυλικού
οξέος (monocarboxylic acid transporters, MCT). Η
«αυθόρμητη» (μη ενζυμική) αποκαρβοξυλίωση του
ακετοξικού οξέος σχηματίζει την ακετόνη 8. Κατά
τη διάρκεια καταστάσεων οξειδωτικής καταπόνησης, όπως είναι η άσκηση, η νηστεία και η οξεία
νόσηση, ο σχηματισμός κετονικών σωμάτων στο
ήπαρ διεγείρεται από τα υψηλά επίπεδα γλυκαγόνης
και των ελεύθερων λιπαρών οξέων και τα χαμηλά
επίπεδα ινσουλίνης στο αίμα της πυλαίας φλέβας.
Στις παραπάνω συνθήκες, οι συγκεντρώσεις του
κύριου κετονικού σώματος, του β-υδροξυβουτυρικού οξέος, μπορεί να αυξηθούν από σχεδόν μηδέν
σε άνω των 5 mmol/L, αποτελώντας μια σημαντική
πηγή ενεργειακού καυσίμου1,8.
Το ανθρώπινο ήπαρ μπορεί να παράγει έως
300 g κετονικών σωμάτων την ημέρα9. Η κετογέ-
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νεση λαμβάνει χώρα, αν και σε πολύ μικρότερο
βαθμό, στα αστροκύτταρα, το νεφρικό επιθήλιο,
το επιθήλιο του αμφιβληστροειδούς και το εντερικό
επιθήλιο. Παρουσία τροφής, τα κετονικά σώματα
παρέχουν περίπου το 5% των συνολικών ενεργειακών απαιτήσεων του σώματος, ποσοστό το οποίο
αυξάνεται σε περίπου 20% σε συνθήκες νηστείας,
ενώ σε παρατεταμένη νηστεία τα κετονικά σώματα
μπορούν να καλύψουν περισσότερα από τα δύο
τρίτα των ενεργειακών αναγκών του εγκεφάλου10.
Τα κετονικά σώματα υπάρχουν συνεχώς σε μικρή
συγκέντρωση στην κυκλοφορία (0,1 μm/L), αυξάνονται σε περιόδους μειωμένης σίτισης, μειωμένης πρόσληψης υδατανθράκων και σε έντονη ή
παρατεταμένη άσκηση11. Σε πλήρη νηστεία μπορεί
να φθάσουν σε 7–8 mmoL/L, σε αντίθεση με την
κετοξέωση, όπου αυξάνονται στο πολλαπλάσιο
(έως 25 mmoL/L)12. Είναι χαρακτηριστικό, ότι τα
επίπεδα των κετονικών σωμάτων στο πλάσμα είναι
περίπου 0.1 mM, παρουσία τροφής, ενώ ανέρχονται
σε 1 mM μετά από 24 ωρη νηστεία ή παρατεταμένη
άσκηση13.
Είναι, επίσης, σημαντικό το γεγονός, ότι η οξείδωση των κετονικών σωμάτων αποδίδει περισσότερο ΑΤΡ ανά g, σε σύγκριση με τη γλυκόζη, και
για αυτό οι εν λόγω ουσίες έχουν χαρακτηριστεί
ως «σούπερ καύσιμα»13.

Κετογόνες δίαιτες
Οι κετογόνες δίαιτες είναι δίαιτες πολύ χαμηλών υδατανθράκων, επαρκούς πρωτεΐνης, με πολύ
υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, που επάγουν την
κετογένεση. Ένας αυξανόμενος αριθμός μελετών
διερευνά τις πιθανές θεραπευτικές τους δράσεις
σε πολλά νοσήματα.
Η πρόσληψη υδατανθράκων και η επακόλουθη
αύξηση της έκκρισης ινσουλίνης αναστέλλει τη
λιπόλυση και προάγει την αποθήκευση λίπους6.
Αντίστροφα, η δραστική μείωση των υδατανθράκων σε ≤50 g/ημέρα μειώνει την κυκλοφορούσα
ινσουλίνη, επιφέροντας το αντίθετο αποτέλεσμα.
Με την πρόοδο της κετογόνου δίαιτας γίνεται μια
σταδιακή προσαρμογή του μεταβολισμού στις νέες
ενεργειακές συνθήκες. Μετά 3-4 εβδομάδες η κατάσταση προσομοιάζει με εκείνη που παρατηρείται
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σε πλήρη νηστεία1.
Η εφαρμογή κετογόνων διαιτών, για τη μείωση
του σωματικού βάρους, χρονολογείται τουλάχιστον
από το 1860, και προτείνεται ως θεραπεία επιλογής στο εγχειρίδιο του William Osler στις αρχές
του 1900. Κατά τη δεκαετία του 1970, οι κετογόνες
δίαιτες έγιναν ευρύτερα γνωστές μέσω της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της ακραίας, και μη
ευρύτερα παραδεκτής, δίαιτας Atkins14. Εν τούτοις,
κατά τα τελευταία 15 έτη, πολλές τυχαιοποιημένες
μελέτες και ανασκοπήσεις επιβεβαιώνουν τη σχετική
ασφάλεια, τουλάχιστον στη βραχυχρόνια εφαρμογή τους, αλλά και την καλή βραχυ- και μεσοπρόθεσμη αποτελεσματικότητά τους15.
Οι μηχανισμοί της επίδρασης, στο σωματικό
βάρος των κετογόνων διαιτών δεν είναι πολύ καλά
αποσαφηνισμένοι. Με βάση τα ερευνητικά δεδομένα, φαίνεται ότι οι κετογόνες δίαιτες προκαλούν
μείωση της πείνας μέσω μηχανισμών κορεσμού
από τις πρωτεΐνες της τροφής, μέσω επίδρασης
στις ορμόνες που ελέγχουν την όρεξη και μέσω
άμεσης δράσης των κετονικών σωμάτων16.
Η κετογόνος δίαιτα θεωρείται ως «το πλέον
αξιόπιστο παράδειγμα διατροφικής θεραπείας, με
αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα σε ορισμένες
νευρολογικές παθήσεις»17,18. Η κετογόνος δίαιτα και
τα κετονικά σώματα φαίνεται ότι διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στη βελτίωση πολλών νευροεκφυλιστικών ασθενειών, χωρίς ακόμη όμως οι μηχανισμοί νευροπροστασίας που ασκούν να έχουν
αποσαφηνιστεί πλήρως. Εκτός από την ανθεκτική
στα φάρμακα επιληψία, όπου η κετογόνος δίαιτα
έχει αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα, ορισμένες
ανασκοπήσεις και μελέτες δείχνουν επίσης πιθανό όφελος στη νόσο του κινητικού νευρώνα, σε
νευροτραύμα, εγκεφαλικές κακώσεις, σκλήρυνση
κατά πλάκας και ημικρανία17,19.

3. Κετονικά σώματα και καρδιά
Στον ενήλικα, η καρδιά καταναλώνει περισσότερη ενέργεια - περίπου 400 kcal/kg μυοκαρδιακού
ιστού/ημέρα - από οποιονδήποτε άλλο ιστό. Όπως
ήδη αναφέρθηκε, τα ελεύθερα λιπαρά οξέα (τόσο
σε μη εστεροποιημένη όσο και σε εστεροποιημένη
μορφή) και οι υδατάνθρακες (γλυκόζη και λακτόζη)
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αποτελούν τη βασική πηγή ενέργειας. Σημειώνεται
ότι η οξείδωσή τους αντιπροσωπεύει περίπου το 90%
της καρδιακής παραγωγής ΑΤΡ, με το μεταβολισμό
των κετονικών σωμάτων και των αμινοξέων διακλαδισμένης αλύσου να αποτελούν εναλλακτική πηγή
ενέργειας για τον καρδιακό μυ13, 20. Συγκεκριμένα,
σε συνηθισμένες συνθήκες διατροφής, η κύρια
πηγή ενέργειας των καρδιομυοκυττάρων είναι τα
ελεύθερα λιπαρά οξέα, τα οποία παρέχουν το 60%
των απαιτήσεων σε ATP του μυοκαρδίου με τη β-οξείδωση13, 20. Το υπόλοιπο 40% των απαιτήσεων του
μυοκαρδίου σε ATP παρέχεται από την οξείδωση της
γλυκόζης. Όμως, οι παραπάνω αναλογίες των πηγών ενέργειας των καρδιομυοκυττάρων αλλάζουν
σημαντικά, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν, όπως είναι η άσκηση και η ασιτία. Επιπλέον,
όταν η ισορροπία των μιτοχονδριακών οξειδωτικών
μεταβολικών διεργασιών των καρδιομυοκυττάρων
επηρεαστεί, όπως σε συνθήκες υποξίας, η κύρια
πηγή του ΑΤΡ μετατοπίζεται από την β-οξείδωση των
λιπαρών οξέων στον καταβολισμό της γλυκόζης.
Αυτή η μεταβολική προσαρμογή, κατά τη διάρκεια
της υποξίας, οφείλεται στο γεγονός, ότι η οδός της
γλυκόλυσης μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και υπό
αναερόβιες συνθήκες. Ωστόσο, καθώς η απόδοση
της παραγωγής του ΑΤΡ, μέσω γλυκόλυσης, είναι
σημαντικά χαμηλότερη από εκείνη του μιτοχονδριακού οξειδωτικού μεταβολισμού, απαιτούνται πιο
αποτελεσματικές πηγές ενέργειας13,20. Τα κετονικά
σώματα αποτελούν ένα ευνοϊκό υπόστρωμα για
την παραγωγή ενέργειας, καθώς η μετατροπή τους
σε ακετυλο-συνένζυμο Α είναι πολύ πιο εύκολη, σε
σύγκριση με τη μετατροπή των ελεύθερων λιπαρών
οξέων και της γλυκόζης13, 20.
Η ΚΑ σχετίζεται με μεταβολές στην κατανάλωση των ενεργειακών υποστρωμάτων21, καθώς
χαρακτηρίζεται από μειωμένη οξειδωτική φωσφορυλίωση, συμπεριλαμβανομένης της μειωμένης
δραστηριότητας των συμπλεγμάτων αλυσίδας
μεταφοράς ηλεκτρονίων και της σύνθεσης ATP22.
Είναι γνωστό, ότι η συγκέντρωση των κετονικών
σωμάτων στο πλάσμα είναι αυξημένη στην ΚΑ και
συσχετίζεται θετικά με την πίεση πλήρωσης23. Πράγματι, σε ασθενείς με ΚΑ βρέθηκε θετική συσχέτιση
μεταξύ της αύξησης των ενεργειακών δαπανών του
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μυοκαρδίου και των επιπέδων του β-υδροξυβουτυρικού οξέος και της ακετόνης, οδηγώντας στο συμπέρασμα, ότι τα κετονικά σώματα θα μπορούσαν
να χρησιμοποιηθούν ως βιοδείκτες σε ασθενείς με
ΚΑ24. Δεδομένα, τόσο από ανθρώπους όσο και από
πειραματικά μοντέλα, επιβεβαιώνουν τη χρήση των
κετονικών σωμάτων ως καρδιακού ενεργειακού
υποστρώματος σε συνθήκες ισχαιμίας. Η συγκέντρωσή τους αυξάνεται, λόγω της κετογένεσης που
επάγεται από την υπερδραστηριότητα του συμπαθητικού συστήματος και την αυξημένη λιπόλυση4.
Η σημασία της κατανάλωσης των κετονικών
σωμάτων από το μυοκάρδιο στην ΚΑ έχει αποδειχθεί σε πειραματικό μοντέλο ποντικών Cre-lox
BDH1-KO, των οποίων οι καρδιές δεν είχαν την ικανότητα οξείδωσης του β-υδροξυβουτυρικού (και
όχι ακετοξικού οξέος)25. Οι καρδιές των ποντικιών
BDH1-KO παρουσίασαν αυξημένο στρες νηστείας
και παθολογική καρδιακή αναδιαμόρφωση μετά
από υπερφόρτωση πίεσης/ισχαιμική βλάβη (απολίνωση της αορτής/έμφραγμα του μυοκαρδίου), σε
σύγκριση με τις καρδιές ποντικιών που εκφράζουν
το γονίδιο BDH1 και είναι ικανές να χρησιμοποιήσουν το β-υδροξυβουτυρικό οξύ.
Η κέτωση αποτελεί πολύ συχνό εύρημα στο
ΣΔ τύπου 1. Συνεπώς, οι αυξημένες συγκεντρώσεις κετονικών σωμάτων, στο πλάσμα αυτών των
ατόμων, συνεπάγεται αύξηση της διαθεσιμότητας
στους ιστούς, συμπεριλαμβανομένης της καρδιάς.
Επίσης, στο ΣΔ παρατηρείται αύξηση των ελεύθερων λιπαρών οξέων, ως αποτέλεσμα της αυξημένης λιπόλυσης στο λιπώδη ιστό. Δεδομένου
του ανταγωνισμού μεταξύ αυτών των ενεργειακών
υποστρωμάτων26 δεν είναι απόλυτα σαφές ποιό
κυριαρχεί στον καρδιακό μεταβολισμό παρουσία
ΣΔ. Υπάρχουν, ωστόσο, σημαντικές ενδείξεις, ότι
η κατανάλωση των ελεύθερων λιπαρών οξέων
αυξάνεται στη διαβητική καρδιά, σε βάρος της
πρόσληψης γλυκόζης27, και μάλιστα εκτιμάται, ότι
η χρήση ελεύθερων λιπαρών οξέων του μυοκαρδίου αντιστοιχεί σε ποσοστό > 90% των απαιτήσεων
σε ΑΤΡ από το διαβητικό μυοκάρδιο28. Τα ανωτέρω
έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση στεάτωσης
και την οξειδωτική καταπόνηση4 του μυοκαρδίου,
που αποτελούν τους κύριους αιτιολογικούς παρά-
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γοντες εμφάνισης διαστολικής δυσλειτουργίας της
καρδιάς και τελικά διαβητικής καρδιομυοπάθειας.
Αντίθετα, έχει προταθεί, ότι η αυξημένη κατανάλωση των κετονικών σωμάτων από την καρδιά,
στα άτομα με ΣΔ, αντιπροσωπεύει έναν προσαρμοστικό μηχανισμό, με στόχο την καλύτερη καρδιακή
λειτουργία.
Μία άλλη μελέτη έδειξε την παρουσία θετικής
συσχέτισης μεταξύ των επιπέδων του Β νατριουρητικού πεπτιδίου (B-type natriuretic peptide, BNP)
και των επιπέδων των κετονικών σωμάτων στο
μυοκάρδιο. Αυτά τα ευρήματα υποστηρίζουν τη
θεωρία, ότι η κατανάλωση από το μυοκάρδιο των
κετονικών σωμάτων αυξάνεται με την επιδείνωση
της λειτουργίας της αριστερής κοιλίας29. Είναι ενδιαφέρον και εντυπωσιακό το γεγονός ότι η έγχυση
3-υδροξυβουτηρικού οξέος προκαλεί μείωση της
πρόσληψης γλυκόζης και αύξηση της αιματικής
ροής στο μυοκάρδιο30.

4. Κετονικά σώματα και αναστολείς SGLT2
Οι αναστολείς SGLT2 αποτελούν μια νέα κατηγορία αντιδιαβητικών παραγόντων, που εκτός
από τη μείωση των επιπέδων της γλυκόζης πλάσματος έχουν σημαντικές πλειοτρόπες δράσεις.
Συγκεκριμένα, έχουν δείξει καρδιαγγειακό όφελος σε
ασθενείς με ΣΔ2. Η αναστολή του SGLT2 προκαλεί
γλυκοζουρία, η οποία με αυτόν τον τρόπο μειώνει
τα επίπεδα γλυκόζης στο πλάσμα, με αποτέλεσμα τη
μείωση του επιπέδου ινσουλίνης και την αύξηση του
επιπέδου γλυκαγόνης στην κατάσταση νηστείας5.
Οι αναστολείς SGLT2 έδειξαν, επίσης, καρδιαγγειακό όφελος σε ασθενείς με ΣΔ2, που αποδίδεται
στην αύξηση της κατανάλωσης λιπιδίων αντί γλυκόζης. Επιπλέον, σημειώνεται ότι τα εν λόγω φάρμακα
αυξάνουν την παραγωγή κετονικών σωμάτων στο
ήπαρ, λόγω αύξησης των επιπέδων της γλυκαγόνης
και μείωσης της ινσουλίνης. Ένας άλλος πιθανός
μηχανισμός, ο οποίος σχετίζεται με τα σημαντικά
καρδιαγγειακά και νεφρικά οφέλη, σε ασθενείς με
ΣΔ2, που θεραπεύονται με αναστολείς SGLT2, είναι
το γεγονός, ότι η προκαλούμενη ήπια κέτωση έχει
ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ευαισθησίας στην
περιφερική ινσουλίνη, τη μείωση της υπερινσουλιναιμίας καθώς και τη μείωση της έκκρισης της
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ενδογενούς ινσουλίνης. Απαιτείται, όμως, προσοχή, καθόσον οι ασθενείς με ΣΔ2, που λαμβάνουν
αναστολείς SGLT2, έχουν σημαντικά υψηλότερο
κίνδυνο εμφάνισης ευγλυκαιμικής διαβητικής κετοξέωσης, στην περίπτωση κατά την οποία ακολουθούν χαμηλής περιεκτικότητας δίαιτα σε υδατάνθρακες. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή κετογόνου
δίαιτας αντενδείκνυται σε ασθενείς που λαμβάνουν
τα συγκεκριμένα φάρμακα5.
Όταν τα επίπεδα γλυκόζης στο πλάσμα μειώνονται (όπως συμβαίνει στη νηστεία ή στη θεραπεία
με αναστολείς SGLT2), τα κύτταρα χρησιμοποιούν
την οξείδωση των λιπιδίων για να παράγουν ενέργεια. Το τελικό προϊόν της διαδικασίας αυτής είναι
το ακετυλο-συνένζυμο Α, το οποίο μπορεί είτε να
εισέλθει στον κύκλο του Krebs και να οξειδωθεί
(οδός η οποία διαταράσσεται στο ΣΔ) είτε να μετατραπεί σε κετονικά σώματα όπως ακετοξικό ή
β-υδροξυβουτυρικό οξύ. Επιπλέον, στο ΣΔ αυξάνεται
η λιπόλυση στα λιποκύτταρα, λόγω της αντίστασης
στην ινσουλίνη. Τα προκύπτοντα ελεύθερα λιπαρά
οξέα μετατρέπονται σε ακετυλο-συνένζυμο Α μέσω
β-οξείδωσης στο ήπαρ και μετά σε κετονικά σώματα, με αποτέλεσμα μια μεταβολική κατάσταση
που μοιάζει με παρατεταμένη νηστεία1,31. Επιπλέον,
η αύξηση της οξείδωσης των λιπιδίων ενδέχεται να
μειώνει τα επίπεδα τοξικών ενδοκυτταρικών μεταβολιτών (όπως ακυλο-CoAs, διακυλγλυκερόλη και
κεραμίδια), οδηγώντας σε βελτίωση της ευαισθησίας των ιστών στην ινσουλίνη και στη λειτουργία
των β-κυττάρων32. Αυτές οι επιδράσεις μπορεί, επί-
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σης, να οδηγήσουν σε μείωση της ηπατικής και
καρδιακής στεάτωσης34.
Μια άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή είναι, ότι τα
κετονικά σώματα έχουν, όπως προαναφέρθηκε,
χαρακτηριστεί ως «σούπερ καύσιμα». Ειδικότερα, η
ολική καύση 100 g ακετοξικού ή υδροξυβουτυρικού
συνεπάγεται την παραγωγή 9.400 g και 10.500 g
ATP, αντίστοιχα, ενώ 100 g γλυκόζης μόνο 8.700 g
ATP. Σε πρόσφατη μελέτη σε ποντίκια φαίνεται ότι
ο καρδιακός μυς, σε περιπτώσεις υπερτροφικής
ΚΑ, μετατοπίζει την ενεργειακή του ομοιοστασία
στα κετονικά σώματα, εύρημα το οποίο ανοίγει
νέες ερευνητικές προοπτικές5.
Το β-υδροξυβουρικό οξύ είναι ένα "σούπερ καύσιμο", το οποίο όταν παράγεται σε μικρές ποσότητες
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα κύτταρα του μυοκαρδίου (και τα νεφρικά κύτταρα), με αποτέλεσμα
τη μείωση της οξείδωσης και της κατανάλωσης
οξυγόνου από το μυοκάρδιο και τη βελτίωση της
λειτουργίας της καρδιάς και των νεφρών33. Επιπλέον, το β-υδροξυβουρικό οξύ συμβάλλει στη βελτίωση κατά 24% της καρδιακής αποδοτικότητας,
στην ευόδωση της μιτοχονδριακής βιογένεσης και
στη σταθεροποίηση του δυναμικού της κυτταρικής μεμβράνης, με αποτέλεσμα ενίσχυση του
αντιαρρυθμικού δυναμικού του μυοκαρδιακού
κυττάρου 34,35. Τα παραπάνω έχουν προταθεί ως
πιθανοί μηχανισμοί για την εξήγηση της καρδιοπροστατευτικής δράσης των αναστολέων
SGLT2, όπως αυτή φάνηκε στις μελέτες EMPAREG OUTCOME και CANVAS 36 . ■

Συμπεράσματα
Συμπερασματικά, τα κετονικά σώματα
δεν αποτελούν απλώς προϊόντα του μεταβολισμού, αλλά κατέχουν βασικό ρόλο στην
παροχή ενέργειας σε ζωτικά όργανα, όπως
ο εγκέφαλος και η καρδιά τόσο σε φυσιολογικές όσο και σε παθολογικές συνθήκες.
Επιπλέον, πρόσφατα, με βάση τα αποτελέσματα μεγάλων κλινικών μελετών με νεό-

τερους αντιδιαβητικούς παράγοντες, έγινε
κατανοητός ο ρόλος των κετονικών σωμάτων
στην παροχή ενέργειας στο μυοκάρδιο, σε
συνθήκες καρδιακής ανεπάρκειας. Συνεπώς,
ανοίγονται νέες προοπτικές, με τα κετονικά
σώματα να έχουν βασικό ρόλο στη διαχείριση των καρδιακών παθήσεων, ως ενεργειακά
υποστρώματα.
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