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Ο

σακχαρώδης διαβήτης είναι το πιο συχνό μεταβολικό νόσημα σε παγκόσμια κλίμακα.
Στις αναπτυγμένες χώρες αφορά στο 11% των ατόμων 70 ετών και άνω και προκαλεί το

3% των θανάτων στο γενικό πληθυσμό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προβλέπει δραματι
κή αύξηση της συχνότητας του διαβήτη, ιδίως τύπου 2, σε όλες τις χώρες. Κύριοι λόγοι είναι
η αύξηση των υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων και η αυξανόμενη τάση των ανθρώπων να
ασκούνται λιγότερο, όσο περνούν τα χρόνια.
Για χιλιάδες χρόνια ο σακχαρώδης διαβήτης παρέμενε η μυστηριώδης θανατηφόρος ασθέ
νεια και οι θεραπείες που εφαρμόζονταν, έκαναν περισσότερο κακό παρά καλό. Το προσδό
κιμο επιβιώσεως για νέο που εμφάνιζε διαβήτη στα 20 ήταν μόλις 1,3 χρόνια! Η σύγχρονη
θεραπεία του διαβήτη άρχισε το πρώτο τέταρτο του προηγούμενου αιώνα με την ανακάλυψη
και μαζική παραγωγή της ινσουλίνης.
Ο σακχαρώδης διαβήτης έχει παρομοιασθεί με το γήρας, γιατί, όπως και το γήρας, επηρεάζει
τη λειτουργία κάθε ιστού και οργάνου του σώματος. Η διαβητική αποφρακτική αρτηριοπάθεια
επηρεάζει τη λειτουργία της καρδιάς, του εγκεφάλου, των νεφρών, τη στυτική λειτουργία. Ο
διαβήτης είναι η συχνότερη αιτία τύφλωσης σε άτομα άνω των 60 ετών, η συχνότερη αιτία
μη τραυματικού ακρωτηριασμού των κάτω άκρων, η δεύτερη αιτία έναρξης νεφρικής κάθαρ
σης.
Το τραγικό παράδοξο είναι ότι ενώ η φαρμακευτική θεραπεία του διαβήτη έχει σημειώσει
άλματα, οι λόγοι που συντελούν στην αύξηση της συχνότητας του διαβήτη, κυρίως η διατρο
φή σε λιπαρά και η έλλειψη άσκησης, αυξάνουν παράλληλα.
Στο τεύχος αυτό που είναι αφιερωμένο στο διαβήτη γράφουν εκλεκτοί ιατροί συνεργάτες
του ΥΓΕΙΑ που ασχολούνται με το διαβήτη και τις επιπλοκές του. Για τον κ. Ζούπα ο διαβή
της είναι έργο ζωής. Στο πλήρως στελεχωμένο διαβητολογικό κέντρο που έχει ιδρύσει στο
ΥΓΕΙΑ ο κ. Ζούπας έχει αντιμετωπίσει πολλές χιλιάδες περιστατικά. Στα δύο άρθρα που μας
παραχώρησε γράφει για την επιδεινούμενη επιδημία του διαβήτη (σελ.332) και τη σύγχρονη
θεραπεία του διαβήτη τύπου 2 (σελ.336), ενώ οι στενές συνεργάτιδες του Μπαρρέτο, Γκαρού
τσου και Κεπαπτσόγλου γράφουν για το διαβητικό πόδι (σελ. 348), την κετοοξέωση (σελ. 367)
και την υπογλυκαιμία (σελ. 369). Ακολουθεί σειρά έξι άρθρων για ειδικά προβλήματα υγείας
που σχετίζονται με το διαβήτη. Γράφουν ο κ. Παγκράτης (σελ.351) για το διαβητικό πόδι, ο κ.
Νέος για τη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, (σελ.361), ο κ. Παπαδάκης (σελ.355) για τη
διαβητική νεφροπάθεια, ο κ. Περάκης για τη διαβητική νευροπάθεια και ο κ. Αβραμόπουλος
για την υπέρταση (σελ.365) . Ο κ. Πανοτόπουλος (σελ.344) τονίζει τη στενή σχέση του σακχα
ρώδη διαβήτη με το σωματικό βάρος και τη διατροφή.

Βασίλης Τσακρακλίδης
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Σακχαρώδης διαβήτης: μια σύγχρονη επιδημία
Χρήστος Σπ. Ζούπας, Ειδικός Παθολόγος-Διαβητολόγος

Ο

Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ), αποτελεί ένα από τα

Τι είναι ο σακχαρώδης διαβήτης

μεγαλύτερα σύγχρονα ιατρο-κοινωνικο-οικονομικά

Ο ΣΔ είναι η πιο συχνή χρόνια μεταβολική νόσος. Χαρα

προβλήματα. Μια μάστιγα που ο περιορισμός της απαι

κτηρίζεται από διαταραχή του μεταβολισμού, κυρίως

τεί εγρήγορση των κρατικών και κοινωνικών φορέων

των υδατανθράκων αλλά και των λιπών και των λευκω

υγείας, ευαισθητοποίηση του κοινού και των ιατρικών

μάτων, που είναι τα κύρια θρεπτικά συστατικά από τα

υπηρεσιών και κατάρτιση προγραμμάτων ενημέρωσης

οποία ο οργανισμός αντλεί ενέργεια για να λειτουργήσει

και πρόληψης στις ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού.

και έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την αύξηση του σακχά
ρου στο αίμα.
Η χρόνια υπεργλυκαιμία μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη,
δυσλειτουργία ή ανεπάρκεια διαφόρων οργάνων, όπως
οι οφθαλμοί, οι νεφροί (διαβητική μικροαγγειοπάθεια), ο
εγκέφαλος, η καρδιά, τα περιφερικά αγγεία (διαβητική
μακροαγγειοπάθεια ).(εικ. 1.)
Ο ΣΔ θεωρείται πρόβλημα πολυπαραγοντικής αιτιολογί
ας. Διάφοροι παθογενετικοί μηχανισμοί έχουν ενοχοποι
ηθεί για την εμφάνισή του. Αρχίζουν από τη γενετικώς ή
κληρονομικώς μεταβιβαζόμενη αυτοάνοση καταστροφή
των β-κυττάρων των νησιδίων του παγκρέατος, με απο
τέλεσμα τη μερική ή ολική ινσουλινοπενία, που χαρακτη

Εικ. 1. Ο ΣΔ προκαλεί βλάβες σε όλα τα ζωτικά όργανα του σώματος που μπο
ρούν να προληφθούν με την έγκαιρη διάγνωση της νόσου και την εφαρμογή της
ενδεδειγμένης θεραπείας.

ρίζει κυρίως τον ΣΔ τύπου 1, μέχρι την αδυναμία του
οργανισμού να χρησιμοποιήσει σωστά την ινσουλίνη του

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι ο συνο

λόγω ινσουλινοαντίστασης, η οποία οδηγεί μακροπρό

λικός αριθμός των διαβητικών σε παγκόσμια κλίμακα
από 135 εκατ. που ήταν το 1995 θα ανέλθει στον αστρο

θεσμα σε ινσουλινοπενία και εμφάνιση του ΣΔ τύπου
24,5,6.

νομικό αριθμό των 333 εκατ. το έτος 2025. Η μέγιστη

Βασική αιτία του ΣΔ είναι η δυσλειτουργία των β-κυττά

αύξηση θα γίνει στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου η

ρων του παγκρέατος, του αδένα, που εκτός των άλλων

αύξηση θα είναι 170% και από 84 εκατ. θα ανέλθουν σε

παράγει και εκκρίνει τη σημαντικότερη ορμόνη της

224 εκατ., χωρίς όμως και οι αναπτυγμένες χώρες να

ζωής, την ινσουλίνη. Η ορμόνη αυτή, η έκκριση της οποί

αποτελούν εξαίρεση σ'αυτήν τη σύγχρονη επιδημία.

ας στα φυσιολογικά άτομα ρυθμίζεται από τα επίπεδα

Στη χώρα μας περίπου το 6-7% του πληθυσμού πάσχει

σακχάρου στο αίμα, βοηθάει στην είσοδο, χρησιμοποί

από γνωστό ΣΔ και το 4-5% έχει το πρόβλημα και το

ηση και εναποθήκευση του σακχάρου στα κύτταρα και

αγνοεί. Το 20% περίπου των ατόμων άνω των 60 ετών,

τους ιστούς.

κυρίως παχύσαρκοι, πάσχουν από ΣΔ τύπου 2 και μόνο

Τύποι σακχαρώδη διαβήτη

ένα ποσοστό 15-20 % από αυτούς φροντίζουν να επι

Κλινικά διακρίνουμε δύο μεγάλες κατηγορίες διαβήτη:

τύχουν το στόχο του γλυκαιμικού ελέγχου που είναι:

1. Τον ΣΔ τύπου 1 ή Νεανικό ή Ινσουλινοεξαρτώμενο.

Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη <7%, σάκχαρο αίματος

Αποτελεί το 5% του συνόλου των περιστατικών. Στην

νηστείας 90-130 mg/dl και
2ώρου <180 mg/dl.1,2

Ελλάδα 400-500 νέοι κάτω των 20 ετών ετησίως εκδη

.
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. Τεύχος 14. Έτος 2007

Σακχαρώδης διαβήτης: μια σύγχρονη επιδημία

333

μεγάλα αστικά κέντρα. Στην πλειονότητα των περιπτώ
σεων ο διαβήτης τύπου 1 οφείλεται σε αυτοάνοση προο

Χρήστος Ζούπας, Παθολόγος- Δια
βητολόγος. Αποφοίτησε από την

δευτική καταστροφή των β-κυττάρων του παγκρέατος,

Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου

με αποτέλεσμα την απόλυτη έλλειψη και αδυναμία του

Αθηνών το 1969 και το 1973 έλαβε

οργανισμού να παράγει ινσουλίνη. Εμφανίζεται κυρίως

τον τίτλο ειδικότητας στην Παθολο
γία, και τον τίτλο του Διδάκτορος

σε νεαρά άτομα κάτω των 20 και παρότι η εξέλιξη και

με άριστα. Ειδικεύτηκε στην Καρδι

η «αυτοκαταστροφική μανία» της νόσου επισυμβαίνει

ολογία και

μέσα σε 1-5 χρόνια, εντούτοις φαίνεται ότι εκδηλώνε

Ενδοκρινολογία στην

Ελλάδα και στο Σακχαρώδη Διαβή
τη στη Γλασκόβη και το Ούλμ. Το

ται ως «κεραυνός εν αιθρία» με εντυπωσιακά κλινικά

1978 Επιμελητής Διαβητολογικού

συμπτώματα, όπως πολυουρία, πολυδιψία, πολυφαγία

Κέντρου στο Αλεξάνδρα και

και μεγάλη απώλεια βάρους σε σύντομο χρονικό διάστη
μα, που μπορούν να οδηγήσουν τα νεαρά κυρίως άτομα,
σε διαβητική οξέωση και κώμα.(εικ. 2.)
2. Τον ΣΔ τύπου 2 ή μη ινσουλινοεξαρτώμενο ΣΔ των

Διευθυντής από το 1982 μέχρι

το 1986, οπότε ανέλαβε τη Διεύθυνση του Διαβητολογικού
Κέντρου του ΥΓΕΙΑ. Διενήργησε πρωτότυπες έρευνες στο
σακχαρώδη διαβήτη που τον έκαναν διεθνώς γνωστό. Υπήρξε
ένας από τους καλύτερους καλαθοσφαιριστές της Ευρώπης.
Συμμετείχε στη θρυλική πεντάδα της ΑΕΚ που κατέκτησε το
Κύπελλο Ευρώπης το 1968. Έχει ενεργό κοινωνική και πολιτική

ενηλίκων.

δράση. Έτυχε υψηλών διακρίσεων από τον Πρόεδρο της Δημο

Είναι ο συχνότερος τύπος. Περιλαμβάνει το 80-90% των

κρατίας κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή, από την πόλη των Αθηνών

διαβητικών και συνοδεύεται σε ποσοστό μεγαλύτερο

και άλλους φορείς.

από 60% από παχυσαρκία. Είναι πολύπλοκη και προο

κούς ιστούς, ιδιαίτερα στο μυικό και λιπώδη, αλλά και

δευτικά επειδεινούμενη διαταραχή της λειτουργίας των

στο ήπαρ, με αποτέλεσμα τη μεγάλη συγκέντρωση του

β-κυττάρων του παγκρέατος, η οποία οδηγεί σε μερική

σακχάρου στο αίμα και την εμφάνιση υπεργλυκαιμίας.

έλλειψη ινσουλίνης ή αδυναμία του οργανισμού να χρη

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο αναγνωρί

σιμοποιήσει σωστά την ινσουλίνη. Αυτό συμβαίνει διότι

ζεται ότι η αδυναμία του οργανισμού των διαβητικών

για να επιτευχθεί η φυσιολογική μεταβολική ομοιοστα

τύπου 2, να αναστείλουν τη μεταγευματική έκκριση

σία του σακχάρου, θα πρέπει να συνεργασθούν αρμο

γλυκαγόνης από τα α κύτταρα του παγκρέατος, οδηγεί

νικά μεταξύ τους διάφορα όργανα-κλειδιά, όπως το

στην αύξηση της παραγωγής γλυκόζης από το ήπαρ και
την εμφάνιση ηπατικής ινσουλινοαντοχής. Αποτέλεσμα
είναι η περαιτέρω επιβάρυνση του β κυττάρου για έκκρι
ση περισσότερης ινσουλίνης και η ταχύτερη εξάντληση
και δυσλειτουργία του.
H έκκριση ινσουλίνης δεν εξαρτάται μόνο από τα επίπε
δα γλυκόζης στο αίμα, αλλά και από ποικιλία γαστρε
ντερικών ορμονών, τις Ινκρετίνες, που ανακαλύφθηκαν
πρόσφατα, με κύριο εκπρόσωπο την GLP-1 (Glucagonlike peptide-1), η οποία αυξάνει πολύ περισσότερο τη
μεταγευματική έκκριση ινσουλίνης, σε σύγκριση με την
ενδοφλέβια χορήγηση γλυκόζης (εικ.3 και 4). Το φαι

Εικ. 2 Κύριες κλινικές εκδηλώσεις του ΣΔ

πάγκρεας, το ήπαρ, ο στόμαχος, ο εγκέφαλος, οι μύες
και το λεπτό έντερο. Η ανεπάρκεια και δυσλειτουργία
των ανωτέρω οργάνων εκφράζεται στην κλινική πράξη
ως ινσουλινοαντοχή και ινσουλινοπενία στους περιφερι

νόμενο αυτό είναι σαφώς ελαττωμένο στους ασθενείς
με ΣΔ τύπου 2. Γενετικοί, κληρονομικοί, και επίκτητοι
παράγοντες συμμετέχουν στις παραπάνω πολύπλοκες
διαταραχές.
Χρειάζονται 5-15 χρόνια για να ανακαλύψει κάποιος ότι
πάσχει από ΣΔ τύπου 2. Τα τρία κύρια συμπτώματα

.
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πολυουρία, πολυδιψία και πολυφαγία, μαζί με την απώ

Αυτό σημαίνει ότι ο ήπιος και ασυμπτωματικός ΣΔ τύπου

λεια βάρους, βοηθούν στη διάγνωση της νόσου, αλλά η

2, μπορεί να μείνει αδιάγνωστος για πολλά χρόνια (5-20)
και να οδηγήσει τον ασθενή στο γιατρό, όταν πια φθάσει
σε μια από τις σοβαρές επιπλοκές στα μάτια, τα νεύρα,
τους νεφρούς, την καρδιά, τη σεξουαλική λειτουργία, τα
πόδια. Γι' αυτό τονίζουμε τη σημασία της έγκαιρης ανα
ζήτησης και διάγνωσης του ΣΔ, ιδιαίτερα στα βεβαρημέ
να κληρονομικά και παχύσαρκα άτομα, η οποία γίνεται
σήμερα εύκολα και με απόλυτη ακρίβεια.
Εκτός των ανωτέρω και συνηθέστερων τύπων ΣΔ, θα
πρέπει να αναφέρουμε το διαβήτη εγκυμοσύνης, ο οποί
ος εξαφανίζεται στην πλειονότητα των περιπτώσεων
(>98%) μετά το τέλος της εγκυμοσύνης.3
Διάφοροι ειδικοί τύποι ΣΔ, οι οποίοι οφείλονται σε διά

Εικ. 3 Σχηματική παράσταση των παραγόντων που συντελούν στην έκκριση της
ινσουλίνης και τη ρύθμιση του σακχάρου.

φορες αιτίες, όπως είναι π.χ. γενετικές ανωμαλίες στη

εμφάνιση τους είναι συνήθως πολύ καθυστερημένη. Γι’

νης, παθήσεις της εξωκρινούς μοίρας του παγκρέατος

αυτό και σε πολλές περιπτώσεις η διάγνωση δεν είναι

(κυστική ίνωση), καθώς και δευτεροπαθής διαβήτης

ούτε εύκολη ούτε απλή.

που προκαλείται από φάρμακα ή χημικές ουσίες (μετά

Χρειάζεται ιδιαίτερη μέριμνα και φροντίδα για την ανα

από μεταμόσχευση οργάνων ή μετά από θεραπεία για

ζήτηση των ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού με

το AIDS).

αυξημένη προδιάθεση, αλλά και των «κρυφών» συμπτω

Νέα διαγνωστικά κριτήρια για το σακχαρώδη διαβήτη

μάτων, όπως είναι οι υποτροπιάζουσες κολπίτιδες στις

Το 1995 η Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία συγκρό

γυναίκες και βαλανοποσθίτιδες στους άνδρες, οι συχνές

τησε διεθνή επιτροπή ειδικών από όλο τον κόσμο, η

δοθιηνώσεις, ιδιαίτερα στα τριχωτά μέρη του σώματος,

οποία το 1997 καθόρισε τα νέα διαγνωστικά κριτήρια για

λειτουργία του β-κυττάρου και στη δράση της ινσουλί

η μη έγκαιρη επούλωση τραυμάτων, η μεταγευματική
υπνηλία, οι ανεξήγητες διαθλαστικές ανωμαλίες, η
πρωινή κόπωση και η αδικαιολόγητη σεξουαλική κάμψη
σε μέση ηλικία. Αυτά είναι μερικά από τα συμπτώματα
που δηλούν, ότι μπορεί να υπάρχει ελαττωμένη ανοχή
στη γλυκόζη ή ΣΔ τύπου 2, και χρειάζεται ειδικός εργα
στηριακός έλεγχος με σακχαραιμική καμπύλη,

ώστε

με την έγκαιρη ανακάλυψη της προδιάθεσης ή του
προβλήματος, να αποφύγουμε τις χρόνιες επιπλοκές
της νόσου, που αποτελούν και τη θλιβερή εικόνα του
προβλήματος.
Σύμφωνα με στοιχεία πρόσφατης μεγάλης προοπτι
κής μελέτης για το ΣΔ τύπου 2 στη Βρετανία5 το 50%
των διαβητικών τύπου 2, που ανακαλύπτουν για πρώτη
φορά το ΣΔ, έχει ήδη κάποια από τις χρόνιες επιπλοκές
του, στα μικρά ή τα μεγάλα αγγεία του οργανισμού του.

.
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Εικ. 4. Σχηματική παράσταση του τρόπου εισόδου της γλυκόζης στο κύτταρο.
Για να εισέλθει η γλυκόζη χρειάζεται ινσουλίνη και το κυτταρο να διαθέτει υποδο
χείς ινσουλίνης. Στο διαβήτη τύπου 1 υπάρχει έλλειψη ινσουλίνης, ενώ στο διαβήτη
τυπου 2 πάσχει ο μηχανισμός πρόσληψης της ινσουλίνης απο το κύτταρο.

το ΣΔ. Αυτά είναι τα εξής:
1. Συμπτωματολογία ΣΔ (πολυουρία, πολυδιψία, πολυ
φαγία και αδικαιολόγητη απώλεια βάρους, σε συνδυα
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ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
σμό με τυχαία ανεύρεση γλυκόζης πλάσματος > 200
mg/dl. Ως τυχαία θεωρείται η τιμή σακχάρου αίματος
οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ανεξαρτήτως της ώρας
του τελευταίου γεύματος.
2. Σάκχαρο αίματος νηστείας > 126 mg/dl. Ως σάκχα
ρο νηστείας θεωρείται όταν τουλάχιστον για 8 ώρες δεν
έχει ληφθεί οποιαδήποτε τροφή.
3. Σάκχαρο αίματος 2 ώρες μετά τη χορήγηση 75 γρ.
γλυκόζης ( Σακχαραιμική καμπύλη ) > 200 mg/dl.1

2000, 23: 1563-1580.
3. American Diabetes Association: Gestational Diabetes Mellitus
(Position Statement). Diabetes Care , 2004, 27 (Suppl.1) s88-s90.
4. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group :
The effect of intensive treatment of diabetes on the development and
progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes
mellitus. N Engl J Med 1993, 329:977-986.
5. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group : Intensive bloodglucose control with sulfonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes
(UKPDS 33), Lancet , 1998, 352, 837-853.
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6. Stratton IM, et al. Association of glycaemia with macrovascular and
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microvascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 35): prospec-

Mellitus: Follow-up report on the diagnosis of diabetes mellitus.
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Diabetes Care 2006, 29, (Suppl.1) s4-s42.
2. Engelau MM, et al. Screening for type 2 diabetes. Diabetes Care,

ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
1869 Ο γερμανός Paul Langerhans ανακαλύπτει τα νησί

σε άνθρωπο.

δια του παγκρέατος.

1970 Ανακαλύπτονται οι αντλίες ινσουλίνης.

1889 Οι Joseph von Mehring και Oskar Minkowski συνδέ

1971 Αναγνωρίζονται οι υποδοχείς ινσουλίνης

ουν το πάγκρεας με το διαβήτη.

στα κύτταρα.

1908 Παρασκευάζεται το πρώτο εκχύλισμα παγκρέατος

1976 Ανακαλύπτεται η γλυκοζυλιωμένη αιμο

από τον Georg Ludwig Zuelzer.

σφαιρίνη.

1921 Ανακαλύπτεται η ινσουλίνη από τους Frederick

1977 Εισάγονται στην αγορά οι πρώτες αντλίες

Banding και Charles Best.

ινσουλίνης που λειτουργούν με μπαταρίες.

1922 Σε ένα 14χρονο αγόρι στον Καναδά χορηγείται

1978 Παρασκευάζεται συνθετικώς η πρώτη

ινσουλίνη με απογοητευτικά αποτελέσματα. Μετά από

ανθρώπινη ινσουλίνη.

εξάμηνο λαμβάνει δεύτερη δόση πιο καθαρής ινσουλί

1980 Διατίθενται αποστειρωμένες σύριγγες μιας

νης με θεαματική βελτίωση.

χρήσεως. Παρασκευάζεται η Ασπαρτάμη.

1922 Χορηγείται άδεια παρασκευής ινσουλίνης στην

1986 Διατίθενται τα στιλό ινσουλίνης.

εταιρεία Elli Lilly.

1990 Γίνεται η πρώτη επιτυχημένη μεταμόσχευ

1936 Παρασκευάζεται η πρώτη ινσουλίνη μακράς διάρ

ση νησιδίων παγκρέατος ανθρώπου.

κειας δράσεως από το Δανό Hans Christian Hagedorn.

1997 Αναγνωρίζονται πάνω από 300 ανάλογα

1944 Κατασκευάζεται η πρότυπος σύριγγα ινσουλίνης.

ινσουλίνης και 150 βιοσυνθετικές ινσουλίνες.

1952 Παρασκευάζεται η πρώτη ενδιάμεσης δράσης

2006 Βλαστοκύτταρα διαφοροποιούνται προς

ινσουλίνη που ονομάσθηκε Lente.

ινσουλινοπαραγωγά κύτταρα.

1963 Η ινσουλίνη είναι η πρώτη πρωτεϊνη που παράγε

2007 Αρχίζουν κλινικές δοκιμές για την ανάπτυ

ται συνθετικά.

ξη ρινικού εμβολίου ινσουλίνης σε άτομα υψη

1966 Η πρώτη επιτυχημένη μεταμόσχευση παγκρέατος

λού κινδύνου για διαβήτη τύπου 1.

.
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Εξελίξεις στη θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2
Χρήστος Σπ. Ζούπας, Ειδικός Παθολόγος- Διαβητολόγος

Τ

α τελευταία χρόνια, χάρις στην καλύτερη κατα

τα επεισόδια υπογλυκαιμίας, προσφέρουν εντυπωσι

νόηση του παθοφυσιολογικού μηχανισμού του

σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) τύπου 2 και την ανακάλυψη

ακή ποικιλία θεραπευτικών επιλογών στο σύγχρονο
θεραπευτή ιατρό.7 Επίσης, μια νέα μοναδική και πρω

νέων θεραπευτικών μέσων για την καθυστέρηση της

τοποριακή μέθοδος χορηγήσεως ινσουλίνης, η εισπνε

εξέλιξης και την ιδανικότερη ρύθμισή του, έχει επιτευ

όμενη ινσουλίνη EXUBERΑ της PFIZER, κυκλοφόρησε

χθεί μεγάλη βελτίωση στην ποιότητα και τη διάρκεια
ζωής των ασθενών.
Παρά τη μεγάλη όμως πρόοδο που συντελέσθηκε
στην αντιμετώπιση του ΣΔ τύπου 2, η αντιμετώπιση του
προβλήματος παραμένει ανεπαρκής. Αυτό οφείλεται
αφενός στην πολυπλοκότητα του παθοφυσιολογικού
μηχανισμού της νόσου, που απαιτεί τη χρησιμοποίηση
πολλών φαρμάκων για την επίτευξη του θεραπευτικού
στόχου και αφετέρου στην αποτυχία οποιασδήποτε
φαρμακευτικής αγωγής σε βάθος χρόνου, με αποτέ
λεσμα ο στόχος της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης
<6,5-7%, που αποτελεί το όριο προστασίας από τις
χρόνιες επιπλοκές, να επιτυγχάνεται μόνο στο 15-20%

Εικ. 2. Η αντιμετώπιση του ΣΔ των ενηλίκων απαιτεί προσεκτικά βήματα
και αναπροσαρμογή κάθε 2-5 χρόνια.

πρόσφατα και στη χώρα μας.

των ασθενών.
Σήμερα διαθέτουμε πολλά φάρμακα που μπορούν

Οι κατηγορίες των χρησιμοποιούμενων σήμερα φαρ

να χρησιμοποιηθούν στη θεραπεία του ΣΔ τύπου 2 με

μάκων είναι: Ινσουλίνες, Σουλφονυλουρίες, Διγουανί
δες, Αναστολείς της γλυκοσιδάσης, Θειαζολιδινεδιό
νες, Μεγλιτινίδες, Ινκρετίνες,( Ινκρετινο-μιμητικά» των
Υποδοχέων GLP-1- Αναστολείς του DPP-IV), Αντιορεξι
ογόνα-Απισχναντικά.
Η επιλογή της καλύτερης και αποτελεσματικότερης
θεραπείας για την αντιμετώπιση της υπεργλυκαιμίας
στο ΣΔ τύπου 2, παρ' ότι βασίζεται σε επιστημονικά
δεδομένα, σε μεγάλο ποσοστό παραμένει «τέχνη» και
«ταλέντο». Γιατί η επιλογή της φαρμακευτικής αγωγής
στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι δύσκολη και
δεν οδηγεί πάντα στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Για την επιλογή της σωστής φαρμακευτικής αγωγής

Εικ. 1 Σχηματική παράσταση των παραγόντων που συντελούν στη ρύθμιση του
σακχάρου του αίματος.

εντυπωσιακά αποτελέσματα. Σειρά από καινούργιες
ινσουλίνες, που ταιριάζουν περισσότερο στη φυσιολο
γία του ανθρώπινου οργανισμού και ελαχιστοποιούν

.
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θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν διάφοροι παράγοντες
όπως: η διάρκεια του διαβήτη, η ηλικία και το βάρος
του ασθενούς, η παρουσία ή μη υπολειμματικής έκκρι
σης ισουλίνης, ο βαθμός της υπεργλυκαιμίας και τα
επίπεδα στα οποία θέλουμε να ρυθμίσουμε το σάκχα
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ρο, η ταχύτητα και ο τρόπος δράσεως του φαρμάκου,

η HUMALOG Mix 25/75 και HUMALOG Mix 50/50, οι

ο βαθμός συνεργασιμότητας του ασθενούς, η επίδρα

μοναδικές μέσης διάρκειας ινσουλίνες, με μίγμα υπερ

ση των φαρμάκων στα λιπίδια, οι αντενδείξεις και οι

ταχείας και μέσης διάρκειας δράσεως ινσουλίνες, οι

παρενέργειές τους.

οποίες κυκλοφορούν σε πρακτικά, εύχρηστα και απλο

Θα προσπαθήσουμε εν συντομία να παρουσιάσουμε

ποιημένα «στιλό», χωρίς να χρειάζονται ψυγείο ή πάγο

όλες τις κατηγορίες φαρμάκων και θα αναφερθούμε

για τη μεταφορά τους, δημιουργούν νέες προοπτικές

στον τρόπο δράσεώς τους, την αποτελεσματικότητά
τους, ως μονοθεραπείες ή σε συνδυασμό με άλλες

για την καλύτερη και ιδανικότερη ρύθμιση των διαβητι
κών.1,2,3 (εικ.3, 4 και 5)

κατηγορίες αντιδιαβητικών δισκίων, στην επίδρασή

Η σύγχρονη ινσουλινοθεραπεία, τόσο με τις βασικές

τους στο μεταβολισμό των λιπιδίων και στις συνηθέστε

ινσουλίνες (Lantus-Levemir), όσο και με τις υπερταχεί

ρες παρενέργειες και αντενδείξεις τους.

ας δράσεως ινσουλίνες (Humalog-Novorapid-Apidra),

ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ

φαίνεται ότι προσφέρει βελτιωμένη ρύθμιση του σακ

Η ινσουλίνη έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτατα ως μονοθε

χάρου, τόσο στα εντατικοποιημένα σχήματα στο ΣΔ

ραπεία και σε συνδυασμό με αντιδιαβητικά δισκία από

τύπου 1, όσο και σε συνδυασμό με αντιδιαβητικά

τα τέλη της δεκαετίας του 1950. Σήμερα υπολογίζεται

δισκία και μία ένεση βασικής ινσουλίνης προ ύπνου

ότι μόνο το ένα τρίτο των διαβητικών τύπου 2 βρίσκε

ή το πρωί, στο ΣΔ τύπου 2. Έχουν μικρότερο κίνδυ

ται σε θεραπεία με ινσουλίνη και ένα επιπλέον 15% σε

νο υπογλυκαιμιών, ιδιαίτερα τη νύχτα και μικρότερη

συνδυασμό ινσουλίνης και αντιδιαβητικών δισκίων.

αύξηση του σωματικού βάρους, σε σύγκριση με την

Η περίφημη Βρετανική προοπτική μελέτη UKPDS4
που αφορά στο ΣΔ τύπου 2, έδειξε ότι μετά τον πρώ

ινσουλίνη NPH και πιο σταθερό και προβλέψιμο τρόπο
δράσεως.5

το χρόνο θεραπείας, η ρύθμιση του σακχάρου με

Πραγματική όμως επανάσταση στον τομέα της ινσου

οποιαδήποτε θεραπευτική αγωγή, έχει προοδευτικά

λινοθεραπείας, ήταν η έγκριση της κυκλοφοριας

επιδεινούμενη πορεία, η οποία οφείλεται κατά κύριο
λόγο στην έκπτωση της λειτουργίας των β-κυττάρων,
με αποτέλεσμα κάθε ασθενής με ΣΔ τύπου 2, να χρειά
ζεται προοδευτική αναπροσαρμογή της θεραπευτικής
του αγωγής κάθε 2-5 χρόνια (εικ.2). Η σημαντικότερη
όμως διαπίστωση της μελέτης είναι η ανάγκη έναρξης
ινσουλινοθεραπείας πολύ πιο γρήγορα απ' ότι συνηθί
ζεται μέχρι σήμερα. Όμως, τα άτομα με ΣΔ τύπου 2
στη μεγάλη τους πλειοψηφία (80%), είναι αρρύθμιστα,
ακόμη και μετά την έναρξη θεραπείας με ινσουλίνη.
Η πρόσφατη κυκλοφορία μίας σειράς καινούργιων
ινσουλινών, όπως η LANTUS και η LEVEMIR, οι μοναδι
κές βραδείας, σταθερής και 24ώρου δράσεως ινσουλί
νες, NOVORAPID και APIDRA, μαζί με την πρωτοπόρο
του είδους HUMALOG,

οι υπερταχείας δράσεως

ινσουλίνες που μπορούν να χορηγηθούν 5-10 λεπτά
πριν ή μετά τα κύρια γεύματα και είναι συνολικής διάρ
κειας 4 ωρών, οι οποίες καλύπτουν πολύ καλύτερα
τις μεταγευματικές υπεργλυκαιμίες, η NOVOMIX 30,

Εικ. 3 Τρόπος δράσης των αντιδιαβητικών δισκίων.

σε

ΗΠΑ και Ευρώπη της εισπνεόμενης ινσουλίνης

EXUBERA, που αποτελεί την πρώτη μη ενέσιμη ινσου
λίνη που κυκλοφορεί στην αγορά.
Η χορήγηση ινσουλίνης δια της πνευμονικής οδού αξιο
ποιεί το πλεονέκτημα της πολύ μεγάλης κυψελιδικής
επιφάνειας απορρόφησης-που είναι όσο ένα γήπεδο

.
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τένις- και την πλούσια αιμάτωση των κυψελίδων. Μεγά

αλλοιώνει τη διαπερατότητα της κυψελιδοτριχοειδικής

λο μειονέκτημα αποτελεί η απόσταση που πρέπει να

μεμβράνης και οδηγεί σε ταχύτερη απορρόφηση της

διανύσουν τα μικροσωματίδια της ινσουλίνης από τη

ινσουλίνης και βαριές υπογλυκαιμίες.
Οι καπνιστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εισπνε
όμενη ινσουλίνη, μόνο αν έχουν διακόψει το κάπνισμα
πριν από 6-12 μήνες. Έτσι, η εισπνεόμενη ινσουλίνη
μπορεί να αποτελέσει ένα επιπρόσθετο κίνητρο διακο
πής του καπνίσματος για κάθε καπνιστή διαβητικό που
απεχθάνεται τις ενέσεις.
Σε πρόσφατη προσπάθεια εκτιμήσεως της επιθυμίας
των διαβητικών να χρησιμοποιήσουν την εισπνεόμε
νη ινσουλίνη, διαπιστώσαμε ότι οι νέοι με ΣΔ τύπου
1, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, δεν ενδιαφέρονται για
την καινούργια ινσουλίνη. Υποστηρίζουν ότι μετά από

Εικ. 4 Σύγχρονος τρόπος ινσουλινοθεραπείας με εύχρηστα ‘‘στιλό``.

στοματική κοιλότητα μέχρι την κυψελιδοτριχοειδική
μεμβράνη, με αποτέλεσμα μόνο το 10% της εισπνεό
μενης ινσουλίνης να φθάνει στη συστηματική κυκλοφο
ρία. Αυτό απαιτεί τη χορήγηση πολύ μεγάλων δόσεων
ινσουλίνης, με συνέπεια αύξηση του κόστους θεραπεί
ας και πιθανή αύξηση των αντισωμάτων ινσουλίνης.
Η δράση της εισπνεόμενης ινσουλίνης είναι συγκρί
σιμη με αυτήν των ταχείας δράσεως ινσουλινών και
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί προγευματικά για την
κάλυψη της μεταγευματικής υπεργλυκαιμίας. Μπορεί
να χορηγηθεί σε συνδυασμό με βραδείας δράσεως
ινσουλίνη ή και με αντιδιαβητικά δισκία. Η συχνότητα
των υπογλυκαιμιών από την εισπνεόμενη ινσουλίνη
δεν φαίνεται να διαφέρει από τις υποδορίως χορηγού
μενες ινσουλίνες. Χρειάζεται όμως ιδιαίτερη προσοχή
όταν χορηγείται σε συνδυασμό με σουλφονυλουρίες.
Μοναδική ίσως παρενέργεια, η αυξημένη συχνότητα
επίμονου ξηρού βήχα στο 15-20% των ασθενών. Μέχρι
σήμερα έχει χρησιμοποιηθεί από πολλούς ασθενείς
με ΣΔ τύπου 1, και κυρίως τύπου 2, με ασφάλεια και
χωρίς ιδιαίτερα αναπνευστικά προβλήματα.
Η εισπνεόμενη ινσουλίνη δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε
άτομα με πνευμονικά ή αναπνευστικά προβλήματα.
Αντενδείκνυται η χορηγήσή της σε διαβητικούς με
χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, άσθμα, χρό
νια βρογχίτιδα και σε καπνιστές, αφού το κάπνισμα

.
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τόσα χρόνια έχουν συνηθίσει την ενέσιμη ινσουλίνη,
η οποία γι’ αυτούς, με τη χρησιμοποίηση των στιλό,
είναι τελείως ανώδυνη, εύχρηστη και απλή. Αντίθετα,
οι ενήλικοι διαβητικοί με ΣΔ τύπου 2, στη συντριπτική
τους πλειοψηφία περιμένουν με αγωνία πότε θα κυκλο
φορήσει η εισπνεόμενη ινσουλίνη, αφού ο φόβος
της ένεσης είναι αυτός που τους απωθεί από το να
δεχθούν να κάνουν έγκαιρα ινσουλίνη. Όσο πιο γρήγο
ρα αρχίζει ινσουλίνη ένας διαβητικός με ΣΔ τύπου 2,
τόσο καλύτερα και περισσότερα χρόνια ζει.
Τα τελευταία χρόνια έχουμε διαπιστώσει ότι ποσοστό
5-10% ενηλίκων διαβητικών οι οποίοι φαίνονται ότι
έχουν ΣΔ τύπου 2, στην πραγματικότητα έχουν μια
προοδευτικά εξελισσόμενη μορφή ΣΔ τύπου 1, αυτοά
νοσης αιτιολογίας. Tα άτομα αυτά τείνουν να είναι πιο
νεαρά και πιο αδύνατα από τις κλασσικές περιπτώσεις
διαβητικών με ΣΔ τύπου 2, έχουν θετικά αντι-GAD
αντισώματα, είναι κυρίως Λευκοί ή Ασιάτες και έχουν
ανάγκη ινσουλινοθεραπείας από την αρχή ή τα πρώτα
5-6 χρόνια από τη διάγνωσή τους7 .
ΣΟΥΛΦΟΝΥΛΟΥΡΙΕΣ
Οι σουλφονυλουρίες χρησιμοποιούνται ευρύτατα στη
θεραπεία του ΣΔ τύπου 2. Στο παρελθόν είχε υπολογι
σθεί, ότι το 40% περίπου των διαβητικών τύπου 2, ακο
λουθούσε θεραπεία με σουλφονυλουρίες. Σήμερα με
την είσοδο και των άλλων αντιδιαβητικών δισκίων στη
θεραπεία του ΣΔ τύπου 2, ο αριθμός έχει ελαττωθεί.
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Οι σουλφονυλουρίες είναι αποτελεσματικές μόνο εφ'

την πρόληψη ή καθυστέρηση της εξέλιξης του ΣΔ, σε

όσον υπάρχουν «ζωντανά» β-κύτταρα και υπολειμματι
κή έκκριση ινσουλίνης.2

άτομα με ελαττωμένη ανοχή στη γλυκόζη. Πρόσφατα

Η κύρια δράση τους είναι η διέγερση των β-κυττάρων

τα, όταν χρησιμοποιείται ως αρχική θεραπεία σε υπέρ

του παγκρέατος για αύξηση τόσο της βασικής, όσο

βαρα ή παχύσαρκα άτομα με ΣΔ τύπου 2.

και της μεταγευματικής έκκρισης ινσουλίνης. Επίσης,

Προκαλεί σε σημαντικό ποσοστό ασθενών γαστρε

ελαττώνουν την υπερπαραγωγή γλυκόζης στο ήπαρ

ντερικές διαταραχές, με κύρια συμπτώματα τις διάρ

και βελτιώνουν μερικώς την ελαττωμένη μετασυναπτι

ροιες, το μετεωρισμό και τη μεταλλική γεύση. Όταν

κή δράση της ινσουλίνης στο μυικό και λιπώδη ιστό.

λαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να

Η σουλφονυλουρία τρίτης γενιάς Γλιμεπιρίδη, επιτυγ

προκαλέσει ελάττωση της απορρόφησης της βιταμί

χάνει το υπογλυκαιμικό της αποτέλεσμα με μικρότερη

νης Β12 και ενίοτε του φυλλικού οξέως.

αύξηση των επιπέδων ινσουλίνης στο αίμα και φαίνεται

Η μετφορμίνη αντενδείκνυται σε νεφρική, ηπατική και

ότι έχει μεγαλύτερη καρδιοπροστατευτική και αντια

καρδιακή ανεπάρκεια. Επίσης, σε περιπτώσεις υποξαι

θηρωματογόνο δράση. Η υπογλυκαιμία και η αύξηση

μίας, σε σοβαρές λοιμώξεις, σε αλκοολισμό και την

του βάρους είναι οι κύριες επιπλοκές των σουλφονυ
λουριών. 5.

κύηση. Η χρήση της πρέπει να διακόπτεται προσωρινά

απεδείχθη, ότι ελαττώνει την καρδιαγγειακή θνητότη

ΔΙΓΟΥΑΝΙΔΕΣ (Φαινφορμίνη, Βουφορμίνη, Μετφορμί

σε ενδοφλέβιες σκιαγραφικές εξετάσεις π.χ. στεφανιο
γραφία, αγγειογραφία, πυελογραφία1,4.

νη)

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΩΝ Α-ΓΛΟΥΚΟΣΙΔΑΣΩΝ

Οι διγουανίδες, με κύριο εκπρόσωπο τη μετφορμίνη,
επιδρούν και βελτιώνουν κυρίως το φαινόμενο της
ινσουλινοαντοχής. Γι' αυτό και ο συνδυασμός τους
αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις, την πιο αποτελεσμα
τική θεραπευτική αγωγή.1
Η μετφορμίνη προκαλεί μια σειρά από επιδράσεις,
οι οποίες επηρεάζουν το μεταβολισμό των υδαταν
θράκων και των λιποπρωτεϊνών. Η κύρια δράση της
στο μεταβολισμό των υδατανθράκων είναι η αναστο
λή της παραγωγής γλυκόζης από το ήπαρ. Επίσης,
καθυστερεί την απορρόφηση υδατανθράκων από το
πεπτικό σύστημα και αυξάνει τη χρησιμοποίηση γλυ

Εικ. 5 Καινούργιες ινσουλίνες.

κόζης στους περιφερικούς ιστούς, προάγοντας τη

Ο μοναδικός εκπρόσωπος της κατηγορίας αυτής στη

μετακίνηση των μεταφορέων γλυκόζης. Ελαττώνει την

χώρα μας είναι η ακαρβόζη (Acarbose).

οξείδωση των ελεύθερων λιπαρών οξέων και βελτιώνει

αντιδιαβητική δράση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί

το λιπιδαιμικό προφίλ. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις

σε πρωτοδιαγνωσθέντες διαβητικούς τύπου 2 με ήπιο

εμφανίζει αντιορεξιογόνο δράση και συντελεί στην
απώλεια βάρους. Ελαττώνει κυρίως το σάκχαρο νηστεί

ΣΔ ή να συνδυασθεί σε σοβαρότερες περιπτώσεις με
ινσουλίνη ή άλλα αντιδιαβητικά δισκία.6

ας και δεν προκαλεί υπογλυκαιμία.

Ο μηχανισμός δράσεώς της είναι η αναστολή των ενζύ

Η μετφορμίνη θεωρείται φάρμακο εκλογής για τους

μων της α-γλυκοσιδάσης στο βλεννογόνο του λεπτού

παχύσαρκους με ΣΔ τύπου 2 και συνδυάζεται με όλα

εντέρου. Βελτιώνει συνήθως τη μεταγευματική υπερ

τα αντιδιαβητικά δισκία και την ινσουλίνη, με πολύ
καλά αποτελέσματα.6 Αποτελεί φάρμακο εκλογής για

γλυκαιμία και προκαλεί ενοχλητικές γαστρεντερικές

Έχει ήπια

διαταραχές με σημαντικότερες τους βορβορυγμούς

.
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και τα αέρια.

τα φάρμακα που μπορούν να χορηγηθούν και σε ήπια
ΜΕΓΛΙΤΙΝΙΔΕΣ

νεφρική ανεπάρκεια.

Αποτελούν καινούργια φάρμακα και ανήκουν στην

ΘΕΙΑΖΟΛΙΝΕΔΙΟΝΕΣ

κατηγορία των εκκριταγωγών της ινσουλίνης. Η δρά

Είναι η πιο καινούργια κατηγορία φαρμάκων που χρησι

ση τους είναι παρόμοια των σουλφονυλουριών, αφού

μοποιείται για τη θεραπεία του ΣΔ τύπου 2. Η δράση

προκαλούν σύγκλιση των «ευαίσθητων» στη δράση

τους οφείλεται στη βελτίωση της δράσης της ινσου

της ΑΤΡ, διαύλων καλίου, η οποία ενεργοποιεί στη

λίνης στους περιφερικούς ιστούς. Αν και ο ακριβής

συνέχεια την κυτταρική μεμβράνη και τους διαύλους

μηχανισμός δράσεως των φαρμάκων δεν είναι γνω

Ca++, με αποτέλεσμα την αύξηση του ενδοκυττάριου

στός, πιστεύεται ότι διεγείρουν τους υποδοχείς PPAR

Ca++, και αύξηση της εκκρίσεως ινσουλίνης.

γ στην επιφάνεια του πυρήνα, γι' αυτό και αποκαλού

Όπως και στις σουλφονυλουρίες, η δράση των μεγλι

νται ενεργοποιητές των PPAR γ (Peroxisome-prolifera-

τινιδών απαιτεί «ζωντανά» β-κύτταρα και η διαφορά

tor-activated receptor gamma ) με αποτέλεσμα να αυξά

τους οφείλεται στο ότι απορροφώνται πολύ γρήγορα

νουν τη χρησιμοποίηση γλυκόζης στους περιφερικούς

και προκαλούν ταχεία έκκριση ινσουλίνης, αποκαθιστώ

ιστούς και να βελτιώνουν σημαντικά το φαινόμενο της

ντας εν μέρει τη διαταραγμένη πρώτη φάση έκκρισης

ινσουλινοαντοχής.

της ινσουλίνης, με ευεργετικά αποτελέσματα στη

Οι θειαζολινεδιόνες έχουν ευεργετική επίδραση στο

μεταγευματική υπεργλυκαιμία. Λόγω της ικανότητάς

μεταβολισμό των λιπιδίων, βελτιώνουν την ενδοθηλι

τους να δρουν γρήγορα ή να αποκαθιστούν την ταχεία

ακή λειτουργία, την πηκτικότητα του αίματος, έχουν

φάση έκκρισης ινσουλίνης, πρέπει να λαμβάνονται 15

αντιοξειδωτική δράση και ελαττώνουν την πάχυνση

λεπτά πριν από κάθε κύριο γεύμα. Η διάρκεια δράσης

του μέσου χιτώνα των καρωτίδων. Ελαττώνουν τη

τους είναι περίπου 4 ώρες.

μικρολευκωματινουρία και καθυστερούν την έκπτωση

Οι παρενέργειες των μεγλιτινιδών είναι παρόμοιες με

της λειτουργίας των β-κυττάρων.

αυτές των σουλφονυλουριών, με μικρότερη συχνότη

Η σημαντικότερη παρενέργεια των θειαζολινεδιονών

τα και βαρύτητα των υπογλυκαιμιών. Μεταβολίζονται

είναι η αύξηση του βάρους, η οποία οφείλεται σε αύξη

και αποβάλλονται κυρίως από το ήπαρ, γι' αυτό πρέπει

ση του λίπους και στην κατακράτηση υγρών,η οποία
προκαλεί ελαφρό ή μέτριο οίδημα στο 4-5% των ασθε
νών. Για το λόγο αυτό, αντενδείκνυται η χορήγηση
τους σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.
Η ηπατοτοξικότητα των φαρμάκων που οδήγησε σε
απόσυρση από την κυκλοφορία στις ΗΠΑ της Τρο
γλιταζόνης (Resulin) δεν έχει επιβεβαιωθεί με την
Ροζιγλιταζόνη και την Πιογλιταζόνη. Πάντως, κρίνεται
σκόπιμος ο περιοδικός έλεγχος της ηπατικής λειτουρ
γίας και η αποφυγή χρησιμοποιήσεως των φαρμάκων
σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία.

Εικ. 6. Τα μόρια της ινσουλίνης σε διαλύματα έχουν την τάση να σχηματίζουν
διμερή, ενώ παρουσία ιόντων ψευδαργύρου σχηματίζουν εξαμερή. Σκευάσματα
ινσουλίνης που περιέχουν μονομερή ή διμερή μόρια διαχέονται άμεσα στο αίμα
και δρουν άμεσα, ενώ αυτά που περιέχουν εξαμερή διαχέονται δύσκολα και ως
εκ τούτου η δράση τους είναι βραδεία.

ΙΝΚΡΕΤΙΝΕΣ
Οι ινκρετίνες είναι ορμονικά πεπτίδια τα οποία εκκρίνο
νται από τα έντερο-ενδοκρινικά κύτταρα του γαστρε
ντερικού συστήματος και είναι απαραίτητες για τη

να χορηγούνται με προσοχή και σε ποιο αραιά διαστή

διατήρηση της φυσιολογικής μεταβολικής ομοιοστασί

ματα σε άτομα με ηπατική δυσλειτουργία. Είναι από

ας του σακχάρου. Ρυθμίζουν τις εκκρίσεις των παγκρε

.
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ατικών κυττάρων ως μέρος του «εντεροπαγκρεατικού

θεραπεία ή σε συνδυασμό με τη Μετφορμίνη ή την

άξονα». Δύο είναι οι μεγάλες κατηγορίες των ινκρετι
νών που επηρεάζουν το μεταβολισμό του σακχάρου: η

Πιογλιταζόνη, και τα αποτελέσματά του αναμένονται
με μεγάλο ενδιαφέρον8.

GLP-1, (Glucagon-like peptide 1) το πεπτίδιο που μιμεί

ΑΝΤΙΟΡΕΞΙΟΓΟΝΑ-ΑΠΙΣΧΝΑΝΤΙΚΑ

ται τη δράση της γλυκαγόνης, και το GIP (Glucose-

ΟΡΛΙΣΤΑΤΗ (XENICAL)

dependent insulinotropic polypeptide), το πεπτίδιο
που επηρεάζει την έκκριση ινσουλίνης δια μέσου της
γλυκόζης.(βλέπε εικ.3, σελ.334)
Το 2005 το FDA ενέκρινε την πρώτη ινκρετίνη, που ανή
κει στην κατηγορία της GLP-1, και φέρει την ονομασία
Exendin-4.8 Το Exenatide είναι συνθετικό πεπτίδιο που
μιμείται τη δράση του GLP-1, απορροφάται εύκολα
και έχει μεγάλη διάρκεια δράσεως. Επηρεάζει αρκε
τούς από τους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς του
ΣΔ τύπου 2 και ελαττώνει κυρίως τη μεταγευματική
υπεργλυκαιμία. Συνοδεύεται από ήπια, αλλά σταθερή
απώλεια βάρους στην πλειονότητα των ασθενών, καθυ

Εικ. 7. Πρωτοποριακό σύστημα καταγραφής σακχάρου αίματος.

στερεί την κένωση του στομάχου και προκαλεί αίσθη

Η ορλιστάτη αναστέλλει τη δράση της παγκρεατικής

μα κορεσμού, ελαττώνοντας την όρεξη. Κυκλοφορεί

λιπάσης του εντέρου, με αποτέλεσμα να μην απορ

σε ενέσιμη μορφή, σε προγεμισμένα στιλό των 5 και 10

ροφάται μεγάλο μέρος του λίπους των τροφών. Είναι

mcg, και χορηγείται δύο φορές την ημέρα.

πιο αποτελεσματική όταν η δίαιτα περιλαμβάνει λιγό

Οι επιπλοκές του φαρμάκου, κυρίως ναυτία και έμε

τερο από 30% λίπος. Η απορρόφηση του λίπους και

τοι, είναι ήπιες και δοσοεξαρτώμενες. Δεν προκαλεί

η απώλεια βάρους είναι δοσοεξαρτώμενη. Το 70%

υπογλυκαιμίες, αλλά όταν συνδυάζεται με σουλφονυ

των ασθενών επιτυγχάνουν απώλεια βάρους >5% η

λουρίες, χρειάζεται ελάττωση της δόσης των σουλφο

οποία διατηρείται και στα 2 χρόνια. Ένα πλεονέκτημα

νυλουριών.

της ορλιστάτης είναι η σημαντική ελάττωση της LDL.

Σε φάση 2 βρίσκεται το Εxenatide LAR, ανάλογο

Πρόβλημα αποτελούν οι στεατο-διάρροιες και η δυσα

μεγάλης διάρκειας, που θα χορηγείται μία φορά την

πορρόφηση των λιποδιαλυτών βιταμινών.

εβδομάδα με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα και

ΣΙΒΟΥΤΡΑΜΙΝΗ (REDUCTIL)

ελάχιστες παρενέργειες. Επίσης σε τελική φάση 3 βρί

Η σιβουτραμίνη αναστέλλει την επαναπρόσληψη της

σκεται και το ανάλογο πεπτίδιο Liraglutide-NN2211, με

σεροτονίνης, της νορεπινεφρίνης και σε μικρότερο

ανάλογα αποτελέσματα και πολλές ελπίδες για καλύτε

βαθμό της ντοπαμίνης. Βοηθάει στην απώλεια βάρους

ρη αντιμετώπιση και θεραπεία του ΣΔ τύπου 2.

προάγοντας τον κορεσμό και αυξάνοντας τη σπατάλη

Τέλος, η άλλη μεγάλη σειρά των αναστολέων του ενζύ

ενέργειας. Η χορήγησή της πρέπει να συνοδεύεται

μου DPP-IV, (Διπεπτυλ-πεπτιδάση ΙV), που αποδομεί το

από συγκεκριμένες οδηγίες σωστής διατροφής και

GLP-1 στο πεπτικό σύστημα εντός 2 λεπτών, βρίσκεται

δίαιτας. Η απώλεια βάρους είναι δοσοεξαρτώμενη και

στην τελική φάση εγκρίσεως. Είναι φάρμακα που χορη

η έναρξη γίνεται με τη δοσολογία των 10 mg.

γούνται από το στόμα, με κύριους εκπροσώπους τις

Ως συμπαθητικομιμητικό, μπορεί να προκαλέσει αύξη

Vildagliptin, Sitagliptin, Saxagliptin, Denagliptin. Ήδη

ση του καρδιακού ρυθμού και της αρτηριακής πίεσης.

το πρώτο φάρμακο η Sitagliptin (Januvia) κυκλοφόρη

Γι’ αυτό πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε άτομα με

σε στις ΗΠΑ. Χορηγείται μια φορά την ημέρα, ως μονο

καρδιαγγειακά προβλήματα και υπέρταση.

.
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Εξελίξεις στη θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

RIMONABANT (ACOMPLIA)

πολυπαραγοντικού χρόνιου προβλήματος που λέγεται

Το Acomplia είναι ο πρώτος εκλεκτικός αποκλειστής

σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, στο οποίο συνυπάρ

των υποδοχέων του ενδοκανναβινοειδούς συστήμα

χουν σε μεγάλο ποσοστό παχυσαρκία, υπέρταση,

τος (CB1). Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα συμμετέ

δυσλιπιδαιμία και διαταραχές παραγόντων πήξεως, ο

χει στη διατήρηση της ενεργειακής ισορροπίας του

σύγχρονος θεραπευτής ιατρός έχει σήμερα περισσότε

ανθρώπινου οργανισμού και μέσω αυτού ελέγχει το

ρες γνώσεις και μέσα, για την καλύτερη αντιμετώπιση

σωματικό βάρος και το μεταβολισμό της γλυκόζης και

του.

των λιπιδίων.

Παρόλο που το κόστος θεραπείας πρέπει να λαμβάνε

Το ενδοκανναβιδοειδές σύστημα αποτελείται από τα

ται πάντοτε σοβαρά υπ' όψιν, εν τούτοις πρωταρχικός

ενδοκανναβινοειδή και τους υποδοχείς τους. Οι υποδο

στόχος του θεραπευτή-ιατρού πρέπει να είναι η καλύ

χείς του CB1 εντοπίζονται σε ολόκληρο τον οργανισμό

τερη και ιδανικότερη ρύθμιση του σακχάρου και των
άλλων μεταβολικών διαταραχών με την επίτευξη του
στόχου της HbA1c<6,5-7%.
Η επιλογή των κατάλληλων σκευασμάτων, με τις λιγό
τερες παρενέργειες και τις απόλυτες ενδείξεις, σε
συνδυασμό με την έγκαιρη χρησιμοποίηση της ινσου
λίνης, μπορεί να οδηγήσει στην ευγλυκαιμία, ώστε να
αποφευχθούν ή να προληφθούν οι χρόνιες μικρο- και
μακροαγγειακές επιπλοκές του ΣΔ, οι οποίες αποτε
λούν τη «μάστιγα» του προβλήματος, με πολύ υψηλό
κοινωνικό και οικονομικό κόστος.
Αν το πραγματικά συνεχώς αυξανόμενο κόστος της
αντιδιαβητικής θεραπείας, μπορεί να εξισορροπηθεί

και επηρεάζουν την ενεργειακή ισορροπία του ανθρώ

με την ελάττωση της συχνότητας και της βαρύτητας

πινου οργανισμού. Οι CB2 εντοπίζονται κυρίως στο

των επιπλοκών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των

ανοσοποιητικό σύστημα.

διαβητικών και τη σημαντική ελάττωση της νοσηρότη

Η υπερβολική πρόσληψη τροφής και η παχυσαρκία

τας και θνησιμότητας τους, τότε ο στόχος θα έχει επι

μπορεί να σχετίζονται με χρόνια υπερδραστηριότητα

τευχθεί και το πραγματικό όφελος θα είναι ευχάριστο

του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος. Το υπερδρα

και αποδεκτό από όλους.

στήριο CB1 έχει συσχετισθεί με την ανάπτυξη πολλα
πλών καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου.
Το Acomplia έχει πολλαπλά σημεία δράσης, όπως
ο εγκέφαλος, το ήπαρ, οι μύες και το ενδοκοιλιακό
λίπος. Προκαλεί αύξηση της πρόσληψης τροφής, με
αποτέλεσμα την αύξηση του ενδοκοιλιακού λίπους.
Προκαλεί αύξηση της παροχής γλυκόζης και τριγλυ
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Γονίδια και Διαβήτης
ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 1
Υπάρχουν περισσότερες από 20 περιοχές του γονιδιώματος, ο οποίες πιθανόν να εμπλέκονται στο διαβήτη τύπου 1 ( T1D) (πιν.1).
Η πιο σημαντική περιοχή είναι η ΗLA στο χρωμόσωμα 6, η οποία περιέχει γονίδια που σχετίζονται με την ανοσολογική απόκρι
ση. Αυτά που σχετίζονται περισσότερο με τον T1D είναι τα τάξης ΙΙ HLA γονίδια ( HLA-DR, DQ, DP). Τα HLA τάξης 2 γονί
δια,(IDDM1) συμμετέχουν στο 40-50% του κληρονομούμενου κινδύνου για T1D. Το γονίδιο INS βρίσκεται στη χρωμοσωμική
θέση 11p15.5. Έχουν παρατηρηθεί δύο αλληλόμορφα. Το τάξης Ι φαίνεται να σχετίζεται με προδιάθεση για T1D και το τάξης ΙΙΙ
φαίνεται να σχετίζεται με προστασία έναντι του T1D. To CTLA-4 εντοπίζεται στη θέση 2q·31-35 και ρυθμίζει αρνητικά τη λειτουρ
γία των Τ κυττάρων. Η μεταλλαγή Thr17Ala πιθανόν να αυξάνει τον κίνδυνο για T1D.

Πίνακας 1. Γονίδια εμπλεκόμενα το διαβήτη τύπου 1

ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 2
Μέχρι σήμερα περισσότερα από 50 γονίδια έχουν ενοχοποιηθεί. Τα πιο σημαντικά φαίνονται στον πίνακα 2. Το γονίδιο
PPARγ σχετίζεται με το μεταβολισμό λιπιδίων και λιποκυττάρων. Επίσης είναι στόχος των θειαζολινεδιονών. Μία μορ
φή του PPARγ (Pro), πολύ κοινή στους Ευρωπαίους κυρίως, μειώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη. Το γονίδιο ABCC8
κωδικοποιεί υπομονάδα του υποδοχέα της σουλφονυλουρίας, η οποία δεσμεύεται με την Kir6.2 υπομονάδα και κωδι
κοποιείται από το KCNJ11 γονίδιο. Και τα δύο γονίδια συμμετέχουν σε κανάλι καλίου, που παίζει σημαντικό ρόλο στη
ρύθμιση της έκκρισης ινσουλίνης και του γλυκαγόνου.
Τα PPARγ, ABCC8 και KCNJ11, είναι στόχοι φαρμάκων και η απόκριση στην υπογλυκαιμική θεραπεία μπορεί να σχε
τίζεται με το γονότυπο του καθενός. Συνεπώς, ο γενετικός έλεγχος δεν μας υποδεικνύει μόνο ποιοι έχουν αυξημένο
κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο, αλλά και ποια θεραπεία πρέπει να ακολουθήσουν.

Πίνακας 2. Γονίδια εμπλεκόμενα το διαβήτη τύπου 1

Σαρηγιάννη Ζωή-Ανδρομάχη,
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας
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Η διατροφή στο σακχαρώδη διαβήτη
Γεώργιος Πανοτόπουλος, Παθολόγος-Διατροφολόγος

Ο

ρόλος της διατροφής είναι πολύ σημαντικός στην
πρόληψη και αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβή

τη (ΣΔ), καθώς και στην πρόληψη ή τουλάχιστον την
επιβράδυνση εμφάνισης των επιπλοκών του.1
Οι στόχοι των οδηγιών διατροφής
Στα άτομα υψηλού κινδύνου για εμφάνιση ΣΔ, ή αυτά
που έχουν προδιαβήτη, στόχος είναι η πρόληψη του ΣΔ
και των καρδιαγγειακών επιπλοκών, μέσω της σωστής
διατροφής, της σωματικής δραστηριότητας και της
μικρής αλλά σημαντικής απώλειας βάρους, η οποία θα
επιτευχθεί και θα διατηρηθεί.
Στα άτομα με ΣΔ στόχος είναι η επίτευξη όσον το
δυνατόν καλύτερων τιμών σακχάρου αίματος, λιπιδίων
και αρτηριακής πίεσης, η πρόληψη ή
η επιβράδυνση ανάπτυξης των χρό
νιων επιπλοκών του ΣΔ, η κάλυψη
των διατροφικών αναγκών, αφού
ληφθούν υπόψη η επιθυμία για
αλλαγή τρόπου ζωής και οι δια
τροφικές συνήθειες καθώς και
η διατήρηση της απόλαυσης
του φαγητού με περιορισμό
μόνο εκείνων των τροφών για
τις οποίες υπάρχει επαρκής επι

στημονική απόδειξη.
Η αποτελεσματικότητα των οδηγιών διατροφής
Μέσω των κατάλληλων διατροφικών οδηγιών παρατη
ρείται μείωση στην HbA1c κατά 1% στο ΣΔ τύπου 1 και
1-2% στο ΣΔ τύπου 2. Το αποτέλεσμα εξαρτάται από τη
διάρκεια του διαβήτη. Οι μετα-αναλύσεις αποδεικνύουν
ότι με την κατάλληλη διατροφή μειώνεται η LDL-χολη
στερόλη και βελτιώνεται η αρτηριακή πίεση. Οι ευνοϊκές
μεταβολές είναι εμφανείς σε 3-6 μήνες.2,3
Η παχυσαρκία στο σακχαρώδη διαβήτη
Στα άτομα με σωματικό υπέρβαρο ή παχυσαρκία, η
μέτρια απώλεια βάρους έχει αποδειχθεί ότι ελαττώνει
την αντίσταση στην ινσουλίνη. Η ολοκληρωμένη προ
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σέγγιση η οποία στοχεύει στην αλλαγή τρόπου ζωής
και περιλαμβάνει διατροφική εκπαίδευση, περιορισμό
προσλαμβανόμενων θερμίδων και λίπους (30% της
ημερήσιας πρόσληψης θερμίδων), τακτική σωματική
δραστηριότητα και συχνή προσωπική επαφή του θερά
ποντα ιατρού με τον ασθενή, μπορεί να συντελέσει στη
μακροχρόνια απώλεια βάρους, της τάξης του 10-20% σε
σχέση με το αρχικό βάρος.3
Οι δίαιτες χαμηλών υδατανθράκων (< 130 gr/ ημέρα)
δεν συνιστώνται στη θεραπεία της παχυσαρκίας. Παρότι
αυτές είναι αποτελεσματικές βραχυπρόθεσμα, τα μακρο
χ ρ ό ν ι α
εκεί
και

αποτελέσματα δεν διαφέρουν από
να δίαιτας χαμηλής σε λιπαρά
η μακροπρόθεσμη επίδρασή
τους στους παράγοντες του
καρδιαγγειακού

κινδύνου

είναι άγνωστη. Η σωματική
δραστηριότητα είναι απαραίτη
τη για την αποφυγή απώλειας
μυϊκής μάζας και κυρίως την
αποφυγή της υποτροπής και τη
διατήρηση της απώλειας του
βάρους.
Η φαρμακευτική αγωγή της
παχυσαρκίας έχει ευνοϊκή επί
δραση στα υπέρβαρα ή παχύσαρκα άτομα με ΣΔ
τύπου 2 και μπορεί να συντελέσει σε απώλεια βάρους
κατά 50% μεγαλύτερη απ' ότι μπορεί να πετύχει η αλλα
γή τρόπου ζωής, καθώς και σε βελτίωση των καρδιομε
ταβολικών παραγόντων κινδύνου και στη ρύθμιση του
ΣΔ .3,4
Η Βαριατρική Χειρουργική μπορεί να προταθεί σε ορι
σμένους ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 και ΒΜΙ > 35 kg/m2 και
να βελτιώσει τη ρύθμιση του σακχάρου και των άλλων
παραγόντων κινδύνου (π.χ. δυσλιπιδαιμία). Όμως, τα
μακροχρόνια αποτελέσματα και οι πιθανοί κίνδυνοι της
Βαριατρικής Χειρουργικής σε άτομα με προ-διαβήτη ή
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διαβήτη δεν είναι γνωστά.
Η μεγάλη προοπτική μελέτη στις ΗΠΑ Look AHEAD
(Action for Health in Diabetes) θα ολοκληρωθεί το 2011
και θα δείξει εάν η μακροπρόθεσμη απώλεια βάρους θα
βελτιώσει τη ρύθμιση του σακχάρου και θα μειώσει τα
καρδιαγγειακά επεισόδια.5
Οι διατροφικές οδηγίες και παρεμβάσεις για την πρό
ληψη του σακχαρώδη διαβήτη (πρωτογενής πρόληψη)
Στα άτομα υψηλού κινδύνου για εμφάνιση ΣΔ τύπου 2,
η αλλαγή τρόπου ζωής, η μικρή απώλεια βάρους (7-10%
του αρχικού σωματικού βάρους), η σωματική δραστηριό
τητα (150 min/εβδομάδα) μαζί με κατάλληλες διατροφι
κές τροποποιήσεις, με τελικό σκοπό την ελάττωση των
προσλαμβανόμενων θερμίδων, μπορεί να μειώσει τον
κίνδυνο εμφάνισης ΣΔ. Στα άτομα αυτά η αύξηση πρό
σληψης φυτικών ινών (14 gr φυτικών ινών/ 1000 kcal)
είναι σημαντική.4,6
Η μέτρια πρόσληψη οινοπνεύματος μπορεί να ελαττώ
σει τον κίνδυνο εμφάνισης ΣΔ, αλλά τα υπάρχοντα στοι
χεία δεν επιτρέπουν οριστικά συμπεράσματα. Παρότι
δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την πρόληψη του ΣΔ
τύπου 2 στα παιδιά, είναι λογικό να εφαρμόζονται και
σε αυτά οι κατάλληλες οδηγίες διατροφής που έχουν
αποδειχθεί αποτελεσματικές στους ενήλικους, εφόσον
βέβαια εξασφαλίζονται οι ανάγκες για φυσιολογική ανά
πτυξη.
Δεν υπάρχουν ειδικές διατροφικές οδηγίες για την πρό
ληψη του ΣΔ τύπου 1.
Οι διατροφικές οδηγίες για την αντιμετώπιση του
σακχαρώδη διαβήτη
Οι υδατάνθρακες
Ένα καθημερινό διαιτολόγιο που περιλαμβάνει υδα
τάνθρακες από φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής
αλέσεως, όσπρια και χαμηλών λιπαρών γαλακτοκομικά,
πρέπει να ενθαρρύνεται για την προαγωγή της υγείας.
Δίαιτες πτωχές σε υδατάνθρακες (< 130 gr/ ημέρα) δεν
συνιστώνται στην αντιμετώπιση του ΣΔ. Η τακτική παρα
κολούθηση της πρόσληψης υδατανθράκων και η χρήση
του γλυκαιμικού δείκτη και του γλυκαιμικού φορτίου μπο
ρεί να συνεισφέρουν στην καλύτερη ρύθμιση του ΣΔ.

Ο ιατρός Γεώργιος Πανοτόπου
λος είναι απόφοιτος και αριστού
χος διδάκτωρ της Ιατρικής Σχο
λής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Εξειδικεύθηκε στην Παθολογία
στη Θεραπευτική Κλινική του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Απέκτη
σε την ειδικότητα του Διατρο
φολόγου του Γαλλικού Κράτους.
Διετέλεσε Διευθυντής
στην
Πανεπιστημιακή Κλινική Παθολο
γίας και Διατροφής στο Νοσο
κομείο Hotel Dieu, στο Παρίσι.
Από το 1998 διευθύνει το Τμήμα Παχυσαρκίας, Μεταβολισμού
& Διατροφής του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ. Διετέλεσε Πρόεδρος της
Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας και εκπρόσωπος
της χώρας μας σε διεθνείς οργανισμούς. Έχει τον τίτλο του
European Obesity Specialist.

Οι τροφές που περιέχουν γλυκόζη μπορούν να αντικατα
στήσουν άλλες τροφές με υδατάνθρακες στα γεύματα,
όμως εάν προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα γεύματα, η
δόση της ινσουλίνης ή των αντιδιαβητικών φαρμάκων
πρέπει να τροποποιηθεί. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή
να μην αυξηθεί η συνολική ενεργειακή πρόσληψη.
Όπως ισχύει για όλο τον πληθυσμό, τα άτομα με ΣΔ πρέ
πει να καταναλώνουν ποικιλία τροφών που περιέχουν
φυτικές ίνες. Τα υποκατάστατα ζάχαρης είναι ασφαλή
όταν καταναλώνονται σε ημερήσιες δόσεις εγκεκριμέ
νες από τους Οργανισμούς Τροφίμων και Φαρμάκων.
Η χρήση της φρουκτόζης ως υποκατάστατου ζάχαρης
από τους διαβητικούς δεν συνιστάται.
Το λίπος και η χοληστερόλη της τροφής
Συνιστάται μείωση του κορεσμένου λίπους κάτω από
το 7% των ημερήσιων θερμίδων. Η πρόσληψη trans
λιπαρών οξέων πρέπει να ελαχιστοποιηθεί. Επίσης, τα
άτομα με ΣΔ πρέπει να περιορίσουν τη χοληστερόλη της
διατροφής σε ποσό < 200 mg/ ημέρα.
Σε ορισμένα άτομα οι δίαιτες πλούσιες σε υδατάνθρα
κες μπορεί να αυξήσουν τα τριγλυκερίδια, την ινσουλίνη
και τη μεταγευματική γλυκαιμία, ιδίως όταν δεν επιτυγ
χάνεται απώλεια βάρους. Επίσης, οι δίαιτες πλούσιες
σε μονοακόρεστα λιπαρά, ενώ επιδρούν ευνοϊκά στα
λιπίδια του αίματος, δεν έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνουν
τις τιμές της γλυκόζης αίματος ή της HbA1c. Δίαιτες
πλούσιες σε πολυακόρεστα λιπαρά έχουν παρόμοια
επίδραση με δίαιτες πλούσιες σε μονοακόρεστα, όσον
αφορά στα λιπίδια του αίματος.
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Η κατανάλωση ψαριού τουλάχιστον 2 φορές την εβδο

Οι υδατάνθρακες που περιέχονται μαζί με το οινόπνευ

μάδα παρέχει τα απαραίτητα ω-3 πολυακόρεστα λιπαρά

μα σ' ένα αλκοολούχο ποτό μπορεί να αυξήσουν τα επί

οξέα και συνιστάται ιδιαίτερα στα άτομα με ΣΔ.

πεδα της γλυκαιμίας.

Οι εστέρες των φυτικών στερολών και στανολών στο

Τα ιχνοστοιχεία και οι βιταμίνες

γενικό πληθυσμό και σε άτομα με ΣΔ τύπου 2, σε ποσό

Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι ωφελεί η συμπληρωματική

τητα 2 gr/ημέρα, μπορεί να μειώσουν την ολική και

χορήγηση βιταμινών και ιχνοστοιχείων στα άτομα με

LDL-χοληστερόλη. Εάν χρησιμοποιούνται, πρέπει να

ΣΔ, που δεν έχουν έλλειψη σε αυτά. Η μόνιμη χορήγηση

αντικαταστήσουν άλλες τροφές πλούσιες σε λίπος για

αντιοξειδωτικών, όπως η βιταμίνη Ε και C και τα καρω

να αποφευχθεί η αύξηση του σωματικού βάρους.

τενοειδή, δεν συνιστάται, επειδή δεν υπάρχουν επαρκή

Οι πρωτεΐνες

στοιχεία για την αποτελεσματικότητά τους και υπάρ

Για τα άτομα με ΣΔ και φυσιολογική νεφρική λειτουργία

χουν ερωτηματικά σε σχέση με την ασφάλεια της μακρο

δεν υπάρχουν δεδομένα που να προτείνουν τροποποίη

πρόθεσμης χορήγησης. Η χορήγηση συμπληρωμάτων

ση του ποσοστού της προσλαμβανόμενης με την τροφή

χρωμίου σε άτομα με ΣΔ ή παχυσαρκία

πρωτεΐνης (15-20% των ημερήσιων

ενεργει

δεν έχει αποδειχθεί ωφέλιμη και γι'

ακών αναγκών).

αυτό δεν συνιστάται.

Δεν προτείνεται η πλούσια

Στα

άτομα

μεγάλης

ηλικίας

που

σε πρωτεΐνες δίαιτα ως

πάσχουν από ΣΔ και δεν έχουν

μέθοδος για ταχύτερη ή

επαρκή ενεργειακή πρόσληψη, η

αποτελεσματική απώλεια

χορήγηση ενός πολυβιταμινούχου

βάρους σε υπέρβαρα

συμπληρώματος ίσως είναι χρήσιμη.

ή παχύσαρκα άτομα

Η διατροφή στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη

με ΣΔ. Δεν είναι γνω

τύπου 1

στά τα μακροπρόθεσμα

Στα άτομα με ΣΔ τύπου 1 η θεραπεία με

αποτελέσματα της αυξημένης

ινσουλίνη πρέπει να συνοδεύεται από

πρόσληψης πρωτεϊνών (> 20%

εξατομικευμένες οδηγίες διατροφής και

ημερήσιων θερμίδων) στη θεραπεία του ΣΔ και την πρό

σωματικής δραστηριότητας. Τα άτομα που χρησιμοποι

ληψη των επιπλοκών του. Τα βραχυπρόθεσμα αποτελέ

ούν ταχείας δράσης ινσουλίνη, είτε με υποδόρια ένεση

σματα αυτής της δίαιτας δεν επιβεβαιώνονται από τη

είτε μέσω αντλίας, πρέπει να εκπαιδευθούν να ρυθμί

μακροχρόνια παρακολούθηση.

ζουν τη δόση της ινσουλίνης για τα κύρια και τα ενδιά

Η ιδανική αναλογία υδατανθράκων, πρωτεϊνών και

μεσα γεύματα βάσει της ποσότητας των υδατανθράκων

λίπους φαίνεται ότι ποικίλλει στα άτομα και γι' αυτό οι
οδηγίες πρέπει να είναι εξατομικευμένες.1

του γεύματος.

Το οινόπνευμα

ρήσια πρόσληψη υδατανθράκων πρέπει να διατηρείται

Εάν τα άτομα με ΣΔ καταναλώνουν οινόπνευμα, η ημε

σταθερή όσον αφορά στην ποσότητα και στην ώρα

ρήσια πρόσληψη πρέπει να περιορίζεται σε ένα το πολύ

χορήγησης. Εάν υπάρχει προγραμματισμένη σωματική

αλκοολούχο ποτό την ημέρα για τις γυναίκες και σε δύο

δραστηριότητα, οι δόσεις ινσουλίνης πρέπει να προ

το πολύ αλκοολούχα ποτά την ημέρα για τους άνδρες.

σαρμόζονται. Εάν προκύψει έκτακτη σωματική δραστη

Για να ελαττωθεί ο κίνδυνος της νυκτερινής υπογλυκαιμί

ριότητα, είναι πιθανόν να χρειασθεί συμπληρωματική

ας στα άτομα που ακολουθούν φαρμακευτική αγωγή με

πρόσληψη υδατανθράκων.

ινσουλίνη ή εκκριταγωγά αντιδιαβητικά, το οινόπνευμα
πρέπει να καταναλώνεται μαζί με το γεύμα.
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του ΣΔ και των επιπλοκών του καθώς και στην πρόληψη
Όταν υπάρχουν μικροαγγειακές επιπλοκές, η ελάτ

του ΣΔ στα άτομα υψηλού κινδύνου. Η παρακολούθη

τωση της προσλαμβανόμενης πρωτεΐνης σε 0,8-1,0

ση των μεταβολικών παραμέτρων όπως, το σάκχαρο

gr/kg σωματικού βάρους/ημέρα στα άτομα με ΣΔ και

αίματος, η HbA1c, τα λιπίδια του αίματος, η αρτηριακή
πίεση, το σωματικό βάρος και η νεφρική λειτουργία
είναι καθοριστική για την ανταπόκριση στις διατροφικές
οδηγίες και τις τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν με
στόχο τη μείωση της νοσηρότητας και της θνητότητας.
Υπάρχουν ακόμη σημαντικά πεδία έρευνας στη διατρο
φή σε σχέση με το ΣΔ.
Βιβλιογραφία
1. Franz MJ, et al. Evidence-based nutrition principles and recommendations for the treatment and prevention of diabetes and related
complications. Diabetes Care 2002, 25:148-198.
2. Pastors JG, et al. The evidence for the effectiveness of medical nutrition therapy in diabetes management. Diabetes Care 2002, 25:608-613.
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3. Pastors JG, et al. How effective is medical nutrition therapy in diabetes care? J Am Diet Assoc 2003, 103:827-831.
4. Klein S, et al. Weight management through lifestyle modification for
the prevention and management of type 2 diabetes: rationale and strat-

τρους της νεφρικής λειτουργίας, όπως η αποβολή

egies: a statement of the American Diabetes Association, the North

αλβουμίνης στα ούρα και η σπειραματική διήθηση.

American Association for the Study of Obesity, and the American

Οι διατροφικές οδηγίες οι οποίες στοχεύουν στη βελ

Society for Clinical Nutrition. Diabetes Care 2004, 27:2067-2073.

τίωση των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου (π.χ.

5. Ryan DH, et al. Look AHEAD (Action for Health in Diabetes):

δυσλιπιδαιμία) μπορεί επίσης να έχουν ευνοϊκή επίδρα

design and methods for a clinical trial of weight loss for the prevention

ση σε μικροαγγειακές επιπλοκές, όπως η διαβητική αμφι
βληστροειδοπάθεια και η διαβητική νεφροπάθεια.4
Συμπέρασμα
Οι εξατομικευμένες οδηγίες διατροφής και σωματικής

of cardiovascular disease in type 2 diabetes. Control Clin Trials 2003,
24:610-628.
6. Tuomilehto J, et al. Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes
in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. N Engl J
Med 2001, 344:1343-1350.

δραστηριότητας έχουν κύρια θέση στην αντιμετώπιση

Τα νησίδια του Langerhans στις ιστολογικές τομές (βλέ
πε εικόνα) φαίνονται σαν αραιοχρωματικές περιοχές,
διαμέτρου 0,1- 0,25 χιλμ., μέσα σε ωκεανό εξωκρινικού
ιστού. Ο αριθμός τους κυμαίνεται γύρω στο1 εκατομ
μύριο και αποτελούν μόλις το 1 με 2% της μάζας του
παγκρέατος. Αποτελούνται από τα κύτταρα Α που παρά
γουν γλουκαγόνο, τα κύτταρα Β που παράγουν ινσου
λίνη (είναι τα αφθονότερα) και τα κύτταρα Δ που παρά
γουν σωματοστατίνη. Ο Paul W. Langerhans (1847-1888)
έχει περιγράψει την ιστολογική εικόνα των νησιδίων που
φέρουν το όνομά του, στη διδακτορική του διατριβή που
υπέβαλε στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου.

Νησίδια
Langerhans

Ιστολογική εικόνα παγκρέατος με
ένα νησίδιο στο μέσον
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Τι προκαλεί το έλκος του διαβητικού ποδιού
Κάρολ Μπαρρέτο- Θεοχαροπούλου, ειδική Ποδίατρος

Τ

α προβλήματα του διαβητικού ποδιού κατέχουν

παρουσιάζεται

ως απώλεια

παλλαισθησίας και

σημαντική θέση ανάμεσα στις επιπλοκές του

αίσθησης του πόνου ή πλήρους αναισθησίας του

διαβήτη (τύπου 1 και 2) και είναι η συχνότερη αιτία

ποδιού.

εισαγωγής στο νοσοκομείο. Η νευροπαθητική υπαι

Η κινητική νευροπάθεια καταλήγει σε ατροφία ή
πάρεση των μυών του ποδιού, προκαλώντας πολ
λαπλές δυσμορφίες των δακτύλων που οδηγούν
σε αφύσικα αυξημένες πιέσεις στο πόδι (εικ. 3 ). Η
αυτόνομη νευροπάθεια χαρακτηρίζεται από ανιδρω
σία και λειτουργικές αλλαγές στη μικροκυκλοφο
ρία, οδηγώντας στην υποξυγοναιμία των ιστών του
ποδιού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ξηρότητα και
την κερατινοποίηση του δέρματος το οποίο εύκολα
ρήγνυται και δύσκολα επουλώνεται.
Πιν. 1. Παράγοντες δημιουργίας διαβητικού έλκους.

σθησία, σε συνδυασμό με την ισχαιμία του άκρου
ποδός, μπορούν να οδηγήσουν σε ανώδυνη εξέλκω
ση, τραυματισμό, λοίμωξη και γάγγραινα, με συχνό
επακόλουθο τον ακρωτηριασμό. Ο σακχαρώδης δια
βήτης αποτελεί τη δεύτερη αιτία ακρωτηριασμού
μετά τα ατυχήματα1.
Πάνω από 85% των ακρωτηριασμών συνδέονται με
τα έλκη του διαβητικού ποδιού (ΔΠ). Η αναγνώρι
ση της υποκείμενης αιτιολογίας είναι χρήσιμη στην
πρόληψη και την επιλογή της κατάλληλης θεραπεί
ας. Παρότι η εξέλκωση μπορεί να προκληθεί από
πολλούς παράγοντες, ενδογενείς και εξωγενείς,
οι 4 πιο σοβαρές αιτίες είναι: η περιφερική νευρο
πάθεια, η περιφερική αγγειοπάθεια, οι ανατομικές
δυσμορφίες και οι τραυματισμοί2,3. (Πίν. 1).
Η περιφερική νευροπάθεια αποτελεί τον κυριότε
ρο παράγοντα δημιουργίας του έλκους του ΔΠ.
Πάνω από το 60% των ελκών των ΔΠ είναι νευρο

Η περιφερική αγγειοπάθεια έχει ως αποτέλεσμα

παθητικά (εικ. 1 και 2). Η αισθητική νευροπάθεια

τη σημαντική μείωση της κυκλοφορίας του αίματος

καθιστά το πόδι ευάλωτο στους

τραυματισμούς,

στο πόδι, η οποία οδηγεί σε ιστική υποξία. Στους

αισθητικότητας. Κλινικά

διαβητικούς η περιφερική αγγειοπάθεια δημιουρ

λόγω της απώλειας της

.
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γείται νωρίς, εξελίσσεται γρηγορότερα και είναι 4
φορές πιο συχνή από ότι σε μη διαβητικούς. Εντο

Κάρολ Μπαρρέτο-Θεοχαροπούλου,

πίζεται συχνότερα στις μικρές αρτηρίες που βρίσκο

Ποδίατρος.Απόφοιτος του Temple

νται μεταξύ γονάτου και σφυρών.
Επιπρόσθετοι παράγοντες κινδύνου στους διαβητι

University,

Pennsylvania

College

Podiatric Medicine, ΗΠΑ. Ειδικεύθη
κε στην Ποδιατρική Χειρουργική στο

κούς ασθενείς για την ανάπτυξη περιφερικής αγγει

Liberty Medical Center, University of

οπάθειας είναι το κάπνισμα, η αρτηριακή υπέρταση

Maryland Systems. Εργάστηκε ως

και η δυσλιπιδαιμία.

επιμελήτρια στο Ορθοπαιδικό τμήμα

Ανατομικές δυσμορφίες (κότσια, γαμψοδακτυλία,

του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
του Μaryland.Yπήρξε επιστημονικός

διαταραχές ποδικής καμάρας) και η περιορισμένη

συνεργάτης στη Διαβητολογική Κλινική John Hopkins University

κινητικότητα των αρθρώσεων μπορεί να οδηγήσουν

Systems. Εργάστηκε ως σύμβουλος στο Τμήμα του διαβητικού
ποδιού U.S Indian Health Services, Navajo Nation στο New Mexico.
Σήμερα εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης στη Διαβητολογι
κή Κλινική του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ.

βαδίζει χωρίς να έχει την αίσθηση του πόνου, με
αποτέλεσμα τη δημιουργία μικροαιμορραγιών, πυω
δών συλλογών και εξελκώσεων.
Οι θερμικές κακώσεις που τραυματίζουν την
επιδερμίδα και τους ενδότερους ιστούς, εξαρτώ
νται από τη διάρκεια της επαφής με τη θερμική
πηγή.
Τα τραύματα στο νευροπαθητικό πόδι οφείλονται
συνήθως σε καυτά ποδόλουτρα, θερμοφόρες,
σε διαταραχές της βάδισης και σε άνιση κατανομή
του βάρους του σώματος στις περιοχές που ασκεί
ται επαναλαμβανόμενη συνεχής πίεση.
Οι τραυματισμοί σ' ένα υψηλού κινδύνου νευ
ροπαθητικό, ισχαιμικό και παραμορφωμένο πόδι,
μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές φλεγμονές και
εξελκώσεις που, αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα,
οδηγούν αναπόφευκτα σε μερικό ή ολικό ακρω
τηριασμό. Οι τρεις κύριοι τύποι τραύματος που
συμμετέχουν στην εξέλκωση του ΔΠ είναι κυρίως
μηχανικοί, θερμικοί και χημικοί.
Αυξημένες μηχανικές πιέσεις λόγω ανατομικών
δυσμορφιών υφίστανται η πελματιαία επιφάνεια
και ιδίως η περιοχή της πτέρνας και η ραχιαία
επιφάνεια των δακτύλων(εικ. 3). Σε περιοχές που
υφίστανται μεγάλες πιέσεις δημιουργούνται κάλοι.
Η

απώλεια της αισθητικότητας που υπάρχει στη

διαβητική νευροπάθεια επιτρέπει στον ασθενή να

.
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Τι προκαλεί το έλκος του διαβητικού ποδιού

περπάτημα χωρίς

νται από Διαβητολό

υποδήματα σε καυ

γους, Ποδίατρους,

τές επιφάνειες και

Λ ο ι μ ω ξ ιο λ ό γ ο υ ς ,

στο ζέσταμα των

Χειρουργούς, ειδι

ποδιών σε μικρή

κά εκπαιδευμένους

απόσταση από το

Νοσηλευτές, Ψυχο

τζάκι ή άλλες εστί

λόγους και ειδικούς

ες θέρμανσης.

στην

ψυχρές

Οι

κακώσεις

κατασκευή

υποδημάτων.

Σε

ανήκουν στην ίδια

παγκόσμιο επίπεδο

κατηγορία και προ

οι

καλούν κρυοπαγή

αυτές ομάδες επι

ματα

τυγχάνουν σε μεγά

διάφορων

εξειδικευμένες

βαθμών.

λο βαθμό τη μείωση

Οι χημικές κακώ

των ακρωτηριασμών

σεις έχουν ως συνή

στα κάτω άκρα.

θη αιτία τα κερατο

Οι ασθενείς πρέπει

λυτικά διαλύματα

να

που χρησιμοποιού

σχετικά με την κατά

νται για τη θερα

σταση των ποδιών

πεία

τους, να εκπαιδεύ

των

κάλων.

Μεγαλύτερο

ενημερώνονται

ονται

κίν

στη

δυνο να παρουσιά

καθημερινή

σουν

φροντίδα,

εξέλκωση

κή

χουν οι διαβητικοί
και

τους
και

να

έχουν επαγγελματι

του ποδιού διατρέ
με

σωστή

νευροπάθεια

Εικ. 4. Σχηματική παράσταση μηχανισμών δημιουργίας του διαβητικού έλκους.

συμβουλευτική

υποστήριξη

με την

εμφάνιση οποιουδή

περιφερική

αγγειοπάθεια.

ποτε προβλήματος.

Επιπρόσθετα στους παραπάνω 4 βασικούς παράγο

Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία των επιπλοκών

ντες κινδύνου συγκαταλέγονται και άλλοι οι οποίοι

του ΔΠ έχει ως αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση

αναφέρονται στον Πίνακα 1.

των πιθανοτήτων ακρωτηριασμού τους. Η εικόνα 4

Αντιμετώπιση

δείχνει συνοπτικά τους κύριους μηχανισμούς δημι

Η πρώτη γραμμή άμυνας εναντίον του ακρωτηρια

ουργίας του διαβητικού έλκους.

σμού είναι η αποφυγή εξελκώσεων και μολύνσεων
του ΔΠ.

Επιτυγχάνεται ευκολότερα με την ορθή

Βιβλιογραφία

κατανόηση των παραγόντων κινδύνου που έχουν

1.Abbott CA,et al. Multi-center

ως αποτέλεσμα το έλκος του ΔΠ.

predictive risk factors for diabetic neuropathic foot ulceration.

Στο πρόγραμμα πρόληψης και σωστής αντιμετώ

Diabetes Care 1998, 21:1071-1074.

πισης της πάθησης, σπουδαίο ρόλο

2. Diabetic complications. J Wiley and Sons, Chichester p 149-

παίζουν

οι εξειδικευμένες ομάδες του ΔΠ που αποτελού

.
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Νικόλαος Παγκράτης, Αγγειοχειρουργός

Ο

Παγκράτης

Νικόλαος,

Αγγειοχει

σακχαρώδης διαβήτης προκαλεί βλάβες σε

ρουργός. Αποφοίτησε με

κάθε ιστό και όργανο του ανθρωπίνου σώμα

λή

Άριστα

από την Ιατρική Χειρουργική Σχο
της Ρώμης το 1973.Έλαβε την

τος. Περισσότερο συχνές και εμφανείς είναι οι βλά

ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής

βες που παρατηρούνται στα πόδια και χαρακτηρίζο

του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1982.

νται ως διαβητικό πόδι. Οι βλάβες είναι ισχαιμικού

Επιστημονικός συνεργάτης στην Α’

τύπου, αφορούν σε οποιοδήποτε τμήμα του ποδιού,
το δέρμα, τους μαλακούς ιστούς, και τα οστά και
οφείλονται κυρίως στην αρτηριοσκληρυντική απο
φρακτική αρτηριοπάθεια3.(εικ. 1 και 2)
Το Διαβητικό πόδι αποτελεί κλινική οντότητα η οποία
οφείλεται στη συνύπαρξη περιφερικής αποφρακτι
κής αρτηριοπάθειας, νευροπάθειας και μειωμένης

το 1981. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής

Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστη
μίου Αθηνών με εξειδίκευση στη
χειρουργική των αγγείων. Το 1990
έλαβε την ειδικότητα της Αγγειοχειρουργικής.Έχει μετεκπαιδευτεί
σε διάφορα κέντρα του εξωτερικού. Από το 1980 ασχολείται με τις
Αναίμακτες Διαγνωστικές Τεχνικές, DOPPLER, DUPLEX ,TRIPLEX
ΑΓΓΕΙΩΝ ,ΤΡΙΧΟΕΙΔΟΣΚΟΠΗΣΗ και οργάνωσε το πρώτο Αγγειολο
γικό Εργαστήριο στην Ελλάδα στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ. Από το 1983
Διευθυντής του Αγγειολογικού Εργαστηρίου, και από το 1997 Ανα
πληρωτής Διευθυντής της Αγγειοχειρουργικής κλινικής του ΥΓΕΙΑ.

αντίστασης σε λοιμώξεις.
Η αποφρακτική αρτηριοσκληρυντική αρτηριοπάθεια

των τριχοειδών1,2.

προσβάλλει συχνότερα τους άνδρες. Η αιτιολογία

Οι αρτηριοσκληρυντικές αλλοιώσεις είναι συχνότε

της δεν είναι γνωστή. Προδιαθεσικοί παράγοντες

ρες και εντονότερες και εμφανίζονται μία δεκαετία

είναι ο διαβήτης, η υπέρταση, η υπερλιπιδαιμία, το

ενωρίτερα σε διαβητικά άτομα ,η δε εξέλιξη των

κάπνισμα, η παχυσαρκία, το άγχος, ορμονικοί και

αλλοιώσεων είναι ταχύτερη. Η εξέλιξη αυτή δεν

γενετικοί παράγοντες.

επιβραδύνεται ούτε σε περιπτώσεις επιμελώς ελεγ

Με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο παρατηρήθηκε

χόμενου διαβήτη. Η συχνότητα της αποφρακτικής

πάχυνση της βασικής μεμβράνης των τριχοειδών

αρτηριοπάθειας επί διαβητικών είναι 5 φορές μεγα

των ιστών των κάτω άκρων διαβητικών ασθενών

λύτερη στους άνδρες και 7 φορές μεγαλύτερη στις
γυναίκες σε σύγκριση με μη διαβητικούς της αυτής
ηλικίας. Ο διαβήτης είναι υπεύθυνος για το 40-45%
όλων των μη τραυματικών ακρωτηριασμών
Η μακροαγγειπάθεια των αρτηριών των κάτω
άκρων οφείλεται στην αύξηση της πυκνότητος
των λιπιδίων του αίματος και μάλιστα των χαμηλής
πυκνότητος λιποπρωτεϊνών (LDL), στη μείωση των
υψηλής πυκνότητος λιποπρωτεϊνών (HDL) και στη
μικροαγγειοπάθεια.
Η μικροαγγειοπάθεια που προκαλεί πάχυνση της
βασικής μεμβράνης των αρτηριών και εκφύλιση του

Εικ. 1.Ξηρά γάγγραινα ποδιών σε ασθενή με διαβητική αποφρακτική αρτηριο
πάθεια.

ενδοθηλίου, έχει ως αποτέλεσμα τη διαρροή πρωτεϊ
νών και λιπών στο τοίχωμα των αρτηριών, τη συσσώ

(μικροαγγειοπάθεια). Η πάχυνση αυτή δεν προκαλεί

ρευση και καταστροφή των αιμοπεταλίων και την

στένωση του αυλού αλλά αυξάνει τη διαπερατότητα

ενεργοποίηση του μηχανισμού πήξεως του αίματος.

.
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Μικρές ή μέτριες διαφορές στις τιμές της γλυκόζης

υπερήχους triplex-doppler μέσω της υπερηχητικής
παναρτηριογραφίας.Τη μικροαγγειοπάθεια ελέγχου
με με τριχοειδοσκόπηση (εικ. 3).
Το πόδι του διαβητικού ασθενούς είναι ιδιαίτερα
επιρρεπές σε μολύνσεις. Ακόμη και επιπόλαιες
εξελκώσεις των δακτύλων των ποδιών μπορεί να
προκαλέσουν φλεγμονή και σειρά επιπλοκών που
τελικά μπορεί να οδηγήσουν σε γάγγραινα και ακρω
τηριασμό του άκρου ή και θάνατο του ασθενούς. Οι
παράγοντες που καθιστούν το διαβητικό πόδι ευάλω
το σε μικρές και μεγάλες επιπλοκές είναι η ισχαιμία
του άκρου λόγω της διαβητικής αρτηριοπάθειας και
αυτός τούτος ο διαβήτης.
Η έρευνα των τριχοειδών του δέρματος και του
παρονυχίου στα δάκτυλα των ποδιών στο εργαστή
ριο μας, άρχισε προ 25ετίας με την τεχνική της τρι
χοειδοσκόπησης. Η μελέτη γίνεται με ειδικό στερε

Εικ. 2. Παραμελημένο πόδι με γάγγραινα σε διαβητικό άρρωστο με αποφρακτική
αρτηριοπάθεια που είχε υποβληθεί σε προηγούμενο ακρωτηριασμό δακτύλου.

του αίματος των διαβητικών που επιτυγχάνονται με
χρήση ινσουλίνης ή αντιδιαβητικών δισκίων δεν επη
ρεάζουν την πρόοδο της μακροαγγειοπάθειας, ούτε
της μικροαγγειοπάθειας.

οσκοπικό μικροσκόπιο που επιτρέπει τρισδιάστατη
όραση και λήψη φωτογραφιών. Επίσης, με κλειστό
κύκλωμα έγχρωμης τηλεόρασης

και με τη χρήση

βίντεο και μόνιτορ, είναι δυνατή η καταγραφή και η
απεικόνιση μέχρι μεγεθύνσεως 250 φορές των τριχο
ειδών στην εξεταζόμενη περιοχή. Η δική μας μελέτη
των διαβητικών ποδιών έδειξε ότι τα τριχοειδή του

Εικ. 3. Τριχοειδοσκοπική εικόνα φυσιολογικών τριχοειδών ποδιού (αριστερά). Τριχοειδοσκοπική εικόνα παρονυχίου με εμφανείς αλλοιώσεις των τριχοειδών σε δια
βητικό που δεν έχει εμφανίσει ακόμη τροφικές αλλοιώσεις στο δέρμα του ποδιού (δεξιά).

Στο Αγγειολογικό Εργαστήριο του ΥΓΕΙΑ έχουμε τη

δέρματος παρουσιάζουν μορφολογικές και λειτουρ

δυνατότητα διερεύνησης της μικρο- και μακροαγ

γικές αλλοίωσεις, ιδίως στις πτυχές των ονύχων,

γειοπάθειας. Τη μακροαγγειοπάθεια ελέγχουμε με

ανεξαρτήτως της υπάρξεως ή όχι περιφερικών αρτη

.
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ριοσκληρυντικών αποφρακτικών αλλοιώσεων.

Ο διαβήτης είναι ο συνηθέστερος λόγος για τον

Η παθολογική τριάδα, που ευθύνεται για τις επιπλο

ακρωτηριασμό των κάτω ακρών στον αναπτυγμένο

κές του διαβητικού ποδιού είναι: 1) η τοπική λοίμω

κόσμο. Η σωστή αξιολόγηση

ξη, 2) η νευροπάθεια και 3) η ισχαιμία.

διαβητικών ελκών των κάτω ακρών μπορούν να βοη

Η περιφερική νευρίτιδα προκαλεί σημαντικές μετα

θήσουν στην εκλογή της κατάλληλης θεραπείας και

βολές στο πόδι του διαβητικού ασθενούς, όπως

στη μείωση των ενδείξεων ακρωτηριασμού.

μείωση ή απουσία ασθητικότητος, της αίσθησης

Τα ποσοστά εισαγωγής διαβητικών σε νοσοκομείο

δονήσεων, και των αχίλλειων αντανακλαστικών. Τα

χωρίς μόλυνση ελκών των κάτω ακρών ήταν 0%.

δάχτυλα λαμβάνουν τη μορφή σφύρας, η ποδική

Τα αντίστοιχα ποσοστά ασθενών με ήπια, μέτρια,

καμάρα καθίσταται υψηλότερη, και κάλοι εμφανί

και βαριάς μορφής μόλυνση ήταν 4,2%, 51,9% και

ζονται στα σημεία μείζονος πιέσεως (βλέπε εικ. 3,

88,9%.Τα αντίστοιχα ποσοστά ακρωτηριασμού ήταν

σελ. 349). Παρατηρούνται ακόμη παραμορφώσεις

3,1%, 2,8%, 46,2%, και 87,8%. Μόνο σε ασθενείς με

τύπου Charcot (οστεόλυση, οστεοαρθρίτις), λοιμώ

μέτριες ή βαριάς μορφής μολύνσεις ο ακρωτηρια

ξεις, έλκη, οστεομυελίτις.

σμός έγινε πάνω από τον άκρο πόδα.

Τα πλέον συνήθη προβλήματα που παρουσιάζονται

Το 14,8% των ασθενών με τις βαριάς μορφής μολύν

και ταξινόμηση των

Εικ. 4. Έλκος πτέρνης σε ασθενή με διαβητική αποφρακτική αρτηριοπάθεια (αριστερά) όπως φαίνεται αγγειογραφικά στην εικόνα 5. Επούλωση του έλκους μετά
την ενδαγγειακή αποκατάσταση της αιματικής κυκλοφορίας (δεξιά).

στα διαβητικά πόδια είναι: φυσαλίδες , υπερκερατώ

σεις ποδιών απαίτησε

πολλαπλές

εισαγωγές σε

σεις, κάλοι, σχισμές του δέρματος, μεσοδακτύλιοι

νοσοκομείο για τη διαβητική μόλυνση των κάτω

μυκητιάσεις, παρωνυχίες, είσφρυση νυχιών και φλεγ

ακρών κατά τη διάρκεια της θεραπείας, έναντι κανε

μονές δακτύλων.

νός από τους ασθενείς με ηπιότερες μολύνσεις.

Δερματολογικές καταστάσεις του διαβητικού ποδιού

Η θεραπεία του διαβητικού ποδιού περιλαμβάνει

είναι: το διαβητικό εξάνθημα, η ξανθοχρωμία, η δια

γενικά και τοπικά μέτρα. Στα γενικά μέτρα περιλαμ

βητική λιποειδική νεκροβίωση, διαβητικές φλύκται

βάνονται: Η ρύθμιση του διαβήτη, ο έλεγχος της

νες και ο κνησμός.

περιφερικής νευροπάθειας, η απώλεια βάρους, η

Ταξινόμηση διαβητικών ελκών των κάτω άκρων

φυσικοθεραπεία, ορθοπεδικές συσκευές στηρίξεως

Τα έλκη των κάτω άκρων αποτελούν πολύ συχνές και

των σκελών επί παραμορφωτικής αρθροπάθειας και

σοβαρές επιπλοκές του σακχαρώδους διαβήτη και

ειδικά υποδήματα προς αποφυγήν πιέσεως και τραυ

είναι η συχνότερη αιτία εισαγωγής στο νοσοκομείο.

ματισμού των ποδιών.

Ένα στα δύο έλκη επιμολύνεται κατά τη διάρκεια

Τα τοπικά μέτρα περιλαμβάνουν φροντίδα των κάλων

της θεραπείας.

και αποφυγή κοπής από ανειδίκευτους ποδιάτρους ή

.
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από τους ιδίους ασθενείς ή το περιβάλλον τους. Επί

πιση των επιπλοκών του διαβητικού ποδιού, επιβάλ

οροπυορροούντων κάλων ή σχισμών του πέλματος

λεται εμπεριστατωμένη διαφώτιση των πασχόντων

Εικ. 5. Αγγειογραφική εικόνα πλήρους απόφραξης επιπολής μηριαίας αρτηγρίας (βέλος - αριστερά). Πλήρης αποκατάσταση της αιματικής ροής μετά την ενδαγγειακή
διάνοιξη (δεξιά).

και κυρίως των δακτύλων, είναι αναγκαία η λήψη

περί των δυνητικών κινδύνων για το πόδι τους και

ακτινογραφιών των ποδιών προς αποκλεισμό ύπαρ

για την ανάγκη λήψεως των γενικών και τοπικών προ

ξης οστεομυελίτιδος των δακτύλων ή των μεταταρ

φυλακτικών μέτρων.

σίων. Απαιτείται, επίσης, επιμελής καθαρισμός των

Στη διαλείπουσα χωλότητα χορηγούνται σήμερα

ελκών, χορήγηση αντιβιοτικών, παροχέτευση φλεγ

αγγειοδραστικά φάρμακα, που αυξάνουν σημαντικά

μονωδών συλλογών και ευρεία αφαίρεση νεκρωμέ

την ελεύθερη απόσταση βαδίσεως, βελτιώνοντας τη

νων ιστών και δακτύλων.

μικροκυκλοφορία, όπως αποδείξαμε και εμείς πριν

Οι επιπλοκές του διαβητικού ποδιού μπορούν να

από χρόνια. Η συστηματική άσκηση φαίνεται ότι

προληφθούν με:

είναι εξίσου αποτελεσματική. Παράλληλα, θα πρέπει

1. Καθημερινή επισκόπηση των δακτύλων και μεσο

να μελετάται

δακτύλιων πτυχών και ολοκλήρου του ποδιού για

μικροκυκλοφορίας με αγγειοπλαστική.

το ενδεχόμενο αποκατάστασης της

φυσαλίδες, εκδορές, ρωγμές.
2. Καθημερινό πλύσιμο ποδιών, αντισηψία και χρή
ση ουδετέρας αλοιφής για ξηρό δέρμα.
3. Αποφυγή έκθεσης των ποδιών σε υπερβολική θερ
μοκρασία και χημικές ουσίες.
4. Εξέταση των παπουτσιών προτού να φορεθούν
και αποφυγή καλτσών στενών ή με ραφή.
5. Αποφυγή βαδίσεως με γυμνά πόδια ή με σανδά

Βιβλιογραφία
1.Charles P Vega.University of California, Irvine Medscape
Medical News 2007. Diabetic Foot Infection Classification
System.
2.American Diabetes Association. Consensus Development
Conference on Diabetic Foot Wound Care: 7-8 April 1999,
Boston, Massachusetts. Diabetes Care. 1999;22:13541360.
3.Μπάλας Π. Παθήσεις των αγγείων.Επιστημονικές εκδόσεις Γ.

λια.
6. Κοπή των νυχιών εγκαρσίως.
Για την πρόληψη και έγκαιρη θεραπευτική αντιμετώ
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Διαβητική νεφροπάθεια
Εμμανουήλ Δ. Παπαδάκης, Δημήτριος Βαλής, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.

Η διαβητική νεφροπάθεια (ΔΝ) είναι μια από τις πιο
σοβαρές επιπλοκές του σακχαρώδους διαβήτη. Χαρα
κτηρίζεται από σταδιακά αυξανόμενη λευκωματουρία,
υπέρταση, και προοδευτική απώλεια της νεφρικής λει
τουργίας. Εκδηλώνεται σε άτομα με διαβήτη τύπου 1
και τύπου 2. Αν αφεθεί χωρίς θεραπεία συχνά οδηγεί σε
τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια. Το 40% των ασθε
νών που εντάσσονται

σε πρόγραμμα αιμοκάθαρσης

έχουν ως υποκείμενη αιτία τη ΔΝ. Η πενταετής επιβίωση
των ασθενών με διαβήτη τύπου 2 πού υποβάλλονται σε
χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση ακόμα και σήμερα δεν
ξεπερνά το 50%.
Η ΔΝ μπορεί να διαιρεθεί σε τρία κυρίως στάδια1. Δύο

Ο Εμμανουήλ Δ. Παπαδάκης είναι
απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Πατρών, ειδι
κός Παθολόγος με εξειδίκευση
στην Εντατικολογία. Διδάκτωρ του
Πανεπιστημίου Κρήτης. Επιμελητής
της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού
του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ από το
2003. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε
ελληνικά και ξένα περιοδικά. Έχει
συμμετάσχει στη συγγραφή εννέα
ιατρικών βιβλίων. Το ερευνητικό
του έργο αφορά στους μηχανισμούς ελέγχου και επιδιόρθω
σης των βλαβών του DNA και στη νεφρική συμμετοχή στα
σύνδρομα της σήψης και πολυοργανικής ανεπάρκειας. Το κλινι
κό του ενδιαφέρον αφορά στις μεθόδους υποκατάστασης της
νεφρικής λειτουργίας στον βαρέως πάσχοντα ασθενή καθώς
και στην πρόληψη της νεφρικής βλάβης σε ασθενείς με σακχα
ρώδη διαβήτη και αρτηριακή υπέρταση.

επιπρόσθετα στάδια έχουν περιγραφεί για το διαβήτη

υαλινοποίηση των προσαγωγών και απαγωγών αρτηριδί

τύπου 2, αυτά είναι: α) το στάδιο της σπειραματικής

ων. (Εικ.1).

υπερδιήθησης πού συνοδεύεται από διόγκωση των

Στάδιο 1: Μικρολευκωματινουρία (υποκλινική νεφρο

νεφρών. (Ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης (GFR) φτά

πάθεια).

νει μέχρι και 140% των φυσιολογικών τιμών) και β) το

Ως μικρολευκωματινουρία ορίζεται η αυξημένη απέκκρι

στάδιο της πρώιμης σπειραματικής βλάβης (μεσαγγει

ση με τα ούρα λευκωματίνης (30 έως 300 mg/24 ώρες

ακή υπερπλασία, πάχυνση της βασικής σπειραματικής

ή 20 έως 200 µg/λεπτό), η οποία δεν ανιχνεύεται με τα

μεμβράνης αλλά φυσιολογική απέκκριση λευκωματίνης

διαγνωστικά stick που χρησιμοποιούνται συνήθως για

στα ούρα). Και τα δύο αυτά στάδια παραμένουν κλινικά

να πιστοποιήσουν την παρουσία λευκωματουρίας. Η

σιωπηλά.

παρουσία μικρολευκωματινουρίας σε ασθενείς με διαβή

Οι δομικές και λειτουργικές μεταβολές της ΔΝ επάγο

τη τύπου 1, σχετίζεται με την εξέλιξη της ΔΝ, ενώ στο

νται από την ενδοκυττάρια αύξηση γλυκόζης. Οι αυξημέ

σύνολο των ασθενών συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυ

νες συγκεντρώσεις των μεταβολιτών της γλυκόζης μέσω

νο ανάπτυξης καρδιαγγειακής νόσου.

των οδών της γλυκόλυσης και των πολυολών, ευνοούν

Η δύσκολη τεχνικά καμιά φορά συλλογή ούρων 24ώρου,

το σχηματισμό τελικών προϊόντων γλυκοζυλίωσης. Τα

θα μπορούσε να αποφευχθεί από τον υπολογισμό του

τελευταία είναι τροποποιημένες πρωτεΐνες και λιπίδια

λόγου λευκωματίνη/κρεατινίνη σε τυχαίο δείγμα ούρων.

που σχηματίζονται κατά τη μη ενζυματική ομοιοπολική

Τιμή πάνω από 30 mg/g (ή 0.03 mg/mg) υποδηλώνει

προσθήκη ενός μορίου σακχάρου. Η παρεμπόδιση του

ότι η απέκκριση λευκωματίνης είναι μεγαλύτερη των 30

σχηματισμού τους αποτρέπει τη μεσαγγειακή υπερπλα
σία και μειώνει τη λευκωματινουρία2.

mg/ημέρα.

Η χαρακτηριστική παθολογοανατομική αλλοίωση που

σμα ουρολοίμωξης, εργώδους σωματικής άσκησης, υψη

προκαλεί ο διαβήτης στο νεφρό είναι η διαβητική σπει

λής πρωτεϊνικής πρόσληψης, οξείας εμπυρέτου νόσου,

ραματοσκλήρυνση, με την εμφάνιση σε προχωρημένα

και συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας, η διάγνωσή

στάδια, των κλασσικών οζιδίων Κimmelstiel-Wilson και η

της απαιτεί τουλάχιστον τρεις μετρήσεις λευκωματίνης

Επειδή η μικρολευκωματινουρία μπορεί να είναι αποτέλε
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στα ούρα σε διάστημα αρκετών μηνών. Από τη στιγμή

Όταν η λευκωματουρία ανέρχεται στα 4 έως 40 g/ημέρα

που η μικρολευκωματινουρία αποτελεί σταθερό εύρημα,

παρατηρείται η πλήρης εικόνα του νεφρωσικού συνδρό

ακολουθεί συνήθως προοδευτική επιδείνωση της νεφρι

μου (υπολευκωματιναιμία, υπερλιπιδαιμία, βαρειά λευκω

κής λειτουργίας.

ματουρία, και οίδημα ανα σάρκα).

Οι ασθενείς με τύπου 2 διαβήτη είναι δυνατόν να απωλέ

Στάδιο 3: Τελικού Σταδίου Νεφρική Ανεπάρκεια (ESRD).

σουν σημαντικό μέρος της νεφρικής λειτουργίας παραμέ

Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί την κύρια αιτία ESRD

νοντας νορμολευκωματινουρικοί. Επομένως, ο έλεγχος

στο βιομηχανικό κόσμο. Καθώς η κάθαρση κρεατινίνης

στο διαβητικό ασθενή θα πρέπει να περιλαμβάνει και την

μειώνεται σε περίπου 20-25 ml/min, θα πρέπει να συζη
τηθούν οι διαθέσιμες επιλογές για τη μέθοδο θεραπείας
της ESRD και να καθορίζεται η προτίμηση του ασθενούς
σε συνεργασία με το θεράποντα ιατρό.
Αν και δεν έχει αποδειχθεί σε προοπτικές μελέτες, επι
κρατεί η άποψη ότι η θεραπεία νεφρικής υποκατάστα
σης θα πρέπει για τους διαβητικούς ασθενείς να αρχίζει
σε υψηλότερη τιμή κάθαρσης κρεατινίνης (10 έως 15
mL/λεπτό), επειδή οι περισσότεροι διαβητικοί ασθενείς
εμφανίζουν συμπτώματα ESRD νωρίτερα από ότι ασθε
νείς με ESRD άλλης αιτιολογίας. Η ανορεξία, η ναυτία,

Εικόνα 1. Οζίδια Κimmelstiel-Wilson (βέλος)

ο έμετος, και η αναστροφή του προτύπου ύπνου (αϋπνία
το βράδυ και υπνηλία στη διάρκεια της ημέρας) αποτε

εκτίμηση του GFR εκτός από τη μέτρηση της έκκρισης

λούν τυπικά συμπτώματα επιδείνωσης της ουραιμίας.

λευκωματίνης στα ούρα.

Μεγάλο κομμάτι της ιατρικής παρακολούθησης θα πρέ

Στάδιο 2: ΔΝ με αδρή λευκωματουρία και μειωμένο

πει να είναι αφιερωμένο στην επεξήγηση των γεγονότων

GFR.

που λαμβάνουν χώρα κατά την επιδείνωση της νεφρικής

Μετά από άλλοτε άλλο χρονικό διάστημα, συνήθως

λειτουργίας. Η επαρκής κατανόησή τους από τον ασθε

αρκετά έτη, η λευκωματουρία αυξάνεται σε βαθμό πού

νή, αυξάνει την αυτοπεποίθησή του και ελαχιστοποιεί το

ανιχνεύεται πλέον με τα διαγνωστικά stick και το GFR

αίσθημα φόβου και την επιθετική συμπεριφορά του, όταν

μειώνεται κάτω από το φυσιολογικό. Ως λευκωματουρία,

η εξωνεφρική κάθαρση γίνεται αναγκαία.

ορίζεται η απέκκριση λευκωματίνης > 300 mg/ημέρα

Η πορεία προς την ESRD δεν είναι αναπόφευκτη. Υπάρ

στα ούρα. Οι ασθενείς που αποτυγχάνουν να ελέγξουν

χουν σήμερα αρκετά δεδομένα που υποστηρίζουν ότι ο

αυστηρά την υπεργλυχαιμία και την αρτηριακή πίεση του

ρυθμός εξέλιξης, τόσο σε πρώιμα όσο και σε όψιμα στά

αίματος, παρουσιάζουν αύξηση της λευκωματουρίας

δια νεφρικής βλάβης, μπορεί να επιβραδυνθεί σημαντικά

κατά 20%-40% το χρόνο και μείωση του GFR κατά 11 ml/
min/έτος. Υπέρταση παρατηρείται στην πλειοψηφία των
ασθενών που εισέρχονται στο δεύτερο στάδιο ΔΝ.
Η λευκωματουρία είναι δυνατόν να συνοδεύεται κλινικά
από την ανάπτυξη περικογχικού ή περισφύριου οιδήμα
τος και σε ορισμένες περιπτώσεις, από οίδημα ανασάρ
κα, που αναπτύσσεται σε υψηλότερες τιμές λευκωματί
νης, πιθανόν λόγω αυξημένης διαπερατότητας της γλυ
κοζυλιωμένης λευκωματίνης διαμέσου των τριχοειδών.
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Η μελέτη DCCT έδειξε ότι ο αυστηρός έλεγχος της γλυ

Σε πρόσφατη μεταανάλυση, με δεδομένα από 14.727

κόζης του αίματος, πρώιμα στην πορεία του διαβήτη
τύπου 1, καθυστέρησε σημαντικά την εμφάνιση μικρο
λευκωματινουρίας και μείωσε ή σταθεροποίησε την
απέκκριση λευκωματίνης στους ασθενείς που είχαν ήδη
μικρολευκωματινουρία3.
Η μείωση της δραστικότητας του συστήματος ρενίνης
αγγειοτενσίνης με τους αναστολείς του μετατρεπτικού
ενζύμου (ACEs) ή τους ανταγωνιστές υποδοχέων της
αγγειοτενσίνης ΙΙ (ARBs) έχει σημαντική θέση στη πρόλη
ψη των νεφρικών και καρδιαγγειακών επιπλοκών στους
διαβητικούς ασθενείς.
Η νεφροπροστατευτική δράση των ACEs, όπως η ραμι
πρίλη και των ARBs, όπως η λοσαρτάνη και η ιρβεσαρτά

Εικόνα 2: Επίπτωση ΔΝ στον σακχαρώδη διαβήτη Τύπου 1

νη, φαίνεται να είναι ανεξάρτητη από την αντιυπερτασική
δράση τους3. Αν και μερικοί γιατροί χορηγούν ACEs

διαβητικούς ασθενείς, δείχθηκε ότι ένας πολυμορφισμός

για την πρόληψη της ΔΝ σε νορμοτασικούς ασθενείς,
δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που υποστηρίζουν την
πρακτική αυτή. Η κρεατινίνη πρέπει να ελέγχεται κάθε
μια με δύο εβδομάδες από την έναρξη της θεραπείας,
προκειμένου να αναγνωρισθεί άμεσα τυχόν επιδείνωση
της νεφρικής λειτουργίας σε ασθενείς με στένωση των
νεφρικών αρτηριών.
Πρόσφατα δεδομένα δείχνουν την ισχυρή σχέση μεταξύ
της αντίστασης στην ινσουλίνη και της μικρολευκωματι
νουρίας στον τύπου 2 διαβήτη. Οι Θειαζολιδινεδιόνες
(TZDs), που μέσω ενεργοποίησης των PPAR - γ πυρηνι
κών υποδοχέων ελαττώνουν την αντίσταση στην ινσου
λίνη, μειώνουν την έκκριση λευκωματίνης στα ούρα και
μπορούν να εμποδίσουν την ανάπτυξη νεφρικής βλάβης.
Η πρώιμη θεραπεία με TZDs πιθανόν να αποτελεί ελπιδο
φόρο προσέγγιση για την πρόληψη της ΔΝ4.

στο γονίδιο του μετατρεπτικού ενζύμου σχετίζονταν στε
νά με την ανάπτυξη ΔΝ στο διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2.
Η αναζήτηση γενετικών παραλλαγών που οδηγούν στην
ανάπτυξη ΔΝ είναι εξαιρετικά δύσκολη, γιατί εξαρτάται
από την αλληλεπίδραση πολλών γενετικών τόπων πού
δρουν αθροιστικά ή συνεργικά μεταξύ τους, αλλά και με
περιβαλλοντικούς παράγοντες5.
Ανεξάρτητα από την παρουσία γενετικών ή άλλων παρα
γόντων, αυτό που έχει θεμελιώδη σημασία στην αντιμε
τώπιση της ΔΝ είναι ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης
και των επιπέδων γλυκόζης του αίματος. Αυτό μπορεί
να επιτευχθεί μόνο με την οικοδόμηση μιας ειλικρινούς
και στενής σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ ασθενούς και
θεράποντος ιατρού.
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Διαβητική νευροπάθεια
Αντώνης Ν. Περάκης, Νευρολόγος

Η

διαβητική νευροπάθεια είναι ο συνηθέστερος

κάψιμο, πόνος) αισθητικότητας χαμηλά στα πόδια και

τύπος περιφερικής νευροπάθειας. Αν και μόνο το

αργότερα και στα χέρια (σαν κάλτσα ή γάντι) και τον

15% των διαβητικών αναφέρει νευροπαθητικά συμπτώ

κορμό (σε νησίδες). Μείωση της μυϊκής δύναμης και

ματα, περίπου ένας στους δύο πάσχοντες από σακχα

ατροφία μυών συνήθως εκδηλώνονται αργότερα στην

ρώδη διαβήτη έχει κάποια μορφή νευροπάθειας. Διαβη

πορεία της νόσου μαζί με δυσκολία βάδισης, λόγω αδυ

τική νευροπάθεια εμφανίζουν ασθενείς τόσο με τύπο 1

ναμίας και κακής ισορροπίας.

όσο και με τύπο 2 σακχαρώδη διαβήτη. Συχνά οι εκδηλώ

Λιγότερο συνηθισμένες υποξείες μορφές γενικευμένης

σεις της διαβητικής νευροπάθειας αποτελούν το πρώτο

μικτής διαβητικής πολυνευροπάθειας είναι η υπεργλυ

σύμπτωμα του σακχαρώδους διαβήτη ή του συνδρόμου

καιμική νευροπάθεια, που εκδηλώνεται

της παθολογικής ανοχής γλυκόζης (πρόδρομου του
σακχαρώδους διαβήτη)1. Το συνηθέστερο σύμπτωμα

πόνο και μούδιασμα χαμηλά στα πόδια, σε ασθενείς
με πρόσφατα διαγνωσμένο ή αρρύθμιστο σακχαρώδη

της διαβητικής νευροπάθειας είναι το μούδιασμα μαζί

διαβήτη, η οποία βελτιώνεται σύντομα μετά τη ρύθμιση

απότομα με

με μυρμήγκια

του σακχάρου.

σμα και κάψι

Η οξεία επώδυ

μο

νη νευροπάθεια

χαμηλά

στα πόδια.

εμ φ α ν ί ζ ε τ α ι

Η διαβητική

πιο συχνά σε

νευροπάθεια

άνδρες διαβη

εκδηλώνεται

τικούς που ανε

με τη μορφή

ξήγητα χάνουν

δ ια φ ο ρ ε τ ι 

ραγδαία βάρος

κών κλινικών

και

συνδρόμων
που

αδρά

συνήθως

υποχωρεί
Σχηματική παράσταση των διεργασιών μεταβολισμού που επηρεάζει η ινσουλίνη με την εισοδό της στο κύτταρο.

σε

διάστημα μηνών.

διακρίνονται σε γενικευμένη μικτή πολυνευροπάθεια

Η νευροπάθεια που σχετίζεται με τη φαρμακευτική αγω

(αισθητική και κινητική), νευροπάθεια του αυτόνομου

γή (νευρίτιδα της ινσουλίνης) εμφανίζεται με πόνο στα

συστήματος (συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού)
και σε μονονευροπάθεια (απλή ή πολλαπλή)2. Αρκε

άκρα σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την έναρξη
θεραπείας με ινσουλίνη και διαρκεί μερικές εβδομά

τοί διαβητικοί ασθενείς παρουσιάζουν ταυτόχρονα ή

δες.

διαδοχικά περισσότερα από ένα από αυτά τα κλινικά

Η διαβητική νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού

σύνδρομα.

συστήματος συνήθως εκδήλώνεται με ήπια αρχικά

Η γενικευμένη μικτή διαβητική πολυνευροπάθεια έχει

συμπτώματα, όπως δυσπεψία και εμετοί, λόγω γαστρο

συνήθως τη μορφή της χρόνιας πολυνευροπάθειας,

πάρεσης ή ψευδοαπόφραξης εντέρου, διάρροιες,

που αποτελεί τον συνηθέστερο τύπο διαβητικής νευ

δυσκοιλιότητα, ορθοστατική υπόταση, δερματικές

ροπάθειας (περίπου το 45%). Τα συμπτώματα αρχικά
είναι προοδευτικά, συνήθως συμμετρικά, τύπου περιφε

αλλοιώσεις, προβλήματα ελέγχου της ούρησης και δια
ταραχές της στύσης και της εκσπερμάτωσης3.

ρικής υπαισθησίας και δυσαισθησίας, δηλαδή μειωμέ

Το 40% περίπου των ανδρών με σακχαρώδη διαβήτη

νης (μουδιάσματος) και αλλοιωμένης (μυρμήγκιασμα,

παρουσιάζουν κάποιου βαθμού στυτική δυσλειτουργία,

.
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Διαβητική νευροπάθεια
είτε ως μεμονωμένο σύμπτωμα, είτε στα πλαίσια του
συνδρόμου της διαβητικής νευροπάθειας του αυτόνο
μου συστήματος. Η επαρκής ρύθμιση του σακχαρώ
δους διαβήτη φαίνεται να μη περιορίζει τον κίνδυνο
εκδήλωσης στυτικής δυσλειτουργίας. Ένας στους δύο
ασθενείς με διαβητική στυτική δυσλειτουργία ωφελού
νται από τη χρήση φαρμάκων που λαμβάνονται από
το στόμα (sildenafil, tadalafil, vardenafil). Επεμβατικές
θεραπείες μπορεί να είναι επίσης αποτελεσματικές.
Η διαβητική μονονευροπάθεια μπορεί να είναι απλή ή
πολλαπλή. Από τα κρανιακά νεύρα συνηθέστερα προ
σβάλλονται το κοινό κινητικό (χωρίς συμμετοχή της
κόρης) και το απαγωγό, με αιφνίδια εκδήλωση πόνου
και διπλωπίας και προοδευτική αποκατάσταση εντός
ημερών έως μηνών. Μονονευροπάθειες του κορμού

Αντώνης Ν. Περάκης, αριστού
χος απόφοιτος της Βαρβακείου
Προτύπου Σχολής και της Ιατρι
κής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Πρώτο βραβείο νέου
ερευνητού «Σωτήρης Παπαστα
μάτης» Πανελληνίου Ιατρικού
Συλλόγου. Υπότροφος ερευνη
τής του Parkinson΄s Diesease
Foundation Columbia University
της Νέας Υόρκης. Εκπαίδευση
ειδικότητας νευρολογίας στο
Mount Sinai Medial Center της Νέας Υόρκης. ΒΕ νευρολόγος
American Board of Psychiatry and Neurology. Μέλος New York
Academy of Science, American Academy of Neurology, Ελληνι
κή Νευρολογική Εταιρία. Ερευνητική δραστηριότητα, επιστημο
νικές δημοσιεύσεις και διδακτικό έργο σε θέματα αριθμητικής
ανάλυσης, νευροενδοκρινολογίας, νευροχημείας, επιδημιολογί
ας και κοινωνικής ιατρικής. Τριετής συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα Αποασυλοποίησης ΠΙΚΠΑ Λέρου. Από το 1993
συνεργάτης κλινικός νευρολόγος του ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ με έμφαση
στη νευροανοσολογία.

είναι συνήθως υποξείες, επώδυνες, ασύμμετρες και

του νευράξονα συμμετέχουν σε ποικίλο βαθμό.

υποχωρούν αργά ή παραμένουν ως χρόνιος πόνος. Οι

Ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης της δια

εστιακές νευροπάθειες των άκρων παίρνουν συνήθως

βητικής νευροπάθειας είναι η βέλτιστη ρύθμιση του

τη μορφή της νευροπάθειας από πίεση, μηχανικό τραυ

σακχαρώδους διαβήτη. Η ρύθμιση του σακχαρώδους

ματισμό ή παγίδευση ενός περιφερικού νεύρου με χαρα

διαβήτη φαίνεται ικανή να σταματήσει την επιδείνωση

κτηριστικά παραδείγματα το σύνδρομο του καρπιαίου

της χρόνιας διαβητικής πολυνευροπάθειας και στους
δύο τύπους της νόσου7,8.

σωλήνα (βλάβη του μέσου νεύρου) και την ωλένια νευ
ροπάθεια στον αγκώνα 4.

Ο διαγνωστικός έλεγχος ασθενών με πιθανή διαβητική

Η κεντρομελική διαβητική νευροπάθεια είναι συνήθως

νευροπάθεια, πέρα από την κλινική νευρολογική εξέτα

ασύμμετρη, μπορεί να έχει αιφνίδια έναρξη ή αργή προ

ση, μπορεί να περιλαμβάνει νευροφυσιολογικό έλεγχο

οδευτική εγκατάσταση και συχνά εκδηλώνεται με πόνο

(ηλεκτρομυογράφημα, νευρογράφημα και συμπαθητι

ή και μυική αδυναμία και ατροφία ψηλά στο μηρό. Συνή

κό δερματικό αντανακλαστικό), ποσοτικό προσδιορισμό

θως ακολουθεί προοδευτική υποχώρηση των συμπτω

της ικανότητας διάκρισης διαφορετικών αισθητικών ερε

μάτων. Η πολλαπλή διαβητική μονονευροπάθεια μπο

θισμάτων (αισθητικός ουδός πόνου, ψυχρού, θερμού,

ρεί να εκδηλωθεί και ως χρόνια φλεγμονώδης απομυ

αφής και δόνησης), σειρά δοκιμασιών της λειτουργίας

ελινωτική πολυνευροπάθεια με καλή ανταπόκριση σε
ενδοφλέβια θεραπεία με ανοσοσφαιρίνες5.

του αυτόνομου νευρικού συστήματος (καρδιακός ρυθ
μός, αρτηριακή πίεση, εφίδρωση, κινητικότητα γαστρε

Παρά τις τεράστιες ερευνητικές προσπάθειες που

ντερικού, ουροδυναμική, στυτική λειτουργία), ανάλυση

έχουν γίνει, οι γνώσεις μας για την παθογένεση της δια
βητικής νευροπάθειας είναι ακόμα ελλιπείς 6. Οι διαφο

εγκεφαλονωτιαίου υγρού (συχνά αυξημένο λεύκωμα)
και βιοψία δέρματος ή νεύρου (σπάνια αναγκαία)9.

ρετικοί τύποι διαβητικής νευροπάθειας πιθανά κρύβουν

Η διαβητική νευροπάθεια συνήθως επιδεινώνεται με την

ξεχωριστό παθοφυσιολογικό μηχανισμό. Διαταραχές

πάροδο του χρόνου και μπορεί να οδηγήσει σε επιπλο

του μεταβολισμού του νεύρου (θεωρία της σορβιτό

κές, όπως τραυματισμοί από πτώσεις, έλκη, αρθροπά

λης), ισχαιμική μικροαγγειοπάθεια, αγγειίτιδα του νεύ

θειες και ακρωτηριασμοί. Η διαβητική νευροπάθεια του

ρου, ευπάθεια στη μηχανική καταπόνηση και αυτοάνο

αυτόνομου συστήματος αποτελεί παράγοντα κινδύνου

σοι μηχανισμοί απομυελίνωσης και άμεσης προσβολής

για νεφρική ανεπάρκεια, έμφραγμα μυοκαρδίου και αιφ

.
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νίδιο θάνατο10.

valproate, lamotrigine, pregabalin), αναστολέων της επα

Η μέχρι πρότινος αναζήτηση ειδικών θεραπειών για τη

ναπρόσληψης της σεροτονίνης (paroxetin, citalopram,

διαβητική νευροπάθεια με τα  παραίτητα λιπαρά οξέα,
βιταμίνες, αγγειοδιασταλτικά, αναστολείς προσταγλαν

duloxetine), αντιαρρυθμικών (mexilitene), οπιοειδών,
κορτικοειδών, καψαϊσίνης και άλλων12.

δινών και του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσί
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Συχνότητα του διαβήτη τύπου 2
Η συχνότητα και η επίπτωση του διαβήτη διαφέρει σημαντικά

διάγνωση του διαβήτη σε πρωιμότερα στάδια, οι αλλαγές των

από χώρα σε χώρα καθώς και σε διάφορες εθνικές ομάδες που

διαγνωστικών κριτηρίων, και η ενημέρωση του πληθυσμού.

ζουν στην ίδια χώρα. Η αυξημένη συχνότητα διαβήτη που παρα
τηρείται σε ορισμένους πληθυσμούς που δεν ανήκουν σε Καυ
κάσια φυλή έχει συνδεθεί με αλλαγές του τρόπου ζωής τους. Η
εγκατάλειψη του παραδοσιακού τρόπου ζωής και η υιοθέτηση
του Δυτικού τρόπου ζωής πιστεύεται ότι έχουν συντελέσει σημα
ντικά στη αύξηση της συχνότητας του διαβήτη τύπου 2. Στις
ΗΠΑ και άλλες προηγμένες χώρες η αύξηση της συχνότητας
αποδίδεται επίσης σε αύξηση της διάρκειας ζωής των διαβητι
κών, και στη γήρανση του πληθυσμού. Άλλοι παράγοντες που
μπορεί να συμβάλλουν στην αύξηση της συχνότητας είναι η

.
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Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
Γιώργος Νέος , Οφθαλμίατρος

Η

διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι η σοβα
ρότερη και συχνότερη οφθαλμική επιπλοκή του

διαβήτη και αποτελεί την κυριότερη αιτία τύφλωσης σε
άτομα 30-75 ετών, στο δυτικό κόσμο. Το 17% των ατό
μων με διαβήτη τύπου Ι και το 29% με διαβήτη τύπου ΙΙ
θα προσβληθούν μέσα στα πρώτα 5 έτη, ενώ από τα
15 έτη και μετά θα προσβληθούν το 98% και το 78%,
αντίστοιχα1.
Η διαβητική αμφιβλητροειδοπάθεια (ΔΑ) οφείλεται κυρί
ως στη βλάβη του τοιχώματος των μικρών αγγείων του
αμφιβληστροειδή. Δημιουργούνται μικροανευρύσματα,
τα αγγεία χάνουν τη στεγανότητά τους και εμφανίζουν
διαρροές, προκαλώντας οιδήματα, μικροαιμορραγίες,

Γιώργος Νέος. Απόφοιτος της Ια
τρικής Σχολής του Αριστοτέλει
ου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
Ειδικεύθηκε στην Οφθαλμολογία
στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο
Αθηνών. Από το 1989 συνεργάζε
ται με το Ινστιτούτο 'ΟΦΘΑΛΜΟΣ'
και το Θεραπευτήριο ΥΓΕΙΑ με
εξειδίκευση στις παθήσεις του
οπισθίου ημιμορίου και τη χρή
ση των ακτίνων laser. Ιδρυτικό
μέλος της Εταιρίας Διαθλαστικής
Χειρουργικής. Εχει μετεκπαιδευ
θεί σε νοσηλευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, όπως το Eastern
General Hospital του Εδιμβούργου και το Queen Alexandra του
Πόρτσμουθ. Μέλος σε Επιστημονικές Εταιρίες στην Ελλάδα και
το εξωτερικό.

ρή2. Χαρακτηρίζεται από διαστολή των φλεβών, μικροα
νευρύσματα, οιδήματα, αιμορραγίες, ενδοαμφιβληστρο
ειδικές μικροαγγειακές ανωμαλίες και σκληρά ή/και
μαλακά εξιδρώματα στον αμφιβληστροειδή. Τα μαλακά
εξιδρώματα είναι εξοιδημένες νευρικές ίνες.
Όταν οι βλάβες αυτές αναπτυχθούν και στην ωχρά κηλί
δα (οίδημα ωχράς-διαβητική ωχροπάθεια), μπορεί να
έχουν σοβαρές συνέπειες για την όραση.
Το οίδημα της ωχράς αποτελεί την κυριότερη αιτία μείω
σης της όρασης σε όλες τις μορφές της ΔΑ και διακρίνε
ται σε κλινικά σημαντικό και σε μη σημαντικό2. Μπορεί
να συμβεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ΔΑ και προσβάλ
λει περίπου ένα στους τρεις διαβητικούς1.
2. Η Παραγωγική ΔΑ (ΠΔΑ) Αν η ΜΠΔΑ δεν αντιμετωπι

Εικ.1. Βυθός με μη παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια.
Διακρίνονται μικροανευρύσματα , αμφιβληστροειδικές
αιμορραγίες και σκληρά εξιδρώματα.

σθεί έγκαιρα, μπορεί να περάσει στο επόμενο στάδιο, το

και κιτρινόλευκα σκληρά εξιδρώματα από διαρροή λιπι
δίων. Παρατηρούνται, επίσης, αποφράξεις

μικρών

αγγείων, με συνέπεια την πλημμελή αιμάτωση του αμφι
βληστροειδή και την πρόκληση ισχαιμίας.
Η νόσος περνά από διάφορα στάδια, ανάλογα με το
βαθμό προσβολής των αγγείων. Υπάρχουν δύο μορφές
ΔΑ:
1. Η Μη παραγωγική ΔΑ (ΜΠΔΑ) (εικ.1), είναι η λιγό
τερο σοβαρή μορφή και ανάλογα με τη βαρύτητα της
διακρίνεται σε αρχόμενη, μέτρια, σοβαρή και πολύ σοβα

παραγωγικό. Αποτελεί το πιο προχωρημένο και σοβαρό
στάδιο της

διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας και

διακρίνεται σε αρχόμενη, σε υψηλού κινδύνου και σε
προχωρημένη2. Προσβάλλει το 30% των ατόμων με
διαβήτη τύπου Ι, ενώ στα άτομα με διαβήτη τύπου ΙΙ,
το 24% των ινσουλινοεξαρτημένων και το 10% των μη
ινσουλινοεξαρτημένων1.
Χαρακτηρίζεται από τη δημιουργία παθολογικών αγγεί
ων (νεοαγγείων) στον αμφιβληστροειδή, τον οπτικό
δίσκο (εικ.2) και την ίριδα, μετά από αυξημένη παραγω
γή VEGF και ιντερλευκινών IL-6 και IL-8, ως αντιστάθμι

.
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Συνήθως όμως στα αρχικά

στάδια δεν υπάρχουν

συμπτώματα. Για το λόγο αυτό, αμέσως μόλις κάποιος
πληροφορηθεί ότι πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη, θα
πρέπει να επισκεφθεί οφθαλμίατρο, χωρίς να περιμένει
να εμφανιστούν τα συμπτώματα. Γιατί τότε μπορεί η
κατάσταση να είναι προχωρημένη και να αντιμετωπίζε
ται δύσκολα.
Διάγνωση
Η διάγνωση θα τεθεί με την οφθαλμολογική εξέταση
που περιλαμβάνει και τη βυθοσκόπηση. Αν παρατηρη
θούν διαβητικές αλλοιώσεις, τότε ίσως χρειαστεί μια
ειδικότερη εξέταση, η φλουοροαγγειογραφία. Σ' αυτή

Εικ.2. Παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Διακρίνονται τα νεοαγ
γεία στον οπτικό δίσκο.

χορηγούμε με ενδοφλέβια ένεση, μια ειδική χρωστική,

σμα στην εκτεταμένη αμφιβληστροειδική ισχαιμία που

τη φλουορεσεϊνη, η οποία σκιαγραφεί το αγγειακό

προήλθε από την απόφραξη και την καταστροφή των

δίκτυο του χοριοειδή και του αμφιβληστροειδή xιτώνα,

φυσιολογικών αγγείων. O παράγων VEGF (Vascular

δίνοντας πληροφορίες για την κατάσταση των αγγείων,

Endothelial Growth Factor ), όπως και οι IL-6 και IL-8,
ευνοούν την ανάπτυξη των παθολογικών νεοαγγείων3,4

της ωχράς κηλίδας, του οπτικού νεύρου και του αμφι
βληστροειδή γενικότερα. Με ειδική κάμερα φωτογραφί

.Τα νεοαγγεία είναι εύθραυστα και δημιουργούν μικρές

ζονται οι διάφορες φάσεις της αγγειογραφίας. Αυτό θα

ή μεγάλες αιμορραγίες, οι οποίες πολλές φορές επεκτεί

βοηθήσει στην πρόγνωση της νόσου και το σχεδιασμό

νονται και στο υαλώδες υγρό του οφθαλμού.

της κατάλληλης θεραπείας,

Κυριότερες επιπλοκές της διαβητικής αμφιβληστροει

σύγκρισης στο μέλλον για την πορεία και την εξέλιξη

δοπάθειας

της νόσου.

-Μικρές ή μεγάλες υαλοειδικές αιμορραγίες οι οποίες

Άτομα που πάσχουν από διαβήτη, αλλά δεν εμφανίζουν

προκαλούν μικρή ή μεγάλη μείωση της όρασης.

διαβητικές αλλοιώσεις στον αμφιβληστροειδή, θα πρέ

-Νεοαγγειακό γλαύκωμα, από νεοαγγεία που παρεμπο

πει να εξετάζονται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Από

διζουν την αποχέτευση του υδατοειδούς υγρού στον

τη στιγμή όμως που θα υπάρξει προσβολή των οφθαλ

πρόσθιο θάλαμο του οφθαλμού.

μών, η εξέταση θα πρέπει να γίνεται κάθε 3-6 μήνες,

-Αποκόλληση του αμφιβληστροειδή από έλξεις, που

ανάλογα με τη βαρύτητα και σύμφωνα με τη γνώμη του

δημιουργούν τα νεοαγγεία και το αιμορραγικό υαλώδες

θεράποντα οφθαλμίατρου. Γυναίκες με διαβήτη που

υγρό, στην επιφάνεια του αμφιβληστροειδή.

βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης θα πρέπει να

Συμπτώματα της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθει

εξετάζονται κάθε 3 μήνες.

ας

θα αποτελέσει δε βάση

Θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΑ

Μείωση ή και απώλεια της όρασης ή εμφάνιση σκιών ή

Η ΜΠΔΑ αντιμετωπίζεται θεραπευτικά με α) θερμικό

μυοψιών (κινούμενα στίγματα στο χώρο σαν μυγάκια ).
Οφείλονται σε οίδημα στην ωχρά κηλίδα ή αιμορραγίες

λέιζερ, το οποίο καταστρέφει τα αγγεία που έχουν τις
βλάβες και σταματά τις διαρροές (εστιακή φωτοπηξία)5.

στον αμφιβληστροειδή ή/και στο υαλώδες υγρό ή σε

Συνήθως επεμβαίνουμε στις πιο σοβαρές καταστάσεις,

ελκτική αποκόλληση του αμφιβληστροειδή. Σπανιότερα

με προχωρημένη διαβητική ωχροπάθεια (οίδημα ωχράς

παρατηρείται έντονος πόνος στο μάτι από αυξημένη
ενδοφθάλμια πίεση, όταν έχει δημιουργηθεί νεοαγγεια

κλινικά σημαντικό), όπου εκτός του λέιζερ, μπορεί να
χρειαστεί β) ενδο-υαλοειδική έγχυση τριαμσινολόνης6,

κό γλαύκωμα.

ή ακόμα και γ) χειρουργική επέμβαση (οπισθία υαλοει

.
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Η άσκηση προλαμβάνει την εμφάνιση διαβήτη τύπου 2
δεκτομή).
Νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις στο οίδημα της
ωχράς, που όμως ακόμα βρίσκονται στο στάδιο των
κλινικών δοκιμών, είναι η χρήση συσκευών βραδείας
έγχυσης στεροειδών ένδο-υαλοειδικά και ή ενδο-υαλοει
δική έγχυση αντι-VEGF φαρμάκων7.
Η ΠΔΑ, ανάλογα με το στάδιο, αντιμετωπίζεται με:
α. Παναμφιβληστροειδική φωτοπηξία. Φωτοπηξία με
θερμικό λέιζερ, συνήθως σε όλη την έκταση του περιφε
ρικού αμφιβληστροειδή (εικ.3). Σκοπός της θεραπείας
αυτής είναι να καταστραφούν όχι μόνο τα νεοαγγεία,
αλλά και ο ισχαιμικός αμφιβληστροειδής που τα προ
καλεί, προσφέροντας έτσι καλύτερη αιμάτωση στον
υπόλοιπο υγιή ιστό και την ωχρά κηλίδα5. Απώτερος
σκοπός είναι να επιβραδύνουμε ή και να σταματήσουμε
τις επιπλοκές της ΔΑ, σε συνδυασμό πάντα με την καλή
ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα.
β. Ενδοϋαλοειδική έγχυση αντι-VΕGF φαρμάκων. Αποτε
λεί την τελευταία εξέλιξη στη θεραπεία της διαβητικής
αμφιβληστροειδοπάθειας με πολύ καλές προοπτικές6,7.
Η έγχυση του φαρμάκου ενδοβολβικά γίνεται με τοπική
νάρκωση. Η όλη διαδικασία είναι ανώδυνη, σύντομη και

με λέιζερ, οπότε υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για αποκόλ
ληση του αμφιβληστροειδή από τις έλξεις. Προηγείται
ο χειρουργικός καθαρισμός του υαλώδους υγρού από
τις αιμορραγίες (υαλοειδεκτομή), τέμνονται οι έλξεις και
κατόπιν εφαρμόζεται επιτόπια παναμφιβληστροειδική
φωτοπηξία με λέιζερ (ενδοφωτοπηξία).
δ. Εγχείρηση αποκόλλησης του αμφιβληστροειδή, όταν
συνυπάρχει αυτή η επιπλοκή.
Σε σοβαρές και παραμελημένες καταστάσεις μπορεί
να χρειαστεί να γίνουν και οι 3 θεραπείες ταυτόχρονα,
δηλαδή υαλοειδεκτομή, εγχείρηση της αποκόλλησης
και στο τέλος ενδοφωτοπηξία με λέιζερ. Σε τέτοιες περι
πτώσεις, οι επεμβάσεις αυτές μπορούν να προσφέρουν
καλή λειτουργική όραση στον ασθενή, σώζοντας έστω
και στοιχειωδώς, οφθαλμούς οι οποίοι σε διαφορετική
περίπτωση θα ήταν καταδικασμένοι σε τύφλωση.
Παράγοντες που επιβαρύνουν τη πρόγνωση της διαβητι
κής αμφιβληστροειδοπάθειας είναι:
1. Η κακή ρύθμιση του σακχάρου.
2. Η μη έγκαιρη διάγνωση και έναρξη της θεραπείας.
3. Η διάρκεια του διαβήτη.
4. Άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες είναι η αρτηριακή
υπέρταση, η υπερχοληστεριναιμία, οι νεφροπάθειες, οι
αναιμίες, η εγκυμοσύνη, το κάπνισμα και η κατανάλωση
αλκοόλ.
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Θεραπεία της υπέρτασης σε διαβητικά άτομα
Ηρακλής Αβραμόπουλος, Παθολόγος

Η

υπέρταση είναι μέχρι 3 φορές συχνότερη σε

Ο διαβήτης αυξάνει τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου

διαβητικούς ασθενείς απ' ό,τι στο γενικό πλη
θυσμό1. Παρατηρείται στο 20 - 60 % των διαβητικών

στο διπλάσιο για τους άνδρες και στο τετραπλάσιο

ασθενών. Στο διαβήτη τύπου 2 η υπέρταση συχνά

ται στη συνύπαρξη άλλων παραγόντων καρδιαγγεια

παρουσιάζεται ως μέρος του μεταβολικού συνδρό

κού κινδύνου, όπως η υπέρταση και η δυσλιπιδαιμία.

μου, το οποίο συμπεριλαμβάνει την παχυσαρκία

Στα διαβητικά άτομα η συνύπαρξη υπέρτασης διπλα
σιάζει τον ήδη αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.4 Η

κεντρικού τύπου και τη δυσλιπιδαιμία. Στο διαβήτη
τύπου 1, η εμφάνιση της υπέρτασης συνδυάζεται με
την έναρξη της διαβητικής νεφροπάθειας.2,3

για τις γυναίκες. Μέρος αυτού του κινδύνου οφείλε

έγκαιρη θεραπεία της υπέρτασης επιβραδύνει την

Εκτός από τη διαβητική νεφροπάθεια, τουλάχιστον

εξέλιξη της νεφροπάθειας και της αμφιβληστροειδο
πάθειας4.

άλλοι 3 μηχανισμοί έχουν προταθεί ως υπεύθυνοι

Για όλους αυτούς τους λόγους,

για την παθογένεια της υπέρτασης στα διαβητικά

υπέρτασης στα διαβητικά άτομα πρέπει να είναι επι

άτομα:

θετική. Παρ' ότι ο στόχος της αντιυπερτασικής θερα

- Η υπερινσουλιναιμία, μέσω της αύξησης του σωμα

πείας στο γενικό πληθυσμό είναι η μείωση της πίεσης

τικού βάρους, της διέγερσης του συμπαθητικού

κάτω του 140/90 mmHg, στα διαβητικά άτομα ο στό

συστήματος και της κατακράτησης νατρίου.

χος είναι κάτω του 130/80 mmHg. Ειδικά για τους

- Η αύξηση του εξωκυτταρίου ύγρου, λόγω της κατα

διαβητικούς ασθενείς με νεφροπάθεια ο στόχος θα

κράτησης νατρίου που προκαλούν η υπερινσουλιναι

πρέπει να είναι ακόμη χαμηλότερος (125/75 mmHg),

μία και η υπεργλυκαιμία.

εάν αυτό είναι εφικτό.

- Η σκλήρυνση του τοιχώματος των αγγείων.

Η αρτηριακή πίεση θα πρέπει να μετράται σε κάθε

Η συνύπαρξη της υπέρτασης στα διαβητικά άτο

επίσκεψη του διαβητικού στο ιατρείο. Οι διαβη

η θεραπεία της

μα αυξάνει τον ήδη

τικοί με συστολική

αυξημένο

κίνδυνο

ΑΠ μεγαλύτερη από

τόσο των μακροαγ

130 mmHg ή διαστο

γειακών επιπλοκών,

λική ΑΠ> 80 mmHg

δηλαδή του εγκεφα

θα πρέπει να έχουν

λικού

επεισοδίου,

μια ακόμη μέτρηση

στεφανιαίας

για επιβεβαίωση σε

νόσου και της περι

ξεχωριστή ημέρα. Σε

φερικής αγγειοπά

άτομα με ΑΠ 140/90

θειας, όσο και των

mmHg θα πρέπει να

μ ι κ ρ ο α γ γ εια κ ώ ν ,

χορηγείται

δηλαδή της αμφι

κευτική αγωγή, εκτός

βληστροειδοπάθει

από τις υγιεινοδιαιτη

της

ας, της νεφροπάθει

Εικ.1. Σχέση της μέσης συστολικής πίεσης με τις επιπλοκές του διαβήτη

φαρμα

τικές συστάσεις.

ας και πιθανά και της

Για τους ασθενείς

νευροπάθειας.

με συστολική πίεση

.
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Θεραπεία της υπέρτασης σε διαβητικά άτομα
μεταξύ 130-139 mmHg και διαστολική 80-89 mmHg
θα πρέπει αρχικά να εφαρμόζεται η μη φαρμακευτι
κή θεραπεία. Εάν μετά 3 μήνες δεν έχει επιτευχθεί η
πίεση-στόχος τότε θα πρέπει να χορηγείται θεραπεία
με αντιυπερτασικά φάρμακα. Μετά την έναρξη της
θεραπείας οι ασθενείς θα συνεχίσουν να παρακο
λουθούνται μέχρι την επίτευξη της πίεσης-στόχου
και από ΄κει και μετά θα πρέπει να εξετάζονται ανά
τρίμηνο.

Ηρακλής Αβραμόπουλος, Παθολό
γος. Ειδικεύθηκε στην Παθολογία
το διάστημα 1991 - 1996 στην Α΄
Προπαιδευτική Παθολογική Κλινι
κή του Πανεπιστημίου Αθηνών,
Λαϊκό Νοσοκομείο Αθήνα. Εκπαι
δεύτηκε στην υπέρταση, στο σακ
χαρώδη διαβήτη και στη λοιμωξι
ολογία στην ιδια κλινική (1996
- 1998). Από το 1999 έως σήμερα
είναι συνεργάτης του ΥΓΕΙΑ και
από το 2002 συνεργάτης του Ια
τρείου Υπέρτασης του Νοσοκομείου.

Μη φαρμακευτική θεραπεία
Η αλλαγή τρόπου ζωής θα πρέπει να συστήνεται

και φαρμακευτική θεραπεία. Επειδή ο στόχος της

σε όλα τα διαβητικά άτομα με υπέρταση. Η μείωση

πίεσης στους διαβητικούς είναι χαμηλός (< 130/80

πρόσληψης αλατιού μειώνει την αρτηριακή πίεση

mmHg) στους περισσότερους θα χρειαστεί συνδυα

στα υπερτασικά άτομα και ενισχύει τη δράση των

σμός δύο και πλέον φαρμάκων για να επιτευχθεί. Η

αντιυπερτασικών φαρμάκων. Η μείωση του σωματι

επίτευξη της πίεσης-στόχου είναι ο κύριος σκοπός,

κού βάρους μειώνει την αρτηριακή πίεση και έχει

ανεξαρτήτως του ποια ή πόσα φάρμακα θα χρησιμο

ευνοϊκή επίδραση στα επίπεδα γλυκόζης και λιπιδίων

ποιηθούν.

αίματος.

Και οι πέντε κύριες κατηγορίες αντιυπερτασικών

Η μέτριας έντασης φυσική δραστηριότητα, δηλαδή

φαρμάκων, δηλαδή οι ανταγωνιστές του μετατρεπτι

το γρήγορο βάδισμα επί 30-45 λεπτά τις περισσότε

κού ενζύμου αγγειοτασίνης (ΑΜΕΑ), οι αποκλειστές

ρες ημέρες της εβδομάδας μειώνει την αρτηριακή

των υποδοχέων αγγειοτασίνης (ΑΤ-αποκλειστές), τα

πίεση και συνιστάται σε όλα τα διαβητικά υπερτασι

διουρητικά, οι β-αποκλειστές και οι ανταγωνιστές

κά άτομα. Εάν όμως πρόκειται ένας διαβητικός άνω

ασβεστίου, έχουν δοκιμασθεί σε πολλές μελέτες

των 35 ετών να αρχίσει έντονη σωματική άσκηση θα

και έχουν αποδείξει ότι μειώνουν τον καρδιαγγειακό

πρέπει προηγουμένως απαραίτητα να υποβληθεί σε

κίνδυνο. Φαίνεται όμως ότι η αντιυπερτασική αγωγή

δοκιμασία κοπώσεως για τον αποκλεισμό στεφανιαί

θα πρέπει να αρχίζει με ένα από τα φάρμακα που

ας νόσου (για την έναρξη γρήγορου βαδίσματος δεν

καταστέλλουν τον άξονα ρενίνης - αγγειοτασίνης

είναι απαραίτητο να προηγηθεί η δοκιμασία κοπώσε

- αλδοστερόνης (δηλαδή ΑΜΕΑ ή ΑΤ αποκλειστές),

ως).

διότι αρκετά στοιχεία δείχνουν ότι αυτά τα φάρμακα

Ο εμπλουτισμός της διατροφής με φρούτα, λαχανι

έχουν επιπλέον όφελος πέραν της αντιυπερτασικής

κά, άπαχα γαλακτοκομικά προϊόντα και η αποφυγή
ζωικού λίπους (DASH diet) επίσης μειώνει την αρτη

δράσης, ειδικά σε διαβητικά άτομα υψηλού καρδιαγ
γειακού κινδύνου1,2,3,5,6.

ριακή πίεση. Η μείωση του αλκοόλ (σε 2 ποτήρια την

Εάν με ένα φάρμακο δεν επιτευχθεί η πίεση-στόχος

ημέρα για τους άνδρες και 1 ποτήρι την ημέρα για

τότε σταδιακά προστίθενται φάρμακα και από τις

τις γυναίκες) όπως επίσης και η διακοπή του καπνί

υπόλοιπες κατηγορίες μέχρι τη ρύθμιση της πίεσης.

σματος θα πρέπει να συστήνονται σε όλους τους

Επίσης, εάν η αρχική αρτηριακή πίεση απέχει κατά

ασθενείς.

20/10 mmHg από το στόχο τότε μπορεί ο γιατρός να

Φαρμακευτική θεραπεία

χορηγήσει κατευθείαν συνδυασμό 2 φαρμάκων π.χ.

Παρ' ότι τα μη φαρμακευτικά μέσα πρέπει να συστή

ΑΜΕΑ ή ΑΤ-αποκλειστή και διουρητικό ή ανταγωνι

νονται σε όλους τους διαβητικούς υπερτασικούς

στή ασβεστίου.

ασθενείς, στους περισσότερους θα χρειαστεί τελικά

Έχει συζητηθεί αρκετά το αν οι μεταβολικές επιδρά

.
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Θεραπεία της υπέρτασης σε διαβητικά άτομα

σεις διαφόρων φαρμάκων είναι σημαντικές στην

Βιβλιογραφία

επιλογή θεραπείας. Είναι γνωστό ότι τα θειαζιδικά

1. Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseas-

διουρητικά και οι β-αποκλειστές έχουν αυξημένο κίν
δυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 συγκριτικά με τους
ανταγωνιστές ασβεστίου, τους ΑΜΕΑ και τους ΑΤαποκλειστές. Φαίνεται όμως ότι για ένα ήδη διαβητι
κό άτομο αυτή η δράση δεν έχει σημασία, ενώ αντίθε

es 2007. The Task Force on Diabetes and Cardiovascular Diseases
of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European
Association for the Study of Diabetes (EASD). European Heart
Journal, doi:10.1093/eurheartj/ehl261.
2. 2003 European Society of Hypertension - European Society of
Cardiology guidelines for the management of arterial hyperten-

τα η μείωση της αρτηριακής πίεσης έχει αποδειχθεί

sion. Journal of Hypertension 2003, 21: 1011 - 1053.

ότι μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο ανεξαρτήτως

3. Standards of Medical Care in Diabetes - 2007. American Diabetes

κατηγορίας φαρμάκου. Επομένως και οι 5 κύριες

Association Clinical Practice Recommendations. Diabetes Care

ομάδες φαρμάκων μπορούν να χρησιμοποιούνται για

30:S4-S41.

τη ρύθμιση της πίεσης στους διαβητικούς.

4. Tight blood pressure control and risk of macrovascular and

Σε όλους τους διαβητικούς με υπέρταση το αντιυπερ

microvascular complications in type 2 diabetes: UKPDS 38. UK

τασικό σχήμα θεραπείας θα πρέπει να περιλαμβάνει

Prospective Diabetes Study Group. BMJ 1998; 317:703.

είτε έναν ΑΜΕΑ ή έναν ΑΤ-αποκλειστή. Γι' αυτές τις

5. Update on Hypertension Management: Treatment of hyperten-

δύο ομάδες αντιυπερτασικών θα πρέπει να παρα

sion in patients with type 2 diabetes mellitus. P. M. Nilsson et al.

κολουθείται η νεφρική λειτουργία και τα επίπεδα

Journal of Hypertension 2006, 24: 208 - 210.

καλίου αίματος. Επίσης, σε διαβητικούς τύπου 1 με
υπέρταση και μικρολευκωματινουρία οι ΑΜΕΑ είναι η
θεραπεία εκλογής, διότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις
ότι επιβραδύνουν την εξέλιξη της νεφροπάθειας.

6. Primary Prevention of Cardiovascular Diseases in People With
Diabetes Mellitus. A Scientific Statement From the American
Heart Association and the American Diabetes Association. John
B. Buse, MD. Circulation 2007; 115:114.

Σε διαβητικούς τύπου 2 με υπέρταση και μικρολευ
κωματινουρία οι ΑΜΕΑ και οι ΑΤ-αποκλειστές έχουν
αποδείξει ότι επιβραδύνουν την εξέλιξη σε λευκωμα
τουρία. Στους διαβητικούς τύπου 2 με υπέρταση, λευ
κωματουρία (>300 mg/ημέρα) και νεφρική ανεπάρ
κεια θα πρέπει να προτιμάται ένας ΑΤ-αποκλειστής.
Τέλος, στα ηλικιωμένα άτομα η αρτηριακή πίεση θα
πρέπει να μειώνεται σταδιακά για να αποφεύγεται η
ορθοστατική υπόταση.
Σε 3642 διαβητικά άτομα στη μελέτη UKPDS4 (United
Kingdom Prospective Diabetes Study) υπήρχε μία
αντίστροφη  σχέση μεταξύ της μέσης συστολικής
αρτηριακής πίεσης και της επίπτωσης οιασδήποτε
διαβητικής επιπλοκής (έμφραγμα, αιφνίδιος θάνα
τος, στηθάγχη, εγκεφαλικό επεισόδιο, νεφρική ανε
πάρκεια, ακρωτηριασμός κάτω άκρου ή θάνατος από
περιφερική αγγειοπάθεια, θάνατος από υπεργλυκαι
μία ή υπογλυκαιμία, καρδιακή ανεπάρκεια, αιμορρα
γία υαλώδους σώματος, φωτοπηξία αμφιβληστροει
δούς και χειρουργείο καταρράκτη)(εικ. 1).
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Επείγουσες καταστάσεις: Διαβητική κετοοξέωση
Παναγιώτα Γκαρούτσου, Ιατρός

Η

Διαβητική Κετοοξέωση (ΔΚΟ) είναι

επείγουσα

κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από την τριά

δα: υπεργλυκαιμία (σάκχαρο αίματος 300-600 mg/dl ),

κετοναιμία (υδροξυβουτυρικό και ακετοοξεικό>5 mmol/
L), οξέωση (PH : 6,8-7,3 ). Η τριάδα αυτή οφείλεται
στο συνδυασμό της έλλειψης ινσουλίνης (απόλυτης ή
σχετικής , αλλά πάντοτε σημαντικής ) και της αύξησης
των λεγόμενων αντιρροπιστικών ορμονών (ορμονών του
στρες), της γλυκαγόνης (κυρίως) αλλά και της κορτιζό
λης, της αυξητικής ορμόνης και των κατεχολαμινών.1

Παναγιώτα Γκαρούτσου, Ιατρός.
Αποφοίτησε απο την Ιατρική Σχο
λή του Πανεπιστημίου Αθηνών
το 1999. Εργάστηκε επί διετία
ως ειδικευόμενη ιατρός στην Δ΄
Παθολογική Κλινκή του ΠΓΝ ΑΘΗ
ΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ. Ευρίσκε
ται στην αναμονή για την έναρξη
της ειδικότητας της Ενδοκρινολο
γίας. Από έτους εργάζεται στη
Διαβητολογική Κλινική του Νοσο
κομείου ΥΓΕΙΑ με Δ/ντή τον κ.
Χρήστο Ζούπα

Η ΔΚΟ παρουσιάζεται κυρίως σε άτομα με ΣΔ τύπου

Τα συμπτώματα και τα φυσικά σημεία που συνθέτουν

1 (στα οποία είναι δυνατόν να αποτελεί και την πρώτη

την εικόνα της ΔΚΟ είναι πολυδιψία, πολυουρία, απώ

εκδήλωση της νόσου), όσο και σε εκείνα με ΣΔ τύπου

λεια βάρους, ναυτία, εμετός, κοιλιακό άλγος, οξεωτική

2 τα οποία βρίσκονται υπό αγωγή με εντατικοποιημένα
σχήματα ινσουλίνης 2.

αναπνοή (αναπνοή Kussmaul) λόγω διέγερσης του ανα

Οι κυριότεροι παράγοντες που συντελούν στην εμφάνι

Παρατηρούνται, επίσης, σημεία αφυδάτωσης, μείωσης

ση της ΔΚΟ είναι οι εξής ³:

της σπαργής του δέρματος, ξηρότητα των βλεννογόνων,

· Λοιμώξεις (πνευμονία, λοιμώξεις του ουροποιητικού,

ταχυκαρδία και υπόταση. Επίσης, μπορεί να υπάρχουν

γαστρεντερίτιδα, σήψη )

νευρολογικά συμπτώματα και σημεία (σπασμοί, θάμβος

· Ανεπαρκής δόση ινσουλίνης ή εκούσια διακοπή ινσου

οράσεως, διαταραχές επιπέδου συνείδησης.

λινοθεραπείας

Η ΔΚΟ είναι επείγουσα κατάσταση και απαιτεί εισαγωγή

- Κακή συμμόρφωση

στο νοσοκομείο για άμεση αντιμετώπιση.

- Ψυχιατρικές καταστάσεις

Η αντιμετώπιση της ΔΚΟ πρέπει να κινείται στους εξής

- Φόβος για αύξηση του βάρους

βασικούς άξονες:

- Φόβος για υπογλυκαιμία

- Αναπλήρωση και αποκατάσταση του ελλείμματος ύδα

- Βλάβη του συστήματος χορήγησης Ινσουλίνης

τος και των ηλεκτρολυτικών διαταραχών

- Καρδιαγγειακή νόσος

- Αντιμετώπιση της υπεργλυκαιμίας με μικρές δόσεις

- Σοβαρός τραυματισμός

ινσουλίνης υποδόρια ή ενδοφλέβια

- Κατάχρηση οινοπνευματωδών

- Αντιμετώπιση της οξέωσης

- Άλλα σοβαρά νοσήματα (παγκρεατίτιδα)

- Αναγνώριση και αντιμετώπιση των καταστάσεων που

- Φάρμακα

προκάλεσαν τη ΔΚΟ.

- Κορτικοειδή

Η γρήγορη ενυδάτωση με ισότονο διάλυμα ΝaCl (0,9%)

- Πενταμιδίνη

αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της θεραπείας (το

- Συμπαθητικομιμητικά φάρμακα

πρώτο λίτρο χορηγείται συνήθως σε Ι ώρα). Η διόρθω

- Διουρητικά σε μεγάλες δόσεις

ση της υπεργλυκαιμίας πρέπει να είναι προοδευτική και

- Ορισμένα αντιψυχωσικά

χωρίς να προκαλεί απότομες διακυμάνσεις των τιμών

- Ναρκωτικά (Κοκαϊνη )

του σακχάρου. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη διόρ

πνευστικού κέντρου απο την οξέωση.
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θόν, ότι η καθυστερημένη διάγνωση της ΔΚΟ μπορεί να
οδηγήσει σε διαβητικό κώμα μή αναστρέψιμο . Για το
λόγο αυτό, δεν επιτρέπεται η απότομη και ταχεία διόρ
θωση της υπεργλυκαιμίας, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος
του εγκεφαλικού οιδήματος.
Η γνώση, η εμπειρία και η ενημέρωση σχετικά με το ΣΔ
έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε περιορισμό των
σοβαρών επιπλοκών.
Βιβλιογραφία
1. Krentz AJ, Nattrass M. Acute Metabolic Complications of Diabetes:
Οι άμεσοι συνεργάτες του κ. Ζούπα. Από δεξιά προς τα αριστερά: Φοίβος Γιαν
νακόπουλος, Νατάσα Τρουβά, Παναγιώτα Γκαρούτσου,Ταράουνε Ιμπραήμ,
Σοφία Λιώρη. Λείπουν η Όλγα Κεπαπτσόγλου, και η Κάρολ Μπαρρέττο- Θεο
χαροπούλου.

Diabetic Ketoacidosis, Hyperosmolar non-ketotic hyperglycaemia and
lactic acidosis In: JPick & G Williams Textbook of Diabetes 3rd edition,

θωση των διαταραχών του καλίου, διότι αν δεν δοθεί η

Blackwell science Ltd Oxford 2003 32:321-324

δέουσα προσοχή, το κάλιο είναι δυνατόν να μειωθεί σε

2. Newton CA, Raskin P. Diabetic Ketoacidosis in type 1 and type 2

επικίνδυνα επίπεδα. Η χορήγηση διττανθρακικών κρίνε
ται απαραίτητη όταν το Ph είναι< 7,0.
Η ΔΚΟ αποτελεί την κυρίαρχη παθολογική κατάσταση με

Diabetes Mellitus. Arch Intern Med 2004 ; 164 : 1925-1931.
3. Kitabchi AE, et al. Management of Hyperglycemic crisis in patients with

την οποία διαγιγνώσκεται για πρώτη φορά ο ΣΔ τύπου

Diabetes. Diabetes Care 2001-24; 131-153.

1. Πολλές φορές έχει παρατηρηθεί, ιδιαίτερα στο παρελ

4. Harrison's 15th edition Principles of Internal Medicine Vol.2, 2116-

Η άσκηση προλαμβάνει την εμφάνιση διαβήτη τύπου 2
Είναι πλέον γνωστό από επιδημιολογικές μελέτες ότι
ο κίνδυνος εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 είναι πολύ
μικρότερος σε άτομα που ασκούνται τακτικά. Το γεγο
νός αυτό επιβεβαιώθηκε από πρόσφατες πολυκεντρι
κές προοπτικές μελέτες που έγιναν σε ΗΠΑ, Καναδά,
Ιαπωνία, Κίνα, Φιλανδία, που έδειξαν ότι τα άτομα που
ασκούνται (τουλάχιστον 150' λεπτά την εβδομάδα με
ένταση που αναλογεί σε γρήγορο βάδισμα) υπόκει
νται σε μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου
2. Η ελάττωση του κινδύνου που επιτυγχάνεται με την
άσκηση είναι μεγαλύτερη από αυτήν που επιτυγχάνε
ται με δίαιτα πτωχή σε θερμίδες και λιπαρά ή με τη
χορήγηση μετφορμίνης. Από την άσκηση ωφελούνται
περισσότερο άτομα που είχαν υψηλό κίνδυνο εμφά
νισης διαβήτη, άτομα με παχυσαρκία, υπέρταση και
οικογενειακό ιστορικό διαβήτη.
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Επείγουσες καταστάσεις: υπογλυκαιμία
Όλγα Κεπαπτσόγλου, Ενδοκρινολόγος

Υ

πογλυκαιμία προκύπτει όταν το σάκχαρο αίμα
τος βρίσκεται κάτω από 50 mg/dl, άσχετα από

την παρουσία η απουσία συμπτωμάτων, λαμβάνο

ντας υπ’ όψιν ότι η κλινική βαρύτητα της υπογλυκαι
μίας δεν συμβαδίζει πάντα με τη βιοχημική υπογλυ
καιμία. Η πτώση του σακχάρου αίματος κάτω από 70

Όλγα Κεπαπτσόγλου, Πτυχιούχος
Ιατρικής Σχολής Κόρδοβας, Αργε
ντινής (1979) με Ειδικότητα Ενδο
κρινολογίας (1986). Συνεργάτης
Διαβητολογικής Κλινικής Θερα
πευτηρίου ΥΓΕΙΑ (1989-σήμερα).

mg/dl πρέπει να ευαισθητοποιήσει τον άρρωστο για
το ενδεχόμενο επικείμενης υπογλυκαιμίας.
Οι ασθενείς με ΣΔ τύπου 1, που υποβάλλονται σε
εντατικοποιημένα σχήματα ινσουλίνης, υπόκεινται
σε υψηλό κίνδυνο εμφάνισης

υπογλυκαιμίας. Ενώ

οι ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 εμφανίζουν ήπιες υπο
γλυκαιμίες, τα τελευταία χρόνια μερικοί από αυτούς
ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ

- Η λήψη αλκοόλ
- Η έναρξη της εμμήνου ρύσεως
- Η αμέσως μετά τον τοκετό περίοδος
- Η νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήμα
τος
- Η μειωμένη νεφρική λειτουργία
Πρώιμα συμπτώματα υπογλυκαιμίας, ή ήπιας υπογλυ
καιμίας: Εφίδρωση, Ρίγος, Αίσθημα πείνας, Ταχυ
καρδία. Ωχρότητα, Ζάλη, Κεφαλαλγία.
Η άμεση αντιμετώπιση γίνεται με τη χορήγηση 15
γρ. υδατανθράκων, κατά κύριο λόγο σε υγρή μορφή
(αναψυκτικό ή χυμός φρούτων). Αν δεν υπάρχει βελτί
ωση επαναλαμβάνεται η δόση μετά 15΄ λεπτά. Αν η
προγραμματισμένη λήψη τροφής πρόκειται να καθυ
στερήσει περισσότερο από 30΄λεπτά, θα πρέπει να
χορηγηθεί επιπλέον τροφή.
Η μέτρια υπογλυκαιμία εκδηλώνεται με:
- Σύγχυση
- Έλλειψη συντονισμού
- Αδυναμία συνεργασίας του ασθενή.
Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται άμεση χορήγηση

Γλυκαγόνη

γλυκόζης ή γλυκού στα ούλα και στην εσωτερική
πλευρά της παρειάς (ζάχαρη, μέλι). Αν δεν συνέλθει
ο άρρωστος σε 15΄ λεπτά απαιτείται χορήγηση γλυ

χρειάζονται εντατικοποιημένα σχήματα ινσουλινοθε

καγόνης. Αν καθυστερεί η λήψη τροφής, χορηγού

ραείας και εντάσσονται και αυτοί στην προηγούμενη

νται επιπλέον υδατάνθρακες και πρωτεΐνες.

κατηγορία.

Η βαριά υπογλυκαιμική κρίση, εκδηλώνεται με:

Κύριες αιτίες της υπογλυκαιμίας είναι:

- Απώλεια της συνειδήσεως

- Η υπερβολική δόση ινσουλίνης ή δισκίων

- Σοβαρή διαταραχή της νοητικής λειτουργίας

- Η ανεπαρκής ή ακατάστατη λήψη τροφής

- Σπασμούς

- Η άσκηση

.
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Απαιτεί ενδοφλέβια χορήγηση δεξτρόζης ή γλυκαγό

συχνά χρειάζεται τροποποίηση του πρωτοκόλλου

νης, άμεση κλήση ειδικού διαβητολόγου και χορήγη

θεραπείας και τροποποίηση ίσως του προγράμματος

ση τροφής μόλις συνέλθει ο άρρωστος.

μέτρησης του σακχάρου αίματος κατά τρόπο που να

Η υπογλυκαιμία μπορεί να προληφθεί με την ενημέ

βολεύει τον ασθενή. Επίσης, θα πρέπει να επανεξετά

ρωση του ασθενή και των οικείων του για τα σημεία

ζεται το πρόγραμμα άσκησης και διατροφής και να

και συμπτώματα, τα αίτια και την αντιμετώπιση της.

δίδονται συγχαρητήρια στον άρρωστο για να ενθαρ

Οι ασθενείς θα πρέπει:

ρύνεται, όταν αξιολογεί σωστά τα συμπτώματα και

- Να ελέγχουν τακτικά το σάκχαρό τους

εφαρμόζει έγκαιρα την πρέπουσα θεραπεία.

- Να εφαρμόζουν μόνοι τους τη θεραπεία με τις πρώ
τες ενδείξεις υπογλυκαιμίας

Βιβλιογραφία
1. Cryer SN et al. Hypoglycemia in Diabetes. Diabetes Care 2005,

- Να προσέχουν τις δόσεις ινσουλίνης

26: 1902-1912.

- Να τηρούν τις ώρες των γευμάτων

2. Leckie MK, et al. Frequency, Severity and Mobidity of

- Να έχουν μαζί τους ζάχαρη ή χυμούς φρούτων

Hypoglycemia Occuring in the Workplace in People with Insulin-

- Να έχουν πάντα μαζί τους την ταυτότητα διαβητι

Treated Diabetes. Diabetes Care 2006, 28, 1333-1338.

κού.

3. ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ, Ιωάννης

Όταν τα επεισόδια

υπογλυκαιμίας εμφανίζονταιι

Γ. Αλεβιζάτος, Τόμος Β, 693, Σακχαρώδης Διαβήτης, 2003

Οινόπνευμα και υπογλυκαιμία
Κατανάλωση ακόμη και μικρών ποσοτήτων οινοπνεύμα
τος μπορεί να διαταράξει την ικανότητα αναγνώρισης
της επερχόμενης υπογλυκαιμίας. Ακόμη και ελαφρά
μέθη μπορεί να συμβάλει σε διαταραχή απελευθέρω
σης της γλυκόζης αίματος σε άτομα με διαβήτη. Αυτό
αποδίδεται εν μέρει σε ελαττωμένη ανταπόκριση της
αυξητικής ορμόνης στην υπογλυκαιμία, που συνοδεύ
ει τη δηλητηρίαση με οινόπνευμα.
(Sherwin R. et al. Diabetic Med. 2007, 24:312- 316).

Νευρογενής η αιτιολογία το διαβήτη τύπου 1;
Για 30 και πλέον έτη ο διαβήτης τύπου 1 περιγράφεται
ως αυτοάνοσος πάθηση, κατά την οποία το ανοσοποιητι
κό σύστημα του οργανισμού προσβάλλει τα κύτταρα των
νησιδίων του παγκρέατος και αδρανοποιεί την ικανότητά
τους να παράγουν ινσουλίνη. Όμως παραμένει άγνωστο
τι ενεργοποιεί την επίθεση κατά του παγκρέατος. Σύμφω
να με πρόσφατα πειράματα σε ποντίκια ερευνητών στο
Τορόντο του Καναδά φαίνεται ότι σημαντικό ρόλο παίζει
το νευρικό σύστημα.
(Cell 2006, 127: 1123- 1135)

.

ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ Τόμος Β'

. Τεύχος 14 . Έτος 2007

Χαρακτηριστική παραμόρφωση του ποδιού που προκαλεί η
διαβητική νευροπάθεια

371

Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη

Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη
Η γλυκόζη έχει την ιδιότητα να αντιδρά μη ενζυμικά

κατάστασής τους, καθώς και για τις εγκύους, για την

με ορισμένες πρωτεϊνες, ανάλογα με τα αμινοξέα

πρόβλεψη του σωματικού βάρους του νεογνού. Στους

που αυτές περιέχουν. Η αντίδραση αυτή ονομάζεται

ήδη διαγνωσμένους διαβητικούς, η συσχέτιση των

γλυκοζυλίωση της πρωτεϊνης. Μεταξύ των πρωτεϊνών

τιμών της HbA1c και της γλυκόζης στο αίμα ανά τακτά

που γλυκοζυλιώνονται είναι και η αιμοσφαιρίνη HbA,
η οποία αποτελεί το 97% της Hb στον ενήλικα. Η σύν
δεση της γλυκόζης με την αιμοσφαιρίνη γίνεται μέσα
στα ερυθρά αιμοσφαίρια κατά τρόπον ευθέως ανάλο
γο με τα επίπεδα σαχάρου του αίματος.
Η γλυκοζυλιωμένη HbA είναι ασταθής, διασπάται εύκο
λα σε γλυκόζη και αιμοσφαιρίνη, όταν η συγκέντρωση
της γλυκόζης στο αίμα επανέρχεται στα φυσιολογικά
επίπεδα. Έχει μικρό χρόνο ημιζωής και μετά από 24
ώρες δεν ανιχνεύεται πλέον. Εάν όμως τα επίπεδα
της γλυκόζης στο αίμα παραμένουν υψηλά για μεγα

Χημικός τύπος του μορίου της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης.

λύτερο χρονικό διάστημα, μετατρέπεται σε σταθερό

χρονικά διαστήματα, δίνει πολύτιμες πληροφορίες για

προϊόν, την AbA1c, που είναι μη αναστρέψιμη και

την πορεία της θεραπείας. Υψηλές τιμές γλυκοζυλιω

παραμένει στα ερυθροκύτταρα μέχρι την καταστροφή

μένης αιμοσφαιρίνης δείχνουν ότι θα πρέπει να υιοθε

τους, που γίνεται μέσα σε 120 ημέρες.

τηθεί επιθετική πολιτική στην αντιμετώπιση του δια

Έχοντας πια σχηματισθεί, η τιμή της γλυκοζυλιωμέ

βήτη, όπως η έναρξη της ινσουλινοθεραπείας. Τιμές

νης Hb δεν επηρεάζεται από τις καθημερινές διακυ

HbA1c 6-7% δείχνουν πολύ καλή ρύθμιση του διαβήτη

μάνσεις των επιπέδων του σακχάρου στο αίμα. Στο

και τιμές κάτω του 6% δείχνουν άριστη ρύθμιση.

γεγονός αυτό έγκειται και η σημαντική της αξία για

Η σπουδαιότητα της HbA1c για τη διάγνωση και θερα

το μεταβολικό έλεγχο του σακχαρώδη διαβήτη. Ο δια

πεία του διαβήτη οδήγησε στην ανάπτυξη ποικίλων

βητικός άρρωστος παρουσιάζει ασταθή μεταβολική

μεθόδων προσδιορισμού της. Επειδή η γλυκοζυλίω

ισορροπία, καθώς τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα

ση της αιμοσφαιρίνης επιφέρει δομική αλλαγή της

και στα ούρα μπορούν να παρουσιάζουν μεγάλες δια

πρωτεϊνης στο χώρο, αλλά και μετατόπιση του ισοη

κυμάνσεις μέσα στο 24ωρο. Η HbA1c αποτελεί λοιπόν

λεκτρικού της φορτίου, λόγω της κατάληψης των ελεύ

πολύ καλό και αντικειμενικό δείκτη ελέγχου του διαβη

θερων αμινοομάδων από σάκχαρα, για μεγαλύτερη

τικού ασθενούς, καθώς δεν εξαρτάται από τη συνεργα

αξιοπιστία χρησιμοποιούνται πολλές και διαφορετικές

σία του ασθενή και την ώρα του τελευταίου γεύματος,

μέθοδοι. Στις μεθόδους αυτές πρέπει να λαμβάνεται

αλλά λειτουργεί σαν «αποθηκευμένη μνήμη» των επι

υπόψιν και η ύπαρξη του ασταθούς κλάσματος HbA,

πέδων της γλυκόζης στο αίμα, αντικατοπτρίζοντας τη

το οποίο πρέπει να απομακρύνεται, καθώς και να γνω

μέση τιμή αυτών για τους 2-3 προηγούμενους μήνες.

ρίζουμε εάν η μέθοδος αυτή το μετράει.

Η HbA1c πρέπει να ελέγχεται ανά τρίμηνο, όσος περί

Οι μέθοδοι ανίχνευσης της HbA1c βελτιώνονται συνε

που είναι ο χρόνος που απαιτείται για την ανανέωση

χώς για να παρέχουν όσο το δυνατόν ικανοποιητικό

του πληθυσμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

τερα αποτελέσματα, υπολογίζοντας πάντα το κόστος

Η χρησιμότητα της HbA1c είναι μεγάλη για τους νεο

και την ταχύτητα της μεθόδου.

διαγνωσμένους διαβητικούς, για την εκτίμηση της

Αγγέλα Αρώνη, Βιοχημικός
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Πλάτων Κεχαγιάς, Ουρολόγος
Οι πρώτες Επιτροπές Ιατρικής Ηθικής (ΕΗΔ) άρχι
σαν να ιδρύονται σε Νοσοκομεία των ΗΠΑ από το
1966. Η μεγάλη έκταση της κλινικής έρευνας οδή
γησε το Υπουργείο Υγείας, Παιδείας και Κοινωνικής
Πρόνοιας (U.S. Department of Health, Education and
Welfare) να συστήσει την ίδρυση σε ορισμένα Νοσο

Πλάτων Κεχαγιάς, Χειρουργός Ουρο
λόγος,

Υφηγητής

Πανεπιστημίου

Αθηνών, Αssistant Πανεπιστημίου
Παρισίων. Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη
το 1935. Ιατρική Σχολή Πανεπιστη
μίου Αθηνών (1952-1958). Ειδικότη
τα Χειρουργικής Ουρολογίας στο
Θεραπευτήριο Ευαγγελισμός (1960-

κομεία ομάδων πολλών ειδικοτήτων για να ορίζουν

1966). Μετεκπαίδευση στο νοσοκο

τις προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε η έρευνα να
μην αποβαίνει εις βάρος των αρρώστων1.

μείο Necker, Παρίσι. Από το 1972

Ήταν άλλωστε η εποχή που η Ιπποκρατική Ιατρική,

Από το 1996 έχει αναλάβει τη Διεύθυνση της Πρώτης Ουρολο

κατά την οποία ο γιατρός βοηθά τον άρρωστο «κατά
δύναμιν και κρίσιν» του, 2 υποχωρούσε μπροστά στα
δικαιώματα του αρρώστου, που περιλαμβάνονται
στη Χάρτα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την
οποία υιοθέτησε ο ΟΗΕ το 1949 και που απαιτούσαν
πλέον ενημέρωση του αρρώστου και συμμετοχή του
στις αποφάσεις για την υγεία του (informed consent).
Οι ΕΗΔ άσκησαν κυρίως συμβουλευτικό ρόλο πάνω
σε θέματα κλινικής έρευνας3. Ορισμένες από αυτές
συμπεριέλαβαν και ομάδες ελέγχου των ιστολογικών
παρασκευασμάτων (tissue committees), σε μια προ
σπάθεια να γίνει σαφές αν σε ορισμένες περιπτώσεις
το όφελος από την εγχείρηση υπερκαλύπτει τον κίν
δυνο από αυτήν.
Παρότι οι επιτροπές αυτές ιδρύονταν σε ολοένα και
περισσότερα νοσοκομεία, υπήρξαν και αντιρρήσεις
ως προς τις δραστηριότητές τους, σε ορισμένα μάλι
στα νοσοκομεία προκλήθηκαν σοβαρές καταστάσεις
που έφθασαν στα όρια πραγματικής κρίσης, κυρίως
διότι οι επιτροπές γινόταν αιτία να δημοσιοποιούνται
κατά κάποιο τρόπο, στοιχεία που δε θα έπρεπε. 4,5.
Αλλωστε υπήρξε επί μακρό σύγχυση ρόλων ανάμεσα
στις Επιτροπές Ηθικής, που έπαιρναν διάφορα ονόμα
τα, όπως Ethics Boards, Ethical Committees, Ethics
Commissions, με τις επιτροπές των κρισίμως νοσού
ντων (Critical Care Committees), και τις λεγόμενες
προγνωστικές επιτροπές (Prognostic Committees).
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εργάστηκε με τη σειρά στα νοσοκο
μεία "Ευαγγελισμός", "Αλεξάνδρα", "Αρεταίειο", "Ιπποκράτειο".
γικής Κλινικής του Θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ. Έχει πλούσιο συγ
γραφικό έργο που περιλαμβάνει 4 βιβλία, ένα εκ των οποίων,
το «Ουρολογία οικογενειακού γιατρού» βραβεύθηκε από την
Ακαδημία Αθηνών. Έχει 200 δημοσιεύσεις, οι 80 σε περιοδικά
του εξωτερικού. Είναι μέλος πολλών επιστημονικών ενώσεων,
όπως του Αμερικανικού Κολλεγίου Χειρουργών και της Διεθνoύς
Χειρουργικής εταιρείας.

Παρ’όλες τις ασάφειες, τις δυσχέρειες προσδιορι
σμού του αντικειμένου των και των αντιρρήσεων ως
προς αυτές, πολλά Αμερικανικά αλλά και Ευρωπαϊ
κά Νοσοκομεία τις διατηρούσαν εν ενεργεία, ιδίως
μετά τις επιθέσεις που δέχθηκε η ιατρική ως ηθικό
λειτούργημα8. Το 1975 άλλωστε αρχίζει η έκδοση
ειδικής Επιθεώρησης θεμάτων της ιατρικής ηθικής,
με μεγάλο μέρος των άρθρων της αφιερωμένο στις
Επιτροπές Ιατρικής Ηθικής9.
Τον Απρίλιο του 1983 συγκαλείται στην Ουάσιγκτον
διάσκεψη με θέμα τις Επιτροπές Ιατρικής Ηθικής,
όπου διατυπώνονται μάλλον απαισιόδοξες απόψεις
για τις επιτροπές αυτές.
Το 1984 όμως η Σύνοδος των εντεταλμένων Αντι
προσώπων της Αμερικανικής Ιατρικής Εταιρείας
(American Medical Association-AMA) με την απόφα
ση 70 (που συμπεριέλαβε τις αποφάσεις 1 και 157)
πρότεινε (και η ΑΜΑ συμφώνησε) τα εξής:
1) Τα Νοσοκομεία που επιθυμούν θα συγκροτήσουν
επιτροπές βιοηθικής με όρους που θα διαμορφωθούν
σε συνεργασία Ιατρών και Διοικητικών Συμβουλίων
ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του Νοσοκομείου, και
που θα έχουν σχέση με τη σύνθεση της επιτροπής,
τον προσδιορισμό του ρόλου της, της υπευθυνότη
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τάς της και αρμοδιότητάς της.

τις ΕΗΔ είναι οι αποφάσεις για διακοπή της μηχα

2) Οι επιτροπές αυτές θα συμβάλλουν στη λύση

νικής υποστήριξης της ζωής ενός αρρώστου σε

δυσχερών προβλημάτων αποκλειστικά ιατρικής δεο

τελικό στάδιο, διακοπή που σε κάποιες πολιτείες γίνε

ντολογίας και ηθικής, θα περιορίζονται όμως μέσα

ται υπό ορισμένες προϋποθέσεις δεκτή. Ορισμένες

στα εθελοντικά περιθώρια για προσφορά εκπαιδευτι

φορές οι ΕΗΔ στις ΗΠΑ ασχολήθηκαν με θέματα δια

κή και συμβουλευτική, χωρίς να παρεμβαίνουν στην

τήρησης στη ζωή παιδιών με μεγάλες συγγενείς ανω

πρωταρχική υπευθυνότητα του θεράποντος γιατρού

μαλίες. Στην πλειονότητά τους, οι επιτροπές αυτές

απέναντι στον άρρωστό του. Το Νομικό Συμβούλιο

συνεδριάζουν κατά πολύ αραιά χρονικά διαστήματα

της ΑΜΑ αποφάνθηκε ότι όπου συγκροτούνται τέτοι

(συνήθως άπαξ ή δις του έτους) και αποφεύγουν

ες επιτροπές θα είναι αμέτοχες αστικών ή ποινικών

να επεμβαίνουν διαρκώς στις αποφάσεις γιατρών

ευθυνών.
3) Το μέγεθος των επιτροπών αυτών εξαρτάται από

και αρρώστων, ώστε να μη γίνουν αντί λύση, μέρος
των προβλημάτων10. Υπήρξαν μάλιστα Νοσοκομεία,

τις ανάγκες του Νοσοκομείου, συνιστάται όμως

τα οποία, μετά από μια περίοδο λειτουργίας, κατάρ

να μην είναι πολυπρόσωπες γιατί δυσχεραίνεται η
λειτουργικότητά τους. Η επιλογή των μελών της Επι

γησαν τις επιτροπές αυτές, όπως το New Britain
Connecticut General Hospital5.

τροπής πρέπει να γίνει μεταξύ προσώπων ωρίμων,

Γενικώς στις ΗΠΑ δεν υπήρξε βεβαιότητα εάν πράγ

με αποδεδειγμένη προσήλωση στους κανόνες της

ματι οι ΕΗΔ μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό

ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας και με καλή φήμη

ρόλο στην βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας ενός

μεταξύ των συναδέλφων τους.
και οι αρμοδιότητες των επιτροπών αυτών.

Νοσοκομείου ή αν θα μετατραπούν σε «Illusion of
Choice»13. Ολοι πάντως συνέστησαν να προχωρούν
οι επιτροπές αυτές με πολύ προσεκτικά βήματα12.

5) Οι συστάσεις της επιτροπής δεν μπορεί να αντίκει

Παρά τα χρόνια που πέρασαν οι αβεβαιότητες για το

νται στο Νόμο. Πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη

ρόλο των ΕΗΔ εξακολουθούν να ισχύουν τόσο στις

οι θρησκευτικές ιδιαιτερότητες.

ΗΠΑ όσο και στην ΕΕ, και τούτο είναι φυσικό, αφού

6) Τα θέματα Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας που

η εντυπωσιακή πρόοδος της ιατρικής συχνά γεννά η

θα συζητούνται μπορεί να είναι: α) Θέματα που προ

ίδια αβεβαιότητες. Άλλωστε οι κατευθυντήριες γραμ

τείνονται από την πλειοψηφία των μελών. β) θέματα

μές και οι Νόμοι παρέχουν στοιχεία που αφορούν

προτεινόμενα από το Επιστημονικό Συμβούλιο (ΕΣ) ή

χαρακτηριστικά μέρη της Ιατρικής Ηθικής και Δεοντο

το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ). γ) Θέματα που προτεί

λογίας, πουθενά όμως δεν δίδουν σαφή ορισμό της.

νονται από τους θεράποντες ιατρούς (ή άλλους εργα

Μετά τις σημαντικές δημοσιεύσεις της 10ετίας του

ζομένους επαγγελμάτων υγείας), τους αρρώστους

`80, οι πρόσφατες αξιόλογες δημοσιεύσεις ασχολού

και τους συγγενείς των αρρώστων.

νται με όλως εξειδικευμένα θέματα Iατρικής Ηθικής

Οι συστάσεις και εισηγήσεις θα δίδονται μέσω ΔΣ-

και Δεοντολογίας όπως η δυνατότητα ηλεκτρονικής

ΕΣ. Οπωσδήποτε οι συστάσεις της ΕΗΔ πρέπει να

αλληλογραφίας μεταξύ ιατρού-αρρώστου και τα

μην αντιβαίνουν στην τακτική του Νοσοκομείου. Οι
συστάσεις της επιτροπής10 δεν θα είναι υποχρεω

δώρα της φαρμακευτικής βιομηχανίας προς τους

τικές για το Νοσοκομείο, το ΔΣ, το ΕΣ, τους συνερ
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Δομή του ενζύμου που παρέχει ελπίδες θεραπείας του διαβήτη και της Alzheimer
Ο Wei- Jen Tang και οι συνεργάτες του στο Πανεπι

ρει γονιδιακές μετατροπές που είχαν ως αποτέλεσμα

στήμιο του Σικάγου ανέλυσαν πρόσφατα τη στερεο

την ενίσχυση της δράσης του ενζύμου κατά 30 - 40

σκοπική δομή του ενζύμου

φορές. Ελπίζεται ότι σύντο

που αποδομεί την ινσουλίνη,

μα θα ανακαλυφθούν φάρμα

αλλά και του β αμυλοειδούς,

κα με ανάλογη δράση, που

της αμυλίνης και της γλυκα

χορηγούμενα σε ασθενείς με

γόνης. Το ένζυμο αυτό είχε

Alzheimεr θα καταστρέφουν

ανακαλυφθεί το 1949 από

το β αμυλοειδές και θα απο

τον Arthour Mirsky, ο οποίος

τρέπουν το σχηματισμό των

διατύπωσε την άποψη ότι

αμυλοειδών πλακών.

η παρακώλυση της δράσης

http://www-news.uchicago.

του ενζύμου θα μπορούσε

edu

να βοηθήσει τους διαβητι

Υπενθυμίζεται ότι η πρω

κούς, γιατί θα είχε ως συνέ

τογενής δομή του μορίου

πεια την παράταση της δρά

της ινσουλίνης αναλύθηκε

σης της ινσουλίνης. Έκτοτε

από το Βρετανό Frederick
Sanger, και η στερεοσκοπική

όλες οι προσπάθειες προς
την κατεύθυνση αυτή απέβη
σαν άκαρπες.
Με την ανάλυση όμως της

Σχηματική παράσταση της δομής του ενζύμου που αποδομεί την ινσου
λίνη. Στην εικόνα η επιφάνεια του μορίου του ενζύμου είναι κίτρινη,
το C άκρο κόκκινο και το Ν άκρο πράσινο. Το β αμυλοειδές που έχει
παγιδευτεί στο κέντρο του μορίου του ενζύμου είναι μπλέ.

του εικόνα από την επίσης
Βρετανίδα Dorothy Crowford
Hodgkin. Για τις ανακαλύ

δομής και του τρόπου λειτουργίας του ενζύμου από

ψεις τους αυτές οι δύο ερευνητές τιμήθηκαν με το

τους ερευνητές στο Σικάγο, οι ελπίδες για τη θερα

βραβείο Νόμπελ.

πεία το σακχαρώδη διαβήτη και της Alzheimer έχουν
αναπτερωθεί. Ήδη οι εν λόγω ερευνητές έχουν επιφέ

.

ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ Τόμος Β'

. Τεύχος 14 . Έτος 2007

		

 

