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Παζνινγίαο-Γηαβεηνινγίαο  



Τύπνη Σαθραξώδε Γηαβήηε 

•ΣΓ ηύπνπ 1  

•ΣΓ ηύπνπ 2 

•Κπήζεσο 

 

•Σπάληεο κεηαιιάμεηο (ΜΟDY) 

 

•Γεπηεξνπαζήο ΣΓ 

–Παζήζεηο παγθξέαηνο 

–Δλδνθξηλνπάζεηεο 

Eξγαζη. Γηάγλσζε 

Γιπθόδε >126 mg/dl 

GTT παζνινγηθή 

2h>200 mg/dl 

Οξηαθέο 

  ΗGT 2h 140-200 

  IFG  110-126 



Ο ΣΓ ηύπνπ 1 είλαη πεξίπνπ ην 1/10  

ηνπ ΣΓ ηύπνπ 2 ζε δηαγλώζεηο 

Οη επηπινθέο ηνπ ΣΓ είλαη θνηλέο θαη ζηνπο δύν ηύπνπο ΣΓ 

κε δηαθνξέο ζηε ζπρλόηεηα θαη ηνλ ρξόλν εκθάληζεο  

Γελ ππάξρεη ήπηνο δηαβήηεο.  

Οζνλδήπνηε «ήπηνο» 

δπλεηηθά πξνθαιεί επηπινθέο 
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Δπηδεκηνινγία ηνπ Σ. Γηαβήηε 

Απμεηηθή ηάζε 



Απμεηηθή ηάζε ηνπ ΣΓ 

• Οθείιεηαη θαηά κέγηζην βαζκό ζηελ αύμεζε 

ηνπ ΣΓ ηύπνπ 2 (παρπζαξθία, ηξόπνο δσήο) 

 

• Πηζαλώο λα ηξνπνπνηεζεί αλ ε νηθνλνκηθή 

θξίζε ζπλερηζηεί επί καθξόλ 



Φξόληεο επηπινθέο ηνπ ΣΓ 

Αμθιβληζηροειδοπάθεια 

Νεσροπάθεια 

Νεθροπάθεια 

Δερμαηικές 

 

Μακροαγγειοπάθεια 

    Προζβάλλονηαι αρηηρίες  

 κάηω άκρων 

 καρδιάς 

 εγκέθαλοσ  

 λοιπές αρηηρίες 



American Diabetes Association, Vital Statistics 1996 

Κύξηα αηηία ηύθισζεο 

ζε ελήιηθεο 

Αθξσηεξηαζκνί 

15 - 40x 

Καξδηαγγεηαθά αίηηα  

θαη ΑΔΔ 

2 - 4x 

Κύξηα αηηία ΦΝΑ 

ηειηθνύ ζηαδίνπ 

Ο ΣΓ πξνθαιεί αλαπεξίεο θαη 

ζλεηόηεηα 



Αξηεξηαθέο ζξνκβώζεηο 

Έλκη και γάγγραινα 



 

ΗΠΑ ηλικίες 55 ως 64 από 1971 ως 1975  

Gu K, et al. Mortality in adults with and without diabetes in a national cohort of the US population, 1971-1993. 

Diabetes Care 1998;21:1138-45. 
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Ελάηηωζη προζδοκίμοσ επιβίωζης 

 



Πξνζνρή 

• Καηά ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο δελ 

πξέπεη λα γίλεηαη ζύγρπζε ηεο άλνηαο 

γεληθώο κε ηε λόζν ηνπ Αlzheimer 

• Κάζε άλνηα δελ νθείιεηαη ζε λόζν Αlzheimer 

• Υπάξρνπλ δεκνζηεύζεηο κε ζύγρπζε ησλ 

όξσλ 

  



Πηζαλέο κνξθέο άλνηαο ζηνλ ΣΓ 

• Κάζε αηηηνινγηθή κνξθή άλνηαο είλαη πηζαλή 

 

• Όρη κεγάιε ζπρλόηεηά ζθέηεο λόζνπ 

Αlzheimer 

 

• Σπρλόηεξε ε αγγεηαθή άλνηα 

Heitner J et al. Neurology 1997;49:1306 

Alafuzoff I et al. Neuropathol Appl Neurobiol 2009;35:60 



Βνζξησηά κηθξνέκθξαθηα 
{κηθξέο αγγεηαθέο ζξνκβώζεηο} 

Έλκη και γάγγραινα 

Σησπειά αγγεηαθά  

Θξνκβσηηθά επεηζόδηα 



Παξνδηθέο κνξθέο άλνηαο ζηνλ ΣΓ 

• Σηε δηάξθεηα ππνγιπθαηκίαο 

 

• Σε νξζνζηαηηθή ππόηαζε (λεπξνπάζεηα ΑΝΣ) 

 

• Σε κεγάιε αθπδάησζε κε ζεκαληηθή 

ππεξγιπθαηκία (Γιπθόδε >500 mg/dl                       

-Υπεξσζκσηηθή θαηάζηαζε)  

 

• Σε αδηάγλσζην ππνζπξενεηδηζκό 

 

 ΑΝΣ=Αστόνομο Νεσρικό Σύστημα 



Eπίδξαζε πηώζεο γιπθόδεο 

Έθθξηζε αδξελαιίλεο  ζε 68 mg 

Ννεηηθή έθπησζε         ζε 49 mg 

ΖΔΓξαθηθά επξήκαηα  ζε 36 mg 

Γηαηαξαρή ζπλείδεζεο ζε 27 mg 

(θώκα)  



Άγρνο 

Nεπξηθόηεηα 

Παικνί 

Tξόκνο 

Πείλα 

Eθίδξσζε 

Ωρξόηεηα 

Aηζζεκα ζεξκόηεηαο 

 

Aδπλακία  πλεπκ. ζπγθεληξώζεσο 

Σύγρπζε 

Zάιε 

Aηκσδία πεξηζηνκαηηθή 

Yπλειία  

Kόπσζε  

Γπζθνιία ζηελ νκηιία  

Γηαηαξαρέο ηεο νξάζεο 

Aιιαγή  ζπκπεξηθνξάο 

Pίγνο  

Παξνδηθή εκηπιεγία 

Aθαζία 

Σπαζκνί  

Kώκα. 
 

Nεπξνγελή Nεπξνγιπθνπεληθά 

. 
 

Kαηάηαμε ησλ ππνγιπθαηκηθώλ 

ζπκπησκάησλ 



Αύμεζε ζπρλόηεηαο άλνηαο κεηά 

από βαξηέο ππνγιπθαηκίεο 

 1 επεηζόδην ζρεηηθόο θίλδπλνο  1.26  

 2 επεηζόδην ζρεηηθόο θίλδπλνο  1.80  

 3 ή >3 επεηζόδηα ζρεηηθόο θίλδπλνο 1.94 

Whitmer RA. JAMA. 2009;301:1565 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hypoglycemic%20Episodes%20and%20Risk%20of%20Dementia%20in%20Older%20Patients%20With%20Type%202%20Diabetes%20Mellitus


Δπηδεκηνινγηθά ζηνηρεία άλνηαο 

• Σπρλόηεηα ηεο άλνηαο    

–  1% ζε ειηθία 60 εηώλ 

–    3,6% ζε ειηθίεο > 65 εηώλ (αλαθ. θ. Τζνιάθε) 

–  Γηπιαζηάδεηαη θάζε 5 ρξόληα (άξα 2% ζηα 65) 

–  30-50% ζηα 85 ρξόληα 

• 4th αηηία ζαλάηνπ ειηθησκέλσλ 

• Πξνζδόθηκν επηβίσζεο κεηά ηε δηάγλσζε 3-15 ρξόληα 

ή ιηγόηεξα 



Σπρλόηεηα ΣΓ ηύπνπ 2 
ζε ειηθίεο άλσ ησλ 70 εηώλ 

• Σπρλόηεηα ΣΓ ηύπνπ 2 από 8-18% 

 

• Άξα ζπρλή ζπλύπαξμε ΣΓ κε κεγάιε ειηθία 

 

• Αιιά ν ΣΓ κεηώλεη ην πξνζδόθηκν επηβίσζεο 

(αξλεηηθή επίδξαζε ζηε ζπρλόηεηα άλνηαο) 



Νόζνο Αlzheimer 

• Πεξίπνπ  60-70% πεξηπηώζεσλ άλνηαο 

• Παξάγνληεο θηλδύλνπ   

– Μεγάιε ειηθία 

– Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό  

• (e4 αιιήιηνΑpν-Δ θαη άιιεο ρξσκνζσκηθά 

κεηνλεθηήκαηα) 

• 3πιάζηνο θίλδπλνο ζε ζπγγελή 1st βαζκνύ 

• Γπλαίθεο>άλδξεο 

– > Φακειό επίπεδν κόξθσζεο 

– > Κάθσζεο θεθαιήο   

 
ΑΠΟ-Ε= αποπρωτεΐνη Ε, λιποπρωτεΐνης Ε 



Παζνγέλεηα λόζνπ Alzheimer 

• Νεπξνεθθύιηζε ιόγσ ηεο ηνμηθήο επίδξαζεο 

ζπζζώξεπζεο αδηάιπησλ Αβ42 

• Γπζιεηηνπξγία ησλ πξνδξόκσλ πξσηετλώλ 

κεηαβνιηζκνύ ακπινεηδνύο  

• Παζνινγηθόο κεηαβνιηζκόο ακπινεηδνύο 

• Μεηαβνιηζκόο ηεο ΤΑU πξσηεΐλεο 

• Παζνινγηθή κεηαθνξά πξσηετλώλ 

• Οκνηόζηαζε βαξέσλ κεηάιισλ? 

  



Πξνηεηλόκελνη θνηλνί κεραληζκνί  

Νόζνπ Αlzheimer  θαη ΣΓ 

• Αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε 
– Μεηνλεθηηθή ζεκαηνδόηεζε ππνδνρέσλ ηλζνπιίλεο 

– Μεηνλεθηηθή θάζαξζε ησλ Αβ κέζσ IDEs (έλδπκα πνπ απνηθνδνκνύλ 

ηελ ηλζνπιίλε) 

• Μεηνλεθηηθόο κεηαβνιηζκόο γιπθόδεο 

– Μεησκέλε Ο-GlcNAculation Υπεξθσζθνξπιίσζε ΤΑU 

• Γιπθνδπιίσζε πξσηετλώλ (ΑGEs) 

• Φξόληα ήπηα θιεγκνλή (CRP +), νμεηδσηηθό ζηξεο 

• Δληζρπκέλε δξάζε γιπθνθνξηηθνεηδώλ 

• Αλεπάξθεηα εγθεθαιηθώλ αγγείσλ 

 



Δπίδξαζε ηλζνπιίλεο ζηε 

θσζθνξπιίσζε ηεο πξσηεΐλεο ΤAU 

• Φνξήγεζε ΣΕΤ (νπζίαο πνπ ειαηηώλεη ηελ έθθξηζε 

ηλζνπιίλεο) ζε πνληίθηα πξνθαιεί αύμεζε 

θσζθνξπιίσζεο ηεο πξσηεΐλεο ΤAU θαη απμάλεη 

ηελ παξαγσγή β-ακπινεηδνύο 



Έιιεηςε ζπζρέηηζεο κε ΖBA1c 

• H HBA1c (κηα ηηκή???) δελ ζρεηίδεηαη κε γλσζηηθή 

έθπησζε ζηα επόκελα 6 ρξόληα ζε κεζήιηθεο (56+/- 

5 έηε) 
Christman AL et al. Diabetologia 2011;54:1645 

 

 



Μειέηεο ΣΓ θαη άλνηαο 

• Ζ ζπλύπαξμε δηαβήηε ζπζρεηίδεηαη κε βξαδύηεξν 
ξπζκό έθπησζεο ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο ζε άηνκα 
κε Αlzheimer 

                                  Sanz C et al. Neurology 2009;73:1359 

 

• Ο Σ.Γ. απμάλεη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ήπηαο  

γλσζηηθήο έθπησζεο αιιά θαη ηεο άλνηαο 

                          Velaudhan L et al. Br J Psychiatry 2010;196:36  

 

• Ο ΣΓ δελ απμάλεη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ήπηαο 
γλσζηηθήο έθπησζεο αιιά επηηαρύλεη ηελ εκθάληζε 
άλνηαο 

                             Weili Xu et al. Diabetes 2010;59:2928  

 

 
 



Γηαβήηεο θαη ήπηα γλσζηηθή 

έθπησζε (ΖΓΔ) 

• Aπό 334 άηνκα ΣΓ κε Αξρόκελε γλσζηηθή 

έθπησζε (ΖΓΔ)  

– 47,9% είραλ ακλεζηαθή ΖΓΔ 

– 52,1 % είραλ κε ακλεζηαθή ΖΓΔ 

Luchsinger JA et al. Arch Neurol 2007;64:570 



Αγγεηαθή άλνηα 

Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα θιηληθώο αζαθή 

Αιιεινεπηθάιπςε κε λόζν ALZHEIMER 

              Παξάγνληεο θηλδύλνπ 

Μεγάιε ειηθία 

Α > Γ     θαη    Νέγξνη > Λεπθνί 

Αξηεξηαθή Υπέξηαζε 

Κάπληζκα  

Κνιπηθή καξκαξπγή 

ΣΓ ηύπνπ 2  

Γπζιηπηδαηκία 

Σε επηδώληεο αγγεηαθώλ εγθεθαιηθώλ 

επεηζνδίσλ 9πιάζηα ζπρλόηεηα αγγεηαθήο 

άλνηαο 

 



Σπζρεηίζεηο Σαθραξώδε Γηαβήηε  

κε λόζν Alzheimer ζε άηνκα κε ΑΠΟ-Δ 4 

Άιινη βξίζθνπλ 

 

Irie F, et al. Arch Neurol 2008;65:89–93 

 

Peila R, et al. Diabetes 2002; 51:1256–1262 

 
 Άιινη δελ βξίζθνπλ 

 

Akomolafe A, et al. Arch Neurol 2006; 63:1551–1555 

 

MacKnight C, et al.Dement Geriatr Cogn Disord 2002;14:77–83 



 

Αηηίεο δηάζηαζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο 

 

• Γπζθνιία δηάθξηζεο Αlzheimer έλαληη Αγγεηαθήο 

άλνηαο επί δηαβεηηθώλ αηόκσλ 

 

• Μεησκέλν πξνζδόθηκν επηβίσζεο αηόκσλ κε ΣΓ 

 

• Φπιεηηθέο δηαθνξέο 

 

• Γηαθνξεηηθή Μεζνδνινγία 

 

 



Καλαδηθή κειέηε 2002 
 

• 5,574 άηνκα ρσξίο γλσζηηθή κεηνλεμία,  

παξαθνινπζήζεθαλ επί 5 ρξόληα 

                                

Σπκπεξάζκαηα 

• Παξά ηελ απμεκέλε αλαγλώξηζε ησλ αγγεηαθώλ παξαγόλησλ ζηε 

λόζν ηνπ Alzheimer, δελ βξέζεθε ζπζρέηηζε ΣΓ θαη λόζνπ 

Alzheimer   

• Ο ΣΓ ζπλδέζεθε κε πεξηπηώζεηο αγγεηαθήο γλσζηηθήο κεηνλεμίαο. 

 

 

 

    (MacKnight, et al. Dement Geriatr Cogn. Disord.  2002;14:77) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12145454
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12145454
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12145454
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12145454


Έιιεηςε ελανπνζέζεσλ β ακπινεηδνύο 

ζε εγθεθάινπο δηαβεηηθώλ αηόκσλ 

Heitner J, Dickson D (1997)  

Diabetics do not have increased Alzheimer-type pathology compared with 

age-matched control subjects. A retrospective postmortem 

immunocytochemical and histofluorescent study. Neurology 49:1306–1311 

diabetes is not a risk fatter for Alzheimer-type pathology and suggest that factors 

other than Alzheimer's disease are responsible for cognitive impairment  in 

diabetics.  

Alafuzoff I, et al. (2009)  

Beta-Amyloid deposition in brains of subjects with diabetes. Neuropathol Appl 

Neurobiol 35:60–68 

 the brains were not influenced by hyperglycaemia when comparing 134 diabetic 

with 567 non-diabetic subjects.  



Γηαηξνθή θαη λόζνο Alzheimer 

• Γηαηξνθή πινύζηα ζε σκέγα-3 ιηπαξά νμέα,  

    (ζνινκόο, ζθνπκπξί, θαξύδηα), θαίλεηαη 

λα κπινθάξεη επηδξάζεηο ηνπ γνληδίνπ ApoE4 

 

• Απηή ε δηαηξνθή ζπζηήλεηαη θαη ζηα δηαβεηηθά άηνκα 

Με ην γνλίδην ApoE4  απμάλεηαη ζεκαληηθά 

 ν θίλδπλνο εθδήισζεο λόζνπ ηνπ Αlzheimer 

Βξίζθεηαη ζε 50% ησλ αζζελώλ όισλ ησλ  

Αlzheimer θαη ζε πεξίπνπ 15% ηνπ πιεζπζκνύ. 

 



Σρέζε ΣΓ  ηύπνπ 2  

απώιεηαο νδόλησλ θαη άλνηαο 

 

Τα δηαβεηηθά άηνκα πνπ έρνπλ πνιιά ρακέλα 

δόληηα παζαίλνπλ ζπρλόηεξα άλνηα 

Batty GD, et al; On behalf of the ADVANCE Collaborative group.  

Eur Psychiatry. 2011 Sep 30.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Batty%20GD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22On%20behalf%20of%20the%20ADVANCE%20Collaborative%20group%22%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21964484


Δπίδξαζε ζηνλ εγθέθαιν 

παρύζαξθσλ εθήβσλ 

Μειέηε κε ΜRI έδεημε ζε παρύζαξθνπο εθήβνπο 

ειάηησζε ηεο κάδαο ηεο εγθεθαιηθήο ιεπθήο νπζίαο, 

αύμεζε ηνπ ρώξνπ ηνπ ΔΝΥ ηδίσο ζηνλ κεησπηαίν 

ινβό, αιιά όρη κείσζε ηεο θαηάο νπζίαο. 

    

Υau PL et al. Diabetologia 2010;53:2298 

Bruehl et al. Neurosci Med 2011;2:34 



 Δηήζην θόζηνο 

Υπέξηαζε 

Γηαβήηεο 

Alzheimer's 

Σρηδνθξέληα 

Αθξάηεηα νύξσλ 

ΦΑΠ 

Σπκθ θαξδ αλεπ 

Οζηενπόξσζε 

Μεηεκθξαγκαηηθά 

HIV 
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Aξρηθή 

ζεξαπεία 

Ομείεο 

επηπινθέο 

Φξόληεο  

επηπινθέο 

Euro 

Έηε 

Decision Resources, "Decision Base--Final Report", Vols. II-X. 

Τν θόζηνο ηνπ Σ. Γηαβήηε 

ζπγθξηηηθά κε άιια λνζήκαηα 



Κόζηνο ηαηξηθήο θξνληίδαο ζηηο 

ΖΠΑ 

• Σαθραξώδεο δηαβήηεο 

 174 δηζεθαηνκύξηα $    

 

•  Νόζνο Αlzheimer 

 > 180 δηζεθαηνκύξηα $  



Άλνηα θαη δηαβήηεο 

• Ο ΣΓ δπζθνιεύεη ηε δσή ελόο αηόκνπ  

                                                    (ζεξαπείεο, δίαηηεο) 

 

• Άλνηα, θπξίσο αγγεηαθήο αηηηνινγίαο,  ζπκβαίλεη 

ζπρλά ζε άηνκα κε ΣΓ ηύπνπ 2 

 

• Ζ ζπλύπαξμε δηαβήηε θαη άλνηαο δπζθνιεύεη ην 

έξγν ηνπ γηαηξνύ θαη είλαη δηπιή αηπρία γηα ηνλ 

αζζελή θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ 



Γηαβήηεο- άλνηα- λόζνο Alzheimer 

• Ο ΣΓ κπνξεί λα πξνθαιέζεη γλσζηηθή έθπησζε ζε 

κεγάιε ειηθία ή λσξίηεξα αλ ε ξύζκηζή ηνπ είλαη 

θαθή 

• Αλ νη αξηεξηαθέο εκθξάμεηο ζε δηαβεηηθά άηνκα 

επηπιέμνπλ ηε λόζν Alzheimer απηή εμειίζζεηαη 

ηαρύηεξα 

• Έιεγρνο ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο θαη ξύζκηζε ηνπ 

δηαβήηε κπνξεί λα πξνζθέξνπλ πξνζηαζία από 

γλσζηηθή αλεπάξθεηα όπσο θαη από ηηο άιιεο 

επηπινθέο ηνπ ΣΓ  



• Απαηηείηαη ελεξγεηηθή αλαδήηεζε 

πεξηπηώζεσλ κεησκέλεο γλσζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο κεηαμύ αηόκσλ κε ΣΓ ηύπνπ 2 

• Απαηηείηαη αλαδήηεζε πεξηπηώζεσλ 

παξνδηθώλ κνξθώλ άλνηαο θαη ζρεηηθή 

ζεξαπεία ηνπο 

 

Αλαδήηεζε Άλνηαο ζε ΣΓ άηνκα 



Πξαθηηθά απιά κέηξα βνεζνύλ (1) 

Σσκαηηθή άζθεζε 

– Γηα ηνπο ειηθησκέλνπο 30-45 ιεπηά πεξπάηεκα αξθεί 

Πλεπκαηηθέο αζθήζεηο 

– Σθάθη 

– Δπηηξαπέδηα παηρλίδηα 

– Παζηέληδεο 

– Σηαπξόιεμα- πάδι 

– Πνηθηιία ελαζρνιήζεσλ- όρη κνλνηνλία 

– Δπράξηζηα ρόκπη 

Κνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο- επξύηεξε νηθνγέλεηα 



Πξαθηηθά απιά κέηξα βνεζνύλ (2) 

• Απνθπγή ππεξβνιηθήο παρπζαξθίαο 

• Απνθπγή ρξήζεο εξεκηζηηθώλ 

• Φξνληίδα γηα ζσζηή δηάξθεηα ύπλνπ  

• Σπρλέο αιιαγέο πεξηβάιινληνο 

• Γηαηξνθή κεζνγεηαθή 

• Απνθπγή θαπλίζκαηνο 

 



Δπραξηζηώ γηα 

ηελ πξνζνρή ζαο 


