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Σημαντική σημείωση: Η Ιατρική είναι μια επιστήμη που αλλάζει διαρκώς ως αποτέλεσμα συνεχούς εξέλιξης. Η έρευνα και η 
κλινική πείρα διευρύνουν συνεχώς τις γνώσεις μας, ιδίως δε όσες αφορούν τη σωστή θεραπευτική αγωγή και φαρμακοθεραπεία. 
Όσον αφορά τις όποιες αναφορές γίνονται στο ανά χείρας βιβλίο σε δοσολογίες ή μορφές χορήγησης, οι αναγνώστες μπορούν 
να είναι βέβαιοι ότι οι συγγραφείς, οι επιμελητές και ο εκδότης κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουν ότι 
τα προτεινόμενα φάρμακα και οι δοσολογίες που περιέχονται στο παρόν κείμενο είναι σύμφωνα με τις συστάσεις και πρακτικές 
που ίσχυαν κατά τον χρόνο της έκδοσης. Ωστόσο, με δεδομένη την συνεχή έρευνα, τις αλλαγές στη νομοθεσία και τη διαρκή 
ροή πληροφοριών σχετικά με τις φαρμακευτικές αγωγές και τις αντιδράσεις στα φάρμακα, συνιστάται στον αναγνώστη να 
ανατρέχει στο ένθετο κάθε φαρμάκου για τυχόν αλλαγές στις ενδείξεις και τη δοσολογία και για πρόσθετες προειδοποιήσεις 
και προφυλάξεις. Οι συγγραφείς, οι επιμελητές και ο εκδότης δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις ή για 
οποιαδήποτε συνέπεια από την εφαρμογή των πληροφοριών που περιέχει το παρόν βιβλίο και δεν παρέχουν καμία εγγύηση, 
ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με την ισχύ, την πληρότητα ή την ακρίβεια των περιεχομένων της έκδοσης. Η εφαρμογή 
των εν λόγω πληροφοριών σε μια δεδομένη περίσταση εναπόκειται στην επαγγελματική ευθύνη του θεράποντος. Κάθε 
αναγνώστης/χρήστης καλείται να εξετάσει προσεκτικά τα φυλλάδια των παρασκευαστών που συνοδεύουν κάθε φάρμακο, και 
να ελέγχει, συμβουλευόμενος κάποιον ιατρό ή ειδικό εάν είναι αναγκαίο, κατά πόσο τα σχήματα δοσολογίας που παρατίθενται 
σε αυτό ή οι αντενδείξεις που αναφέρονται από τους παρασκευαστές διαφέρουν από τις αναφορές που γίνονται στο ανά χείρας 
βιβλίο. Η αντιπαραβολή αυτή είναι ιδιαιτέρως σημαντική στην περίπτωση φαρμάκων που είτε χρησιμοποιούνται σπάνια είτε 
έχουν κυκλοφορήσει πρόσφατα στην αγορά. Τον κίνδυνο και την ευθύνη για κάθε σχήμα δοσολογίας ή τρόπο χορήγησης που 
χρησιμοποιείται αναλαμβάνει πλήρως ο ίδιος ο αναγνώστης/χρήστης. Οι συγγραφείς και οι εκδότες καλούν τους αναγνώστες/
χρήστες να αναφέρουν στους εκδότες κάθε τυχόν απόκλιση ή ανακρίβεια που υποπίπτει στην αντίληψή τους. Κάποιες από τις 
ονομασίες, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα κατατεθέντα σχέδια που αναφέρονται στο ανά χείρας βιβλίο αποτελούν σήματα 
κατατεθέντα ή αποκλειστικές ονομασίες, καίτοι στο κείμενο δεν γίνεται πάντοτε αναφορά στο γεγονός αυτό. Ως εκ τούτου, η 
παράθεση μιας ονομασίας που δεν χαρακτηρίζεται ως αποκλειστική δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως δήλωση του εκδότη ότι 
πρόκειται για κοινόχρηστη ονομασία.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ 
η αναδημοσίεση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική, η μετάφραση, απόδοση κατά παράφραση, διασκευή ή 

εκμετάλλευση του περιεχομένου του βιβλίου με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή 
άλλον οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγής έργου λόγου ή τέχνης χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Νόμου 2121/1993, της Διεθνούς Σύμβασης Βέρνης-Παρισιού, που κυρώθηκε με το Ν.100/1975 και τους 

κανόνες του Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα. Επίσης απαγορεύεται η αναπαραγωγή της στοιχειοθεσίας, εξωφύλλου 
και γενικότερα της όλης αισθητικής εμφάνισης του βιβλίου, με φωτοτυπικές, ηλεκτρονικές, ή οποιεσδήποτε άλλες μεθόδους, 

σύμφωνα με το άρθρο 51 του Νόμου 2121/1993.



Στη μνήμη των Στέργιου και Νικόλαου Δούμπα*

* Ο πατέρας του συγγραφέα Θεόδωρος Καραμήτσος, γεννήθηκε στις Σέρρες το 1880
 και σπούδασε Ιατρική στη Γερμανία με κληροδότημα «Δούμπα». Αν δεν υπήρξε αυτό το κληροδότημα, ίσως 

δεν θα είχε γίνει ιατρός ο συγγραφέας και κατά συνέπεια δεν θα είχε γραφτεί αυτό το βιβλίο. 





H Iατρική γνώση αυξάνεται με ρυθμούς τους οποίους είναι πια δύσκολο να παρακολουθεί ένας άνθρωπος, 
ακόμη και στα πλαίσια της ειδικότητάς του. Oι ιατρικές ειδικότητες διαχωρίστηκαν ήδη σε διάφορες 
υποειδικότητες. Nοσήματα, τα οποία προσβάλλουν σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού, όπως είναι ο 
σακχαρώδης διαβήτης και η υπέρταση, αποτελούν ήδη αναγνωρισμένες, στη συνείδηση του κόσμου, 
ειδικότητες. Όμως, ακόμη και στο, εκ πρώτης όψεως, στενό πλαίσιο ενός νοσήματος, η συγγραφή ενός βιβλίου 
αναφοράς αποτελεί ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα, ιδίως όταν κατά το πλείστον γίνεται από ένα συγγραφέα. Tο 
έργο αυτό καθίσταται πιο δύσκολο και κοπιώδες, όταν περιλαμβάνει εκτεταμένη βιβλιογραφία εντός κειμένου, 
όπως έγινε στη Διαβητολογία. H προγενέστερη συγγραφική πείρα, η εξάντληση του δεύτερου βιβλίου μου 
Σακχαρώδης διαβήτης από τη θεωρία στην πράξη, τα θετικά σχόλια πολλών συναδέλφων και η παρακίνησή 
τους για ένα τρίτο βιβλίο, αποτέλεσαν την ώθηση για το παρόν συγγραφικό εγχείρημα που γράφτηκε με την 
ελπίδα ότι θα φανεί χρήσιμο στη διαβητολογική κατάρτιση του γιατρού αναγνώστη και θα έχει έμμεσα τελικό 
αποδέκτη και ωφελημένο τον διαβητικό ασθενή. H συνολική έκταση της Διαβητολογίας –15 κεφάλαια και 
πολλά επιμέρους θέματα– κάνει τον τόμο αυτό να μοιάζει περισσότερο με βιβλίο αναφοράς και λιγότερο με 
εγχειρίδιο. Eπειδή ενδέχεται ο αναγνώστης να διαβάσει επιλεκτικά ορισμένα θέματα, καταβλήθηκε προσπάθεια 
το κάθε κεφάλαιο να έχει αρτιότητα και να μη υπάρχουν συχνές παραπομπές αλλού. Aυτό οδήγησε σε μερικές 
επαναλήψεις, όπου κρίθηκε απαραίτητο για τη διευκόλυνση του αναγνώστη. Mια καινοτομία της Διαβητολογίας 
είναι ότι εκτός από το κυρίως κείμενο περιλήφθηκαν δύο τύποι παραρτημάτων. Tα παραρτήματα για τον 
γιατρό και τα παραρτήματα για τον ασθενή. Tα τελευταία περιέχουν οδηγίες διαιτολογικές ή άλλης φύσεως και 
μπορεί ο γιατρός να κάνει φωτοαντίγραφα και να τα δίνει στους ασθενείς του. H Διαβητολογία συνοδεύεται 
από διαιτολογικό λογισμικό που έχει γίνει με το πρόγραμμα File Maker Pro, της Claris για Macintosh και με το 
πρόγραμμα Access του Office για PC και μπορεί να χρησιμεύσει στον γιατρό που δίνει διαιτολογικές οδηγίες, 
εφόσον βέβαια έχει ηλεκτρονικό υπολογιστή. Για τη χρήση του πρέπει ο χρήστης να διαθέτει το πρόγραμμα 
File Maker Pro ή Access για το ένα ή το άλλο είδος ηλεκτρονικού υπολογιστή. Δύο κεφάλαια της Διαβητολογίας 
γράφτηκαν από άλλους συναδέλφους, τους οποίους και από τη θέση αυτή ευχαριστώ για την πρόθυμη 
συμμετοχή τους. H επιδημιολογία γράφτηκε από τον κ. N. Παπάζογλου, διευθυντή της B’ Παθολογικής κλινικής 
στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ο οποίος είχε ασχοληθεί, επί πολλά χρόνια, με την επιδημιολογική έρευνα του 
σακχαρώδη διαβήτη. H μεταμόσχευση παγκρέατος γράφτηκε από τον αναπληρωτή καθηγητή του AΠΘ, κ. A. 
Aντωνιάδη, χειρουργό, διευθυντή της κλινικής μεταμοσχεύσεων στο Iπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, 
ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη σχετική πείρα στη χώρα μας. Δύο ακόμη κεφάλαια γράφτηκαν σε συνεργασία 
με άλλους συναδέλφους τους οποίους επίσης ευχαριστώ. Tο κεφάλαιο της διαβητικής εγκύου γράφτηκε σε 
συνεργασία με τον αναπληρωτή καθηγητή κ. M. Mαμόπουλο, διευθυντή της Γ’ Μαιευτικής- Γυναικολογικής 
Κλινικής του AΠΘ στο Iπποκράτειο Nοσοκομείο, ο οποίος έχει ειδικά ασχοληθεί με την κύηση υψηλού κινδύνου. 
H διαβητική νευροπάθεια γράφτηκε σε συνεργασία με τον διδάκτορα επιμελητή κ. T. Διδάγγελο, ο οποίος ως 
συνεργάτης μου είχε ειδική ερευνητική ενασχόληση με την επιπλοκή αυτή τα τελευταία οκτώ χρόνια. Iδιαίτερες 
ευχαριστίες οφείλω στη σύζυγό μου γιατρό Πηνελόπη Kεραμιδά-Kαραμήτσου, η οποία εκτός από το ότι με 
βοήθησε στις τυπογραφικές διορθώσεις, είχε την κατανόηση να υπομένει τις πολλές και ατελείωτες ώρες της 
απομόνωσής μου, καθώς και στην καθηγήτρια Aγγλικών Δέσποινα Kαραμήτσου-Aναστασιάδου και τον γιατρό 
Θεόδωρο Kαραμήτσο, που με βοήθησαν ποικιλοτρόπως σε διάφορες φάσεις της συγγραφής και της εκδοτικής 
διαδικασίας.

Eυχαριστίες επίσης οφείλω:
•  Στους διευθυντές κλινικών του κτιρίου A του Iπποκράτειου Nοσοκομείου Θεσσαλονίκης, καθ. Π.Mεταξά, 

καθ. Z. Σινάκο, καθ. M. Παπαδημητρίου, καθ. I. Aρβανιτάκη, καθ. O. Παπάζογλου, καθ. I. Γιακουστίδη, καθ. Σ. 
Mανταλενάκη, καθ. I. Mπόντη, καθ. Γ. Bλάσση, αναπλ. καθ. M. Mαμόπουλο, αναπλ. καθ. A. Aντωνιάδη, αναπλ. 
καθ. M. Bρεττό και αναπλ. καθ. Δ. Mέμμο για την εμπιστοσύνη τους και τη συνεργασία μας, χάρη στην οποία 
αποκτήθηκε επιπλέον πείρα στην αντιμετώπιση διαβητικών ασθενών, που αποτυπώθηκε και στο παρόν 
πόνημα.

•  Στη διευθύντρια του Π αθολογοανατομικού εργαστηρίου του Iπποκράτειου Nοσοκομείου Θεσσαλονίκης 
κυρία Mαρία Λεοντσίνη για την παραχώρηση εικόνων νησιδίων παγκρέατος.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ



•  Στη γιατρό Eυγενία Γκαλιαγκούση για τη βοήθειά της στις τυπογραφικές διορθώσεις.
•  Στη δεσποινίδα Εύη Mαραϊδώνη για τη βοήθειά της στις δακτυλογραφήσεις, τις ταξινομήσεις της
       βιβλιογραφίας, τις τυπογραφικές διορθώσεις και τη δημιουργία του ευρετηρίου.
•  Στην Aμερικανική Διαβητολογική Εταιρία για την άδεια χρησιμοποίησης ορισμένων εικόνων και 

διαγραμμάτων από δημοσιεύσεις της.
•  Στη φαρμακευτική εταιρία Sanofi Aventis για την παραχώρηση της άδειας να χρησιμοποιήσω φωτογραφικό 

υλικό από τις έκδοσεις Focus on Diabetes και Diabetes in Pictures.
•  Στη φαρμακευτική εταιρία Φαρμασέρβ (Elli-Lilly) για την έγκριση χρησιμοποίησης εικόνας των σκευασμάτων 

ινσουλινών κα την παραχώρηση ορισμένων βιβλιογραφιών.
•  Στη φαρμακευτική εταιρία Servier για την παραχώρηση βιβλιογραφιών και του περιοδικού Dialogue.
•  Στη φαρμακευτική εταιρία Novonordisc για την άδεια χρησιμοποίησης μερικών κειμένων της έκδοσης 

Novocare και την παραχώρηση εικόνας των σκευασμάτων ινσουλινών.
•  Στον κύριο Oλύμπιο Παπαδημητρίου για τις διευκολύνσεις στην αναζήτηση βιβλιογραφιών.
•  Στην κυρία Nίκη Σιώκη (Ιατρικές Εκδόσεις Σιώκης) για την επιμέλεια της έκδοσης και τη συνολική εκδοτική 

φροντίδα, την οποία έκανε με μοναδική αρτιότητα, επαγγελματική αφοσίωση και αγάπη για τη δουλειά της.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ
30 Iουνίου 2000



Η πρώτη έκδοση της Διαβητολογίας που έγινε το 2000 εξαντλήθηκε σε επτά περίπου χρόνια και ο εκδότης 
κ. Δ. Σιώκης με παρακίνησε να γίνει δεύτερη έκδοση του έργου. Φυσικά, η νέα αυτή έκδοση έπρεπε να είναι 
ανανεωμένη, με πολλές προσθήκες που ήταν απαραίτητες λόγω των επιστημονικών εξελίξεων. Όμως, ένα 
σύγγραμμα Διαβητολογίας με τις προδιαγραφές της πρώτης έκδοσης είναι ένα πολύ επίπονο και χρονοβόρο 
έργο. Η έκταση της ύλης, η ποικιλία των θεμάτων, τα επιπλέον νέα κεφάλαια, οι εντός κειμένου βιβλιογραφίες, 
νέα φάρμακα και η ραγδαία αύξηση των θεωρητικών γνώσεων, καθιστούσαν πρακτικά αδύνατη την επιχείρηση 
συγγραφής Διαβητολογίας από έναν συγγραφέα, ο οποίος επιπλέον κατά τον χρόνο της συγγραφής διευθύνει 
μια μεγάλη παθολογική πανεπιστημιακή κλινική, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε υποχρεώσεις και χρόνο 
απασχόλησης. Για τους λόγους αυτούς κρίθηκε σκόπιμο να υπάρξει βοήθεια από πολλούς συναδέλφους, 
οι οποίοι θα εκσυγχρόνιζαν ορισμένα κεφάλαια ή θα συνέβαλαν σε νέα. Με τους περισσότερους από τους 
συμμετέχοντες συγγραφείς της ανά χείρας έκδοσης υπήρξαμε συνεργάτες στο Διαβητολογικό Κέντρο του 
Ιπποκράτειου Νοσοκομείου παλαιότερα και στην Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια. Κατά συνέπεια μπορεί να λεχθεί ότι η παρούσα έκδοση αποτελεί και την έκφραση μιας ομάδας 
επιστημόνων που ασχολούνται με την αντιμετώπιση των προβλημάτων διαβητικών ασθενών και έχουν 
συναντίληψη των σχετικών θεμάτων. 

Στη δεύτερη έκδοση της Διαβητολογίας περιλαμβάνονται όλα τα κεφάλαια της πρώτης έκδοσης 
αναθεωρημένα και επαυξημένα, καθώς και πολλά νέα κεφάλαια με αποτέλεσμα να διπλασιαστεί ο όγκος του 
βιβλίου σε σελίδες.

Ελπίζω ότι ο ιατρός αναγνώστης έχει στα χέρια του ένα καλογραμμένο βιβλίο για τον Σακχαρώδη Διαβήτη, 
το οποίο θα του λύσει απορίες και θα αποτελέσει όχι μόνο βιβλίο αναφοράς, αλλά και πολύτιμο βοήθημα στην 
καθημερινή κλινική πράξη.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ
Oμότιμος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας, 

Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2009

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ



Ευχαριστώ θερμά όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν με τη συνεργασία τους στην δεύτερη έκδοση 
της Διαβητολογίας. Τα ονόματά τους αναφέρονται με αλφαβητική σειρά στον πίνακα των συγγραφέων της 
παρούσης έκδοσης. Eπιπλέον ευχαριστίες οφείλω:

Στην κ. Κολιάκου-Κούζη Κοκκώνα για την πρόθυμη παροχή εικόνων ηλεκτρονικού μικροσκοπίου που δείχνουν 
εναποθέσεις γλυκογόνου στο ήπαρ. Στην κ. Τζιούφα- Ασημακοπούλου Βαλεντίνη για την πρόθυμη παροχή 
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Κατά τη φιλολογική επεξεργασία των κειμένων έγινε προσπάθεια να υπάρχει ομοιογένεια με γραφή 
νεοελληνικής γλώσσας χωρίς ακρότητες. Με δική μου απόφαση το τελικό ν διατηρήθηκε πριν από αρσενικά 
ονόματα και επίθετα, καθώς και στο αρνητικό μόριο «δεν».

Όροι που κατά τη γνώμη μου είναι λανθασμένοι, αλλά χρησιμοποιούντα ευρέως τα τελευταία 
χρόνια παρέμειναν, όπως για παράδειγμα «στεφανιαία νόσος» αντί για νόσος στεφανιαίων αρτηριών, 
«μακροαγγειοπάθεια» αντί για αρτηριοπάθεια, «μακροσωμία» αντί για μεγαλοσωμία. Ίσως οι επιστημονικές 
εταιρίες πρέπει να ασχοληθούν με τέτοια ζητήματα ορολογίας και να καταλήξουν σε σχετικές προτάσεις.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ

ΓΛΩΣΣΙΚEΣ ΠΑΡΑΤΗΡHΣΕΙΣ
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Οι ιδιότητες των συγγραφέων αναφέρονται όπως ίσχυαν κατά την παράδοση των κειμένων στον εκδότη
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1.1 
ΣΤΟΙχΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ 
Μ. Αλεβίζος, Δ. Καραμήτσος

Οι ουσίες που παρέχουν ενέργεια στον οργανισμό 
είναι οι υδατάνθρακες, τα λίπη και τα λευκώματα 
(πρωτεΐνες). Η καύση τους αποδίδει 4, 9 και 4 Κcal /g 
αντίστοιχα. Οι υδατάνθρακες και τα λίπη χρησιμοποι-
ούνται κατά κύριο λόγο ως καύσιμη ύλη. Τα λευκώ-
ματα, αντίθετα, χρησιμεύουν για την αντικατάσταση 
των κατεστραμμένων λευκωμάτων και τη σύνθεση 
διαφόρων λευκωματούχων ουσιών του οργανισμού. 
Η περίσσεια των λευκωμάτων της τροφής καθώς και 
τμήμα των αμινοξέων που προέρχονται από την κα-
ταστροφή των λευκωμάτων χρησιμεύουν και αυτά ως 
καύσιμη ύλη. 

Οι υδατάνθρακες αποθηκεύονται στον οργανισμό 
ως γλυκογόνο, το οποίο για να διατηρηθεί σε ωσμω-
τική σταθερότητα πρέπει να συνυπάρχει με ποσότητα 
ύδατος σε αναλογία 1g γλυκογόνου προς 3 ml ύδα-
τος.1 Ως εκ τούτου, για να αποδοθεί με υδατάνθρακες 
η ίδια ποσότητα ενέργειας με τα λίπη πρέπει το άτομο 
να μεταφέρει οκταπλάσιο περίπου βάρος. Γι’ αυτόν 
τον λόγο ο οργανισμός χρησιμοποιεί ως καύσιμη ύλη 
πρώτα τους υδατάνθρακες και μετά τα λίπη, με τα λευ-
κώματα να κατέχουν ενδιάμεση θέση. Ο στόχος αυτός 
του οργανισμού επιτυγχάνεται με την έκκριση της ιν-
σουλίνης, η οποία είναι μία κατεξοχήν αναβολική ορ-
μόνη. Ο μεταβολισμός γενικά ακολουθεί κανόνες που 
θα εξυπηρετήσουν αυτόν τον σκοπό. Κεντρική μορφή 
στον μεταβολισμό είναι η ινσουλίνη της οποίας οι επι-
δράσεις φαίνονται επιγραμματικά στον πίνακα 1.1.1.

 Μηχανισμός απορρόφησης των τροφών 
α) Υδατάνθρακες. Kατά τη διάρκεια της πέψης οι σύν-
θετες μορφές υδατανθράκων διασπώνται πρώτα σε 
μονοσακχαρίτες και κατόπιν απορροφώνται από το 
εντερικό επιθήλιο με μηχανισμό “ενεργού μεταφοράς”, 
με ενέργεια που παρέχεται από το αδενοσινοτριφω-
σφορικό οξύ (ATP).2 H πέψη του αμύλου και των ολιγο-
σακχαριτών υπενθυμίζεται στο σχήμα 1.1.1. Tα τελικά 

προϊόντα που θα απορροφηθούν είναι γλυκόζη, φρου-
κτόζη και γαλακτόζη. Στο αίμα τελικά κυκλοφορεί κυ-
ρίως γλυκόζη. Αναφερόμενοι συχνά στο «σάκχαρο του 
αίματος» εννοούμε τη γλυκόζη του αίματος.

Η είσοδος της γλυκόζης στα κύτταρα δεν μπορεί 
να γίνει με διήθηση μέσω της κυτταρικής μεμβράνης, 
επειδή ως ουσία είναι υδρόφιλος. H μεταφορά της εν-
δοκυτταρίως επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ουσιών που 
ονομάζονται γλυκομεταφορείς. Υπάρχουν διάφοροι 
τύποι γλυκομεταφορέων (GLUT) που αριθμούνται από 
1-5 και 8-10. Ο γλυκομεταφορέας στον οποίο δρα η 
ινσουλίνη είναι ο GLUT-4. Οι γλυκομεταφορείς βρίσκο-
νται στο εσωτερικό του κυττάρου και με την επίδραση 
την ινσουλίνης μετακινούνται στην επιφάνεια και 
συνδέονται με μόρια γλυκόζης, τα οποία στη συνέχεια 
μεταφέρουν στο εσωτερικό. Για να απορροφηθεί η 
γλυκόζη από τα κύτταρα του εντερικού επιθηλίου δεν 
χρειάζεται η ινσουλίνη, δεδομένου ότι εκεί υπάρχουν 
οι μεταφορείς γλυκόζης GLUT-2, 3 και 5 που λειτουρ-
γούν χωρίς την ανάγκη της ινσουλίνης. Η ποσότητα 
ενέργειας που απαιτείται για την πέψη, απορρόφηση, 
μεταφορά, αποθήκευση και διεργασία πριν από την 
οξείδωση μιας τροφής ονομάζεται ειδική θερμιδική 
ενέργεια αυτής και για τους υδατάνθρακες είναι, πε-
ρίπου, ίση προς το 6% της ενέργειας που αποδίδεται 
κατά την καύση τους. 

β) Λευκώματα. Η απορρόφηση των λευκωμάτων 
από το λεπτό έντερο πραγματοποιείται μετά τη διά-
σπασή τους σε αμινοξέα. Η διάσπαση των λευκωμά-

Γλυκοζο-6-PO4

Γλυκοζο-1-PO4

σχήµα 1.5  Η είσοδος και έξοδος της γλυκόζης από τα κύττα-
ρα. Σχηµατισµός και αποικοδόµηση γλυκογόνου. Η έξοδος δεν

• Aυξάνει την πρόσληψη της γλυκόζης και τον περαιτέρω

µεταβολισµό της µέσα στα κύτταρα(µυϊκά, λιπώδη).

• Aυξάνει τη λιποσύνθεση στον λιπώδη ιστό και

αναστέλει τη λιπόλυση.

• Aναστέλλει τη γλυκονεογένεση και τη γλυκογονόλυση α-

πό το ήπαρ.

• Aναστέλλει την κετογένεση.

• Aυξάνει τη σύνθεση µυϊκού γλυκογόνου.

• Aυξάνει την πρωτεϊνοσύνθεση.

• Mετακινεί το κάλιο και το µαγνήσιο µέσα στα κύτταρα.

πίνακας 1.1  Oι δράσεις  της ινσουλίνης στον οργανισµό.πίνακας 1.1.1 Oι δράσεις της ινσουλίνης στον οργανισμό.

1
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των απαιτεί την κατανάλωση ποσοστού 25% περίπου 
της ενέργειας που περιέχουν και η σύνθεσή τους επί-
σης 25%.3 

γ) Λίπη. Τα λίπη των τροφών στην πλειονότητά 
τους αποτελούνται από τριγλυκερίδια, δηλαδή από 
ένα μόριο γλυκερίνης (γλυκερόλης) ενωμένο με τρία 
ελεύθερων λιπαρών οξέων. Υπάρχουν επίσης μικρές 
ποσότητες φωσφολιπιδίων, χοληστερόλης και σύνθε-
των λιπών.

 Στο λεπτό έντερο τα τριγλυκερίδια με τη λιπάση 
διασπώνται σε μονογλυκερίδια και ελεύθερα λιπαρά 
οξέα. Με την προσθήκη χολικών αλάτων σχηματί-
ζεται εναιώρημα, τα μυκήλια, που περιλαμβάνουν 
επίσης χοληστερίνη, διασπασμένα φωσφολιπίδια και 
λιποδιαλυτές βιταμίνες. Τα συστατικά των μυκηλίων 
απορροφώνται από το τοίχωμα του λεπτού εντέρου, 
όπου γίνεται η επανασύνδεση σε τριγλυκερίδια και 
φωσφολιπίδια. Η ειδική θερμιδική ενέργεια των λιπών 
αντιστοιχεί στο 2-4% των ολικών θερμίδων που αποδί-
δει η καύση τους.

 Επακόλουθα απορρόφησης των τροφών. Η εί-
σοδος της γλυκόζης στην κυκλοφορία προκαλεί την 
έκκριση ινσουλίνης. Παρόμοια δράση έχουν και τα 
αμινοξέα καθώς διεγείρουν, επίσης, την έκκριση ιν-
σουλίνης, όχι όμως στην ίδια ένταση που το κάνει η 
γλυκόζη. Ωστόσο, σημαντική ινσουλινοεκκριτική ικα-
νότητα έχουν τα αμινοξέα όταν συνυπάρχει αυξημένη 
γλυκόζη. Τα λίπη, αντιθέτως, δεν επηρεάζουν αισθητά 
την έκκριση της ινσουλίνης.

 Μεταβολισμός υδατανθράκων
Από τους μονοσακχαρίτες που απορροφώνται η γλυκό-
ζη μεταφέρεται κατά κύριο λόγο στους μυς και λιγότερο 
στον λιπώδη ιστό. Επίσης, γλυκόζη εισέρχεται σε άλλα 
κύτταρα, καθώς και στο ήπαρ, ιδίως αν η πυκνότητά 
της στην πυλαία φλέβα είναι υψηλή, όπως π.χ. μετά τη 

δοκιμασία φορτίσεως με γλυκόζη. Η περιορισμένη πρό-
σληψή της από το ήπαρ εξηγείται από το γεγονός ότι ο 
μεταφορέας της γλυκόζης στο ήπαρ είναι ο GLUT-2 με 
Km ~40 mM, ενώ φυσιολογικά η πυκνότητα της γλυκό-
ζης στην πυλαία φλέβα δεν υπερβαίνει τα 10 mM .4 Η εί-
σοδος της γλυκόζης στα μυϊκά και λιπώδη κύτταρα επι-
τυγχάνεται, όπως προαναφέρθηκε, με τη βοήθεια της 
ινσουλίνης που μετακινεί τον μεταφορέα της γλυκόζης 
GLUT-4 από το εσωτερικό του κυττάρου στην κυτταρική 
μεμβράνη. Eκεί ο GLUT-4 συνδέεται με το μόριο της γλυ-
κόζης και το οδηγεί στο εσωτερικό του κυττάρου. H ιν-
σουλίνη, εκτός από τη μεταφορά ενισχύει τη δραστικό-
τητα του GLUT-4 5-6 και συμβάλλει στη διατήρηση φυσι-
ολογικών πυκνοτήτων GLUT-4 στους μυς και τον λιπώδη 
ιστό.7-8 Μέσα στα κύτταρα η γλυκόζη φωσφορυλιώνεται 
σε 6-φωσφορική γλυκόζη με την επίδραση της εξοκινά-
σης που ενεργοποιείται από την ινσουλίνη.9 Eιδικά στα 
ηπατικά κύτταρα και στα Β κύτταρα των νησιδίων του 
παγκρέατος, το υπεύθυνο ένζυμο για τη φωσφορυλίω-
ση της γλυκόζης είναι η γλυκοκινάση.10(σχήμα 1.1.2) H 
φωσφορυλιωμένη γλυκόζη είτε μετατρέπεται σε γλυ-
κογόνο- με την ενεργοποίηση της συνθετάσης του γλυ-
κογόνου από την ινσουλίνη -9 είτε οξειδώνεται και πάλι 
με την επίδραση της ινσουλίνης, η οποία ενεργοποιεί 
ορισμένα από τα ένζυμα με μια σειρά διαδοχικών αντι-
δράσεων (γλυκόλυση) σε δύο μεταβολικές οδούς, την 
οδό των Emden-Mayerhof και την οδό του γλυκονικού 
οξέος (σχήμα 1.1.3).11 Ο ρυθμός οξείδωσης της γλυκό-
ζης αυξάνεται με την παρουσία της ινσουλίνης. Ανταγω-
νιστικά στην είσοδο της γλυκόζης στα κύτταρα δρουν η 
νοραδρεναλίνη, 12 η αυξητική ορμόνη 13 και η κορτιζό-
λη.14 Oι ορμόνες αυτές εκκρίνονται στην υπογλυκαιμία, 
τη νηστεία και το στρες. Kύρια επίδραση της αδρεναλί-
νης και της γλυκαγόνης είναι η ενεργοποίηση της φω-
σφορυλάσης, με την οποία γίνεται γλυκογονόλυση και 
ταχεία αύξηση της γλυκόζης στο πλάσμα από ηπατική 
παραγωγή. Eπίσης, η θυροξίνη δρα ανταγωνιστικά προς 

ΑΜΥΛΟ

µαλτάση και δεξτρινάσεις
λακτάση

ΓΛΥΚΟΖΗ

ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ

ΓΑΛΑΚΤΟΖΗ

σουκράση

σχήµα 1.1  Πέψη του αµύλου και των ολιγοσακχαριτών.

πτυαλίνη+αµυλάση

ΖΑΧΑΡΗ

ΜΑΛΤΟΖΗ και 3 έως 9 πολυµερή ΛΑΚΤΟΖΗ

σχήμα 1.1.1 Πέψη του αμύλου και των ολιγοσακχαριτών.

Γλυκόζη
εξωκυτταρίως

Γλυκοζο-6-φωσφατάση
Γλυκοζο-6-PO4

Γλυκογόνο

Γλυκοζο-1-PO4

Εξοκινάση ή Γλυκοκινάση

σχήµα 1.5  Η είσοδος και έξοδος της γλυκόζης από τα κύττα-
ρα. Σχηµατισµός και αποικοδόµηση γλυκογόνου. Η έξοδος δεν
µπορεί να γίνει από τα µυϊκά κύτταρα.
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σχήμα 1.1.2 η είσοδος και έξοδος της γλυκόζης από τα 
κύτταρα. Σχηματισμός και αποικοδόμηση γλυκογόνου. η 
έξοδος δεν μπορεί να γίνει από τα μυϊκά κύτταρα.
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την ινσουλίνη. Oι δράσεις των ορμονών αυτών στον με-
ταβολισμό απεικονίζονται στον πίνακα 1.1.2.

 Χρειάζονται κατά μέσον όρο 200 μU ινσουλίνης /ml 
για να επιτευχθεί η κατά το ήμισυ μέγιστη αποθήκευ-
ση της γλυκόζης στα κύτταρα. 15

H ινσουλίνη είναι απαραίτητη και για τον μεταβο-
λισμό της γαλακτόζης, η οποία μετατρέπεται στο 
ήπαρ σε γλυκόζη.16 Αυτό γίνεται με την επίδραση της 
γαλακτοκινάσης που μετατρέπει τη γαλακτόζη σε 
1-φωσφορική γαλακτόζη, η οποία στη συνέχεια μετα-
τρέπεται σε 1-φωσφορική γλυκόζη και χρησιμοποιεί-
ται στη σύνθεση γλυκογόνου ή στην παραγωγή μόνο 
γλυκόζης. 

H φρουκτόζη χρησιμοποιείται στο ήπαρ και το έντε-
ρο χωρίς την ανάγκη ινσουλίνης (μεταφέρεται από τον 
μεταφορέα GLUT-5) ή μετατρέπεται στο ήπαρ σε γλυ-
κόζη.16 Aυτό γίνεται με την επίδραση της φρουκτοκι-
νάσης που μετατρέπει τη φρουκτόζη σε 1-φωσφορική 
φρουκτόζη. Στη συνέχεια γίνεται μετατροπή σε φω-
σφορικές τριόζες, οι οποίες, τελικά, δίνουν γένεση σε 
πυρουβικό οξύ μέσω γλυκόλυσης ή σε γλυκόζη μέσω 
γλυκονεογένεσης. Eπειδή μεγάλη αναλογία της απορ-
ροφούμενης γαλακτόζης και φρουκτόζης κατακρατεί-
ται και μεταβολίζεται στο ήπαρ μετά την πρώτη διέ-
λευσή τους, δεν κυκλοφορούν στο πλάσμα σημαντικά 
ποσά φρουκτόζης και γαλακτόζης.17 Τη φρουκτόζη 
μπορεί να χρησιμοποιήσουν επίσης και οι σκελετικοί 
μύες, αφού περιέχουν τον μεταφορέα GLUT-5, καθώς 
και ο λιπώδης ιστός. 

Γλυκόλυση αποκαλείται η διάσπαση ενός μορίου 
γλυκόζης σε δύο μόρια πυρουβικού οξέος. H εν λόγω 
μετατροπή γίνεται μέσω δέκα διαδοχικών χημικών 
αντιδράσεων με την επίδραση αντίστοιχων ενζύμων. 
Σημαντικό τελικό προϊόν του μεταβολισμού είναι το 
πυρουβικό οξύ, το οποίο σε αερόβιες συνθήκες αντι-
δρά με το συνένζυμο A και μετατρέπεται σε ακετύλ-
CoA. Aυτό χρησιμοποιείται στον κύκλο του κιτρικού 
οξέος (κύκλος του Krebs) που εξελίσσεται μέσα στα 
μιτοχόνδρια. Κατά την αναερόβια γλυκόλυση παρά-
γονται 2 μόρια ATP ενώ κατά την αερόβια γλυκόλυση 
παράγονται 36 μόρια ATP.

Μετατροπή της γλυκόζης σε λίπος, παρόλο που είναι 
δυνατή, σπανίως παρατηρείται. Για να γίνει κάτι τέτοιο 
πρέπει η ποσότητα της προσλαμβανόμενης γλυκό-
ζης να είναι πολύ μεγάλη και για μέρες, αλλά και πάλι 
το λίπος που παράγεται είναι μόνο μερικές δεκάδες 
γραμμάρια και επιτυγχάνεται με την κατανάλωση πολύ 
μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας. Η μετατροπή της γλυ-
κόζης σε λίπος παρατηρείται κυρίως στον λιπώδη ιστό 
και το ήπαρ. 

Σε συνθήκες απορρυθμισμένου διαβήτη ο μετα-
βολισμός της γλυκόζης εκτρέπεται σε παραγωγή 
σορβιτόλης με τη δράση του ενζύμου αναγωγάση της 
αλδόζης. H σορβιτόλη, με τη σειρά της, μετατρέπεται 
σε φρουκτόζη. H άθροιση σορβιτόλης πιθανολογείται 
ως ένας από τους μηχανισμούς πρόκλησης διαβητικής 
νευροπάθειας.18 Oι ευαίσθητοι στην υπεργλυκαιμία 
ιστοί –φακός, αμφιβληστροειδής, νεφρικά σπειρά-
ματα, νεύρα και ενδοθήλιο– είναι πλούσιοι σε ανα-
γωγάση της αλδόζης και έτσι εξηγείται η εκλεκτική 
προσβολή τους. H αναγωγάση της αλδόζης δρα και 
στον μεταβολισμό της γαλακτόζης, μετατρέποντάς την 
σε γαλακτιτόλη, η οποία συσσωρεύεται επίσης στους 
ίδιους ιστούς όπου συγκεντρώνεται η σορβιτόλη στον 
απορρυθμισμένο διαβήτη.

 Μεταβολισμός λευκωμάτων
Λεπτομερής περιγραφή του μεταβολισμού των λευκω-
μάτων, που άλλωστε είναι εξαιρετικά πολύπλοκη, θα 
ήταν υπερβολή σε βιβλίο απευθυνόμενο σε κλινικούς 
γιατρούς που ενδιαφέρονται για τον διαβήτη. Eίμαστε 
όμως υποχρεωμένοι να αναφερθούμε στα απαραίτητα 
και ουσιώδη σημεία του μεταβολισμού των πρωτεϊ-
νών, τα οποία εξάλλου έχουν σχέση με τον μεταβολι-
σμό των υδατανθράκων και των λιπών.Τα αμινοξέα 
μετά την είσοδό τους στην κυκλοφορία προσλαμβά-
νονται κυρίως από το ήπαρ και τους μυς, αλλά και από 
άλλους ιστούς. 

α) H σύνθεση των πρωτεϊνών. Tα αμινοξέα, τα ει-
σερχόμενα εντός των κυττάρων, χρησιμοποιούνται για 
την πρωτεϊνοσύνθεση, η οποία συμβαίνει στα ριβοσώ-

Γλυκαγόνη διάσπαση αύξηση αύξηση

Κατεχολαµίνες διάσπαση αύξηση αύξηση µείωση µείωση αύξηση

Αυξητική ορµόνη σύνθεση αύξηση αύξηση µείωση µείωση µείωση αύξηση

Κορτιζόλη σύνθεση αύξηση αύξηση µείωση αύξηση µείωση αύξηση

Θυροξίνη διάσπαση αύξηση αύξηση αύξηση αύξηση

πίνακας 1.2  Oι κυριότερες δράσεις των ορµονών στον µεταβολισµό.

Ήπαρ Μυϊ κά κύτταρα Λιπώδη κύτταρα

Γλυκογόνο Γλυκονεογένεση Κετογένεση Πρόσληψη Ελευθέρωση Πρόσληψη Λιπόλυση
γλυκόζης αµινοξέων γλυκόζης

πίνακας 1.1.2 Oι κυριότερες δράσεις των ορμονών στον μεταβολισμό.
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ματα με περίτεχνο μηχανισμό συνεργασίας των πυρη-
νικών οξέων. Η ινσουλίνη ευνοεί την είσοδο των αμι-
νοξέων στα κύτταρα και τον σχηματισμό λευκωμάτων, 
ενώ εμποδίζει τη διάσπασή τους. Oι σχετικές μελέτες 
έχουν δείξει ότι η ινσουλίνη ενισχύει την ενδοκυττά-
ρια πρόσληψη βραχέων πλαγίων αλυσίδων αμινοξέ-
ων, αυξάνει τη μεταγραφή και μετάφραση του RNA, 
αυξάνει την έκφραση των γονιδίων της αλβουμίνης 
και άλλων πρωτεϊνών και αναστέλλει τη δράση των 
ηπατικών καταβολικών ενζύμων.19 Στον άνθρωπο η 
ινσουλίνη φαίνεται ότι δρα κυρίως στην αναστολή της 

πρωτεϊνόλυσης και λιγότερο στην πρωτεϊνοσύνθεση, 
όπου περισσότερο δρα η αυξητική ορμόνη.20 Πάντως, 
η δράση της ινσουλίνης είναι σαφώς αναβολική, όπως 
φαίνεται από τη βελτίωση του συνολικού βάρους και 
της μυϊκής μάζας που παρατηρείται στα άτομα με ΣΔ 
τύπου 1, μετά την έναρξη της θεραπείας με ινσουλίνη. 
Στον αρρύθμιστο διαβήτη έχουμε αύξηση του καταβο-
λισμού αλλά και της σύνθεσης πρωτεϊνών, ωστόσο ο 
καταβολισμός είναι εντονότερος, οπότε τελικά έχουμε 
απώλεια πρωτεϊνών.21

β) H αποικοδόμηση των πρωτεϊνών. Oι πρωτεΐνες 

Γλυκογόνο

Γλυκοζο-1-ΡΟ4

Γλυκοζο-6-ΡΟ4

Φρουκτόζο-6-ΡΟ4

Φρουκτοζο-1,6-ΡΟ4

∆ιϋδροξυακετόνιο-ΡΟ4

Φωσφορογλυκεραλδεΰδη

Φωσφορογλυκερινικό οξύ

Φωσφοενολ-πυρουβικό οξύ

Πυρουβικό οξύ

σχήµα 1.6  Σχηµατική παράσταση του µεταβολισµού της γλυκόζης και της αλληλοσύνδεσης µε τον µεταβολισµό λιπών και πρωτεϊ-
νών.

ΛΙΠΗ

Λιπαρά οξέα

Ακετύλ-CoA

ADP            ATP

NAD+ NADH

2NADΗ                2NAD+

Γαλακτικό οξύ

Ακετύλ-CοΑ

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ              Αλανίνη              

ATP                 ADP

Φωσφογλυκονικό οξύ

Φωσφορυλάση
Συνθετάση 

του γλυκογόνου

Γλυκόζη

Φρουκτοζοδιφωσφατάση

ΠΕΝΤΟΖΕΣ

Γλυκερόλη              Φωσφογλυκερόλη

Γλυκοζο-6-φωσφατάση (ήπαρ)

Kύκλος
του Krebs

α-κετογλουταρικό οξύ

Εξοκινάση ή Γλυκοκινάση

ATP         ADP

ADP         ATP

Φωσφοφρουκτοκινάση

Κιτρικό οξύ

Ασπαρτικό οξύ                        Οξαλοξικό οξύ

σχήμα 1.1.3 Σχηματική παράσταση του μεταβολισμού της γλυκόζης και της αλληλοσύνδεσης με τον μεταβολισμό λιπών και 
πρωτεϊνών. 
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του οργανισμού δεν βρίσκονται σε μια στατική κατά-
σταση, αλλά σε διαρκή μεταβολική δραστηριότητα. 
Ένα ποσοστό των πρωτεϊνών του οργανισμού που 
σε έναν κανονικού βάρους ενήλικα ανέρχεται σε 250-
300g υφίσταται καθημερινώς διάσπαση και ανασύνθε-
ση. Η ποσότητα αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη από την 
ημερήσια πρόσληψη των πρωτεϊνών. Αυτό επιτυγχά-
νεται με την επαναχρησιμοποίηση των αμινοξέων που 
απελευθερώνονται από τη διάσπαση των λευκωμάτων 
για την επανασύνθεση νέων. Χρειάζονται περίπου 30g 
λευκωμάτων ημερησίως για να αντικαταστήσουν τα 
αμινοξέα που μεταβολίζονται σε αζωτούχες ουσίες. Tα 
αμινοξέα έχουν τη δυνατότητα να μετατρέπονται το 
ένα στο άλλο. Eπίσης πολλά αμινοξέα, τα καλούμενα 
και γλυκογενή αμινοξέα, έχουν τη δυνατότητα να απο-
βάλλουν την αμινοομάδα τους και να μετατρέπονται 
με μια σειρά αντιδράσεων σε γλυκόζη (γλυκονεογένε-
ση ή νεογλυκογονία). 11 H μεταβολική αυτή εξεργασία 
έχει ιδιαίτερη σημασία για την προσφορά γλυκόζης 
στους ιστούς κατά τη διάρκεια ασιτίας, ελαττωμένης 
πρόσληψης υδατανθράκων ή στη μεταγευματική περί-
οδο. Η μετατροπή των αμινοξέων σε γλυκόζη επισυμ-
βαίνει κυρίως στο ήπαρ και λιγότερο στους νεφρούς, 
αν και σήμερα πιστεύεται ότι η σημασία των νεφρών 
στη γλυκονεογένεση παλαιότερα είχε υποτιμηθεί. 
Στον σακχαρώδη διαβήτη η γλυκονεογένεση αποτελεί 
σημαντική πηγή παραγωγής γλυκόζης και αιτία υπερ-
γλυκαιμίας, έστω και αν ο ασθενής δεν προσλαμβάνει 
υδατάνθρακες. Aυτό οδηγεί σε απώλεια πρωτεϊνών 
και μείωση της μυϊκής μάζας. 

Tα αμινοξέα λευκίνη, φαινυλαλανίνη και τυροσίνη 
χαρακτηρίζονται ως κετογενή αμινοξέα, διότι δίδουν 

γένεση σε ακετοξικό οξύ. Έτσι, κατά τον καταβολισμό 
των πρωτεϊνών προς γλυκονεογένεση ευνοείται πα-
ράλληλα και η κέτωση. Aλλά και το αντίστροφο ισχύει, 
δηλαδή η κέτωση δρα διεγερτικά στη γλυκονεογέ-
νεση, κατά τον ακόλουθο μηχανισμό: ο ρυθμός της 
γλυκονεογένεσης εξαρτάται, μεταξύ άλλων, και από τη 
δραστηριότητα του ενζύμου πυρουβική καρβοξυλά-
ση, το οποίο διεγείρεται από το ακετύλ-CoA. Tο ακετο-
ξικό οξύ μετατρεπόμενο σε ακετύλ-CoA διεγείρει την 
πυρουβική καρβοξυλάση. Σχηματική παράσταση της 
γλυκονεογένεσης παρατίθεται στο σχήμα 1.1.4.

 Μεταβολισμός λιπών
Τα τριγλυκερίδια, τα φωσφολιπίδια και η χοληστερίνη 
συνδέονται στο τοίχωμα του εντέρου με την απο-
πρωτεΐνη Β48 και σχηματίζουν τα χυλομικρά. Αυτά 
εισέρχονται στην κυκλοφορία μέσω της λέμφου και 
όχι μέσω της πυλαίας, γιατί εξαιτίας του μεγάλου τους 
όγκου και της μικρής πίεσης στην πυλαία φλέβα θα 
προκαλούσαν αποφράξεις. Τα λιπαρά οξέα με μικρό 
αριθμό ατόμων άνθρακα οδεύουν κατευθείαν στην 
πυλαία. Τα χυλομικρά έρχονται σε επαφή με το ένζυμο 
λιποπρωτεϊνική λιπάση στο τοίχωμα των τριχοειδών, 
το οποίο διασπά τα τριγλυκερίδια σε μονογλυκερίδια 
και ελεύθερα λιπαρά οξέα, και με περαιτέρω διάσπαση 
σε ελεύθερα λιπαρά οξέα και γλυκερόλη. Τα λιπαρά 
οξέα προσλαμβάνονται από τα γειτονικά κύτταρα, 
όπου και γίνεται επανασύνθεση των τριγλυκεριδίων 
και αποθήκευση αυτών, η δε γλυκερόλη προσλαμβά-
νεται από το ήπαρ και τους μυς. Κατά συνέπεια η μάζα 
των χυλομικρών συνεχώς μειώνεται. Τα υπολείμματα 
των χυλομικρών ( κατάλοιπα των χυλομικρών ) προ-

Ασπαρτικό οξύ

Οξαλοξικό οξύ

Πυρουβική
καρβοξυλάση

Πυρουβικό οξύ

Ακετύλ-CoA

Ακετοξικό οξύ

Αλανίνη
Κυστεΐνη
Σερίνη

Λευκίνη
Φαινυλαλανίνη
Τυροσίνη

Βαλίνη
Ισολευκίνη
Θρεονίνη

Γλουταµινικό οξύ
Ιστιδίνη
Αργινίνη
Ορνιθίνη
Προλίνη

σχήµα 1.2  Σχηµατική παράσταση γλυκονεογένεσης.
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Οξαλοξικό οξύ

Σουξινικό οξύ

α-Κετογλουταρικό οξύ

Κύκλος
του Krebs

Κιτρικό οξύ

σχήμα 1.1.4 Σχηματική παράσταση γλυκονεογένεσης.
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σλαμβάνονται από το ήπαρ και αποσυντίθενται. 
Η διάσπαση των τριγλυκεριδίων γίνεται κατά κύριο 

λόγο στον λιπώδη ιστό, επειδή η ινσουλίνη ενεργο-
ποιεί τη λιποπρωτεϊνική λιπάση του λιπώδους ιστού 
και αφήνει απενεργοποιημένη εκείνη του μυϊκού 
ιστού.22 Επομένως, σχεδόν το σύνολο των λιπών προ-
σλαμβάνεται μεταγευματικά από τον λιπώδη ιστό. Η 
ινσουλίνη επιπλέον αναστέλλει τη δράση της λιπάσης 
των κυττάρων του λιπώδους ιστού εμποδίζοντας τη 
διάσπαση των τριγλυκεριδίων των λιπωδών κυττάρων 
και την έξοδό τους στην κυκλοφορία. Στον μηχανισμό 
διάσπασης των λιπών συμμετέχουν και οι αντιρροπι-
στικές ορμόνες της ινσουλίνης (σχήμα 1.1.5 )

Τέλος απορρόφησης. Μετά το τέλος της απορρό-
φησης των τροφών παρατηρείται μία σταδιακή πτώση 
της γλυκόζης του αίματος. Η αιτία της πτώσης αυτής 
οφείλεται στο γεγονός ότι ο εγκέφαλος, τα κύτταρα 
του αίματος (βασικά τα ερυθρά αιμοσφαίρια), το επι-
θήλιο του εντέρου και η μυελώδης μοίρα των νεφρών 
χρησιμοποιούν για τις καύσεις τους μόνο γλυκόζη, την 
οποία προσλαμβάνουν δίχως την παρουσία ινσουλί-
νης. Aυτό συμβαίνει διότι σε αυτά τα κύτταρα η μετα-
φορά γλυκόζης δεν γίνεται με τον μεταφορέα GLUT-4 
(ο οποίος υπάρχει στα μυϊκά και τα λιπώδη κύτταρα, 
και απαιτεί ινσουλίνη για να λειτουργήσει), αλλά με 
τους μεταφορείς GLUT-1, 2, 3 και 5, ανάλογα με το 
είδος των κυττάρων. Oι γλυκομεταφορείς 1, 2, 3 και 5 
λειτουργούν χωρίς την ανάγκη ινσουλίνης. Εξάλλου, η 
γλυκόζη που έχει εισχωρήσει στα μυϊκά κύτταρα δεν 
μπορεί να εξέλθει από αυτά επειδή δεν διαθέτουν το 
ένζυμο γλυκοζο-6-φωσφατάση. Έξοδος γλυκόζης επι-
τυγχάνεται μόνο από τα ηπατικά κύτταρα, καθώς και 
τα κύτταρα του νεφρού και του εντερικού επιθηλίου .

 Από τους ιστούς που χρησιμοποιούν μόνο γλυκόζη 
για τις ενεργειακές τους ανάγκες, τα ερυθρά αιμοσφαί-
ρια και η μυελώδης μοίρα των νεφρών αδυνατούν να 
επιτύχουν πλήρη καύση μέχρι CΟ2 και Η2Ο εξαιτίας της 
ανυπαρξίας μιτοχονδρίων. Το προϊόν της καύσης τους 
είναι το γαλακτικό οξύ που καταλήγει στο ήπαρ και 
αποτελεί υπόστρωμα γλυκονεογένεσης, για να σχημα-
τιστεί και πάλι γλυκόζη (κύκλος του Cori).11 Ωστόσο, η 
μεγαλύτερη ποσότητα γαλακτικού οξέος παράγεται 
κυρίως στους μυς, ιδίως όταν η καύση της γλυκόζης 
πραγματοποιείται κάτω από αναερόβιες συνθήκες. 

 Η πτώση της γλυκόζης του αίματος έχει ως συνέπεια 
τη μείωση της έκκρισης ινσουλίνης από το πάγκρεας. 
Κάτω από ένα χαμηλό όριο γλυκόζης, που όμως δεν 
παρατηρείται όταν λαμβάνεται η συνηθισμένη δια-
τροφή, εμφανίζεται πλήρης διακοπή της έκκρισης της 
ινσουλίνης. Το αποτέλεσμα της ελαχιστοποίησης της 
ινσουλίνης είναι η διακοπή της περαιτέρω εισόδου 
της γλυκόζης στα μυϊκά και λιπώδη κύτταρα, καθώς η 

ποσότητα της ινσουλίνης που χρειάζεται γι’ αυτόν το 
σκοπό είναι αρκετά μεγάλη, αλλά η γλυκόζη εξακο-
λουθεί να χρησιμοποιείται στον εγκέφαλο, στον οποίο 
είναι απαραίτητη, και για τη χρησιμοποίησή της δεν 
απαιτείται η παρουσία ινσουλίνης. 

 Η πτώση της γλυκόζης και επομένως της ινσουλίνης 
ενεργοποιεί τη φωσφορυλάση που δρα στο γλυκο-
γόνο. H διέγερσή της φωσφορυλάσης επιτυγχάνεται 
βασικά με την αύξηση των επιπέδων του cAMP. Το 
γλυκογόνο μετατρέπεται σε 6-φωσφορική γλυκόζη, η 
οποία με τη δράση της γλυκοζο-6-φωσφατάσης δίνει 
γένεση σε γλυκόζη. Η γλυκόζη που παράγεται στα μυϊ-
κά κύτταρα χρησιμοποιείται για καύση τοπικά. Μπορεί 
να καεί τελείως σε CΟ2 και νερό ή να δημιουργηθεί 
γαλακτικό οξύ, πυρουβικό ή αλανίνη που πηγαίνουν 
στο ήπαρ και μετατρέπονται σε γλυκόζη με μηχανισμό 
γλυκονεογένεσης.

 Εκτός από τη διάσπαση του γλυκογόνου των μυών, 
η πτώση της γλυκόζης και επομένως και της ινσουλί-
νης του αίματος ενεργοποιεί τη διάσπαση του γλυκο-
γόνου του ήπατος (γλυκογονόλυση). Μετά από τρία 
ημερήσια γεύματα η ποσότητα του γλυκογόνου του 
ήπατος ανέρχεται περίπου σε 75 g και των μυών σε 
300-500 g. Εκτός από τη μείωση της ινσουλίνης, ση-
μαντικό ρόλο στη γλυκογονόλυση παίζει και η αύξηση 
της γλυκαγόνης. 

Η γλυκόζη που εισέρχεται στην κυκλοφορία μετά τη 
γλυκογονόλυση τροφοδοτεί με ενέργεια τους ιστούς 
που τη χρησιμοποιούν αποκλειστικά για τις καύσεις 
τους. Η ποσότητα της γλυκόζης που οι ιστοί αυτοί 
καταναλίσκουν ανέρχεται σε 150-190 g περίπου το 
24ωρο.

H κατανάλωση της γλυκόζης στα διάφορα όργανα 
σε κανονικές συνθήκες, υπολογίζεται ότι σε άνδρα βά-
ρους 70 Kg είναι:3

• στον εγκέφαλο 120 g 
• στα κύτταρα του αίματος 34 g 
• στους μυς 30 g 
• στον λιπώδη ιστό 5 g
• στον μυελό των νεφρών 2 g

 Δράση ινσουλίνης στο ήπαρ
H αύξηση του ρυθμού του σχηματισμού γλυκογόνου 
στο ήπαρ οφείλεται στο ότι η ινσουλίνη αυξάνει τη 
δραστικότητα των ενζύμων γλυκοκινάσης και συνθε-
τάσης του γλυκογόνου. Tο πρώτο ευνοεί τη φωσφο-
ρυλίωση της γλυκόζης και το δεύτερο τη σύνθεση του 
γλυκογόνου. Aνάλογες δράσεις της ινσουλίνης ασκού-
νται και στα μυϊκά κύτταρα, όπου αυξάνεται η δραστι-
κότητα της εξοκινάσης και της συνθετάσης του γλυκο-
γόνου.9 Eπιπλέον είναι πολύ σημαντικό ότι η ινσουλίνη 
αναστέλλει τη γλυκονεογένεση και τη γλυκογονόλυση, 
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δηλαδή ανακόπτει την ηπατική παραγωγή γλυκόζης, 
ενώ παράλληλα αναστέλλει την κετογένεση.10 Aν 
προσλαμβάνεται μεγάλη ποσότητα πρωτεϊνών με την 
τροφή, τα αμινοξέα μετατρέπονται σε τριγλυκερίδια 
και σε γλυκόζη. Σε μικρό βαθμό το ίδιο μπορεί να γίνει 
και με το λίπος.11

Για την είσοδο της γλυκόζης στα μυϊκά και τα λιπώδη 
κύτταρα απαιτείται παρουσία ινσουλίνης. Στα διαβη-
τικά άτομα, σε βασικές συνθήκες (προ φαγητού) η 
αποθήκευση της γλυκόζης (σχηματισμός γλυκογόνου 
και τριγλυκεριδίων) είναι φυσιολογική, με την προϋπό-
θεση ότι δεν έχουν μεγάλη έλλειψη ινσουλίνης και δεν 
εμφανίζουν κέτωση. Aυτό οφείλεται, παρά τη σχετική 
έλλειψη ινσουλίνης, στη δράση της γλυκόζης ως πο-
σότητας (mass action effect).23 Mεταγευματικά, όμως, 
αυτά τα άτομα δεν μπορούν να αυξήσουν περαιτέρω 
την κάθαρση και τη χρησιμοποίηση της γλυκόζης, 
με αποτέλεσμα ακόμη μεγαλύτερη υπεργλυκαιμία. H 
δράση της ινσουλίνης ασκείται ευκολότερα στο ήπαρ 
(αναστολή γλυκογονόλυσης) και δυσκολότερα στους 
μυς (προαγωγή χρησιμοποίησης γλυκόζης), προκειμέ-
νου για ασθενείς με μη ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη. 
Όταν, όμως, η εκκρινόμενη ποσότητα ινσουλίνης είναι 
σημαντικά μικρότερη από την απαιτούμενη, έχουμε 
και αυξημένη παραγωγή γλυκόζης από το ήπαρ. 

 Η είσοδος της γλυκόζης του ήπατος στην κυκλοφο-
ρία προκαλεί διέγερση του παγκρέατος και έκκριση 
ινσουλίνης που, ωστόσο, δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε 
να επιτρέπει την είσοδο της γλυκόζης στα μυϊκά κύτ-
ταρα. Απλώς μειώνει τη γλυκογονόλυση του ήπατος 
κρατώντας τη γλυκόζη του αίματος σε κανονικά επίπε-
δα. Η συνεχής κατανάλωση γλυκόζης από τους ιστούς 
που τη χρησιμοποιούν αποκλειστικά, επιφέρει και πάλι 
μείωση των επιπέδων της γλυκόζης και της ινσουλίνης 
του αίματος και ενεργοποίηση της γλυκόλυσης με έξο-
δο γλυκόζης από το ήπαρ. Ακολουθεί και πάλι έκκριση 
ινσουλίνης και μείωση της γλυκογονόλυσης. Η διαδι-
κασία αυτή συνεχίζεται έως ότου τα αποθέματα του 
ήπατος σε γλυκογόνο μειωθούν σημαντικά, οπότε η 
παροχή γλυκόζης στην κυκλοφορία ελαττώνεται, επο-
μένως και τα επίπεδα ινσουλίνης. Tο 75% της παραγό-
μενης από το ήπαρ γλυκόζης, ύστερα από ολονύκτια 
νηστεία 12 ωρών, προέρχεται από γλυκογονόλυση.22 
Όσο η νηστεία παρατείνεται τόσο αυξάνεται η γλυ-
κονεογένεση. Tα φυσιολογικά αποθέματα ηπατικού 
γλυκογόνου, που είναι περίπου 75 g, ελαττώνονται σε 
15 g ύστερα από νηστεία 40 ωρών.22 Σε καταστάσεις 
παρατεταμένης νηστείας η παραγωγή γλυκόζης από 
το ήπαρ μειώνεται κατά 50%, δεδομένου ότι χρησι-
μοποιούνται για τις καύσεις του οργανισμού κυρίως 
λιπαρά οξέα.22 

 Η περαιτέρω μείωση των επιπέδων της ινσουλίνης 
προκαλεί διάσπαση των λευκωμάτων και έξοδο των 

αμινοξέων στην κυκλοφορία. Ένα μικρό τμήμα των 
αμινοξέων καίγεται εντός των μυών, το μεγαλύτερο 
όμως, κυρίως με τη μορφή αλανίνης, οδεύει στο ήπαρ 
όπου μετατρέπεται σε γλυκόζη, η οποία κατόπιν εισέρ-
χεται στην κυκλοφορία. Η διαδικασία της παραγωγής 
γλυκόζης από μη υδατανθρακούχες ουσίες (λίπη, αμι-
νοξέα, γαλακτικό οξύ ) ονομάζεται γλυκονεογένεση. Η 
γλυκαγόνη εκτός από την προαγωγή της γλυκογονό-
λυσης αυξάνει και την πρόσληψη των αμινοξέων από 
το ήπαρ και τα ένζυμα που προάγουν τη γλυκονεογέ-
νεση.23 24 Παρόμοια δράση έχουν και οι κατεχολαμίνες, 
ενώ και η κορτιζόλη, αυξητική ορμόνη και θυροξίνη 
έχουν επίσης κάποια επίδραση στη γλυκονεογένεση.25 
Mικρότερο ποσοστό γλυκονεογένεσης (περίπου 20%) 
γίνεται στους νεφρούς με κύριο υπόστρωμα τη γλου-
ταμίνη.26-27 Η γλουταμίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και από το έντερο ή για τη μετατροπή της σε αλανίνη 
και για γλυκονεογένεση.28 Tο ποσοστό της γλυκονεο-
γένεσης στους νεφρούς αυξάνεται όταν ο οργανισμός 
βρίσκεται σε συνθήκες παρατεταμένης ασιτίας, οπότε 
οι νεφροί παράγουν το 45% των αναγκών σε γλυκό-
ζη.29 Για να ανασταλεί κατά 50% η μέγιστη παραγωγή 
ενδογενούς γλυκόζης χρειάζονται περίπου 50 μU ιν-
σουλίνης /ml.30

Η είσοδος της γλυκόζης στην κυκλοφορία πυροδο-
τεί τις ίδιες εξελίξεις, όπως και η γλυκογονόλυση, δη-
λαδή περιόδους με αύξηση της γλυκόζης και έκκριση 
ινσουλίνης, ακολουθούμενες από πτώση της γλυκόζης, 
αναστολή της έκκρισης της ινσουλίνης και ενεργοποί-
ηση της γλυκονεογένεσης.

 Η γλυκονεογένεση από τα αμινοξέα συνεχίζεται μέ-
χρις ότου η περίσσεια των αμινοξέων εξαντληθεί. Όλο 
αυτό το διάστημα οι μύες χρησιμοποιούν τη γλυκόζη 
του γλυκογόνου τους ως καύσιμη ύλη. Ακολουθεί πτώ-
ση της γλυκόζης του αίματος και περαιτέρω μείωση 
της ινσουλίνης. 

 Όταν τα επίπεδα της ινσουλίνης του αίματος φθά-
σουν σε αρκετά χαμηλό επίπεδο, ενεργοποιείται η λι-
πάση του λιπώδους ιστού (ορμονοευαίσθητη λιπάση) 
που διασπά τα τριγλυκερίδια σε μονογλυκερίδια και 
ελεύθερα λιπαρά οξέα (λιπόλυση) και με περαιτέρω 
διάσπαση σε γλυκερόλη και ελεύθερα λιπαρά οξέα. 
H λιπάση αυτή ενεργοποιείται με την επίδραση του 
κυκλικού AMP το οποίο παράγεται από το ATP με την 
επίδραση της αδενυλκυκλάσης. Oι κατεχολαμίνες 
μέσω των β-υποδοχέων31 και η γλυκαγόνη32 σε πολύ 
μικρότερο βαθμό, ενεργοποιούν την αδενυλκυκλάση 
και έτσι κινητοποιούν τον μηχανισμό της λιπόλυσης. 
H ινσουλίνη εμποδίζει τη λιπόλυση αναστέλλοντας 
την ενδοκυττάρια λιπάση. Η λιπόλυση είναι εξαιρετι-
κά ευαίσθητη στην ινσουλίνη. Χρειάζονται μόνο 20 
περίπου μU ινσουλίνης /ml για να επιτευχθεί η κατά 
50% μέγιστη αναστολή της λιπόλυσης.33 H αυξητική 
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ορμόνη, η κορτιζόλη και η θυροξίνη αυξάνουν την 
ευαισθησία των λιποκυττάρων στη λιπολυτική δράση 
των β-αγωνιστών και ίσως αυξάνουν και την ποσότητα 
της λιπάσης. Έτσι, εμμέσως προκαλούν επίταση της 
λιπόλυσης.34 (σχήμα 1.1.5). 

Η μισή ποσότητα των ΕΛΟ που παράγονται επανα-
σχηματίζουν τριγλυκερίδια στον λιπώδη ιστό. Η γλυ-
κερόλη των λιπαρών οξέων προσλαμβάνεται από το 
ήπαρ και μετατρέπεται σε γλυκόζη (γλυκονεογένεση), 
η οποία εισέρχεται στην κυκλοφορία. H γλυκερόλη με-
τατρέπεται αρχικά σε φωσφορική γλυκερόλη και έπει-
τα σε φωσφορική διϋδροξυακετόνη και έτσι μπαίνει 
στον κύριο δρόμο μεταβολισμού των υδατανθράκων 
Ακολουθείται η ίδια διεργασία με τη γλυκογονόλυση 
και τη γλυκονεογένεση από τα αμινοξέα, με συνεχείς 
αυξήσεις και μειώσεις της γλυκόζης και της ινσουλί-
νης του πλάσματος μέχρι το επόμενο γεύμα. Το ήπαρ 
χρησιμοποιεί τα λιπαρά οξέα είτε προς καύση, είτε για 
τη δημιουργία λιποπρωτεϊνών.35 Εκτός από το ήπαρ τα 
λιπαρά οξέα κατευθύνονται και προς τους μυς, όπου 
προσλαμβάνονται. Δημιουργείται ανταγωνισμός μετα-
ξύ των λιπαρών οξέων και της γλυκόζης, ποιο από τα 
δύο «καύσιμα» θα προτιμηθεί προς καύση (θεωρία του 
Randle).36 Παρόλο που οι μύες διατηρούν μία ποσότη-
τα γλυκογόνου για έκτακτες ανάγκες, τα αποθέματά 
του τελευταίου από την έναρξη της γλυκογονόλυσης 
στα μυϊκά κύτταρα μέχρι την εμφάνιση των λιπαρών 
οξέων μειώνονται σημαντικά. Ως εκ τούτου, οι μύες 
χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο λιπαρά οξέα 
για τις καύσεις τους. Η καύση των λιπαρών οξέων 
πραγματοποιείται μέσα στα μιτοχόνδρια. Eνδιαφέ-
ρον έχει το γεγονός ότι η εσωτερική μεμβράνη των 
μιτοχονδρίων, ενώ είναι διαπερατή για τα μικρού και 
μέσου μεγέθους αλυσίδας λιπαρά οξέα, δεν είναι δια-
περατή στα μεγαλομοριακά λιπαρά οξέα. Τα τελευταία 
για να μπουν χρειάζεται να συνδεθούν με τον φορέα 
της καρνιτίνης που αποτελείται από τις καρνιτινοπαλ-
μιτοϋλτρανσφεράσες I και II (CPT-I και II ), αποκαλού-

μενες παλαιότερα καρνιτίνο-οξικές-τρανσφεράσες 
(CAT ), δύο ένζυμα που βρίσκονται στην εξωτερική και 
εσωτερική επιφάνεια των μιτοχονδρίων αντίστοιχα.37 
(σχήμα 1.1.6). H έλλειψη ινσουλίνης προκαλεί άμεση 
ενεργοποίηση της CPT I, η οποία διευκολύνει τη μετα-
φορά των λιπαρών οξέων στα μιτοχόνδρια. Mετά την 
είσοδο των λιπαρών οξέων στα μιτοχόνδρια η CPT II 
διασπά την ένωση καρνιτίνης και λιπαρού-οξικού-CoA 
και το τελευταίο προσφέρεται για β-οξείδωση.37 H 
δραστικότητα της CPT I αναστέλλεται από το μαλο-
νύλ-CoA. H οξείδωση των EΛO παράγει μεγάλα ποσά 
ενέργειας. Aπό ένα MοL λιπαρού οξέος με έξι άτομα 
άνθρακα παρέχονται μετά από πλήρη οξείδωση στον 
κύκλο του κιτρικού οξέος 44 MοL ATP.38,39

Εκτός από τα λίπη του λιπώδους ιστού, σημαντική 
πηγή τριγλυκεριδίων για τις ανάγκες των μυών απο-
τελούν οι πολύ χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνες 
(VLDL). Αυτές παράγονται κυρίως στο ήπαρ και εμφα-
νίζονται στην κυκλοφορία μετά την απομάκρυνση των 
χυλομικρών από αυτή. Το κύριο έναυσμα για την εμ-
φάνισή των VLDL αποτελεί η μείωση των επιπέδων της 
ινσουλίνης. Οι VLDL ακολουθούν την ίδια πορεία με τα 
χυλομικρά, δηλαδή στο τοίχωμα των τριχοειδών έρχο-
νται σε επαφή με τη λιποπρωτεϊνική λιπάση, η οποία 
διασπά τα τριγλυκερίδια σε μονογλυκερίδια και ελεύ-
θερα λιπαρά οξέα, τα οποία προσλαμβάνονται από τα 
παρακείμενα κύτταρα και επανασυντίθενται σε τριγλυ-
κερίδια, που χρησιμοποιούνται ως καύσιμη ύλη. Υπάρ-
χει, όμως, μία διαφοροποίηση. Ενώ η ινσουλίνη διε-
γείρει τη λιποπρωτεϊνική λιπάση του λιπώδους ιστού 
και απενεργοποιεί εκείνη του μυϊκού, με αποτέλεσμα 
τα χυλομικρά να προσλαμβάνονται από τον λιπώδη 
ιστό, η έλλειψή της προκαλεί το αντίθετο. Διεγείρεται, 
δηλαδή, η λιποπρωτεϊνική λιπάση των τριχοειδών του 
μυϊκού ιστού και όχι του λιπώδους, προκαλώντας τη 
διάσπαση των VLDL και την πρόσληψή τους από τον 
μυϊκό ιστό.23 
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σχήμα 1.1.5 Επίδραση ορμονών στη λιπόλυση.
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 Αλληλεπιδράσεις του μεταβολισμού μεταξύ των 
υδατανθράκων και λιπών. Ο μεταβολισμός των υδα-
τανθράκων εμποδίζει την καύση των λιπών. Όπως έχει 
ήδη αναφερθεί, η ινσουλίνη που εκκρίνεται από την 
αύξηση της γλυκόζης προκαλεί την είσοδο των λιπών 
στον λιπώδη ιστό και αναστέλλει την έξοδό τους από 
τα λιποκύτταρα, επομένως δεν προσφέρονται λίπη 
για καύση στους ιστούς. Επίσης κατά την καύση της 
γλυκόζης στον κύκλο του Krebs, από το κιτρικό οξύ με 
την επίδραση της ινσουλίνης σχηματίζεται το malonyl-
CoA, το οποίο εμποδίζει τη σύνδεση των λιπαρών οξέ-
ων με την καρνιτίνη,39 προϋπόθεση απαραίτητη, όπως 
αναφέρθηκε, για την είσοδο των λιπαρών οξέων στα 
μιτοχόνδρια, όπου αυτά καίγονται. Τα λιπαρά οξέα, 
καθώς δεν δύνανται να καούν, επανασυντίθενται σε 
τριγλυκερίδια και σε VLDL στα λιποκύτταρα στο ήπαρ. 
Ανταγωνιστικά στο malonyl-CoA δρα η γλυκαγόνη. Η 
καύση των λιπών σε σημαντικό βαθμό παρατηρείται 
μόνο όταν μειωθεί κατά πολύ η καύση των υδαταν-
θράκων.

Σχηματισμός κετονικών σωμάτων. Τα λιπαρά οξέ-
αεισέρχονται στα μιτοχόνδρια υπό μορφήν λιπαρού-
ακυλο-συνένζυμου Α ( Fatty–acyl-CoA ), από το οποίο 
με τη β-οξείδωση αποσπάται ένα μόριο ακετυλο-συ-
νενζύμου Α ( Acetyl-CoA ), το οποίο είτε εισέρχεται 
προς καύση στον κύκλο του κιτρικού οξέος (κύκλος 
Krebs) είτε μετατρέπεται σε ακετο-ακετυλο-συνένζυμο 
Α ( Acet-acetyl-CoA ), από το οποίο σχηματίζονται τα 
κετονικά σώματα με αρχικό προϊόν το ακετοξικό οξύ. 

Σχηματική παράσταση των ανωτέρω αντιδράσεων 
εμφανίζεται στο σχήμα 1.1.7. Το ακετοξικό οξύ μπορεί 
να οξειδωθεί περαιτέρω και να μετατραπεί σε β-υδρο-
ξυβουτυρικό οξύ ή να μετατραπεί σε ακετόνη. Και τα 
τρία κετονοσώματα είναι ωσμωτικώς ενεργά, όμως τα 
δύο πρώτα είναι μετρίως ισχυρά οξέα, ενώ η ακετόνη, 
ως κετόνη, είναι ουδέτερη. Τα κετονικά σώματα χρη-
σιμοποιούνται από τους μυς, το έντερο, τον εγκέφαλο 
κ.λ.π. Η δυνατότητα των ιστών να χρησιμοποιούν 
κετονικά σώματα για καύση ή τον σχηματισμό και 
πάλι λιπαρών οξέων είναι περιορισμένη, και γι’ αυτό 
μικρές αυξήσεις των κετονικών σωμάτων πέραν ενός 
ορίου, προκαλούν σημαντικές αυξήσεις των κετονών 
του αίματος40Περίπου ποσοστό 5% της κετογένεσης 
γίνεται στους νεφρούς, ενώ το υπόλοιπο 95% γίνεται 
στο ήπαρ.

H αντίδραση ακετοξικού οξέος προς βουτυρικό 
είναι αμφίδρομη. Tο β-υδροξυβουτυρικό οξύ, για να 
μεταβολιστεί, μετατρέπεται πρώτα πάλι σε ακετοξικό 
οξύ. Ένα μέρος των κετονικών σωμάτων αποβάλλεται 
μέσω των νεφρών. H ακετόνη μεταβολίζεται ελάχιστα 
σε γλυκόζη, ενώ η κύρια μάζα της αποβάλλεται με τη 
νεφρική λειτουργία και με την αναπνοή, προσδίδοντας 
τη χαρακτηριστική απόπνοια σάπιου μήλου. Η δρα-
στικότητα της CPT-I, όπως αναφέρθηκε, αναστέλλεται 
από το μαλονύλ-CoA. Στη νηστεία και στον μη ρυθ-
μιζόμενο σακχαρώδη διαβήτη δεν παράγεται αρκετό 
μαλονύλ-CoA και γι’ αυτό η δραστικότητα της CPT-I 
αυξάνεται, με αποτέλεσμα να ευνοείται η κετογένεση 

σχήμα 1.1.6 Σχηματική παράσταση του μηχανισμού κετογένεσης στα μιτοχόνδρια.. 
CPT=καρνιτινοπαλμιτοϋλτρανφεράση
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 Άλλος λόγος επιτάχυνσης της κετογένεσης στον 
απορρυθμισμένο διαβήτη είναι ότι δεν παράγεται 
κανονικά οξαλοξικό οξύ, ώστε να χρησιμοποιηθεί το 
οξαλοξικό με το ακετύλ-CoA για παραγωγή κιτρικού 
οξέος. H μειωμένη παραγωγή κιτρικού οξέος οφείλε-
ται στη μειωμένη δραστικότητα της συνθετάσης του 
κιτρικού οξέος, που είναι αποτέλεσμα της συσσώρευ-
σης ATP, το οποίο δρα ανασταλτικά στη συνθετάση.41 
H μειωμένη παραγωγή οξαλοξικού οξέος οφείλεται 
στην αύξηση της σχέσης NADH/NAD που προκαλείται 
από την οξείδωση των λιπαρών οξέων και από την επι-
τεινόμενη γλυκονεογένεση (σε φυσιολογικό μεταβολι-
σμό γλυκόζης τα παραγόμενα ποσά οξαλοξικού οξέος 
είναι πολύ μεγαλύτερα και δεν ευνοείται η κετογένε-
ση). Στον απορρυθμισμένο διαβήτη, όμως, συσσωρεύ-
εται το ακετύλ-CοA που προσφέρεται για κετογένεση. 

 Η κύρια αιτία παραγωγής των κετονικών σωμάτων 
είναι η υπερπροσφορά λιπαρών οξέων κυρίως στο 
ήπαρ. Ύστερα από ώρες ή ημέρες νηστείας ο σχημα-
τισμός κετονικών σωμάτων αυξάνεται. Σε τέτοιες συν-
θήκες τα κετονικά σώματα χρησιμοποιούνται ως καύ-
σιμη ύλη στους μυς, τον εγκέφαλο και άλλα όργανα. Ο 
εγκέφαλος μπορεί να τα μεταβολίσει αντί της γλυκό-
ζης, αυξάνει μάλιστα βαθμηδόν και την ποσότητα που 
χρησιμοποιεί.42 Από τα κετονικά σώματα που παρά-
γονται ένα μέρος επανασχηματίζεται σε λιπαρά οξέα 
και τριγλυκερίδια. Σε μη διαβητικά άτομα η παραγωγή 
κετονικών σωμάτων δεν υπερβαίνει κάποιο όριο, όταν 
όμως υπάρχει σημαντική ή απόλυτη έλλειψη ινσουλί-
νης, τότε παρατηρείται μεγάλη υπερπαραγωγή τους.

 Εκτός από την έλλειψη ινσουλίνης που είναι ο κύ-
ριος προδιαθεσικός παράγοντας στην ανάπτυξη κε-
τοναιμίας, και η αύξηση της γλυκαγόνης είναι επίσης 
υποβοηθητικός παράγοντας, υπό την προϋπόθεση 
ότι τα επίπεδα της ινσουλίνης είναι χαμηλά.43 Tα κε-
τονοσώματα που παράγονται στα μιτοχόνδρια των 
ηπατικών κυττάρων είναι δυνατόν να μεταβολιστούν 
περαιτέρω στα μιτοχόνδρια των περιφερικών ιστών, 
αλλά πολύ λίγο στο ήπαρ. Tο τελευταίο αυτό χαρα-
κτηριστικό οφείλεται στο ότι το ένζυμο 3-οξοοξύ 
CoA-τρανσφεράση βρίσκεται σε αφθονία σε όλους 
τους ιστούς εκτός από το ήπαρ. H ινσουλίνη αυξάνει 
και τον ρυθμό της χρησιμοποίησης των κετονοξέων.44 
Σε πολύ αυξημένο ρυθμό παραγωγής κετονοξέων, η 
παραγωγή τους υπερβαίνει κατά πολύ την περιφερική 
χρησιμοποίησή τους και έχουμε τελικά κετοξέωση. 
Για να γίνει κετοξέωση πρέπει να υπάρχει μεγάλη κι-
νητοποίηση λιπών, γεγονός που προϋποθέτει μεγάλη 
έλλειψη ινσουλίνης.45,46 Στη διαβητική κετοξέωση τα 
κετονοσώματα αυξάνονται σε επίπεδα μέχρι και 30 
mMol/L που είναι 200-300 φορές υψηλότερα του φυ-
σιολογικού. Περισσότερα επί του θέματος της διαβητι-

κής κετοξέωσης θα αναφερθούν στο οικείο κεφάλαιο.
Επίδραση της σύνθεσης των τροφών στο μεταβο-

λισμό της γλυκόζης. Η περιεκτικότητα των γευμάτων 
σε λίπος δεν επηρεάζει καθόλου την πρόσληψη, καύ-
ση και αποθήκευση της γλυκόζης, επομένως και τα 
επίπεδα της γλυκόζης του αίματος.47 Απλώς όταν συ-
νυπάρχει στην τροφή λίπος επιβραδύνεται η απορρό-
φηση των υδατανθράκων. Μείωση της καύσης, αλλά 
όχι και της πρόσληψης της γλυκόζης από τους ιστούς, 
εμφανίζεται μόνο αν τα λιπαρά οξέα χορηγηθούν πα-
ρεντερικώς.48 Ο λόγος είναι ότι σε αυτήν την περίπτω-
ση ένα μέρος των λιπαρών οξέων φθάνει στους μυς 
αντί να αποθηκευτεί στον λιπώδη ιστό και ανταγωνίζε-
ται τη γλυκόζη για τις καύσεις τους. 

 Δράση ινσουλίνης στον λιπώδη ιστό
Σε αντίθεση με ότι συμβαίνει με τη γλυκόζη και τα 
αμινοξέα που απορροφούνται από το έντερο και περ-
νούν από το ήπαρ μέσω του συστήματος της πυλαίας 
φλέβας, μόνο το 15% του απορροφούμενου λίπους 
εισέρχεται στο ήπαρ μέσω της πυλαίας. Tο 85% του 
απορροφούμενου λίπους οδεύει αρχικά μέσω του 
θωρακικού πόρου, από όπου αποχετεύεται στη φλε-
βική κυκλοφορία και με το αίμα ακολουθεί πλέον το 
δρόμο προς το ήπαρ μέσω της αρτηριακής κυκλοφο-
ρίας. Tο ήπαρ που δέχεται γλυκερόλη και ελεύθερα 
λιπαρά οξέα μετατρέπει τη γλυκερόλη σε γλυκόζη και 
τα λιπαρά οξέα με τη γλυκερόλη σε τριγλυκερίδια. Tα 
τριγλυκερίδια αποθηκεύονται στο ήπαρ, έως ότου εν-
σωματωθούν στις λιποπρωτεΐνες και αρχίσει η έξοδός 
τους από το ήπαρ, μέσω των ηπατικών φλεβών. Tο 
ήπαρ μεταβολίζει τα λιπαρά οξέα σε ακετύλ-CoA που 
αποτελεί το υπόστρωμα για κετογένεση. 

H ινσουλίνη αυξάνει την πρόσληψη και την οξείδω-
ση της γλυκόζης στον λιπώδη ιστό. Aπό την οξείδωση 
της γλυκόζης παράγονται αφενός μεν φωσφορική 
γλυκερόλη αφετέρου δε λιπαρά οξέα μέσω του ακε-
τύλ-CoA. Mε την αύξηση της οξείδωσης της γλυκόζης 
στην οδό του γλυκονικού οξέος παράγεται NADH το 
οποίο είναι απαραίτητο για τη σύνθεση μακρομορι-
ακών λιπαρών οξέων. Mε την ένωση της γλυκερόλης 
και των λιπαρών οξέων παράγονται τα τριγλυκερίδια, 
που προστίθενται έτσι στο αποθηκευτικό λίπος. H ιν-
σουλίνη, ελαττώνοντας τη δραστικότητα της ενδοκυτ-
τάριας (ορμονοευαίσθητης) λιπάσης, ελαττώνει την 
υδρόλυση των τριγλυκεριδίων, δηλαδή αναστέλλει τη 
λιπόλυση. Άρα η ινσουλίνη αυξάνει το εναποτιθέμενο 
λίπος, διότι ευνοεί τη σύνθεσή του και αναστέλλει τη 
διάσπασή του. 

Σε συνθήκες έλλειψης ινσουλίνης ενεργοποιείται η 
ενδοκυττάρια λιπάση (σχήμα 1.7) και έχουμε διάσπα-
ση των τριγλυκεριδίων από τον λιπώδη ιστό, οπότε 
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τα λιπαρά οξέα και η γλυκερόλη κυκλοφορούν στο 
πλάσμα και τελικά χρησιμοποιούνται στο ήπαρ για 
κετογένεση και γλυκονεογένεση. Για να έχουμε κετογέ-
νεση σε σημαντικό βαθμό, ώστε να προκληθεί κετοξέ-
ωση, πρέπει να υπάρχει μεγάλη έλλειψη ινσουλίνης. Γι’ 
αυτό κετοξέωση εμφανίζουν κυρίως οι διαβητικοί που 
χαρακτηρίζονται ως ινσουλινοπενικοί, δηλαδή αυτοί 
που έχουν ΣΔ τύπου 1 και σπανίως όσοι έχουν πολλά 
χρόνια ΣΔ τύπου2. 

Σε άτομα με απορρυθμισμένο σακχαρώδη διαβήτη 
που εμφανίζουν αυξημένα τριγλυκερίδια στο πλάσμα, 
η χορήγηση ινσουλίνης επαναφέρει τα τριγλυκερίδια 
στα κανονικά τους επίπεδα.

 Διαταραχή του μεταβολισμού της γλυκόζης 
στον σακχαρώδη διαβήτη
Μεταγευματικά οι διαβητικοί ασθενείς, εξαιτίας της 
μειωμένης έκκρισης ινσουλίνης, δεν μπορούν να προ-
σλάβουν στον κανονικό χρόνο ολόκληρη την ποσό-
τητα της γλυκόζης που απορροφάται από το έντερο, 
με αποτέλεσμα την εμφάνιση υπεργλυκαιμίας. Με την 
αυξημένη όμως ποσότητα γλυκόζης στο αίμα επιτυγ-
χάνεται τελικά η είσοδός της στα κύτταρα (mass action 
effect).23 Με αυτόν τον τρόπο οι μύες των διαβητικών, 
εφόσον δεν υπάρχει σοβαρή απορρύθμιση, διατηρούν 
ακέραιη τη δυνατότητα πρόσληψης, αποθήκευσης και 
καύσης της γλυκόζης, αλλά παρατηρείται μειωμένη 
αναστολή της γλυκονεογένεσης, που είναι και ο κύριος 
λόγος διατήρησης της υπεργλυκαιμίας στον διαβή-
τη.49,50 Ανάλογα με τον βαθμό μείωσης της ινσουλίνης 
εμφανίζονται ή όχι και άλλες μεταβολικές διαταραχές. 
Σε μικρή μείωση, όπως π.χ. σε άτομα με μειονεκτική 
δοκιμασία ανοχής γλυκόζης (IGT), η βασική παραγωγή 
γλυκόζης δεν διαφέρει από αυτήν που παράγουν τα 

φυσιολογικά άτομα.51 Με εξαίρεση τη μεταγευματική 
υπεργλυκαιμία, η αποθήκευση των λιπών και η ανα-
στολή της γλυκονεογένεσης και γλυκογονόλυσης του 
ήπατος είναι φυσιολογική. Όσο, όμως, επιτείνεται η 
ελάττωση της ινσουλίνης, παρατηρείται πρώιμη και 
αυξημένη γλυκονεογένεση, η οποία τροφοδοτεί με 
γλυκόζη την κυκλοφορία. Η επίταση της υπεργλυκαιμί-
ας αυξάνει την είσοδο της γλυκόζης στα μυϊκά κύττα-
ρα και δημιουργείται σε αυτά υπερπλήρωση με γλυκό-
ζη. Ο οργανισμός, επειδή δεν είναι δυνατόν να αυξήσει 
σημαντικά την καύση της γλυκόζης, προσπαθεί να 
εμποδίζει την αυξημένη συνάθροισή της στα μυϊκά 
κύτταρα αυξάνοντας την αναερόβια καύση της γλυκό-
ζης, με τη δημιουργία γαλακτικού οξέος.52Αυτή, όμως, 
είναι μία προσωρινή λύση, καθώς το γαλακτικό οξύ 
μεταφέρεται στο ήπαρ και σχηματίζεται και πάλι γλυ-
κόζη που κυκλοφορεί ξανά στο αίμα. Ακόμη, με μηχα-
νισμούς όχι απόλυτα εξακριβωμένους δημιουργείται 
δυσκολία στην είσοδο της γλυκόζης στα κύτταρα. 
Με αυτούς τους τρόπους αποφεύγεται η υπερβολική 
συνάθροιση γλυκόζης στα κύτταρα με αντίτιμο, όμως, 
την υπεργλυκαιμία και την αντίσταση στην ινσουλίνη. 
H δράση της ινσουλίνης, όταν πρόκειται για ασθενείς 
με ΣΔ τύπου 2, ασκείται ευκολότερα στο ήπαρ (ανα-
στολή γλυκογονόλυσης) και δυσκολότερα στους μυς 
(προαγωγή χρησιμοποίησης γλυκόζης).

Συμπερασματικά. Oι δράσεις της ινσουλίνης διακρίνο-
νται σε:

α) αυτές που αυξάνουν τον αναβολισμό
β) αυτές που εμποδίζουν τον καταβολισμό. 
Oι αντικαταβολικές επιδράσεις της ινσουλίνης 

ασκούνται με μικρότερες πυκνότητες ινσουλίνης, 
συγκριτικά με τις πυκνότητες που απαιτούνται για τις 

ΕΛΟ

Ακύλ-CoA

Ακετύλ-CoA

Ακετο-ακετύλ-CoA

3-OH-3-µεθυλγλουταρικό οξύ

Χοληστερόλη

σχήµα 1.3  Σχηµατική παράσταση κετογένεσης.

β-υδροξυβουτυρικό οξύ

Ακετοξικό οξύ

Ακετόνη

Οξαλοξικό οξύ

Τριγλυκερίδια

Kύκλος
Krebs

σχήμα 1.1.7 Σχηματική παράσταση κετογένεσης.
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αναβολικές. Mικρές ποσότητες ινσουλίνης χρειάζονται 
και στις ώρες του ύπνου, για να μη συμβαίνει επιταχυ-
νόμενη λιπόλυση και κετογένεση.

Oι ανταγωνιστικές ορμόνες της ινσουλίνης είναι η 
γλυκαγόνη, οι κατεχολαμίνες, η κορτιζόλη και η αυ-
ξητική ορμόνη. Oι ορμόνες αυτές εκκρίνονται στην 
υπογλυκαιμία, τη νηστεία και το στρες. Kύρια επίδρα-
ση της αδρεναλίνης και της γλυκαγόνης είναι η ενερ-
γοποίηση της φωσφορυλάσης με την οποία γίνεται 
γλυκογονόλυση και ταχεία αύξηση της γλυκόζης στο 
πλάσμα από ηπατική παραγωγή. 
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1.2 
ΤΑ νΗΣΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
Κ. Καζάκος, Δ. Καραμήτσος

Tα νησίδια του παγκρέατος ανακαλύφθηκαν το 1869 
από τον P. Langerhans, αποτέλεσαν μάλιστα το θέμα 
της διδακτορικής του διατριβής. O ρόλος του παγκρέ-
ατος στη διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων γλυκό-
ζης στο πλάσμα ανακαλύφθηκε 20 χρόνια αργότερα, 
με τα πειράματα παγκρεατεκτομής των Von Mering 
και Minkowski. Παρά τα πολλά χρόνια που έχουν 
μεσολαβήσει από τότε και την αύξηση των γνώσεων 
για το πάγκρεας, η ιστολογία και η ιστοχημεία του πα-
γκρέατος, ακόμη και σήμερα, εξακολουθούν να είναι 
αντικείμενο μελετών. 

Tο φυσιολογικό πάγκρεας περιέχει περίπου 1 εκα-
τομμύριο νησίδια που αποτελούν περίπου το 1,0-2,5% 
της συνολικής μάζας του. Tα νησίδια βρίσκονται διά-
σπαρτα σε όλο το πάγκρεας, αλλά είναι πιο πυκνά στο 
σώμα και ιδίως στην ουρά του. Ένα μέσο (τυπικό) νη-
σίδιο περιέχει 3.000-4.000 κύτταρα και έχει διάμετρο 
0,2 mm. Σε μικρή μεγέθυνση τα νησίδια φαίνονται σαν 
χιονόμπαλες. Tα κύτταρα των νησιδίων διακρίνονται 
ιστολογικά και ιστοχημικά στα A, B, D και PP. Στην ταυ-
τοποίηση των κυττάρων βοήθησε πολύ το ηλεκτρονι-
κό μικροσκόπιο. Tα B κύτταρα είναι το 68%, τα A κύτ-
ταρα το 20%, τα D κύτταρα το 10% και τα PP κύτταρα 
το 2% του κυτταρικού πληθυσμού των νησιδίων.1

Tα B κύτταρα παράγουν ινσουλίνη, τα A κύτταρα 
παράγουν γλυκαγόνη, τα D κύτταρα παράγουν σω-
ματοστατίνη, τα PP κύτταρα παράγουν παγκρεατικό 
πολυπεπτίδιο. Tα PP κύτταρα βρίσκονται σχεδόν απο-
κλειστικά στο οπίσθιο τμήμα της κεφαλής του παγκρέ-
ατος. Tο συνηθισμένο νησίδιο περιέχει στο κέντρο 
του B κύτταρα και στην περιφέρεια D και A κύτταρα 
(εικόνα 1.2.1 και 1.2.2).2 Tο φλεβικό δίκτυο των νησιδί-
ων εκβάλλει στο σύστημα της πυλαίας κυκλοφορίας, 

γι’ αυτό και η εκκρινόμενη ινσουλίνη περνάει πρώτα 
υποχρεωτικά από το ήπαρ.

Tα B κύτταρα. Mε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο βρέθη-
κε ότι τα B κύτταρα περιέχουν δύο τύπους κοκκίων. 
Tα ανώριμα κοκκία βρίσκονται κοντά στη συσκευή 
Golgi και περιέχουν μεγάλη αναλογία προϊνσουλίνης. 
Tα ώριμα κοκκία βρίσκονται εγκατεσπαρμένα στο 
κυτταρόπλασμα, είναι περισσότερο όξινα απ’ ό,τι τα 
ανώριμα κοκκία και περιέχουν, κυρίως, ινσουλίνη και C 
πεπτίδιο, αλλά πολύ λίγη προϊνσουλίνη. H βιοσύνθεση 
της ινσουλίνης στα B κύτταρα αναφέρεται παρακάτω.

Tα A κύτταρα. Tο 1962 έγινε γνωστό ότι τα A κύττα-
ρα περιέχουν και εκκρίνουν γλυκαγόνη.3 H κατανομή 
των A κυττάρων στο πάγκρεας είναι ανάλογη των B 
κυττάρων. Στο κέντρο του A κυττάρου εντοπίζονται 
κοκκία που περιέχουν γλυκαγόνη, GLP-1 και GLP-2 
(GLP= Glucagon Like Peptide). Ένα πολυπεπτίδιο ονο-
μαζόμενο γλικεντίνη (69 αμινοξέα) βρίσκεται στην 
περιφέρεια του κυττάρου.4 H γλικεντίνη έχει το μόριο 
της γλυκαγόνης με επιπλέον αμινοξέα, παράγεται δε 
και στο έντερο. Στα ώριμα κοκκία των A κυττάρων 
ελαττώνεται η αναλογία της γλικεντίνης.  

Στη βιοσύνθεση των ουσιών αυτών αρχικά παρά-
γεται προ-προγλυκαγόνη, η οποία είναι πολυπεπτίδιο 
που περιέχει γλυκαγόνη και διάφορα άλλα πεπτίδια 
(γλικεντίνη και σχετικά με γλικεντίνη πολυπεπτίδια, 
GLP-1, GLP-2).

Tα D κύτταρα. Xαρακτηρίζονται από μεγάλα εκκρι-
τικά κοκκία που περιέχουν σωματοστατίνη. H σωματο-
στατίνη αρχικά βρέθηκε στον υποθάλαμο, όπου προ-
ορισμός της είναι να αναστέλλει την έκκριση της αυ-
ξητικής ορμόνης· από αυτήν δε την ιδιότητά της πήρε 
και τη σχετική ονομασία. Στη συνέχεια βρέθηκε και σε 
άλλα σημεία του σώματος, κυρίως στο πάγκρεας και 
τους νευρώνες, και η μελέτη της δράσης της έδειξε ότι 
είναι μια γενικώς κατασταλτική ορμόνη. Aνάλογα με 
το πού εκκρίνεται, δρα ως ορμόνη, ως παρακρινική 

 1.1 .

 1.2  ( )

x100. 

εικόνα 1.2.1 Φυσιολογικά νησίδια παγκρέατος με τις γύρω 
αδενοκυψέλες.

 1.1 .

 1.2  ( )

x100. 

εικόνα 1.2.2 Νησίδια παγκρέατος (ανοσοϊστοχημική) 
χρώση για ινσουλίνη x100.
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ουσία και ως νευροδιαβιβαστής.5 H σωματοστατίνη 
βρίσκεται είτε ως πεπτίδιο με 14 αμινοξέα είτε ως με-
γαλύτερο πεπτίδιο 28 αμινοξέων. Aμφότερα τα πεπτί-
δια αυτά προέρχονται από κοινή πρόδρομη ουσία, την 
προσωματοστατίνη. Στο πάγκρεας παράγεται κυρίως 
το πεπτίδιο με τα 14 αμινοξέα. 

Tα PP κύτταρα (παλαιότερη ονομασία F-κύτταρα). 
Tα κύτταρα αυτά παράγουν παγκρεατικό πολυπεπτί-
διο (36 αμινοξέα). Tο παγκρεατικό πολυπεπτίδιο πα-
ράγεται κατά τη λήψη τροφής και από τη διέγερση του 
παρασυμπαθητικού. Aποτελεί δείκτη της λειτουργίας 
του ANΣ, δεδομένου ότι μειώνεται στη διαβητική νευ-
ροπάθεια. Tα PP κύτταρα βρίσκονται στην περιφέρεια 
των νησιδίων, αλλά και σε συνάφεια με το εξωκρινές 
πάγκρεας, περιέχουν μικρά αραιά αθροίσματα κοκκί-
ων και συγχέονται εύκολα με D-κύτταρα ή με αποκοκ-
κιωμένα B-κύτταρα.6

Στη νεύρωση των νησιδίων συμμετέχουν χολινεργι-
κές, αδρενεργικές και πεπτιδεργικές νευρικές ίνες και 
πλήθος νευροπεπτιδίων, ενώ η ενδονησιδιακή διάταξη 
των κυττάρων επιτρέπει τη διακυτταρική επικοινωνία 
και την παρακρινική δράση των A και D κυττάρων 
πάνω στα B κύτταρα.
Διάφορα άλλα προϊόντα των νησιδίων. Στα νησίδια 
παράγονται φυσιολογικώς ή σε παθολογικές καταστά-
σεις διάφορα βιοδραστικά πεπτίδια. Mεταξύ αυτών 
είναι το GAD (Glutamic Acid Decarboxylase), η γαστρί-
νη, τo 7B2 (αποτελείται από 180 αμινοξέα, έχει ομοιό-
τητα με τον IGF-1 ή τον ιό του σαρκώματος Rous) και 

χρωμογρανίνες, μεταξύ των οποίων παγκρεαστατίνη 
και χρωμοστατίνη.

Μέσα στα εκκριτικά κοκκία, εκτός από την ινσουλίνη 
και το C πεπτίδιο που αποθηκεύονται και εκκρίνονται 
ταυτόχρονα σε ισομοριακές ποσότητες, περιέχονται 
προϊνσουλίνη σε ποσότητα μικρότερη από 5% και αμυ-
λίνη σε αναλογία 3% περίπου. Η αμυλίνη αποτελείται 
από 37 αμινοξέα, έχει παρόμοια δομή με αυτήν της 
καλσιτονίνης (Calcitonin related peptide) και, όπως 
υποστηρίζεται από κάποιους ερευνητές, ο ρόλος της 
στην παθογένεια του ΣΔ τύπου 2 είναι σημαντικός.7

 H ινσουλίνη
H ινσουλίνη είναι πολυπεπτίδιο μοριακού βάρους 
5734, που αποτελείται από 51 αμινοξέα, τα οποία 
κατανέμονται σε δύο αλυσίδες, την A από 21 και τη B 
από 30 αμινοξέα. Oι δύο αλυσίδες συνδέονται μεταξύ 
τους με δισουλφιδικούς δεσμούς στις θέσεις Α-7 με 
Β-7 και Α-20 με Β-19. Στην Α αλυσίδα υπάρχει ένας επι-
πλέον εσωτερικός δισουλφιδικός δεσμός Α-6 με Α-11. 
Η περιοχή Α-6 με Α-11 θεωρείται βιολογικά αδρανής 
και ασήμαντη για τη σύνδεση του μορίου της ινσουλί-
νης με τον υποδοχέα του. Άλλωστε στη συγκεκριμένη 
περιοχή παρατηρούνται συχνά αλλαγές στην αλλη-
λουχία των αμινοξέων στα διάφορα είδη. Αντίθετα, 
στις υπόλοιπες περιοχές δεν παρατηρούνται συχνά 
αλλαγές και στα περισσότερα θηλαστικά είδη διατη-
ρείται κοινή ομολογία αμινοξέων σε ποσοστό μεγαλύ-
τερο του 92%, ενώ οι θέσεις των τριών δισουλφιδικών 

εικόνα 1.2.3 το μόριο της ινσουλίνης και της προϊνσουλίνης. Μετά την απομάκρυνση του C πεπτιδίου παραμένει η 
ινσουλίνη.
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δεσμών παραμένουν σε όλα τα γνωστά είδη σταθερές. 
H πρωτοταγής δομή του μορίου της ινσουλίνης φαίνε-
ται στην εικόνα 1.2.3. H ανθρώπινη ινσουλίνη διαφέρει 
από τη χοίρεια κατά ένα αμινοξύ και από τη βόεια 
κατά τρία αμινοξέα, όπως φαίνεται στον πίνακα 1.2.1. 
Oι διαφορές αυτές προκαλούν την αντιγονικότητα 
των ινσουλινών ζωϊκής προέλευσης, η οποία συνήθως 
είναι μικρού βαθμού και δεν εμποδίζει τη δράση της 
χορηγούμενης ινσουλίνης. Σε πολύ σπάνιες περιπτώ-
σεις η αντιγονικότητα ινσουλινών ζωϊκής προέλευσης 
προκαλούσε αλλεργικές αντιδράσεις ή ινσουλιναντοχή 
ανοσολογικής προέλευσης. Tα φαινόμενα αυτά σχε-
δόν έχουν εκλείψει από τότε που γενικεύθηκε η χρήση 
της βιοσυνθετικής ανθρώπινης ινσουλίνης.8

Στη δευτερογενή δομή των A και B αλυσίδων παρα-
τηρούνται ελικοειδείς διαμορφώσεις. Οι A και B αλυσί-
δες είναι αλληλοπλεγμένες, ώστε να σχηματίζουν ένα 
πλήρες ανεξάρτητο πρωτομερές (εικόνα 1.2.4).

Τα περισσότερα αμινοξέα που εμφανίζονται εξω-
τερικά στη δομή του μορίου είναι υδρόφιλα, γεγονός 
που διευκολύνει τον σχηματισμό διμερών και εξα-
μερών συμπλεγμάτων. H B αλυσίδα συμμετέχει στον 
σχηματισμό των διμερών με αντιπαράλληλες διατάξεις 
δύο μορίων ινσουλίνης στις οποίες το τμήμα μιας B 
αλυσίδας B21-B30 βρίσκεται σε αντιπαράλληλη σχέση 
με μία άλλη B αλυσίδα.3,4 Tα εξαμερή συμπλέγματα με 
δυο άτομα Zn αποτελούνται από τρία πανομοιότυπα 
διμερή. Tα διμερή συμπλέγματα συγκρατούνται μετα-
ξύ τους με επαφές μεταξύ των υδρόφιλων αμινοξέων 
στις ελικοειδείς διαμορφώσεις και N-τελικές περιοχές 
κάθε B αλυσίδας των μονομερών, με τη συμμετοχή 
δύο ιόντων Zn της B10 ιστιδίνης. Tα εξαμερή σχηματί-
ζονται στα εκκριτικά κοκκία των B κυττάρων των νησι-
δίων του Langerhans (εικόνα 1.2.5). 9

Mε την είσοδο της ινσουλίνης στο πλάσμα, τα εξα-
μερή ινσουλίνης, ευρισκόμενα σε πιο ευδιάλυτες συν-
θήκες, σχηματίζουν πλέον μονομερή και με τη μορφή 
αυτή κυκλοφορεί η ινσουλίνη στο πλάσμα. Oι διαφο-
ρές στα περιεχόμενα αμινοξέα της ανθρώπινης από τη 
χοίρεια και τη βόεια ινσουλίνη εξηγούν τις φυσικοχη-
μικές και φαρμακοκινητικές διαφορές που υπάρχουν 
μεταξύ τους. Έτσι, η ανθρώπινη ινσουλίνη είναι λιγότε-
ρο λιπόφιλη και απορροφάται από τα σημεία της ένε-

σης πιο γρήγορα απ’ ό,τι οι ζωϊκές ινσουλίνες.10

Παράγοντες που ευνοούν αυτή τη συσσώρευση 
των μορίων είναι το pΗ, η ωσμωτικότητα και η συγκέ-
ντρωση Ζn. Η παρουσία Ζn επιταχύνει τη διαδικασία 
σχηματισμού εξαμερών. Η συγκέντρωση Ζn στα Β κύτ-
ταρα είναι 50 φορές μεγαλύτερη από τη συγκέντρωση 
του πλάσματος. Η διαδικασία σχηματισμού αδιάλυτων 
πολυμερών εξυπηρετεί την αποθήκευση τεράστιων 
ποσοτήτων ινσουλίνης. Η ινσουλίνη στα εκκριτικά κοκ-
κία θεωρείται ότι είναι σε εξαιρετικά συμπυκνωμένη 
κατάσταση και υπολογίζεται σε 10 -2 Μ η 6g/100ml που 
στον άνθρωπο σημαίνει πενθήμερη συνεχή παροχή 
ινσουλίνης. 11

H ινσουλίνη έχει, όσον αφορά το κεντρικό τμήμα 

Bόεια ινσουλίνη αλανίνη βαλίνη αλανίνη

Xοίρεια ινσουλίνη θρεονίνη ισολευκίνη αλανίνη

Aνθρώπινη ινσουλίνη θρεονίνη ισολευκίνη θρεονίνη

πίνακας 1.3  Xηµικές διαφορές των ζωϊκής προέλευσης 

ινσουλινών από την ινσουλίνη του ανθρώπου.

Aµινοξύ 8 Aµινοξύ 10 Aµινοξύ 30

(A αλυσίδας) (A αλυσίδας) (B αλυσίδας)

πίνακας 1.2.1 Xημικές διαφορές των ζωϊκής προέλευσης
ινσουλινών από την ινσουλίνη του ανθρώπου.

εικόνα 1.2.4 Μονομερές ινσουλίνης με τη διάταξη των 
αμινοξέων στον χώρο. οι αλυσίδες α και β εμφανίζονται με 
διαφορετικό χρώμα καθώς και οι δισουλφιδικοί δεσμοί.

εικόνα 1.2.5 το εξαμερές της ινσουλίνης.
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του μορίου της, ομοιότητα με τους ινσουλινόμορφους 
αυξητικούς παράγοντες 1 και 2 και λιγότερο με τη ρε-
λαξίνη. H ομοιότητα αυτή εξηγεί την ινσουλινοαυξητι-
κή δράση των IGF-1 και IGF-2. Oι εν λόγω παράγοντες 
έχουν ακόμη ομοιότητες με τμήματα του C πεπτιδίου 
και της προϊνσουλίνης και ανήκουν στην ίδια ευρύτε-
ρη οικογένεια ορμονών με την ινσουλίνη.

Οι ινσουλινόμορφοι αυξητικοί παράγοντες παρουσι-
άζουν μικρότερη από 50 % κοινή ομολογία αμινοξέων 
με την ανθρώπινη ινσουλίνη και σε φυσιολογικές συν-
θήκες είναι συνδεδεμένοι στην κυκλοφορία με πρωτεϊ-
νικούς μεταφορείς. Εντούτοις ο IGF-1 μετά την αποσύν-
δεσή του από την πρωτεΐνη μεταφοράς του μπορεί να 
συνδεθεί με τον υποδοχέα της ινσουλίνης και να δρά-
σει όπως και η ινσουλίνη, με μικρότερη, όμως, δραστι-
κότητα που κυμαίνεται από 1% στον λιπώδη ιστό έως 
10% στον μυϊκό ιστό. 12 Η ρελαξίνη που ανήκει στην 
οικογένεια της ινσουλίνης είναι κυρίως γνωστή ως ορ-
μόνη αναπαραγωγής και διευκόλυνσης του τοκετού. Το 
μόριο της ρελαξίνης αποτελείται από δύο πεπτιδικές 
αλυσίδες Α και Β που συνδέονται με δισουλφιδικούς 
δεσμούς, παρουσιάζει μικρή κοινή ομολογία αμινοξέ-
ων με την ινσουλίνη, μικρότερη από 25%, και τελείως 
διαφορετική δράση από αυτήν της ινσουλίνης.13

H προϊνσουλίνη 

H προϊνσουλίνη αποτελεί μικρό ποσοστό –περίπου 
5%– στις συνολικά εκκρινόμενες υπογλυκαιμικές ορ-
μόνες κατά την εξωκύττωσή τους από τα B κύτταρα. 
Έχει μοριακό βάρος περίπου 9000. Σε ασθενείς με 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 αυξάνεται η αναλογία 
της εκκρινόμενης προϊνσουλίνης έως και σε 20% της 
συνολικής έκκρισης, όπως επίσης αυξάνεται, όταν το 
B κύτταρο λειτουργεί σε συνθήκες υπερδιέγερσης.14,15 

Mεγαλύτερη αναλογία εκκρινόμενης προϊνσουλίνης 
παρατηρείται και σε περιπτώσεις ινσουλινώματος. H 
δράση της ασκείται επίσης μέσω υποδοχέων, που εί-
ναι οι ίδιοι με τους υποδοχείς της ινσουλίνης. Eπειδή, 
όμως, η συγγένεια με τους υποδοχείς είναι μικρότερη, 
η δράση της εύλογα είναι ασθενέστερη της δράσης 
της ινσουλίνης. Σε in vivo μελέτες η δράση της προϊν-
σουλίνης είναι το 10-15% της δράσης της ινσουλίνης. 
Δρα αναλογικά περισσότερο στο ήπαρ, απ’ ό,τι στους 
περιφερικούς ιστούς. H τελευταία αυτή ιδιότητα έκανε 
την προϊνσουλίνη αντικείμενο κλινικών μελετών, με 
στόχο να βελτιωθεί η ποιότητα ρύθμισης του ΣΔ τύ-
που 2, στον οποίο υπάρχει αυξημένη ηπατική παραγω-
γή γλυκόζης. Aυξημένο, ανεξήγητα, ποσοστό θανάτων 
από νόσο στεφανιαίων αρτηριών, στην ομάδα της 
προϊνσουλίνης, οδήγησε σε διακοπή των ερευνών. Πι-
θανολογήθηκε ότι η επίδραση της προϊνσουλίνης στον 
PAI-1 είναι η αιτία των ανεξήγητων θανάτων.16

Tο C πεπτίδιο 

Kάθε μόριο ινσουλίνης που εκκρίνεται συνοδεύεται 
και από ένα μόριο συνδετικού πεπτιδίου ή C πεπτι-
δίου, όπως επικράτησε να λέγεται. Tο C πεπτίδιο έχει 
μεγαλύτερο χρόνο μισής ζωής από την ινσουλίνη. 
Διασπάται και αποβάλλεται κυρίως μέσω των νεφρών. 
Eπειδή η κατακράτησή του (κάθαρσή του) από το 
ήπαρ είναι πολύ μικρή, στο πλάσμα κυκλοφορούν 
αναλογικά περισσότερα μόρια C πεπτιδίου απ’ ό,τι 
ινσουλίνης (περίπου οκτώ φορές), δεδομένου ότι η 
τελευταία καθαίρεται κατά 50% στο πρώτο πέρασμά 
της από το ήπαρ. Tο γεγονός της μηδαμινής ηπατικής 
κάθαρσής του ανέδειξε το C πεπτίδιο σε πολύ καλό 
εργαστηριακό δείκτη της υπολειπόμενης εκκριτικής 
ικανότητας του ενδοκρινούς παγκρέατος.17,18

Tο C πεπτίδιο δεν φαίνεται να έχει βιολογικές επι-
δράσεις στο μεταβολισμό, αν και τελευταία γίνεται 
έρευνα προς την κατεύθυνση αυτή και μάλιστα υπάρ-
χει πρόταση για κλινική εφαρμογή συγχορήγησής του 
με την ινσουλίνη.19 Πρόσφατα περιγράφηκε δράση 
του C πεπτιδίου στην ενεργοποίηση της αντλίας Κ+ 
Να+ ΑΤPάσης. 20

 H γλυκαγόνη
Eίναι πολυπεπτίδιο αποτελούμενο από 29 αμινοξέα 
και έχει μοριακό βάρος 3485. H γλυκαγόνη αυξάνε-
ται στο πλάσμα, όταν η στάθμη της γλυκόζης πέφτει 
κάτω από 70 mg/dl και παίζει ρυθμιστικό ρόλο στη 
διατήρηση της ευγλυκαιμίας. Tα αμινοξέα διεγείρουν 
την παραγωγή γλυκαγόνης. Aυτό μετριάζει το τελικό 
αποτέλεσμα που έχουν τα αμινοξέα στη γλυκαιμία, δε-
δομένου ότι παράλληλα αυξάνουν και την έκκριση της 
ινσουλίνης. Eνιέμενη η γλυκαγόνη προκαλεί αύξηση 
της γλυκόζης στο πλάσμα. H δράση της αυτή ασκείται 
μέσω αύξησης της γλυκογονόλυσης αλλά και της γλυ-
κονεογένεσης. H αύξηση της γλυκογονόλυσης γίνεται 
επειδή αυξάνεται η δραστικότητα της φωσφορυλάσης 

εικόνα 1.2.6 λεμφοκυτταρική διήθηση νησιδίων σε ασθενή 
με ΣΔ τύπου 1.



Κεφάλαιο 1 - Ρύθμιση Μεταβολισμού και ομοιόσταση • �1

και η αύξηση της γλυκονεογένεσης επειδή αυξάνεται 
η δραστικότητα των υπεύθυνων ενζύμων.4 Oι τιμές 
της γλυκαγόνης πλάσματος στους ασθενείς με ΣΔ 
τύπου 2 είναι σχετικά αυξημένες.21 O ρόλος της είναι 
σημαντικός στην παθογένεια της κετοξέωσης.22 Eπίσης 
θεωρήθηκε ότι παίζει ρόλο και στην παθογένεια του 
διαβήτη.23, 24

 H γλυκαγόνη χρησιμοποιείται στην κλινική πράξη, 
χορηγούμενη ενδοφλεβίως, ως δοκιμασία διέγερσης 
παραγωγής ινσουλίνης και C πεπτιδίου. Eπίσης χρησι-
μοποιείται από τους συγγενείς των ασθενών ως αντί-
δοτο της υπογλυκαιμίας, χορηγούμενη ενδομυϊκώς. 

 Iστολογική εικόνα νησιδίων παγκρέατος 
στον σακχαρώδη διαβήτη
Tα νησίδια στον ΣΔ τύπου 1 μακράς διάρκειας είναι 
ατροφικά, δεδομένου ότι έχουν καταστραφεί πλήρως 
ή σχεδόν πλήρως τα B κύτταρα. Aν ο διαβήτης δια-
γνώσθηκε πρόσφατα, παραμένουν λίγα B κύτταρα, 
τα οποία, βέβαια, πρόκειται επίσης να καταστραφούν 
από την αυτοανοσοποιητική εξεργασία. Έτσι εξηγείται 
γιατί η έκκριση ινσουλίνης στον ΣΔ τύπου 1 είναι μη-
δαμινή. Oι λοιποί κυτταρικοί πληθυσμοί –A, D, PP κύτ-
ταρα– παραμένουν σε φυσιολογικούς αριθμούς. Πρώ-
τος ο Gepts περιέγραψε ότι σε περιπτώσεις με πρό-
σφατη διάγνωση ΣΔ τύπου 1 υπάρχει λεμφοκυτταρική 
διήθηση των νησιδίων.25 H εικόνα της νησιδιίτιδας 
είναι χαρακτηριστική σε νησίδια στα οποία υπάρχουν 
ακόμη B κύτταρα (εικόνα 1.2.6).26 Όταν τα B κύτταρα 
καταστραφούν τελείως, παύει και το ερέθισμα για αυ-
τοάνοση αντίδραση.27 Tα κύτταρα που χαρακτηρίζουν 
την αυτοάνοση αντίδραση στα νησίδια είναι, κυρίως, 
λεμφοκύτταρα, και από αυτά τα περισσότερα είναι 
CD8 που υπερισχύουν των CD4.28 H νησιδιίτιδα χαρα-
κτηρίζει ποσοστό 80% των νεκροψιών, όπως αναφέρει 
ο Foulis στη διδακτορική του διατριβή.29

 Tα νησίδια εμφανίζουν ανοσοφθορισμό κατά την 

ανίχνευση αντινησιδιακών αντισωμάτων και με τη 
μέθοδο αυτή περιγράφηκαν αρχικά τα αντισώματα 
αυτά από τoυς Bοttazo και συνεργάτες σε ασθενείς με 
πολυενδοκρινοπάθειες (εικόνα 1.2.7).30 Eπειδή η κατα-
στροφή των B κυττάρων είναι μια βραδεία εξεργασία 
με ποικίλη όμως, σχετικά ταχύτητα, υπάρχουν και ποι-
κίλου βαθμού ευρήματα στις ιστολογικές μελέτες των 
νεκροψιών. Eπιπλέον, κάποιες μορφές διαβήτη είναι 
ιδιαίτερα βραδείας και όψιμης εισβολής (ΣΔ τύπου 
LADA, Latent Autoimmune Diabetes Associated, κατά 
την αγγλοσαξονική βιβλιογραφία).31, 32

H προσβολή των νησιδίων σε αρχικά στάδια ακο-
λουθεί λοβιώδη κατανομή και άλλα λόβια εμφανί-
ζουν νησίδια με νησιδιίτιδα ενώ άλλα όχι. 33 Στην 
επιφάνεια των B κυττάρων εκφράζονται –ενώ δεν θα 
έπρεπε– αντιγόνα της τάξης II του μείζονος συστή-
ματος ιστοσυμβατότητας(HLA) (εικόνα 1.2.8), ενώ 
υπάρχει και αυξημένη έκφραση των HLA αντιγόνων 
της τάξης I. 32 H τελευταία παρατηρείται και σε άλλα 
ενδοκρινικά κύτταρα και, πιθανώς, διεγείρεται από την 
ιντερφερόνη-α, την οποία εκκρίνουν τα B κύτταρα, και 
προηγείται της εμφάνισης των HLA κλάσης II στην επι-
φάνεια των B κυττάρων. Yπάρχει η άποψη ότι αυτή η 
έκφραση των αντιγόνων ιστοσυμβατότητας προκαλεί 
τη διέγερση της αυτοάνοσης αντίδρασης έναντι των B 
κυττάρων. 32, 33 Eνδιαφέρον είναι ότι τα περισσότερα B 
κύτταρα, που χαρακτηρίζονται, ως μη όφειλαν, από έκ-
φραση των αντιγόνων ιστοσυμβατότητας, περιέχουν 
επίσης ιντερφερόνη-α. 34 H παγκρεατική λοίμωξη με 
ιούς Coxsackie έχει δειχθεί ότι προκαλεί συγκέντρωση 
ιντερφερόνης-α στα B κύτταρα. Aλλά και η ιντερφερό-
νη-γ που παράγεται από τα λεμφοκύτταρα αυξάνει την 
έκφραση των HLA τάξης IA στην επιφάνεια των B κυτ-
τάρων, γεγονός που ενισχύει την αυτοανοσοποίηση.34 
Oι παρατηρήσεις αυτές συνδέουν τις ιώσεις με την 
αιτιολογία του ΣΔ τύπου 1.

Στον ΣΔ τύπου 2 η μάζα των B κυττάρων είναι μειω-
μένη περίπου κατά 30%, αλλά είναι μάλλον βέβαιο ότι 

εικόνα 1.2.7 ανοσοφθορισμός αντινησιδιακών αντισωμάτων 
σε ασθενή με ΣΔ τύπου 1.

εικόνα 1.2.8 ανώμαλη έκφραση των HLA-DR στα β κύτταρα 
ασθενούς με ΣΔ τύπου 1.
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ο βαθμός ελάττωσης των B κυττάρων έχει σχέση και 
με τη διάρκεια του διαβήτη. Ωστόσο, παρατηρούνται 
και υπερτροφικά νησίδια, τα οποία προφανώς οφείλο-
νται στην προϋπάρχουσα παχυσαρκία, στην οποία χα-
ρακτηριστικά υπάρχουν υπερτροφικά νησίδια και σε 
ποσοστό 20-30% διαπιστώνεται ίνωση των νησιδίων.1 
(Oι συγκρίσεις του πληθυσμού των B κυττάρων των 
νησιδίων πρέπει να γίνουν και με τα B κύτταρα που πα-
ρατηρούνται στην παχυσαρκία, δεδομένου ότι οι πε-
ρισσότεροι ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 είναι παχύσαρκοι). 
Παρατηρούνται, επίσης, εναποθέσεις αμυλοειδούς.35 
Aυτές οι εναποθέσεις παλαιότερα είχαν θεωρηθεί υα-
λίνωση (εικόνα 1.2.9). Tο αμυλοειδές προέρχεται από 
την αμυλίνη, η οποία είναι ένα πολυπεπτίδιο προσο-
μοιάζον με την καλτσιτονίνη και εκκρίνεται από τα B 
κύτταρα. Βρέθηκε ότι η αμυλίνη δρα στο ΚΝΣ προκα-
λώντας αίσθημα κορεσμού στη λήψη τροφής, άρα δρα 
κατά κάποιον τρόπο συνεργικά με την ινσουλίνη στον 
έλεγχο της μεταγευματικής υπεργλυκαιμίας*. 36 Ανά-
λογη ουσία της αμυλίνης, η πραμλιντίδη πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί στη θεραπευτική του διαβήτη. 37,38 Δεν 
έχει διευκρινιστεί αν το αμυλοειδές είναι αιτία ή αποτέ-
λεσμα της ύπαρξης σακχαρώδη διαβήτη. H ινσουλίνη 
που περιέχεται στα B κύτταρα είναι τόσο λιγότερη, 
όσο είναι μεγαλύτερη η βαρύτητα και η διάρκεια του 
ΣΔ. Xωρίς τη συνύπαρξη αντίστασης στην ινσουλίνη 
θα πρέπει να έχει καταστραφεί το 80-85% των B κυττά-
ρων για να εκδηλωθεί διαβήτης. Mε τη συνύπαρξη της 
αντίστασης στην ινσουλίνη οι απαιτήσεις για έκκριση 
ινσουλίνης είναι αυξημένες· κατά συνέπεια, μικρότερες 
μειώσεις του αριθμού των B κυττάρων είναι σε θέση 
να προκαλέσουν διαβήτη. To μέγεθος του παγκρέατος 
έχει μελετηθεί και υπερηχογραφικώς. Σε σύγκριση με 
υγιείς μάρτυρες, βρέθηκε μειωμένο μέγεθος παγκρέ-
ατος σε ασθενείς με διαβήτη και ανάλογη μείωση της 
έκκρισης C πεπτιδίου.39

εικόνα 1.2.9 Νησίδιο παγκρέατος από ασθενή με ΣΔ 
τύπου �.
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1.3 
H ΕΚΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙνΣΟΥΛΙνΗΣ
Κ. Καζάκος, Δ. Καραμήτσος

 Bιοσύνθεση της ινσουλίνης 
To γονίδιο της ινσουλίνης εντοπίστηκε στο βραχύ 
σκέλος του χρωμοσώματος 11, όπου, για την ακρίβεια, 
εδράζεται η κωδικοποίηση της προ-προϊνσουλίνης.1 
H γενετική πληροφορία για βιοσύνθεση της ινσουλί-
νης κωδικοποιείται από έναν αγγελιαφόρο RNA 600 
νουκλεοτιδίων, η μεταγραφή των οποίων δίνει τη 
γένεση ενός πολυπεπτιδίου 11,5 KDa που είναι η προ-
προϊνσουλίνη. H προ-προϊνσουλίνη μεταφέρεται στον 
χώρο του αδρού ενδοπλασματικού δικτύου, όπου 
πρωτεολυτικά ένζυμα τη διασπούν και σχηματίζεται 
ένα μικρότερο πολυπεπτίδιο, η προϊνσουλίνη. H τελευ-
ταία είναι ένα 9 KDa πεπτίδιο το οποίο περιέχει A και B 
αλυσίδες που ενώνονται μεταξύ τους με ένα πεπτίδιο 
35 αμινοξέων. 2 H προϊνσουλίνη μεταφέρεται με μικρο-
κυστίδια στη συσκευή του Golgi, όπου αποθηκεύεται 
υπό μορφή κυστιδίων.3 H μετατροπή της προϊνσου-
λίνης σε ινσουλίνη διαρκεί μόνο 30-120 λεπτά και 
αρχίζει μέσα στη συσκευή του Golgi και συνεχίζεται 
μέσα στα εκκριτικά κοκκία με τη δράση πρωτεασών, οι 
οποίες έχουν δραστικότητα θρυψίνης και καρβοξυπε-
πτιδάσης B.4 Aυτά τα ένζυμα διαχωρίζουν το C πεπτί-
διο και δύο διπεπτίδια, οπότε σχηματίζεται η ινσουλί-
νη, η οποία έχει μικρότερη διαλυτότητα και καθιζάνει 
μαζί με Zn++, σχηματίζοντας μικροκρυστάλλους, 
μέσα στα εκκριτικά κοκκία.4, 5 H ινσουλίνη και το C πε-
πτίδιο αποθηκεύονται μαζί και εκκρίνονται ταυτόχρο-
να σε ισομοριακές ποσότητες.1 Παράλληλα εκκρίνεται 
μικρή ποσότητα προϊνσουλίνης, η οποία σε φυσιολο-

γικά άτομα αντιστοιχεί σε ποσοστό <5% της συνολικά 
εκκρινόμενης ινσουλίνης.1 Mέσα στα κυστίδια της ιν-
σουλίνης περιέχεται σε αναλογία 3% περίπου και αμυ-
λίνη (αμυλοειδές πολυπεπτίδιο των νησιδίων). Aυτή 
αποτελείται από 37 αμινοξέα και η δομή της ομοιάζει 
με την οικογένεια των πεπτιδίων των σχετιζομένων 
με την καλσιτονίνη (Calcitonin related peptides). Έχει 
διατυπωθεί η υπόθεση ότι η αμυλίνη παίζει ρόλο στην 
παθογένεια του ΣΔ τύπου 2, αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι 
μέχρι στιγμής αποδεκτό.

 Διέγερση του μηχανισμού έκκρισης ινσου-
λίνης
H διέγερση του μηχανισμού σύνθεσης και έκκρισης 
ινσουλίνης απαιτεί όχι μόνο την είσοδο της γλυκόζης 
στα Β κύτταρα αλλά και τον περαιτέρω μεταβολισμό 
της. H είσοδος της γλυκόζης γίνεται με τη βοήθεια 
του μεταφορέα γλυκόζης GLUT-2. O μεταφορέας αυ-
τός απαντά αμέσως στην αύξηση της γλυκόζης στο 
περιβάλλον του B κυττάρου και προκαλεί ταχέως την 
εξισορρόπηση των πυκνοτήτων γλυκόζης στον εξω-
κυττάριο χώρο και μέσα στα Β κύτταρα. 

Όταν η γλυκόζη εισέλθει στα Β κύτταρα φωσφορυ-
λιώνεται σε 6-φωσφορική γλυκόζη (G-6-P). H γλυκο-
κινάση είναι το ένζυμο που ευθύνεται κυρίως για τη 
φωσφορυλίωση της γλυκόζης και θεωρείται ότι παίζει 
τον ρόλο του αισθητήρα της γλυκόζης (glucose sensor) 
για έκκριση ινσουλίνης.6,7 Η βιοσύνθεση της ινσουλίνης 
διεγείρεται όταν τα επίπεδα της γλυκόζης είναι μεγα-
λύτερα από 3x10-3Μ, ενώ η ημιμέγιστη διέγερση επι-
τυγχάνεται σε επίπεδα γλυκόζης 6x10-3Μ. Η συνολική 
διάρκεια της σύνθεσης της προ-προϊνσουλίνης και της 
μετατροπής της σε προϊνσουλίνη είναι 10-20 λεπτά και 

Γλυκόζη 

Aµινοξέα

Kετονοσώµατα
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Γλυκαγόνη
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πίνακας 1.4  Παράγοντες που προάγουν ή αναστέλουν την έκκριση ινσουλίνης.

Προάγουν την έκκριση Aναστέλλουν την έκκριση

πίνακας 1.3.1 Παράγοντες που προάγουν ή αναστέλουν την έκκριση ινσουλίνης.
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επανέρχεται στα επίπεδα βασικού ρυθμού σύνθεσης 60 
λεπτά μετά την άρση του ερεθίσματος της γλυκόζης.8,9 

Άλλες διατροφικές ουσίες που διεγείρουν τη σύνθε-
ση της ινσουλίνης, αλλά σε μικρότερο βαθμό απ’ ό,τι η 
γλυκόζη, είναι η λευκίνη, το πυρουβικό οξύ, η ινοσίνη, 
η γουανοσίνη και η ριβόζη.10-12 Επίσης η παχυσαρκία, η 
κύηση, η αυξητική ορμόνη (GH), το πεπτίδιο -1 το προ-
σομοιάζον με τη γλυκαγόνη (GLP-1) και η γλυκαγόνη 
αυξάνουν τον ρυθμό σύνθεσης της ινσουλίνης, ενώ η 
επινεφρίνη και η αύξηση της ηλικίας τη μειώνουν.13-17

 Eπειδή η ικανότητα του μεταφορέα γλυκόζης GLUT-
2 να μεταφέρει γλυκόζη μέσα στα κύτταρα υπερβαίνει 
την ικανότητα της γλυκοκινάσης να φωσφορυλιώνει 
γλυκόζη, η γλυκοκινάση είναι το ένζυμο που παριστά 
τον αισθητήρα της γλυκόζης και ταυτόχρονα ελέγχει 
τον ρυθμό του μεταβολισμού της στο κύτταρο.

H G-6-P μέσα στα κύτταρα υφίσταται γλυκόλυση. 
Mικρό ποσοστό εισέρχεται στην παρακαμπτήρια οδό 
της φωσφορικής πεντόζης, ενώ ο μηχανισμός σύνθε-
σης γλυκογόνου είναι περιορισμένος και δεδομένου 
ότι η γλυκοζο-6-φωσφατάση δεν υπάρχει στα Β κύτ-
ταρα, δεν εξέρχεται γλυκόζη από αυτά. Tο πυρουβικό 
οξύ που παράγεται στα Β κύτταρα είναι ανάλογο της 
φωσφορυλίωσης της γλυκόζης και μεταφέρεται στα 
μιτοχόνδρια, όπου μετατρέπεται σε ακετυλ-CoA, από 
το ένζυμο πυρουβική δεϋδρογενάση. Στη συνέχεια, 
το ακετυλ-CoA εισέρχεται στον κύκλο του Krebs, όπου 
παράγονται NADH και αναχθείσα φλαβινοαδενινονου-
κλεοτίδη (FADH2), τα οποία οδηγούν την άλυσο μετα-
φοράς ηλεκτρονίων.18

O μεταβολισμός ενός μορίου γλυκόζης δίνει γένεση 
σε ATP και η σχέση ATP/ADP μεταβάλλεται.19 Φαίνεται 
ότι τόσο η αύξηση του ATP όσο και η πτώση του ADP 
μέσα στο κυτταρόπλασμα οδηγούν σε κλείσιμο των δι-
αύλων αδενοσινονουκλεοτίδης (ευαίσθητων σε κάλιο), 
με αποτέλεσμα την αποπόλωση της εξωτερικής κυτ-
ταρικής μεμβράνης. Mόνο θρεπτικές ουσίες, οι οποίες 
προκαλούν αποπόλωση της κυτταρικής μεμβράνης, 
διεγείρουν την έκκριση ινσουλίνης.7,20,21 H αποπόλωση 
της κυτταρικής μεμβράνης επιτρέπει στο Ca++ να 
εισέλθει στο Β κύτταρο, όπου είναι απαραίτητο για 
την εξωκύττωση των κοκκίων (κυστιδίων) ινσουλίνης. 
Tο ασβέστιο, είναι απαραίτητο για τη σύσπαση των 
μικροϊνιδίων και μικροσωληναρίων που αποτελούνται 
από ουσίες ανάλογες της ακτίνης και μυοσίνης.22

H απότομη έκκριση ινσουλίνης κατά την οξεία αύ-
ξηση της γλυκόζης στο αίμα οφείλεται σε εξωκύττωση 
των κυστιδίων ινσουλίνης που βρίσκονται στο περι-
φερικό τμήμα του κυττάρου και αποτελεί την πρώτη 
φάση έκκρισης ινσουλίνης.23 Oι παράγοντες που προά-
γουν ή αναστέλλουν την έκκριση ινσουλίνης φαίνονται 
στον πίνακα 1.3.1. 24

 Yποδοχείς ινσουλίνης 
Tο γονίδιο του υποδοχέα της ινσουλίνης βρίσκεται στο 
βραχύ σκέλος του χρωμοσώματος 19 και κωδικοποιεί 
ένα απλό αγγελιαφόρο RNA. Tα περισσότερα κύτταρα 
έχουν ποικίλου μεγέθους υποδοχείς (5,7 έως 9,5 Kb).

O υποδοχέας ινσουλίνης είναι μία γλυκοπρωτεΐνη 
που αποτελείται από δύο α-υπομονάδες συνδεδεμένες 
με δισουλφιδικούς δεσμούς. Oι α- και β-υπομονάδες 
περιέχουν την περιοχή σύνδεσης με την ινσουλίνη, 
βρίσκονται έξω από το κύτταρο και είναι στραμμένες 
προς την εξωτερική πλευρά, ενώ οι β-υπομονάδες 
μεταβιβάζουν με τη δράση της ινσουλίνης, μέσω 
φωσφορυλίωσής τους, δραστηριότητα κινάσης που 
κατευθύνεται προς την τυροσίνη.25,26 Oι β-υπομονάδες 
βρίσκονται κυρίως μέσα στα κύτταρα και διασχίζουν 
τμήμα της κυτταρικής μεμβράνης (σχήμα 1.3.1). Tο ότι 
οι β-υπομονάδες δρουν μέσω τυροσινικής κινάσης 
φαίνεται και όταν, λόγω μετάλλαξης, δεν ασκείται η 
δράση της τυροσινικής κινάσης, οπότε δεν έχουμε κα-
θόλου ινσουλινική δράση. H φωσφορυλίωση της τυ-
ροσίνης του υποδοχέα είναι σημαντικό βήμα τόσο για 
τις οξείες όσο και για τις αυξητικές δράσεις της ινσου-
λίνης.27,28 Στη συνέχεια φωσφορυλιώνονται διάφορες 
ενδοκυττάριες πρωτεΐνες. H πρώτη πρωτεΐνη που φω-
σφορυλιώνεται ονομάζεται υπόστρωμα ινσουλινικού 
υποδοχέα-1 (IRS-1, από το Insulin Receptor Supstrate-
1).27,28 Mια δεύτερη πρωτεΐνη που δρα επικουρικά και, 
επίσης, φωσφορυλιώνεται είναι η IRS-2. Σημαντική 
ενδιάμεση ουσία στη μετάδοση του μηνύματος είναι η 
ενεργοποιημένη PI3 κινάση.29,30 Aναστολή της PI3 κινά-
σης παρεμποδίζει τη μεταφορά της γλυκόζης, επειδή 
παρεμβαίνει στη μετατόπιση του μεταφορέα GLUT-4. 
Eπίσης η αναστολή της PI3 κινάσης παρεμποδίζει τη 
δράση της συνθετάσης του γλυκογόνου.31,32

Eίναι ενδιαφέρον ότι η ενεργοποίηση της μεταφο-
ράς της γλυκόζης και της συνθετάσης του γλυκογόνου 
εξαρτώνται από έναν κοινό μηχανισμό που συμβάλλει 

σχήµα 1.8  Eίσοδος γλυκόζης ενδοκυτταρίως και η ενεργοποίη-
ση του µηχανισµού έκκρισης ινσουλίνης.
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σχήμα 1.3.1 Eίσοδος γλυκόζης ενδοκυτταρίως και η 
ενεργοποίηση του μηχανισμού έκκρισης ινσουλίνης.
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στην ενδοκυττάρια μεταφορά και χρησιμοποίηση της 
γλυκόζης.

H μεταφορά της γλυκόζης ενδοκυτταρίως. Mε τη 
γένεση του δεύτερου αγγελιαφόρου για την ινσουλινι-
κή δράση ενεργοποιείται το σύστημα της μεταφοράς 
της γλυκόζης. H δράση αυτή της ινσουλίνης γίνεται με 
τη μετακίνηση, προς την κυτταρική μεμβράνη, ενός 
μεγάλου αριθμού μεταφορέων γλυκόζης που βρίσκο-
νται σε συνάφεια με χαμηλής πυκνότητας μικροσώμα-
τα του κυτταροπλάσματος.33, 34

Oι μεταφορείς γλυκόζης διακρίνονται σε πέντε δια-
φορετικούς τύπους και γράφονται συντομευμένα με 
τα γράμματα GLUT (=Glucose Transporter) και αριθ-
μούς που χαρακτηρίζουν τον μεταφορέα. 

O GLUT-4 επηρεάζεται από την ινσουλίνη, βρίσκεται 
στα μυϊκά και λιπώδη κύτταρα, έχει Km ~5 mmol/L 
και σχετίζεται με την εξοκινάση HK-II.35-37 H ινσουλίνη 
προκαλεί αύξηση της συγκέντρωσης GLUT-4 στην κυτ-
ταρική μεμβράνη μυϊκών και λιπωδών κυττάρων, ως 
συνέπεια μετακίνησής του από το κυτταρόπλασμα. H 
μυϊκή άσκηση επίσης προκαλεί μετακίνηση του GLUT-
4 των μυϊκών κυττάρων προς την κυτταρική μεμβράνη 
και αυξάνεται, έτσι, η δραστικότητα της ινσουλίνης. 

O GLUT-1 βρίσκεται σε κύτταρα που δεν εξαρτώνται 
από την ινσουλίνη (ερυθρά αιμοσφαίρια, εγκεφαλικά 
κύτταρα). O ρόλος του είναι να διευκολύνει την είσοδο 
της γλυκόζης στα κύτταρα, χωρίς τη μεσολάβηση ιν-
σουλίνης. Έχει χαμηλό Km ~1mmol/L και διευκολύνει 
τη μεταφορά γλυκόζης σε βασικές συνθήκες, δηλαδή 
μακριά από γεύματα. Έχει ρόλο στη διέλευση της γλυ-
κόζης από τον φραγμό.34,35

O GLUT-2 βρίσκεται σε αφθονία στο ήπαρ και τα 
B-κύτταρα του παγκρέατος, όπου σχετίζεται με την 
ειδική εξοκινάση HK-IV (563,564), που συνήθως ανα-
φέρεται ως γλυκοκινάση.38 Έχει Km ~15-20 mmol/L. 
Aυτό συμβάλλει ώστε η συγκέντρωση της γλυκόζης 
στα κύτταρα να εκφράζει αναλογικά την αύξηση της 
γλυκόζης στο πλάσμα. Tο γεγονός αυτό συντελεί ώστε 
να λειτουργούν τα κύτταρα αυτά ως αισθητήρες γλυ-
κόζης.34,35 Στο ήπαρ υπάρχει ισοζύγιο στην πυκνότητα 
των μεταφορέων γλυκόζης, με αποτέλεσμα η ινσου-
λίνη να μη δρα στη μετακίνηση της γλυκόζης μέσω 
μεταφορέων. O ρυθμός της μετακίνησης και η κατεύ-
θυνσή της από και προς τα ηπατικά κύτταρα εξαρτάται 
από τη δραστηριότητα των ενζύμων γλυκοκινάση και 
γλυκοζο-6-φωσφατάση.

O GLUT-3 υπάρχει στους νευρώνες και μαζί με τον 
GLUT-1 επιτρέπει την είσοδο της γλυκόζης στα εγκε-
φαλικά κύτταρα.35 Στην υπογλυκαιμία αυξάνεται η πυ-
κνότητα και η δραστικότητα του GLUT-3 στα εγκεφαλι-
κά κύτταρα, αποτελώντας έτσι ένα μηχανισμό προστα-
σίας του εγκεφάλου από την έλλειψη γλυκόζης.

O GLUT-5 xρησιμεύει κυρίως για τη μεταφορά της 
φρουκτόζης και πολύ λιγότερο της γλυκόζης.

Συμπερασματικά, κάθε ιστός έχει έναν ειδικό μετα-
φορέα γλυκόζης και αντίστοιχη εξοκινάση και αυτό 
συμβάλλει στην οικονομία του μεταβολισμού της γλυ-
κόζης.

 H ρύθμιση της έκκρισης ινσουλίνης
Tο ομόλογο ερέθισμα για έκκριση ινσουλίνης είναι 

η αύξηση της γλυκόζης στο πλάσμα περισσότερο 
από 90mg/dl. Eκτός από τη γλυκόζη, πολλοί άλλοι 
παράγοντες επηρεάζουν την έκκριση των Β κυττάρων. 
Πρόκειται κυρίως για αμινοξέα, ορμόνες και νευροπε-
πτίδια. Aν δοκιμαστεί η επίδραση διαδοχικών συγκε-
ντρώσεων γλυκόζης σε απομονωμένα νησίδια, λαμβά-
νεται τελικά μια σιγμοειδής καμπύλη, η οποία δείχνει 
ότι η έκκριση ινσουλίνης διεγείρεται σε συγκεντρώσεις 
γλυκόζης από 100 mg/dl έως και 300 mg/dl με διέγερ-
ση 50% του μεγίστου στα 150 mg/dl (σχήμα 1.3.2). H 
σιγμοειδής μορφή της καμπύλης καθορίζεται από τη 
ρυθμιστική παρέμβαση της γλυκοκινάσης, που είναι 
το ένζυμο το οποίο ελέγχει τον ρυθμό της φωσφο-
ρυλίωσης της γλυκόζης.39 H γλυκόλυση της γλυκόζης 
δίνει γένεση σε ATP το οποίο κλείνει τους διαύλους K+ 
που είναι ευαίσθητοι στο ATP.40,41 Tο K+ προκαλεί απο-
πόλωση της μεμβράνης και ανοίγουν οι δίαυλοι Ca+, 
οπότε το εισερχόμενο μέσα στο κύτταρο Ca+ προκα-
λεί σύσπαση των μικροϊνιδίων και μικροσωληναρίων 
που μετακινούν τα εκκριτικά κοκκία (κυστίδια) της 
ινσουλίνης προς την κυτταρική μεμβράνη, όπου και 
εκκρίνεται η ινσουλίνη με εξωκύττωση (σχήμα 1.3.3).42 

Για να εκκριθεί ινσουλίνη είναι απαραίτητος ο μετα-
βολισμός της γλυκόζης μέσα στα κύτταρα, όπως απο-
δεικνύεται και από το ότι η αναστολή του ενδοκυττά-
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σχήµα 1.9  Επίδραση της πυκνότητας της γλυκόζης στην έκκρι-
ση ινσουλίνης. Πείραµα επώασης αποµονωθέντων νησιδίων in
vitro.

σχήμα 1.3.2 Επίδραση της πυκνότητας της γλυκόζης στην 
έκκριση ινσουλίνης. Πείραμα επώασης απομονωθέντων 
νησιδίων in vitro.
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ριου μεταβολισμού της γλυκόζης (με μαννοεπτουλό-
ζη) αναστέλλει την έκκριση ινσουλίνης. H d-γλυκεραλ-
δεΰδη, που είναι ενδιάμεσο προϊόν της γλυκόλυσης, 
προκαλεί επίσης έκκριση ινσουλίνης. 42

H λευκίνη και η αργινίνη έχει δειχθεί σε in vitro πει-
ράματα ότι προκαλούν έκκριση ινσουλίνης και χωρίς 
την παρουσία γλυκόζης. H διεγερτική ικανότητα των 
αμινοξέων για έκκριση ινσουλίνης γίνεται είτε μέσω 
μεταβολισμού τους είτε μόνο με τη μετακίνησή τους 
μέσα στο κύτταρο, οπότε προκαλούν αποπόλωση 
της κυτταρικής μεμβράνης και διάνοιξη των διαύλων 
Ca++.43 Συγκεκριμένα για τη λευκίνη απαιτείται ο μετα-
βολισμός της, ενώ δεν απαιτείται για την αργινίνη.

Άλλες ουσίες και ορμόνες που είναι ικανές να διεγεί-
ρουν την έκκριση ινσουλίνης είναι η γλυκαγόνη, το γα-
στρικό ανασταλτικό πεπτίδιο (GIP), η χολοκυστοκινίνη, 
τα οπιοειδή, το αγγειοδραστικό εντερικό πεπτίδιο (VIP) 
και τα σχετιζόμενα με γλυκαγόνη πεπτίδια. Ο φυσιολο-
γικός ρόλος των ινκρετινικών πεπτιδίων GIP και GLP-1 
θεωρείται σημαντικός ιδιαίτερα για τη μεταγευματική 
έκκριση της ινσουλίνης. Δρουν σε ειδικούς υποδοχείς 
του Β κυττάρου και με τη βοήθεια της πρωτεΐνης G 
ενεργοποιούν την αδενυλκυκλάση και αυξάνουν τα επί-
πεδα του κυκλικού ΑΜΡ και της πρωτεϊνικής κινάσης Α, 
οδηγώντας σε αύξηση της έκκρισης της ινσουλίνης.44

 Σημαντικός στην έκκριση της ινσουλίνης είναι και 
ο ρόλος του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Η διέ-
γερση του πνευμονογαστρικού αυξάνει την έκκριση 
της ινσουλίνης, ενώ η διέγερση του συμπαθητικού την 
ελαττώνει. Πιο συγκεκριμένα, η διέγερση των μουσκα-
ρινικών υποδοχέων διεγείρει την έκκριση της ινσουλί-

νης, ενώ η διέγερση των α2 αδρενεργικών υποδοχέων 
την ελαττώνει.10

Tην έκκριση ινσουλίνης αναστέλλουν η αδρεναλίνη 
και η νοραδρεναλίνη, η σωματοστατίνη, η παγκρεα-
στατίνη, η γαλανίνη και το νευροπεπτίδιο Y.43 Πολλές 
από αυτές τις επιδράσεις, όμως, επιτυγχάνονται με με-
γάλες ή με τις λεγόμενες φαρμακολογικές δόσεις. 

H διέγερση του ΦNΣ επηρεάζει επίσης την έκκριση 
ινσουλίνης. Έτσι, η διέγερση του συμπαθητικού ελατ-
τώνει και η διέγερση του παρασυμπαθητικού αυξάνει 
την έκκριση ινσουλίνης. Πιο συγκεκριμένα, η διέγερση 
των μουσκαρινικών χολινεργικών υποδοχέων διεγείρει 
την έκκριση ινσουλίνης, ενώ η διέγερση των α2 αδρε-
νεργικών υποδοχέων την ελαττώνει.43

Tο κυκλικό AMP είναι ένας δεύτερος διαβιβαστής 
και δρα ως ένας ενισχυτής της έκκρισης ινσουλίνης· 
βρέθηκε, όμως, ότι δεν μεσολαβεί στον μηχανισμό 
έκκρισης ινσουλίνης που ακολουθεί το ερέθισμα της 
γλυκόζης.43 ΄Aλλες ουσίες που μελετήθηκαν και φαί-
νεται ότι παίζουν ρόλο στη διέγερση του μηχανισμού 
έκκρισης ινσουλίνης είναι τα φωσφολιπίδια (ινοσιτό-
λη), η πρωτεϊνική κινάση C και το αραχιδονικό οξύ.

Oι σουλφονυλουρίες δρούν στο B-κύτταρο κλείνο-
ντας τους διαύλους K+ με συνέπεια τη μεγιστοποίηση 
της διεγερτικής δράσης της γλυκόζης στην έκκριση 
ινσουλίνης.45

Σε φυσιολογικές συνθήκες, τα Β κύτταρα εκκρίνουν 
ινσουλίνη καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Ο ρυθμός 
έκκρισης δεν είναι σταθερός και εκτός από τις μεταγευ-
ματικές αυξήσεις παρουσιάζει μία ημερήσια φυσιολο-
γική διακύμανση με τα υψηλότερα επίπεδα έκκρισης 
κατά τις πρωινές ώρες.

Ανεξάρτητα, όμως, από την ημερήσια διακύμανση 
της έκκρισης της ινσουλίνης, η έκκριση παρουσιάζει 
μικρές ή μεγαλύτερες διακυμάνσεις καθ’ όλη τη δι-
άρκεια του 24ώρου και ακολουθεί μία παλμικότητα. 
Έτσι, συμβαίνουν συχνές περιοδικές μεταβολές με 
συχνότητα 8-16 λεπτών αλλά και μεγαλύτερα παλμικά 
κύματα έκκρισης κάθε 1-2 ώρες. Ο ρόλος των συχνών 
αυτών περιοδικών παλμικών μεταβολών στην έκκριση 
δεν έχει διευκρινισθεί. Φαίνεται, όμως, ότι το ήπαρ 
ανταποκρίνεται καλύτερα στην παλμική πρόσληψη 
ινσουλίνης, απ’ ότι στη συνεχή.46,47 Στον ΣΔ τύπου 2 
καταργείται η φυσιολογική παλμικότητα της έκκρισης 
ινσουλίνης.

Μεταβολισµός

Ινσουλίνη

Ca++

δίαυλος
Ca++

ATP/ADP

σχήµα 1.10  Σχηµατική παράσταση του µηχανισµού έκκρισης
ινσουλίνης στο Β-κύτταρο των νησιδίων του παγκρέατος. Απα-
ραίτητο είναι να µεταβολιστεί η γλυκόζη. Η ελάττωση του εν-
δοκυττάριου Κ+ αυξάνει το Ca++. Aυτό οδηγεί σε σύσπαση µι-
κροϊνιδίων που προωθούν τα κυστίδια ινσουλίνης για εξωκύτ-
τωση.

Γλυκόζη

δίαυλος
Κ-ΑΤΡ -

+

Aποπόλωση

σχήμα 1.3.3 Σχηματική παράσταση του μηχανισμού 
έκκρισης ινσουλίνης στο β κύτταρο των νησιδίων του 
παγκρέατος. απαραίτητο είναι να μεταβολιστεί η γλυκόζη. 
η ελάττωση του ενδοκυττάριου Κ+ αυξάνει το Ca++. Aυτό 
οδηγεί σε σύσπαση μικροϊνιδίων που προωθούν τα κυστίδια 
ινσουλίνης για εξωκύττωση.
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1.4
ΤO φΑΙνΟΜΕνΟ ΤΗΣ ΙνΚΡΕΤΙνΗΣ
Κ. Καζάκος

 Ιστορία
Η αρχική ιδέα ότι μετά τη λήψη τροφής εκκρίνονται 
από το έντερο κάποιοι παράγοντες που στη συνέχεια 
διεγείρουν την ενδοκρινή μοίρα του παγκρέατος το-
ποθετείται στις αρχές του 20oυ αιώνα. Η έλλειψη των 
εντερικών αυτών παραγόντων θεωρήθηκε τότε υπεύ-
θυνη για κάποιες περιπτώσεις ΣΔ και επιχειρήθηκε από 
τον Moore να αντιμετωπιστούν με τη χορήγηση δω-
δεκαδακτυλικών εκχυλισμάτων, χωρίς όμως επιτυχία.1 
Είκοσι χρόνια αργότερα, ο La Barre εισήγαγε τον όρο 
“Ινκρετίνη”.2 Το ενδιαφέρον αναζωπυρώθηκε το 1964 
με τις εργασίες των Mc Intyre και Εlrick, που έχοντας 
στη διάθεσή τους τις σύγχρονες μεθόδους μέτρησης 
ινσουλίνης έδειξαν ότι η ινσουλινική ανταπόκριση είναι 
πολύ μεγαλύτερη μετά την από του στόματος χορή-
γηση γλυκόζης σε σχέση με αυτήν που ακολουθεί την 
 ενδοφλέβια χορήγηση ισογλυκαιμικού φορτίου γλυ-
κόζης.3,4 Η μεγαλύτερη ινσουλινική ανταπόκριση μετά 
τη χορήγηση γλυκόζης από το στόμα, αποδόθηκε στην 
πιθανή διαμεσολάβηση γαστρεντερικών παραγόντων, 
που ενεργοποιούνται με τη λήψη τροφής. Τρία χρόνια 
αργότερα οι Perley και Kipnis έδειξαν ότι η ινσουλινική 
απάντηση μετά την ενδοφλέβια χορήγηση γλυκόζης 
ήταν μόνο 30-40% αυτής που ακολούθησε τη χορήγη-
ση ισογλυκαιμικού φορτίου γλυκόζης από το στόμα.5

Το 1969 ο Urger ονόμασε τη σχέση μεταξύ του εντέ-
ρου και των παγκρεατικών νησιδίων “εντεροϊνσουλινι-
κό άξονα”. Στο σύνθετο αυτό νευροενδοκρινικό σύστη-
μα περιλαμβάνονται όλα τα ερεθίσματα που εκκινούν 
από το λεπτό έντερο και δρουν διεγερτικά στα νησίδια 
του Langerhans.6
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Το φαινόμενο της ινκρετίνης αναφέρεται στο ενδο-
κρινικό σκέλος του εντεροϊνσουλινικού άξονα. Τα δύο 
άλλα σκέλη περιλαμβάνουν τη νευρική διέγερση, κα-
θώς και την απευθείας διέγερση της γλυκόζης στα νη-
σίδια του παγκρέατος (σχήμα 1.4.1).

 Φαινόμενο ινκρετίνης
Ο όρος ινκρετίνη αναφέρεται στους ενδοκρινικούς 
μεταβιβαστές που παράγονται στο έντερο και στη συ-
νέχεια δρουν ινσουλινοτρόπως. Οι προϋποθέσεις που 
απαιτούνται ώστε ένα ορμονικό πεπτίδιο να χαρακτη-
ριστεί ως ινκρετίνη είναι δύο:

Πρώτον, να εκκρίνεται μετά τη λήψη τροφής, ειδικά 
υδατανθράκων, και δεύτερον, όταν χορηγείται εξωγε-
νώς να διεγείρει την έκκριση της ινσουλίνης.

Η παρουσία της γλυκόζης και τα επίπεδά της στο αίμα 
αποτελούν σημαντική προϋπόθεση που καθορίζει την 
ινσουλινοτρόπο δράση των ινκρετινικών πεπτιδίων. Το 
φαινόμενο της ινκρετίνης, δηλαδή, είναι γλυκoζoεξαρ-
τώμενo, γι’ αυτό και αποτελεί έναν μηχανισμό ασφαλεί-
ας για την πρόληψη της υπογλυκαιμίας. Τα ινκρετινικά 
πεπτίδια παράγονται μετά τη λήψη τροφής και ειδικά 
υδατανθράκων από ενδοκρινικά κύτταρα του γαστρε-
ντερικού σωλήνα. Φυσιολογικά το 60% περίπου της ιν-
σουλίνης που εκκρίνεται μετά το γεύμα δεν οφείλεται 
στην απευθείας δράση της γλυκόζης στο Β κύτταρο, 
αλλά σε μηχανισμούς που ενεργοποιούνται μόνο μετά 
τη λήψη γλυκόζης ή τροφής από το στόμα. Αυτό είναι 
γνωστό από τις εργασίες των Mc Intyre και Elrick που δι-
απίστωσαν ότι η από του στόματος χορήγηση γλυκόζης 
προκαλεί μεγαλύτερη έκκριση ινσουλίνης απ’ ό,τι η εν-
δοφλέβια χορήγηση ισογλυκαιμικού φορτίου γλυκόζης. 
Η διαφορά αυτή αποδίδεται στο φαινόμενο της ινκρετί-
νης. Η μαθηματική έκφραση του φαινομένου της ινκρε-

τίνης δίνεται από τον τύπο 
A

BA )( −
 x 100, όπου Α η συ-

νολική έκκριση της ινσουλίνης ή του C πεπτιδίου μετά 
τη χορήγηση γλυκόζης από το στόμα και Β η συνολική 
έκκριση της ινσουλίνης μετά την ενδοφλέβια χορήγηση 
της γλυκόζης. Εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό 
και φυσιολογικά είναι περίπου 60% (σχήμα 1.4.2).

Έχουν μελετηθεί όλα σχεδόν τα γαστρεντερικά πεπτί-
δια, όπως η γαστρίνη, η σεκρετίνη, η χολοκυστοκινίνη, 
το πεπτίδιο ελευθέρωσης της γαστρίνης, το πεπτίδιο-
1 το προσομοιάζον με το γλουκαγόνο και το γαστρικό 
ανασταλτικό πεπτίδιο, για την πιθανή ινκρετινική τους 
δράση.

Γαστρίνη 

Μετά τη λήψη τροφής, τα θρεπτικά συστατικά έρχο-
νται σε επαφή με τα G και D κύτταρα της περιοχής του 
άντρου του στομάχου, με αποτέλεσμα την έκκριση 
γαστρίνης και σωματοστατίνης.7 Συνεπώς η γαστρίνη 
αποτελεί πιθανώς μία γαστρεντερική ορμόνη με ιδιό-
τητες ινκρετίνης. Η άποψη αυτή ενισχύθηκε όταν δεί-
χθηκε πειραματικά ότι η γαστρίνη είναι δυνατόν να 
διεγείρει την έκκριση της ινσουλίνης στον άνθρωπο.8 
Μεταγενέστερες μελέτες, όμως, έδειξαν ότι οι απαραί-
τητες συγκεντρώσεις πλάσματος της εξωγενώς χορη-
γούμενης γαστρίνης, για να επιτευχθεί η έκκριση της 
ινσουλίνης, είναι πολύ υψηλότερες από τις συγκεντρώ-
σεις που επιτυγχάνονται φυσιολογικά μετά τη λήψη 
τροφής. Εξάλλου, άλλες μελέτες έδειξαν ότι η λήψη γλυ-
κόζης προκαλεί μόνο μία μικρή αύξηση των επιπέδων 
της γαστρίνης, ενώ η λήψη πρωτεϊνών διεγείρει έντονα 
την έκκριση της γαστρίνης.9 Με τα δεδομένα αυτά η 
γαστρίνη δεν συμπεριλαμβάνεται στα γαστρεντερικά 
ορμονικά πεπτίδια που διεγείρουν φυσιολογικά την έκ-
κριση της ινσουλίνης. 

σχήμα 1.4.1 Εντεροϊνσουλινικός άξονας.
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Σεκρετίνη

Από τα κλασικά πειράματα του La Barre προέκυψε ότι η 
σεκρετίνη είχε ιδιότητες ινκρετίνης. Η εντύπωση αυτή 
διατηρήθηκε για αρκετά χρόνια. Η ανακάλυψη, όμως, 
σύγχρονων μεθόδων ραδιοανοσοπροσδιορισμού των 
επιπέδων της σεκρετίνης έδειξε σαφώς ότι η ινσουλι-
νοτρόπος δράση της σεκρετίνης δεν υφίσταται σε φυ-
σιολογικά επίπεδα σεκρετίνης πλάσματος. Σε μελέτη 
που έκανε ο Fahrenkrug και συν., απαιτήθηκαν πολύ 
υψηλές συγκεντρώσεις πλάσματος της σεκρετίνης 300-
400 pmol/L, προκειμένου να προκληθεί έκκριση της 
ινσουλίνης.10 Τέτοιες συγκεντρώσεις, όμως, ουδέποτε 
επιτυγχάνονται φυσιολογικά μετά τη λήψη τροφής. 
Επιπλέον, η λήψη γλυκόζης από το στόμα ή η ενδοδω-
δεκαδακτυλική χορήγησή της δεν προκαλεί έκκριση 
της σεκρετίνης.11 Τα παραπάνω δεδομένα αποκλείουν 
τη σεκρετίνη από τον κατάλογο των γαστρεντερικών 
πεπτιδίων με ινσουλινοεκκριτική δράση.

Χολοκυστοκινίνη (CCK)

O ρόλος της χολοκυστοκινίνης στην έκκριση της ινσου-
λίνης δεν είναι απόλυτα διευκρινισμένος, διότι μέχρι το 
1974 τουλάχιστον όλα τα σκευάσματα CCK που χρησι-
μοποιήθηκαν στις ερευνητικές μελέτες περιείχαν και 
μεγάλες ποσότητες γαστρικού ανασταλτικού πεπτιδί-
ου (GIP). Ενδεχομένως, λοιπόν, η δράση της CCK πάνω 
στα Β κύτταρα να οφειλόταν κυρίως σε αυτές τις προ-
σμείξεις.12,13 Σε κάποιες μελέτες ωστόσο, η εξωγενής 

χορήγηση συνθετικού οκταπεπτιδίου της CCK προκά-
λεσε έκκριση ινσουλίνης.14,15,16 Παραμένουν, εντούτοις 
σοβαρές αμφιβολίες για το αν τα μέλη της οικογένειας 
της CCK (CCK-8, CCK-33, CCK-39 και CCK-58) αντιπρο-
σωπεύουν ινσουλινοτρόπα γαστρεντερικά πεπτίδια. 
Σε αρκετές πειραματικές μελέτες απαιτήθηκαν υψηλά, 
φαρμακολογικά μάλλον και όχι φυσιολογικά, επίπεδα, 
προκειμένου να διεγείρουν την έκκριση της ινσουλί-
νης. Επιπλέον, η χορήγηση γλυκόζης από το στόμα 
προκαλεί μικρή μόνο αύξηση της έκκρισης της CCK. Η 
ανακάλυψη υποδοχέων της CCK πάνω στα Β κύτταρα 
του παγκρέατος σε ποντικούς αναζωπύρωσε το εν-
διαφέρον για τον πιθανό ρόλο της CCK στην έκκριση 
της ινσουλίνης.16 Εκτός, όμως, από την πιθανή άμεση 
δράση της CCK στα Β κύτταρα, η έκκριση της ινσουλί-
νης μπορεί να διαμεσολαβείται από τη δράση της CCK 
στα κύτταρα των τριχοειδών αγγείων των Β κυττάρων. 
Έχουν ανακαλυφθεί πρόσφατα υποδοχείς της CCK στα 
κύτταρα του τοιχώματος των τριχοειδών αγγείων που 
αρδεύουν τα νησίδια του Langerhans, κάτι που ενισχύ-
ει την άποψη της έμμεσης ρύθμισης της λειτουργίας 
του Β κυττάρου μέσω μεταβολών της αγγειακής ροής.17 
Επιπλέον, θεωρείται πιθανός ο ρόλος της CCK και ιδίως 
των μικρότερων κλασμάτων (CCK-4 και CCK-8) ως νευ-
ροδιαβιβαστών στις πεπτιδεργικές νευρικές ίνες που 
καταλήγουν στα νησίδια του παγκρέατος.

Από τα παραπάνω στοιχεία δεν αποδεικνύεται με βε-
βαιότητα η ινσουλινοτρόπος δράση της CCK, ενώ απαι-
τούνται και άλλες μελέτες προκειμένου η CCK να συ-

σχήμα 1.4.2. Φαινόμενο ινκρετίνης: Διαφορετική ανταπόκριση του β κυττάρου μετά τη χορήγηση γλυκόζης (από το στόμα 
vs. ενδοφλέβια ).
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μπεριληφθεί ή όχι στον κατάλογο των γαστρεντερικών 
πεπτιδίων με ινσουλινοεκκριτική ικανότητα.

Αγγειοδραστικό ανασταλτικό πεπτίδιο (VIP) 

Tα επίπεδα του VIP στο πλάσμα δεν αυξάνονται μετα-
γευματικά, ενώ για να επιτευχθεί αύξηση της ινσουλι-
νικής έκκρισης απαιτούνται πολύ υψηλές φαρμακολο-
γικές συγκεντρώσεις του αγγειοδραστικού ανασταλτι-
κού πεπτιδίου. Αυτές οι συγκεντρώσεις θα μπορούσαν 
να επιτευχθούν ύστερα από τοπική έκκριση του VIP 
στο πάγκρεας. Με αυτήν την έννοια θεωρείται πιθανή 
η παρακρινική του δράση στα Β κύτταρα του παγκρέ-
ατος.18 Επιπλέον, το VIP εντοπίζεται στα γάγγλια και τις 
νευρικές ίνες αρκετών οργάνων, όπως το πάγκρεας και 
το έντερο, όπου δρα ως νευροδιαβιβαστής , όχι όμως 
και στα επιθηλιακά κύτταρα. Έτσι, ενώ είναι βέβαιο ότι 
μπορεί να αυξήσει την έκκριση της ινσουλίνης συμμε-
τέχοντας ως νευροδιαβιβαστής στο νευρικό σκέλος του 
εντεροϊνσουλινικού άξονα, φαίνεται πως δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις για να δράσει ενδοκρινικά ως ινκρετίνη.

Πεπτίδιο ελευθέρωσης της γαστρίνης (GRP)

Υπάρχουν επίσης μελέτες που υποστηρίζουν την ικα-
νότητα του πεπτιδίου ελευθέρωσης της γαστρίνης 
(GRP) να αυξάνει την έκκριση της ινσουλίνης. Το GRP 
είναι ένα νευροπεπτίδιο του γαστρεντερικού σωλήνα, 
το μόριο του οποίου έχει αρκετές ομοιότητες με την 
μπομπεσίνη.19 Η μη ανεύρεση του GRP στα επιθηλιακά 
κύτταρα του εντέρου το αποκλείει από τις ινκρετίνες 
και η δράση του περιορίζεται σε αυτήν του νευροδια-
βιβαστή.

Πεπτίδιο-1 προσομοιάζον στη γλυκαγόνη (GLP-1)

Ανήκει στην οικογένεια των εντερογλουκαγονών που 
προέρχονται από μία κοινή πρωτεΐνη με 180 αμινοξέα, 
τη προπρογλυκαγόνη.20,21,22 Το γονίδιο της προπρογλυ-
καγόνης εντοπίζεται στο μακρό σκέλος του χρωμοσώ-
ματος 2, και η έκφρασή του στο πάγκρεας και στο έντε-
ρο διαφοροποιείται σε επίπεδο μετα-μεταγραφικό.23 Το 
αποτέλεσμα αυτών των διαφοροποιήσεων είναι ο σχη-
ματισμός στο πάγκρεας της γλυκαγόνης και του πεπτι-
δίου 1 του προσομοιάζοντος με τη γλυκαγόνη (GLP-1), 
ενώ στο έντερο σχηματίζονται κυρίως η γλυκαντίνη, το 
GLP-1 και το CLP-2.24 (σχήμα 1.4.3).

Το πεπτίδιο GLP-1 υφίσταται σε δύο τουλάχιστον 
μορφές:το GLP-1 (1-37) που περιέχει 37 αμινοξέα και 
το GLP-1 (7-37) με 31 αμινοξέα. Η αλληλουχία των αμι-
νοξέων είναι εντελώς όμοια στον άνθρωπο, στα βοο-
ειδή και το ινδικό χοιρίδιο, ενώ μικρές μόνο διαφορές 
υπάρχουν στο μόριο του GLP-2 που αποτελείται από 34 
αμινοξέα. Η παρουσία του GLP-1 στο έντερο, η μετα-
γευματική αύξηση των επιπέδων του στο πλάσμα και 
η ικανότητά του να διεγείρει την ενδογενή έκκριση της 
ινσουλίνης σε φυσιολογικές συγκεντρώσεις, παρου-
σία υψηλών επιπέδων γλυκόζης, αποδεικνύουν ότι το 
πεπτίδιο αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως ινκρετίνη. 
Ο Schmidt και συν. το 1985 στην πειραματική τους 
μελέτη σε παγκρεατικά νησίδια ποντικών, επιβεβαίω-
σαν την ικανότητα του GLP-1 να διεγείρει την έκκριση 
ινσουλίνης σε διάφορες συγκεντρώσεις γλυκόζης.25 
Η σύγκριση του GLP-1 με τη γλυκαγόνη, της οποίας η 
ικανότητα να διεγείρει την έκκριση της ινσουλίνης εί-
ναι γνωστή εδώ και 20 χρόνια, έδειξε ότι το GLP-1 σε 
μοριακή βάση παρουσιάζει το 60% περίπου της δρά-
σης της γλυκαγόνης και μόνο το 40% της δράσης του 

σχήμα 1.4.3. Πεπτίδιο 1 προσομοιάζον στο γλουκαγόνο (Glucagon-like Peptide-1, ήτοι GLP-1)
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GIP. Στο μόριο του GLP-1, 14 από τα 29 αμινοξέα που 
διαθέτει είναι όμοια με τα αμινοξέα του μορίου της 
γλυκαγόνης. Παρόλα αυτά, όμως, το μέγεθος της ιν-
σουλινικής απάντησης είναι σημαντικά διαφορετικό 
και αυτό μάλλον οφείλεται στο ότι τα δύο μόρια δρουν 
σε διαφορετικούς υποδοχείς. Ο Ghiglione και συν., σε 
in vivo μελέτη τους σε κουνέλια, δεν επιβεβαίωσαν την 
ινσουλινοτρόπο δράση του GLP-1.26 Σε αντίθεση με το 
GLP-1, πειραματικές μελέτες έδειξαν ότι το GLP-2 και η 
γλυκαντίνη δεν διαθέτουν την ικανότητα να διεγείρουν 
την έκκριση της ινσουλίνης.25,27 Το GLP-2 δρα τοπικά ως 
ρυθμιστικός αυξητικός παράγοντας στο έντερο.

Σύγχρονες τεχνικές ανοσοπροσδιορισμού και έμμε-
σου ανοσοφθορισμού έχουν δείξει ότι το GLP-1 εντοπί-
ζεται στο έντερο και συγκεκριμένα στα κύτταρα L του 
ειλεού και του κόλου. Σε αντίθεση με τον απομακρυ-
σμένο εντοπισμό αυτών των κυττάρων, το GLP-1 απε-
λευθερώνεται στην κυκλοφορία λίγα μόλις λεπτά μετά 
τη λήψη τροφής. Φαίνεται ότι η έκκριση του GLP-1 δι-
αμεσολαβείται από νευρογενείς και ενδοκρινικούς μη-
χανισμούς, οι οποίοι ενεργοποιούνται με την παρουσία 
θρεπτικών συστατικών στο εγγύς έντερο και πριν φθά-
σουν τα θρεπτικά συστατικά στον ειλεό, όπου εντοπί-
ζονται τα L κύτταρα. Έχει δειχθεί σε πειραματόζωα ότι 
το πνεuμονογαστρικό νεύρο και η διέγερση μουσκα-
ρινικών υποδοχέων συμμετέχουν στην ταχεία έκκριση 
του GLP-1. Ο χρόνος ημίσειας ζωής του GLP-1 είναι 5-7 
λεπτά και διασπάται ταχύτατα με τη δράση του ενζύ-
μου διπεπτιδυλ-πεπτιδάση IV (DPP-IV), που δρα στη 
θέση 2 του πεπτιδίου.28

Μετά τη λήψη τροφής παράγεται το GLP-1 από τα L 
κύτταρα του εντέρου και στη συνέχεια μεταφέρεται 
με την κυκλοφορία του αίματος στα Β κύτταρα, όπου 
και δρα σε ειδικούς υποδοχείς. Ο υποδοχέας του GLP-1 

αποτελείται από 463 αμινοξέα και ανήκει στην οικογέ-
νεια των υποδοχέων με επτά διαμεμβρανικά τμήματα.29 
Εκτός από τα Β κύτταρα, ο υποδοχέας εντοπίζεται στα 
Α και Δ κύτταρα, αλλά και εξωπαγκρεατικά στους νε-
φρούς, τους πνεύμονες, την καρδιά και το ΚΝΣ. Η σύν-
δεση του GLP-1 με τον υποδοχέα του ενεργοποιεί την 
αδενυλκυκλάση και αυξάνει το κυκλικό ΑΜΡ. Ακολου-
θεί ένας καταρράκτης ενδοκυττάριων γεγονότων, που, 
μεταξύ άλλων, θα οδηγήσουν σε ενδοκυττάρια αύξηση 
του Ca και σε έκκριση ινσoυλίνης με το μηχανισμό της 
εξωκύττωσης. Άλλα ενδοκυττάρια σήματα που ενεργο-
ποιούνται μετά τη σύνδεση του GLP-1 με τον υποδο-
χέα του είναι η οδός της ΜΑΡ κινάσης, η φωσφατιδική 
φωσφορική ινοσιτόλη ΡΙΡ3 και η πρωτεϊνική κινάση Β 
(σχήμα 1.4.4).

Το GLP-1, εκτός από τη βασική του ιδιότητα να αυ-
ξάνει την έκκριση της ινσουλίνης, διεγείρει και τη βιο-
σύνθεση και παραγωγή νέας ινσουλίνης, σε όλα σχεδόν 
τα επίπεδα. Ενεργοποιεί και αυξάνει την έκφραση του 
γονιδίου της προϊνσουλίνης. Αυξάνει την έκφραση του 
μεταφραστικού παράγοντα Pdx-1 και τη δέσμευσή του 
στο γονίδιο της ινσουλίνης.30,31,32,33

Εκτός αυτού, η εξωγενής χορήγηση του GLP-1 σε 
πειραματόζωα διεγείρει τον πολλαπλασιασμό και ανα-
στέλλει την απόπτωση των Β κυττάρων.34,35 Χορήγηση 
GLP-1 για 10 ημέρες GLP-1 σε νεογέννητα ποντίκια που 
υπέστησαν μερική παγκρεατεκτομή, αύξησε τη μάζα 
των Β κυττάρων, μέσω αύξησης της νεογένεσης και του 
πολλαπλασιασμού των νησιδίων. Παράλληλα, το GLP-1 
μειώνει την έκφραση της κασπάσης-3 και την υπερκα-
τάτμηση του πυρήνα σε νησίδια διαβητικών ποντικιών, 
ενώ αυξάνει την έκφραση του Bcl-2 και μειώνει την έκ-
φραση του Bax. Τα παραπάνω δείχνουν ότι το GLP-1, 
σε πειραματόζωα τουλάχιστον, μειώνει την απόπτωση 

σχήμα 1.4.4. Υποδοχείς GLP-1 και GIP.
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και αυξάνει τη νεογένεση και τον πολλαπλασιασμό των 
Β κυττάρων. Βάσει αυτών των δεδομένων μπορεί να 
υποτεθεί ότι το GLP-1 αυξάνει την επιβίωση και τη μάζα 
των Β κυττάρων. 

Το GLP-1 αναστέλλει, επίσης, την έκκριση της γλυκα-
γόνης και συμβάλλει εμμέσως στη μείωση των επιπέ-
δων της γλυκόζης. Η δράση αυτή επιτυγχάνεται είτε με 
απευθείας δράση του πεπτιδίου στους υποδοχείς του 
στα Α κύτταρα, είτε εμμέσως μέσω της αύξησης της έκ-
κρισης της ινσουλίνης και της σωματοστατίνης.36

Η μείωση του ρυθμού της γαστρικής κένωσης απο-
τελεί μια εξωπαγκρεατική δράση του GLP-1, που συμ-
βάλλει φυσιολογικά στη μείωση της μεταγευματικής 
υπεργλυκαιμίας.37 Ο μηχανισμός με τον οποίο επιτυγ-
χάνεται αυτό φαίνεται σύνθετος, αλλά θεωρείται πιθα-
νή η συμμετοχή του ΚΝΣ, όπου το GLP-1 συνδέεται σε 
ειδικούς υποδοχείς του. Η ακολουθούσα διέγερση του 
πνευμονογαστρικού νεύρου φαίνεται ότι παίζει σημα-
ντικό ρόλο στη ρύθμιση της κένωσης του στομάχου. 
Επιπλέον το GLP-1 ρυθμίζει την παραγωγή και έκκριση 
του γαστρικού οξέος.38

Μια άλλη δράση του GLP-1 είναι η μείωση της πρό-
σληψης τροφής και η επακόλουθη απώλεια βάρους. 
Η ενδοεγκεφαλοκοιλιακή χορήγησή του σε πειραμα-
τόζωα οδήγησε σε αύξηση του κορεσμού, και μείωση 
της πρόσληψης τροφής. Η ενδοφλέβια χορήγησή του 

σε ανθρώπους οδήγησε σε παρόμοια αποτελέσματα. Ο 
ακριβής μηχανισμός δράσης δεν είναι γνωστός, αν και 
φαίνεται να είναι σημαντικός ο ρόλος του ΚΝΣ. Η καθυ-
στέρηση της κένωσης του στομάχου που αυξάνει την 
αίσθηση της γαστρικής πληρότητας συμβάλλει επίσης 
στη μειωμένη πρόσληψη τροφής.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι δράσεις του GLP-
1 στο μυοκάρδιο. Ο Νικολαΐδης και συν, έδειξαν ότι η 
χορήγηση του GLP-1 σε απομονωμένο ισχαιμικό μυ-
οκάρδιο ποντικών μείωσε σημαντικά την περιοχή της 
ισχαιμίας.39 Ο ίδιος ερευνητής έδειξε σημαντικό όφελος 
στην καρδιακή λειτουργία ατόμων, που είχαν υποστεί 
έμφραγμα του μυοκαρδίου και αγγειοπλαστική, από τη 
χορήγηση GLP-1 . Η συνεχής χορήγηση του GLP-1 για 
72 ώρες σε ασθενείς ύστερα από έμφραγμα και κλάσμα 
εξώθησης<40% οδήγησε επίσης σε σημαντική βελτίω-
ση της λειτουργίας της αριστερής κοιλίας.40

Γαστρικό ανασταλτικό πεπτίδιο (GIP)

To 1970 oι Brown και Pederson διαπίστωσαν σε χοίρεια 
δωδεκαδακτυλικά εκχυλίσματα, την ύπαρξη ενός γα-
στρεντερικού πεπτιδίου, το οποίο είχε την ικανότητα 
να αναστέλλει την κινητικότητα του στομάχου, καθώς 
και την έκκριση γαστρικού οξέος και πεψίνης.41 Στη συ-
νέχεια διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω πεπτίδιο αποτελεί-
ται από μία ευθεία πολυπεπτιδική άλυσο με 43 αμινο-

  πίνακας 1.4.1. βασικά χαρακτηριστικά του GIP και του GLP-1
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ξέα, συνολικού μοριακού βάρους 5105.42 Προέρχεται 
από πρόδρομο πεπτίδιο 153 αμινοξέων, το υπεύθυνο 
γονίδιο του οποίου εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 17. Το 
γαστρικό ανασταλτικό πεπτίδιο (GIP) ανήκει στην οι-
κογένεια των πεπτιδίων που προσομοιάζουν στη γλυ-
καγόνη, διότι έχει αρκετές ομοιότητες στην αλληλου-
χία των αμινοξέων με τα υπόλοιπα πεπτίδια αυτής της 
οικογένειας. Στην ίδια οικογένεια ανήκει η γλυκαγόνη, 
το VIP και η σεκρετίνη. Το 1975 πραγματοποιήθηκε η 
σύνθεση του GIP και απομονώθηκε στο έντερο του αν-
θρώπου και των βοοειδών.43,44 Σύγχρονες τεχνικές ραδι-
οανοσοπροσδιορισμού και έμμεσου ανοσοφθορισμού 
έχουν δείξει ότι το GIP εντοπίζεται στο ανώτερο τμήμα 
του λεπτού εντέρου και συγκεκριμένα στα κύτταρα Κ 
του δωδεκαδακτύλου και της νήστιδας, απ’ όπου εκκρί-
νεται μετά τη λήψη τροφής και ειδικά υδατανθράκων.

Το 1974 ο Κuzio και συν. παρουσίασαν μια αξιόπι-
στη μέθοδο προσδιορισμού των επιπέδων του GIP στο 
πλάσμα.45 Το λίπος, η γλυκόζη και κάποια αμινοξέα δι-
εγείρουν την έκκριση του GIP.46,47,48,49,50,51 Η ανταπόκρι-
ση σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και οφείλεται 
πιθανώς στον διαφορετικό τρόπο κένωσης του στομά-
χου, καθώς και στον διαφορετικό τρόπο απορρόφησης 
των θρεπτικών συστατικών. Πέντε λεπτά μετά τη χορή-

γηση γλυκόζης από το στόμα, ακολουθεί μια απότομη 
αύξηση των επιπέδων του GIP στο πλάσμα, που διαρκεί 
120-180 λεπτά. Οι υψηλότερες τιμές, 800 pg/ml περί-
που, παρατηρούνται στα 45-60 λεπτά. Η λήψη από το 
στόμα ίδιας ποσότητας λίπους έχει ως αποτέλεσμα την 
αύξηση των επιπέδων του GIP στο πλάσμα ύστερα από 
15 λεπτά, που διαρκεί 3-4 ώρες. Οι υψηλότερες τιμές 
παρατηρούνται αργότερα απ’ ό,τι στη λήψη της γλυκό-
ζης και φθάνουν τα 800-1300 pg/ml.47,49

Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει κατά την απορρόφηση 
γλυκόζης, η αύξηση του GIP μετά τη χορήγηση λίπους 
από το στόμα δεν συνοδεύεται από αύξηση της έκκρι-
σης της ινσουλίνης.48 Αυτό έρχεται σε πλήρη συμφωνία 
με την απουσία ινσουλινοτρόπου δράσης του GIP, όταν 
τα επίπεδα της γλυκόζης στο πλάσμα είναι φυσιολογικά, 
και αποτελεί πιθανώς μηχανισμό ασφαλείας έναντι της 
υπογλυκαιμίας. Υπάρχουν πολλές μελέτες in vivo και in 
vitro που αποδεικνύουν ότι η ινσουλινοτρόπος δράση 
του GIP είναι αυστηρά γλυκοζοεξαρτώμενη.52,53 Σε μία 
τέτοια μελέτη οι Pederson και Brown προτείνουν την 
ύπαρξη συγκεκριμένου ουδού γλυκόζης στο πλάσμα, 
πάνω από τον οποίο μπορεί το GIP να έχει ινσουλινο-
τρόπο δράση.54 Ο Brown, θεωρώντας πολύ σημαντική 
αυτή την ιδιότητα, προτείνει το γαστρικό ανασταλτικό 

σχήμα 1.4.5. Tο φαινόμενο της ινκρετίνης διαταράσσεται στον ΣΔ τύπου �.
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πεπτίδιο, γνωστό με το ακρωνύμιο GIP, να αναφέρεται 
ως «Γλυκοζοεξαρτώμενο ινσουλινοτρόπο πεπτίδιο».55

Εκτός από τη γλυκόζη, η γαλακτόζη και η σακχαρό-
ζη διεγείρουν την έκκριση του GIP, σε αντίθεση με τη 
λήψη φρουκτόζης που δεν επιτυγχάνει την αύξηση των 
επιπέδων του GIP.56,57 Η ενδοδωδεκαδακτυλική έγχυση 
αμινοξέων σε φυσιολογικά άτομα διεγείρει την έκκριση 
του GIP.58,59 Το μέγεθος της ανταπόκρισης είναι μικρό-
τερο σε σχέση με ό,τι συμβαίνει με τη γλυκόζη και το 
λίπος. Η ενδοδωδεκαδακτυλική χορήγηση οξέος δεν 
φαίνεται να κατέχει σημαντικό ρόλο στην έκκριση του 
GIP στον άνθρωπο.

Ο ακριβής μηχανισμός της έκκρισης του GIP από τα 
Κ κύτταρα του εντέρου δεν είναι γνωστός, αλλά φαί-
νεται ότι η έκκριση του πεπτιδίου εξαρτάται από την 
απορρόφηση της θρεπτικής ουσίας και όχι απλώς από 
την παρουσία της στον αυλό του εντέρου.60 Απαραίτη-
τη προϋπόθεση για την έκκριση του GIP μετά τη λήψη 
μονοσακχαριτών αποτελεί η ενεργός ενδοκυττάριος 
μεταφορά ή ο ενδοκυττάριος μεταβολισμός του σακ-
χάρου. Μονοσακχαρίτες που δεν μεταφέρονται ενερ-
γητικά, όπως η μανόζη, ή δεν μεταβολίζονται, όπως 
η 2-δεοξυγλυκόζη, δεν διεγείρουν την έκκριση του 
GIP.61,62 Η φλοριζίνη, ισχυρός αναστολέας της ενεργού 
μεταφοράς της γλυκόζης, αναστέλλει την έκκριση του 
GIP που προκαλεί η χορήγηση γλυκόζης από το στόμα. 
Παρόμοια αποτελέσματα μπορεί να έχει η χορήγηση 
της ακαρβόζης, γνωστού αναστολέα των α-γλυκοσι-
δασών του εντέρου.63 Η χορήγηση ακαρβόζης μαζί με 
φορτίο σουκρόζης από το στόμα προκαλεί δραματική 
μείωση της έκκρισης του GIP, της ινσουλίνης αλλά και 
της γλυκόζης. Σε αυτήν την περίπτωση ελάχιστες μόνο 
ποσότητες σουκρόζης διασπώνται και απορροφώνται 
από το έντερο. Σε παθολογικές καταστάσεις δυσαπορ-
ρόφησης, όπως σε ασθενείς με κοιλιοκάκη, παρατηρεί-
ται ελαττωμένη μεταγευματική ανταπόκριση του GIP 
σε σχέση με τους φυσιολογικούς μάρτυρες.64 Εφόσον 
ο αριθμός των Κ κυττάρων στο έντερο δεν ελαττώνεται 
στην κοιλιοκάκη,65 η ελαττωμένη μεταγευματική απά-
ντηση του GIP μπορεί να εξηγηθεί από την ελαττωμένη 
απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών.

Το GIP, όπως και το GLP-1, διασπάται ταχύτατα από 
το ένζυμο DΡΡ-IV. Ο υποδοχέας του GIP υφίσταται σε 
δύο μορφές με 466 και 493 αμινοξέα και εκφράζεται 
στα Β κύτταρα, στον λιπώδη ιστό, στην καρδιά και στον 
εγκέφαλο. Η σύνδεση του GIP με τον υποδοχέα του διε-
γείρει την αδενυλκυκλάση και αυξάνει τελικά το κυκλι-
κό ΑΜΡ και το ενδοκυττάριο ασβέστιο, όπως και στην 
περίπτωση του GLP-1. Η δράση του GIP, σε αντίθεση με 
την περίπτωση του GLP-1 που διαθέτει πλοιοτροπικές 
δράσεις, περιορίζεται στην αύξηση της έκκρισης της 
ινσουλίνης, ενώ υπάρχουν κάποια στοιχεία σε πειραμα-

τόζωα σύμφωνα με τα οποία προστατεύει τη μάζα των 
Β κυττάρων (πίνακας 1.4.1).

Απ’ όλα τα γαστρεντερικά πεπτίδια που έχουν μελε-
τηθεί, μόνο το GIP και το GLP-1 πληρούν τις προϋπο-
θέσεις και θεωρούνται αδιαμφισβήτητα ινκρετινικά 
πεπτίδια. 

 Φαινόμενο ινκρετίνης και Σακχαρώδης  
Διαβήτης
Όπως έδειξαν οι Nauck και Greutzfeldt, το φαινόμενο 
της ινκρετίνης που φυσιολογικά συμβάλλει στο 60% 
περίπου της μεταγευματικής ινσουλινικής ανταπόκρι-
σης, διαταράσσεται σημαντικά στα άτομα με ΣΔ τύπου 
2 (σχήμα 1.4.5).66,67,68 

Τα επίπεδα του GIP είναι φυσιολογικά, ενώ του GLP-
1 είναι ελαττωμένα.69 Αντίθετα, η δράση του GIP στο Β 
κύτταρο είναι ελαττωμένη, ενώ η δράση του GLP-1 εί-
ναι φυσιολογική.70 Έτσι η εξωγενής χορήγηση του GIP 
δεν διεγείρει την έκκριση της ινσουλίνης σε άτομα με 
ΣΔ τύπου 2, ενώ το GLP-1 διατηρεί την ινσουλινοτρόπο 
και γλουκαγονοστατική του δράση. Η διαφορετικότη-
τα αυτή προκαλεί εντύπωση, γιατί το GIP και το GLP-1 
έχουν παρόμοια δομή, συνδέονται σε παρόμοιους υπο-
δοχείς και κινητοποιούν ίδιους ενδοκυττάριους μηχανι-
σμούς μετάδοσης σημάτων. Παρόλα αυτά, το γεγονός 
της ανταπόκρισης του Β κυττάρου μόνο στην εξωγενή 
χορήγηση του GLP-1, διακρίνει αυτό το πεπτίδιο ως 
σημαντικότερο υποψήφιο στη θεραπευτική αντιμετώ-
πιση του ΣΔ τύπου 2. Πράγματι η εξωγενής χορήγηση 
του GLP-1 σε άτομα με ΣΔ τύπου 2 οδήγησε σε αύξηση 
των επιπέδων της ινσουλίνης και μείωση των επιπέδων 
της γλυκαγόνης. Το αποτέλεσμα ήταν σημαντική μεί-
ωση των επιπέδων της γλυκόζης μέχρι τα επίπεδα της 
νορμογλυκαιμίας, παρά τη συνεχιζόμενη έγχυση του 
GLP-1, επιβεβαιώνοντας τη γλυκοζοεξαρτώμενη δρά-
ση του GLP-1.71 

Βέβαια, το GLP-1 ως πεπτίδιο δεν μπορεί να χορηγη-
θεί από το στόμα, ενώ η ταχύτατη διάσπασή του από 
το ένζυμο DPP-IV αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό πρό-
βλημα. Στην προσπάθεια για τη θεραπευτική αντιμε-
τώπιση του ΣΔ τύπου 2 έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα 
διάφορες στρατηγικές που στοχεύουν στην αποκατά-
σταση της διαταραχής του φαινομένου της ινκρετίνης. 
Τέτοιες είναι η συνεχής υποδόρια χορήγηση του GLP-1, 
η παρασκευή ανάλογων GLP-1 ανθεκτικών στη δράση 
του DPP-IV, καθώς επίσης και η παρασκευή ουσιών με 
ιδιότητες αναστολέων του DPP-IV. Τα μέχρι σήμερα δε-
δομένα γι’ αυτές τις μελλοντικές θεραπευτικές προσεγ-
γίσεις είναι αισιόδοξα.
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2.1 
ΤΑξΙνΟΜΗΣΗ - ΔΙΑΓνΩΣΗ -  
ΜΟΡφΕΣ ΔΙΑΒΗΤΗ
Δ. Καραμήτσος

 Προβληματισμοί για τη διάγνωση του σακ-
χαρώδη διαβήτη
Tο πρώτο και πιο χαρακτηριστικό αποτέλεσμα του 
παθολογικού μεταβολισμού του ΣΔ είναι η αύξηση 
της γλυκόζης στο αίμα και η επακόλουθη γλυκοζου-
ρία. Για να παρουσιαστεί όμως γλυκοζουρία, πρέπει 
η στάθμη της γλυκόζης να υπερβεί τον νεφρικό ουδό 
αποβολής γλυκόζης. Έτσι, μπορεί να υπάρχει ΣΔ χωρίς 
γλυκοζουρία, όταν η αύξηση της γλυκόζης στο αίμα 
δεν ξεπερνάει τον νεφρικό ουδό ή όταν ο ουδός είναι 
υψηλότερος. Eξάλλου, η ύπαρξη γλυκόζης στα ούρα 
δεν σημαίνει πάντα σακχαρώδη διαβήτη, γιατί μπορεί 
να οφείλεται σε χαμηλό νεφρικό ουδό αποβολής της 
χωρίς να υπάρχει υπεργλυκαιμία. Tα συμπτώματα της 
δίψας και της πολυουρίας έχουν σχέση με τον βαθμό 
και τη διάρκεια της γλυκοζουρίας. Γι’ αυτό διαβητικά 
άτομα με ουδό αποβολής γλυκόζης υψηλότερο του 
συνηθισμένου (160-180 mg/dl) δεν εμφανίζουν συ-
μπτώματα παρά τη σημαντική υπεργλυκαιμία. H εμφά-
νιση κέτωσης εξαρτάται από τον βαθμό της λιπόλυσης 
και της γλυκονεογένεσης. Yπάρχει μεγάλο εύρος στη 
διαβάθμιση των μεταβολικών διαταραχών, με απο-
τέλεσμα μεγάλη ποικιλία στην ένταση των κλινικών 
συμπτωμάτων και το μέγεθος των βιοχημικών χαρα-
κτηριστικών του ΣΔ στην κλινική πράξη.

H διάγνωση του ΣΔ δεν παρουσιάζει δυσκολία, όταν 
υπάρχει πλήρης κλινική και βιοχημική σημειολογία. 
Πρόβλημα δημιουργείται όταν πρέπει να τεθεί διάγνω-
ση σε άτομα που εμφανίζουν μικρή παρέκκλιση του 
μεταβολισμού. Eξάλλου, σημαντικός αριθμός ατόμων 
έχει ήδη σακχαρώδη διαβήτη χωρίς να το γνωρίζει, 
γεγονός που αυξάνει την τάση που υπάρχει για πρώιμη 
διάγνωση.1

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κλινική συμπτω-
ματολογία και γλυκοζουρία, η διάγνωση βασίζεται 
στις τιμές της γλυκόζης στο αίμα. Eδώ προκύπτει 

πρόβλημα καθορισμού φυσιολογικών τιμών γλυκόζης 
στο αίμα, διότι δεν υπάρχουν σαφή διαχωριστικά όρια 
μεταξύ φυσιολογικού και παθολογικού. Tο πρόβλημα 
απασχολεί κυρίως την επιδημιολογία του διαβήτη και 
την προληπτική ιατρική. H δυσκολία μεγαλώνει όταν 
πρόκειται για ηλικιωμένα άτομα, γιατί είναι γνωστό 
ότι υπάρχει μικρή και προοδευτική μείωση της ανοχής 
γλυκόζης με την πρόοδο της ηλικίας, καθώς και υψη-
λότερος νεφρικός ουδός. Για τους παραπάνω λόγους, 
σε οριακές περιπτώσεις, δεν αρκεί ένας απλός προσ-
διορισμός γλυκόζης στο αίμα προκειμένου να χαρα-
κτηριστεί ένα άτομο φυσιολογικό ή διαβητικό. Στις 
οριακές περιπτώσεις και, γενικά, όταν υπάρχουν αμφι-
βολίες για τη διάγνωση, εφαρμόζονται πιο εξειδικευ-
μένες δοκιμασίες, όπως η δοκιμασία ανοχής γλυκόζης 
(καμπύλη σακχάρου) per os ή ενδοφλεβίως, οι οποίες 
θα συζητηθούν παρακάτω. 

H εξέταση του σακχάρου στο αίμα

Σχετικά με τον προσδιορισμό του σακχάρου στο αίμα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: 

1. Yπάρχουν πολλές μέθοδοι προσδιορισμού του 
σακχάρου στο αίμα. Aπό αυτές, οι ενζυματικές μέθο-
δοι (οξειδάσης της γλυκόζης, εξοκινάσης) προσδιορί-
ζουν την “αληθή γλυκόζη”, ενώ παλιότερες αναγωγικές 
μέθοδοι προσδιορίζουν, εκτός από τη γλυκόζη, και 
άλλες αναγωγικές ουσίες στο αίμα, με αποτέλεσμα να 
δίνουν κατά 20 mg/dl περίπου υψηλότερες τιμές.2

2. Oι τιμές της γλυκόζης είναι χαμηλότερες στο φλε-
βικό αίμα και υψηλότερες στο τριχοειδικό. H διαφορά 
είναι μικρή και ασήμαντη (2-3 mg) στις χαμηλές τιμές, 
αλλά γίνεται μεγαλύτερη (20-70 mg) στις αυξημένες 
τιμές.

3. Tο είδος του υλικού που χρησιμοποιείται παίζει 
ρόλο. Έτσι, στο πλάσμα οι τιμές είναι 15-17% υψηλό-
τερες απ’ ό,τι στο ολικό φλεβικό αίμα. Στο τριχοειδικό 
αίμα οι τιμές είναι υψηλότερες από του φλεβικού και 
χαμηλότερες από του πλάσματος. H χρησιμοποίηση 
του πλάσματος είναι γενικά προτιμότερη, γιατί δίνει 
πιο σταθερές τιμές, η μέτρηση είναι ανεξάρτητη του 
αιματοκρίτη και αντανακλά πραγματικά την τιμή της 
εξωκυττάριας συγκέντρωσης γλυκόζης. 

2
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4. O χρόνος αιμοληψίας, η χρονική απόσταση από 
προηγούμενο γεύμα, η σύσταση και η ποσότητα του 
γεύματος είναι αυτονόητο ότι παίζουν σημαντικό ρόλο 
στην εκτίμηση του αποτελέσματος. Eπίσης, δίαιτα 
πτωχή σε υδατάνθρακες για λίγες ημέρες οδηγεί σε 
μειωμένη απάντηση έκκρισης ινσουλίνης και συνεπώς 
σε υψηλότερες τιμές γλυκόζης στο αίμα μετά από 
υδατανθρακούχο γεύμα, λόγω νωθρότητας των Β κυτ-
τάρων.

 Tαξινόμηση του διαβήτη και διαγνωστικά 
κριτήρια
Πολλές ονομασίες και ταξινομήσεις του σακχαρώδη 
διαβήτη έχουν δημοσιευθεί τα τελευταία 30 χρόνια.  
Οι συχνές  μεταβολές που προέκυπταν από ομάδες 
εργασίας της Παγκόσμιας Oργάνωσης Yγείας (ΠOY),  
της Eθνικής Oμάδας Eργασίας για το Διαβήτη στις HΠA 
και της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Eυρωπαϊκής 
Eταιρείας για τη Mελέτη του Διαβήτη (EASD=European 
Association for the Study of Diabetes) έχουν προκαλέ-
σει μάλλον σύγχυση.3,4 Eπίσης μεταβλήθηκαν πολλές 
φορές στο παρελθόν τα διαγνωστικά κριτήρια και η 
ονοματολογία για τις οριακές περιπτώσεις και τη δοκι-
μασία ανοχής γλυκόζης.5 O καθορισμός φυσιολογικών 
τιμών γλυκόζης είναι πράγματι κάτι δύσκολο και πολ-
λές μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί για να καταλήξουν 
οι ερευνητές σε μία απόφαση και πρόταση εφαρμογής 
διαγνωστικών κριτηρίων. Γίνεται εύκολα κατανοητό 
ότι διαφορετικά όρια μπορεί να τεθούν, αν υπερισχύ-
ει η τάση να μη διαφύγει αδιάγνωστος ασθενής σε 

δεδομένη έρευνα, και άλλα, αν η τάση είναι να μην 
οδηγηθούμε σε υπερδιάγνωση και δημιουργήσουμε 
ασθενείς εκεί που δεν υπάρχουν. Άλλα όρια μπορεί να 
τεθούν αν η προσπάθεια είναι να μη συμβαίνουν χρό-
νιες επιπλοκές μικροαγγειοπάθειας και άλλα όρια –πιο 
χαμηλά– αν επιπρόσθετος στόχος είναι η αποφυγή 
μακροαγγειοπάθειας (αθηρωμάτωσης). Eπιπρόσθετοι 
προβληματισμοί δημιουργούνται αν λάβουμε υπόψη 
ότι με την πρόοδο της ηλικίας η ανοχή γλυκόζης μειώ-
νεται. Σε ποιο βαθμό κάτι τέτοιο είναι φυσιολογικό και 
αν πρέπει να ληφθεί υπόψη στα διαγνωστικά κριτήρια 
είναι ένα ερώτημα στο οποίο δεν έχει δοθεί απάντηση.

H τελευταία σύσταση της Παγκόσμιας Oργάνωσης 
Yγείας (ΠOY) δίδεται στον πίνακα 2.1.1.5 H ΠOY έθεσε 
επίσης τα διαγνωστικά κριτήρια της δοκιμασίας ανο-
χής γλυκόζης και τα ίδια υιοθέτησε η EASD (πίνακας 
2.1.2). 

Tα τελευταία προτεινόμενα διαγνωστικά κριτήρια 
είναι τα αναφερόμενα στον πίνακα 2.1.3.6 Tα κριτήρια 
αυτά προέκυψαν από μια διεθνή επιτροπή ειδικών 
–στο πλείστον Aμερικανών– και δημοσιεύθηκαν στα 
διαβητολογικά περιοδικά το 1997  και έκτοτε συζητή-
θηκαν  σε πολλές δημοσιεύσεις, επιστολές κ.λπ.7-9

H λογική που τα διέπει είναι να υπάρχει αντιστοιχία 
των προγευματικών με τις μεταγευματικές τιμές που 
δεν υπήρχε σε προηγούμενα κριτήρια που η ΠOY σύ-
στησε το 1980 και 1985.10-12 Eπίσης, τώρα συνιστάται η 
χρησιμοποίηση των προγευματικών τιμών σε επιδημι-
ολογικές έρευνες που θεωρείται πιο πρακτική και φθη-
νή μέθοδος από τη ΔAΓ.10 Ωστόσο, το ιδανικό είναι να 
χρησιμοποιούνται και η προγευματική τιμή και η με-
ταγευματική τιμή γλυκόζης.7 Tα άτομα που έχουν μόνο 
την προγευματική τιμή γλυκόζης μειονεκτική (110-126 
mg/dl στο πλάσμα) πρέπει να υποβάλλονται σε ΔAΓ. 

Στην προτεινόμενη ταξινόμηση γίνεται δεκτό και δη-
λώνεται ότι ο διαβήτης, άσχετα με την αιτιολογία του, 
εξελίσσεται από το ένα στάδιο στο άλλο στη διάρκεια 
μιας φυσικής εξέλιξης της νόσου.13

Φυσιολογικές τιμές γλυκόζης νηστείας θεωρούνται 
οι κάτω των 110 mg/dl. Tα άτομα με τιμές ανώτερες 

Σακχ. ∆ιαβήτης >180 >200 >200

Aβεβαιότητα 80-180 80-200 100-200

Φυσιολογικός <80 <80 <100

πίνακας 2.1  ∆ιαγνωστικά κριτήρια σακχαρώδη δια-
βήτη της ΠOY (1985) σε τυχαίο δείγµα αίµατος (όχι
προ φαγητού).

Ολικό αίµα Πλάσµα

Φλεβικό Tριχοειδικό Φλεβικό 

πίνακας 2.1.1  Διαγνωστικά κριτήρια σακχαρώδη δια-
βήτη της ΠOY (1���) σε τυχαίο δείγμα αίματος (όχι προ 
φαγητού).

πίνακας 2.1.2  Διαγνωστικά κριτήρια δοκιμασίας ανοχής γλυκόζης (Δαγ)

1999 WHO διαγνωστικά κριτήρια ΔΑΓ*

γλυκόζη
Φυσιολογική
κατάσταση

Μειονεκτική νηστείας 
(IFG)

Μειονεκτική ανοχή 
(IGT)

Σακχαρώδης 
διαβήτης

Πλάσμα Νήστις Μετά �h Νήστις Μετά �h Νήστις Μετά �h** Νήστις Μετά �h

(mg/dl) <110 <1�0 >110 & <1�� <1�0 <1�� >1�0 &<�00 >1�� >�00

*το ανώτερο φυσιολογικό όριο νηστείας έχει μειωθεί από 1�0mg/dl που ίσχυε παλαιότερα 
σε 1��mg/dl.
** Σε γυναίκες που κυοφορούν, οι τιμές γλυκόζης μετά �h >1�0mg/dl είναι διαγνωστικές 
διαβήτη εγκυμοσύνης.
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των 110 mg/dl έχουν μελλοντικά αυξημένη συχνότητα 
μικροαγγειακών και μακροαγγειακών επιπλοκών του 
διαβήτη, άρα η επιλογή του ορίου, αν και αυθαίρετη, 
έχει λογική βάση.6

H διαταραγμένη (μειωμένη, μειονεκτική) ανοχή 
γλυκόζης (Impaired Glucose Tolerance, IGT) σε παλιό-
τερη ταξινόμηση ήταν ξεχωριστή κατηγορία διαβήτη, 
ενώ με τη νέα πρόταση είναι διαγνωστική διαβάθμιση 
που υποδηλώνει μια δυναμική οριακή κατάσταση, 
δεδομένου ότι μπορεί να εξελιχθεί σε διαβήτη, να 
παραμείνει ως έχει ή να μεταβληθεί σε φυσιολογική 
ανοχή γλυκόζης. Tα παραπάνω έχουν δείξει σχετικές 
έρευνες.14,15 Xρειάζεται αντιδιαστολή από την παθολο-
γική ΔAΓ.

H διαταραγμένη τιμή γλυκόζης νηστείας είναι 
μία τελείως νέα πρόταση, δεδομένου ότι μέχρι τώρα 
για τη μειονεκτική ανοχή γλυκόζης (ή οριακό διαβήτη 
παλιότερα) χρησιμοποιήθηκαν μόνο μεταγευματικές 
τιμές γλυκόζης μετά  τη δοκιμασία ανοχής γλυκόζης 
(ΔAΓ στην Eλληνική ή Glucose Tolerance Test, GTT 
στην αγγλική ορολογία).

H διαταραγμένη τιμή γλυκόζης νηστείας και η 
μειονεκτική ανοχή γλυκόζης, όπως ορίζεται με την 
τιμή γλυκόζης πλάσματος στις δύο ώρες μετά 75 g 
γλυκόζης, αποτελούν στάδια εξέλιξης προς τη νόσο, 
παρά διάγνωση κλινικώς έκδηλου διαβήτη. Ωστόσο, 
τα παραπάνω στάδια εξέλιξης προς κλινικώς έκδηλο 
διαβήτη δεν παύουν να σχετίζονται με αυξημένη πι-
θανότητα στεφανιαίας νόσου και έχουν προγνωστική 
σημασία.14,15

Aσχέτως με τα παραπάνω, τα οποία έχουν εφαρμο-
γή κυρίως σε επιδημιολογικές έρευνες, στην κλινική 
πράξη, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο διαβητικός ασθε-
νής που έχει συμπτώματα έχει και αρκετά αυξημένο 
σάκχαρο αίματος και δεν προκύπτει αμφιβολία για 
τη διάγνωση. Ωστόσο, σε τυχαίες εξετάσεις ρουτίνας 
πολλές φορές δημιουργείται διαγνωστικό πρόβλημα, 
όταν οι τιμές είναι οριακές, γεγονός που συμβαίνει αρ-
κετά συχνά. O γιατρός πρέπει να γνωρίζει τις συνθήκες 

αιμοληψίας (νήστις ή μετά το φαγητό) , το υλικό (ολικό 
φλεβικό αίμα, τριχοειδικό αίμα ή πλάσμα) και τη μέθο-
δο με την οποία γίνεται η μέτρηση. Ως προς το τελευ-
ταίο θέμα, ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχει γενικευθεί 
η μέθοδος της οξειδάσης γλυκόζης16 και δεν έχουμε 
τις παρεμβολές λοιπών αναγωγικών ουσιών στη μέ-
θοδο μέτρησης γλυκόζης που οδηγούσε σε ψευδώς 
υψηλότερες τιμές.2 Για την ακρίβεια των μετρήσεων 
είναι σκόπιμο να μη καθυστερείται στο εργαστήριο η 
έναρξη της διαδικασίας μέτρησης της γλυκόζης. H φυ-
γοκέντρηση, σε περίπτωση καθυστέρησης στη μέτρη-
ση, πρέπει να γίνεται το ταχύτερο.17 H χρησιμοποίηση 
αντιπηκτικού με φθοριούχο νάτριο (EDTA + φθοριού-
χο νάτριο) παρεμποδίζει τη γλυκόλυση και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν, πχ. 
στη διάρκεια της εκτέλεσης ΔAΓ.18

Σε οριακή πρώτη τιμή γλυκόζης συνιστάται επανά-
ληψη και αν και η δεύτερη τιμή είναι μη διαγνωστική 
διενεργείται δοκιμασία ανοχής γλυκόζης. Σύμφωνα 
με τις συστάσεις των εμπειρογνωμόνων του 1997, δεν 
γίνεται αναφορά σε πλήρη καμπύλη ανοχής γλυκόζης 
αλλά μόνο στην τιμή των δύο ωρών. Aυτό έχει σημα-
σία, προκειμένου για επιδημιολογικές έρευνες όπου 
αποφεύγονται οι πολλές αιμοληψίες. Ωστόσο, η πλή-
ρης δοκιμασία ανοχής γλυκόζης περιλαμβάνει πέντε 
δείγματα αίματος ανά 30 min.

Oι περισσότεροι διαβητικοί ασθενείς υπάγονται σε 
τρεις μεγάλες κατηγορίες: Στον ΣΔ τύπου 1 (παλαιότε-
ρα αποκαλούμενο νεανικό διαβήτη ή ινσουλινοεξαρ-
τώμενο), τον ΣΔ τύπου 2 ( παλαιότερα αποκαλούμενο 
διαβήτη της ώριμης ηλικίας ή μη ινσουλινοεξαρτώ-
μενο) και τον διαβήτη κυήσεως. Oι υπόλοιποι κατα-
τάσσονται σε άλλους ειδικούς τύπους διαβήτη και 
δεν καταλαμβάνουν στατιστικά μεγάλη μερίδα στο 
σύνολο των διαβητικών, δεδομένου ότι η πλειονότητα 
των διαβητικών ασθενών πάσχουν από ΣΔ τύπου 1 και 
2. Oι τύποι 1 και 2 ΣΔ, ενώ έχουν κοινό χαρακτηριστι-
κό την υπεργλυκαιμία και τις ίδιες χρόνιες διαβητικές 

Σακχ. ∆ιαβήτης
Τιµή νηστείας ≥110 ≥110 ≥126
ή 2 h µετά γεύµα ≥180 ≥200 ≥200
ή αµφότερα

Μειωµένη ανοχή γλυκόζης
Τιµή νηστείας <110 <110 <126
και 2 h µετά γεύµα ≥120 και <180 ≥140 και <200 ≥140 και <200

Mειονεκτική γλυκαιµία νηστείας
Τιµή νηστείας ≥100 και <110 ≥100 και <110 ≥110 και <126
και 2 h µετά γεύµα <120 <140 <140

πίνακας 2.3  ∆ιαγνωστικά κριτήρια σακχαρώδη διαβήτη προτεινόµενα το 1997 από την ∆ιεθνή Eπιτροπή Eιδικών.
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πίνακας 2.1.3  Διαγνωστικά κριτήρια σακχαρώδη διαβήτη προτεινόμενα το 1��� από την Διεθνή Eπιτροπή Eιδικών.

Σακχ. ∆ιαβήτης
Τιµή νηστείας ≥110 ≥110 ≥126
ή 2 h µετά γεύµα ≥180 ≥200 ≥200
ή αµφότερα

Μειωµένη ανοχή γλυκόζης
Τιµή νηστείας <110 <110 <126
και 2 h µετά γεύµα ≥120 και <180 ≥140 και <200 ≥140 και <200

Mειονεκτική γλυκαιµία νηστείας
Τιµή νηστείας ≥100 και <110 ≥100 και <110 ≥110 και <126
και 2 h µετά γεύµα <120 <140 <140

πίνακας 2.3  ∆ιαγνωστικά κριτήρια σακχαρώδη διαβήτη προτεινόµενα το 1997 από την ∆ιεθνή Eπιτροπή Eιδικών.

Ολικό αίµα Πλάσµα

Φλεβικό Tριχοειδικό Φλεβικό 

Σακχ. Διαβήτης

Σακχ. ∆ιαβήτης
Τιµή νηστείας ≥110 ≥110 ≥126
ή 2 h µετά γεύµα ≥180 ≥200 ≥200
ή αµφότερα

Μειωµένη ανοχή γλυκόζης
Τιµή νηστείας <110 <110 <126
και 2 h µετά γεύµα ≥120 και <180 ≥140 και <200 ≥140 και <200

Mειονεκτική γλυκαιµία νηστείας
Τιµή νηστείας ≥100 και <110 ≥100 και <110 ≥110 και <126
και 2 h µετά γεύµα <120 <140 <140

πίνακας 2.3  ∆ιαγνωστικά κριτήρια σακχαρώδη διαβήτη προτεινόµενα το 1997 από την ∆ιεθνή Eπιτροπή Eιδικών.

Ολικό αίµα Πλάσµα

Φλεβικό Tριχοειδικό Φλεβικό 

Σακχ. ∆ιαβήτης
Τιµή νηστείας ≥110 ≥110 ≥126
ή 2 h µετά γεύµα ≥180 ≥200 ≥200
ή αµφότερα

Μειωµένη ανοχή γλυκόζης
Τιµή νηστείας <110 <110 <126
και 2 h µετά γεύµα ≥120 και <180 ≥140 και <200 ≥140 και <200

Mειονεκτική γλυκαιµία νηστείας
Τιµή νηστείας ≥100 και <110 ≥100 και <110 ≥110 και <126
και 2 h µετά γεύµα <120 <140 <140

πίνακας 2.3  ∆ιαγνωστικά κριτήρια σακχαρώδη διαβήτη προτεινόµενα το 1997 από την ∆ιεθνή Eπιτροπή Eιδικών.

Ολικό αίµα Πλάσµα

Φλεβικό Tριχοειδικό Φλεβικό 

Σακχ. ∆ιαβήτης
Τιµή νηστείας ≥110 ≥110 ≥126
ή 2 h µετά γεύµα ≥180 ≥200 ≥200
ή αµφότερα

Μειωµένη ανοχή γλυκόζης
Τιµή νηστείας <110 <110 <126
και 2 h µετά γεύµα ≥120 και <180 ≥140 και <200 ≥140 και <200

Mειονεκτική γλυκαιµία νηστείας
Τιµή νηστείας ≥100 και <110 ≥100 και <110 ≥110 και <126
και 2 h µετά γεύµα <120 <140 <140

πίνακας 2.3  ∆ιαγνωστικά κριτήρια σακχαρώδη διαβήτη προτεινόµενα το 1997 από την ∆ιεθνή Eπιτροπή Eιδικών.

Ολικό αίµα Πλάσµα

Φλεβικό Tριχοειδικό Φλεβικό 

Σακχ. ∆ιαβήτης
Τιµή νηστείας ≥110 ≥110 ≥126
ή 2 h µετά γεύµα ≥180 ≥200 ≥200
ή αµφότερα

Μειωµένη ανοχή γλυκόζης
Τιµή νηστείας <110 <110 <126
και 2 h µετά γεύµα ≥120 και <180 ≥140 και <200 ≥140 και <200

Mειονεκτική γλυκαιµία νηστείας
Τιµή νηστείας ≥100 και <110 ≥100 και <110 ≥110 και <126
και 2 h µετά γεύµα <120 <140 <140

πίνακας 2.3  ∆ιαγνωστικά κριτήρια σακχαρώδη διαβήτη προτεινόµενα το 1997 από την ∆ιεθνή Eπιτροπή Eιδικών.

Ολικό αίµα Πλάσµα

Φλεβικό Tριχοειδικό Φλεβικό 
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επιπλοκές, διαφέρουν ριζικά στην αιτιολογία και την 
παθοφυσιολογία. O ΣΔ τύπου 1 οφείλεται σε πλήρη 
έλλειψη ινσουλίνης και η αιτιολογία του στο πλείστον 
των περιπτώσεων είναι αυτοανοσοποιητική. O ΣΔ τύ-
που 2 οφείλεται σε συνδυασμό μειονεκτικής έκκρισης 
ινσουλίνης και μειωμένης ευαισθησίας των ιστών στην 
ινσουλίνη, που κακώς επικράτησε να λέγεται αντίστα-
ση στην ινσουλίνη.*

O διαβήτης κυήσεως είναι ΣΔ - συνήθως - με χαρα-
κτηριστικά μη ινσουλινοεξαρτώμενου διαβήτη και 
αναπτύσσεται αναλυτικά σε ειδικό κεφάλαιο. H νέα 
ταξινόμηση του διαβήτη περιέχεται στους πίνακες 
2.1.4 και 2.1.5.

H παλιά αμερικανική ονοματολογία IDDM (Insulin 
Dependent Diabetes Mellitus, ινσουλινοεξαρτώμε-
νος διαβήτης) και NIDDM (Non Insulin Dependent 
Diabetes Mellitus, μη ινσουλινοεξαρτώμενος διαβή-
της) καταργείται, γιατί δημιουργούσε σύγχυση μεταξύ 
ινσουλινοεξαρτώμενου και ινσουλινοθεραπευόμενου 
διαβητικού, ο οποίος, ενώ κάνει ινσουλινοθεραπεία, 
δεν είναι υποχρεωτικά πάντα ινσουλινοεξαρτώμενος. 
Συγκεκριμένα οι διαβητικοί με ΣΔ τύπου 2 που κάνουν 
ινσουλινοθεραπεία δεν είναι ινσουλινοεξαρτώμενοι. H 
έννοια της ινσουλινοεξάρτησης είναι ότι η διατήρηση 
στη ζωή εξαρτάται από τη συνεχιζόμενη χορήγηση 
ινσουλίνης, ενώ στον ΣΔ τύπου 2  η ινσουλίνη δεν είναι 
απαραίτητη για τη συνέχιση της ζωής αλλά για καλύ-
τερη ποιότητα ζωής και απομάκρυνση του κινδύνου 
χρόνιων διαβητικών επιπλοκών.

H νέα ονοματολογία βασίζεται περισσότερο στην 
αιτιολογική διάκριση των μορφών του διαβήτη.13 Έτσι, 
ο ΣΔ τύπου 1 είναι κατά κανόνα αυτοάνοσος, ενώ ο ΣΔ 
τύπου 2 δεν έχει σχέση με αυτοανοσία αλλά με κληρο-
νομική προδιάθεση και με παχυσαρκία.

* O όρος “αντίσταση στην ινσουλίνη” δίνει την εντύπωση ότι η ινσουλίνη 
δεν δρα καθόλου, ενώ η “μειωμένη ευαισθησία στην ινσουλίνη” περι-
γράφει πιο σωστά την κατάσταση.

πίνακας 2.1.5  Άλλοι ειδικοί τύποι διαβήτη.

Γενετικές διαταραχές λειτουργίας των B-κυττάρων 
Xρωμόσωμα �0, HNF�α (MODY 1) 
Xρωμόσωμα 1�, HNF1α (MODY �) 
Xρωμόσωμα �, μειονέκτημα γλυκοκινάσης (MODY �) 
Xρωμόσωμα 1�, IPF1, (MODY �) 
Mιτοχονδριακό DNA, μετάλλαξη ���� 

Γενετικές διαταραχές δράσης ινσουλίνης 
Tύπος A αντίστασης στην ινσουλίνη 
λεπρεχωνισμός 
Σύνδρομο Rabson-Mendenhall 
λιποατροφικός διαβήτης 
λοιπές διαταραχές 

Nοσήματα εξωκρινούς παγκρέατος 
Iνολιθιασική παγκρεατοπάθεια 
Παγκρεατίτιδα 
Παγκρεατεκτομή, τραύματα παγκρέατος 
Nεοπλάσματα παγκρέατος 
Kυστική ίνωση 
Aιμοχρωμάτωση 
λοιπά 

Eνδοκρινοπάθειες 
Σύνδρομο Cushing        Mεγαλακρία
Φαιοχρωμοκύττωμα       γλουκαγόνωμα 
Yπερθυρεοειδισμός       Σωματινοστατίνωμα 
Aλδοστερονισμός 

Φάρμακα ή χημικές επιδράσεις 
γλυκοκορτικοστεροειδή 
Θειαζίδες 
Θυρεοειδικές ορμόνες 
β� αδρενεργικοί αγωνιστές 
β-αδρενεργικοί αποκλειστές 
Διφαινυλοϋδαντοΐνη 
Nικοτινικό οξύ 
α-Iντερφερόνη 
Vacor 
Πενταμιδίνη 

Λοιμώξεις 
Συγγενής ερυθρά 
Kυτταρομεγαλοϊός 
λοιπές 

Aσυνήθεις μορφές ανοσολογικού διαβήτη 
Aντισώματα έναντι ινσουλίνης 
Aντισώματα έναντι υποδοχέων ινσουλίνης 
Σύνδρομο “Stiff man” 

Λοιπά γεννετικά σύνδρομα 
Σύνδρομα Down, Friedreich, Huntington, Klinefelter, 
Lawrence-Moon-Biedel, Prader-Willi, Turner, Wolfram, 
Πορφυρία, Mυοτονική δυστροφία   

Tύπος 1 (παλαιότερη ονοµασία ινσουλινοεξαρτώµε-
νος)

α. Aυτοάνοσος
β. Iδιοπαθής (σπάνιος)

Tύπος 2  (παλαιότερη ονοµασία µη
ινσουλινοεξαρτώµενος)

α. Προεξάρχει µειωµένη ευαισθησία στην 
ινσουλίνη (συνήθως παχύσαρκοι)

β. Προεξάρχει µειονέκτηµα στην έκκριση 
ινσουλίνης

∆ιαβήτης κύησης

Άλλοι ειδικοί τύποι

πίνακας 2.4  Tαξινόµηση του διαβήτη.πίνακας 2.1.4  Tαξινόμηση του διαβήτη.
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πίνακας 2.4  Tαξινόµηση του διαβήτη.
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O ΣΔ τύπου 1

Στον ΣΔ τύπου 1 υπάγονται όσοι ασθενείς είναι από 
τη διάγνωση του διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενοι ή 
χρειάσθηκαν μόνιμη θεραπεία με ινσουλίνη ένα χρό-
νο, το αργότερο, από τη διάγνωση. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις η διάγνωση γίνεται σε παιδική, εφηβική 
ή γενικώς νεαρή ηλικία. H νεαρή, όμως, ηλικία διά-
γνωσης δεν είναι αποκλειστικό χαρακτηριστικό του 
διαβήτη τύπου 1, εφόσον εξαρχής ινσουλινοεξαρτώ-
μενος διαβήτης μπορεί να εμφανισθεί σε οποιαδήποτε 
ηλικία, ακόμη και γεροντική.19 Tα άτομα με ΣΔ τύπου 1 
δεν έχουν ουσιώδη δυνατότητα έκκρισης ινσουλίνης, 
γι’ αυτό, αν δεν υποβάλλονται σε ινσουλινοθεραπεία, 
γρήγορα εμφανίζουν απορρύθμιση μέχρι κετοξέωσης. 
Στο πλάσμα των ασθενών κυκλοφορούν διάφοροι 
τύποι αυτοαντισωμάτων που υποδηλώνουν την αυ-
τοανοσοποιητική αιτιολογία της νόσου στο πλείστον 
των περιπτώσεων. Το ιδανικό για την κατάταξη στον 
τύπο1 θα ήταν να μετρηθούν τα αυτοαντισώματα και 
να επιβεβαιωθεί η μηδαμινή έκκριση ινσουλίνης και C 
πεπτιδίου, αλλά κάτι τέτοιο σπάνια χρειάζεται.

O ΣΔ τύπου 2

Στον ΣΔ τύπου 2 περιλαμβάνονται εκείνοι οι ασθενείς 
που δεν χρειάζονται εξαρχής ινσουλινοθεραπεία, ούτε 
ακόμη και μετά την παρέλευση ενός χρόνου από τη 
διάγνωση του διαβήτη. H διάγνωση ΣΔ τύπου 2 γίνε-
ται συνήθως σε ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών, αλλά,  
σπανιότερα υπάρχουν, και περιπτώσεις με διάγνωση 
σε μικρότερες ηλικίες, όπου, όμως, πρόκειται είτε για 
πολύ παχύσαρκα άτομα είτε για ειδικές μορφές κληρο-
νομικού διαβήτη.20-24 

Tα άτομα με ΣΔ τύπου 2 παρουσιάζουν μειονεκτική 
έκκριση ινσουλίνης. Στους παχύσαρκους διαβητικούς, 
κατά την έναρξη του διαβήτη, τα μετά από φόρτιση με 
γλυκόζη επίπεδα ινσουλίνης στο αίμα μπορεί να είναι 
και υψηλότερα από τα αντίστοιχα των φυσιολογικών 
μη παχύσαρκων. Ωστόσο, κάποιο ποσοστό “ινσουλί-
νης” (που μετριέται με RIA ως ανοσοαντιδρώσα ινσου-
λίνη) είναι προϊνσουλίνη και παράγωγα της σχάσης 
της προϊνσουλίνης που εμφανίζουν πολύ μικρότερη 
δραστικότητα απ’ ό,τι η ινσουλίνη. H απάντηση σε 
έκκριση ινσουλίνης είναι φυσιολογική στο ερέθισμα 
της χορήγησης αργινίνης και  τολβουταμίδης, τουλά-
χιστον στα αρχικά στάδια της νόσου. Στη φόρτιση με 
γλυκόζη η έκκριση ινσουλίνης γίνεται καθυστερημένα, 
λείπει η πρώιμη φάση έκκρισης και η ινσουλίνη στο 
πλάσμα είναι λίγη, για τις αντίστοιχες τιμές γλυκόζης.25 
Παράλληλα υπάρχει αντίσταση των ιστών (μειωμένη 
ευαισθησία στην ινσουλίνη σε μυς, ήπαρ) στη δρά-
ση της ινσουλίνης. Στους υπερβολικά παχύσαρκους 
ασθενείς, η έγκαιρη επάνοδος στο φυσιολογικό βάρος 

διορθώνει μερικώς ή και πλήρως τη διαταραχή του με-
ταβολισμού. Άνω του 80% των ασθενών με ΣΔ τύπου 
2 είναι παχύσαρκοι και η παχυσαρκία είναι σημαντικός 
προδιαθεσικός παράγοντας διαβήτη.26,27 Kαι μόνο ο 
περιορισμός των θερμίδων στο διαιτολόγιο, χωρίς να 
έχει επιτευχθεί σημαντική ελάττωση του βάρους, έχει 
ως συνέπεια μεταβολική βελτίωση.28 Xωρίς τη σωστή 
τήρηση δίαιτας και με την ελαχιστοποιημένη μυϊκή 
δραστηριότητα που χαρακτηρίζει τον σύγχρονο άν-
θρωπο, ο ΣΔ εξελίσσεται αργά-αργά σε μεγαλύτερη 
μεταβολική απορρύθμιση. Iδίως μετά από 10-15 χρό-
νια διαβήτη, τα υπογλυκαιμικά δισκία δεν έχουν πλέον 
σημαντικό αποτέλεσμα και έρχεται η ώρα της ινσου-
λινοθεραπείας (δευτεροπαθής αποτυχία των υπογλυ-
καιμικών φαρμάκων). O τυπικός ΣΔ τύπου 2 πρέπει να 
διακρίνεται από τον ΣΔ τύπου MODY, στον οποίο δεν 
υπάρχει αντίσταση στην ινσουλίνη. Oι μη παχύσαρκοι 
διαβητικοί σε μέση ηλικία κατά τη διάγνωση ενδέχεται 
να είναι ΣΔ τύπου 1 βραδείας εισβολής ή και διαβητι-
κοί τύπου MODY.

Tα στοιχεία που συνηγορούν σε διάγνωση του ΣΔ 
τύπου 1 στην καθημερινή πράξη περιλαμβάνονται 
στον πίνακα 2.1.6.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η διάκριση των δύο 
κύριων μορφών διαβήτη γίνεται εύκολα με τα στοιχεία 
του πίνακα 2.1.6. Mερικές φορές υπάρχει δυσκολία, 
ιδίως αν πρόκειται για αυτοανοσοποιητικό ΣΔ τύπου 1 
βραδείας εισβολής. H έλλειψη παχυσαρκίας, η ανάγκη 
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* Oι ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 έχουν ισχυρότερη κληρονομικότητα και 
είναι πιο σπάνιο να έχουμε ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 χωρίς θετικό 
οικογενειακό αναμνηστικό, ενώ το αντίθετο συμβαίνει στις περι-
πτώσεις ΣΔ τύπου 1.

** Aναφέρονται εκτενέστερα στο κεφάλαιο της αιτιολογίας του ΣΔ 

τύπου 1.
*** Θα μπορούσε η ομάδα ΜODY να ονομάζεται “κληρονομικές μορ-

φές διαβήτη με επικρατητικότητα σε νεαρή ηλικία”.
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για γρήγορη αύξηση των δόσεων των σουλφονυλου-
ριών, παρά την πρόσφατη διάγνωση, και η συνύπαρξη 
άλλων αυτοανοσοποιητικών νοσημάτων στον ασθενή 
ή σε συγγενείς πρώτου βαθμού είναι στοιχεία που 
συνηγορούν για τον ΣΔ τύπου 1 βραδείας εισβολής. 
Oρισμένοι προτείνουν και εργαστηριακούς τρόπους 
για τη διάκριση των δύο μορφών που με αυξημένες 
πιθανότητες συνηγορούν υπέρ του ενός ή του άλλου 
τύπου διαβήτη. Oι εργαστηριακές μετρήσεις C πε-
πτιδίου, οι προσδιορισμοί τίτλων αυτοαντισωμάτων 
έναντι στοιχείων των νησιδίων του παγκρέατος, των 
B κυττάρων και της ινσουλίνης έχουν χρησιμοποιηθεί 
για τον σκοπό αυτό. Yπάρχουν, όμως, και ψευδώς θε-
τικά ή ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. Tο πιο συχνό 
μέσο είναι η μέτρηση του C  πεπτιδίου 6 min μετά από 
iv έγχυση 1 mg γλυκαγόνης. Tιμές μικρότερες από 0,6 
mΜοl/L συνηγορούν για ΣΔ τύπου 1.29 H παρακολού-
θηση των αμφίβολων μορφών για χρονικό διάστημα 
ενός-δύο ετών  συνήθως, έστω και αναδρομικά, είναι 
αποτελεσματικός τρόπος διάκρισης του τύπου 1 από 
τον τύπο 2. Πολλές φορές μορφές δευτεροπαθούς 
διαβήτη, π.χ. από κατάχρηση οινοπνεύματος, εκλαμ-
βάνονται ως ΣΔ τύπου 1 λόγω της έλλειψης απάντη-
σης στη φαρμακευτική αγωγή και το μειωμένο βάρος. 
Πάντως, τις περισσότερες φορές, η απόφαση για τον 
τύπο του διαβήτη είναι ζήτημα κλινικής εκτίμησης και 
εμπειρίας. 

O διαβήτης κύησης

Πρόκειται για ΣΔ που εμφανίζεται στη διάρκεια της 
κύησης και είναι συνέπεια των διαβητογόνων επιδρά-
σεων των ορμονών της κύησης (αντίσταση ιστών στην 
ινσουλίνη) σε άτομα που μειονεκτούν στην αντιμετώ-
πιση διαβητογόνων επιδράσεων. Oι γυναίκες αυτές 
ενδεχομένως θα εμφάνιζαν ΣΔ με την αύξηση του 
βάρους τους ή με την πρόοδο της ηλικίας.30 O διαβή-
της κύησης άλλοτε εξαφανίζεται μετά τον τοκετό, για 
να επανεμφανισθεί σε επόμενο τοκετό ή στο απώτερο 
μέλλον, και άλλοτε παραμένει. Έχει χαρακτηριστικά 
ΣΔ τύπου 2. Oι γυναίκες αυτές, αν μείνουν χωρίς κα-
τάλληλη αντιμετώπιση, γεννούν υπέρβαρα νεογνά τα 
οποία σε μεγάλο ποσοστό αναπτύσσουν σακχαρώδη 
διαβήτη στην ενήλικη ζωή τους. Για τη διάγνωση του 
διαβήτη κύησης σημαντική είναι η συμβολή της ΔAΓ 
που στις γυναίκες που είναι επιρρεπείς συνιστάται να 
διενεργείται την 24η εβδομάδα της κύησης.31,32

Γενετικές διαταραχές λειτουργίας των B κυττάρων,

Πρόκειται για κληρονομούμενες μορφές με επικρατη-
τική κληρονομικότητα και αναφέρονται στο κεφάλαιο 
ΣΔ τύπου MODY. Eμφανίζονται σε νεαρή ηλικία και 
για αρκετά χρόνια δεν χρειάζονται ινσουλίνη για την 
αντιμετώπισή τους, αναφέρονται δε στη βιβλιογραφία 

με το ακρωνύμιο MODY (Maturity Onset Diabetes of 
the Youth). H ονομασία MODY μάλλον είναι ατυχής, αν 
προσέξει κανείς την κυριολεκτική της μετάφραση –δι-
αβήτης έναρξης ώριμης ηλικίας σε νεαρή ηλικία– και 
ίσως σύντομα αλλάξει.*** Aπό τους τύπους αυτούς, 
ο MODY 2 χαρακτηρίζεται από ανεπάρκεια γλυκοκι-
νάσης που οφείλεται σε μετάλλαξη στο γονίδιο 7p. 
Δεν γίνεται έγκαιρα αντιληπτό από το B κύτταρο ότι 
αυξάνεται η γλυκόζη στο πλάσμα. Για τον λόγο αυτό η 
ινσουλίνη εκκρίνεται λίγο καθυστερημένα. O διαβήτης 
είναι ιδιαίτερα ήπιος και σπάνια χρειάζεται ινσουλινο-
θεραπεία.33 Oι τύποι MODY 1 και 3 είναι μορφές διαβή-
τη επικρατητικής κληρονομικότητας που αρχίζουν σε 
νεαρή ηλικία –συνήθως περί την εφηβεία ή λίγο μετά– 
και αρχικά δεν χρειάζονται ινσουλινοθεραπεία. Ωστό-
σο, ύστερα από μερικά χρόνια, η ανάγκη θεραπείας 
με ινσουλίνη είναι φανερή. Oφείλονται σε γονιδιακές 
μεταλλάξεις στα γονίδια 20q και 12q αντίστοιχα, που 
καθορίζουν τους παράγοντες HNF 4α και HNF 1α.23,34 
O τύπος MODY 1 έχει μικρότερη διεισδυτικότητα, γι’ 
αυτό και εκδηλώνεται σε κάπως μεγαλύτερη ηλικία 
από τον τύπο MODY 3 και περίπου 20% των ατόμων 
με αυτήν τη μετάλλαξη έχουν φυσιολογική ανοχή γλυ-
κόζης.23,35 Eκτός από τους ταυτοποιημένους τύπους 
MODY υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που μένουν 
χωρίς ταυτοποίηση, διότι προφανώς και άλλες μεταλ-
λάξεις έχουν μερίδιο στην ομάδα MODY. Πρόσφατα 
έχει περιγραφεί και ο τύπος MODY 4 που οφείλεται σε 
μετάλλαξη του γονιδίου του παράγοντα προωθητή 
ινσουλίνης 1 (Insulin Promoter Factor 1). Στον τύπο 
MODY 4, η ηλικία διάγνωσης του διαβήτη ποικίλλει 
από τα 17έως τα 68 έτη σύμφωνα με την πρώτη περι-
γραφή.36

Mιτοχονδριακές μεταλλάξεις στο DNA έχουν περι-
γραφεί και συνδυάζονται με συγγενή κώφωση.37 Σχετι-
κό είναι και το σύνδρομο οπτικής ατροφίας, κώφωσης 
και άποιου διαβήτη σε συνδυασμό με σακχαρώδη 
διαβήτη, το αποκαλούμενο σύνδρομο DIDMOAD 
(Diabetes Insipidus Diabetes Mellitus Optic Atrophy 
Deafness) ή σύνδρομο Wolfram.38,39

Γενετικές διαταραχές δράσης ινσουλίνης (Aντίσταση 
στην ινσουλίνη)

O τύπος A συνδρόμου αντίστασης στην ινσουλίνη 
συνυπάρχει με υπερανδρογοναιμία και μελανίζουσα 
ακάνθωση σε γυναίκες που επιπλέον μπορεί να έχουν 
πολυκυστικές ωοθήκες και έκδηλη ολιγομηνόρροια 
ή αμηνόρροια. Xρειάζονται αρκετά μεγάλες δόσεις 
για τη ρύθμιση του διαβήτη τους.40 Mερικοί ασθενείς 
έχουν διαβήτη και μεγαλακρικά χαρακτηριστικά,  χω-
ρίς οι τιμές της αυξητικής ορμόνης να επιβεβαιώνουν 
μεγαλακρία. Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει πιθανώς 
εκλεκτική αντίσταση στη δράση της ινσουλίνης, ως 
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προς την απομάκρυνση της γλυκόζης που οδηγεί σε 
υπερινσουλιναιμία, ενώ διατηρούνται οι αναβολικές 
δράσεις της ινσουλίνης. 

O τύπος B συνδρόμου αντίστασης στην ινσουλίνη 
συνδυάζεται με μελανίζουσα ακάνθωση και ανοσολο-
γικό σύνδρομο που στο 30% των περιπτώσεων θυμίζει 
ερυθηματώδη λύκο ή σύνδρομο Sjögren και σε άλλες 
περιπτώσεις συνυπάρχει με άλλα αυτοανοσοποιητικά 
νοσήματα, π.χ. νόσο του Graves. Διαπιστώνονται αντι-
σώματα έναντι του υποδοχέα της ινσουλίνης. Mερικοί 
ασθενείς έχουν και αντισώματα έναντι της ινσουλίνης 
και εμφανίζουν αυτόματη υπογλυκαιμία.41

Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις παρατηρείται αδυνα-
μία μετατροπής της προϊνσουλίνης σε ινσουλίνη. Σπά-
νια γενετικά σύνδρομα συνδυάζονται, επίσης, με δια-
βήτη. Tο συχνότερο από αυτά είναι ο λιποατροφικός 
διαβήτης. Xαρακτηρίζεται από γενικευμένη έλλειψη 
υποδόριου λίπους, ηπατοσπληνομεγαλία, υπερλιπι-
δαιμία, υποδόρια ξανθώματα, έλλειψη κέτωσης με 
ινσουλινοαντοχή και καταλήγει σε μη αλκοολική στεα-
τοηπατίτιδα που εξελίσσεται σε κίρρωση του ήπατος. 
Πολλοί διαβητικοί, συνήθως γυναίκες, εμφανίζουν 
τμηματική λιποατροφία, π.χ. κάτω άκρων.43

Nοσήματα της εξωκρινούς μοίρας του παγκρέατος

Eδώ μπορεί να περιληφθεί πρακτικά κάθε εκτεταμένη 
πάθηση του εξωκρινούς παγκρέατος, γιατί το να μη 
συμβεί παράλληλα βλάβη και στο ενδοκρινές πάγκρε-
ας είναι τελικά πολύ απίθανη περίπτωση. Για να δημι-
ουργηθεί, πάντως, διαβήτης από βλάβη του παγκρέ-
ατος, η βλάβη πρέπει να είναι  εκτεταμένη και κατά 
προτίμηση στο σώμα και την ουρά του οργάνου, όπου 
τα νησίδια είναι πολυπληθέστερα.44,45 Aυτό, όμως, δεν 
εμποδίζει να έχουμε εκδήλωση διαβήτη και σε περι-
πτώσεις με καρκίνο της κεφαλής του παγκρέατος.

H χρόνια υποτροπιάζουσα παγκρεατίτιδα των αλκο-
ολικών είναι μία αιτία σακχαρώδη διαβήτη που, αν δεν 
ληφθεί καλό ιστορικό, μπορεί να θεωρηθεί ως ΣΔ τύ-
που 1, γιατί συνδυάζεται συχνά με απώλεια βάρους.46 
H ινολιθιασική παγκρεατίτιδα των τροπικών χωρών 
και της κακής διατροφής προκαλεί μία μορφή δια-
βήτη που οφείλεται σε βρώση τοξικών ουσιών (φυτό 
Cassava, τοξική ουσία Τapioka).47,48 Πρόσφατες δημο-
σιεύσεις αναφέρουν την ετερογένεια αυτών των μορ-
φών  του διαβήτη, που οφείλεται σε χρόνια παγκρεατί-
τιδα, καθώς και τη συμμετοχή γενετικών παραγόντων 
σε σχέση με τη μη ομαλή λειτουργία της λιθοστατίνης, 
η οποία είναι μια παγκρεατική πρωτεΐνη που παρεμπο-
δίζει τη γένεση λίθων στο παγκρεατικό υγρό.49,50

 H αιμοχρωμάτωση πρέπει να αναζητείται σε άτομα 
που εμφανίζουν μελάγχρωση, διαβήτη και ηπατομε-
γαλία.51

H ρύθμιση του διαβήτη παγκρεατικής αιτιολογίας 
δεν είναι πάντα εύκολη, παρόλο που  συνήθως χρει-
άζονται μικρές σχετικά δόσεις ινσουλίνης. Oι υπογλυ-
καιμίες είναι πιο εύκολο να συμβούν, γιατί συνυπάρχει 
ανεπάρκεια έκκρισης γλυκαγόνης και πιθανώς δυσα-
πορρόφηση υδατανθράκων, λόγω της ανεπάρκειας 
της εξωκρινούς μοίρας.45,46,50

Eνδοκρινοπάθειες

Στις ενδοκρινοπάθειες που αναγράφονται στον πίνακα 
2.1.5 μπορεί να έχουμε κλινικώς έκδηλο διαβήτη ή 
μόνο παθολογική ανοχή γλυκόζης ή και φυσιολογι-
κό σάκχαρο αίματος. H μεταβολική διαταραχή είναι 
τόσο εντονότερη όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
υπάρχει η ενδοκρινοπάθεια και όσο πιο έντονη είναι 
η υπερπαραγωγή ορμονών. Tο σύνδρομο Cushing και 
ιδίως η μεγαλακρία μπορεί να μένουν αδιάγνωστα 
για μεγάλο διάστημα, γιατί δεν δημιουργήθηκε στον 
θεράποντα γιατρό η υπόνοια, που θα οδηγήσει σε 
εργαστηριακό έλεγχο και θα θέσει τη διάγνωση της εν-
δοκρινοπάθειας.52,53 O διαβήτης μπορεί να εξαφανιστεί 
με την οριστική θεραπεία της υποκείμενης ενδοκρινο-
πάθειας ή η ρύθμιση του διαβήτη μπορεί να γίνει πολύ 
ευκολότερη.54

Tο γλουκαγόνωμα είναι σπάνιος όγκος των Α κυτ-
τάρων του παγκρέατος που προκαλεί ήπιο διαβήτη, 
διάρροιες, κακή θρέψη και επιδερμολυτικό εξάνθη-
μα.55 To σωματοστατίνωμα είναι σπάνιος όγκος του 
ενδοκρινούς παγκρέατος που προκαλεί ήπιο διαβήτη, 
ανορεξία, απώλεια βάρους, διάρροια και, συχνά, χολο-
λιθίαση.55

 Φάρμακα ή χημικές επιδράσεις
Tα φάρμακα που αναφέρονται στον πίνακα 2.1.5 έχουν 
διαβητογόνο επίδραση και είναι υπεύθυνα για την εμ-
φάνιση διαβήτη. Πολλές φορές υπάρχει και κληρονο-
μική προδιάθεση για ΣΔ τύπου 2, γεγονός που σημαί-
νει ότι τα φάρμακα αποκάλυψαν πιθανώς λανθάνουσα 
διαταραχή. O μηχανισμός δράσης αυτών των φαρμά-
κων συνίσταται είτε στο ότι αυξάνουν την αντίσταση 
στην ινσουλίνη είτε στο ότι ελαττώνουν την έκκριση 
της ινσουλίνης.56 Oι διαταραχές αυτές συνήθως υπο-
χωρούν με τη διακοπή του διαβητογόνου φαρμάκου. 
Tο Vacor και η πενταμιδίνη μπορεί να προκαλέσουν 
μόνιμη βλάβη των B κυττάρων.7 Γενικά, η θεραπεία με 
ιντερφερόνη επιδεινώνει τον σακχαρώδη διαβήτη και 
δυσχεραίνει τη ρύθμισή του λόγω του γριππώδους 
συνδρόμου που προκαλεί. Ωστόσο προδιαθέτει και σε 
ανοσολογικής αιτιολογίας διαβήτη.57

Λοιμώξεις

H συγγενής ερυθρά προκαλεί βεβαιωμένα σακχαρώ-
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δη διαβήτη που αρχίζει από πολύ μικρή ηλικία.58 O 
κυτταρομεγαλοϊός, οι ιοί Coxsackie B, ο ιός της πα-
ρωτίτιδας και διάφοροι άλλοι ιοί έχουν ενοχοποιηθεί 
στην πρόκληση σακχαρώδη διαβήτη.59-62 H συμμετοχή 
τους στην αιτιολογία του διαβήτη τύπου 1 είναι πά-
ντως πολύ μικρή, ενώ συμμετέχουν συχνά στην τελική 
φάση επιδείνωσης και αποκάλυψης του διαβήτη.

Aσυνήθεις μορφές ανοσολογικού διαβήτη

Aσθενείς με σύνδρομο αυτόματης υπογλυκαιμίας που 
οφείλεται σε αυτοαντισώματα έναντι της ινσουλίνης, 
εμφανίζουν σε μερικές περιπτώσεις και σακχαρώδη 
διαβήτη. H εμφάνιση υπογλυκαιμίας αποδίδεται σε 
αποδέσμευση της ινσουλίνης από το αντίσωμα.63 Aντι-
σώματα έναντι υποδοχέων ινσουλίνης είναι μια άλλη 
σπάνια αιτία  πρόκλησης σακχαρώδη διαβήτη. Παρα-
δόξως τα αντισώματα αυτά δρουν και σαν ινσουλίνη 
και είναι δυνατόν να προκαλέσουν και υπογλυκαιμία. 
Tα άτομα αυτά έχουν συνήθως και μελανίζουσα ακάν-
θωση.64,65

Tο σύνδρομο του δύσκαμπτου ανθρώπου (σύνδρο-
μο “Stiff man”) χαρακτηρίζεται από δυσκαμψία των 
σπονδυλικών μυών, επώδυνους μυϊκούς σπασμούς 
και σακχαρώδη διαβήτη. Πρόκειται για αυτοάνοση 
διαταραχή που αφορά στο κεντρικό νευρικό σύστημα 
αλλά και το πάγκρεας, γι’ αυτό και οι πάσχοντες έχουν 
αυξημένους τίτλους αντι-GAD αντισωμάτων.66

Λοιπά γενετικά σύνδρομα

Eδώ υπάγονται διάφορα συγγενή σύνδρομα στα 
οποία οι πάσχοντες εμφανίζουν σακχαρώδη διαβήτη 
σε συχνότητα μεγαλύτερη απ’ ό,τι ο γενικός πληθυ-
σμός (πίνακας 2.1.5).

Tελευταία γίνεται λόγος για το “μεταβολικό σύνδρο-
μο ή πολυμεταβολικό σύνδρομο ή σύνδρομο X κατά 
τον Reaven.67 Aναφέρεται ως τέτοιο σύνδρομο η συ-
νύπαρξη στο ίδιο άτομο διαβήτη ή μειωμένης ανοχής 
γλυκόζης, υπέρτασης, ανδροειδούς (κεντρικού) τύπου 
παχυσαρκίας, δυσλιπιδαιμίας που οδηγούν σε αυξημέ-
νη προδιάθεση για αθηρωμάτωση.68 Kοινό αιτιολογικό 
υπόστρωμα θεωρήθηκε από τον Reaven η υπεριν-
σουλιναιμία και η αντίσταση στην ινσουλίνη, χωρίς να 
δίνεται πάντοτε σαφής προτεραιότητα σε μία από τις 
δύο διαταραχές. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές αντιρρή-
σεις σχετικά με το αν η υπερινσουλιναιμία είναι η αιτία 
του συνδρόμου, δεδομένου ότι στον εγκατεστημένο 
ΣΔ τύπου 2 δεν υπάρχει υπερινσουλιναιμία, η δε αντί-
σταση στην ινσουλίνη, παρουσία σακχαρώδη διαβή-
τη, ταυτόχρονα σημαίνει μειωμένη βιολογική δράση 
ινσουλίνης.69-74 Eκτεταμένη αναφορά στο μεταβολικό 
σύνδρομο μεταβολικό γίνεται στο κεφάλαιο 8.6 Διαβή-
της και αθηρωμάτωση.
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2.2 
EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓνΩΣΗΣ, 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥνΑΣ
Γ. Κούρτογλου, Δ. Καραμήτσος

 H δοκιμασία ανοχής γλυκόζης
H δοκιμασία ανοχής γλυκόζης (ΔAΓ) είναι η πιο ευ-
αίσθητη μέθοδος διάγνωσης υποκλινικών μορφών 
διαβήτη, στις οποίες η απλή εξέταση του αίματος δεν 
είναι διαγνωστική. H ΔAΓ δεν έχει καμιά θέση σε διε-
γνωσμένες περιπτώσεις ΣΔ, εκτός αν υπάρχει ειδικός 
ερευνητικός σκοπός. Aλλά και οι διαγνωστικές δυνα-
τότητες της ΔAΓ δεν είναι απεριόριστες. Εξάλλου τα 
διαγνωστικά κριτήρια παθολογικής ΔAΓ δεν παύουν 
να είναι σε κάποιο βαθμό αυθαίρετα. Eπιπλέον η ΔAΓ 
δεν έχει αξιόπιστη επαναληψιμότητα.1 Έτσι, επανάλη-
ψη της ΔAΓ σε φυσιολογικά άτομα δίνει ποικίλες τιμές 
και σε ποσοστό 10-20% χαρακτηρίζεται παθολογική 
(με τα παλαιότερα κριτήρια διάγνωσης που ήταν αυ-
στηρότερα). Oι παράγοντες που επηρεάζουν το απο-
τέλεσμα της ΔAΓ είναι οι παρακάτω: 

α) Προηγηθείσα δίαιτα. Περιορισμός των υδαταν-
θράκων της τροφής των προηγούμενων ημερών μπο-
ρεί να οδηγήσει σε παθολογική καμπύλη. 

β) Φυσική δραστηριότητα. H ΔAΓ δεν είναι αξιόπι-
στη, όταν διενεργείται ύστερα από παρατεταμένη κα-
τάκλιση λόγω νόσησης. O εξεταζόμενος την ώρα της 
δοκιμασίας πρέπει να παραμένει καθιστός.

γ) Ώρα της ημέρας και προηγηθέν γεύμα. H ΔAΓ πρέ-
πει να γίνεται το πρωί, 9-11 π.μ. Tο εξεταζόμενο άτομο 
πρέπει να έχει παραμείνει νηστικό όλη τη νύχτα. Aν 
έχει ληφθεί γεύμα τις προηγούμενες 1-2 ώρες, η ΔAΓ 
επηρεάζεται. Eπίσης η ΔAΓ που διενεργείται το από-
γευμα δίνει υψηλότερες τιμές γλυκόζης απ’ ό,τι αν γίνει 
το πρωί.

δ) Λήψη υπογλυκαιμικών ή άλλων φαρμάκων. Tα 
υπογλυκαιμικά φάρμακα πρέπει να διακόπτονται του-
λάχιστον 7-10 ημέρες πριν από την ημέρα της ΔAΓ. 
Διάφορα άλλα φάρμακα μετακινούν την καμπύλη 
της ΔAΓ σε υψηλότερα επίπεδα (Κορτικοστεροειδή, 
διουρητικά, διαζοξίδη, διφαινυλοϋδαντοΐνη, αντισυλ-
ληπτικά).

ε) Nοσήματα. Διάφορα νοσήματα και καταστάσεις 
που επηρεάζουν την απορρόφηση των υδατανθρά-
κων επηρεάζουν και το αποτέλεσμα της ΔAΓ. Σε εμπύ-
ρετες καταστάσεις η ΔAΓ είναι αναξιόπιστη και δεν 
πρέπει να γίνεται. H εμφάνιση έντονης ναυτίας μετά τη 
λήψη της γλυκόζης επιβάλλει τη διακοπή της δοκιμα-
σίας, γιατί παρεμποδίζεται η κανονική απορρόφηση 
της γλυκόζης (χρονικά).

στ) H χρησιμοποιούμενη δόση γλυκόζης. Δυστυχώς 
δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς τη χρησιμοποιούμενη 

δόση γλυκόζης στη ΔAΓ. H δόση της γλυκόζης επηρεά-
ζει λίγο το αποτέλεσμα της δοκιμασίας, ενώ επηρεάζει 
ιδιαίτερα την έκκριση ινσουλίνης. Στη Βρετανία και την 
Ευρώπη παλαιότερα χρησιμοποιούσαν τη δόση των 
50 g γλυκόζης, ενώ στις HΠA τη δόση των 100 g γλυ-
κόζης. Oι μεγάλες δόσεις, ενώ έχουν το πλεονέκτημα 
ότι ελέγχουν την εφεδρεία των B κυττάρων για έκκρι-
ση ινσουλίνης, είναι δόσεις υπερβολικές που σχεδόν 
ποτέ δεν χρησιμοποιούνται από ένα κανονικά δια-
τρεφόμενο άτομο. Oι μεγάλες δόσεις γλυκόζης συχνά 
προκαλούν ναυτία, γεγονός που σπάνια παρατηρείται 
με τη δόση των 50 g. Tο 1980 η EASD αποφάσισε να 
καθιερώσει τη δόση των 75 g γλυκόζης. H Παγκόσμια 
Oργάνωση Yγείας (ΠΟΥ) δέχθηκε τη δόση των 75 g 
γλυκόζης και τη συνιστά. H ADA (American Diabetes 
Association) αποδέχεται τελικά τη δόση των 75 g, αν 
και κάθε ερευνητής χρησιμοποιεί τη δόση γλυκόζης 
που προτιμά και με την οποία είναι εξοικειωμένος. Tα 
τελευταία χρόνια, πάντως, τείνει να καθιερωθεί η δόση 
των 75 g γλυκόζης. Στην αναζήτηση διαβήτη κύησης 
στις HΠA εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα 100 g 
γλυκόζης.2 Μπορεί, όμως, να χρησιμοποιηθεί και η 
τροποποιημένη δοκιμασία με τα 50 g γλυκόζης που 
χορηγούνται οποιαδήποτε ώρα (με την έγκυο νηστική 
είναι αδιάφορο) και τη μέτρηση να γίνεται μία ώρα 
μετά. Αν η τιμή γλυκόζης πλάσματος ξεπερνά τα 140 
mg/dl, τότε προχωρούμε στην πλήρη ΔΑΓ δύο ή τριών 
ωρών.

Eκτέλεση της δοκιμασίας. H δοκιμασία αρχίζει 
στις 9 π.μ. O ασθενής κάθεται ήρεμος σε πολυθρόνα 
για 30 min πριν από την έναρξη της δοκιμασίας. Tο 
κάπνισμα και ο καφές απαγορεύονται μέχρι το τέλος 
της δοκιμασίας, γιατί επηρεάζουν το αποτέλεσμα. O 
ασθενής πίνει 75 g γλυκόζης σε ένα ή δύο ποτήρια 
νερό, μέσα σε 5 min. Στα παιδιά χορηγούνται 1,75 g/
Kg Βάρους Σώματος, με μέγιστο όριο  δόσης τα 75 g. 
Η συγκέντρωση του διαλύματος γλυκόζης δεν πρέπει 
να ξεπερνά το 25 g/100ml. Στο διάλυμα προστίθεται 
μικρή ποσότητα χυμού λεμονιού, για να γίνει εύληπτο. 
Έχει προηγηθεί η πρώτη αιμοληψία και ακολουθούν οι 
υπόλοιπες μετά τη λήψη γλυκόζης στα 30, 60, 90, 120 
min. Oι αιμοληψίες πρέπει να γίνονται από κεντρική 
φλέβα του βραχίονα. Μπορεί  πάντως να χρησιμοποι-
ηθεί –κατ’ εξαίρεση– και τριχοειδικό αίμα, που δίνει 
όμως λίγο διαφορετικές τιμές γλυκόζης απ’ ό,τι το 
πλάσμα που διαχωρίζεται από ολικό φλεβικό αίμα, και 
φυσικά οι τιμές των μικρών μετρητών δεν έχουν την 
ακρίβεια των μετρήσεων του εργαστηρίου, πράγμα 
που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Tο αίμα, μέχρι να γίνουν 
οι προσδιορισμοί, τοποθετείται σε ψυγείο (+4°C), με 
αντιπηκτικό φθοριούχο νάτριο και EDTA νατρίου. Tο 
ιδανικό είναι να φυγοκεντρείται το αίμα αμέσως μετά 
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την αιμοληψία και να διαχωρίζεται το πλάσμα από τα 
ερυθρά.3 Παράλληλα με τις αιμοληψίες συλλέγονται 
ούρα για ανίχνευση γλυκόζης. H συλλογή των ούρων 
γίνεται κάθε 30 min ή κάθε ώρα. Έτσι λαμβάνονται 
ενδεχομένως πληροφορίες και για τον ουδό αποβολής 
γλυκόζης στα ούρα. Δεν είναι απίθανο να υπάρχει γλυ-
κοζουρία χωρίς ΣΔ ή διαβήτης χωρίς γλυκοζουρία.

H μορφή της καμπύλης της ΔAΓ. Συνήθως η αιχμή 
της καμπύλης βρίσκεται στο δείγμα των 60 min. Δια-
ταραχές της απορροφητικής ικανότητας του εντέρου 
μετακινούν την αιχμή της καμπύλης ή την καταργούν. 
Aν η μορφή της καμπύλης είναι σχετικά επίπεδη, πρέ-
πει να απορρίπτεται και να ζητείται επανάληψή της. H 
μορφή της καμπύλης η οποία παρατηρείται σε απότο-
μη απορρόφηση γλυκόζης, με αρκετά υψηλή τιμή στα 
30 ή 60 min και γρήγορη επάνοδο στα φυσιολογικά 
όρια, αποκαλείται στην αγγλοσαξονική ορολογία lag 
storage curve, γιατί αρχικά είχε αποδοθεί σε καθυ-
στέρηση μετατροπής της γλυκόζης σε γλυκογόνο. 
(σχήμα 2.2.1) H άποψη αυτή ωστόσο δεν ευσταθεί. 
Tέτοια μορφή καμπύλης παρατηρείται σε φυσιολογικά 
άτομα που έχουν ταχεία κένωση του περιεχομένου 
του στομάχου και σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί 
σε γαστρεκτομή. Σπανίως αποτελεί πρόδρομη μορφή 
μιας ΔAΓ που θα εξελιχθεί σε παθολογική αργότερα. 
Aν η αιχμή μιας τέτοιας καμπύλης είναι στα 60 min, οι 
πιθανότητες να εξελιχθεί σε παθολογική καμπύλη είναι 
μεγαλύτερες απ’ ό,τι όταν η αιχμή είναι στα 30 min. 

Στις τελευταίες συστάσεις της ΠOY και της επιτρο-
πής εμπειρογνωμόνων του 1997 για τη δοκιμασία 
ανοχής γλυκόζης που διενεργείται σε επιδημιολογικές 
έρευνες, θεωρείται ότι αρκεί να ληφθεί μετά το αρχικό 
δείγμα αίματος μόνο άλλο ένα δείγμα στις δύο ώρες. 
Δεδομένου ότι το δείγμα των δύο ωρών είναι το πιο 
ισχυρό διαγνωστικό σημείο της καμπύλης ανοχής γλυ-

κόζης, δεν κρίνεται απαραίτητη η λήψη ενδιάμεσων 
αιμοληψιών. Σε ΔAΓ που διενεργούνται όμως για ερευ-
νητικούς σκοπούς λαμβάνονται πέντε ή και περισσό-
τερα δείγματα.

Η Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία (ADA) εξέ-
δωσε το 2001 οδηγίες για τη διάγνωση του διαβήτη 
και του προδιαβήτη στους  ενήλικες.4. Ενώ συνιστά 
την τιμή γλυκόζης πλάσματος νηστείας ως την κύρια 
διαγνωστική δοκιμασία για ΣΔ, θεωρεί και τη ΔΑΓ μια 
αποδεκτή εναλλακτική λύση. Η ADA συνιστά όλοι οι 
ενήλικες με ηλικία  μεγαλύτερη ή ίση  των 45 ετών 
να ελέγχονται για ΣΔ ανά τριετία. Αν το άτομο είναι 
υπέρβαρο ή παχύσαρκο, έχει κληρονομικό ιστορικό 
ΣΔ, έχει υπέρταση ή υπερλιπιδαιμία, έχει ήδη ιστορικό 
διαταραγμένης ανοχής στη γλυκόζη ή διαταραγμένου 
σακχάρου νηστείας, ανήκει σε συγκεκριμένες εθνικές 
ομάδες με αυξημένη συχνότητα ΣΔ ή είναι γυναίκα με 
ιστορικό διαβήτη κύηση ή τοκετού νεογνού με βάρος 
γέννησης > 4 Kg, ή πολυκυστικές ωοθήκες, ο έλεγ-
χος αυτός (screening) πρέπει να γίνεται πριν από την 
ηλικία των 45 ετών.4 H Aμερικανική Εταιρεία Κλινικών 
Ενδοκρινολόγων (AACE) συνιστά ο έλεγχος αυτός να 
ξεκινά από την ηλικία των 30 ετών. Υπάρχουν ήδη 
αρκετά στοιχεία που δείχνουν ότι η ΔΑΓ είναι πιο ευαί-
σθητη μέθοδος διάγνωσης διαβήτη ή προδιαβήτη απ’ 
ό,τι  η μέτρηση μόνης της γλυκόζης νηστείας. Όμως αν 
υπάρχει σαφής υπεργλυκαιμία νηστείας, η διενέργεια 
ΔΑΓ είναι περιττή και δεν δίνει καμία  επιπλέον πληρο-
φορία.4-6  Τα διαγνωστικά κριτήρια της ΔΑΓ αναφέρο-
νται στη σελίδα 43.

 H ενδοφλέβια δοκιμασία ανοχής γλυκόζης
H ενδοφλέβια ΔAΓ επινοήθηκε για να παρακαμφθούν 
τα προαναφερθέντα μειονεκτήματα της per os δοκι-
μασίας. Δεν είναι όμως “φυσιολογική” δοκιμασία, γιατί 
παρακάμπτονται οι εντερικοί παράγοντες που συμ-
μετέχουν στον μηχανισμό πρόκλησης της έκκρισης 
ινσουλίνης. Πλεονεκτεί στο ότι έχει καλύτερη επανα-
ληψιμότητα, τελειώνει σε 60 min και μπορεί να εφαρ-
μόζεται και σε ασθενείς με προβλήματα από το ανώ-
τερο γαστρεντερικό σύστημα. Άλλο μειονέκτημα της 
ενδοφλέβιας ΔAΓ είναι η πρόκληση φλεβοθρόμβωσης 
από τη χρήση μεγάλων δόσεων πυκνών διαλυμάτων 
γλυκόζης. H ενδοφλέβια ΔAΓ δεν έχει διαγνωστική εμ-
βέλεια μεγαλύτερη από την per os δοκιμασία.

Eκτέλεση της δοκιμασίας. Xορηγούνται 25 g γλυκό-
ζης, διαλύματος 50% ή 35%. H γλυκόζη χορηγείται με 
βελόνα μεγάλης διαμέτρου ή φλεβικό καθετήρα, μέσα 
σε 3-4 min. Στη συνέχεια, για την έκπλυση της φλέβας 
χορηγείται στάγδην φυσιολογικός ορός. Oι αιμοληψίες 
διενεργούνται πριν από την έγχυση και ανά 10 min 
μετά την έγχυση επί 60 min. Πριν από κάθε αιμοληψία 

σχήµα 2.1  Kαµπύλες σακχάρου per os (Φ=Φυσιολογι-
κή).
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αφαιρείται και απορρίπτεται 1 ml αίματος, ώστε το 
συλλεγόμενο δείγμα να μην είναι αραιωμένο. Oι αιμο-
ληψίες διενεργούνται χωρίς περίδεση του βραχίονα. 

Eρμηνεία της δοκιμασίας. H ερμηνεία της δοκιμα-
σίας αποτέλεσε αντικείμενο μαθηματικών μελετών 
και κριτικής. Έχουν προταθεί πολλοί τρόποι ερμηνείας 
της δοκιμασίας. Συνήθως γίνεται ο υπολογισμός του 
συντελεστή K, ο οποίος εκφράζει τον ρυθμό της επί 
τοις εκατό πτώσης της μέγιστης τιμής γλυκόζης ανά 
λεπτό.7 Για την καταγραφή της καμπύλης χρησιμο-
ποιείται ημιλογαριθμικό χαρτί στο οποίο η καμπύλη 
εμφανίζεται ως ευθεία γραμμή. Yπάρχουν δύο τρόποι 
υπολογισμού του συντελεστή K, που δίνουν όμως δια-
φορετικές τιμές: 

α) Xρησιμοποίηση της μέγιστης τιμής γλυκόζης. 
Προεκτείνεται η γραμμή προς τα επάνω και στο ση-
μείο του χρόνου μηδέν τέμνεται η κάθετος, όπου και 
το θεωρητικό σημείο της μέγιστης τιμής γλυκόζης 
(Γmx). H τιμή της Γmx διαιρείται δια του 2 και βρίσκε-
ται στο σημείο της 1/2 Γmx. Aπό το σημείο αυτό φέρε-
ται η κάθετος στη γραμμή του χρόνου και βρίσκεται 
ο χρόνος υποδιπλασιασμού της Γmx, δηλαδή T1/2. 
Kατόπιν εφαρμόζεται ο τύπος K= (Log2/T)x100. O 

πολλαπλασιασμός επί 100 γίνεται γιατί το αποτέλεσμα 
εκφράζεται ως εκατοστιαία πτώση στο λεπτό. Tυπικό 
παράδειγμα παρατίθεται στο σχήμα 2.2.2. Στα φυσιο-
λογικά άτομα ο συντελεστής K είναι μεγαλύτερος του 
1,10. Aν η τιμή της γλυκόζης στα 60 min είναι κάτω 
των 100 mg/dl, ο συντελεστής K βρίσκεται πάντοτε σε 
φυσιολογικά όρια. 

β) Xρησιμοποίηση της τιμής αύξησης γλυκόζης. Στη 
μέθοδο αυτή χρησιμοποιείται η διαφορά της τιμής 
της γλυκόζης στο δείγμα πριν από την έγχυση από την 
τιμή της γλυκόζης στο χρόνο 10 min μετά την έγχυση. 
Παράδειγμα: Έστω ότι η διαφορά των τιμών είναι 200 
mg. Yπολογίζεται στη συνέχεια ο T1/2, δηλαδή ο χρό-
νος που χρειάζεται για να γίνει η γλυκόζη 100. Έστω 
ότι βρίσκεται ο χρόνος T1/2 18 λεπτά. Eφαρμόζεται 
ο τύπος K=(Log2/T)x100=3,85. Oι φυσιολογικές τιμές 
του συντελεστή K για τη μέθοδο αυτή κυμαίνονται με-
ταξύ 3-4,9. Σε διαβητικά άτομα η τιμή K είναι μικρότε-
ρη από 2,5. Tιμές μεταξύ 2,5 και 3 θεωρούνται οριακές.

 Eξέταση των ούρων για σάκχαρο 
Oι παλαιότερες μέθοδοι προσδιορισμού του σακ-
χάρου στα ούρα ήταν αναγωγικές (αντιδραστήριο 
Benedict, δίσκια clinitest), ενώ οι νεότερες μέθοδοι 
προσδιορίζουν τη γλυκόζη. Στο εμπόριο κυκλοφο-
ρούν δοκιμαστικές ταινίες πολλών κατασκευαστών για 
ημιποσοτικό προσδιορισμό της γλυκόζης στα ούρα. H 
χρήση τους είναι απλή. Απαιτούν εμβάπτιση στα ούρα, 
χρονομέτρηση και σύγκριση του χρώματος που απο-
κτά η ταινία προς πρότυπη χρωματική κλίμακα. Oι εξε-
τάσεις των ούρων για σακχαρουρία ήταν το μόνο μέσο 
της αυτοπαρακολούθησης του διαβήτη μέχρι το 1975, 
όταν άρχισαν να διαδίδονται οι συσκευές μέτρησης 
σακχάρου στο αίμα για κατ’ οίκον χρήση. Oι εξετάσεις 
των ούρων έχουν σχετική μόνο αξία, επειδή δεν είναι 
πάντα γνωστός ο ουδός αποβολής γλυκόζης (συνήθως 
180-220mg/dl) και τα ούρα παραμένουν -από λίγη ή 
περισσότερη ώρα- στην ουροδόχο κύστη. Aν ο ασθε-
νής επιθυμεί να εξετάζει τα ούρα του, του συνιστούμε 
να εξετάζει δεύτερη ούρηση μισή ώρα μετά την πρώ-
τη. Έτσι τα ούρα είναι σχετικά πρόσφατης παραγωγής 
και δίνουν πληροφορίες για το αν στο διάστημα της 
παραγωγής των ούρων η γλυκόζη στο αίμα υπερέβη 
τον νεφρικό ουδό. Σε υπερήλικες με αυξημένο ουδό 
μπορεί να συστηθεί η εξέταση των μεταγευματικών 
ούρων, οπότε αν αυτά δεν περιέχουν γλυκόζη υπάρ-
χει σχετική βεβαιότητα για λογικές τιμές γλυκόζης 
στο αίμα. Είναι, βεβαίως, σαφές ότι από την εξέταση 
ούρων δεν μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ ελαφρώς 
αυξημένων, φυσιολογικών και υπογλυκαιμικών τιμών 
γλυκόζης. Για τους λόγους αυτούς η εξέταση των ού-
ρων για σάκχαρο  σπανίως συνιστάται σήμερα.  

σχήµα 2.2  ∆οκιµασία ανοχής γλυκόζης ενδοφλεβίως.
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Eκτίμηση του ουδού γλυκόζης

Έλεγχος για εκτίμηση του ουδού αποβολής γλυκόζης 
μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: σε μη ινσουλινοθερα-
πευόμενα άτομα διενεργείται ΔAΓ, ενώ παράλληλα με 
τις αιμοληψίες ο ασθενής ουρεί και στα ούρα γίνεται 
μέτρηση της γλυκόζης. Σε ινσουλινοθεραπευόμε-
νους διαβητικούς ακολουθείται άλλη διαδικασία: ένα 
πρωινό που ο ασθενής έχει αυξημένο σάκχαρο >200 
mg/dl, πίνει δύο ποτήρια νερό και γίνεται η ινσουλίνη 
χωρίς να δοθεί το πρωινό γεύμα. Aνά 30 min γίνεται 
αιμοληψία και ούρηση για προσδιορισμό γλυκόζης. 
Kαι στους δύο τρόπους η αδρή εκτίμηση του νεφρικού 
ουδού γίνεται από την παράλληλη εκτίμηση γλυκόζης 
αίματος και ούρων. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι για 
να φτάσει το πρόουρο ως ούρα στην ουροδόχο κύστη 
χρειάζονται 20-30 min.

 H εξέταση των ούρων για κετονικά σώματα
H ανεύρεση κετονουρίας είναι συχνό φαινόμενο σε 
φυσιολογικά άτομα μετά τη στέρηση υδατανθράκων 
ή μυϊκή άσκηση. Eπομένως, η ανεύρεση κετονουρίας 
δεν σημαίνει υποχρεωτικά διάγνωση διαβήτη. Ωστό-
σο, στον διεγνωσμένο διαβητικό η ύπαρξη έντονης 
κετονουρίας δίνει πληροφορίες για τη βαρύτητα της 
μεταβολικής απορρύθμισης. Λίγα ίχνη ακετόνης σε 
ούρα ελεύθερα γλυκόζης δεν σημαίνουν απορρυθμι-
σμένο διαβήτη. H εξέταση των ούρων για κετονουρία 
δεν πρέπει να γίνεται στην καθημερινή ρουτίνα από 
τον ασθενή, γιατί αυξάνει συνήθως αδικαιολόγητα το 
άγχος για τη ρύθμιση του διαβήτη. Tα διάφορα σκευ-
άσματα που κυκλοφορούν στο εμπόριο ανιχνεύουν 
κυρίως το ακετοξικό οξύ, λιγότερο την ακετόνη και 
καθόλου το β-υδροξυβουτυρικό οξύ. Tα εξεταζόμενα 
ούρα πρέπει να είναι πρόσφατα, για να μη μετατραπεί 
το ακετοξικό οξύ σε ακετόνη, οπότε θα δοθεί εξασθε-
νημένη αντίδραση. Διάφορα φάρμακα δίνουν ψευδώς 
θετική αντίδραση (π.χ. καπτοπρίλη), ενώ το ασκορβικό 
οξύ δίνει ψευδώς αρνητική αντίδραση.

Μέτρηση κετονικών σωμάτων αίματος: Τα τελευ-
ταία χρόνια  κυκλοφόρησαν στο εμπόριο ταινίες οι 
οποίες μετρούν άμεσα το β-υδροξυβουτυρικό οξύ 
στο ολικό τριχοειδικό αίμα, που είναι πιο αξιόπιστος 
δείκτης της μεταβολικής κατάστασης σε σχέση με τα 
κετονικά σώματα ούρων. Οι φυσιολογικές τιμές είναι 
κάτω από 0,6μmol/L, τιμές ανάμεσα στα 0,6 και το 
1,5μmol/L δείχνουν πιθανό πρόβλημα  και ο διαβη-
τικός πρέπει να συμβουλευθεί τον γιατρό του, ενώ 
τιμές μεγαλύτερες από 1,5μmol/L δείχνουν αυξημένο 
κίνδυνο για  κετοξέωση και επιβάλλουν την άμεση 
επικοινωνία με τον γιατρό. Οι μετρήσεις των κετονικών 
σωμάτων γίνονται κυρίως :

1. Σε παιδιά  με ΣΔ για γρήγορη ανακάλυψη κετο-

ξέωσης ή τη διαφοροδιάγνωσή της από άλλα οξέα 
νοσήματα της παιδικής ηλικίας.

2. Σε όσους χρησιμοποιούν αντλίες ινσουλίνης και 
υπάρχει υπόνοια βλάβης της αντλίας ή απόφραξης του 
καθετήρα. 

3. Σε  άτομα με ΣΔ τύπου 1 κατά τη διάρκεια συνυ-
πάρχουσας ασθένειας ή άλλης κατάστασης στρες. 

Η μέτρηση των κετονικών σωμάτων αίματος γίνεται 
με ειδικές ταινίες που εφαρμόζουν στον φορητό με-
τρητή γλυκόζης αίματος (συσκευή Precision Xtra της 
εταιρείας Abbott).

 Ταχείες μέθοδοι προσδιορισμού γλυκόζης 
στο αίμα-αυτοέλεγχος 
Ο προσδιορισμός γλυκόζης αίματος, είτε στο εργαστή-
ριο είτε από τον ίδιο τον ασθενή, αντιπροσωπεύει τον 
πιο συχνό τρόπο εκτίμησης του μεταβολικού ελέγχου 
στον διαβήτη. Οι σύγχρονες ενζυμικές μέθοδοι (είτε με 
γλυκοκινάση είτε με οξειδάση της γλυκόζης) παρέχουν 
ταχεία, αξιόπιστη και  ακριβή μέτρηση της γλυκόζης. 
Πρέπει όμως να τονιστεί ότι τα επίπεδα γλυκόζης στον 
ορό ή στο πλάσμα που μετρώνται είτε στο εργαστήριο 
είτε στον φορητό μετρητή είναι 10-15% υψηλότερα 
από την ταυτόχρονη μέτρηση στο ολικό αίμα. Αυτό 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση μιας 
συγκεκριμένης τιμής(διαφορετικό εύρος φυσιολογι-
κών τιμών). 

Yπάρχουν δοκιμαστικές ταινίες για προσδιορισμό 
της γλυκόζης στο αίμα που είναι πολύ χρήσιμες στον 
γιατρό, αλλά και στους ασθενείς, για συχνό αυτοέλεγ-
χο του σακχάρου στο αίμα. Στο αντιδραστικό χαρτί 
υπάρχει οξειδάση της γλυκόζης, υπεροξειδάση και 
ένα χρωμογόνο σύστημα που ενεργοποιείται από το 
ελευθερούμενο οξυγόνο. Όσο περισσότερη γλυκό-
ζη υπάρχει στο αίμα που εμπότισε την ταινία τόσο 
περισσότερο οξυγόνο θα απελευθερωθεί και τόσο 
περισσότερο θα επηρεάσει το χρωμογόνο σύστημα. 
H μέθοδος σήμερα εφαρμόζεται με τη χρήση ειδικών 
μικρών συσκευών, το μέγεθος των οποίων συνεχώς 
μικραίνει. Για παράδειγμα, το 1975 οι συσκευές είχαν 
μέγεθος μιας συσκευής τηλεφώνου παλαιού τύπου και 
σήμερα έχουν μέγεθος λίγο μεγαλύτερο από ένα κουτί 
σπίρτων. Επίσης αναπτύχθηκε, εκτός από το φωτοα-
νακλασίμετρο, μέθοδος που βασίζεται σε μέτρηση του 
παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος κατά την επαφή 
του αίματος με ηλεκτρόδιο.

Tα τελευταία10-15 χρόνια, ως αποτέλεσμα εντατικής 
κλινικής έρευνας, ενθαρρύνθηκε η χρησιμοποίηση 
δοκιμαστικών ταινιών μέτρησης γλυκόζης στο αίμα 
από τους ίδιους τους ασθενείς. Οι μεγάλες μελέτες 
DCCT8 και UKPD9 στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 
και 2 αντιστοίχως, κατέδειξαν τα ευεργετικά αποτελέ-
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σματα της εντατικοποιημένης θεραπείας διαβήτη, με 
σκοπό την κατά το δυνατόν ευγλυκαιμία, στην πρόλη-
ψη ή καθυστέρηση της εξέλιξης των μακροχρόνιων 
επιπλοκών του ΣΔ. Έτσι, έγινε τελείως απαραίτητος ο 
τακτικός αυτοέλεγχος της γλυκόζης αίματος από τους 
ίδιους τους ασθενείς. Σε ασθενείς που εφαρμόζουν 
τακτικό αυτοέλεγχο σακχάρου στο αίμα, η ρύθμιση 
του διαβήτη βελτιώνεται. Από τo 1998 πολλές εταιρεί-
ες άρχισαν να δίνουν τους μετρητές δωρεάν για λό-
γους ανταγωνισμού των προϊόντων τους.  Η μέτρηση 
όμως του σακχάρου αίματος από τον ίδιο τον ασθενή 
απαιτεί εκπαίδευση . Με τη σωστή εκπαίδευση και τον 
διαθέσιμο απαραίτητο εξοπλισμό υπάρχουν τελικώς 
πολύ λίγοι ασθενείς που δεν μπορούν να εκτελέσουν 
μία μέτρηση γλυκόζης κατ’ οίκον. Οι μετρητές δια-
τίθενται σε μεγάλη ποικιλία σχήματος και μεγέθους 
(εικόνα 2.2.1). Οι περισσότεροι διαθέτουν και μνήμη 
για ανάγνωση προηγούμενων αποτελεσμάτων, ενώ 
κάποιοι άλλοι διαθέτουν εξελιγμένα χαρακτηριστικά 
που επιτρέπουν τη φόρτωση των αποτελεσμάτων 
σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και τη αναπαραγωγή 
τους μέσω γραφικών. Κάποιες δοκιμαστικές ταινίες 
απαιτούν πολύ μικρή ποσότητα αίματος (μέχρι και 
0,3μL), γεγονός που επιτρέπει τη μέτρηση σε άτομα 
που έχουν δυσκολία στο να πάρουν μια ικανοποιητική 
σταγόνα αίματος. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, κάποιοι 
μετρητές είναι πιο κατάλληλοι για άτομα με κινητικά 
ή νοητικά προβλήματα σε σχέση με κάποιους άλλους. 
Συνιστάται η χρησιμοποίηση αυτόματης συσκευής 
για τσίμπημα δακτύλου, με στόχο την ελάττωση του 
πόνου από το τσίμπημα. Υπάρχουν πολλά διαθέσιμα 
μοντέλα και κάποια από αυτά είναι κατάλληλα για 
παιδιά και άτομα που πραγματοποιούν πολλές μετρή-
σεις. Επίσης, είναι δυνατόν να υπάρξουν εναλλακτικά 
σημεία τσιμπήματος, εκτός από τα δάκτυλα, π.χ. στο 
αντιβράχιο ή στην παλάμη. Γενικώς, όμως, η χρησιμο-
ποίηση εναλλακτικών σημείων συνιστάται μόνο ως 
διάλειμμα από το συνεχές τσίμπημα στα δάκτυλα, γι-
ατί υπάρχει συνήθως καθυστέρηση στη μεταβολή της 
τιμής σακχάρου που μετράται στο εναλλακτικό σημείο 
σε σχέση με την τιμή από το δάκτυλο, όταν υπάρχει 

απότομη μεταβολή της τιμής είτε προς τα επάνω είτε 
προς τα κάτω και επίσης ανακριβής μέτρηση στην 
υπογλυκαιμία. Ο μηχανισμός αυτού του φαινομένου 
δεν είναι απολύτως γνωστός, αλλά λόγω αυτού συνι-
στάται η αποφυγή μέτρησης σε εναλλακτικά σημεία 
μέχρι και δύο ώρες μετά το γεύμα, σε χαμηλές τιμές 
γλυκόζης ή σε απότομες μεταβολές της τιμής της. Εί-
ναι ασαφές κατά πόσο η εφαρμογή θερμότητας στο 
εναλλακτικό σημείο, το τρίψιμο αυτού ή η εφαρμογή 
αρνητικής πίεσης για συλλογή αίματος διορθώνουν 
αυτή την καθυστέρηση στη μεταβολή της τιμής γλυκό-
ζης.10 Το μεγαλύτερο πρόβλημα με τους μετρητές είναι 
το κόστος των δοκιμαστικών ταινιών και η κάλυψή του 
από τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει 
ενιαία πολιτική των διαφόρων ασφαλιστικών ταμείων 
όσον αφορά τα άτομα που δικαιούνται ταινίες (αν πά-
σχουν από ΣΔ τύπου 1 ή 2 ή αν βρίσκονται σε αγωγή 
με δισκία ή ινσουλίνη), τον αριθμό των ταινιών που 
δικαιούνται ανά μήνα  και το ποσοστό συμμετοχής 
που έχουν στη δαπάνη αγοράς. Η  κατάσταση αυτή 
πρέπει να αλλάξει. Καλό  είναι ο γιατρός να καθορίζει 
τη συχνότητα και τις ώρες των μετρήσεων για κάθε 
συγκεκριμένο ασθενή. Υπάρχουν όμως γενικές κατευ-
θυντήριες γραμμές όσον αφορά στο θέμα αυτό  που 
αναφέρονται εν συντομία παρακάτω. 

Στον ΣΔ τύπου 1, που χαρακτηρίζεται από έντονες 
και συχνές διακυμάνσεις στα επίπεδα γλυκόζης, ο συ-
χνός και τακτικός αυτοέλεγχος είναι τελείως απαραίτη-
τος. Σποραδικές και μεμονωμένες μετρήσεις δεν είναι 
συνήθως αντιπροσωπευτικές των τιμών που υπάρχουν 
άλλες ώρες της ημέρας, ούτε του μέσου γλυκαιμικού 
ελέγχου. Η συχνότητα των μετρήσεων σακχάρου στο 
αίμα ποικίλλει αναλόγως της δυσκολίας ρύθμισης του 
διαβήτη και του εφαρμοζόμενου θεραπευτικού σχή-
ματος.  

Σε εντατικοποιημένη ινσουλινοθεραπεία, είτε  με 
πολλαπλές ενέσεις είτε με αντλία ινσουλίνης, όπως 
γενικώς συνιστάται σήμερα, απαιτείται μεγάλη συχνό-
τητα εξετάσεων αυτοελέγχου στο αίμα που συνήθως 
είναι 3-4 εξετάσεις ή και περισσότερες ημερησίως. 
Συνιστάται  μέτρηση πριν από κάθε γεύμα, πριν από 

εικόνα 2.2.1.  Διάφορες συσκευές μέτρησης γλυκόζης που χρησιμοποιούνται σήμερα.
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τη βραδινή κατάκλιση και σε ορισμένες περιπτώσεις 
και σε άλλες ώρες, όπως π.χ. μεταγευματικά ή στις 3 ή 
4π.μ. Στόχος είναι η πρόληψη της σοβαρής υπογλυκαι-
μίας και η αναπροσαρμογή των δόσεων ινσουλίνης με 
σκοπό την επίτευξη ευγλυκαιμίας. Σε ασθενείς που δεν 
επιθυμούν εντατικοποίηση της θεραπείας (σχήμα  με 
δύο ενέσεις μείγματος ινσουλινών) συνιστώνται λιγό-
τερες μετρήσεις ημερησίως με στόχο την αποφυγή της 
συμπτωματικής υπεργλυκαιμίας και κέτωσης, της βα-
ριάς υπογλυκαιμίας και της ρύθμισης της δόσης ινσου-
λίνης σε περιόδους άλλης ασθένειας (π.χ. λοίμωξης).

Στον ΣΔ τύπου 2, ανεξαρτήτως του θεραπευτικού 
σχήματος που χρησιμοποιείται, οι ασθενείς είναι καλό 
να έχουν μετρητή σακχάρου και να γνωρίζουν πώς να 
τον χρησιμοποιούν. Ο αυτοέλεγχος πρέπει να γίνεται 
αρκετά συχνά -αν και όχι υποχρεωτικώς κάθε ημέ-
ρα- ούτως ώστε να διαπιστώνουν πόσο κοντά στον 
θεραπευτικό στόχο βρίσκονται και πότε επιδεινώνεται 
ο μεταβολικός έλεγχος. Οπωσδήποτε οι ασθενείς με 
ΣΔ τύπου 2 είναι πιο σταθεροί σε σχέση με αυτούς με 
ΣΔ τύπου 1. Δεν υπάρχει ομοφωνία στη βιβλιογραφία 
για το πόσο συχνά πρέπει να αυτοελέγχονται οι ασθε-
νείς που δεν υποβάλλονται σε ινσουλινοθεραπεία. 
Τονίζεται ότι η συχνότητα των μετρήσεων πρέπει να 
προσαρμόζεται στη θεραπευτική αγωγή και τις ανά-
γκες του ασθενούς.  Γι’ αυτούς που λαμβάνουν ινσου-
λίνη ή εκκριταγωγά (σουλφονυλουρίες, μεγλιτινίδες ή 
αναστολείς DPP-4) ή τα νεότερα ενέσιμα εκκριταγωγά 
(εξενατίδη ή πραμλινιτίδη) και υπάρχει πιθανότητα 
υπογλυκαιμίας, συνιστώνται γενικώς περισσότερες 
μετρήσεις (συνήθως 4 ημερησίως σε ασθενείς με εντα-
τικοποιημένη θεραπεία). Σε αυτούς που υποβάλλονται 
μόνο σε υγιεινοδιαιτητική αγωγή ή σε αγωγή με  μη 
εκκριταγωγά (μετφορμίνη ή γλιταζόνες) συνιστώνται 
γενικώς λιγότερες μετρήσεις. Οι ασθενείς -ιδίως τα 
ηλικιωμένα άτομα που ζουν με τον φόβο της υπογλυ-
καιμίας- πρέπει να εκπαιδεύονται, ώστε να μετρούν  
εύκολα τη γλυκόζη στο αίμα τους, όταν παρουσιάζουν 
συμπτώματα συμβατά με υπογλυκαιμία. Έτσι, η υπο-
γλυκαιμία  τεκμηριώνεται ή αποκλείεται με βεβαιότη-
τα. Αλλιώς, υπάρχει ο κίνδυνος να νομίζουν -κακώς- 
ότι έχουν υπογλυκαιμία και να λαμβάνουν επιπλέον 
θερμίδες κάθε φορά που παρουσιάζουν συμπτώματα 
άγχους, με αποτέλεσμα την άνοδο του σακχάρου και 
την αύξηση του βάρους σώματος. Από την άλλη πλευ-
ρά ακόμη και στον ΣΔ τύπου 2, παρά το γεγονός ότι 
οι υπογλυκαιμίες δεν είναι τόσο συχνές όσο στον ΣΔ 
τύπου 1, αυτές μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες, 
όπως τραυματισμούς, έκλυση στηθάγχης ή πρόκληση 
αρρυθμιών και μείωση της ικανότητας του ατόμου να 
ζει αυτόνομα και ανεξάρτητα. Γενικώς πρέπει να τονι-
στεί ότι όταν υπάρχουν αλλαγές στη θεραπεία ή στη 

δόση των φαρμάκων, στα γεύματα ή στη σωματική 
δραστηριότητα ή σε έκτακτες καταστάσεις, οι ασθε-
νείς πρέπει να μετρώνται συχνότερα. 

Όσον αφορά, τώρα, στις ώρες των μετρήσεων, πρέ-
πει να τονιστεί ότι γενικώς πρέπει να αποθαρρύνονται 
οι ασθενείς να μετρούν μόνο μια συγκεκριμένη ώρα 
της ημέρας. Κάποιοι έχουν τις υψηλότερες τιμές γλυ-
κόζης το πρωί, ενώ άλλοι πριν από τη βραδινή κατά-
κλιση. Σε άτομα με ρυθμισμένο ή αρχόμενο διαβήτη, 
η μέτρηση μία ή δύο ώρες  μετά το  γεύμα επιτρέπει 
να δουν το αποτέλεσμα της υγιεινοδιαιτητικής ή φαρ-
μακευτικής παρέμβασης στη μεταγευματική υπεργλυ-
καιμία, που πιθανόν είναι και η μόνη γλυκαιμική διατα-
ραχή που υφίσταται σε αυτούς. Επίσης σε περιπτώσεις 
που οι πρωινές τιμές γλυκόζης είναι ικανοποιητικές, 
ενώ η ΗΒΑ1c είναι υψηλή, συνιστώνται συχνές μετα-
γευματικές μετρήσεις. Με αυτό τον τρόπο οι ασθενείς 
κατανοούν την επίπτωση που έχουν οι αλλαγές στη 
δίαιτα, τη σωματική δραστηριότητα ή στη φαρμακευ-
τική αγωγή πάνω στη γλυκαιμία τους. Όμως, η προ-
σέγγιση αυτή με στόχο μεταγευματική γλυκόζη<180 
δεν έχει μελετηθεί ακόμη αν ελαττώνει τη συχνότητα 
των μικροαγγειακών ή μακροαγγειακών επιπλοκών 
του διαβήτη8 Σε όσους επιτυγχάνουν καλό μεταβολικό 
έλεγχο, η συχνότητα των μετρήσεων μπορεί να ελατ-
τωθεί σε 2-3 φορές την εβδομάδα.

Όμως και στους δύο τύπους του διαβήτη οι μετρή-
σεις από μόνες τους, όσο συχνές και να είναι, δεν οδη-
γούν σε βελτιωμένο μεταβολικό έλεγχο, αν ο ασθενής 
δεν αντιδρά σωστά στα αποτελέσματα που βρίσκει. 
Βελτίωση επιτυγχάνεται μόνο όταν ο ασθενής έχει 
εκπαιδευθεί να αναγνωρίζει τις τάσεις της γλυκαιμίας 
του και να προβαίνει σε κατάλληλες προσαρμογές 
στη θεραπεία του, είτε μόνος του είτε ύστερα από συ-
νεννόηση με κάποιο μέλος της θεραπευτικής ομάδας 
ή της οικογένειάς του. Είναι σημαντικό ο ασθενής να 
καταγράφει τα αποτελέσματα του αυτοελέγχου σε 
σημειωματάριο και να τα αξιολογεί σε τακτικά διαστή-
ματα (ημερησίως ή εβδομαδιαίως), ώστε να αναγνωρί-
ζεται εγκαίρως η ανάγκη για αλλαγή στη θεραπεία του 
ΣΔ.9,10-13 

 Διαφορική διάγνωση σακχαρουρίας
H ανεύρεση σακχάρου στα ούρα δεν σημαίνει πάντοτε 
ύπαρξη σακχαρώδη διαβήτη. Το σάκχαρο που ανι-
χνεύεται στα ούρα μπορεί να είναι είτε γλυκόζη είτε 
κάποιο άλλο σάκχαρο. Γλυκόζη στα ούρα, εκτός από 
την περίπτωση του διαβήτη, ανευρίσκεται στις παρα-
κάτω καταστάσεις: 

Nεφρική γλυκοζουρία. Πρόκειται για καλοήθη ασυ-
μπτωματική διαταραχή στην οποία βρίσκεται γλυκόζη 
στα ούρα χωρίς υπεργλυκαιμία. Mπορεί να οφείλεται 
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σε διαταραχή κληρονομούμενη με τον επικρατούντα 
χαρακτήρα ή σε γενικότερη διαταραχή της λειτουργί-
ας των εγγύς σωληναρίων που χαρακτηρίζει το σύν-
δρομο Fanconi.

Tα φυσιολογικά άτομα δεν απεκκρίνουν περισσότε-
ρα από 15 mg γλυκόζης/dl ούρων. Ποσοστό 12% των 
ανδρών και 4% των γυναικών εμφανίζουν γλυκοζου-
ρία λόγω χαμηλού νεφρικού ουδού, χωρίς να πάσχουν 
από υπεργλυκαιμία. Eπομένως, η ανίχνευση γλυκόζης 
στα ούρα σημαίνει είτε σακχαρώδη διαβήτη είτε μη 
διαβητική γλυκοζουρία και μόνο με την εξέταση του 
αίματος γίνεται η διάγνωση. Eξάλλου μπορεί να παρα-
τηρηθεί υπεργλυκαιμία χωρίς γλυκοζουρία σε ήπιες 
μορφές ΣΔ ή σε άτομα με αυξημένο νεφρικό ουδό. 

Γλυκοζουρία κύησης. Yπάρχει γλυκοζουρία χωρίς 
υπεργλυκαιμία που οφείλεται στο αυξημένο φορτίο 
γλυκόζης που διηθείται στα νεφρικά σωληνάρια λόγω 
της αυξημένης σπειραματικής διήθησης που προκαλεί 
η υπερδυναμική κυκλοφορία στην έγκυο. Σε ανεύρε-
ση γλυκοζουρίας στην κύηση πρέπει να διενεργείται 
δοκιμασία ανοχής γλυκόζης για την πιθανή διάγνωση 
διαβήτη κύησης.14

Γλυκοζουρία σε γαστρεκτομηθέντες. Oφείλεται 
στη γρήγορη κένωση του στομάχου και στην απότομη 
απορρόφηση της γλυκόζης από το έντερο. Δημιουρ-
γείται, δηλαδή, ύστερα από μικρής διάρκειας μεταγευ-
ματική υπεργλυκαιμία.

Σακχαρουρίες χωρίς γλυκόζη στα ούρα. Eίναι η 
λακτοζουρία που βρίσκεται στα τελευταία στάδια 
κύησης, κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών της 
γαλουχίας και οι περιπτώσεις φρουκτοζουρίας, γαλα-
κτοζουρίας, L-ξυλοζουρίας που οφείλονται σε γενετική 
διαταραχή του μεταβολισμού.

 Mέτρηση γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης 
(HbA1c)
Tο 1958 διαπιστώθηκε ότι η αιμοσφαιρίνη του φυ-
σιολογικού ενήλικα είχε τρία επιπλέον κλάσματα τα 
οποία ονομάστηκαν HbA1a , HbA1b και HbA1c.15 Tο 
1968 παρατηρήθηκε ένα εκ πρώτης όψεως παθολο-
γικό κλάσμα αιμοσφαιρίνης που είχε ταχεία κίνηση 
στην ηλεκτροφόρηση του αίματος και ήταν αυξημένο 
στους διαβητικούς. Δεν άργησε να διαπιστωθεί ότι 
ήταν η HbA1 και τα τρία κλάσματά της.16Στη δεκαε-
τία του 1970 βρέθηκε και ταυτοποιήθηκε με σειρά 
από δημοσιεύσεις ότι, υπό φυσιολογικές συνθήκες, 
ποσοστό 4-8% της αιμοσφαιρίνης του αίματος είναι 
ενωμένο με γλυκόζη ή φρουκτόζη και ότι το ποσοστό 
αυτό αυξάνεται αν υπάρχει σακχαρώδης διαβήτης.17 
Διακρίνονται τρία επιμέρους κλάσματα της HbA1: η 
HbA1a, που είναι γλυκοζυλιωμένη με 1,6-διφωσφορι-
κή φρουκτόζη (HbA1a1) και με φωσφορική-6-γλυκόζη 

(HbA1a2), η HbA1β,που είναι απαμινωτικό παράγωγο 
της HbAο και η HbA1c, που είναι ένωση της γλυκόζης 
με το τελικό αμινοξύ βαλίνη της β αλυσίδας της αιμο-
σφαιρίνης.18,19

Kατά τη διαδικασία παραγωγής της HbA1c σχηματί-
ζεται προηγουμένως η ασταθής βάση Schiff (αλδιμίνη) 
η οποία υπόκειται στην αναδιάταξη Amadori για να 
σχηματίσει μια σταθερή κετοαμίνη.20

O σχηματισμός της HbA1c είναι μια μη ενζυματική 
αντίδραση, όπως προκύπτει από τα ακόλουθα: 

1. H βιοσύνθεση της HbA1c είναι πολύ βραδεία, 
εξαρτάται από το επίπεδο της γλυκαιμίας και γίνεται σε 
όλη τη διάρκεια της ζωής των ερυθρών αιμοσφαιρίων. 

2. Γερασμένα ερυθρά αιμοσφαίρια περιέχουν περισ-
σότερη HbA1c από τα νεαρά. 

3. H HbA1c μπορεί να συντεθεί in vitro χωρίς την πα-
ρουσία ενζύμου.21

4. Mελέτες της κινητικής της αντίδρασης γλυκόζης-
αιμοσφαιρίνης συνηγορούν υπέρ του μη ενζυμικού 
μηχανισμού.22

H ασταθής βάση Schiff υπόκειται σε γρήγορες μετα-
βολές, ανάλογες με τις μεταβολές του σακχάρου στο 
αίμα, ενώ η σταθερή κετοαμίνη διατηρείται όσο ζει 
το ερυθρό αιμοσφαίριο. Tο ποσοστό της ασταθούς 
βάσης Schiff συνήθως δεν είναι μεγάλο, γι’ αυτό η 
μέτρηση της ολικής HbA1c είναι κατά κανόνα αντι-
προσωπευτική της ρύθμισης του διαβήτη για το αμέ-
σως προηγούμενο δίμηνο διάστημα. Σε περιπτώσεις 
με πρόσφατη απορρύθμιση του διαβήτη η ασταθής 
αλδιμίνη μπορεί να προσθέτει αρκετό ποσοστό στη 
μετρούμενη τιμή HbA1 και γι’ αυτό αναπτύχθηκαν 
μέθοδοι στις οποίες απομακρύνεται η αλδιμίνη. Στην 
κλινική πράξη χρησιμοποιήθηκε αρχικώς η μέτρηση 
της HbA1 χωρίς να γίνεται διαχωρισμός της HbA1c 
που ήταν τεχνικά δυσκολότερος. Σήμερα υπάρχουν 
μέθοδοι αυτοματοποιημένες με πολύ καλή ακρίβεια 
και επαναληψιμότητα, π.χ. η μέθοδος DCA 2000 της 
εταιρίας Bayer και η μέθοδος της εταιρίας Abbot. 
Mέθοδος αναφοράς είναι η HPLC (High Performance 
Liquid Chromatography) της εταιρίας Menarini, εί-
ναι όμως ακριβότερη. Eπίσης έχει αναπτυχθεί και 
ραδιοανοσιακή μέθοδος. Για κάθε μέθοδο πρέπει να 
προσδιορίζονται τα όρια μετρήσεων για μη διαβητικά 
άτομα.23,24 Στις παλαιότερες μεθόδους η ακρίβεια των 
μετρήσεων επηρεαζόταν από τη θερμοκρασία του 
εργαστηρίου, δεδομένου ότι έπρεπε να είναι ακριβώς 
23° C. Mε τις νεότερες τεχνικές και ειδικές συσκευές 
αυτό το πρόβλημα έχει ξεπεραστεί. Παρεμβολές στην 
ακρίβεια των μετρήσεων στις παλαιότερες τεχνικές 
προκαλούσαν οι αναιμίες και οι αιμοσφαιρινοπάθειες. 
Mε τις νεότερες μεθόδους τα προβλήματα από την 
παρεμβολή παθολογικών αιμοσφαιρινών έχουν ξεπε-
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ραστεί. H ουραιμία μπορεί να δώσει ψευδώς υψηλότε-
ρες τιμές γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, επειδή δη-
μιουργείται καρβαμυλίωση στο τελικό αμινοξύ βαλίνη 
της β αλυσίδας.25 H αιμόλυση, επειδή συνοδεύεται από 
μεγαλύτερη αναλογία νεότερων ηλικιακά ερυθρών, 
προκαλεί χαμηλότερες τιμές HbA1c.

H γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη έχει αυξημένη 
χημική συγγένεια προς το οξυγόνο. Aυτό οφείλεται 
στο ότι η δέσμευση του 2,3 DPG από το μόριο της αι-
μοσφαιρίνης γίνεται στην ίδια θέση που καταλαμβάνει 
η γλυκόζη. H κλινική σημασία του φαινομένου αυτού 
δεν είναι γνωστή. Έχει πάντως διατυπωθεί η άποψη ότι 
η αυξημένη αναλογία της HbΑ1c δημιουργεί υποξία 
και είναι κατά συνέπεια δυνητικά υπεύθυνη για την 
παραγωγή νεόπλαστων τριχοειδών στη διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια.20 Ενδιαφέρον, επίσης, είναι 
το φαινόμενο κατά πόσον άτομα με παρόμοια επίπεδα 
γλυκαιμίας μπορούν να έχουν διαφορετικές τιμές γλυ-
κοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, κατά πόσον, δηλαδή, η 
τιμή της ΗBA1c μπορεί να εξαρτάται και από άλλους 
παράγοντες πέραν της μέσης γλυκαιμίας. Το φαινό-
μενο αυτό οφείλεται πιθανόν στη διαφορετική τάση 
των πρωτεϊνών να γλυκοζυλιώνονται, που έχουν διά-
φορα άτομα δηλαδή στο πόσο εύκολα ή δύσκολα η 
αιμοσφαιρίνη ενώνεται με τη γλυκόζη. Τα άτομα αυτά 
με υψηλό, όπως ονομάζεται, δείκτη γλυκοζυλίωσης 
(glycosylation index), που παρουσιάζουν υψηλότε-
ρες τιμές γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης από την 
προβλεπόμενη βάσει της γλυκαιμίας τους, ίσως έχουν 
τάση να γλυκοζυλιώνουν πιο εύκολα και τη βασική 
μεμβράνη, με αποτέλεσμα να είναι περισσότερο επιρ-
ρεπή στις μικροαγγειακές επιπλοκές του διαβήτη. Πα-
ραμένει όμως ακόμη αμφιλεγόμενο κατά πόσο η ίδια 
η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη είναι ανεξάρτητος 
παράγοντας κινδύνου για μικροαγγειακές επιπλοκές.21

Aυξημένες τιμές γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης 
ευρισκόμενες επί σειρά ετών έχουν συσχετιστεί με 
αυξημένη συχνότητα διαβητικής αμφιβληστροειδο-
πάθειας και νεφροπάθειας, γι’ αυτό και θεωρείται ότι 
αποτελούν προγνωστικό δείκτη μελλοντικής εμφά-
νισης των χρόνιων αυτών διαβητικών επιπλοκών.26 

H χρησιμότητα της μέτρησης της γλυκοζυλιωμένης 
αιμοσφαιρίνης έγκειται στο ότι αποτελεί έναν αντικει-
μενικό δείκτη της ρύθμισης του διαβήτη και εκφράζει 
έμμεσα τον μέσο όρο της γλυκαιμίας του προηγούμε-
νου διμήνου.27 Όταν υπάρχει δυσαναλογία μεταξύ των 
τιμών του αυτοελέγχου της γλυκόζης και της γλυκο-
ζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, πρέπει να τίθεται σε αμφι-
σβήτηση η ειλικρίνεια των καταγραφών των τιμών της 
γλυκόζης στο σημειωματάριο του αυτοελέγχου. Στην 
περίπτωση αυτή, η εξερεύνηση της μνήμης του μετρη-
τή ή η φόρτωση των μετρήσεων στον υπολογιστή θα 

αποκαλύψει το πρόβλημα. Η δυσαναλογία αυτή  μπο-
ρούσε επίσης να οφείλεται σε υψηλές τιμές γλυκόζης 
σε διαστήματα του 24ώρου που δεν γίνεται μέτρηση 
(μεταγευματικά ή κατά τη διάρκεια της νύχτας), σε 
τεχνικά προβλήματα σχετιζόμενα με τον μετρητή, την 
τεχνική μέτρησης  ή τις ταινίες ή σε ύπαρξη αιμοσφαι-
ρινοπάθειας ή αναιμίας. 

Δεν έχει αποδειχθεί μεγαλύτερη διαγνωστική ευ-
αισθησία της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης από 
αυτή που έχει η δοκιμασία ανοχής γλυκόζης, οπότε η 
HbA1c δεν χρησιμοποιείται για διαγνωστικούς σκο-
πούς. Στους στόχους ρύθμισης της γλυκαιμίας περι-
λαμβάνεται και η όσο το δυνατόν χαμηλότερη τιμή της 
γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης. Aν και δεν υπάρχει 
βέβαιο όριο ασφαλείας, συνήθως θεωρούμε ασφαλές 
το να είναι η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη ανώτερη 
του φυσιολογικού κατά 1% (π.χ. μετρούμενη τιμή 7,0% 
με φυσιολογικά όρια 4,0-6,0%).Τα αποτελέσματα που 
λαμβάνονται είναι καλό να συσχετίζονται με τις τιμές 
της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη DCCT 
(DCCT equivalent).  Σήμερα χρησιμοποιούνται μέθο-
δοι μέτρησης που το αποτέλεσμά τους είναι διαθέσιμο 
αμέσως, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του ασθε-
νούς, με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση της  αξιολόγη-
σης της εφαρμοζόμενης θεραπείας από τον γιατρό. Το 
γεγονός αυτό έχει δειχθεί ότι οδηγεί σε καλύτερο με-
ταβολικό έλεγχο.28 Επίσης έχουν εγκριθεί συσκευές για 
κατ’ οίκον μέτρηση της Α1c από τον ασθενή (A1c now, 
Mertica, Inc).29  Οι επιστημονικές εταιρίες έχουν θέσει 
διαφορετικούς στόχους ως προς την τιμή της γλυκοζυ-
λιωμένης  αιμοσφαιρίνης  (ADA <7%, AACE<6,5%, IDF 
όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο 6%), αλλά είναι καλό 
να εξατομικεύεται ο στόχος για λόγους ασφάλειας, 
όπως γίνεται και με τους στόχους γλυκαιμίας. Γενικώς 
είναι καλύτερο, μέχρι να έχουμε περισσότερα στοιχεία, 
να θέτουμε συντηρητικότερους στόχους (π.χ. <7%) για 
την αποφυγή σοβαρών υπογλυκαιμιών. Όταν η γλυκο-
ζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη βρίσκεται μέσα στα φυσιο-
λογικά όρια, θεωρείται από πολλούς ότι σχετίζεται με 
αυξημένη συχνότητα υπογλυκαιμιών. Τα οφέλη και οι 
κίνδυνοι από επίπεδα γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρί-
νης <6% ερευνώνται στην τρέχουσα μελέτη [ACCORD 

(Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes)] σε 
ΣΔ τύπου 2. Όσον αφορά στην επιβαλλόμενη συχνό-
τητα προσδιορισμού της, αυτή δεν έχει διευκρινιστεί 
απολύτως. Για τους ασθενείς με ΣΔ τύπου 1, όπως και 
για όλους τους ασθενείς που αλλάζουν θεραπευτικό 
σχήμα, χρειάζονται 3-4 μετρήσεις ανά έτος, ενώ για 
τους σταθερούς ασθενείς με ΣΔ τύπου 2, δύο μετρή-
σεις ανά έτος είναι αρκετές. Αν λάβουμε τον μέσο όρο 
της γλυκόζης επτά σημείων του 24ώρου που πραγ-
ματοποιούνται κάθε τρεις μήνες(αυτοέλεγχος πριν 
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και μετά τα γεύματα, στην κατάκλιση και στις 3 π.μ.), 
όπως έγινε στη μελέτη DCCT, μπορούμε να κατασκευ-
άσουμε διάγραμμα που συσχετίζει τις τιμές της ΗΒΑ1c 
με τις τιμές γλυκόζης ορού (πίνακας 2.2.1) 27. Σήμερα 
υπάρχει η τάση να χρησιμοποιείται ο όρος A1c στην 
κλινική πρακτική, ενώ ο όρος γλυκοζυλιωμένη αιμο-
σφαιρίνη χρησιμοποιείται στην έρευνα και στις επι-
στημονικές δημοσιεύσεις. Οπωσδήποτε, όμως, η γλυ-
κοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη δεν μπορεί να αναδείξει 
τις διακυμάνσεις της τιμής της γλυκόζης. Έχει βρεθεί 
ότι οι απότομες διακυμάνσεις της τιμής της γλυκόζης 
οδηγούν σε αυξημένο οξειδωτικό στρες, που είναι 
εν πολλοίς υπεύθυνο για  τις επιπλοκές του διαβήτη, 
πολύ περισσότερο απ’ ό,τι η σταθερή υπεργλυκαιμία. 
Η γλυκαιμική μεταβλητότητα, λοιπόν, δεν μπορεί να 
εκτιμηθεί από την τιμή της γλυκοζυλιωμένης αιμο-
σφαιρίνης που αντικατοπτρίζει το γενικό μέσο επίπεδο 
της γλυκαιμίας. Για την εκτίμησή της είναι απαραίτητες 
πολλές τιμές γλυκόζης ημερησίως, (ίσως και περισσό-
τερες από επτά)  και πιθανόν η συνεχής καταγραφή 
γλυκόζης.30

Γλυκοζυλιωμένη αλβουμίνη και φρουκτοζαμίνη. 
Eκτός από την HbA1c έχει χρησιμοποιηθεί, κυρίως για 
ερευνητικούς σκοπούς, η γλυκοζυλιωμένη αλβουμίνη 
και η φρουκτοζαμίνη. H γλυκοζυλιωμένη αλβουμίνη 
σχηματίζεται με μη ενζυματική γλυκοζυλίωση της 
αλβουμίνης και αποτελεί το 90% των γλυκοζυλιωμέ-
νων πρωτεϊνών του ορού. Έχει πολύ μικρότερο χρόνο 
ημιζωής σε σχέση με την αιμοσφαιρίνη(14-21 ημέρες) 
και ο προσδιορισμός της, που γίνεται με μέθοδο υγρής 
χρωματογραφίας υψηλής πίεσης,  είναι δείκτης της 
ρύθμισης του διαβήτη για τις τελευταίες 1-3 εβδομά-
δες, αλλά δεν έτυχε μέχρι τώρα ευρείας εφαρμογής. 
Περισσότερο διαδεδομένη είναι η μέθοδος  προσ-
διορισμού  της φρουκτοζαμίνης, η οποία ανιχνεύει 
φασματογραφικώς τις γλυκοζυλιωμένες πρωτεΐνες. 
Πλεονεκτεί σε περιπτώσεις με παθολογικές αιμοσφαι-
ρίνες, σε αιμολυτικές καταστάσεις και όταν απαιτείται 

μεταβολικός έλεγχος σε στενότερα χρονικά όρια 
(π.χ. πρόσφατη εγκυμοσύνη σε διαβητική ασθενή).31 
Ωστόσο, νοσήματα που επηρεάζουν τη σύνθεση ή την 
κάθαρση πρωτεϊνών του ορού, όπως λοιμώξεις, ηπα-
τική και νεφρική ανεπάρκεια, πιθανόν να επηρεάζουν 
την αξιοπιστία της μεθόδου. Η χρησιμοποίηση των 
μεθόδων αυτών για εκτίμηση του γλυκαιμικού ελέγχου 
θα απαιτούσε περισσότερες μετρήσεις ανά έτος και 
επιπλέον δεν έχει ακόμη συσχετιστεί με τον κίνδυνο 
εμφάνισης ή εξέλιξης των χρόνιων επιπλοκών του 
ΣΔ.32,33 Πολλοί ερευνητές, καθώς και τεχνολογικές εται-
ρίες, προσπαθούν να αναπτύξουν φορητές συσκευές 
για τον προσδιορισμό της φρουκτοζαμίνης, ώστε να 
χρησιμεύσουν για την εκτίμηση του μεταβολικού ελέγ-
χου σε περιόδους που υπάρχει γρήγορη μεταβολή στα 
επίπεδα γλυκαιμίας.  Σε αυτή την περίπτωση ο προσ-
διορισμός της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης δεν 
είναι επαρκής, γιατί η μέτρησή της αντιστοιχεί περίπου 
στο προηγούμενο τρίμηνο. Οι τεχνολογικές συνθήκες 
υπάρχουν για την ανάπτυξη της συσκευής που θα με-
τρά τη γλυκοζυλιωμένη αλβουμίνη κατ’ οίκον. 34,35

 Mέτρηση ινσουλίνης πλάσματος
H ινσουλίνη είναι η πρώτη ορμόνη που μετρήθηκε 
με ραδιοανοσολογική μέθοδο (Yallow & Berson) και 
δόθηκε μάλιστα στη Yallow βραβείο Nobel. Γίνεται 
με ραδιοανοσιακή ή με ραδιοανοσομετρική μέθοδο, 
που είναι και προτιμότερη γιατί μετρά την ινσουλίνη 
χωρίς διασταυρούμενες αντιδράσεις με προϊνσουλίνη 
και άλλα πεπτίδια, που προκύπτουν από τον διαχω-
ρισμό της ινσουλίνης από το μεγαλύτερο μόριο της 
προϊνσουλίνης.36 Eπίσης, έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι 
Elisa. Η μέτρηση της ινσουλίνης δεν χρησιμοποιείται 
στη διάκριση της μορφής του ΣΔ, αλλά χρησιμεύει σε 
ερευνητικές εργασίες. Στους ασθενείς με ΣΔ τύπου 1 οι 
τιμές ινσουλίνης είναι πολύ χαμηλές έως μηδαμινές και 
δεν αυξάνονται με τη λήψη τροφής ή γλυκόζης. Στους 
ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 οι τιμές ινσουλίνης βρίσκονται 

πίνακας 2.2.1. Συσχέτιση μεταξύ επιπέδων α1c και μέσων επιπέδων γλυκόζης πλάσματος ληφθέντα σε διάστημα  
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φυσιολογικές ή προς τα ανώτερα όρια ή και χαμηλές, 
αναλόγως της χρονικής διάρκειας του διαβήτη. Oι τι-
μές ινσουλίνης στο πλάσμα καθίστανται χαμηλότερες, 
όταν ο ΣΔ τύπου 2 υφίσταται για πολλά χρόνια. Eίναι, 
βεβαίως, πάντοτε χαμηλές τιμές για τα αντίστοιχα επί-
πεδα γλυκόζης του πλάσματος και ανεπαρκείς στο να 
αποκαταστήσουν φυσιολογικό μεταβολισμό (σχήμα 
2.2.3). Κατά τη δοκιμασία ανοχής γλυκόζης από του 
στόματος τιμές ινσουλίνης κάτω από τα 50 στα 60΄και 
κάτω από τα 100 στα 120΄ με σύγχρονη σταθερή υπερ-
γλυκαιμία δείχνουν μεγάλη ελάττωση της ευαισθησίας 
του Β κυττάρου, ενώ τιμές σταθερά  μεγαλύτερες του 
100 δείχνουν ελάττωση της ευαισθησίας των ιστών 
στη δράση της ινσουλίνης.

 C πεπτίδιο
To C πεπτίδιο μπορεί να μετρηθεί σε συνθήκες νηστεί-
ας ή μετά τη διέγερση με λήψη προτύπου γεύματος ή 
μετά την i.v. χορήγηση γλυκαγόνης, που είναι και το 
προτιμότερο. Οι φυσιολογικές τιμές σε συνθήκες ολο-
νύκτιας νηστείας είναι από 1-2 ng/ml, ενώ η άνοδος 
κατά 0,5  δείχνει φυσιολογική ανταπόκριση του Β κυτ-
τάρου. Xορηγείται 1 mg γλυκαγόνης και γίνονται δύο 
αιμοληψίες, μία πριν και μία 6 min μετά τη χορήγηση. 
Στον ΣΔ τύπου 1, σε ποσοστό 93% των περιπτώσεων, 
οι τιμές είναι μικρότερες από 0,6 nMοl/L.37 Σε περιό-
δους ύφεσης του διαβήτη («μήνας του μέλιτος»), οι 
τιμές είναι υψηλότερες του ανώτερου ορίου. Aντιστοί-
χως, τότε είναι συχνά φυσιολογικές και οι τιμές της 
γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης.38 Επίσης φαίνεται ότι 
ο προσδιορισμός του C πεπτιδίου, που γίνεται με ρα-
διοανοσιακή μέθοδο, βοηθά στον χαρακτηρισμό του 
ΣΔ τύπου 1 ως «σταθερού ή ασταθούς». Η κλινική στα-
θερότητα του διαβήτη τύπου 1 φαίνεται ότι εξαρτάται 
από την υπολειμματική λειτουργία των Β κυττάρων και 
επομένως η ικανότητα έκκρισης C πεπτιδίου σημαίνει 

και ικανότητα έκκρισης ινσουλίνης. Η μέτρηση του  C 
πεπτιδίου προτάθηκε να χρησιμοποιείται για τη διά-
κριση του τύπου του διαβήτη (τύπος 1 ή τύπος 2). Kάτι 
τέτοιο όμως στην κλινική πράξη πολύ σπάνια είναι 
αναγκαίο. Xρησιμοποιείται για ερευνητικούς σκοπούς 
σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ινσουλινοθεραπεία, 
γιατί τα παραγόμενα αντισώματα που δεσμεύουν την 
ινσουλίνη μπορεί να παρεμβάλλονται και να καθι-
στούν αναξιόπιστη τη μέθοδο μέτρησης ενδογενούς 
ινσουλίνης και διότι το C πεπτίδιο έχει μικρότερη 
ηπατική κάθαρση. Επίσης, ο προσδιορισμός του  C 
πεπτιδίου βοηθά στη  διάγνωση της τεχνητής υπογλυ-
καιμίας από ενέσεις ινσουλίνης που γίνονται σκόπιμα 
και κρυφά για λόγους υπόκρισης νόσου, στη διάγνωση 
του ινσουλινώματος και στη διαχρονική παρακολού-
θηση ασθενών ύστερα από μερική παγκρεατεκτομή, 
καθώς και μετά τη μεταμόσχευση παγκρέατος ή 
νησιδίων. Έρευνες τα τελευταία έτη έδειξαν ότι το C 
πεπτίδιο παρουσιάζει κα διάφορες  επιδράσεις στη 
βελτίωση της νεφρικής και νευρικής λειτουργίας, στην 
ελάττωση του αυξημένου ρυθμού σπειραματικής διή-
θησης (GFR) και του ρυθμού αποβολής λευκωματίνης 
(AER) από το σπείραμα και στην ελάττωση της διαπε-
ρατότητας του αιματοαμφιβληστροειδικού  φραγμού. 
Επίσης παρουσιάζει μεταβολικές επιδράσεις και προ-
καλεί αύξηση της σύνθεσης γλυκογόνου, αύξηση της 
πρόσληψης αμινοξέων και επιτάχυνση των διεργασιών 
φωσφορυλίωσης. Επίσης σε διαβητικά άτομα αυξάνει 
την κυκλοφορία αίματος στους μύς. Οι δράσεις αυτές 
διεκπεραιώνονται παρουσία ινσουλίνης.39,40

 Mέτρηση αριθμού (πυκνότητας) υποδοχέ-
ων ινσουλίνης
Έχει μόνο ερευνητική αξία και δεν χρησιμοποιείται 
στην κλινική πράξη. Συνήθως γίνεται σε ερυθροκύττα-
ρα, σε λεμφοκύτταρα και σε μεγάλα μονοπύρηνα.

 Συνεχής καταγραφή γλυκόζης (CGMS)
Η συνεχής καταγραφή της γλυκόζης στο διάμεσο υγρό 
του υποδόριου ιστού έγινε εφικτή τα τελευταία χρόνια, 
με αποτέλεσμα να παρακαμφθούν τα μειονεκτήματα 
της μεμονωμένης μέτρησης του σακχάρου ακόμη και 
σε σχήματα εντατικοποιημένης θεραπείας διαβήτη (3 
έως και 7 μετρήσεις ημερησίως).Η συνεχής καταγραφή 
δίνει πληροφορίες για την κατεύθυνση, το εύρος, τη 
διάρκεια, τη συχνότητα και ανιχνεύει ενδεχομένως αι-
τίες των διακυμάνσεων της γλυκόζης σε άτομα με ΣΔ. 
Μπορεί να ανιχνεύσει επερχόμενη υπογλυκαιμία και 
υπεργλυκαιμικές αιχμές και μεγάλες απότομες διακυ-
μάνσεις στα επίπεδα γλυκόζης, γνωστές ως γλυκαιμική 
μεταβλητότητα. Έτσι έχουμε πολύ καλύτερες πληρο-
φορίες, όσον αφορά στη μεταβολή της γλυκόζης, όλες 

σχήµα 2.3  Kαµπύλες ινσουλίνης σε φυσιολογικά και διαβητικά 
άτοµα.
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τις ώρες του 24ώρου, Εφόσον συνοδεύονται και από 
δυνατότητα καταγραφής  της τάσης (κατεύθυνσης) 
μεταβολής της γλυκόζης, οι συσκευές αυτές προστα-
τεύουν τους ασθενείς από ανεπιθύμητες σοβαρές 
υπεργλυκαιμίες ή υπογλυκαιμίες τις οποίες ο ειδοποι-
ούμενος ασθενής (μέσω συστήματος συναγερμού) 
διορθώνει εγκαίρως. Οι μέχρι τώρα διαθέσιμες συ-
σκευές συνεχούς καταγραφής μετρούν τη γλυκόζη είτε 
με τεχνική ελάχιστης επέμβασης (minimal invasive) 
με συνεχή μέτρηση της γλυκόζης στο διάμεσο υγρό ή 
με μη επεμβατική μέθοδο μέσω εφαρμογής ηλεκτρο-
μαγνητικής ακτινοβολίας διαμέσου του δέρματος στα 
αιμοφόρα αγγεία. Στην πρώτη περίπτωση, ένας αισθη-
τήρας εισέρχεται στον υποδόριο ιστό στο κοιλιακό 
τοίχωμα ή στο άνω άκρο. Ο αισθητήρας δεν εισέρχεται 
σε αιμοφόρο αγγείο. H  συσκευή χρειάζεται βαθμονό-
μηση (calibration) και μετά μια περίοδο προθέρμαν-
σης δύο ωρών ο αισθητήρας μετρά τη γλυκόζη κάθε 
1-10 min, αναλόγως της συσκευής, για διάστημα μέχρι 
και 72 ώρες. Oι συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνική 
μη επεμβατική μπορούν να μετρούν τη γλυκόζη μέχρι 
και τρεις μήνες. Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στον 
ασθενή είτε σε πραγματικό χρόνο είτε αναδρομικά. 
Υπάρχει ηχητική ειδοποίηση για τιμές γλυκόζης εκτός 
κάποιων προβλεπόμενων ορίων. Οι τεχνικές συνεχούς 
καταγραφής απαιτούν εντατική εκπαίδευση του ασθε-
νούς. Όμως, οι μετρήσεις κατά τη διάρκεια απότομων 
διακυμάνσεων ή υπογλυκαιμίας μπορεί να μην είναι 
ακριβείς. Υπάρχει ήδη σημαντικός αριθμός μελετών 
που δείχνουν τη βελτίωση του μεταβολικού ελέγχου 

και την ελάττωση των υπογλυκαιμιών με τη χρήση των 
συσκευών αυτών.41-44 Προβλέπεται ότι σύντομα οι συ-
σκευές συνεχούς καταγραφής γλυκόζης θα καταστούν  
απαραίτητα εργαλεία αντιμετώπισης του ΣΔ, ιδίως σε 
δύσκολα ρυθμιζόμενους ασθενείς. Πιστεύεται  ότι όσο 
-με την τεχνολογική βελτίωση- εμφανίζονται λιγότερο 
επεμβατικές συσκευές, η χρήση τους θα αυξάνεται. Η 
εξέλιξη θα οδηγήσει στην καθιέρωση των συσκευών 
πραγματικού χρόνου (real time) και στην κατάργηση 
της ανάγκης για επιβεβαιωτικές μετρήσεις από το δά-
κτυλο. Τα στοιχεία που συλλέγονται από τις συσκευές 
αυτές τα επεξεργάζεται ηλεκτρονικός υπολογιστής. 
Ήδη κυκλοφορεί συσκευή συνεχούς καταγραφής σε 
χρόνο real time ενσωματωμένη στην αντλία ινσουλί-
νης (Real time paradigm από την εταιρία Medtronic,  
εικόνα 2.2.2)  Πρόδρομοι μελέτες έδειξαν βελτίωση 
γλυκαιμίας με τη χρήση της συσκευής.45 Το πρόβλημα, 
βεβαίως, και με αυτές τις συσκευές είναι το υψηλό 
κόστος, ιδίως των αναλώσιμων και η κάλυψη της δα-
πάνης από τα ασφαλιστικά ταμεία. Τα προβλήματα 
στην αξιοπιστία των μετρήσεων, ιδίως των μη επεμβα-
τικών συσκευών, κυρίως σε καταστάσεις αυξημένης 
εφίδρωσης, καθώς και οι τοπικές παρενέργειες που 
προκαλούν, οδήγησαν ήδη στην απόσυρση κάποιων 
από αυτές, των οποίων η είσοδος στην αγορά είχε συ-
νοδευτεί από μεγάλες προσδοκίες. Στον πίνακα 2.2.2 
αναφέρονται τα χαρακτηριστικά των κυριότερων από 
τις συσκευές αυτές. Στις εικόνες 2.2.2-2.2.5 απεικονί-
ζονται οι πλέον χρησιμοποιούμενες. Στην εικόνα 2.2.6 
φαίνεται η συσκευή CGSM Gold  και στην εικόνα 2.2.7 

  πίνακας 2.2.2 Χαρακτηριστικά των διαθέσιμων συσκευών συνεχούς καταγραφής γλυκόζης. 

Μοντέλο Χαρακτηριστικά

Continuous Glucose 
Monitoring System Gold

Μακρά διάρκεια ζωής του αισθητήρα. το πρώτο προϊόν στην αγορά με τις 
περισσότερες μελέτες

GlucoWatch G� Biographer

(αποσύρθηκε σε αναμονή 
νέου προϊόντος)

Μη επεμβατική. 
Μετρησεις  Real-time.
Σήμα κινδύνου για ακραίες τιμές.

Guardian Rτ Glucose 
Monitoring System

Μακρά διάρκεια ζωής του αισθητήρα.  ηχητικό σήμα για ακραίες τιμές. ασύρματο 
σύστημα για Real time αποτελέσματα. Δείχνει τάσεις γλυκαιμίας.

GlucoDay S Όχι συχνή βαθμονόμηση. Επιλογή για αναδρομικά ή realtime στοιχεία. λειτουργεί με 
τεχνική ηλεκτροδίου. Μόνο στην ΕΕ.

Pendra  (αποσύρθηκε) Μη επεμβατική. Μετρά γλυκόζη στο αίμα και όχι στο διάμεσο υγρό.

FreeStyle Navigator 
Continuous Glucose 
Monitor

Μακρά διάρκεια ζωής του αισθητήρα. ηχητικό σήμα  για ακραίες τιμές. Έχει πάρει 
ένδειξη στην ΕΕ, είναι υπό μελέτη στις ηΠα.
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απεικονίζεται μια τριήμερη καταγραφή της γλυκόζης 
με το σύστημα  CGSM GOLD

Τεχνητό πάγκρεας

Από πολλά χρόνια υπάρχει το τεχνητό πάγκρεας 
(biostator) που έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον ως 
ερευνητικό εργαλείο. Είναι χρήσιμο στις μελέτες επί-
δρασης φαρμάκων, στη μέτρηση αντίστασης στην 
ινσουλίνη με τις τεχνικές Clamp, αλλά και στην αντιμε-
τώπιση βαρέως πασχόντων και δύσκολων χειρουργι-
κών επεμβάσεων. Το μέγεθός του περιορίζει τη χρήση 
του μόνο μέσα στα νοσοκομεία.

Φορητό τεχνητό πάγκρεας

 Το φορητό τεχνητό πάγκρεας είναι σύστημα κλειστού 
κυκλώματος που θα προσδιορίζει τη γλυκόζη του αί-
ματος συνεχώς και θα χορηγεί  αυτόματα την κατάλλη-
λη ποσότητα ινσουλίνης.   Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει 
να  αποτελείται από τα εξής μέρη:

1. Έναν αυτόματο μετρητή γλυκόζης με αισθητήρα 
που θα τοποθετείται στο σώμα  είτε υποδορίως είτε 
ενδαγγειακώς. 

2. Το εμφυτεύσιμο σύστημα  συνεχούς χορήγησης 
ινσουλίνης που θα τη χορηγεί είτε υποδορίως είτε εν-
δοφλεβίως.

3.Τον  επεξεργαστή που θα συνδέει (θα υπολογίζει 
και θα αποφασίζει) τον ρυθμό χορήγησης ινσουλίνης 
με το επίπεδο γλυκόζης. 

4. Το  σύστημα ασύρματης επικοινωνίας που θα 
μεταβιβάζει τα επίπεδα γλυκόζης σε ένα monitor το 
οποίο θα βρίσκεται στην επιφάνεια του σώματος. 

Αυτή τη στιγμή διεξάγονται μελέτες στην Ευρώπη 
και τις ΗΠΑ για την κατασκευή συστήματος μικρού με-

εικόνα 2.2.3 Real time Guardian (Medtronic). Σύστημα 
συνεχούς καταγραφής γλυκόζης αίματος.

εικόνα 2.2.2 η συσκευή minimed real time paradigm 
(Medtronic). αντλία ινσουλίνης με ενσωματωμένο σύστημα 
συνεχούς καταγραφής.

εικόνα 2.2.4 Free style Navigator(Abbott) : Σύστημα 
συνεχούς καταγραφής γλυκόζης αίματος (real time).
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γέθους τεχνητού παγκρέατος (closed loop system). Οι 
ασθενείς θα λαμβάνουν αρχικά τη δόση της βασικής  
ινσουλίνης προσδιοριζόμενη από τον υπολογιστή, 
ενώ αυτοί θα προσδιορίζουν τη δόση της γευματικής 
ινσουλίνης. Στη συνέχεια, το σύστημα θα δοκιμαστεί 
αν μπορεί να  προσδιορίσει τη γευματική δόση ιν-
σουλίνης ανταποκρινόμενο κατάλληλα στην αύξηση 
της γλυκόζης. Η αναγνώριση αυτή θα πρέπει να είναι 
αρκετά ευαίσθητη, ώστε η χορήγηση ινσουλίνης να 
γίνεται στην αρχή και όχι στο τέλος του γεύματος, και 
αρκετά ειδική, για να μη χορηγείται ινσουλίνη σε τυ-
χαίες ανόδους της τιμής γλυκόζης,  μη σχετιζόμενες με 
τα γεύματα. Η Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρία έχει 
δημιουργήσει ομάδα εργασίας για το φορητό τεχνητό 
πάγκρεας αναμένοντας προτάσεις για συσκευές που 
θα μπορούσαν να το υλοποιήσουν. Τα υλικά κατασκευ-

ής του φορητού τεχνητού παγκρέατος δεν θα προέρ-
χονται από ζώντες οργανισμούς, αλλά από σιλικόνη, 
πλαστικό και μέταλλο. Όπως γίνεται αντιληπτό, το 
φορητό τεχνητό πάγκρεας θα φέρει επανάσταση στη 
θεραπεία του διαβήτη, η ανάπτυξή του όμως φαίνεται 
ότι ευρίσκεται ακόμη σε πρώιμα στάδια.46

εικόνα 2.2.7  τριήμερη καταγραφή  με το CGMS GOLD 
(Medtronic) από ασθενή του οποίου τα επίπεδα γλυκόζης 
ήταν χαμηλά από 1�.00-�1.00 και υψηλά από 11.00 μέχρι 
και 1�.�0

εικόνα 2.2.5 Glucoday S (Μenarini). Σύστημα συνεχούς 
καταγραφής γλυκόζης αίματος.

εικόνα 2.2.6 η συσκευή CGSM  Gold συνεχούς 
καταγραφής γλυκόζης αίματος.
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3.1 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ-ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ 
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 
Φ. Σουγιουλτζόγλου και Δ. Καραμήτσος

O ΣΔ τύπου 1, όπως τελευταία καθιερώθηκε να απο-
καλείται, είναι το πιο συχνό χρόνιο νόσημα σε παιδιά, 
εφήβους και νεαρούς ενήλικες. H παλαιότερη ονο-
μασία νεανικός διαβήτης εγκαταλείφθηκε, διότι έγινε 
αντιληπτό ότι περιπτώσεις σακχαρώδη διαβήτη με 
εξαρχής ανάγκη ινσουλινοθεραπείας, που αποκαλού-
σαμε νεανικό διαβήτη, εμφανίζονται σε οποιαδήποτε 
ηλικία (σχήμα 3.1.1). H συχνότητά του ΣΔ τύπου 1 
ποικίλλει από χώρα σε χώρα και από έθνος σε έθνος, 
παρουσιάζει δε παγκοσμίως αύξηση της τάξης του 3% 
ετησίως.1

Eπιπλέον, φάνηκε ότι και ο ΣΔ τύπου 1 έχει αρκετή 
αιτιολογική ετερογένεια.2 Στην έρευνα της αιτιολογίας 
του συνέβαλαν η επιδημιολογία, η γενετική, η ανοσο-
λογία και η ιολογία χάρη στις οποίες έγινε ιδιαίτερα 
μεγάλη πρόοδος μετά το 1970. Σήμερα έχουν συσσω-
ρευθεί πολλά στοιχεία γενετικής και έχουν γίνει πολλές 
παρατηρήσεις για τη σημασία των HLA αντιγόνων 
(Human Leucocytes Antigen), της αυτοανοσοποίησης 
και της συμμετοχής περιβαλλοντικών παραγόντων 
στην αιτιολογία του ΣΔ τύπου 1. Η αύξηση της συ-
χνότητάς του, ιδίως σε ηλικίες μικρότερες των 5 ετών, 
πιθανώς υποδηλώνει αυξανόμενη συμμετοχή περι-
βαλλοντικών παραγόντων που επιδρούν στα πρώτα 
χρόνια της ζωής. 3

 Γενετικά δεδομένα
Όταν διαγιγνώσκεται ΣΔ τύπου 1 σε ένα νεαρό άτο-
μο, το συνηθέστερο φαινόμενο είναι να μην υπάρχει 
κληρονομικό αναμνηστικό ινσουλινοεξαρτώμενου 
διαβήτη στην οικογένεια. Aπό την άλλη πλευρά, όταν 
ένα άτομο έχει ΣΔ τύπου 1, η πιθανότητα να εμφανίσει 
διαβήτη απόγονός του είναι μεγαλύτερη απ’ ό,τι αν 
δεν υπήρχε διαβήτης στον γονέα. Yπάρχουν δημοσι-
εύσεις σύμφωνα με τις οποίες, όταν ο πατέρας έχει ΣΔ 
τύπου 1, τα τέκνα εμφανίζουν ινσουλινοεξαρτώμενο 

διαβήτη πριν από την εφηβεία σε ποσοστό 5-6%, ενώ 
αν είναι διαβητική η μητέρα, το ποσοστό των τέκνων 
με διαβήτη είναι μικρότερο, δηλαδή 2-3%.4-6 Για τα ευ-
ρήματα αυτά δεν υπάρχουν προς το παρόν πειστικές 
εξηγήσεις (πίνακας 3.1.1).

Ο κίνδυνος να εμφανίσουν επίσης διαβήτη τα αδέλ-
φια ατόμων με ΣΔ τύπου 1 εξαρτάται και από το αν 
έχουν HLA ταυτότητα με τον πάσχοντα. H μέση συ-
χνότητα ΣΔ στα αδέλφια είναι 6-8%, που αυξάνεται 
σε 12% όταν υπάρχει HLA ταυτότητα (πίνακας 3.1.1). 
Από τη μεγάλη σειρά διαβητικών μονοωογενών διδύ-
μων (200 ζεύγη, 147 τύπου 1, 53 τύπου 2) του King’s 
College Hospital του Λονδίνου διαπιστώθηκε ότι, όταν 
έπασχε ο ένας αδελφός από ΣΔ τύπου 1, μόνο στο 
54% των ζευγών έπασχε και ο άλλος αδελφός. Αντί-
θετα, στα ζεύγη με ΣΔ τύπου 2 έπασχαν σε ποσοστό 
σχεδόν 90% και οι δύο αδελφοί. 7

Συμπεραίνεται, λοιπόν, ότι, ενώ κληρονομείται η 

3
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σχήμα 3.1.1 ηλικία διάγνωσης ΣΔ τύπου 1 μεταξύ ��0 
ασθενών. η μεγαλύτερη συχνότητα είναι περί την εφηβεία 
(προσωπική στατιστική).

ñ MÔÓÔˆÔÁÂÓ‹˜ ‰›‰˘ÌÔ˜ 30-50%

ñ HLA Ù·˘ÙfiÛËÌÔ˜ ·‰ÂÏÊfi˜ 12%

ñ A‰ÂÏÊfi˜ ÌË Ù·˘ÙfiÛËÌÔ˜ HLA 6%

ñ T¤ÎÓ· ·fi ‰È·‚ËÙÈÎfi ·Ù¤Ú· 6%

ñ T¤ÎÓ· ·fi ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÌËÙ¤Ú· 2%

›Ó·Î·˜ 3.1  K›Ó‰˘ÓÔ˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 ÛÂ ÓÂ·Ú‹ Ë-
ÏÈÎ›·.
πίνακας 3.1.1 Κίνδυνος εμφάνισης ΣΔ τύπου 1 σε 
νεαρή ηλικία.

ñ MÔÓÔˆÔÁÂÓ‹˜ ‰›‰˘ÌÔ˜ 30-50%

ñ HLA Ù·˘ÙfiÛËÌÔ˜ ·‰ÂÏÊfi˜ 12%

ñ A‰ÂÏÊfi˜ ÌË Ù·˘ÙfiÛËÌÔ˜ HLA 6%

ñ T¤ÎÓ· ·fi ‰È·‚ËÙÈÎfi ·Ù¤Ú· 6%

ñ T¤ÎÓ· ·fi ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÌËÙ¤Ú· 2%

›Ó·Î·˜ 3.1  K›Ó‰˘ÓÔ˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 ÛÂ ÓÂ·Ú‹ Ë-
ÏÈÎ›·.

ñ MÔÓÔˆÔÁÂÓ‹˜ ‰›‰˘ÌÔ˜ 30-50%

ñ HLA Ù·˘ÙfiÛËÌÔ˜ ·‰ÂÏÊfi˜ 12%

ñ A‰ÂÏÊfi˜ ÌË Ù·˘ÙfiÛËÌÔ˜ HLA 6%

ñ T¤ÎÓ· ·fi ‰È·‚ËÙÈÎfi ·Ù¤Ú· 6%

ñ T¤ÎÓ· ·fi ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÌËÙ¤Ú· 2%

›Ó·Î·˜ 3.1  K›Ó‰˘ÓÔ˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 ÛÂ ÓÂ·Ú‹ Ë-
ÏÈÎ›·.

ñ MÔÓÔˆÔÁÂÓ‹˜ ‰›‰˘ÌÔ˜ 30-50%

ñ HLA Ù·˘ÙfiÛËÌÔ˜ ·‰ÂÏÊfi˜ 12%

ñ A‰ÂÏÊfi˜ ÌË Ù·˘ÙfiÛËÌÔ˜ HLA 6%

ñ T¤ÎÓ· ·fi ‰È·‚ËÙÈÎfi ·Ù¤Ú· 6%

ñ T¤ÎÓ· ·fi ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÌËÙ¤Ú· 2%

›Ó·Î·˜ 3.1  K›Ó‰˘ÓÔ˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 ÛÂ ÓÂ·Ú‹ Ë-
ÏÈÎ›·.

ñ MÔÓÔˆÔÁÂÓ‹˜ ‰›‰˘ÌÔ˜ 30-50%

ñ HLA Ù·˘ÙfiÛËÌÔ˜ ·‰ÂÏÊfi˜ 12%

ñ A‰ÂÏÊfi˜ ÌË Ù·˘ÙfiÛËÌÔ˜ HLA 6%

ñ T¤ÎÓ· ·fi ‰È·‚ËÙÈÎfi ·Ù¤Ú· 6%

ñ T¤ÎÓ· ·fi ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÌËÙ¤Ú· 2%

›Ó·Î·˜ 3.1  K›Ó‰˘ÓÔ˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 ÛÂ ÓÂ·Ú‹ Ë-
ÏÈÎ›·.



Κεφάλαιο � - αιτιολογία - Παθογένεια του Σακχαρώδη Διαβήτη • �1

προδιάθεση να εμφανιστεί ΣΔ τύπου 1, δεν είναι δυνα-
τόν μόνη της να προκαλέσει νόσο χωρίς τη συμβολή 
άλλων εξωγενών παραγόντων που δρουν στο κατάλ-
ληλο έδαφος. Θεωρήθηκε ότι η γενετική μειονεκτικό-
τητα αφορά στην κινητοποίηση μηχανισμού αυτοανο-
σοποίησης ως απάντηση σε παράγοντες εξωγενείς ή 
ενδογενείς. Στους εξωγενείς περιλαμβάνονται διαιτητι-
κοί παράγοντες και διάφορες ιώσεις στους οποίους θα 
γίνει εκτενής αναφορά παρακάτω. 

Περισσότερο φως στο θέμα της γενετικής του ΣΔ 
τύπου 1 έριξε η συσχέτιση του διαβήτη με ορισμένα 
αντιγόνα ιστοσυμβατότητας (HLA). Tα HLA συμμετέ-
χουν στην ανοσιακή αναγνώριση σε συνεργασία με τα 
αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα και κατά συνέπεια 
έχουν σημαντικό ρόλο στην ανοσία και αυτοανοσία. 
Πρώτος ο Nerup και συν. συσχέτισε την ύπαρξη HLA 
B8 και Β15 με αυξημένη προδιάθεση για ΣΔ τύπου 1.8 
Από τότε ακολούθησαν πολλές εργασίες και σήμερα 
γνωρίζουμε ότι κύρια συσχέτιση υπάρχει μεταξύ των 
HLA DR3 και DR4. O σχετικός κίνδυνος (relative risk) 
νόσησης είναι 4-5 φορές μεγαλύτερος σε άτομα που 
φέρουν το ένα αντιγόνο DR3 ή DR4, ενώ σε άτομα που 
φέρουν και τα δύο αντιγόνα (DR3 + DR4) ο σχετικός 
κίνδυνος είναι πολύ μεγαλύτερος (20-40 φορές). Αντί-
θετα, ελάχιστα περιστατικά ΣΔ τύπου 1 έχουν παρατη-
ρηθεί σε άτομα με HLA DR2, γεγονός που υποδηλώνει 
προστατευτική δράση του DR2 στην εμφάνιση ΣΔ τύ-
που 1.9 Ωστόσο, το DR2 δεν φάνηκε να ασκεί προστα-
τευτική επίδραση σε ελληνική μελέτη από την ομάδα 
του Mπαρτσόκα.10

 Mε την προσθήκη και των HLA DQ στην έρευνα, 
διαπιστώθηκε ότι οι διαβητικοί τύπου 1 (Kαυκάσιας 
φυλής) φέρουν συχνότερα τα HLA DR3, DR4 καθώς 
και DQ2, DQ8. Tελευταία διαπιστώθηκε ότι, αν υπάρχει 
ασπαρτικό οξύ στη θέση 57 (Asp57) της N-τελικής B-1 
περιοχής της Β αλυσίδας του HLA-DQ, παρατηρείται 
αντίσταση στην εμφάνιση ΣΔ τύπου 1, ενώ αντίθετα 
παρατηρείται αυξημένη προδιάθεση, όταν το ασπαρτι-
κό οξύ έχει αντικατασταθεί από αλανίνη, βαλίνη ή σε-
ρίνη.11 Mερικά άτομα, ωστόσο, εμφανίζουν ΣΔ τύπου 
1 παρά την παρουσία Asp 57 στη Β αλυσίδα του DQ. H 
απουσία ενός αρνητικά φορτισμένου Asp57 σχετίζεται 
με ιδιαίτερη δεσμευτική ικανότητα των πεπτιδίων αυ-
τών, η οποία μπορεί να επηρεάζει την αιτιοπαθογένεια 
της νόσου.*

Τα τελευταία χρόνια πάντως υπάρχουν ενδείξεις 
ότι η αναλογία των ατόμων με HLA υψηλού κινδύνου 
ελαττώνεται μεταξύ των νεοδιαγνωσθέντων διαβητι-
κών τύπου 1, ενώ η αναλογία αυτών με HLA χαμηλού 
κινδύνου ή ακόμη και προστατευτικά HLA έχει αυξη-
θεί.13,14

 Αυτές οι ενδείξεις πιθανώς δείχνουν ισχυρότερη 

επίδραση εξωγενών παραγόντων με αποτέλεσμα 
εκδήλωση κλινικού ΣΔ τύπου 1 και σε άτομα χωρίς 
γενετική προδιάθεση.

Ο μηχανισμός με τον οποίο τα HLA αντιγόνα συσχε-
τίζονται με τον ΣΔ τύπου 1 δεν είναι απόλυτα διευ-
κρινισμένος. Παλαιότερα διατυπώθηκε η θεωρία της 
σύνδεσης ορισμένου HLA αντιγόνου με το γονίδιο που 
καθορίζει την ανοσολογική απάντηση του ατόμου σε 
αντιγονικά ερεθίσματα.15 Σήμερα υποστηρίζεται ότι 
στα B κύτταρα των ατόμων που εμφανίζουν ΣΔ τύ-
που 1 υπάρχει, γενετικά ή επίκτητα, κατά παρέκκλιση 
(aberrant) έκφραση των συγκεκριμένων HLA στην επι-
φάνεια των B κυττάρων, η οποία προκαλεί γένεση αυ-
τοαντισωμάτων.16 Στη διαδικασία της αυτοανοσοποί-
ησης τελικά γίνεται ενεργοποίηση Τ λεμφοκύτταρων, 
που μετατρέπονται σε κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα 
(CD8+), και Β λεμφοκυττάρων, τα οποία παράγουν 
αντισώματα έναντι των B κυττάρων των νησιδίων. 
Έτσι, τόσο η κυτταρική όσο και η χυμική ανοσία 
συμβάλλουν μαζί στην καταστολή ή τη βλάβη των B 
κυττάρων των νησιδίων, με τελικό αποτέλεσμα την 
ελάττωση της έκκρισης ινσουλίνης και την εμφάνιση 
του διαβητικού συνδρόμου.17 Kυτταροτοξικά λεμφο-
κύτταρα και αντισώματα καταστρέφουν εκλεκτικά τα 
B κύτταρα των νησιδίων του παγκρέατος και όχι άλλα 
κύτταρα. Όταν ο διαβήτης γίνεται κλινικά έκδηλος, έχει 
καταστραφεί το 80-90% περίπου των B κυττάρων. 

Mε την πρόοδο που συντελέστηκε τα τελευταία χρό-
νια στη γονιδιακή ανάλυση, εκτός από τα HLA αντιγό-
να, ανευρίσκονται συσχετίσεις του ΣΔ τύπου 1 και με 
διάφορα άλλα γονίδια. Tο πρώτο που συσχετίστηκε 
είναι το IDDM218 και εντοπίστηκε στο χρωμόσωμα 
11p15.5.

Αυξανόμενο ενδιαφέρον υπάρχει τελευταία και για το 
γονίδιο CTLA-4 (cytotoxic T lymphocyte associated-4), 
το οποίο φαίνεται να παίζει ρυθμιστικό ρόλο στη δρά-
ση των Τ λεμφοκυττάρων.19

H έρευνα συνεχίζεται εντατικά στον τομέα αυτό και 
τα μέχρι τώρα ευρήματα συνοψίζονται στον πίνακα 
3.1.2.20 

* Σύμφωνα με πρόσφατη εργασία των Zamani και Cassiman12 η συνολι-
κή εξέταση της βιβλιογραφίας για τις HLA συσχετίσεις με την εμφά-
νιση ΣΔ τύπου 1 έδειξε τα εξής: Tο DRbeta1 Lys71+ αλλήλιο παρέχει 
τον μέγιστο σχετικό κίνδυνο για ΣΔ τύπου 1 στους Bέλγους, Δανούς, 
Έλληνες, Tαϊβανέζους, Kινέζους, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με τους 
Nορβηγούς, Σαρδηνούς και Aλγερινούς. Όσον αφορά στην πρόβλε-
ψη εμφάνισης διαβήτη τύπου 1 (προβλεπτική αξία, ειδικότητα και ευ-
αισθησία) φάνηκαν σε όλους τους πληθυσμούς που μελετήθηκαν τα 
εξής: η ευαισθησία της εξέτασης για DRbeta1Lys71+ ήταν μικρότερη 
απ’ ό,τι για DQalpha1Ag52+ και DQbeta1Asp57(-), ενώ η εξέταση για 
DRbeta1Lys71+ ήταν πιο ειδική από την εξέταση για DQbeta1Asp 
(-) και DQalpha1Arg52+ και ότι το αλλήλιο DRbeta1Lys71+ είχε 
ισχυρότερη προβλεπτική αξία απ’ ό,τι το DQalpha1Arg52+ και το 
DQbeta1Asp57(-).
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O ακριβής ρόλος των γονιδίων αυτών εξακολουθεί 
να ερευνάται και, δεδομένου ότι η γονιδιακή ιατρι-
κή εξελίσσεται ραγδαία, συνεχώς προκύπτουν νέα 
στοιχεία, που όμως η κατανόησή τους απαιτεί μεγάλη 
εξειδίκευση και η παράθεσή τους είναι περιττή για 
τον μέσο αναγνώστη. Eπιπλέον, δεν συμφωνούν όλες 
οι έρευνες στα ευρήματά τους. Για παράδειγμα, είναι 
διερευνητέο το γιατί η συσχέτιση του γονιδίου IDDM3 
σε Δανούς δεν επιβεβαιώθηκε σε Aμερικανούς και 
Iταλούς.23-25

Παρόμοια διάσταση ευρημάτων υπάρχει και για 
άλλα γονίδια. Eπομένως, προς το παρόν δεν μπορούμε 
να θεωρήσουμε ότι υπάρχει πλήρης και σαφής γνώση 
για τα γονίδια αυτά και τον ρόλο τους στην αιτιολογία 
του ΣΔ τύπου 1.

 Aυτοανοσοποίηση
Η συμμετοχή αυτοανοσοποιητικών μηχανισμών στην 
αιτιολογία του ΣΔ τύπου 1 θεωρείται, σήμερα, βέβαιη, 
αν και παραμένουν μερικά σημεία προς διευκρίνιση. 
H γνώση στο θέμα αυτό ακολούθησε την εξής πο-
ρεία. Στη δεκαετία του 1970 διαπιστώθηκε ότι άτομα 
που έπασχαν από διαβήτη και άλλα πολυενδοκρινι-
κά νοσήματα είχαν στο αίμα τους αντισώματα που 
χαρακτηρίστηκαν ως αντινησιδιακά (ICA, Islets Cells 
Antibodies)26 και ότι ποσοστό 80% των διαβητικών 
τύπου 1 είχαν στο αίμα τους αντισώματα έναντι των 
νησιδίων του παγκρέατος μέσα στον πρώτο χρόνο 
από τη διάγνωση. Ύστερα από αρκετά χρόνια διαβήτη, 
μόνο 20% των ασθενών είχαν παραμένοντα θετικά τα 
ICA και θεωρείται ότι αυτή η ομάδα διαβητικών που 
συνήθως φέρουν τα HLA Β8, HLA DR3 έχει μία ιδιαί-

τερη αυτοανοσοποιητική αιτιολογία.27 Tα αντισώματα 
αυτά (ICA) διαπιστώθηκε ότι είναι αντικυτταροπλασμι-
κά αντισώματα, χωρίς ειδικότητα στα B κύτταρα, διότι 
στρέφονται εναντίον όλων των τύπων κυττάρων των 
νησιδίων. H προγνωστική σημασία των ICA είναι μι-
κρή. O φθορισμός των νησιδίων στη διαπίστωση των 
ICA είναι γενικός και αφορά τόσο στα B όσο και στα 
A κύτταρα. Επειδή, όμως, τα A κύτταρα των νησιδίων 
δεν καταστρέφονται στον ασθενή με ΣΔ τύπου 1, τα 
αντισώματα αυτά δεν είναι κυτταροτοξικά. Στον ΣΔ 
τύπου 1 έχει αποδειχτεί ότι η λειτουργία των άλλων 
τύπων κυττάρων των νησιδίων, πλην των B κυττάρων, 
διατηρείται ανέπαφη. Θεωρείται επομένως πιθανό ότι 
τα ICA είναι δευτερογενές ανοσολογικό φαινόμενο σε 
βλάβη που προηγήθηκε στα κύτταρα των νησιδίων 
και ότι δεν είναι κυτταροτοξικά. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις τα ICA εξαφανίζονται με την πάροδο του 
χρόνου.

Η συνύπαρξη του ΣΔ τύπου 1 με άλλα αυτοανοσο-
ποιητικά νοσήματα –που αποτέλεσε και το ερέθισμα 
για τη σχετική έρευνα– καλύπτει μικρό ποσοστό 
περιπτώσεων ΣΔ τύπου 1 και τα άτομα αυτά έχουν 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Aυτές οι περιπτώσεις δι-
αβήτη παρατηρούνται συχνότερα σε γυναίκες και 
εμφανίζονται συνήθως κατά το 30ο-35ο έτος της ηλι-
κίας τους. Ορισμένοι αποκαλούν αυτή τη μορφή ΣΔ 
τύπου 1Β και άλλοι LADA (Latent Associated Diabetes 
Autoimmunity), δηλαδή λανθάνοντα αυτοανοσοποιη-
τικό διαβήτη.28

 Mετά την ανακάλυψη των ICA, διαπιστώθηκαν και 
αντισώματα που στρέφονται εναντίον της επιφάνειας 
των B κυττάρων (Islet Cells Surface Antibodies, ICSA) 

πίνακας 3.1.2 Συσχετίσεις γονιδίων με προδιάθεση για ΣΔ τύπου 1. αναφέρεται το υψηλότερο αναφερόμενο LOD σκορ 
για τον συνδεόμενο γενετικό δείκτη.�0 �1 ��

Γονίδιο Χρωμόσωμα Γονιδιακή Θέση Αναφερόμενη σχέση

IDDM1 �p�1 HLA (DRB1, DQB1) �,�
IDDM� 11p1�.� TH/VNTR/INS ClassIII �,1
IDDM� 1�q�� D1�S10�(10�) 0,�
IDDM� 11q1� FGF�,D11S1��� �,�
IDDM� �q�� ESR 1,�
IDDM� 1�q�1 D1�S���(�)/A1�1,� �,�
IDDM� �q�1 D��S1�� 1,�
IDDM � �q�� D�S��1 1,�
IDDM� �q�1-q�� D�S1�0� �,�
IDDM10 10p11 D10S1�� (�) �,1
IDDM11 1�q��.�-q�1 D1�S�� �,�
IDDM1� �q�� CTLA-� (G) �,�
IDDM1� �q�� D�S1�� �,�
IDDM1� �q�1 D�S��� �,��
IDDM1� 10q�� D10S��� �,��
IDDM1� �q�1,� IL1�B ;
VNTR = Variable Number of Tandem Repeat
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και παρατηρούνται σε αυξημένο ποσοστό, πολύ 
κοντά, χρονικά, στην έναρξη των συμπτωμάτων ΣΔ 
τύπου 1.29 Τα αντισώματα αυτά φάνηκε να είναι κυττα-
ροτοξικά αντισώματα με εκλεκτικότητα στα B κύτταρα 
των νησιδίων.30 Ωστόσο, βρέθηκαν ICSA σε συγγενείς 
πρώτου βαθμού ασθενών με ΣΔ τύπου 1, χωρίς να 
υπάρχει στα άτομα αυτά σακχαρώδης διαβήτης. Κατά 
συνέπεια η αξία των ICSA στην κλινική πράξη, περιο-
ρίστηκε.

Tα τελευταία χρόνια βρέθηκαν και άλλοι τύποι αυ-
τοαντισωμάτων που σχετίζονται με την αιτιολογία του 
ΣΔ τύπου 1. Aυτά είναι τα εξής:

• Aντι-GAD, που είναι αντίσωμα έναντι της αποκαρ-
βοξυλάσης του γλουταμινικού οξέος (Glutamic Acid 
Decarboxylase).31-34

• Aντι-τυροσινοφωσφατάσης (IA2).35-37

• Aντι-ινσουλινικά.38-39

Σήμερα δεν υπάρχει πλέον αμφιβολία ότι ο ΣΔ τύ-
που 1 είναι νόσημα αυτοανοσοποιητικής αιτιολογίας 
και οι ενδείξεις γι’ αυτό συνοψίζονται στον πίνακα 
3.1.3.40

Στη μονοκυτταρική διήθηση των νησιδίων του πα-
γκρέατος περιλαμβάνονται ως προεξάρχοντα κύτταρα 
κυρίως μακροφάγα και CD8+ T λεμφοκύτταρα. 

Στα χρόνια που προηγούνται της κλινικής εμφάνισης 
του ΣΔ τύπου 1, μπορεί να διαπιστωθούν στο περιφε-
ρικό αίμα ανοσιακές και μεταβολικές διαταραχές. Έτσι 
ανιχνεύονται οι παραπάνω τύποι αυτοαντισωμάτων 
και μειώνεται βαθμιαία η πρώτη φάση έκκρισης ινσου-
λίνης. Aπό τα αυτοαντισώματα, τα GAD, IA-2 και τα IAA 

είναι τα πλέον σημαντικά και σε αυτά θα αναφερθούμε 
αναλυτικά στη συνέχεια.

Aντισώματα IA-2 

Tο γονίδιο της τυροσινοφωσφατάσης-2 εντοπίζεται 
στο χρωμόσωμα 7q36 και η ανάλυση του DNA έδειξε 
ότι αποτελείται από 979 αμινοξέα που αποτελούν μια 
διαμεμβρανική πρωτεΐνη.45,46 H λειτουργία της IA-2 στο 
B κύτταρο δεν έχει διευκρινιστεί. O ορός διαβητικών 
ασθενών αντιδρά μόνο με το ενδοκυττάριο τμήμα της 
πρωτεΐνης. Έχουν διαπιστωθεί δύο περιοχές (επίτοποι) 
όπου γίνεται η δέσμευση με το αντίσωμα. Aυτές είναι 
στα αμινοξέα 604-776 (40%) και 771-979 (95%). H δι-
άταξη του μορίου στον χώρο καθορίζει σε σημαντικό 
βαθμό την αντίδραση.47 Έχει βρεθεί ότι περίπου 65% 
των νεοδιαγνωσθέντων ασθενών με ΣΔ τύπου 1 έχουν 
αυτοαντισώματα στην IA-2 έναντι μόνο 2,5% που 
βρίσκονται σε φυσιολογικά άτομα.47-51 H ανεύρεση 
των αντισωμάτων IA-2 είναι συχνότερη στις μικρότε-
ρες ηλικίες και στους ασθενείς με HLA DR4 και HLA 
DQA1*030 - DQB1*0302.52,53 Mετά τον πρώτο χρόνο 
από τη διάγνωση, η συχνότητα ανεύρεσης IA-2 αντι-
σωμάτων αρχίζει να μειώνεται.52

Tα T λεμφοκύτταρα του περιφερικού αίματος των 
συγγενών ασθενών με ΣΔ τύπου 1 αντιδρούν με επίτο-
πο του IA-2 (αμινοξέα 805-820), δεσμευμένα στο HLA 
DR4(*0401), και ο επίτοπος αυτός έχει 56% ταυτότητα 
με την πρωτεΐνη VP7 του ροταϊού που προσβάλλει τον 
άνθρωπο.54

H πρωτεΐνη τυροσινοφωσφατάση-2 θα μπορούσε 
να είναι ο στόχος της ανοσιακής απάντησης που κατα-
στρέφει τα ινσουλινοπαραγωγά κύτταρα. Ωστόσο, τα 
αντισώματα IA-2 θα μπορούσε να είναι και αποτέλε-
σμα της καταστροφής των B κυττάρων.

Aντισώματα GAD

H αποκαρβοξυλάση του γλουταμινικού οξέος έχει βρε-
θεί στα νεύρα και στα κύτταρα των νησιδίων και έχει 
ταυτοποιηθεί σε δύο μορφές, τις GAD65 και GAD67, με 
μοριακά βάρη 65.000 και 67.000 αντίστοιχα.47 Oι δύο 
μορφές κωδικοποιούνται από διαφορετικά γονίδια 
που βρίσκονται στο χρωμόσωμα 3 και 10, αντίστοι-
χα. Tο GAD65 είναι ο τύπος που προεξάρχει στα B 
κύτταρα. Oι επίτοποι που δεσμεύονται στο αντίσωμα 
GAD65 έχουν χαρτογραφηθεί στην τελική C-περιοχή 
(αμινοξέα 450-585) και στη μεσαία περιοχή (αμινοξέα 
245-449).47

Aυτοαντισώματα έναντι του GAD βρίσκονται στο 
75-85% των περιπτώσεων ΣΔ τύπου 1 πρόσφατης δι-
άγνωσης. H συχνότητα ανεύρεσής τους αυξάνεται με 
την ηλικία διάγνωσης και απαντώνται συχνότερα σε 
άτομα που φέρουν το HLA DR3.52-56
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To GAD65, συγκρινόμενo με άλλα αυτοαντιγόνα, δι-
αφέρει κατά το ότι τείνει να παραμένει θετικό για πε-
ρισσότερα χρόνια στον ορό των ασθενών με ΣΔ τύπου 
1, μετά τη διάγνωση της νόσου.57

Στον ΣΔ τύπου 2 πρόσφατης έναρξης ανιχνεύονται 
σε ποσοστό 10-20% αντινησιδιακά αντισώματα και 
μεταξύ αυτών και GAD.58,59 Tο ποσοστό ανεύρεσης θε-
τικών αντισωμάτων GAD σε ΣΔ τύπου 2 έχει την τάση 
να μειώνεται, όσο αυξάνεται η ηλικία διάγνωσης, και 
πέφτει στο 7% σε ηλικίες 60-65 ετών.59 Oι ασθενείς αυ-
τοί δεν ήταν παχύσαρκοι, είχαν την υψηλότερη HBA1c 
και τη χαμηλότερη έκκριση ινσουλίνης. Oι ασθενείς με 
θετικά GAD, σε μεγάλο ποσοστό, χρειάζονται ινσουλί-
νη στα πρώτα 6 χρόνια από τη διαπίστωσή τους. Aυτοί 
οι ασθενείς είναι προφανώς βραδείας εξέλιξης διαβη-
τικοί τύπου 1, που εκλαμβάνονται κακώς σαν ασθενείς 
με ΣΔ τύπου 2. Tα GAD ανιχνεύονται και σε ποσοστό 
5% των γυναικών με ΣΔ κύησης.60 Λεμφοκύτταρα του 
περιφερικού αίματος από ασθενείς με ΣΔ τύπου 1 
μπορεί να αντιδρούν με πεπτίδια του GAD, αν και όχι 
ιδιαίτερα έντονα.61

H παθογενετική σημασία των GAD αντισωμάτων 
είναι ακόμη υπό έρευνα. H ανοσοαπάντηση στο GAD 
μπορεί να είναι ευθέως εμπλεκόμενη στη διαδικασία 
της καταστροφής των B κυττάρων ή απλά να εμφα-
νίζεται ως συνοδό φαινόμενο που προκαλείται από 
ανοσοδιέγερση, η οποία οφείλεται σε τμηματικά 
αντιγόνα που ελευθερώνονται από τα κατεστραμμένα 
B κύτταρα. Στην παρουσίαση του θέματος της συμ-
μετοχής των ιών στην αιτιοπαθογένεια του ΣΔ τύπου 
1 θα αναφερθούμε και σε θέματα μοριακής μίμησης 
αλληλουχίας αμινοξέων των GAD και των ιών.

Tα αντινσουλινικά αντισώματα (ΙΑΑ) 

Πρόσφατες εργασίες υποδεικνύουν την ινσουλίνη ως 
ένα πρωτεύον αυτοαντιγόνο, το οποίο είναι κριτικά ση-
μαντικό για την ανάπτυξη του ΣΔ τύπου 1. Το εύρημα 
αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η επαγωγή ανοχής 
στην ινσουλίνη μπορεί να προστατέψει άτομα που βρί-

σκονται σε κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου.38

Περίπου το 50% των ατόμων με πρόσφατη διάγνω-
ση ΣΔ τύπου 1 εμφανίζουν αντινσουλινικά αντισώ-
ματα, πριν ακόμη αρχίσουν ινσουλινοθεραπεία. Aυτά 
βρίσκονται συχνότερα θετικά στα παιδιά και ιδιαίτερα 
σε ηλικίες μικρότερες των 5 ετών. Eίναι χρήσιμα στην 
πρόβλεψη για μελλοντική εμφάνιση ΣΔ τύπου 1 στα 
μικρά παιδιά.39

Tο αντίσωμα IA-2 βρίσκεται συχνότερα σε άτομα 
που φέρουν το HLA DR4 όπως και τα IAA, ενώ το αντί-
σωμα GAD απαντά συχνότερα σε άτομα που φέρουν 
το HLA DR3. To HLA DR3 συνδέεται συχνότερα και με 
τις πολυενδοκρινοπάθειες.47

Στις περισσότερες περιπτώσεις ΣΔ τύπου 1 μπορεί 
να θεωρηθεί ότι συμμετέχουν, σε άλλοτε άλλο βαθμό, 
τρεις παράγοντες : η γενετική προδιάθεση, οι ιώσεις 
και η αυτοανοσοποιητική εξεργασία. Έτσι, σε άτομο 
που έχει γενετική προδιάθεση, μία ίωση μπορεί να 
προκαλέσει κινητοποίηση του μηχανισμού της αυτοα-
νοσοποίησης, η οποία στρέφεται εναντίον των B κυτ-
τάρων (σχήμα 3.1.2). H αυτοανοσοποιητική εξεργασία 
είναι βραδεία σε εξέλιξη και μπορεί να περάσουν αρ-
κετά χρόνια μέχρι την κλινική εκδήλωση του διαβήτη. 
Διαδοχικές ιώσεις, κατά διαστήματα, επιταχύνουν την 
καταστροφή των B κυττάρων. Oι ιοί αυτοί μπορεί να 
είναι ίδιοι ή συγγενή στελέχη (σχήμα 3.1.3). H εμπλοκή 
των ιών στην αυτοανοσοποιητική εξεργασία εξηγεί-
ται με τις παρακάτω θεωρίες, κατά τους Atkinson και 
MacLaren (σχήμα 3.1.4).62

α) Ένα κύτταρο του οργανισμού (πάντως όχι B κύτ-
ταρο νησιδίων) προσβάλλεται από έναν ιό, του οποίου 
κάποια αλληλουχία αμινοξέων ομοιάζει με πρωτεΐνη 
της επιφάνειας των B κυττάρων (μοριακή μίμηση), π.χ. 
της GAD64. Tο κύτταρο που μολύνθηκε παρουσιάζει 
το αντιγόνο του ιού στον υποδοχέα ενός κυτταρο-
τοξικού T λεμφοκυττάρου (CD8+) με τη βοήθεια των 
HLA τάξης I. Στη συνέχεια, τα ευαισθητοποιημένα T 
λεμφοκύτταρα CD8+ στρέφονται κατά των αντιγόνων 
και από “λάθος”, λόγω μοριακής μίμησης, καταστρέ-

ICA 81 95 43 96

IAA 25 97 29 97

GAD abs 69 96 42 99

IA-2 abs 69 98 55 99

GAD Î·È/‹ IA-2 81 98 41 99

ŒÓ· ·ÓÙ›ÛˆÌ· 3 94 2 96

¢‡Ô ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· 9 99 25 96

3 ‹ 4 ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· 72 98 66 99

›Ó·Î·˜ 3.4  ¶Úfi‚ÏÂ„Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ·ÓÙÈÛˆÌ¿ÙˆÓ.56

¢Â›ÎÙË˜ ∂˘·ÈÛıËÛ›· (%) ∂È‰ÈÎfiÙËÙ· (%) £ÂÙÈÎ‹ ∞ÚÓËÙÈÎ‹
ÚÔÁÓˆÛÙÈÎ‹ ·Í›· ÚÔÁÓˆÛÙÈÎ‹ ·Í›·

πίνακας 3.1.4 Πρόβλεψη εμφάνισης ΣΔ τύπου 1 με τη χρήση προσδιορισμών διαφόρων αντισωμάτων. ��
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φουν τα B κύτταρα. Παράλληλα, τα μακροφάγα, που 
έχουν επίσης φαγοκυτταρώσει τον ιό, παρουσιάζουν 
το αντιγόνο του ιού, με τη βοήθεια των HLA τάξης 
II, στα βοηθητικά T λεμφοκύτταρα (CD4+), τα οποία 
ενεργοποιούμενα διεγείρουν τα B λεμφοκύτταρα 
στην παραγωγή αντισωμάτων. Aυτά, όμως, λόγω της 
μοριακής ομοιότητας που αναφέρθηκε, είναι αυτοα-
ντισώματα και στρέφονται εναντίον πρωτεϊνών των B 
κυττάρων. Tα αυτοαντισώματα αυτά συμβάλλουν στην 
καταστροφή των B κυττάρων, αλλά είναι και δείκτες 
της αυτοανοσοποιήσης.62

β) Ένα B κύτταρο νησιδίου του παγκρέατος προ-
σβάλλεται από έναν ιό. Tο προσβεβλημένο κύτταρο 
εκκρίνει κυτοκίνες και διάφορες μεσολαβητικές ουσίες 
που συμβάλλουν στην κινητοποίηση της φλεγμονής, 
οπότε προσελκύονται τα κύτταρα της φλεγμονής στα 
νησίδια και αρχίζει μια φλεγμονώδης αντίδραση. Tα 
μακροφάγα φαγοκυτταρώνουν τον ιό· τότε, τόσο τα B 
κύτταρα των νησιδίων όσο και τα μακροφάγα παρου-
σιάζουν τα αντιγόνα του ιού στα CD8 και CD4 αντί-
στοιχα, οπότε ενεργοποιούνται τα λεμφοκύτταρα και 
καταστρέφονται τα B κύτταρα μέσω της κυτταρικής 
και της χημικής ανοσιακής απάντησης.62

γ) Yπάρχει το ενδεχόμενο ένας ιός να προσβάλει τα B 
κύτταρα και να αναπτύσσεται βραδέως, προκαλώντας 
μεταβολές στις πρωτεΐνες των κυττάρων, οι οποίες 
πλέον αναγνωρίζονται ως ξένες στον οργανισμό και 
τελικά προκαλείται η καταστροφή των κυττάρων αυ-
τών με τον ανοσιακό μηχανισμό. Έτσι δρα πιθανώς η 
συγγενής ερυθρά και οι ρετροϊοί.63

Tα προαναφερθέντα αντισώματα IA-2, GAD, και 
αντινσουλινικά χρησιμοποιούνται και για την πρόβλε-
ψη εμφάνισης ΣΔ τύπου 1 στο μέλλον.64

Η πρόβλεψη καθίσταται ισχυρότερη ιδίως όταν 
ανιχνεύονται δύο ή περισσότερα αυτοαντισώματα σε 
συνδυασμό, σε υψηλούς τίτλους, σε νεαρότερη ηλικία 
ή σε συνδυασμό με τα HLA υψηλού κινδύνου. Πάντως 
ένα μόνο αντίσωμα θετικό (συνήθως ΙΑΑ) μπορεί να 
είναι δείκτης μη βλαπτικής αυτοανοσοποιητικής εξερ-
γασίας, που δεν εξελίσσεται ή που θα υποχωρήσει 
αυτόματα.65

H ευαισθησία και η ειδικότητά των αυτοαντισωμά-
των παρατίθενται στον πίνακα 3.1.4.64

Παρά την εκτεταμένη βιβλιογραφία σχετικά με τα 
διάφορα αντισώματα που κυκλοφορούν στο αίμα των 
διαβητικών ασθενών, εκείνη η πλευρά που φαίνεται 
να είναι καθοριστική στην αυτοανοσία του διαβήτη 
είναι τα T λεμφοκύτταρα. Xωρίς τα ενεργοποιημένα T 
λεμφοκύτταρα δεν κινητοποιείται όλος ο μηχανισμός 
της αυτοανοσίας˙ για να έχουμε μάλιστα καταστροφή 
B κυττάρων, απαιτείται να υπάρχουν πλέον ενός κριτι-
κού αριθμού ενεργοποιημένα TCD8+ κύτταρα.54,20

Τα CD4 Τ λεμφοκύτταρα περιλαμβάνουν δύο υπο-
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σχήμα 3.1.2 η αλληλεπίδραση γενετικών και επίκτητων 
παραγόντων (ιοί) στη μέσω αυτοανοσίας καταστροφή β 
κυττάρων με αποτέλεσμα την εκδήλωση ΣΔ τύπου 1.

σχήμα 3.1.3 απεικονίζεται η επίδραση των διαδοχικών 
ιώσεων σε μια μακρά προδιαβητική περίοδο που μέσω 
αυτοανοσοποίησης οδηγεί σε ΣΔ τύπου 1. οι ιώσεις μπορεί 
να οφείλονται στον ίδιο ιό ή σε συγγενικό τύπο.
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πληθυσμούς κυττάρων: Τα Th1, που παράγουν IL-2, 
INFγ και TNFβ, και τα Th2, που παράγουν IL-4.

Αυτά τα Τ λεμφοκύτταρα μεταναστεύουν στα νησί-
δια του Langerhans και προκαλούν καταστροφή των 
Β κυττάρων (νησιδιίτιδα) με αποτέλεσμα την έκθεση 
και άλλων αντιγόνων, που φυσιολογικά δεν είναι δια-
θέσιμα. Είναι γνωστό κυρίως από πειράματα σε NOD 
ποντίκια ότι αυτή η νησιδιίτιδα χαρακτηρίζεται από 
επικράτηση των Th1 κυττάρων, καθώς η παραγωγή 
των Th2 αναστέλλεται από τις κυτταροκίνες που παρά-
γονται από τα Th1. Από την άλλη πλευρά, επικράτηση 
των Th2 οδηγεί σε προστασία από τον διαβήτη, καθώς 
οι Th1 κυτταροκίνες αναστέλλονται από τις Τh2 .66

Eπίσης, γίνεται έρευνα για τη σημασία των υπερα-
ντιγόνων στην αιτιοπαθογένεια του ΣΔ τύπου 1. Tα 
υπεραντιγόνα είναι πρωτεϊνικά παράγωγα μικροβίων 
ή ιών, τα οποία δείχνουν ειδικότητα για τη Β αλυσίδα 
του υποδοχέα των T λεμφοκυττάρων (TCR=T Cells 
Receptor). Πολλά T λεμφοκύτταρα που εκφράζουν 
έναν συγκεκριμένο τύπο TCR διεγείρονται, όταν τα 
υπεραντιγόνα συνδέονται στο σύμπλεγμα του MHC 
(Major Histocompatibility Complex). Θεωρείται, επο-
μένως, πιθανό ότι T λεμφοκύτταρα,ενεργοποιημένα 
από ένα υπεραντιγόνο, μπορεί να οδηγήσουν σε αυτο-
ανοσία, όταν πρόκειται για ευαίσθητα άτομα. IL-5, IL-6 
και IL-10 είναι τα κλασικά επαγωγικά κύτταρα βοήθει-
ας για την παραγωγή ανοσοσφαιρινών.

Μεταφορά των μητρικών αυτοαντισωμάτων

Η επίδραση των αυτοαντισωμάτων έναντι νησιδι-
ακών αντιγόνων, που μεταφέρονται δια μέσου του 
πλακούντα από τη μητέρα στο έμβρυο, έχει μελετηθεί 
τόσο σε πειραματόζωα όσο και σε ανθρώπους. Στο 
πειραματόζωο NOD mouse η απομάκρυνση των ανο-
σοσφαιρινών που μεταφέρονται μέσω του πλακούντα 
προλαμβάνει τον αυτόματο διαβήτη στο τέκνο, δηλώ-
νοντας ότι τα μητρικά αντισώματα έναντι των νησιδί-
ων παίζουν παθογενετικό ρόλο στην καταστροφή των 
Β κυττάρων του απογόνου.67

Αντίθετα στον άνθρωπο, η έκθεση του εμβρύου στα 
αυτοαντισώματα της διαβητικής μητέρας φαίνεται να 
παίζει προστατευτικό ρόλο έναντι της ανάπτυξης ΣΔ 
τύπου 1. 68 

Αυτή η παρατήρηση πιθανώς δικαιολογεί τη μικρό-
τερη συχνότητα ΣΔ τύπου 1 στα παιδιά διαβητικών 
μητέρων έναντι των παιδιών διαβητικών πατέρων.

 Iώσεις και διαβήτης
Στην έρευνα της αιτιολογικής συμμετοχής των ιώσεων 
στον διαβήτη τύπου 1, εκτός από τις έμμεσες και όχι 
αποδεικτικές ενδείξεις επιδημιολογικών ερευνών (πα-
ρωτίτιδα, ερυθρά, Coxsackie B4, λοιμώδης μονοπυρή-
νωση) και τα πειραματικά δεδομένα σε ζώα (ιός εγκε-
φαλομυοκαρδίτιδας, Coxsackie B4 κ.ά.), σήμερα υπάρ-
χει και μία καλά τεκμηριωμένη περίπτωση ανεύρεση 
ιού Coxsackie B4 σε πάγκρεας παιδιού που πέθανε με 
διαβητική κετοξέωση. Ο ιός αυτός διαβιβάστηκε στη 
συνέχεια σε πειραματόζωα και προκάλεσε διαβήτη.69

Η ανεύρεση παθολογοανατομικής εικόνας νησιδι-
ίτιδας (insulitis) συνηγορεί υπέρ του παθογενετικού 
ρόλου των ιώσεων με τροπισμό στα B κύτταρα, αλλά 
επίσης είναι συμβατή και με αυτοανοσοποιητική αντί-
δραση έναντι των B-κυττάρων.42

Όσον αφορά, ειδικότερα, στα πειραματόζωα, έχει 
διαπιστωθεί ότι υπάρχουν σαφώς διαβητογόνοι ιοί οι 
οποίοι μπορεί να προκαλέσουν σε ορισμένα είδη ΣΔ 
τύπου 1. Oι διαβητογόνοι ιοί πειραματόζωων φαίνο-
νται στον πίνακα 3.1.5.

H έρευνα των ιώσεων στην αιτιοπαθογένεια του ΣΔ 
τύπου 1 επιταχύνθηκε πολύ μετά το 1970. Έχουν ταυ-
τοποιηθεί και εξακολουθούν να ερευνώνται με έντονο 
ρυθμό σε ειδικά κέντρα διάφοροι ιοί οι οποίοι είναι 
πιθανότατα διαβητογόνοι για τον άνθρωπο και παρα-
τίθενται στον πίνακα 3.1.6.

Για συμμετοχή των διαφόρων ιώσεων στην αιτιοπα-
θογένεια του ΣΔ τύπου 1 υπάρχουν ειδικότερα τα εξής 
στοιχεία:

πίνακας 3.1.6 Διαβητογόνοι ιοί για τον άνθρωπο.

• Ερυθράς 

• Εντεροϊοί (ιδίως Coxsackie)

• Παρωτίτιδας 

• Κυτταρομεγαλοϊός

• Ρετροϊοί 

• ιοί Rota

• Epstein – Barr 

ñ EMC

ñ Coxsackie B4

ñ Kilham’s rat virus

ñ EÚ˘ıÚ¿˜

ñ PÂÙÚÔ˚Ô›

ñ Ifi˜ ‰È¿ÚÚÔÈ·˜ ‚ÔÔÂÈ‰ÒÓ

›Ó·Î·˜ 3.5  AÔ‰Â‰ÂÈÁÌ¤Ó· ‰È·‚ËÙÔÁfiÓÔÈ ÈÔ› ÛÂ ÂÈÚ·Ì·-
Ùfi˙ˆ·.
πίνακας 3.1.5 αποδεδειγμένα διαβητογόνοι ιοί σε 
πειραματόζωα.
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Eρυθρά

H συγγενής ερυθρά υπολογίζεται ότι προκαλεί ΣΔ 
τύπου 1 σε ποσοστό που φτάνει και το 20% των περι-
πτώσεων ενδομήτριας λοίμωξης. O διαβήτης εμφανί-
ζεται μετά 5-20 χρόνια από τη λοίμωξη και οφείλεται 
σε αυτοανοσοποίηση, δεδομένου ότι αντινησιδιακά 
αντισώματα βρίσκονται σε ποσοστό άνω του 50% των 
περιπτώσεων.70 Oι ασθενείς με συγγενή ερυθρά φέ-
ρουν σε μεγάλη αναλογία το HLA DR3 που συνδέεται 
με αυτοανoσοποιητικά νοσήματα.71 O ιός της ερυθράς 
μπορεί να εισαγάγει, να εκθέσει ή να τροποποιήσει 
αντιγόνα στην κυτταρική μεμβράνη των κυττάρων 
του ξενιστή κατά τη λοίμωξη και να πολλαπλασιάζεται 
επιτοπίως.71

 Eπιπλέον, έχει αποδειχθεί σε καλλιεργούμενα κύττα-
ρα ινσουλινώματος ότι λοίμωξη από ερυθρά προκαλεί 
γένεση μονοκλωνικού αντισώματος, το οποίο στρέ-
φεται εναντίον πρωτεϊνικού καψιδίου του B κυττάρου. 
Yπάρχει μοριακή μίμηση μεταξύ μιας 52kD πρωτεΐνης 
του ιού και της πρωτεΐνης του B κυττάρου. Tέλος, η 
ερυθρά μπορεί να προκαλέσει διαβήτη σε πειραμα-
τόζωα.72 Yπάρχει ταυτόχρονη εμφάνιση ερυθράς και 
νόσου του Still σε ενήλικα.73 H γενίκευση του εμβολίου 
ερυθράς μείωσε σημαντικά τις σχετικές περιπτώσεις 
ενδομήτριας λοίμωξης και είναι επόμενο οι περιπτώ-
σεις ΣΔ τύπου 1 που οφείλονται σε συγγενή ερυθρά 
να είναι σήμερα πολύ λιγότερες.54 Αν και για τη συμ-
μετοχή της συγγενούς ερυθράς στην αιτιοπαθογένεια 
του ΣΔ τύπου 1 στα πειραματόζωα και τον άνθρωπο 
δεν υπάρχουν αμφιβολίες,70,74 απαιτείται περισσότερη 
έρευνα προκειμένου να εξακριβωθεί αν λοίμωξη από 
ερυθρά, μετά τη γέννηση, συμμετέχει στην παθογένεια 
του ΣΔ τύπου 1.

Εντεροϊοί

Οι εντεροϊοί, και ιδίως οι Coxsackie, ερευνήθηκαν επί-
μονα για πιθανή συμμετοχή τους στην παθογένεια του 

ΣΔ τύπου 1. Ο ιός Coxsackie Β4 είναι βέβαιο ότι μπορεί 
να προκαλέσει διαβήτη σε πειραματόζωα.75 Πάντως 
και άλλοι εντεροϊοί θεωρούνται διαβητογόνοι, όπως οι 
Coxsackie Α, Β3, Β5, ορισμένοι ιοί Echo κ.ά.

 Oι πρώτες επιπλέον ενδείξεις για συμμετοχή ιών 
Coxsackie στον ΣΔ τύπου 1 στον άνθρωπο ήταν επι-
δημιολογικές, με την παρατήρηση εποχιακής διακύ-
μανσης κρουσμάτων Coxsackie και νέων διαγνώσεων 
διαβήτη την άνοιξη και το φθινόπωρο.76 Eπίσης, σε 
παιδιά με πρόσφατη διάγνωση ΣΔ τύπου 1 υπήρχαν 
αυξημένοι τίτλοι IgM αντί Coxsackie B4 αντισωμά-
των.77 Aκόμη, νοσήσεις από ιούς Coxsackie συνέπιπταν 
ή είχαν προηγηθεί της εμφάνισης νέων περιπτώσεων 
ΣΔ τύπου 1.77 

Aντιγόνα ειδικά των ιών Coxsackie ανιχνεύθηκαν 
από νησίδια παιδιών που πέθαναν και είχαν σημαντική 
βλάβη των B κυττάρων από βαριά ίωση Coxsackie που 
προκάλεσε και μυοκαρδίτιδα.78-80 H αντίδραση RT-PCR 
(ανάστροφη τρανσκριπτάση PCR) για ανίχνευση ειδι-
κού RNA Coxsackie στον ορό ασθενών με πρόσφατη 
διάγνωση ΣΔ τύπου 1, ήταν συχνότερα θετική σε 
σύγκριση με μάρτυρες.81,82 Σε λίγες περιπτώσεις οι ιοί 
Coxsackie B4 και B5 απομονώθηκαν από πάγκρεας 
παιδιών που είχαν εμφανίσει ΣΔ τύπου 1 και οι ίδιοι ιοί 
αποδείχθηκε ότι ήταν ικανοί να προκαλέσουν διαβήτη 
σε πειραματόζωα.69,71

Σε πρόσφατη φινλανδική έρευνα που περιέλαβε 878 
παιδιά, φάνηκε σημαντικά υψηλότερη συχνότητα λοί-
μωξης από εντεροϊούς κατά τον χρόνο εμφάνισης των 
αυτοαντισωμάτων σε σύγκριση με μάρτυρες χωρίς 
ενδείξεις αυτοανοσοποίησης.83

Σε δύο άλλες μεγάλες προοπτικές μελέτες, τη 
BABYDIAB στη Γερμανία84 και τη DAISY στις ΗΠΑ85, δεν 
αποδείχθηκε συσχέτιση μεταξύ των λοιμώξεων από 
εντεροϊούς και της ανάπτυξης αυτοαντισωμάτων ένα-
ντι των Β κυττάρων. Πιθανώς όμως αυτό το αρνητικό 
αποτέλεσμα οφείλεται στα μεγάλα διαστήματα μεταξύ 
των αιμοληψιών και στη μεθοδολογία της ιολογικής 
έρευνας.

Oι ιοί Coxsackie μπορεί να προκαλέσουν διαβήτη 
με διάφορους μηχανισμούς. Kυρίως συζητούνται, 
πρώτον, η άμεση κυτταρολυτική τους επίδραση στα B 
κύτταρα και, δεύτερον, η πρόκληση μηχανισμού αυτο-
ανοσοποίησης.

Στα διαβητικά πειραματόζωα έχει παρατηρηθεί 
ισχυρή κυτταρολυτική δράση των ιών Coxsackie, και 
μάλιστα όλων των στελεχών, αλλά όχι όλων προς τις 
ίδιες ράτσες πειραματόζωων. Tο πέρασμα του ιού 
από κυτταροκαλλιέργειες αυξάνει τη διαβητογόνο 
δράση προκαλώντας αύξηση του τροπισμού του στα 
B κύτταρα.86 Aλλά και με έμμεσο τρόπο, προκαλώντας 
αυτοανοσοποίηση, είναι δυνατόν οι ιοί Coxsackie να 
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προκαλέσουν διαβήτη, δεδομένου ότι διαπιστώθη-
κε διασταυρούμενη αντίδραση μεταξύ του ιού και 
αντιγόνων του B κυττάρου, όπως είναι το P2-C, που 
είναι μια μη καψιδική πρωτεΐνη του ιού και έχει κοινή 
αλληλουχία αμινοξέων, δηλαδή ομοιότητα με το GAD, 
η οποία εκφράζεται στην επιφάνεια του B κυττάρου. 
Tο φαινόμενο αυτό αποκαλείται μοριακή μίμηση.87 
Περιπτώσεις μοριακής μίμησης συζητούνται για πολλά 
νοσήματα αυτοανοσιακής αιτιολογίας (πίνακας 3.1.7). 
Eνδιαφέρον είναι ότι η λοίμωξη με τον ιό αυξάνει την 
έκφραση του GAD στα B κύτταρα. Ωστόσο, σε έρευνα 
όπου χρησιμοποιήθηκαν μονοκλωνικά αντισώμα-
τα έναντι ισομορφών της GAD64 δεν αποδείχθηκε 
διασταυρούμενη αντίδραση με στοιχεία του ιού 
Coxsackie στα τέσσερα από τα έξι αντισώματα.88 Πι-
θανές διαφορές στη δευτερογενή και τριτογενή δομή 
των μορίων GAD και P2-C είναι πιθανό να εμποδίζουν 
τη διασταυρούμενη αντίδραση των μορίων. Σε πρό-
σφατη εργασία υποστηρίζεται ότι η μοριακή μίμηση 
μπορεί να περιορίζεται μόνο στα άτομα που φέρουν 
τον απλότυπο HLA DR3 και το γεγονός αυτό είναι ου-
σιώδες στη διασταυρούμενη αντιδραστικότητα των T 
λεμφοκυττάρων.89 

Σε άλλη πρόσφατη εργασία φάνηκε ότι τα παιδιά με 
ΣΔ τύπου 1 παρουσιάζουν μειονεκτική ανοσολογική 
απάντηση έναντι του ιού Coxsackie Β4 σε σχέση με 
τα υγιή παιδιά.90 Tέλος, υπάρχουν ενδείξεις ότι χωρίς 
να μεσολαβήσει ισχυρή λυτική δράση, μία ίωση από 
Coxsackie μικρής λοιμωγόνου δύναμης μπορεί να 
προκαλέσει χρονίζουσα λοίμωξη, η οποία να οδηγήσει 
σε αυτοανοσοποίηση, μέσω ελευθέρωσης ιντερφερό-
νης α και υπερέκφρασης των HLA αντιγόνων της τάξης 
I στα ινσουλινοπαραγωγά κύτταρα.63

Σε δημοσίευση του Roivainen και συν.91 δείχθηκε 
ότι λοιμώξεις από Coxsackie σχετίζονται με ΣΔ τύπου 

1 όχι μόνο σε σχέση με τους Coxsackie B4 αλλά και 
με άλλους οροτύπους, όπως A9, B1, B2, B3, B5. Σε 
μερικές περιπτώσεις η λοίμωξη με ιό Coxsackie συνο-
δευόταν παροδικά από ανίχνευση αυτοαντισωμάτων 
ICA, αντιGAD και αντι-ινσουλινικών. H λοίμωξη με 
Coxsackie σε τρεις περιπτώσεις συνέπεσε με κλινική 
εκδήλωση διαβήτη.91 Συχνότερα βρέθηκαν τα αντισώ-
ματα έναντι των ιώσεων Coxsackie σε άτομα με πρό-
σφατη εκδήλωση του ΣΔ τύπου 1 και από τον Mπαρ-
τσόκα και συν.92 Στέλεχος ιού Εcho 3 απομονώθηκε 
από άτομο που πολύ σύντομα στην συνέχεια ανέπτυξε 
ICA και ΙΑ-2 αυτοαντισώματα.93

Aντισώματα έναντι των εντεροϊών (Coxsackie B5, 
ECHO 30, ECHO 9) βρέθηκαν σε αυξημένη συχνότητα 
στον ορό γυναικών που ελήφθη κατά τον τοκετό, τα 
παιδιά των οποίων εμφάνισαν αργότερα ΣΔ τύπου 1.94

Tο συμπέρασμα είναι ότι η ενδομήτρια λοίμωξη από 
ορισμένους ιούς, και όχι μόνο από τον ιό της ερυθράς, 
παίζει ρόλο στην εμφάνιση ΣΔ τύπου 1 στα τέκνα αρ-
γότερα. Mερικοί ιοί Coxsackie μπορεί να δράσουν είτε 
προκαλώντας βλάβη στα B κύτταρα95 είτε προσφέρο-
ντας προστασία από εκδήλωση διαβήτη σε μεταγενέ-
στερη λοίμωξη από διαβητογόνα στελέχη.96

Παρωτίτιδα

H πρώτη παρατήρηση έγινε πριν από 100 χρόνια, όταν 
περιγράφηκε περίπτωση βαριάς μορφής διαβήτη 
κατά την ανάρρωση από παρωτίτιδα.97 O Gamble πολύ 
αργότερα περιέγραψε περιπτώσεις ΣΔ τύπου 1 που 
ακολούθησαν νόσηση από παρωτίτιδα.98 Θεωρείται 
ότι ο ιός της παρωτίτιδας προκαλεί κινητοποίηση μη-
χανισμού αυτοανοσοποίησης έναντι των B κυττάρων 
ή ότι ενισχύει μια αντίστοιχη προϋπάρχουσα εξεργα-
σία.99 Yπέρ της αυτοανοσοποιητικής εξεργασίας, την 
oποία μπορεί να κινητοποιήσει ο ιός της παρωτίτιδας, 
συνηγορεί και η διαπίστωση ότι η λοίμωξη B κυττά-
ρων in vitro σε κυτταροκαλλιέργειες προκαλεί πα-
ραγωγή ιντερλευκίνης 1 και 6 και ανώμαλη έκφραση 
της τάξης I και II των HLA αντιγόνων στην επιφάνειά 
τους.100 Άρα η λοίμωξη με ιούς διεγείρει την παραγωγή 
κυτοκινών από τα B κύτταρα και σε συνδυασμό με αυ-
ξημένη έκφραση HLA αντιγόνων στην επιφάνεια των 
B κυττάρων μπορεί να ερμηνεύσει τον αυτοανοσοποι-
ητικό μηχανισμό της βλάβης. Ωστόσο, συνολικά και 
αυστηρά επιστημονικά κρινόμενα, τα στοιχεία για τη 
συμμετοχή της λοίμωξης από τον ιό της παρωτίτιδας 
στην παθογένεια του ΣΔ τύπου 1 είναι κάπως αβέβαια. 
Για παράδειγμα, ο Foulis δεν βρήκε ενδείξεις για λοί-
μωξη από ιό παρωτίτιδας σε πάγκρεας 47 παιδιών που 
πέθαναν με πρόσφατη διάγνωση διαβήτη.101 Eπίσης, 
ο Dalhquist δεν βρήκε συσχέτιση λοίμωξης με ιό πα-
ρωτίτιδας μητέρων διαβητικών παιδιών, ενώ βρέθηκε 
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πίνακας 3.1.7 Νοσήματα αυτοανοσιακής αιτιολογίας για 
τα οποία συζητείται το ενδεχόμενο μοριακής μίμησης.
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συσχέτιση με ιούς ECHO30, ECHO 9 και Coxsackie B5.94

Yπέρ της συμμετοχής των ιώσεων στην παθογένεια 
του ΣΔ τύπου 1 συνηγορεί η διαπίστωση, που έγινε 
στη Φινλανδία, μείωσης της ανοδικής τάσης που 
υπήρχε στην εμφάνιση νέων περιπτώσεων ΣΔ τύπου 
1, η οποία συμπίπτει με τη γενίκευση του εμβολίου 
παρωτίτιδας, ιλαράς και ερυθράς.102

Kυτταρομεγαλοϊός

H λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό (CMV) μπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στα B κύτταρα, εφόσον ο ιός εγκα-
θίσταται σε αυτά, όπως φαίνεται από τα χαρακτηρι-
στικά έγκλειστα που χαρακτηρίζουν την προσβολή 
των κυττάρων από τον ιό.103 Aυτές οι εικόνες ήταν 
χαρακτηριστικές σε περιπτώσεις παιδιών και ενηλίκων 
που πέθαναν από βαριά λοίμωξη από CMV.103 Aκόμη 
βρέθηκε CMV σε περίπτωση συγγενούς λοίμωξης με 
εκδήλωση ΣΔ τύπου 1.104

O Pack και συν.105 παρατήρησαν ότι το γονιδίωμα 
του CMV βρέθηκε σε 22% (13 στους 59) διαβητικών 
ασθενών και μόνο σε 2,6% (1 στους 38) υγιών μαρ-
τύρων. Σε 39% των ασθενών ανιχνευόταν ICA και σε 
41% κυτταροτοξικά αντισώματα επιφάνειας των B 
κυττάρων (CBSA). Στους υγιείς μάρτυρες μόνο σε 2,6 
και 2,6% βρέθηκαν τα αντισώματα αυτά. Σε ασθενείς 
CMV-θετικούς βρέθηκαν ICA και CBSA σε ποσοστό 
62% και 69% αντίστοιχα, έναντι 33% και 33% στους 
CMV αρνητικούς ασθενείς. Oι μη διαβητικοί μάρτυ-
ρες που ήταν θετικοί σε CMV δεν είχαν ούτε ICA ούτε 
CBSA. H ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του γονιδιώματος 
CMV και των αντινησιδιακών αντισωμάτων που βρέ-
θηκαν στους διαβητικούς ασθενείς συνηγορεί υπέρ 
του ότι εμμένουσα λοίμωξη με CMV μπορεί να έχει 
συμμετοχή στην παθογένεση του διαβήτη.105

Παρόμοια ποσοστά ορολογικής ένδειξης λοίμωξης 
από CMV, σε περιπτώσεις ΣΔ τύπου 1 με πρόσφατη 
διάγνωση, περιέγραψε και ο Nigro.106 Tέλος, ο Nicoletti 
περιέγραψε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ 
των υψηλών τίτλων για IgG αντιCMV αντισωμάτων και 
ICA σε μη διαβητικά αδέλφια ατόμων με ΣΔ τύπου 1.107

O Yoon και συν. σε εργασία τους βρήκαν ότι υπάρ-
χουν δείκτες που δείχνουν ευαισθησία σε λοίμωξη 
από Coxsackie B4 ή CMV για δημιουργία ΣΔ τύπου 1. 
Oι δείκτες για την ευαισθησία σε Coxsackie B4 είναι έξι 
ειδικά DNA περιοριστικά θραύσματα ενδονουκλεάσης 
(Restriction Endonuclease Fragments).108

Pετροϊοί

Oι ρετροϊοί είναι ιοί που προκαλούν βραδεία λοίμωξη. 
Mπορούν να παραμένουν στο σώμα σε λανθάνουσα 
κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Yπάρχουν 
επιστημονικά δεδομένα σύμφωνα με τα οποία η λοί-

μωξη με ρετροϊούς σε πειραματόζωα μπορεί να προ-
καλέσει εμφάνιση διαβήτη. Σε ποντίκια τύπου NOD η 
έκφραση ενδογενών ρετροϊών από τα B κύτταρα σχε-
τίζεται με νησιδιίτιδα και διαβήτη.109 -111

Oι ενδογενείς ρετροϊοί έχουν ενοχοποιηθεί και για 
συμμετοχή στην αιτιολογία του ΣΔ τύπου 1 στον άν-
θρωπο. Tα αντινσουλινικά αντισώματα που ανιχνεύο-
νται σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 1, καθώς και στους υγιείς 
συγγενείς πρώτου βαθμού, έχει βρεθεί ότι παρουσιά-
ζουν διασταυρούμενη αντίδραση με το αντιγόνο p73 
των ρετροϊών σε 75% των περιπτώσεων, ενώ μόνο σε 
3% των μη διαβητικών μαρτύρων.112

Σε μελέτες με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διαπιστώ-
θηκαν σωματίδια παρόμοια με ρετροϊούς στο κυττα-
ρόπλασμα των B κυττάρων τεσσάρων ασθενών με ΣΔ 
τύπου 1 που είχαν πεθάνει λίγο μετά τη διάγνωση του 
διαβήτη, ενώ δεν βρέθηκαν σε κανέναν από δέκα μάρ-
τυρες μη διαβητικούς. Tο πάγκρεας των διαβητικών 
είχε εικόνα νησιδίτιδας με διήθηση από μακροφάγα, 
CD8+ (κύτταροτοξικά) T λεμφοκύτταρα και κύτταρα 
φυσικούς φονείς, ενώ υπήρχαν λίγα CD4+ T βοηθητικά 
λεμφοκύτταρα.113

H ομάδα του Yoon βρήκε ότι μια ειδική γονιδιακή 
αλληλουχία ρετροϊού εκφραζόταν μόνο στα νησίδια 
του παγκρέατος από τέσσερις διαβητικούς και όχι σε 
νησίδια παγκρέατος μη διαβητικών.113 Σε 70% 260 
ασθενών με πρόσφατη διάγνωση ΣΔ τύπου 1 δημι-
ουργήθηκε αντίδραση του ορού τους προς το πεπτί-
διο που κωδικοποιείται από την παραπάνω γονιδιακή 
αλληλουχία.114

Oι συγγραφείς υποθέτουν ότι γονίδια ρετροϊών 
εκφράζονται ειδικά από τα B κύτταρα και προκαλούν 
γένεση αυτοαντισωμάτων τα οποία στρέφονται κατά 
των αντιγόνων των νησιδίων. Eπιπρόσθετα βρέθηκε 
ότι οροί ασθενών με πρόσφατη διάγνωση διαβήτη 
μπορεί να έχουν αντισώματα έναντι πεπτιδίων των 
ρετροϊών.

Iοί Rota

Πρόσφατα, ο Honeyman και συνεργάτες ανέφεραν μο-
ριακή ομολογία μεταξύ της VP7 πρωτεΐνης ιού rota και 
επιτόπων του μορίου της φωσφατάσης της τυροσίνης 
ΙΑ-2 και του ισομερούς 65kD της δεκαρβοξυλάσης του 
γλουταμινικού οξέος. Σε προοπτική μελέτη σε νεογνά 
με γενετική προδιάθεση για ΣΔ τύπου 1, παρατήρησαν 
ότι η εμφάνιση αυτοαντισωμάτων ειδικών για διαβήτη 
σχετιζόταν με σημαντική αύξηση των αντισωμάτων 
έναντι ιών rota, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα 
ότι οι λοιμώξεις από ιούς rota προκαλoύν μια αυτοά-
νοση αντίδραση έναντι των Β κυττάρων σε γενετικά 
προδιατεθειμένα άτομα.115
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Iός Epstein-Barr

O ιός Epstein-Barr, ο οποίος ενοχοποιείται για διάφο-
ρες αυτοάνοσες αντιδράσεις, έχει γίνει αντικείμενο 
παρατηρήσεων και για το ενδεχόμενο συμμετοχής του 
στην αιτιολογία του ΣΔ τύπου 1.116-118 H αυτοανοσοποί-
ηση και στην περίπτωση του ιού Epstein-Barr βασίζε-
ται στη μοριακή μίμηση. Mια πρωτεΐνη του ιού, απο-
καλούμενη BOLF1, έχει μια αλληλουχία 11 αμινοξέων 
παρόμοια με ένα τμήμα της Β αλυσίδας του αντιγόνου 
HLA DQ8. Σε αυτήν την αλληλουχία περιλαμβάνεται 
και το επίμαχο ασπαρτικό οξύ. Aλλά και άλλη αλλη-
λουχία αμινοξέων, όπως ένα πενταπεπτίδιο (GPPAA), 
έχει ενοχοποιηθεί, καθώς βρέθηκαν αντισώματα ένα-
ντι αυτού στον ορό ασθενών που είχαν λοίμωξη από ιό 
Epstein-Barr και εμφάνισαν διαβήτη.119 Kατά συνέπεια, 
η λοίμωξη από τον ιό Epstein-Barr θεωρείται πιθανή 
αιτία αυτοανοσοποιητικής αιτιολογίας διαβήτη. Επίσης 
υπάρχουν αρνητικά στοιχεία για τη συμμετοχή των 
λοιμώξεων από Epstein-Barr στην παθογένεια του ΣΔ 
τύπου 1, τα οποία και θα εκτεθούν παρακάτω.

Αρνητικά στοιχεία για CMV, ιό Epstein-Barr,  
παρωτίτιδας

Yπάρχουν, ωστόσο, και αρνητικά στοιχεία για τη συμ-
μετοχή των CMV λοιμώξεων στην αιτιολογία του ΣΔ 
τύπου 1. O Foulis και συν. αναζήτησαν λοίμωξη σε 47 
παγκρέατα ασθενών που πέθαναν με πρόσφατη δι-
άγνωση ΣΔ τύπου 1. H έρευνα δεν έδειξε συμμετοχή 
των ιών CMV, Epstein-Barr και παρωτίτιδας στην αιτιο-
λογία του διαβήτη.120

Σε εργασία του Ivarsson, μεταξύ 16.475 νεογνών τα 
76 βρέθηκε να έχουν λοίμωξη από CMV με κριτήριο 
την αποβολή του ιού στα ούρα τους. Tα 73 από τα 76 
νεογνά παρακολουθήθηκαν και το ένα εμφάνισε ΣΔ 
τύπου 1. Aπό 19.483 παιδιά που γεννήθηκαν την ίδια 
χρονική περίοδο, ΣΔ εμφάνισαν τα 38. Eπομένως, δεν 
βρέθηκαν ενδείξεις για τη συσχέτιση CMV και εμφάνι-
σης ΣΔ τύπου 1.121

Λοίμωξη από CMV σε κυτταροκαλλιέργειες νησιδίων 
του Langerhans προκαλεί μορφολογικές αλλοιώσεις 
στα κύτταρα των νησιδίων. Φάνηκε, ωστόσο, ότι ο 
CMV δεν ασκεί ευθέως λυτική δράση, ούτε ελαττώνει 
την παραγόμενη ινσουλίνη από τα B κύτταρα.122

O Itoh και συνεργάτες του εξέτασαν με τη μέθοδο 
αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) δείγματα 
βιοψίας παγκρέατος από 16 διαβητικούς με πρόσφατη 
έναρξη ΣΔ τύπου 1. (H βιοψία έγινε με λαπαροσκόπη-
ση). Δεν βρέθηκε να υπάρχει CMV ούτε και Epstein-
Barr, που ήταν οι δύο ιοί που αναζητήθηκαν. H μελέτη 
δεν υποστηρίζει επομένως τη συμμετοχή CMV στην 
αιτιολογία του ΣΔ τύπου 1.123

O ρόλος των λοιμώξεων στην πρόληψη  
του ΣΔ τύπου 1

Yπάρχουν παρατηρήσεις σύμφωνα με τις οποίες ορι-
σμένες ιώσεις προστατεύουν από την ανάπτυξη της 
αυτοανοσοποιητικής εξεργασίας που οδηγεί σε ΣΔ τύ-
που 1.124 Ένας μηχανισμός που θεωρείται πιθανός για 
την παραπάνω δράση είναι ότι μια ίωση προκαλεί γέ-
νεση εξουδετερωτικών αντισωμάτων, τα οποία όμως 
παρουσιάζουν διασταυρούμενη αντίδραση και με τον 
διαβητογόνο ιό.125-126 Στα πειραματόζωα αυτή η προ-
στατευτική δράση έχει τεκμηριωθεί για τις λοιμώξεις 
με τους ιούς της λεμφοκυτταρικής χοριομηνιγγίτιδας 
και τον ιό ηπατίτιδας των ποντικών. Aυτές οι ιώσεις 
προστατεύουν από αυτόματη εμφάνιση ΣΔ τύπου 1 
σε πειραματόζωα όπως τα BB rat και NOD mouse.71 Oι 
διαφορές που παρατηρούνται στη βιβλιογραφία, όσον 
αφορά στη συσχέτιση επιδημιών Coxsackie με νέα 
κρούσματα ΣΔ τύπου 1, μπορεί να αποδοθούν σε προ-
στασία που προσέφερε σε ορισμένες περιπτώσεις μια 
προηγηθείσα προστατευτική λοίμωξη από συγγενικό 
μη διαβητογόνο στέλεχος.

Συμπεράσματα για τις ιώσεις

Σήμερα μπορεί να λεχθεί ότι υπάρχουν πολλές ενδεί-
ξεις και λίγες αποδείξεις για τη συμμετοχή των ιώσεων 
στην αιτιολογία του ΣΔ τύπου 1. Eίναι μάλλον βέβαιο 
ότι οι ιώσεις συμμετέχουν αιτιολογικά, κυρίως μέσω 
της προκαλούμενης αυτοανοσίας, στην παθογένεση 
του ΣΔ τύπου 1, αλλά δεν είναι γνωστό σε τι ποσοστό 
διαβητικού πληθυσμού συμμετέχουν. Eπειδή η αυτο-
ανοσία μπορεί να δημιουργείται και χωρίς τη συμμε-
τοχή των ιώσεων και με δεδομένη τη δυσκολία που 
υπάρχει στην απόδειξη της αιτιολογικής συσχέτισης 
της κάθε περίπτωσης διαβήτη με τις ιώσεις, ιδίως όταν 
αυτές μπορεί να έχουν συμβεί χρόνια πριν από την 
εκδήλωση του διαβήτη, το ποσοστό της αιτιολογικής 
σύνδεσης των ιώσεων με τον ΣΔ τύπου 1 μέχρι πρό-
σφατα φαινόταν να είναι αρκετά μικρό (<5%). Ωστόσο, 
σε ανασκοπήσεις του θέματος το 1998 και 1999 το πο-
σοστό συμμετοχής των ιώσεων στην αιτιολογία του ΣΔ 
τύπου 1 αναφέρεται ότι είναι μεταξύ 10-50%. Tα ανα-
φερόμενα ποσοστά δεν προκύπτουν από μεγάλης κλί-
μακας έρευνες αλλά είναι υποθετικά συμπεράσματα.

Aπό την παράθεση των περισσότερων βιβλιογρα-
φικών αναφορών γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχουν 
ορισμένα μειονεκτήματα στις περισσότερες των εργα-
σιών για τη συμμετοχή των ιών στην αιτιοπαθογένεια 
του ΣΔ τύπου 1. Έτσι, για παράδειγμα, η κάθε εργασία 
δεν αφορά σε όλα τα είδη ιών με τα ποικίλα τους στε-
λέχη. O αριθμός των περιπτώσεων που μελετούνται 
συχνά είναι πολύ μικρός. Δεν πρέπει να λησμονείται, 
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επίσης, ότι η ιολογική έρευνα έχει ιδιαίτερες δυσκολίες 
και γίνεται σε λίγα εξειδικευμένα εργαστήρια και ότι οι 
ιοί μεταλλάσσονται συχνά. Aν, τώρα, θεωρηθεί ότι η 
λοίμωξη από έναν διαβητογόνο ιό έχει συμβεί πολλά 
χρόνια πριν από την κλινική εκδήλωση του διαβήτη 
και ότι οι ιώσεις μπορεί να δρουν και συμπληρωματικά 
στην τελική φάση της εκδήλωσης της νόσου, γίνεται 
κατανοητό γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη 
πολλά ερωτηματικά. Mια προοπτική έρευνα στη Φιν-
λανδία, τη χώρα με τη συχνότερη εμφάνιση ΣΔ τύπου 
1, με αιμοληψίες ανά τρίμηνο από τη γέννηση των 
παιδιών που είναι επιρρεπή στην εμφάνιση ΣΔ τύπου 
1, θα δώσει πιθανότατα τις οριστικές απαντήσεις στα 
επόμενα λίγα χρόνια.

Tελικά, μπορούμε να πούμε ότι παρά τα μη πλήρως 
αποδεικτικά στοιχεία της βιβλιογραφίας για τη συμ-
μετοχή των ιώσεων στην αιτιολογία του ΣΔ τύπου 1, 
υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύουμε ότι η σχετική 
έρευνα είναι δυνατόν να οδηγήσει σε τρόπους πρό-
ληψης της νόσου, π.χ. με εμβολιασμό των ευαίσθητων 
σε διαβητογόνους ιούς ατόμων, κάτι που σε ορισμένο 
βαθμό ήδη γίνεται με το εμβόλιο παρωτίτιδας-ερυ-
θράς-ιλαράς ή με την παραγωγή αντισωμάτων που θα 
είναι ειδικά στην καταστροφή των λεμφοκυττάρων, τα 
οποία έχουν ενεργοποιηθεί και συμμετέχουν στην κα-
ταστροφή των B κυττάρων των νησιδίων του παγκρέ-
ατος, εφόσον μια τέτοια διαδικασία γίνεται εγκαίρως 
αντιληπτή. Ακόμη και αν διάφορα ερευνητικά πρωτό-
κολλα, με τα οποία επιχειρείται δημιουργία ανοσολογι-
κής ανοχής με τη χορήγηση ινσουλίνης από το στόμα, 
υποδορίως ή ενδορρινικά, δεν έδειξαν προς το παρόν 
θετικά αποτελέσματα, η γνώση που αποκτήθηκε θα 
βοηθήσει να χαραχθούν στρατηγικές πρόληψης της 
νόσου.127-129

 Διαιτητικοί παράγοντες
H κατανάλωση ζάχαρης δεν σχετίζεται με την εμφάνι-
ση σακχαρώδη διαβήτη, όπως, ενδεχομένως, πιστεύει 
πολύς κόσμος. Yπάρχουν όμως άλλοι διαιτητικοί παρά-
γοντες που εξακολουθούν να είναι υπό έρευνα για τη 
συμμετοχή τους στην αιτιοπαθογένεια του ΣΔ τύπου 
1. Aυτοί είναι το λεύκωμα αγελαδινού γάλακτος και οι 
νιτροζαμίνες, η γλουτένη και η βιταμίνη D.

Λεύκωμα αγελαδινού γάλακτος 

Yπάρχουν διάφορες ενδείξεις για τη συμβολή στην πα-
θογένεια του ΣΔ τύπου 1 της πρώιμης προσθήκης αγε-
λαδινού γάλακτος στη σίτιση των νεογνών. Σύμφωνα 
με αυτές τις ενδείξεις, τα νεογνά που σιτίζονται τους 
πρώτους 2-3 μήνες της ζωής τους με γάλα αγελάδας 
έχουν αυξημένη προδιάθεση για εμφάνιση διαβήτη 
τα επόμενα χρόνια.130,131 Θεωρείται ότι η παθογένεια 

είναι αυτοανοσοποιητική, διότι υπάρχει πιθανώς δια-
σταυρούμενη αντίδραση τμήματος της λευκωματίνης 
του αγελαδινού γάλακτος με πρωτεΐνη της επιφάνειας 
των B κυττάρων και επιπλέον είναι δυνατόν τμήματα 
πρωτεΐνης αγελαδινού γάλακτος να διαπεράσουν το 
ανώριμο έντερο του νεογνού.132 Σε ομάδα διαβητικών 
παιδιών βρέθηκαν αυξημένοι τίτλοι έναντι της αλβου-
μίνης του αγελαδινού γάλακτος. Eπίσης βρέθηκε ότι 
17 εν σειρά αμινοξέα (ABBOΣ) εμφανίζουν διασταυ-
ρούμενη αντιγονική αντίδραση με μία παγκρεατική 
πρωτεΐνη της επιφάνειας των B κυττάρων.132 Σε εργα-
σία της Finland Study Group βρέθηκε ότι η αποκλει-
στική θρέψη των πρώτων μηνών της ζωής με μητρικό 
θηλασμό συνδέεται με τη μικρότερη πιθανότητα για 
ΣΔ τύπου 1.133 Σε άλλη φινλανδική μελέτη βρέθηκε 
συσχέτιση της συχνότητας του διαβήτη με τη συνολι-
κή κατανάλωση αγελαδινού γάλακτος.134 

Σε καλά σχεδιασμένη μελέτη 135 διαπιστώθηκαν τα 
παρακάτω ενδιαφέροντα στοιχεία. Yπάρχει συσχέτιση 
της συχνότητας εμφάνισης ΣΔ τύπου 1 σε ηλικίες 1-14 
ετών και της κατανάλωσης γάλακτος που χαρακτηρί-
ζεται από αυξημένες πυκνότητες καζεΐνης A1 και B. 
Aυτές οι ποικιλίες καζεΐνης έχουν το αμινοξύ ιστιδίνη 
στη θέση 67 που καθορίζει την ενζυματική διάσπαση 
των μορίων και προκύπτει β-καζομορφίνη 7.136 H κα-
ζεΐνη A2 δεν διασπάται σε αυτήν τη θέση, διότι εκεί 
υπάρχει προλίνη. H β-καζομορφίνη 7 έχει ιδιότητες 
οπιοειδούς137 και επιπλέον διαπιστώθηκε ότι αναστέλ-
λει in vitro τον πολλαπλασιασμό των λεμφοκυττάρων 
του εντέρου.138 

Eίναι πιθανό ότι η καζεΐνη A1 και B δρουν ανοσο-
κατασταλτικά και επηρεάζουν την ανάπτυξη ανοσο-
ανοχής που δημιουργείται για πρωτεΐνες στο έντερο 
ή ακόμη ότι μπορεί να καταστέλλουν μηχανισμούς 
άμυνας έναντι εντεροϊών που ενοχοποιούνται στην 
αιτιοπαθογένεια του ΣΔ τύπου 1.139 Eνδεχομένως αυτή 
η ανοσοκαταστολή να ευνοεί και την ενεργοποίηση 
ρετροϊών.140

Oι διάφορες ράτσες αγελάδων παράγουν γάλα με 
διαφορετικές αναλογίες A1 και B καζεΐνες και έτσι 
εξηγείται γιατί κάποιοι λαοί έχουν μικρή συχνότητα ΣΔ 
τύπου 1 παρά την αυξημένη κατανάλωση γάλακτος 
αγελάδας.

Εξάλλου, προοπτικές μελέτες σε νεογνά υψηλού 
κινδύνου δεν μπόρεσαν να αποδείξουν αυξημένο 
κίνδυνο ανάπτυξης αυτοαντισωμάτων, όταν αυτα δεν 
θήλασαν αποκλειστικά, αλλά σιτίστηκαν με γάλα αγε-
λάδας.141,142 Η αύξηση της συχνότητας του θηλασμού 
στις ανεπτυγμένες χώρες που παρατηρείται τα τελευ-
ταία χρόνια θα έπρεπε να συνοδεύεται από ελάττωση 
της συχνότητας του ΣΔ τύπου 1 και όχι από αύξηση, 
όπως συμβαίνει σήμερα.143 
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Με μια μελέτη παρέμβασης (TRIGR – Trial to Reduce 
IDDM in the Genetically at Risk) που διεξάγεται τώρα, 
εξετάζεται το ενδεχόμενο πρόληψης του ΣΔ τύπου 1 
με σίτιση των βρεφών ως την ηλικία των 6-8 μηνών με 
υδρολυμένη φόρμουλα αγελαδινού γάλακτος, που δεν 
περιέχει ακέραιες πρωτεΐνες.144

Nιτροζαμίνες

Tο ότι διάφορες τοξίνες μπορεί να προκαλέσουν σακ-
χαρώδη διαβήτη είναι γνωστό από παλιά και πρόκειται 
για ουσίες που έχουν την ιδιότητα να καταστρέφουν 
τα B κύτταρα. Tέτοιες ουσίες είναι οι νιτροζουρίες και 
το μυοκτόνο φάρμακο Bακόρ (N-3-πυριδυλ-μεθυλ-
N-ρ-νιτροφαινυλουρία). Oι ουσίες αυτές είναι πολύ 
διαδεδομένες στην εποχή μας, αλλά η πραγματική 
συμμετοχή τους στην παθογένεια του ΣΔ τύπου 1 
δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί. Eνδιαφέρουσα είναι η 
παρατήρηση σύμφωνα με την οποία οι γυναίκες που 
καταναλώνουν καπνιστό κρέας την εποχή που συλ-
λαμβάνουν έχουν πολλές πιθανότητες να γεννήσουν 
παιδιά που θα αναπτύξουν αργότερα ΣΔ τύπου 1.145,146 
Για τον μηχανισμό δράσης των προϊόντων του καπνι-
στού κρέατος υπάρχουν και πειραματικά δεδομένα 
σε ποντίκια.147,148 Στο καπνιστό κρέας αναπτύσσονται 
νιτροζαμίνες. 

Δημητριακά – Γλουτένη

Τα τελευταία χρόνια εξετάζεται η συσχέτιση της γλου-
τένης , μιας πρωτεΐνης που περιέχεται στα δημητριακά, 
με τον ΣΔ τύπου 1. Η γλουτένη είναι το υπεύθυνο αυ-
τοαντιγόνο για την κοιλιοκάκη, η οποία είναι νόσημα 
αυτοανοσοποιητικής αιτιολογίας όπως και ο ΣΔ τύπου 
1. Σε πειραματόζωα NOD mouse παρατηρήθηκε ελάτ-
τωση της συχνότητας αυτοάνοσου διαβήτη όταν λάμ-
βαναν δίαιτα ελεύθερη γλουτένης.149

Δύο πρόσφατες μελέτες έδειξαν αυξημένο κίνδυνο 
ανάπτυξης αυτοαντισωμάτων έναντι των νησιδίων σε 
βρέφη με προδιάθεση για ΣΔ τύπου 1 , όταν στη δια-
τροφή τους προστέθηκαν πρώιμα, συγκεκριμένα πριν 
από τους 3 μήνες, δημητριακά.150,151

Το διάστημα 3-6 μηνών θεωρήθηκε ασφαλές ενώ 
στη μία από αυτές τις μελέτες φάνηκε ότι όταν η εισα-
γωγή των δημητριακών στη διατροφή του βρέφους 
γίνεται μετά τους 7 μήνες, τότε πάλι αυξάνεται ο κίνδυ-
νος αυτοανοσοποίησης.150

Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις έχει αρχίσει μία 
γερμανική μελέτη παρέμβασης (BABYDIET) για να 
διερευνηθεί κατά πόσο μπορεί να επηρεαστεί η ανά-
πτυξη αντινησιδιακών αυτοαντισωμάτων σε νεογνά 
αυξημένου κινδύνου καθυστερώντας την εισαγωγή 
γλουτένης στη διατροφή τους.152

Θεωρείται ότι στη βρεφική ηλικία ο χρόνος πρώιμης 

επαφής του εντέρου με τα τροφικά αντιγόνα μπορεί 
να επηρεάσει την ανοσολογική ανοχή σε αυτά τα 
αντιγόνα. Από την άλλη πλευρά, δύο μικρές πιλοτικές 
μελέτες σε συγγενείς διαβητικών τύπου 1 με θετικά 
αυτοαντισώματα έναντι νησιδιακών αντιγόνων έδει-
ξαν ότι δίαιτα ελεύθερη γλουτένης δεν επηρέασε τους 
τίτλους των αντισωμάτων αυτών, αν και βελτίωσε την 
ευαισθησία τους στην ινσουλίνη.153,154

Βιταμίνη D 

Η μεγαλύτερη συχνότητα ΣΔ τύπου 1 παγκοσμίως 
παρατηρείται στη Φινλανδία, όπου η έκθεση στον 
ήλιο είναι περιορισμένη και επομένως συχνά οι συ-
γκεντρώσεις της βιταμίνης D στον ορό είναι χαμηλές. 
Υπάρχουν ενδείξεις ότι θα μπορούσε να ανασταλεί 
η αυξητική τάση των νέων περιπτώσεων ΣΔ τύπου 1 
τουλάχιστον στις βόρειες χώρες με τη χορήγηση συ-
μπληρωμάτων βιταμίνης D στα βρέφη.155

Θεωρήθηκε ότι η βιταμίνη D δρα καταστέλλοντας 
εκλεκτικά τη δραστηριότητα Th1 CD4 T λεμφοκυττά-
ρων.156 Ανάλογη έρευνα στην περιοχή της Ρώμης δεν 
απέδειξε σημαντική συσχέτιση μεταξύ βιταμίνης D και 
κινδύνου για ΣΔ τύπου 1, πιθανότατα γιατί λόγω ηλιο-
φάνειας δεν δημιουργείται έλλειψη βιταμίνης D.157

 Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες
Το ψυχικό στρες μέσω ορμονικών και νευρικών ερε-
θισμάτων μπορεί να ελαττώσει την ευαισθησία στην 
ινσουλίνη και να επηρεάσει την ανοσολογική απάντη-
ση. Δυσάρεστα γεγονότα κατά τη διάρκεια των δύο 
πρώτων χρόνων της ζωής, όπως διαζύγιο, βία, χαμηλό 
μορφωτικό επίπεδο,158 αρρώστια ή θάνατος στην οικο-
γένεια,159 έχουν θεωρηθεί ανεξάρτητοι παράγοντες 
κινδύνου για ΣΔ τύπου 1. 

Η επίδραση αυτών των παραγόντων πιθανώς να 
αποδειχθεί στο μέλλον, σε προοπτικές μελέτες και στη 
χρήση βιολογικών δεικτών του στρες, όπως η κορτιζό-
λη του σιέλου.

 Γενικό συμπέρασμα 
Γενετικοί παράγοντες δημιουργούν το κατάλληλο έδα-
φος στο οποίο, αν δοθεί η ευκαιρία, επιδρούν επίκτη-
τοι παράγοντες και προκαλούν, μέσω κυρίως αυτοανο-
σοποιητικού μηχανισμού, βραδεία καταστροφή των B 
κυττάρων των νησιδίων του παγκρέατος (σχήμα 3.1.5). 
Όταν ο αριθμός των λειτουργούντων B κυττάρων είναι 
μικρότερος του 20% του κανονικού τους αριθμού, εκ-
δηλώνεται ο ΣΔ τύπου 1. 
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της παθογένειας του ΣΔ τύπου 2 πέρασε από διάφορες 
φάσεις. Έτσι, αρχικά, η μειονεκτική έκκριση ινσουλίνης 
θεωρήθηκε ως η αποκλειστικώς υπεύθυνη διαταρα-
χή.2-8 Στη συνέχεια, δόθηκε έμφαση στην αντίσταση 
των ιστών στη δράση της ινσουλίνης.9-17 Σήμερα είναι 
γενικά παραδεκτό ότι η μειονεκτική έκκριση ινσου-
λίνης συνυπάρχει, συνήθως, με την αντίσταση στην 
ινσουλίνη, αλλά δεν υπάρχει βεβαιότητα και ομοφωνία 
για το ποια διαταραχή αρχίζει πρώτα και ποια έπε-
ται.1,18,19 Eπομένως, άσχετα με το ποια διαταραχή προ-
ηγείται στον “κλασικό ΣΔ τύπου 2” –σε αντιδιαστολή 
προς τους τύπους MODY ή άλλους ασθενείς με διαβή-
τη που δεν χρειάζονται εξαρχής ινσουλίνη– υπάρχουν 
δύο βασικές διαταραχές που συμμετέχουν στην πα-
θογένεια του διαβήτη. Aυτές είναι η μειωμένη έκκριση 
ινσουλίνης και η αντίσταση των ιστών στη δράση της 
ινσουλίνης ή, κατά άλλη έκφραση, η μειωμένη ευαι-
σθησία στην ινσουλίνη.

 Έκκριση ινσουλίνης και ΣΔ τύπου 2 

Mέθοδοι και δυσκολίες στην έρευνα της έκκρισης και 
της δράσης της ινσουλίνης 

H έρευνα της έκκρισης ινσουλίνης προϋποθέτει μία 
μέθοδο αξιόπιστη για τις μετρήσεις της ινσουλίνης 
με μηδαμινή διασταυρούμενη αντίδραση προς την 
προϊνσουλίνη και τα σχετικά πολυπεπτίδια που προκύ-
πτουν κατά τη βιοσύνθεση της ινσουλίνης, όταν αυτή 
χωρίζεται από το συνδετικό πεπτίδιο.1 Σήμερα υπάρ-
χουν αξιόπιστες μέθοδοι υπάρχουν με κύριο εκπρό-

3.2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ-ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ 
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 
Δ. Καραμήτσος

O γνωστός ερευνητής της παθογένειας του ΣΔ τύπου 2 
K.S. Polonski δίνει έναν περιεκτικό ορισμό για τη νόσο 
που περιλαμβάνει την πολυπαραγοντική αιτιολογία, 
την παθογενετική και κλινική ετερογένεια, τη μειονε-
κτική έκκριση ινσουλίνης και την αντίσταση των ιστών 
στη δράση της ινσουλίνης.1 Σύμφωνα με τα μέχρι 
σήμερα γνωστά δεδομένα και αν θεωρήσουμε αδρά 
ως ΣΔ τύπου 2 (μη ινσουλινοεξαρτώμενο ΣΔ) κάθε 
περίπτωση διαβητικού ασθενούς που δεν χρειάζεται 
εξαρχής ινσουλίνη, μπορεί να διακρίνουμε πολλές πε-
ριπτώσεις διαβητικών ασθενών που δεν έχουν μεταξύ 
τους ιδιαίτερες παθογενετικές ομοιότητες, αλλά για 
άλλοτε άλλο χρονικό διάστημα δεν χρειάζονται ινσου-
λίνη (πίνακας 3.2.1).

Aν και όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στον 
πίνακα 3.2.1 δεν είναι πράγματι ΣΔ τύπου 2, γεγονός 
είναι ότι συχνά και για ποικίλο χρονικό διάστημα 
μπορεί να θεωρηθούν εσφαλμένα σαν ΣΔ τύπου 2. 
Aν προσπαθήσουμε να διακρίνουμε φαινοτυπικά σε 
κατηγορίες τους ασθενείς με ΣΔ τύπου 2, θα δούμε ότι 
υπάρχει μεγάλη ποικιλία (πίνακας 3.2.2). Oι φαινοτυπι-
κές αυτές διαφορές οφείλονται ενδεχομένως και στην 
ετερογένεια της νόσου. H έρευνα της αιτιολογίας και 

ñ KÏ·ÛÈÎfi˜ ™¢ Ù‡Ô˘ 2 

ñ ¢È·‚‹ÙË˜ Î˘‹ÛÂˆ˜ 

ñ ¶ÔÈÎÈÏ›Â˜ MODY 

ñ ¶ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ‰Â˘ÙÂÚÔ·ı‹ ™¢ 

ñ ™‡Ó‰ÚÔÌ· ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË˜ ÛÙËÓ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË 

ñ BÚ·‰Â›·˜ ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ ™¢ Ù‡Ô˘ 1
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Ó·È ÂÍ·Ú¯‹˜ ·Ó·ÁÎ·›Ô Ó· ıÂÚ·Â‡ÔÓÙ·È ÌÂ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË.

πίνακας 3.2.1 Περιπτώσεις διαβητικών ασθενών 
που δεν είναι εξαρχής αναγκαίο να θεραπεύονται με 
ινσουλίνη.

ñ MÂ ÁÂÓÈÎ‹ ·¯˘Û·ÚÎ›· 

ñ MÂ ÎÂÓÙÚÈÎ‹ ·¯˘Û·ÚÎ›·

ñ MÂ Î·ÓÔÓÈÎfi ‚¿ÚÔ˜

ñ MÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ·ÒÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜

ñ MÂ ÏÈÔ·ÙÚÔÊ›· (ÌÂÚÈÎ‹ ‹ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË)

ñ MÂ ·ÎÚÔÌÂÁ·ÏÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ 

ñ MÂ ÂÈÏÔÎ¤˜ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË  

ñ ¶·ÚÔ‰ÈÎfi˜ ‰È·‚‹ÙË˜ (ÛÂ Î‡ËÛË, ¤ÓÙÔÓ· Stress Î.¿.)

ñ °ÂÚÔÓÙÈÎfi˜ ‰È·‚‹ÙË˜
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σωπο την ανοσοραδιομετρική (IRMA) που βασίζεται 
στη χρήση ραδιοσημασμένου αντισώματος, το οποίο 
δεσμεύει την ινσουλίνη. Ωστόσο, για πολλά χρόνια, οι 
μετρήσεις ινσουλίνης γίνονταν στις διάφορες μελέτες 
με μεθόδους RIA (RadioImmunoAssay) που μετρούσαν 
σε μεγάλο βαθμό σαν ινσουλίνη και την προϊνσουλίνη.

Oι τιμές ινσουλίνης στο πλάσμα αναπόφευκτα επη-
ρεάζονται από τον βαθμό αντίστασης των ιστών στην 
ινσουλίνη, γι’ αυτό και τα φυσιολογικά άτομα εμφα-
νίζουν μεγάλο εύρος φυσιολογικών τιμών. Στον ΣΔ 
τύπου 2, κατά την έκκριση της ινσουλίνης, εκκρίνονται 
σε αναλογία μεγαλύτερη του φυσιολογικού (δηλ. >5%) 
προϊνσουλίνη, και άλλα σχετικά πολυπεπτίδια· είναι 
ευνόητο ότι αν η μέθοδος μέτρησης ινσουλίνης έχει 
διασταυρούμενες αντιδράσεις με την προϊνσουλίνη 
υπερεκτιμά την έκκριση της ινσουλίνης.20-23

Σημαντικό μειονέκτημα των μετρήσεων ινσουλίνης 
είναι ότι στις τιμές νηστείας οι διάφορες μέθοδοι είναι 
στα ακραία όρια ευαισθησίας τους, επομένως μικρές 
μεταβολές στις τιμές δεν είναι πάντα αξιόπιστα μετρή-
σιμες.1 Άλλο μειονέκτημα των μετρήσεων της ινσου-
λίνης απορρέει από το ότι στο πλάσμα περιφερικού 
αίματος έχει ήδη χαθεί περίπου το 50% της ποσότητας 
ινσουλίνης που έχει κατακρατηθεί από την πρώτη διέ-
λευση από το ήπαρ, που γίνεται μέσω του συστήματος 
της πυλαίας φλέβας, αμέσως μετά την έκκριση από 
τα B κύτταρα. Έτσι, οι τιμές της ινσουλίνης στο πλά-
σμα περιφερικού αίματος παριστούν το αποτέλεσμα 
της ισορροπίας που προκύπτει μεταξύ του ρυθμού 
έκκρισης ινσουλίνης και του ρυθμού κάθαρσής της. 
Eπομένως, για να γίνονται αξιόπιστες μετρήσεις και 
συγκρίσεις ινσουλίνης πρέπει η κάθαρση ινσουλίνης 
να είναι συγκρίσιμη.1

H κάθαρση της ινσουλίνης ελαττώνεται σε κατα-
στάσεις αντίστασης στην ινσουλίνη, επειδή υπάρχει 
μειωμένος αριθμός υποδοχέων.22 Eπομένως, σε περι-
πτώσεις με αντίσταση στην ινσουλίνη ελαττώνεται η 
δυνατότητα ακριβούς εκτίμησης των πραγματικών 
μεταβολών της έκκρισης ινσουλίνης.23 Tο συμπέρασμα 
είναι ότι τα επίπεδα ινσουλίνης στο πλάσμα δεν αντα-
νακλούν με ακρίβεια τις μεταβολές της παγκρεατικής 
έκκρισης ινσουλίνης.1

Mετρήσεις C πεπτιδίου

Tο C πεπτίδιο εκκρίνεται σε ισομοριακές ποσότητες 
μαζί με την ινσουλίνη, παρουσιάζει ασήμαντη κατα-
κράτηση στο ήπαρ και συνεχή περιφερική κάθαρση 
σε ποικίλες πυκνότητες στο πλάσμα, ανεξάρτητα από 
τις τιμές της γλυκόζης. Oι φυσιολογικές τιμές νηστείας 
ποικίλλουν από 0,3 εώς 0,6 pmol/ml. Tο όριο ευαισθη-
σίας της μεθόδου είναι χαμηλό (0,01-0,02 pmol/ml).24 
Eπομένως η μέτρηση του πεπτιδίου C προσφέρεται 

ιδιαιτέρως για την εκτίμηση της έκκρισης ινσουλίνης 
σε συνθήκες νηστείας (προγευματικές πρωϊνές τιμές). 
Στις διάφορες μεθόδους μέτρηση του πεπτιδίου C, οι 
διασταυρούμενες αντιδράσεις με προϊνσουλίνη και 
σχετικά πεπτίδια είναι <10%. H συμμετοχή της προϊν-
σουλίνης και των σχετικών πολυπεπτιδίων στις μετρή-
σεις του C πεπτιδίου είναι ασήμαντη. 

Tα μειονεκτήματα των μετρήσεων του πεπτιδίου C 
είναι ότι δεν είναι η βιολογικώς δραστική ορμόνη, ότι 
έχει πολύ μακρά ημιπερίοδο ζωής και ότι υποεκτιμά 
απότομες αυξήσεις της ινσουλίνης και υπερεκτιμά 
απότομες μειώσεις.24,25 Eπίσης βρέθηκε ότι σε άτομα 
με μειωμένη ανοχή γλυκόζης η ηπατική κάθαρση της 
ινσουλίνης μειώνεται.26

Διαταραχή της λειτουργίας των B κυττάρων στον ΣΔ 
τύπου 2.

Oι τιμές ινσουλίνης νηστείας στο πλάσμα ασθενών με 
ΣΔ τύπου 2 είναι σε απόλυτους αριθμούς, συγκριτικά 
με μη διαβητικά άτομα, φυσιολογικές ή αυξημένες. Aν 
γίνει πολυωνυμική συσχέτιση των τιμών ινσουλίνης και 
γλυκόζης που παρατηρούνται σε συνθήκες νηστείας 
(το πρωί προ φαγητού ) σε φυσιολογικά και διαβητικά 
άτομα, σχηματίζεται μια καμπύλη σαν ευρύ ανεστραμ-
μένο U, που θυμίζει την καμπύλη του Starling (σχήμα 
3.2.1) στην καρδιακή λειτουργία.27 Oι υψηλότερες 
τιμές ινσουλίνης αντιστοιχούν σε τιμές γλυκόζης 140 
mg/dl. Διαβητικοί με τιμές γλυκόζης περί τα 250-300 
mg/dl έχουν τιμές ινσουλίνης στο πλάσμα ελάχιστα 
υψηλότερες απ’ ό,τι σε συνθήκες νηστείας. H καμπύλη 
αυτή δείχνει ότι σε αρχόμενο διαβήτη με μικρή υπερ-
γλυκαιμία γίνεται –ανεπιτυχώς– μία προσπάθεια αντιρ-
ρόπησης με περισσότερη έκκριση ινσουλίνης. Όσο, 
όμως, η δυνατότητα έκκρισης ινσουλίνης χειροτερεύ-
ει, τόσο αυξάνει η τιμή της γλυκόζης στο πλάσμα.

Aντίστοιχης μορφής καμπύλη σχηματίζεται επίσης 
αν χρησιμοποιηθούν οι μέσες τιμές ινσουλίνης και γλυ-
κόζης στη διάρκεια δοκιμασίας ανοχής γλυκόζης σε 
άτομα με IGT ή αρχόμενο διαβήτη (σχήμα 3.2.2).

Σήμερα είναι διευκρινισμένες πολλές πλευρές της 

ñ AÔ˘Û›· ÚÒÙË˜ Ê¿ÛË˜ ¤ÎÎÚÈÛË˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜. 

ñ K·ı˘ÛÙÂÚËÌ¤ÓË Î·È ÌÂÈÔÓÂÎÙÈÎ‹ ¤ÎÎÚÈÛË ‰Â‡ÙÂÚË˜ 
Ê¿ÛË˜ ¤ÎÎÚÈÛË˜ ÛÂ ·¿ÓÙËÛË ÌÂÈÎÙÔ‡ ÁÂ‡Ì·ÙÔ˜.

ñ A˘ÍËÌ¤ÓË ·Ó·ÏÔÁ›· ÚÔ˚ÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ Î·È Û¯ÂÙÈÎÒÓ 
ÂÙÈ‰›ˆÓ ÛÙËÓ ¤ÎÎÚÈÛË ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜. 

ñ MÂÙ·‚ÔÏ¤˜ ÛÙÈ˜ ‚Ú·‰Â›Â˜ (ultradian) ·È¯Ì¤˜ Î·È ÛÙÈ˜ Ù·-
¯Â›Â˜ ÒÛÂÈ˜ ¤ÎÎÚÈÛË˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜.
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πίνακας 3.2.3 Διαταραχή της λειτουργίας των 
β-κυττάρων στον ΣΔ τύπου �.
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διαταραγμένης λειτουργίας των B κυττάρων στον ΣΔ 
τύπου 2 (πίνακας 3.2.3). Eπιπρόσθετα με τη διαταραχή 
της λειτουργίας παρατηρείται και ελάττωση της μάζας 
των B κυττάρων.

Πρώτη φάση έκκρισης ινσουλίνης 

Στο απότομο ερέθισμα που αποτελεί η αύξηση της 
γλυκόζης στο αίμα, η ινσουλίνη εκκρίνεται με διφα-
σικό τρόπο. H πρώτη φάση παρατηρείται στα πρώτα 
10 min και ακολουθεί μία δεύτερη φάση έκκρισης 
ινσουλίνης (σχήμα 3.2.3). H απώλεια της πρώτης φά-
σης έκκρισης ινσουλίνης28,29 είναι η πλέον πρώιμα 
ανιχνεύσιμη διαταραχή σε ασθενείς που πρόκειται να 
αναπτύξουν διαβήτη. (Περιέργως το ίδιο παρατηρείται 
και σε υποκλινικές φάσεις του ΣΔ τύπου 1). H κατάργη-
ση της πρώτης φάσης έκκρισης ινσουλίνης συμβαίνει, 
όταν η τιμή γλυκόζης νηστείας φτάνει ή υπερβαίνει 
τα 115 mg/dl. Aυτό υποδηλώνει ότι σε κλινικά έκδηλο 
διαβήτη η απώλεια της πρώτης φάσης έκκρισης ινσου-
λίνης είναι χαρακτηριστική και ίσως παίζει ρόλο στην 
αδυναμία του ήπατος να ρυθμίσει σωστά την ηπατική 
παροχή γλυκόζης. Tο μειονέκτημα της έλλειψης της 
πρώτης φάσης έκκρισης ινσουλίνης διορθώνεται, 
εν μέρει, ύστερα από άριστο μεταβολικό έλεγχο του 
διαβήτη, γεγονός που συνηγορεί υπέρ του ότι η διατα-
ραχή αυτή είναι ενδεχομένως επίκτητη. H απώλεια της 
πρώτης φάσης έκκρισης ινσουλίνης αποδίδεται στην 
γλυκοτοξικότητα και λιποτοξικότητα, στις οποίες θα 
αναφερθούμε στη συνέχεια.19 Ωστόσο, η διαταραχή 
αυτή βρέθηκε και σε προδιαβητικά άτομα και συγκε-
κριμένα σε υγιείς δίδυμους αδελφούς πασχόντων από 
ΣΔ τύπου 2.

Δεύτερη φάση έκκρισης ινσουλίνης 

Στον ΣΔ τύπου 2 η δεύτερη φάση έκκρισης ινσουλίνης 
μπορεί να βρεθεί φυσιολογική ή ελαττωμένη. O Davies 
και συν.21 έδειξαν ότι σε μη παχύσαρκους ασθενείς με 
ΣΔ τύπου 2 με μέτρια υπεργλυκαιμία (γλυκόζη, 140 
mg/dl) υπάρχει χαρακτηριστικά υποϊνσουλιναιμία σε 
όλα τα στιγμιότυπα της δοκιμασίας ανοχής γλυκόζης. 
O Arner και συν.30 εξέτασαν την έκκριση ινσουλίνης και 
την ευαισθησία στην ινσουλίνη με ευγλυκαιμικό ινσου-
λινικό αποκλεισμό (clamp) σε 28 ασθενείς με ΣΔ τύπου 
2. Στα 16 άτομα που ήταν παχύσαρκα παρατηρήθηκε 
ελάττωση της έκκρισης ινσουλίνης καθώς και της δρα-
στικότητάς της (=αντίσταση στην ινσουλίνη). Σε 12 
ασθενείς που δεν ήταν παχύσαρκοι υπήρχε φυσιολο-
γική ευαισθησία στην ινσουλίνη με σημαντική μείωση 
της έκκρισής της. Άρα, κοινό χαρακτηριστικό τόσο στα 
παχύσαρκα όσο και στα μη παχύσαρκα διαβητικά άτο-
μα είναι η μειονεκτικότητα στην έκκριση ινσουλίνης.

Aυξημένη αναλογία προϊνσουλίνης

Όπως ήδη αναφέρθηκε, στον ΣΔ τύπου 2 κατά την 
έκκριση ινσουλίνης εκκρίνεται παράλληλα, σε ανα-
λογία μεγαλύτερη του φυσιολογικού (>5%), προϊν-
σουλίνη και άλλα σχετικά πολυπεπτίδια.21-23 Πρέπει να 
σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι η προϊνσουλίνη είναι 
μεταβολικά λιγότερο δραστική από την ινσουλίνη και, 
κατά συνέπεια, το φαινόμενο αυτό δεν βελτιώνει τη 
ρύθμιση του διαβήτη, αλλά την επιδεινώνει. Eπομένως 
από τις διασταυρούμενες αντιδράσεις στις μετρήσεις 
ινσουλίνης με RIA υπερεκτιμάται η έκκριση ινσουλίνης. 
Tα μειονεκτήματα αυτά των μετρήσεων ινσουλίνης, 

σχήμα 3.2.1 Σχέση μεταξύ της τιμής γλυκόζης πλάσματος 
νηστείας και της αντίστοιχης της ινσουλίνης πλάσματος σε 
άτομα φυσιολογικά, σε άτομα με IGT και σε ΣΔ τύπου � με 
ποικίλο βαθμό υπεργλυκαιμίας νηστείας. H καμπύλη θυμίζει 
το νόμο του Starling για την καρδιά (από DeFronzo και συν. 
με την άδεια της ADA).

σχήμα 3.2.2 Oι μεταγευματικές τιμές γλυκόζης και 
ινσουλίνης πλάσματος μετά τη χορήγηση γλυκόζης per os 
σε άτομα με IGT και με ήπιο ΣΔ τύπου � (από DeFronzo και 
συν. με την άδεια της ADA).
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εξαιτίας της παρεμβολής της προϊνσουλίνης, αρχικά 
δεν είχαν ληφθεί σοβαρά υπόψη, με αποτέλεσμα να 
διαδοθεί η άποψη ότι στον ΣΔ τύπου 2 υπάρχει μεγα-
λύτερη του δέοντος έκκριση ινσουλίνης, κατάσταση 
που ονομάστηκε “υπερινσουλιναιμία”. Aν ληφθεί υπό-
ψη ότι στην παχυσαρκία υπάρχουν υψηλότερες τιμές 
ινσουλίνης στο πλάσμα και ότι το 80% των διαβητικών 
τύπου 2 είναι παχύσαρκοι, γίνεται κατανοητό γιατί 
δημιουργήθηκε η εσφαλμένη εντύπωση της “υπεριν-
σουλιναιμίας”.

Oι τιμές της ινσουλίνης στο πλάσμα επηρεάζονται 
αναπόφευκτα από τον βαθμό αντίστασης των ιστών 
στην ινσουλίνη, γι’ αυτό και τα φυσιολογικά άτομα 
που έχουν ποικίλο βαθμό αντίστασης στην ινσουλί-
νη εμφανίζουν μεγάλο εύρος φυσιολογικών τιμών 
ινσουλίνης. H αντίσταση στην ινσουλίνη επηρεάζεται 
επίκτητα από την παχυσαρκία, την καθιστική ζωή, την 
ηλικία, το στρες και την κατάθλιψη. Eπίσης, οι τιμές 
ινσουλίνης στο πλάσμα επηρεάζονται και από τις αντί-
στοιχες τιμές γλυκόζης.

Σήμερα θεωρείται ότι η μελέτη της έκκρισης ινσου-
λίνης πρέπει να γίνεται με συγκρίσεις των τιμών της 
ινσουλίνης φυσιολογικών και διαβητικών ατόμων για 
ίδια επίπεδα γλυκόζης και ίδια αντίσταση στην ινσου-
λίνη.1

H γλυκοτοξικότητα ή τοξικότητα εκ γλυκόζης 

Eνδιαφέρον είναι ότι η υπεργλυκαιμία αυτή καθεαυ-
τή προκαλεί προβλήματα στην έκκριση ινσουλίνης 
και στη δράση της. Tο φαινόμενο αυτό αποκαλείται 

“γλυκοτοξικότητα ή τοξικότητα εκ γλυκόζης”.31,32 H 
γλυκοτοξικότητα καταργείται με τη διόρθωση της 
υπεργλυκαιμίας με ινσουλινοθεραπεία.33,34 Aλλά με 
οποιονδήποτε τρόπο και αν επιτευχθεί η διόρθωση 
της υπεργλυκαιμίας (π.χ. υπογλυκαιμικά φάρμακα), 
το αποτέλεσμα είναι να βελτιωθεί η έκκριση της ιν-
σουλίνης.33,35 O Robertson και συν.36 σε πειραματική 
διάταξη στην οποία τα B κύτταρα ήταν εκτεθειμένα σε 
συνεχή παρατεταμένη υπεργλυκαιμία, παρατήρησαν 
ότι δημιουργείται δυσλειτουργία στη μεταγραφή του 
γονιδίου της ινσουλίνης, που οδηγεί σε μειωμένη σύν-
θεση και έκκριση ινσουλίνης. Όταν η δυσλειτουργία 
των B κυττάρων από τη συνεχή υπεργλυκαιμία είναι 
αναστρέψιμη, αποκαλείται “αποευαισθητοποίηση” στη 
γλυκόζη, ενώ όταν είναι μόνιμη, αποκαλείται τοξικότη-
τα εκ γλυκόζης.36

Tελευταία, εκτός από τη γλυκοτοξικότητα, συζητείται 
και το φαινόμενο της λιποτοξικότητας.19,37 Σε αυτό, τα 
αυξημένα λιπαρά οξέα δρουν τοξικά στον μηχανισμό 
έκκρισης ινσουλίνης. O DeFronzo, μάλιστα, προτείνει 
τον όρο γλυκολιποτοξικότητα, γιατί σαφής διάκριση 
των δύο αυτών επιδράσεων στα B κύτταρα είναι δύ-
σκολο να γίνει.19

Mηχανισμός γλυκολιποτοξικότητας. Oι μακράς αλυσί-
δας εστέρες στο κυτταρόπλασμα φαίνεται ότι αποτε-
λούν ένα ερέθισμα για έκκριση ινσουλίνης. Σε βασικές 
συνθήκες το λιπαρό ακύλ-CoA μεταφέρεται μέσα στα 
μιτοχόνδρια με την καρνιτινοπαλμιτο-τρασφεράση 1 
(CPT-1), εισέρχεται στον κύκλο του Krebs και υπόκει-
ται σε β-οξείδωση. Όταν η γλυκόζη είναι αυξημένη, η 
διαδικασία αυτή αναστέλλεται, το μακράς αλυσίδας 
λιπαρό ακύλ-CoA αυξάνεται και αυτό διεγείρει την 
έκκριση ινσουλίνης. H γλυκόζη, διεγείροντας τη γλυ-
κόλυση και τον κύκλο του Krebs, οδηγεί σε αύξηση της 
σχέσης ATP/ADP. Τα EΛO, αυξάνοντας τους εστέρες 
του λιπαρού ακύλ-CoA, αυξάνουν οξέως την έκκριση 
ινσουλίνης. Ωστόσο, χρόνια έκθεση σε EΛO ή γλυκόζη 
(μέσω αύξησης του μακράς αλυσίδας λιπαρού ακύλ-
CoA) μπορεί να οδηγήσει σε ρύθμιση προς τα κάτω 
(downregulation) ή αναστολή της έκκρισης ινσουλίνης 
μέσω δράσης στον “κύκλο του Randle”, στον οποίο η 
αυξημένη β-οξείδωση αυξάνει το ακετύλ-CoA οδηγώ-
ντας, έτσι, σε μία αναστολή της πυρουβικής αφυδρυ-
γονάσης και αύξηση του κιτρικού οξέος, το οποίο ανα-
στέλλει τη φωσφοφρουκτοκινάση και, κατά συνέπεια, 
τη γλυκόλυση. 38-39 Άρα η γλυκοτοξικότητα μπορεί να 
γίνεται μέσω της λιποτοξικότητας, γι’ αυτό και προτεί-
νεται ο όρος γλυκολιποτοξικότητα. 

Oι αλλαγές στον ενδοκυττάριο μεταβολισμό των 
λιπιδίων μπορεί να επηρεάζουν την έκφραση των γο-
νιδίων που καθορίζουν πρωτεΐνες οι οποίες εμπλέκο-
νται στην έκκριση ινσουλίνης μέσω του ερεθίσματος 
της γλυκόζης. H αυξημένη μεταφορά λιπαρού CoA 
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σχήμα 3.2.3 οι δύο φάσεις έκκρισης της ινσουλίνης ύστερα 
από απότομη και συνεχιζόμενη ενδοφλέβια φόρτιση με 
γλυκόζη.
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στα μιτοχόνδρια για β-οξείδωση οδηγεί, πρώτον, σε 
αντίσταση στην ινσουλίνη στους μυς και, δεύτερον, σε 
διέγερση της γλυκονεογένεσης στο ήπαρ, ενώ η επα-
κόλουθη ελάττωση του ακύλ-CoA στο κυτταρόπλασμα 
οδηγεί σε ελάττωση της έκκρισης ινσουλίνης.

Σε εγκατεστημένο ΣΔ τύπου 2 με υπεργλυκαιμία 
είναι δύσκολο να καθοριστεί ποιες διαταραχές είναι 
δευτεροπαθείς, λόγω της υπεργλυκαιμίας (γλυκοτοξι-
κότητα) και ποιες είναι πρωτοπαθείς, δηλαδή αρχικές 
και συμβάλλουσες πρωτογενώς στην παθοφυσιολογία 
του ΣΔ τύπου 2.

Ποια είναι η πρωτοπαθής διαταραχή;

H αντίσταση στην ινσουλίνη προκαλεί μία αντιρροπι-
στική απάντηση των B κυττάρων, η οποία περιπλέκει 
περαιτέρω το σκηνικό και εμποδίζει τις προσπάθειες 
των ερευνητών που έχουν σκοπό να καθορίσουν ποια 
είναι η πρωτοπαθής διαταραχή των B κυττάρων. Tο 
κυριότερο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι “σε 
ποιο στάδιο της φυσικής εξέλιξης του ΣΔ τύπου 2 η 
έκκριση ινσουλίνης γίνεται μειονεκτική” ή, με άλλη έκ-
φραση, “προηγείται η μειονεκτική έκκριση ινσουλίνης 
ή η αντίσταση στην ινσουλίνη;” 40Yπέρ της μιας ή της 
άλλης εκδοχής υπάρχουν πολλές δημοσιεύσεις. Φυ-
σικά δεν μπορεί να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο οι 
δύο διαταραχές να αρχίζουν ταυτόχρονα. Ωστόσο μία 
τέτοια σύμπτωση είναι δύσκολο να είναι τυχαία. Σήμε-
ρα συζητούνται δύο θεωρίες. H πρώτη με την οποία 
συντάσσεται ο γράφων, αλλά και άλλοι συγγραφείς,41-43 
είναι η ακόλουθη:

Ένα άτομο έχει γενετικά καθορισμένο κάποιο μειονέ-
κτημα στην έκκριση ινσουλίνης. Tο μειονέκτημα αυτό 
δεν αποκαλύπτεται πριν από την κλινική εκδήλωση 
του ΣΔ, εκτός αν γίνουν ιδιαίτερα ευαίσθητες δοκιμα-
σίες. Mε την πρόοδο της ηλικίας αρχίζει να αυξάνεται 
η αναλογία του λίπους στο σώμα και να μειώνεται η 
μυϊκή δραστηριότητα. Έτσι, επιπροστίθεται ο παράγο-
ντας της αντίστασης των ιστών στην ινσουλίνη. Όταν 
η δυνατότητα έκκρισης ινσουλίνης δεν μπορεί να 
αντισταθμίσει την αντίσταση στην ινσουλίνη, γίνεται 
κλινικά έκδηλος ο διαβήτης. H εμφάνιση της υπερ-
γλυκαιμίας με τον μηχανισμό της γλυκοτοξικότητας 
προκαλεί περαιτέρω επιδείνωση της λειτουργίας των 
B κυττάρων, αλλά και της αντίστασης στην ινσουλίνη. 
Η κακή ρύθμιση του ΣΔ αποτελεί τον κινητήριο μοχλό 
ενός φαύλου κύκλου στον οποίο συνεχώς επιδεινώ-
νεται η έκκριση ινσουλίνης, προάγετια η αντίσταση 
στην ινσουλίνη και αυξάνεται το επίπεδο της υπερ-
γλυκαιμίας. Για λόγους που δεν είναι απόλυτα γνωστοί 
(αμυλίνη και συσσώρευση αμυλοειδούς; αυξημένη 
αναλογία προϊνσουλίνης; προοδευτική εκφύλιση των B 
κυττάρων;) έχουμε τελικά μεγάλη μείωση της δυνατό-

τητας για έκκριση ινσουλίνης, με αποτέλεσμα η υπερ-
γλυκαιμία να μη διορθώνεται με δίαιτα και υπογλυκαι-
μικά φάρμακα και να απαιτείται ινσουλινοθεραπεία. 
O DeFronzo και συν.19 σε μελέτη τους διέκριναν τους 
παχύσαρκους διαβητικούς σε υποϊνσουλιναιμικούς 
και υπερινσουλιναιμικούς. Στη διάρκεια της φόρτισης 
με γλυκόζη οι υποϊνσουλιναιμικοί ξεκινούσαν από 
υψηλότερες βασικές τιμές (~200 mg/dl) και έφταναν 
στα 380 mg/dl, ενώ οι υπερινσουλιναιμικοί διαβητι-
κοί ξεκινούσαν κάτω από τα 140 mg/dl και έφταναν 
έως τα 260 mg/dl (σχήμα 3.2.4). Aν και ο βαθμός της 
αντίστασης στην ινσουλίνη ήταν παρόμοιος στις δύο 
ομάδες, η βαρύτητα της μεταβολικής διαταραχής ήταν 
μεγαλύτερη στους ασθενείς με τη μικρότερη έκκριση 
ινσουλίνης. Άρα στους διαβητικούς με την ίδια περί-
που αντίσταση στην ινσουλίνη, η βαρύτητα της μετα-
βολικής διαταραχής εξαρτάται από το πόσο είναι μει-
ωμένη η δυνατότητα της έκκρισης ινσουλίνης. Aν με 
περαιτέρω επεξεργασία των ευρημάτων του DeFronzo 
προσδιοριστεί ο ινσουλινογόνος δείκτης (=λόγος της 
ινσουλίνης σε μU/ml προς τη γλυκόζη σε mg/dl) του 
μέσου όρου των τιμών ινσουλίνης και γλυκόζης στη δι-
άρκεια της δοκιμασίας ανοχής γλυκόζης, λαμβάνονται 
οι παρακάτω τιμές: 

• Mάρτυρες φυσιολογικοί   0,55
• Παχύσαρκοι φυσιολογικοί    0,91
• Παχύσαρκοι IGT    0,92
• Παχύσαρκοι διαβητικοί υπερινσουλιναιμικοί 0,46
• Παχύσαρκοι διαβητικοί υποϊνσουλιναιμικοί  0,13

σχήμα 3.2.4 Oι τιμές γλυκόζης και ινσουλίνης 
πλάσματος σε φυσιολογικά άτομα , παχύσαρκους 
υπερινσουλιναιμικούς διαβητικούς και παχύσαρκους 
υποϊνσουλιναιμικούς διαβητικούς. Oι υποϊνσουλιναιμικοί 
είχαν υψηλότερες τιμές γλυκόζης (από DeFronzo και συν. 
με την άδεια της ADA).
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Aπό τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ακόμη και στους 
αποκαλούμενους υπερινσουλιναιμικούς διαβητικούς 
–που αποκαλούνται έτσι λόγω των απόλυτων τιμών 
ινσουλίνης– ο ινσουλινογόνος δείκτης είναι χαμηλότε-
ρος. Δηλαδή η εκκρινόμενη ινσουλίνη είναι λίγη για τις 
αντίστοιχες τιμές γλυκόζης.

Στη δεύτερη θεωρία που προβάλλουν οι DeFronzo 
και Ferranini39 καθώς και ο Reaven40 θεωρείται ότι στην 
πλειονότητα των ατόμων με ΣΔ τύπου 2 σε αρχόμενο 
στάδιο υπάρχει “υπερινσουλιναιμία”, λόγω αντίστασης 
στην ινσουλίνη. H υπερινσουλιναιμία αυτή επιδεινώ-
νει περαιτέρω την αντίσταση στην ινσουλίνη μέσω 
ρύθμισης προς τα κάτω των υποδοχέων και των μηχα-
νισμών μετά τους υποδοχείς. H άποψη, αυτή πάντως, 
αν και έτυχε ευρείας δημοσιότητας, ιδίως στο πλαίσιο 
αναφορών στο μεταβολικό σύνδρομο, δεν φαίνεται να 
επικρατεί. Aκόμη και σε άτομα με IGT δεν βρίσκονται 
υψηλές τιμές ινσουλίνης.21 

Στην παθογένεια του ΣΔ τύπου 2 δεν φαίνεται πι-
θανό να αρκεί η αντίσταση στην ινσουλίνη ως μόνος 
αιτιολογικός παράγοντας διαβήτη, γιατί σε όλα τα 
ορμονικά συστήματα η υπερδιέγερση της έκκρισης 
μιας ορμόνης επιδρά τροφικά στον αδένα που την 
εκκρίνει και έχουμε τελικά υπερπλασία του αδένα ή 
και αδένωμα (π.χ. οι παραθυρεοειδείς ή ο φλοιός των 
επινεφριδίων). Tο να επιδρά η διέγερση των B κυττά-
ρων τελικά καταστροφικά στα B κύτταρα έχει θεωρη-
τικά πολύ μικρές πιθανότητες (ίσως μέσω αμυλίνης). 
Στην πράξη έχουμε παχύσαρκα άτομα (στα οποία η 
αντίσταση στην ινσουλίνη είναι τόσο μεγαλύτερη όσο 
αυξάνεται η παχυσαρκία) με γλυκόζη αίματος φυσιο-
λογική και έκκριση ινσουλίνης 4-5 φορές μεγαλύτερη 
από αυτήν που παρατηρείται σε άτομα κανονικού βά-
ρους. Eπομένως, για να δημιουργηθεί υπεργλυκαιμία 
πρέπει οι απαιτήσεις σε ινσουλίνη να υπερβαίνουν τη 
δυνατότητα έκκρισής της. Eίναι πιθανό ότι σε κάθε άν-
θρωπο υπάρχουν κάποια όρια μέχρι τα οποία μπορεί 
να αυξηθεί η έκκριση ινσουλίνης από τα B κύτταρα. 
Όταν οι απαιτήσεις σε ινσουλίνη υπερβαίνουν αυτά τα 
όρια, εκδηλώνεται σακχαρώδης διαβήτης. Aκόμη και 
ο De-Fronzo, που είναι ο κύριος εκφραστής της πρω-
ταρχικής σημασίας της αντίστασης στην ινσουλίνη, 
δέχεται ότι η αντίσταση στην ινσουλίνη από μόνη της 
δεν είναι σε θέση, στις περισσότερες περιπτώσεις, να 
δημιουργήσει εμφανή δυσανεξία στη γλυκόζη.19

H απώλεια της παλμικής έκκρισης ινσουλίνης

Aν χορηγηθεί σε συνεχή έγχυση iv γλυκόζη, παρουσι-
άζονται ρυθμικές μεταβολές των επιπέδων γλυκόζης 
και ινσουλίνης κάθε 90-120 min. Oι αιχμές (αυξήσεις) 
αυτές της εκκρινόμενης ινσουλίνης ονομάζονται στην 
αγγλοσαξονική βιβλιογραφία βραδείες διακυμάνσεις 

(ultradian oscillations).43 Aν η εξωγενής χορήγηση 
γλυκόζης αυξηθεί ή ελαττωθεί, τα B κύτταρα απαντούν 
με κατάλληλη προσαρμογή της περιοδικότητας της 
έκκρισης ινσουλίνης (entrainement).43

Yπάρχουν ενδείξεις για το ότι η παλμική έκκριση 
ινσουλίνης είναι πιο δραστική βιολογικά από τη συ-
νεχή.44 Ωστόσο, στους περιφερικούς ιστούς είναι 
μάλλον απίθανο η παλμική έκκριση να παίζει ουσιώδη 
ρόλο, γιατί μετά τη διέλευση από το ήπαρ χάνεται ο 
χαρακτήρας της παλμικής έκκρισης. Στο ήπαρ, όμως, 
όπου η παλμική έκκριση είναι απόλυτα αισθητή, είναι 
ενδεχόμενο να δημιουργείται μεταβολική διαταραχή, 
όταν η παλμική φύση της έκκρισης ινσουλίνης διατα-
ράσσεται.

Στον ΣΔ τύπου 2 παχύσαρκων ατόμων παραβλάπτε-
ται η παλμική έκκριση ινσουλίνης.43 Tο ίδιο συμβαίνει 
και στα παχύσαρκα άτομα με IGT.43,44 Συγκεκριμένα, 
παρατηρείται αρρυθμία στη δημιουργία των ταχειών 
αιχμών έκκρισης ινσουλίνης καθώς και των βραδειών 
αιχμών. Eπίσης, οι αιχμές έκκρισης ινσουλίνης είναι 
μικρότερου ύψους και διάρκειας και δεν ακολουθούν 
ρυθμικά τις αυξήσεις της γλυκόζης.45 Στα παχύσαρκα 
άτομα με ΣΔ τύπου 2 όλα αυτά τα μειονεκτήματα δι-
ορθώνονται σε σημαντικό βαθμό, αλλά όχι πλήρως, με 
την επίτευξη αυστηρού μεταβολικού ελέγχου.46

Eλάττωση της μάζας των B κυττάρων

H μάζα των B κυττάρων ελαττώνεται στον ΣΔ τύπου 2. 
Στις περισσότερες μελέτες βρέθηκε μείωση της μάζας 
των B κυττάρων σε ποσοστό περίπου 40-50%.19 H συ-
νολική ποσότητα ινσουλίνης που εκχυλίζεται από το 
πάγκρεας διαβητικών είναι μικρότερη από αυτήν που 
εκχυλίζεται από το πάγκρεας ατόμων που δεν είχαν 
σακχαρώδη διαβήτη. H αιτία της μείωσης του αριθ-
μού των B κυττάρων στον ΣΔ τύπου 2 δεν οφείλεται 
σε ανοσολογικούς μηχανισμούς, σε αντίθεση με ό,τι 
συμβαίνει στον ΣΔ τύπου 1. Δεν είναι, όμως, ακριβώς 
γνωστή η αιτία αυτής της μείωσης, έχει πιθανώς σχέση 
με μηχανισμό απόπτωσης.

Xαμηλό βάρος γέννησης

Σε έρευνα του Hale και συν. το 1991 ανακοινώθηκε 
ότι άτομα με IGT ή ΣΔ τύπου 2 είχαν μέσο βάρος γέν-
νησης μικρότερο κατά 0,3 Κg σε σύγκριση με ομάδα 
μη διαβητικών.47 Στα ίδια συμπεράσματα κατέληξε 
και άλλη μελέτη.48 Δημιουργήθηκε με τις παρατηρή-
σεις αυτές η υπόθεση ότι η κακή θρέψη του εμβρύου 
οδηγεί σε δημιουργία μικρότερου όγκου B κυττάρων 
τα οποία αργότερα, όταν στην ενήλικο ζωή χρειαστεί 
να εκκρίνουν περισσότερη ινσουλίνη, λόγω της επι-
συμβαίνουσας αντίστασης των ιστών στη ινσουλίνη, 
αδυνατούν να το κάνουν και προκαλείται IGT ή ΣΔ 
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τύπου 2. Όμως η υπόθεση αυτή δεν ερμηνεύει γιατί η 
έκκριση ινσουλίνης ελαττώνεται κατά την εξέλιξη της 
μειωμένης ανοχής γλυκόζης (IGT) σε ΣΔ τύπου 2.

Aμυλίνη και εναποθέσεις αμυλοειδούς

H αμυλίνη είναι ένα πεπτίδιο 37 αμινοξέων το οποίο 
εκκρίνεται μαζί με την ινσουλίνη από τα B κύτταρα.49 
Aρχικά σχηματίζεται ως προαμυλίνη, που είναι πο-
λυπεπτίδιο με 89 αμινοξέα. H προαμυλίνη διασπάται 
πρωτεολυτικά και σχηματίζεται η αμυλίνη, πριν να 
εκκριθεί η τελευταία από τα B κύτταρα. Έχει χημική 
ομοιότητα με τα πεπτίδια τα σχετικά με την καλσιτονί-
νη.50 Tο γονίδιο που κωδικοποιεί την αμυλίνη είναι το 
12p ή 12q και βρίσκεται στο βραχύ σκέλος του χρωμο-
σώματος 12.51 H αμυλίνη εκκρίνεται από τα B κύτταρα 
με τα ίδια ερεθίσματα που εκκρίνεται και η ινσουλίνη.52 
Bρίσκεται αποθηκευμένη στα εκκριτικά κοκκία της 
ινσουλίνης53 και η έκκρισή της είναι επίσης διφασική. 
H μοριακή αναλογία έκκρισης ινσουλίνης και αμυλί-
νης δεν είναι σταθερή και το μεταβολικό περιβάλλον 
καθορίζει, πιθανώς, τη μεταξύ τους αναλογία. Το πιθα-
νότερο είναι η αμυλίνη να αποτελεί το 30% της συνολι-
κής έκκρισης των Β κυττάρων. Tο αμυλοειδές που συ-
γκεντρώνεται πέριξ των B κυττάρων των νησιδίων έχει 
την προέλευσή του στην αμυλίνη. Aυτό διατάσσεται 
σε ινώδεις δεσμίδες γύρω από τα B κύτταρα και πολ-
λές φορές διαπερνά την κυτταρική μεμβράνη των κυτ-
τάρων και παραμένει εκεί σαν να κείται σε θυλάκους 
της μεμβράνης.54 Eίναι ελκυστική η θεωρία σύμφωνα 
με την οποία το αμυλοειδές συμβάλλει στην κακή λει-
τουργία των B κυττάρων παρεμποδίζοντας τη μεταφο-
ρά θρεπτικών ουσιών στα κύτταρα ή τον μηχανισμό 
αντίληψης των B κυττάρων σχετικά με την αύξηση της 
γλυκόζης του πλάσματος.55 Ωστόσο, σε πειράματα in 
vitro και in vivo και σε φαρμακολογικές δόσεις αμυ-
λίνης δεν παρατηρήθηκαν αποτελέσματα τέτοια που 
να ενισχύουν την εν λόγω θεωρία.56 Προς το παρόν οι 
ενδείξεις για το ότι η αμυλίνη είναι υπεύθυνη για τη 
δυσλειτουργία των B κυττάρων δεν είναι ισχυρές.19 
Eξάλλου, εναποθέσεις αμυλοειδούς παρατηρούνται 
και σε ηλικιωμένα άτομα, χωρίς να έχουν σακχαρώδη 
διαβήτη. Yπάρχουν και εργασίες στις οποίες βρέθηκε 
ότι η αμυλίνη δρα και στην περιφέρεια, αυξάνοντας 
την αντίσταση στην ινσουλίνη στους μυς.57 Aνασκόπη-
ση για την αμυλίνη έχει δημοσιευθεί και στα Eλληνικά 
Διαβητολογικά Xρονικά.58

Απόπτωση των Β κυττάρων

Η μάζα των Β κυττάρων είναι αυξημένη στα παχύσαρ-
κα μη διαβητικά άτομα. Παχύσαρκα άτομα με ΙFG ή ΣΔ 
τύπου 2 έχουν μειωμένη μάζα Β κυττάρων κατά 40% 
και 63% αντιστοίχως. Η μείωση αυτή δεν οφείλεται 

σε μειωμένο μέγεθος κυττάρων αλλά στον μικρότερο 
αριθμό τους. Επιπλέον, η μείωση των Β κυττάρων είναι 
άσχετη με το είδος της ακολουθούμενης θεραπείας. 
59,60 

Η μάζα των Β κυττάρων διατηρείται σταθερή όταν 
υπάρχει ισορροπία μεταξύ της απόπτωσης και της 
αναπαραγωγής τους, καθώς και από την παραγωγή 
νέων κυττάρων από τους πόρους της εξωκρινούς 
μοίρας του παγκρέατος, διαδικασία που καλείται νεο-
γένεση.61,62 Μείωση της αναπαραγωγής των κυττάρων 
παρατηρείται στο γήρας. Ο λόγος εξαιτίας του οποίου 
ελαττώνεται η μάζα των Β κυττάρων στα διαβητικά 
άτομα είναι κυρίως η απόπτωση και όχι η μειονεκτική 
αναπαραγωγή η μειωμένη νεοπαραγωγή. Υπάρχουν 
ενδείξεις για το ότι μια μείωση της μάζας των Β κυττά-
ρων κατά 60% , εφόσον υπάρχει και αντίσταση στην 
ινσουλίνη, προκαλεί υπεργλυκαιμία.60 

Στην απόπτωση συμβάλλουν η γλυκοτοξικότητα και 
η λιποτοξικότητα. Καλλιεργούμενα Β κύτταρα σε περι-
βάλλον αυξημένης γλυκόζης προκαλούν έκφραση γο-
νιδίων που προάγουν την απόπτωση (γονίδια Bad, Bid, 
Bik). Eξάλλου, έχει βρεθεί ότι τα Β κύτταρα παράγουν 
ιντερλευκίνη (ΙL-1β) σε απάντηση υπεργλυκαιμίας.63 

Η λιποτοξικότητα ασκείται μέσω των κεκορεσμένων 
λιπαρών οξέων. Απεναντίας, τα μη κεορεσμένα λιπα-
ρά οξέα προστατεύουν από τη λιποτοξικότητα και την 
απόπτωση.64,65 

Eπομένως αποφυγή κεορεσμένων λιπαρών οξέων 
στη διατροφή ενδέχεται να προστατεύει από τη δημι-
ουργία της διαβητικής διαταραχής πέραν της προστα-
σίας στο αγγειακό σύστημα.

Aντίσταση των B κυττάρων στο GLP-I

To όμοιο με γλυκαγόνη εντερικό πεπτίδιο I (GLP-I) 
συντίθεται και εκκρίνεται από το λεπτό έντερο με τη 
διέλευση της τροφής και είναι ινσουλινοεκκριτικός 
παράγοντας. Tο GLP-I δεσμεύεται σε ειδικό υποδοχέα 
των B κυττάρων των νησιδίων του παγκρέατος. Mε τη 
δέσμευση στον υποδοχέα διεγείρεται η αδενύλ-κυ-
κλάση, αυξάνεται το κυκλικό AMP, και η μέσω αυτού 
εξαρτώμενη πρωτεϊνική κινάση A αυξάνει την έκκριση 
της ινσουλίνης με τον μηχανισμό της ειδοποίησης για 
αύξηση της γλυκόζης (δίαυλος K+ εξαρτώμενος από 
ATP κ.λπ.) (σχήμα 3.2.5).

Στον ΣΔ τύπου 2 η επίδραση του GLP-I στην έκκριση 
της ινσουλίνης είναι μειωμένη παρά τα φυσιολογικά 
ή αυξημένα της επίπεδα, γεγονός που υποδηλώνει 
αντίσταση των B κυττάρων στο GLP-I. 66 Θεωρείται, 
πάντως, ότι απαιτείται περαιτέρω μελέτη για τον ρόλο 
του GLP-I στην παθογένεια του ΣΔ.
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 Aντίσταση των κυττάρων στην ινσουλίνη
H είσοδος της γλυκόζης στα κύτταρα γίνεται με τη βο-
ήθεια της ινσουλίνης και των μεταφορέων της γλυκό-
ζης. Yπάρχει, όμως, και το αποτέλεσμα της δράσης της 
γλυκόζης ως ποσότητας (mass action effect), δηλαδή 
μία ποσότητα γλυκόζης διέρχεται τις κυτταρικές μεμ-
βράνες, όταν τα επίπεδα γλυκόζης στο πλάσμα είναι 
αυξημένα.67 H πρόσληψη γλυκόζης από τους ινσουλι-
νοευαίσθητους ιστούς είναι, στους μη παχύσαρκους 
διαβητικούς, μειωμένη κατά 50% των αντίστοιχων 
τιμών φυσιολογικού βάρους ατόμων και 25%, δηλαδή 
πολύ μειωμένη, σε όλες τις ομάδες διαβητικών.19

Oι τιμές της γλυκόζης στο πλάσμα εξαρτώνται από 
(α) την ηπατική παραγωγή γλυκόζης, (β) την πρό-
σληψη γλυκόζης από τους μυς και (γ) την πρόσληψη 
γλυκόζης από το ήπαρ. Tο λίπος δεν συμμετέχει σε 
αξιόλογο ποσοστό στη χρησιμοποίηση της γλυκόζης, 
διότι έχει μικρή μεταβολική δραστηριότητα.

 Mηχανισμός δημιουργίας υπεργλυκαιμίας 
νηστείας στον ΣΔ τύπου 2
Ένα μέρος της χρησιμοποιούμενης γλυκόζης κατανα-
λίσκεται στον εγκέφαλο. O εγκέφαλος του ανθρώπου 
χρησιμοποιεί τη γλυκόζη με σταθερό ρυθμό που δεν 
εξαρτάται από τα επίπεδα ινσουλίνης ούτε από τα 
επίπεδα γλυκόζης, εκτός από περιπτώσεις σοβαρής 
υπογλυκαιμίας. H χρησιμοποίηση της γλυκόζης στη 
μετααπορροφητική φάση αναλογεί στο 50-60% της 
απομάκρυνσης της γλυκόζης. Eιδικά ως προς τη χρη-
σιμοποίηση της γλυκόζης στον εγκέφαλο δεν υπάρ-
χουν διαφορές μεταξύ φυσιολογικών και διαβητικών 
ατόμων.19 Διαφορές υπάρχουν στο ήπαρ και το μυϊκό 
σύστημα. 

Aύξηση της ηπατικής παραγωγής γλυκόζης

Έχει βρεθεί ότι όταν η γλυκόζη πλάσματος υπερβαίνει 
τα 140 mg/dl υπάρχει ήδη αυξημένη παραγωγή γλυ-
κόζης από το ήπαρ.19 H αυξημένη ηπατική παραγωγή 
γλυκόζης γίνεται ιδιαίτερα τις ώρες που απέχουν 
αρκετά από το προηγούμενο γεύμα, όταν και οι τιμές 
ινσουλίνης είναι στα βασικά επίπεδα˙ αυτό φαίνεται 
και για επιπρόσθετους λόγους το πρωί, οπότε έχουμε 
υψηλότερες τιμές σακχάρου απ’ ό,τι τα μεσάνυχτα. 
Σε άτομα με γλυκόζη πλάσματος <140 mg/dl η ηπα-
τική παραγωγή γλυκόζης ήταν ίδια με των μαρτύρων 
(1,84+0,03. Kg-1. min-1 έναντι 1,84+0,02mg. Kg-1. 
min-1), σε εργασία του DeFronzo και συν.27 Ωστόσο, η 
ομοιότητα αυτή στην παραγωγή γλυκόζης επιτυγχά-
νεται στους διαβητικούς με τις διπλάσιες σχεδόν τιμές 
ινσουλίνης, δεδομένου ότι όταν η τιμή της γλυκόζης 
νηστείας είναι 140 mg/dl έχουμε τη μέγιστη τιμή 
ινσουλίνης (δηλαδή είναι το υψηλότερο σημείο της 
καμπύλης τύπου Starling, βλ. σχήμα 3.2.) που είναι 
υψηλότερη από αντίστοιχες που αναλογούν σε χαμη-
λότερες ή υψηλότερες τιμές γλυκόζης από το όριο των 
140 mg/dl. H εργασία αυτή δείχνει ότι και σε αρχόμενο 
διαβήτη υπάρχει αντίσταση του ήπατος στη δράση 
της ινσουλίνης (σχήμα 3.2.6).19

Ύστερα από υδατανθρακούχο ή μεικτό γεύμα εκ-
κρίνεται ινσουλίνη η οποία μέσω του συστήματος της 
πυλαίας φλέβας μεταφέρεται στο ήπαρ, δεσμεύεται 
σε ειδικούς υποδοχείς και εκεί αναστέλλει την ηπατική 
παραγωγή γλυκόζης. Aν το ήπαρ δεν δεχθεί το μήνυμα 
από την αυξημένη πυκνότητα ινσουλίνης που εκκρί-
νεται μεταγευματικά, θα εξακολουθήσει να παράγει 
γλυκόζη και στις φάσεις της απορρόφησης γλυκόζης 
από το έντερο. Στον ΣΔ τύπου 2 φαίνεται ότι υπάρχει 
αντίσταση στη μεταγευματική έκκριση ινσουλίνης και 
παρά τα υψηλότερα επίπεδα ινσουλίνης, συγκριτικά 
με την προγευματική κατάσταση, δεν υπάρχει πλήρης 
αναστολή της ηπατικής παραγωγής γλυκόζης.68-71 

Στον ΣΔ τύπου 2 με ήπιου βαθμού υπεργλυκαι-
μία, τιμές ινσουλίνης ~100 μU/ml προκαλούν πλήρη 
αναστολή της ηπατικής παραγωγής γλυκόζης. Σε βα-
ρύτερη μεταβολική διαταραχή, η εκκρινόμενη ινσου-
λίνη είναι λιγότερη και δεν μπορεί να αναστείλει την 
ηπατική παραγωγή γλυκόζης (σχήμα 3.2.7). Oι μικρές 
διαφορές, που υπάρχουν στον βαθμό της αντίστασης 
στην ινσουλίνη, σε άτομα παρόμοιας παχυσαρκίας και 
κινητικότητας, δεν εξηγούν τις διαφορές στη βαρύτη-
τα της υπεργλυκαιμίας που εξηγούνται μόνο από τις 
διαφορές στην ικανότητα έκκρισης ινσουλίνης.

Σε διαβητικούς με γλυκόζη πλάσματος >140mg/dl 
υπολογίζεται ότι η ηπατική παραγωγή γλυκόζης προ-

Û¯‹Ì· 3.10  √ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ cAMP ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ
¤ÎÎÚÈÛË ÙË˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜. À=˘Ô‰Ô¯¤·˜ ÙË˜ ÁÏ˘Îfi˙Ë˜. (£ÂˆÚËÙÈ-
Îfi Û¯‹Ì· ÌË ·Ú·‰ÂÎÙfi ÁÂÓÈÎÒ˜).
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σχήμα 3.2.5 ο ρόλος του cAMP στην παροχή ενέργειας για 
την έκκριση της ινσουλίνης. Υ=υποδοχέας της γλυκόζης. 
(Θεωρητικό σχήμα, μη παραδεκτό γενικώς).
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σφέρει σε άτομο 70 Kg περί τα 50 g γλυκόζης στην 
περιφερική κυκλοφορία. Yπάρχει μάλιστα θετική συ-
σχέτιση της ηπατικής παραγωγής γλυκόζης με τις τιμές 
της γλυκόζης του πλάσματος.69-70 Για την αυξημένη 
παραγωγή γλυκόζης από το ήπαρ των ασθενών ευθύ-
νεται κυρίως η αύξηση της γλυκονεογένεσης (σχήμα 
3.2.8).

H χρησιμοποίηση γλυκόζης στο μυϊκό σύστημα

Για τη μελέτη της χρησιμοποίησης της γλυκόζης 
στους μυς χρησιμοποιήθηκε, μεταξύ, άλλων η μέθο-

δος του ευγλυκαιμικού ινσουλινικού αποκλεισμού 
(clamp=αποκλεισμός, διακοπή έκκρισης). Σε αυτήν 
την πειραματική διάταξη χορηγείται γλυκόζη και ιν-
σουλίνη iv με στόχο τη διατήρηση, για κάποιο χρονικό 
διάστημα, σταθερής ευγλυκαιμίας. Λόγω της χορη-
γούμενης ινσουλίνης η ενδογενής έκκριση ινσουλίνης 
αναστέλλεται (clamp). Στη δοκιμασία αυτή οι τιμές της 
ινσουλίνης στο πλάσμα, σε φυσιολογικά και διαβητικά 
άτομα, είναι συγκρίσιμες. Eπιπλέον, η ανακοπή της 
ηπατικής παραγωγής γλυκόζης είναι παρόμοια λόγω 
των υψηλών πυκνοτήτων ινσουλίνης. Eπομένως έτσι 
παραμένει προς μελέτη η αντίσταση των περιφερικών 
ιστών στην ινσουλίνη. H πρόσληψη γλυκόζης από τους 
μυς, όπως εκτιμάται με την παραπάνω μέθοδο, είναι 
ικανοποιητική στους διαβητικούς, αλλά πάσχει ο πε-
ραιτέρω μεταβολισμός της. Έτσι, η προσλαμβανόμενη 
γλυκόζη δεν μετατρέπεται κανονικά σε γλυκογόνο 
αλλά σε γαλακτικό οξύ, λόγω μειωμένης δραστικότη-
τας της συνθετάσης του γλυκογόνου.73-75 Tο γαλακτικό 
οξύ προσφέρεται ως υπόστρωμα για τη γλυκονεογέ-
νεση (κύκλος του Cori). Tο ίδιο συμβαίνει και σε σημα-
ντικό ποσοστό με την απορροφούμενη γλυκόζη από 
το έντερο, δεδομένου ότι αυξημένα ποσά γαλακτικού 
οξέος κυκλοφορούν στο σύστημα της πυλαίας φλέβας 
και προσλαμβάνονται από το ήπαρ. O μηχανισμός αυ-
τός συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση αυξημένης 
ηπατικής παραγωγής γλυκόζης και τελικά της υπερ-
γλυκαιμίας.76

Στη διάρκεια του ευγλυκαιμικού ινσουλινικού απο-
κλεισμού, η έναρξη δράσης της ινσουλίνης στον μυϊκό 
ιστό του μηρού είναι άμεση στα φυσιολογικά άτομα, 
ενώ καθυστερεί περί τα 40 min στους διαβητικούς, 
στους οποίους η δράση της ινσουλίνης είναι μέτρια. Σε 
καθυστερημένες μετρήσεις, τότε που η ινσουλίνη δρα 
και στους μυς των διαβητικών ατόμων, η δραστικότη-
τά της είναι μειωμένη κατά 50% της αντίστοιχης των 
φυσιολογικών ατόμων (σχήμα 3.2.9).

Δεδομένου ότι οι μεταβολικοί ρυθμοί του λιπώδους 
ιστού είναι πολύ βραδείς (~5%) και συμμετέχουν λίγο 
στη χρησιμοποίηση της γλυκόζης, είναι φανερό ότι το 
κύριο πρόβλημα στον ΣΔ τύπου 2, ως προς τη δράση 
της ινσουλίνης, είναι η αντίσταση στην ινσουλίνη στον 
μυϊκό ιστό και κατά δεύτερο λόγο στο ήπαρ. H μυϊκή 
πρόσληψη γλυκόζης στα φυσιολογικά άτομα αντιστοι-
χεί σε 75% περίπου της συνολικά προσλαμβανόμενης 
γλυκόζης από τον οργανισμό. Eπομένως, η αντίσταση 
στην ινσουλίνη στους μυς αφορά (και επηρεάζει) με-
γάλο μέρος του μεταβολισμού της γλυκόζης.70

Eνδιαφέρον είναι ότι, όταν ένα γεύμα περιέχει άφθο-
νους υδατάνθρακες, ο ρυθμός της απορρόφησης της 
γλυκόζης από το έντερο είναι αναπόφευκτα υψηλός 
και για να μη συμβεί μεγάλη αύξηση της γλυκόζης 

σχήμα 3.2.6 Παριστάνεται η ηπατική παραγωγή γλυκόζης 
σε συσχέτιση με τις τιμές γλυκόζης νηστείας σε �� άτομα 
φυσιολογικού βάρους με ΣΔ τύπου � και �� φυσιολογικούς 
μάρτυρες ίδιας ηλικίας και βάρους. Σε �� διαβητικά άτομα 
με τιμές γλυκόζης<1�0 mg/dl ο μέσος ρυθμός ηπατικής 
παραγωγής γλυκόζης ήταν παρόμοιος με των μαρτύρων. 
Στα διαβητικά άτομα με τιμές γλυκόζης>1�0 mg/dl υπήρχε 
προοδευτική αύξηση της ηπατικής παραγωγής γλυκόζης 
(από DeFronzo και συν. με την άδεια της ADA).

σχήμα 3.2.7 H ηπατική παραγωγή γλυκόζης σε συσχέτιση 
με τις πυκνότητες ινσουλίνης στην πυλαία φλέβα. ( ) 
Φυσιολογικοί μάρτυρες και ( ) διαβητικοί τύπου �, που είχαν 
υπεργλυκαιμία νηστείας. Eίναι φανερή η αυξημένη ηπατική 
παραγωγή γλυκόζης παρά τις παρόμοιες τιμές ινσουλίνης 
στους ασθενείς με ΣΔ τύπου � (από DeFronzo και συν. με 
την άδεια της ADA).
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στο αίμα, αυξάνεται η χρησιμοποίηση γλυκόζης στους 
μυς.77 Aυτό, βέβαια, δεν γίνεται εύκολα όταν υπάρ-
χει ΣΔ τύπου 2 (σχήμα 3.2.10). Η πρόληψη πολλής 
γλυκόζης από τον μυϊκό ιστό, ακόμη και όταν δεν τη 
χρειάζεται, είναι ένα φυσιολογικό παράδοξο. Ίσως γι’ 
αυτόν τον λόγο όλη η γλυκόζη που προσλαμβάνεται 
δεν οξειδώνεται σε CO2 και H2O, αλλά σε σημαντική 
αναλογία μετατρέπεται σε γαλακτικό οξύ.78

H σύγκριση της αυξημένης ηπατικής παραγωγής 
γλυκόζης και της μειωμένης χρησιμοποίησης της γλυ-
κόζης στους περιφερικούς ιστούς έχει δείξει ότι, για τις 
αυξημένες τιμές γλυκόζης, το ήπαρ ευθύνεται για το 
1/3 και το μυϊκό σύστημα για τα 2/3 της αύξησης.19

Έκκριση και αντίσταση ινσουλίνης σε υγιείς συγγενείς 
διαβητικών ατόμων

Προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημα, σχετικά με 
το αν η μειονεκτική έκκριση ινσουλίνης ή η αυξημένη 
αντίσταση στην ινσουλίνη είναι η διαταραχή που συμ-
βαίνει πρώτη στην παθογένεια του ΣΔ τύπου 2, έγιναν 
πολλές μελέτες σε ασθενείς και συγγενείς διαβητικών 
ασθενών. Oι μελέτες των υγιών συγγενών έχουν το 
πλεονέκτημα ότι εξετάζουν τα άτομα με φυσιολογικό 
μεταβολισμό πριν να αρχίσει η επίδραση της γλυκολι-
ποτοξικότητας. Aπό 42 εργασίες που συγκέντρωσε ο 
DeFronzo, στις 19 βρέθηκε μειωμένη έκκριση ινσου-
λίνης. Φυσιολογική έκκριση βρέθηκε σε 16 εργασίες 
και αυξημένη σε επτά.19 Όσον αφορά στις μελέτες της 
ευαισθησίας στην ινσουλίνη, μεταξύ 12 μελετών στις 8 
διαπιστώθηκε μειωμένη ευαισθησία και στις 4 φυσιο-
λογική.19 Aπό τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι δεν είναι 
σωστό να αναφέρεται ακρίτως και γενικώς ότι στον ΣΔ 
τύπου 2 υπάρχει “υπερινσουλιναιμία”. Oι διαφορές στα 
ευρήματα των ερευνών αυτών ερμηνεύονται από τον 
διαφορετικό πληθυσμό των ατόμων ηλικιακά, εθνικά, 
σωματομετρικά. Tο ότι βρέθηκε στις περισσότερες 
μελέτες ότι οι υγιείς αδελφοί διαβητικών είχαν μειω-
μένη ευαισθησία στην ινσουλίνη ερμηνεύεται από το 
γεγονός ότι ζουν στο ίδιο περιβάλλον και ακολουθούν 
παρόμοιες διαιτητικές οικογενειακές συνήθειες και 
συχνά έχουν ίδια σωματική κατασκευή.

Mελέτες στους Iνδιάνους Pima78,79 και σε Mεξικα-
νούς του Tέξας80, που είναι δύο εθνικές μειονότητες 
με αυξημένο ποσοστό ΣΔ τύπου 2, έδειξαν ότι πρώτη 
διαταραχή είναι η αντίσταση στην ινσουλίνη. Mελέτη 
σε καυκάσιο πληθυσμό81 έδειξε στη διάρκεια υπερ-
γλυκαιμικού αποκλεισμού ότι τόσο η πρώιμη όσο και 
η όψιμη έκκριση ινσουλίνης ήταν σημαντικά ελαττω-
μένες. H τελευταία μελέτη περιελάμβανε άτομα μεγα-
λύτερης ηλικίας και μικρότερο ποσοστό παχύσαρκων. 
Σε φινλανδική μελέτη82 βρέθηκαν περιέργως αντίθετα 
αποτελέσματα, δηλαδή φυσιολογική έκκριση ινσου-
λίνης αλλά μειωμένη ευαισθησία στην ινσουλίνη.9 Σε 
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σχήμα 3.2.10 O μεταβολισμός της γλυκόζης στην διάρκεια 
ευγλυκαιμικού αποκλεισμού (ινσουλίνη 100 μU/ml) σε 
φυσιολογικού βάρους ασθενείς με ΣΔ τύπου � και σε 
φυσιολογικούς μάρτυρες (από DeFronzo και συν. με την 
άδεια της ADA).

σχήμα 3.2.9 Mεταβολές της πρόσληψης γλυκόζης από το 
κάτω άκρο διαβητικών ( ) και φυσιολογικών μαρτύρων ( ). η 
ικανότητα της ινσουλίνης να διεγείρει την πρόσληψη της γλυ-
κόζης από το άκρο ήταν ελαττωμένη κατά �0% στα διαβητικά 
άτομα (από DeFronzo και συν. με την άδεια της ADA).

σχήμα 3.2.8 η συμμετοχή της γλυκονεογένεσης και 
γλυκογονόλυσης σε μάρτυρες (CON) και ασθενείς με 
ΣΔ τύπου � (NIDDM). Στους διαβητικούς είναι ιδιαίτερα 
αυξημένη η γλυκονεογένεση (από DeFronzo και συν. με την 
άδεια της ADA).
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πέντε μελέτες υγιών δίδυμων αδελφών πασχόντων 
από ΣΔ τύπου 2, η έρευνα έδειξε μειονεκτική έκκριση 
ινσουλίνης.19 Mερικά άτομα, όμως, είχαν μειωμένη 
ανοχή γλυκόζης. Mε τα δεδομένα αυτά, που είναι αντι-
κρουόμενα, δεν είναι δυνατό να καταλήξει κανείς σε 
οριστικά συμπεράσματα. Eξάλλου, άσχετα με το ποια 
διαταραχή προηγείται, σημασία έχει ποια διαταραχή 
είναι η πλέον σημαντική και φαίνεται ότι η μειονεκτική 
έκκριση ινσουλίνης είναι η πιο σημαντική διαταραχή. 

Mείωση αριθμού και συγγένειας προς τους υποδοχείς 
ινσουλίνης

Mειωμένος αριθμός των υποδοχέων αλλά και διατα-
ραχές μετά τον υποδοχέα έχουν διαπιστωθεί σε δια-
βητικούς και πρέπει να ευθύνονται για την αντίσταση 
στην ινσουλίνη. Δεν φαίνεται να υπάρχει μειωμένη 
δεσμευτική ικανότητα των υποδοχέων.83-86 Oι περισσό-
τερες μελέτες για τον υποδοχέα ινσουλίνης έχουν γίνει 
με μονοκύτταρα ή λιπώδη κύτταρα, ενώ οι ιστοί που 
κυρίως ενδιαφέρουν είναι οι μύες και το ήπαρ. Mείωση 
του αριθμού των υποδοχέων δεν διαπιστώνεται στο 
1/3 των ασθενών με ΣΔ τύπου 2, ιδιαίτερα, μάλιστα, σε 
αυτούς που έχουν σημαντική υπεργλυκαιμία νηστεί-
ας.19 Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της βαρύτητας 
της αντίστασης στην ινσουλίνη και της δέσμευσης της 
ινσουλίνης στους υποδοχείς.87,88 Πολλές μελέτες συνη-
γορούν στο ότι υπάρχει μειονέκτημα στη δράση της 
ινσουλίνης μετά τον υποδοχέα.15,89-92 Aυτό το μετά τον 
υποδοχέα μειονέκτημα ευθύνεται για την αντίσταση 
στην ινσουλίνη στον ΣΔ τύπου 2.

Mεταλλάξεις υποδοχέων

Έχουν περιγραφεί πολλές μεταλλάξεις των υποδοχέων 
ινσουλίνης και ορισμένες από αυτές σχετίζονται με 
ισχυρή αντίσταση στην ινσουλίνη. Ωστόσο, εκδήλω-
ση ΣΔ τύπου 2 δεν συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις 
αυτών των μεταλλάξεων.93-96 Eκτεταμένη μελέτη για 
ανίχνευση πολυμορφισμού στην περιοχή του γονι-
δίου του υποδοχέα δεν έδειξε να είναι συχνή στον 
ΣΔ τύπου 2, επομένως μεταλλάξεις των γονιδίων του 
υποδοχέα δεν ευθύνονται στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων. Mελέτες της τυροσινικής κινάσης σε 
παχύσαρκους διαβητικούς, πριν και μετά την απώλεια 
βάρους, έδειξαν ότι η μειονεκτική δραστικότητα της 
κινάσης διορθώνεται σχεδόν πλήρως. Eπίσης, η μελέτη 
της δραστικότητας της τυροσινικής κινάσης σε άτομα 
με IGT δεν έδειξε κάποιο μειονέκτημα.97 Φαίνεται ότι 
το μειονέκτημα αυτό είναι επίκτητο· πιθανώς σχετίζε-
ται με την υπεργλυκαιμία και δεν σχετίζεται με υψηλές 
πυκνότητες ινσουλίνης στο πλάσμα, μια που τα άτομα 
με IGT έχουν υψηλότερα επίπεδα ινσουλίνης απ’ ό,τι οι 
διαβητικοί με έκδηλο διαβήτη. 

Mειονέκτημα του υποδοχέα στη μετάδοση του μηνύ-
ματος

Έχουν περιγραφεί δύο μεταλλάξεις σε αυξημένη συ-
χνότητα σε Δανούς με ΣΔ τύπου 2 που αφορούν στο 
γονίδιο IRS-1.98 Oι μεταλλάξεις αυτές δεν βρέθηκαν σε 
Φινλανδούς.99 Πάντως, οι μεταλλάξεις αυτές από μόνες 
τους δύσκολα μπορεί να εξηγήσουν την αντίσταση 
στην ινσουλίνη του ΣΔ τύπου 2. Eπίσης βρέθηκε ότι 
μία νέα πρωτεΐνη αποκαλούμενη Rad σχετίζεται με τον 
ΣΔ τύπου 2 και υπερεκφράζεται στους μυς των ασθε-
νών.100 H πρωτεΐνη Rad συνεργάζεται με άλλες πρωτε-
ΐνες που εμπλέκονται στη μετάδοση του ινσουλινικού 
μηνύματος. Ο βαθμός στον οποίο συμμετέχουν όλες 
αυτές οι πρωτεΐνες της μετάδοσης του ινσουλινικού 
μηνύματος στη δημιουργία της αντίστασης στην ιν-
σουλίνη και στην εκδήλωση του διαβήτη μένει να δι-
ευκρινιστεί από την έρευνα που συνεχίζεται.

Mεταφορά και φωσφορυλίωση γλυκόζης 

Στον ΣΔ τύπου 2 η μεταφορά και η φωσφορυλίωση 
της γλυκόζης είναι ανθεκτικές στη δράση της ινσου-
λίνης. Tο μειονέκτημα αυτό εγκαθίσταται πρώιμα στη 
φυσική ιστορία του διαβήτη και δεν εξηγείται απόλυ-
τα μόνο από τη γλυκολιποτοξικότητα. H δράση της 
εξοκινάσης II βρέθηκε σε διαβητικούς μειωμένη κατά 
30%, ενώ το mRNA μειωμένο κατά 50%.101 Aνάλογα 
ευρήματα αναφέρουν και άλλοι ερευνητές,102 ενώ βρέ-
θηκαν ακόμη και σε άτομα με IGT.103 

Σύνθεση γλυκογόνου

Σε όλες τις καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από 
αντίσταση στην ινσουλίνη (για παράδειγμα, παχυσαρ-
κία, ΣΔ τύπου 2) παρατηρείται ένα σημαντικό μειονέ-
κτημα στην αποθήκευση της γλυκόζης υπό μορφήν 
γλυκογόνου.104,105 Yπάρχουν μελέτες βάσει των οποίων 
η πλέον πρώιμα ανιχνεύσιμη διαταραχή –σχετική με 
την αντίσταση στην ινσουλίνη– είναι η μειονεκτική 
σύνθεση του γλυκογόνου σε άτομα που πρόκειται να 
γίνουν διαβητικά. Φαίνεται ότι υπάρχει μειονέκτημα 
στην ικανότητα της ινσουλίνης να διεγείρει τη συνθε-
τάση του γλυκογόνου.106-108

Σε φυσιολογικά άτομα η οξεία αύξηση των επιπέδων 
της ινσουλίνης προκαλεί αύξηση του mRNA της συν-
θετάσης του γλυκογόνου στους μυς.109,110 Στον ΣΔ τύ-
που 2 η ικανότητα της ινσουλίνης να αυξάνει το mRNA 
της συνθετάσης του γλυκογόνου είναι σοβαρά μειωμέ-
νη.110-112 H έρευνα προχώρησε στην ταυτοποίηση του 
γονιδίου της συνθετάσης του γλυκογόνου. Aυτό βρέ-
θηκε στο χρωμόσωμα 19.112 Tα δεδομένα που έχουμε 
έως τώρα δεν αποδίδουν τη μειωμένη δραστικότητα 
της συνθετάσης του γλυκογόνου στους διαβητικούς 
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σε μεταλλάξεις, μπορεί, όμως, ένα άλλο γονίδιο πλη-
σίον του αντίστοιχου γονιδίου της συνθετάσης του 
γλυκογόνου να έχει κάποια σχέση με την ανάπτυξη 
του διαβήτη.19

H υπεργλυκαιμία στην πρόκληση αντίστασης στην 
ινσουλίνη

H υπεργλυκαιμία αυτή καθεαυτή μπορεί να είναι υπεύ-
θυνη για τη μειονεκτική απομάκρυνση της γλυκόζης 
από την κυκλοφορία, γιατί προκαλεί ρύθμιση προς τα 
κάτω του συστήματος της μεταφοράς γλυκόζης.33

H χρόνια υπεργλυκαιμία έχει δειχθεί ότι αναστέλλει 
τη μεταφορά γλυκόζης και στους ιστούς που δεν εξαρ-
τώνται από την ινσουλίνη και μεταξύ αυτών ακόμη και 
στον εγκέφαλο.113,114 O μηχανισμός αυτής της επίδρα-
σης της υπεργλυκαιμίας στη μεταφορά της γλυκόζης 
ασκείται μέσω ρύθμισης προς τα κάτω του συστήμα-
τος μεταφοράς της γλυκόζης.115 Συγκεκριμένα, ελατ-
τώνεται και ο μεταφορέας γλυκόζης και το αντίστοιχο 
mRNA. Aντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή αύξηση της 
μεταφοράς γλυκόζης, έχει η χρόνια υπογλυκαιμία και 
έτσι προστατεύεται σε κάποιο βαθμό ο εγκέφαλος.116 H 
βελτίωση της μεταφοράς της γλυκόζης στον εγκέφαλο 
στη χρόνια υπογλυκαιμία συμμετέχει στην πρόκληση 
του φαινομένου της ανεπίγνωστης υπογλυκαιμίας (βλ. 
Κεφάλαιο 7.2)

H οξείδωση των λιπών σε σχέση με την αντίσταση 
στην ινσουλίνη στον ΣΔ τύπου 2

Tο 1963 ο Randle και συν.117 συνέδεσαν την μειωμένη 
ευαισθησία ή την αντίσταση των ιστών στην ινσουλίνη 
με τον αυξημένο ρυθμό οξείδωσης των ελεύθερων 
λιπαρών οξέων (EΛO). H αυξημένη οξείδωση των EΛO 
οδηγεί σε ενδοκυττάρια άθροιση του ακετύλ-CoA, 
το οποίο αναστέλλει την πυρουβική δενδρογενάση 
(PDH) και αυξάνει τη σχέση NADH/NAD, γεγονός που 
έχει ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση του κύκλου του 
Krebs και τη συσσώρευση κιτρικού οξέος. Tο κιτρικό 
οξύ είναι ισχυρός αναστολέας της φωσφοφρουκτοκι-
νάσης117 και έτσι αναστέλλονται τα πρώιμα στάδια του 
μεταβολισμού της γλυκόζης. H G-6-P που παράγεται 

τελικά αναστέλλει την εξοκινάση, προκαλώντας ελάτ-
τωση της μεταφοράς γλυκόζης μέσα στα κύτταρα. H 
παραπάνω διαδικασία παραβλάπτει, όπως είναι επό-
μενο, την οξείδωση της γλυκόζης, αλλά και τον σχημα-
τισμό γλυκογόνου. H αυξημένη οξείδωση των EΛO έχει 
δειχθεί ότι αναστέλλει με απευθείας δράση τη σύνθε-
ση γλυκογόνου στο ήπαρ118 και στους μυς.119,120

Tον παραπάνω μηχανισμό δράσης των EΛO του 
Randle αντέκρουσε έρευνα του Roden και συν.119, οι 
οποίοι βρήκαν ότι έγχυση EΛO σε φυσιολογικά άτομα 
αναστέλλει τη σύνθεση γλυκογόνου αλλά και την οξεί-
δωση της γλυκόζης. Oι ερευνητές αυτοί θεωρούν ότι 
η πρωταρχική δράση των αυξημένων επιπέδων EΛO 
είναι η αναστολή της μεταφοράς ή και φωσφορυλίω-
σης της γλυκόζης, δράση που σε συνδυασμό με την 
ελάττωση της G-6-P οδηγεί σε ελάττωση της σύνθεσης 
γλυκογόνου. Tο γεγονός είναι ότι, άσχετα με τον ακρι-
βή μηχανισμό, τα αυξημένα επίπεδα EΛO και η αυξη-
μένη οξείδωσή τους παραβλάπτουν τη φυσιολογική 
απομάκρυνση της γλυκόζης.121,122

Σε διαβητικά άτομα φυσιολογικού βάρους με 
μέτρια υπεργλυκαιμία η οξείδωση των λιπών είναι 
φυσιολογική και καταστέλλεται όπως πρέπει από την 
ινσουλίνη.104,123,124 Eπομένως, η θεωρία του Randle δεν 
δίνει εξήγηση για την αντίσταση στην ινσουλίνη που 
εμφανίζουν ακόμη και οι μη παχύσαρκοι διαβητικοί. 
Ωστόσο, σε πιο προχωρημένη μεταβολική διαταραχή 
με πιο μεγάλη έλλειψη ινσουλίνης υπάρχει αυξημένη 
κυκλοφορία EΛO, λόγω κινητοποίησης των λιπών, και 
αυξημένη οξείδωση EΛO. Ένας αυξημένος ρυθμός 
οξείδωσης των EΛO έχει δειχθεί ότι αυξάνει την ηπα-
τική παραγωγή γλυκόζης.125,126 H δράση αυτή πιθανώς 
ασκείται μέσω ενίσχυσης της γλυκονεογένεσης.

H σημασία των αυξημένων EΛO στον μεταβολισμό 
και την παθογένεια της αντίστασης στην ινσουλίνη 
στον ΣΔ τύπου 2 δεν έχει διαλευκανθεί τελείως και 
υπάρχουν ερωτηματικά. Για παράδειγμα, η μείωση των 
λιπιδίων με υπολιπιδαιμικά φάρμακα δεν ελαττώνει 
πάντα την αντίσταση στην ινσουλίνη και δεν επηρεά-
ζει τα επίπεδα της γλυκόζης.127,128
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πίνακας 3.2.4 Σύνδρομα αντίστασης ινσουλίνης.
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Παράγοντες που προκαλούν αντίσταση στην ινσου-
λίνη και σχετίζονται έτσι με την παθογένεια του ΣΔ 
τύπου 2 

H αντίσταση στην ινσουλίνη παρουσιάζεται με σημα-
ντική μεταβλητότητα στα φυσιολογικά άτομα. Oι δια-
φορές που παρατηρούνται έχουν σχέση με φυλετικούς 
(γενετικούς) και επίκτητους παράγοντες. Για παράδειγ-
μα, η φυλή Iνδιάνων Pima έχει χαρακτηριστικά αυξη-
μένη αντίσταση στην ινσουλίνη.79 Eπίκτητοι παράγο-
ντες που προκαλούν αντίσταση στην ινσουλίνη είναι η 
παχυσαρκία, η ηλικία, το στρες, η μειωμένη σωματική 
δραστηριότητα, το κάπνισμα, κ.ά. (πίνακας 3.2.4).

Hλικία. H ανοχή γλυκόζης μειώνεται με την πάροδο 
της ηλικίας. Tο αποτέλεσμα της ηλικίας στην αντίστα-
ση της ινσουλίνης είναι σχετικά μέτριο, συγκρινόμενο 
με την επίδραση άλλων παραγόντων.39,129,130 H δοκι-
μασία ανοχής γλυκόζης εμφανίζει αύξηση 1 mg κάθε 
χρόνο ζωής στο δείγμα των 60 min, σύμφωνα με παλιά 
εργασία του Malins.

Παχυσαρκία. H παχυσαρκία είναι, αποδεδειγμένα, 
παράγοντας πρόκλησης αντίστασης στην ινσουλί-
νη και η επίδρασή της αυτή είναι ισχυρή.26,130-133 Σε 
ασθενείς που παρακολουθούνται στο Διαβητολογικό 
Kέντρο του Iπποκράτειου Nοσοκομείου Θεσσαλονίκης 
με ΣΔ τύπου 2 υπήρχε παχυσαρκία(>120% του ιδανι-
κού βάρους) σε ποσοστό 82%. H αντίσταση στην ιν-
σουλίνη παρουσιάζει θετική συσχέτιση με το ποσό του 
συνολικού λίπους του σώματος.134-136 Eπίδραση επιπλέ-
ον της αναμενόμενης (ως λίπος γενικά) έχει η άθροιση 
λίπους στην κοιλιά που εκφράζεται απλά με τη σχέση 
περιμέτρου μέσης/περίμετρο λαγόνων (Waist to hip 
ratio, w/h σχέση). H συσχέτιση αυτή έχει την ερμηνεία 
της στην αυξημένη μετακίνηση λιπαρών οξέων στο 
σύστημα της πυλαίας και τελικά στο ήπαρ134-136 που 
προκαλεί αντίσταση στην ινσουλίνη. Tα άτομα που 
έχουν αυξημένη w/h σχέση, έχουν συνήθως και μειω-
μένη σωματική (μυϊκή) δραστηριότητα. Mελέτη που 
έγινε σε παχύσαρκα άτομα με φυσιολογική ανοχή γλυ-
κόζης έδειξε ότι η μυϊκή πρόσληψη γλυκόζης υπό την 
επίδραση της ινσουλίνης ήταν μειωμένη σε σύγκριση 
με άτομα φυσιολογικού βάρους.131 H αντίσταση στην 
ινσουλίνη, όμως, δεν ήταν μη αναστρέψιμη, και με 
υψηλότερα επίπεδα ινσουλίνης η χρησιμοποίηση γλυ-
κόζης γινόταν φυσιολογική. Aντίσταση στην ινσουλίνη 
εκτός από τους μυς διαπιστώθηκε και στο ήπαρ, όπου 
η καταστολή της παραγωγής γλυκόζης από το ήπαρ 
στους παχύσαρκους ήταν μειωμένη σε σύγκριση με 
την ομάδα ελέγχου.131

Mειωμένη σωματική δραστηριότητα. H μειωμένη 
σωματική δραστηριότητα είναι ένας ακόμη επίκτητος 
παράγοντας πρόκλησης αντίστασης στην ινσουλί-
νη137,138 και μάλιστα βαίνει παράλληλα και με την πρό-

οδο της ηλικίας. H κινητικότητα των ηλικιωμένων είναι 
συνήθως περιορισμένη στις ανεπτυγμένες κοινωνίες. 
O σύγχρονος τρόπος ζωής (αυτοκίνηση, ανελκυστή-
ρες, μηχανές) έχει ελαττώσει κατά πολύ τις ευκαιρίες 
για σωματική δραστηριότητα. H αύξηση της μυϊκής 
δραστηριότητας βελτιώνει τη δραστικότητα της ινσου-
λίνης.138 Για τον λόγο αυτό η ενθάρρυνση προς αύξηση 
της κινητικότητας και της μυϊκής δραστηριότητας γε-
νικώς, πρέπει να κατέχει κύρια θέση στη θεραπεία του 
ΣΔ τύπου 2, στον οποίο η αντίσταση στην ινσουλίνη 
κατέχει σημαντικό ρόλο.

Aυξημένη δραστηριότητα του συμπαθητικού. H 
αυξημένη δραστηριότητα του συμπαθητικού ελαττώ-
νει την έκκριση ινσουλίνης και προκαλεί αντίσταση 
των ιστών στην ινσουλίνη.139 Aυξημένη δραστηριότη-
τα του συμπαθητικού υπάρχει τόσο στην παχυσαρκία 
όσο και σε πολλές περιπτώσεις ιδιοπαθούς υπέρτα-
σης.140

Iδιοπαθής υπέρταση. Tα άτομα που έχουν ιδιοπαθή 
υπέρταση –χωρίς να είναι οπωσδήποτε διαβητικά– εμ-
φανίζουν αυξημένη αντίσταση στην ινσουλίνη.39,141 
Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις σύμφωνα με 
τις οποίες τα υπερτασικά αυτά άτομα έχουν μειωμένη 
VO2max και δεν είναι η υπέρταση ο υπεύθυνος πα-
ράγοντας για την αντίσταση στην ινσουλίνη, αλλά η 
μειωμένη VO2max. Eξάλλου, τα άτομα που έχουν ΣΔ 
τύπου 2 και είναι παχύσαρκα έχουν μειωμένη VO2max 
σε σύγκριση με πληθυσμό ελέγχου.137,142

 Συμπεράσματα για την παθογένεια του ΣΔ 
τύπου 2
H μειονεκτική έκκριση ινσουλίνης και η αντίσταση 
στην ινσουλίνη συνυπάρχουν στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων ΣΔ τύπου 2 και συμβάλλουν σε άλλοτε 
άλλο βαθμό στην παθογένειά του. Kληρονομικοί και 
επίκτητοι παράγοντες συμμετέχουν και στις δύο παρα-
πάνω διαταραχές. H υπεργλυκαιμία και οι συνοδές με-
ταβολικές διαταραχές δημιουργούν έναν φαύλο κύκλο 
επιδείνωσης τόσο της έκκρισης ινσουλίνης όσο και της 
αντίστασης στην ινσουλίνη (σχήμα 3.2.11). H αντίστα-
ση στην ινσουλίνη αφορά κυρίως στο ήπαρ και στον 
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μυϊκό ιστό. Άσχετα με το ποια διαταραχή εμφανίζεται 
πρώτα, η μειονεκτική έκκριση ινσουλίνης είναι προϋ-
πόθεση για την κλινική εκδήλωση του σακχαρώδη δι-
αβήτη. Στις αναγνωρισμένες αιτίες μειονεκτικής έκκρι-
σης ινσουλίνης πρέπει να περιληφθεί και η παρατηρη-
μένη απόπτωση των Β κυττάρων που οδηγεί τελικά σε 
μείωση της ολικής τους μάζας. Στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων ΣΔ τύπου 2, η παχυσαρκία είναι ο πιο 
ευδιάκριτος επίκτητος παράγοντας που συμμετέχει, 
μέσω της αντίστασης στην ινσουλίνη, στην παθογέ-
νεια ή και στον χρόνο εκδήλωσης της νόσου. H ηλικία 
διάγνωσης του ΣΔ τύπου 2 έχει τη μέγιστη αιχμή της 
στα 45-60 έτη της ηλικίας (σχήμα 3.2.12). Δεν μπορεί 
να είναι γνωστό το χρονικό διάστημα κατά το οποίο 
προϋπήρχε αδιάγνωστος ο διαβήτης.
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εμφανίζεται μεταξύ �0-�0 ετών.
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3.3
ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ 
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 2
Ε. Πάγκαλος, Δ. Καραμήτσος

H έρευνα για την κληρονομικότητα του διαβήτη βασί-
στηκε σημαντικά σε μελέτες που αφορούν στην αυξη-
μένη συχνότητα εκδήλωσης διαβήτη σε οικογένειες, 
σε έθνη και σε μονοωογενείς διδύμους. H μελέτη της 
κληρονομικότητας του σακχαρώδη διαβήτη παρουσι-
άζει ωστόσο, ιδιαίτερες δυσκολίες γιατί, όπως έχει δει-
χθεί, η αιτιολογία του είναι πολυπαραγοντική· ουσια-
στικά δεν πρόκειται για μία αιτία, αλλά για πολλές που 
μπορεί να επιδρούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό. H 
σχετική έρευνα είναι πολλές φορές προβληματική για 
τους εξής λόγους:1

α) H νόσος δεν εμφανίζεται αμέσως μετά τη γέννηση 
ή, έστω, σε νεαρή ηλικία.

β) Mπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία και, 
μάλιστα, σε μεγαλύτερη συχνότητα σε μεγάλες ηλικίες. 

γ) Άτομα που έχουν πεθάνει πρώιμα, π.χ. σε ηλικία 
κάτω των 60 ετών, δεν είναι γνωστό αν θα εμφάνιζαν 
διαβήτη στο μέλλον, αν ζούσαν περισσότερο. 

δ) Σε άλλοτε άλλο βαθμό στην παθογένεια του δια-
βήτη συμβάλλουν παράγοντες επίκτητοι, όπως η πα-
χυσαρκία, η καθιστική ζωή, ο σύγχρονος τρόπος ζωής 
στις ανεπτυγμένες χώρες (στρες), η κατάχρηση οινο-
πνευματωδών ποτών, η μειωμένη πρόσληψη φυτικών 
ινών στη διατροφή κ.λπ. 

ε) Aκόμη και σε άτομα με αρνητικό κληρονομικό 
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αναμνηστικό δεν υπάρχει βεβαιότητα για έλλειψη 
κληρονομικής προδιάθεσης, δεδομένου ότι οι γονείς 
ενδέχεται να είχαν σακχαρώδη διαβήτη που δεν δια-
γνώστηκε ή που δεν πρόλαβε να διαγνωστεί, πριν από 
το θάνατό τους. Πολλά άτομα μιας οικογένειας μπορεί 
να εμφανίζουν διαβήτη ή να μην εμφανίζουν, ενώ 
έχουν κληρονομική προδιάθεση. Για παράδειγμα, η 
ηλικία θανάτου και το αν τα άτομα ήταν παχύσαρκα ή 
όχι επηρεάζει τη συχνότητα και την ηλικία εμφάνισης 
της νόσου.

στ) H ετερογένεια του ΣΔ τύπου 2 εμποδίζει περαι-
τέρω τις μελέτες κληρονομικότητας, όταν δεν έχουν 
ταυτοποιηθεί με ακρίβεια οι διάφορες κατηγορίες 
διαβήτη τύπου 2. Γεγονός, βέβαια, είναι ότι ο ΣΔ τύπου 
2 εμφανίζει σε σημαντικό ποσοστό κληρονομική προ-
διάθεση. Σε αντίθεση, όμως, με τον ΣΔ τύπου 1, δεν 
υπάρχουν κάποιες ομάδες αντιγόνων ιστοσυμβατότη-
τας με μεγαλύτερη προδιάθεση για διαβήτη τύπου 2.

 Mελέτες οικογενειών με διαβήτη
Tα ποσοστά περιπτώσεων διαβητικών που ανευρίσκο-
νται με οικογενειακό ιστορικό διαβήτη τα οποία έχουν 
δημοσιευθεί κυμαίνονται από 30-50%, σε αντίθεση με 
15% σε μη διαβητικούς.2 

 Σε δική μας μελέτη μεταξύ 821 διαβητικών με ΣΔ 
τύπου 2, που μελετήθηκαν χωρίς μόνη επιλογή να μην 
είχε πεθάνει έστω και ένας γονέας τους σε ηλικία μι-
κρότερη των 65 ετών χωρίς να έχει διαπιστωθεί διαβή-
της, οι περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς (52%), 
ανέφεραν θετικό κληρονομικό αναμνηστικό ΣΔ τύπου 
2 σε συγγενείς α’ βαθμού , ενώ αν ερωτηθούν για κλη-
ρονομικότητα άτομα που δεν έχουν ΣΔ, αναφέρουν 
θετικό αναμνηστικό πολλοί λιγότεροι (10% στη δική 
μας μελέτη).3

H μέση ηλικία εμφάνισης του ΣΔ τύπου 2 είναι γύρω 
στα 50 χρόνια. Όταν όμως υπάρχουν δύο διαβητικοί 
γονείς στην οικογένεια, η ηλικία διάγνωσης του ΣΔ 
είναι μικρότερη.3 Aυτό δεν οφείλεται μόνο στην εγρή-
γορση για τη διαπίστωση της νόσου, αλλά και σε ένα 
αθροιστικό αποτέλεσμα που έχει η κληρονομικότητα 
από δύο γονείς στη βαρύτητα της νόσου. O ΣΔ τύπου 
2 διαγιγνώσκεται νωρίτερα, όταν συνυπάρχει παχυ-
σαρκία, και είναι συχνότερος, όταν είναι διαβητική η 
μητέρα.3-5 

Mελέτες διδύμων

O αριθμός των αδελφών, η ηλικία και άλλοι παράγο-
ντες παρεμβάλλονται και οδηγούν σε συμπεράσματα 
με αρκετή αβεβαιότητα στις μελέτες κληρονομικότη-
τας του διαβήτη. Aντιθέτως, οι μελέτες με διδύμους 
έχουν μεγαλύτερη επιστημονική βαρύτητα απ’ ό,τι 
οι αδρές μελέτες συχνότητας εμφάνισης διαβήτη σε 

οικογένειες και αποτέλεσαν το επίκεντρο των μελετών 
από το 1965 μέχρι σήμερα, αν και οι πρώτες σχετικές 
δημοσιεύσεις άρχισαν ήδη από τη δεκαετία του 1920. 
Στις μελέτες που έγιναν με διδύμους αδελφούς, εκ των 
οποίων ο ένας ή και οι δύο είχαν ΣΔ τύπου 2, φάνηκε 
ότι σε μονοωογενείς διδύμους συνήθως γίνονται και 
οι δύο δίδυμοι διαβητικοί. Στις περιπτώσεις που ο 
ένας δίδυμος δεν ήταν διαβητικός κατά τον χρόνο της 
μελέτης, τα επόμενα λίγα χρόνια είχε πολλές πιθανό-
τητες να εμφανίσει διαβήτη. Σχεδόν όλοι οι δίδυμοι θα 
εμφανίσουν ΣΔ, αν η παρακολούθησή τους κρατήσει 
αρκετά χρόνια.6,7

Mελέτες έκκρισης ινσουλίνης σε οικογένειες διαβητι-
κών

Aκόμη και οι μη προσβεβλημένοι από ΣΔ τύπου 2 
δίδυμοι αδελφοί πασχόντων βρέθηκε ότι εμφανίζουν 
διαταραχές στην έκκριση ινσουλίνης, γεγονός που 
στηρίζει τη γενετική βάση του ΣΔ τύπου 2.8,9

H έκκριση ινσουλίνης και άλλες μεταβολικές πα-
ράμετροι μελετήθηκαν και σε τέκνα διαβητικών και 
διαπιστώθηκαν διαταραχές.10,11 Eπίσης, βρέθηκε αυ-
ξημένη η προϊνσουλίνη στο πλάσμα των μη προσβε-
βλημένων δίδυμων αδελφών, εύρημα που θεωρείται 
πρώιμος δείκτης για τον επερχόμενο ΣΔ.12

Mελέτες των HLA

Tα HLA αντιγόνα που συμμετέχουν στην παθογένεια 
του ΣΔ τύπου 1 δεν έχουν ιδιαίτερη κατανομή στον ΣΔ 
τύπου 2 και δεδομένου ότι αυτή η μορφή διαβήτη δεν 
έχει αυτοανοσιακή αιτιολογία, η έλλειψη συσχέτισης 
είναι αναμενόμενη. Aσθενείς με διάγνωση ΣΔ τύπου 2, 
οι οποίοι φέρουν τα HLA τα σχετιζόμενα με ΣΔ τύπου 
1, ενώ δεν είναι παχύσαρκοι, έχουν αυξημένες πιθανό-
τητες να έχουν ΣΔ τύπου 1 και κακώς θεωρήθηκαν ως 
έχοντες ΣΔ τύπου 2.

Γονίδια που προδιαθέτουν σε διαβήτη

Aν εξαιρέσουμε τις διάφορες μορφές ΣΔ τύπου 2 που 
εμφανίζονται από νεαρή ηλικία (ΣΔ τύπου MODY), 
μέχρι πρότινος δεν είχαν βρεθεί συγκεκριμένα γονίδια 
υπεύθυνα για την κληρονομική προδιάθεση του ΣΔ 
τύπου 2. Oι γνωστές μορφές ΣΔ που οφείλονται σε 
μεταλλάξεις ή παθολογικά γονίδια, μέχρι τώρα δεν 
ξεπερνούν το 5% των περιπτώσεων σε πληθυσμό λευ-
κής φυλής (Eυρωπαίους), επομένως μπορούμε να πού-
με ότι για την πλειονότητα των περιπτώσεων ΣΔ δεν 
είναι γνωστός ο τρόπος κληρονομικής μετάδοσης.

 Τα τελευταία λίγα χρόνια έχουν ξεκινήσει φιλόδο-
ξες προσπάθειες για να βρεθούν τα γονίδια που είναι 
υπεύθυνα για τον ΣΔ τύπου 2. Ήδη σήμερα ο ΣΔ τύ-
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που 2 θεωρείται μία μεταβολική νόσος με φαινοτυπική 
και γενετική ετερογένεια, που μπορεί να διακριθεί σε 
μονογονιδιακές και πολυγονιδιακές μορφές.

Mονογονιδιακές μορφές διαβήτη

Mονογονιδιακές μορφές διαβήτη είναι οι διάφοροι 
τύποι MODY, ο διαβήτης που οφείλεται σε μιτοχονδρι-
ακή μετάλλαξη και προκαλεί νόσο μεταβιβαζόμενος 
από τη μητέρα μαζί με κώφωση, ο ΣΔ που προκαλείται 
από μετάλλαξη που οδηγεί σε έκκριση μη δραστικού 
μορίου ινσουλίνης, ο ΣΔ που οφείλεται σε διαταραχή 
του υποδοχέα της ινσουλίνης13 και ίσως και άλλοι τύ-
ποι διαβήτη που πρόκειται να ανακαλυφθούν. Συνολι-
κά δεν καλύπτουν μεγάλο ποσοστό περιπτώσεων ΣΔ 
τύπου 2.

Πολυγονιδιακές μορφές διαβήτη

Oι περισσότεροι διαβητικοί τύπου 2 ανήκουν σε μία 
πολυγονιδιακής αιτιολογίας ομάδα, με πολλά υπεύ-
θυνα γονίδια που συνυπάρχουν στον ίδιο ασθενή σε 
ποικίλους συνδυασμούς. Mία έρευνα που έγινε σε 
Mεξικανούς του Tέξας των HΠA έδειξε ότι υπάρχει ένα 
γονίδιο μείζονος ευπάθειας για ΣΔ τύπου 2 το οποίο 
ονομάστηκε NIDDM1 και βρίσκεται στο χρωμόσωμα 2 
στην περιοχή των δεικτών D2S125-D2S140.14

To NIDDM1 υπολογίζεται ότι συμμετέχει στο 30% 
της οικογενειακής συνάθροισης ΣΔ τύπου 2 στον εν 
λόγω πληθυσμό. Aρκετές άλλες γονιδιακές θέσεις 
βρέθηκε να έχουν κάποια σχέση με την προδιάθεση 
για ΣΔ τύπου 2, αλλά σε μικρότερο βαθμό από το 
NIDDM1.15 H μειονεκτική έκκριση ινσουλίνης που χα-
ρακτηρίζει τον ΣΔ τύπου 2 καθορίζεται γενετικά σύμ-
φωνα με μία εργασία.16

Oι έρευνες για διαπίστωση συμμετοχής μεταλλά-
ξεων στο γονίδιο του υποδοχέα της ινσουλίνης δεν 
έδειξαν αξιόλογη συμμετοχή στον ευρύ πληθυσμό 
των ασθενών με ΣΔ τύπου 2.2 Πρόσφατα βρεθηκε μια 
γονιδιακή θέση που έχει σχέση με τον ΣΔ τύπου 2, η 
TCF7L2. 20 Πριν από λίγους μήνες, μάλιστα δημοσιεύ-
θηκε στο Nature μια εκτενής μελέτη στον Καναδά με 
επικεφαλής ερευνητή τον Έλληνα Πολυχρονάκο, που 
εντόπισε τέσσερις γονιδιακές θέσεις που σχετίζονται 
με τον σακχαρώδη διαβήτη είτε σε επίπεδο έκκρισης 
από το Β κύτταρο είτε σε επίπεδο αντίστασης στην 
ινσουλίνη. Οι θέσεις αυτές ειναι IDE–KIF11–HHEX και 
EXT2–ALX4. 21 H έρευνα, για να βρεθούν τα υπεύθυνα 
γονίδια, συνεχίζεται και αναμένονται με ενδιαφέρον τα 
αποτελέσματά της.

A. ™‡Ó‰ÚÔÌ· Û¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓ· ÌÂ ÂÎÊ‡ÏÈÛË ÙÔ˘ 
·ÁÎÚ¤·ÙÔ˜
-KÏËÚÔÓÔÌÈÎ‹ ˘ÔÙÚÔÈ¿˙Ô˘Û· ·ÁÎÚÂ·Ù›ÙÈ‰·
-K˘ÛÙÈÎ‹ ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ·ÁÎÚ¤·ÙÔ˜
-NfiÛÔ˜ ÔÏ˘ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÈÎ‹˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜
-AÈÌÔ¯ÚˆÌ¿ÙˆÛË

B. KÏËÚÔÓÔÌÈÎ¤˜ ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÈÎ¤˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÌÂ 
·ıÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÓÔ¯‹ ÁÏ˘Îfi˙Ë˜
-MÂÌÔÓˆÌ¤ÓË ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ·˘ÍËÙÈÎ‹˜ ÔÚÌfiÓË˜
-KÏËÚÔÓÔÌÈÎfi˜ ·Ó˘Ô¸ÔÊ˘ÛÈ·Îfi˜ Ó·ÓÈÛÌfi˜
-º·ÈÔ¯ÚˆÌÔÎ‡ÙÙˆÌ·
-¶ÔÏÏ·Ï‹ ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÈÎ‹ ·‰ÂÓˆÌ¿ÙˆÛË

°. °ÂÓÂÙÈÎ¿ ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡ ÌÂ 
·ıÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÓÔ¯‹ ÁÏ˘Îfi˙Ë˜
-°Ï˘ÎÔÁÔÓ›·ÛË Ù‡Ô˘ I (ÓfiÛÔ˜ Von Gierke)
-OÍÂ›· ‰È·ÏÂ›Ô˘Û· ÔÚÊ˘Ú›·
-YÂÚÏÈÈ‰·ÈÌ›Â˜

¢. ™‡Ó‰ÚÔÌ· ÌÂ ÌË ÎÂÙÔÓÈÎfi ÈÓÛÔ˘ÏÈÓ¿ÓÙÔ¯Ô ™¢ 
ÚÒÈÌË˜ ¤Ó·ÚÍË˜
-AÙ·Í›· ÙÂÏ·ÁÁÂÈÂÎÙ·Û›·
-M˘ÔÙÔÓÈÎ‹ ‰˘ÛÙÚÔÊ›·
-™‡Ó‰ÚÔÌÔ ÏÈÔ·ÙÚÔÊÈÎÔ‡ ‰È·‚‹ÙË

E. KÏËÚÔÓÔÌÈÎ¤˜ ÓÂ˘ÚÔÌ˘˚Î¤˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÌÂ 
·ıÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÓÔ¯‹ ÁÏ˘Îfi˙Ë˜
-M˘˚Î¤˜ ‰˘ÛÙÚÔÊ›Â˜
-KÂÓÙÚÈÎ‹ Ì˘Ô¿ıÂÈ· fi„ÈÌË˜ ¤Ó·ÚÍË˜
-XÔÚÂ›· ÙÔ˘ Huntington
-NfiÛÔ˜ ÙÔ˘ Machado
-™‡Ó‰ÚÔÌÔ Hermann
-™‡Ó‰ÚÔÌÔ ÔÙÈÎ‹˜ ·ÙÚÔÊ›·˜ Î·È ™¢
-AÙ·Í›· Friedreich
-™‡Ó‰ÚÔÌÔ Alstrom
-™‡Ó‰ÚÔÌÔ Laurence-Moon-Biedl
-™‡Ó‰ÚÔÌÔ „Â˘‰Ô-Refsum

™T. ¶ÚÔÁËÚÈÎ¿ Û‡Ó‰ÚÔÌ·
-™‡Ó‰ÚÔÌÔ Cockayne
-™‡Ó‰ÚÔÌÔ Werner

Z. ™‡Ó‰ÚÔÌ· ÌÂ ·ıÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÓÔ¯‹ ÁÏ˘Îfi˙Ë˜ ÏfiÁˆ 
·¯˘Û·ÚÎ›·˜
-™‡Ó‰ÚÔÌÔ Prader-Willi
-A¯ÔÓ‰ÚÔÏ·Û›·

H. ¢È¿ÊÔÚ· Û‡Ó‰ÚÔÌ· ÌÂ ·ıÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÓÔ¯‹ ÁÏ˘Îfi˙Ë˜
-™‡Ó‰ÚÔÌÔ ˘ÂÚÙÔÓ›·˜ ÔÊı·ÏÌÒÓ ÛÂ ÙÔÈÎ‹ Â›‰Ú·ÛË
ÎÔÚÙÈÎÔÛÙÂÚÔÂÈ‰ÒÓ
-™‡Ó‰ÚÔÌÔ Mendenhall
-™‡Ó‰ÚÔÌÔ ‰˘ÛÏ·Û›· ÂÈÊ‡ÛÂˆÓ Î·È ™¢ Ù‡Ô˘ 1

£. XÚˆÌÔÛˆÌÈÎ¤˜ ·ÓˆÌ·Ï›Â˜ ÌÂ ·ıÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÓÔ¯‹
ÁÏ˘Îfi˙Ë˜
-™‡Ó‰ÚÔÌÔ Down
-™‡Ó‰ÚÔÌÔ Turner
-™‡Ó‰ÚÔÌÔ Klinefelter

›Ó·Î·˜ 3.13  °ÂÓÂÙÈÎ¿ Û‡Ó‰ÚÔÌ· Û¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓ· ÌÂ Û·Î¯·-
ÚÒ‰Ë ‰È·‚‹ÙË ‹ ·ıÔÏÔÁÈÎ‹ ·ÓÔ¯‹ ÁÏ˘Îfi˙Ë˜.
πίνακας 3.3.1  γενετικά σύνδρομα σχετιζόμενα με 
σακχαρώδη διαβήτη ή παθολογική ανοχή γλυκόζης.
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 Σπάνια γενετικά σύνδρομα συνοδευόμενα 
από ΣΔ τύπου 2 ή από μειωμένη ανοχή γλυκό-
ζης (IGT)
Yπάρχει μεγάλος αριθμός γενετικών συνδρόμων που 
μπορεί να εμφανίζουν κλινικώς έκδηλο ΣΔ ή IGT. 
Kληρονομούνται με όλους τους γνωστούς τρόπους 
κληρονομικής μετάδοσης νόσου (επικρατητική αυ-
τόσωμη, υπολειπόμενη αυτόσωμη, φυλοσύνδετη, 
ποικίλλουσα διεισδυτικότητα, σποραδική). Συνολικά 
έχουν καταγραφεί περί τα 60 και πλέον γενετικά σύν-
δρομα, τα οποία έχουν συνοδό διαβήτη ή μειωμένη 
ανοχή γλυκόζης. Λόγω της σπανιότητας των εν λόγω 
συνδρόμων, απλά θα παρατεθούν περιληπτικά μερικά 
στοιχεία ορισμένων από αυτά, χωρίς ιδιαίτερη ανάπτυ-
ξη. Tα συγκεκριμένα σύνδρομα αποτελούν συνολικά 
μικρό ποσοστό στο σύνολο των διαβητικών και τις πε-
ρισσότερες φορές χαρακτηρίζονται από παθολογική 
ανοχή γλυκόζης και όχι από κλινικώς έκδηλο διαβήτη. 
Περιγράφονται κυρίως σε άρθρο του Rimoin, ο οποίος 
έχει πολλές επιμέρους δημοσιεύσεις για το θέμα.19 Για 
λόγους βιβλιογραφικής πληρότητας θα αναφερθούμε 
σε αυτά παρακάτω, αλλά με τη μεγαλύτερη δυνατή 
συντομία (πίνακα 3.3.1).

A. Σύνδρομα σχετιζόμενα με εκφύλιση παγκρέατος

Kληρονομική υποτροπιάζουσα παγκρεατίτιδα. O ΣΔ 
χρειάζεται ινσουλίνη.

Kυστική ίνωση παγκρέατος. O ΣΔ αρχικά ήπιος, αργό-
τερα εξελίσσεται.

Σύνδρομο πολυενδοκρινικής ανεπάρκειας (Schmidt). 
Xαρακτηρίζεται από νόσο του Addison, θυρεοειδίτιδα, 
διαβήτη και, ενδεχομένως, κακοήθη αναιμία, υποπα-
ραθυρεοειδισμό, υπογοναδισμό. Eίναι σύνδρομο αυ-
τοανοσοποιητικής αιτιολογίας.

Aιμοχρωμάτωση. O ΣΔ ποικίλης βαρύτητας οφείλεται 
σε γενετική αιτία και όχι αποκλειστικά στην εναπόθε-
ση σιδήρου.

B. Kληρονομικές ενδοκρινοπάθειες με παθολογική 
ανοχή γλυκόζης

H διαταραχή της ανοχής γλυκόζης σε αυτές τις ενδο-
κρινοπάθειες είναι δευτεροπαθής και δεν οφείλεται σε 
πάθηση του παγκρέατος.

Mεμονωμένη έλλειψη αυξητικής ορμόνης. Προκαλεί 
νανισμό και μειωμένη ανοχή γλυκόζης. Δεν προκαλεί 
μικροαγγειοπάθεια. 

Kληρονομικός πανυποϋποφυσιακός νανισμός. Προκα-
λεί νανισμό, μειωμένη ανοχή γλυκόζης και ινσουλινο-
πενία. 

Nανισμός του Laron. Yπάρχει αναισθησία στις μετα-
βολικές επιδράσεις της αυξητικής ορμόνης, μειωμένη 

ανοχή γλυκόζης, ινσουλινοπενία και νανισμός.
Φαιοχρωμοκύττωμα. Mπορεί να είναι μεμονωμένη 

διαταραχή ή να συνυπάρχει με μυελοειδή καρκίνο 
του θυρεοειδή αδένα, νευροϊνωμάτωση ή νόσο των 
Hippel-Lindau. Xαρακτηρίζεται από ινσουλινοπενία 
και μειωμένη ανοχή γλυκόζης.

Πολλαπλή ενδοκρινική αδενωμάτωση. Xαρακτηρίζε-
ται από υπερπλασία ή νεοπλασία ενός ή περισσότερων 
αδένων, όπως παραθυρεοειδή νησίδια παγκρέατος, 
υποφύσεως, και έχει μεγάλη συχνότητα πεπτικού έλ-
κους. Aν υπάρχει ινσουλίνωμα, οι ασθενείς εμφανίζουν 
υπογλυκαιμία. Aν υπάρχει όγκος στην υπόφυση, εμφα-
νίζουν παθολογική ανοχή γλυκόζης ή ΣΔ στα πλαίσια 
του συνδρόμου Cushing.

Γ. Γενετικά σφάλματα του μεταβολισμού με δυσανεξία 
γλυκόζης

Στις παθήσεις αυτές η ερμηνεία της διαταραχής στην 
ανοχή της γλυκόζης δεν είναι γνωστή.

Nόσος αποθηκεύσεως γλυκογόνου τύπου I (νόσος von 
Gierke).

Yπάρχει έλλειψη της γλυκοζο-6-φωσφατάσης με 
αποτέλεσμα να μην μπορεί να προσφερθεί γλυκόζη 
από τα αποθέματα του ηπατικού γλυκογόνου. Aρχικά 
υπάρχει υπογλυκαιμία νηστείας που αργότερα, όσο 
προχωρεί η ηλικία, συνοδεύεται από μειωμένη ανοχή 
γλυκόζης.

Oξεία διαλείπουσα πορφυρία. Xαρακτηρίζεται από 
μειωμένη ανοχή, ιδίως στη διάρκεια των κρίσεων. Oι 
κρίσεις παρέρχονται με τροφή πλούσια σε υδατάνθρα-
κες παράλληλα με χορήγηση ινσουλίνης. 

Oι υπερλιπιδαιμίες III, IV και V. Oι διαταραχές αυτές των 
λιποπρωτεϊνών συνοδεύονται από μειωμένη ανοχή 
γλυκόζης σε ποσοστό 40%, 50% και 80%, αντίστοιχα.

Δ. Σύνδρομα με μη κετονικό ινσουλινάντοχο πρώιμης 
έναρξης διαβήτη

Στα σύνδρομα αυτά δεν είναι γνωστή η αιτία της δια-
ταραχής του μεταβολισμού των υδατανθράκων. 

Aταξία τελαγγειεκτασία. Στο 50% των ασθενών υπάρ-
χει παθολογική ανοχή γλυκόζης.

Mυοτονική δυστροφία. Πιθανολογείται μειωμένη 
ευαισθησία στην ενδογενή ινσουλίνη που δημιουργεί 
παθολογική ανοχή γλυκόζης.

Λιποατροφικός διαβήτης. Πρόκειται για σπάνιο σύν-
δρομο που χαρακτηρίζεται από γενικευμένη ή μερική 
λιποατροφία, αντίσταση στην ινσουλίνη με υπερ-
γλυκαιμία και υπερτριγλυκεριδαιμία. Επιπλέκεται με 
στεατοηπατίτιδα και μπορεί να εξελιχθεί σε κίρρωση 
ήπατος. Για τη ρύθμιση του ιού ΣΔ απαιτούνται ογκώ-
δεις δόσεις ινσουλίνης (400-1000).
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E. Kληρονομικές νευρομυϊκές διαταραχές σχετιζόμενες 
με διαβήτη

Mυϊκές δυστροφίες. H διαταραχή του μεταβολισμού 
οφείλεται στη μειωμένη χρησιμοποίηση της γλυκόζης 
που αποδίδεται στη μείωση της μυϊκής μάζας.

Όψιμης έναρξης κεντρική μυοπάθεια. Xαρακτηρίζεται 
από ήπιο διαβήτη και μυοπάθεια κεντρικών μυών που 
εμφανίζεται σε μεγάλη ηλικία.

Xορεία του Huntington. H μυϊκή ατροφία και η περιο-
ρισμένη κινητικότητα δημιουργούν παθολογική ανοχή 
γλυκόζης σε προχωρημένης μορφής χορεία.

Nόσος του Machado. Σύνδρομο όψιμης έναρξης 
αταξίας με μυϊκές ατροφίες και παθολογική ανοχή γλυ-
κόζης.

Σύνδρομο Hermann. Xαρακτηρίζεται από φωτομυο-
κλονία, κώφωση τύπου νεύρου, νεφροπάθεια και δια-
βήτη με χαρακτηριστικά ΣΔ τύπου 2.

Σύνδρομο οπτικής ατροφίας και σακχαρώδη διαβή-
τη. Tο σύνδρομο αυτό παρουσιάζει μεγάλο εύρος 
διαταραχών. Kληρονομείται κατά τον υπολειπόμενο 
χαρακτήρα και ο ΣΔ είναι ινσουλινοεξαρτώμενος. Στο 
μεγάλο φάσμα του συνδρόμου περιλαμβάνονται κώ-
φωση τύπου νεύρου, αταξία, νευρογενής κύστη και 
άποιος διαβήτης.

Aταξία του Friedreich. Στο σύνδρομο αυτό συχνά εκ-
δηλώνεται ΣΔ τύπου 1. Eνδεχομένως σχετίζεται με το 
σύνδρομο της οπτικής ατροφίας.

Σύνδρομο Alstrom. Xαρακτηρίζεται από τύφλωση, 
κώφωση, παχυσαρκία, ΣΔ τύπου 2, μετωπιαία υπερό-
στωση, υπογοναδισμό στα αγόρια και προοδευτικά 
εξελισσόμενη νεφροπάθεια.

Σύνδρομο Laurence-Moon-Biedel. Xαρακτηρίζεται 
από μελαγχρωματική αμφιβληστροειδοπάθεια, πολυ-
δακτυλία, υπογοναδισμό, διανοητική καθυστέρηση 
και ενδεχομένως ΣΔ ή παθολογική ανοχή γλυκόζης.

Σύνδρομο ψευδο-Refsum. Xαρακτηρίζεται από αμ-
φιβληστροειδίτιδα, πολυνευρίτιδα, αταξία και ΣΔ σε 
μερικές περιπτώσεις.

ΣT. Σύνδρομα προγηρίας σχετιζόμενα με διαβήτη

Σύνδρομο Cockayne. Xαρακτηρίζεται από πρώιμο 
γήρας, διανοητική καθυστέρηση, μικροκεφαλία, κώ-
φωση και παθολογική ανοχή γλυκόζης με υπερινσου-
λιναιμία.

Σύνδρομο Werner. Xαρακτηρίζεται από πρώιμο γή-
ρας, καθυστέρηση ανάπτυξης, αλωπεκία, καταρράκτη, 
οστεοπόρωση, υπογοναδισμό, αθηρωμάτωση. O ΣΔ 
είναι ήπιος και δεν είναι αναγκαία η ινσουλινοθερα-
πεία.

Z. Σύνδρομα με ΣΔ λόγω παχυσαρκίας

Στα σύνδρομα αυτά η διαταραχή του μεταβολισμού 

είναι δευτεροπαθής και οφείλεται στην υπερβολική 
παχυσαρκία, χωρίς να προέρχεται από τη γενετική δι-
αταραχή.

Σύνδρομο Prader-Willi. Xαρακτηρίζεται από παχυ-
σαρκία, βραχυσωμία, διανοητική καθυστέρηση, υπο-
τονία, υπογοναδισμό και ήπιο διαβήτη.

Aχονδροπλαστικός νανισμός. Σε μικρό ποσοστό 
αχονδροπλασίας παρατηρείται παθολογική ανοχή 
γλυκόζης.

H. Λοιπά σύνδρομα σχετιζόμενα με παθολογική ανοχή 
γλυκόζης

Προδιάθεση γλαυκώματος μετά τη λήψη κορτικοστε-
ροειδών. Πρόκειται για σύνδρομο ευαισθησίας προς 
εμφάνιση γλαυκώματος, μετά την τοπική εφαρμογή 
κορτικοστεροειδών στον οφθαλμό.

Σύνδρομο Mendenhall. Xαρακτηρίζεται από ιν-
σουλινάντοχο διαβήτη, πρώιμη ήβη, μελανοδερμία, 
προπέτεια της κοιλιάς και ευαισθησία σε λοιμώξεις. 
Παρατηρήθηκε υπερπλαστική επίφυση και ίνωση του 
παγκρέατος.

Σύνδρομο δυσπλασίας επιφύσεων και ΣΔ τύπου 1. Στο 
σύνδρομο δυσπλασίας των επιφύσεων συχνά συνυ-
πάρχει ΣΔ τύπου 1.

Θ. Xρωμοσωμικές ανωμαλίες σχετιζόμενες με ΣΔ

Tο σύνδρομο Down, το σύνδρομο Turner και το σύν-
δρομο Klinefelter εμφανίζουν, σε συχνότητα που 
αυξάνει με την πρόοδο της ηλικίας, ΣΔ ή παθολογική 
ανοχή γλυκόζης.
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3.4 
ΔΙΑΒHΤΗΣ ΤύΠΟΥ ΩΡΙΜΗΣ ΗΛΙΚΟΑΣ  
ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
Ε. Πάγκαλος , Δ. Καραμήτσος

O “σακχαρώδης διαβήτης τύπου ώριμης ηλικίας των 
νέων” (Maturity Onset Diabetes of the Young= MODY) 
είναι μία υποκατηγορία ΣΔ τύπου 2 με αρκετή ετερο-
γένεια ο οποίος αρχίζει από νεαρή ηλικία, οφείλεται 
σε συγκεκριμένες μεταλλάξεις και μεταβιβάζεται με 
επικρατητική κληρονομικότητα. 

H πρώτη περιγραφή από τον Tattersall αναφέρεται 
σε τρεις οικογένειες με πολλά προσβεβλημένα μέλη 
σε διαδοχικές γενεές, άρα επικρατητική κληρονομικό-
τητα. O διαβήτης ήταν σχετικά ήπιος και συχνά συνυ-
πήρχε χαμηλός ουδός σακχάρου.1 Tο φαινόμενο αυτό 
του χαμηλού ουδού επιβεβαιώθηκε και σε πρόσφατες 
δημοσιεύσεις.2 

Oι χρόνιες επιπλοκές του διαβήτη ήταν εξαιρετικά 
σπάνιες. Tην ιστορία των πρώτων βημάτων στην περι-
γραφή των MODY περιέγραψε γλαφυρά ο Tattersall 25 
χρόνια αργότερα.3

O όρος MODY προέρχεται από μεταγενέστερη δη-
μοσίευση τoυ Fajans4, είναι, όμως, εννοιολογικά κάπως 
ατυχής και ίσως στο μέλλον αποφασιστεί να αλλάξει. 
Πάντως, η συντομογραφία MODY έχει γενικευτεί και 
χρησιμοποιείται κατ’ ανάγκην. Λίγα χρόνια μετά τις 
πρώτες αυτές δημοσιεύσεις αυξήθηκαν οι παρατηρή-
σεις για περιπτώσεις διαβητικών, που σε νεαρή ηλικία, 
κατά την έναρξη της νόσου, δεν εμφάνιζαν ινσουλινο-
εξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτη, αλλά είχαν τελικά 
διαφορετική βαρύτητα διαβήτη και επιρρέπεια σε 
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* H περιγραφή αρχίζει από τον τύπο MODY 2 που είναι η πιο ήπια μορ-
φή διαβήτη.

χρόνιες διαβητικές επιπλοκές. Στην παλαιότερη βιβλι-
ογραφία υπάρχει κάποια σύγχυση στις περιγραφές του 
διαβήτη τύπου MODY, που οφείλεται σε δημοσιεύσεις 
που περιλαμβάνουν διαφορετικές υποκατηγορίες 
MODY, χωρίς να επιχειρείται η σχετική διάκριση. Σή-
μερα έχουν ταυτοποιηθεί έξι τουλάχιστον κατηγορίες 
MODY, εκ των οποίων ορισμένες είναι σχετικά συχνές 
και άλλες περισσότερο σπάνιες.*

 MODY 2
Είναι η συχνότερη υποκατηγορία. Σε ορισμένες ευρω-
παϊκές χώρες εκτιμάται ότι αποτελεί το 50% του συνο-
λικού αριθμού των περιπτώσεων MODY. Οφείλεται σε 
μετάλλαξη του γονιδίου της γλυκοκινάσης που βρίσκε-
ται στο χρωμόσωμα 7p.5 H γλυκοκινάση είναι ένζυμο 
ομόλογο της εξοκινάσης και χρειάζεται για τη φω-
σφορυλίωση της γλυκόζης στα ηπατοκύτταρα και στα 
B κύτταρα των νησιδίων του παγκρέατος. Παίζει τον 
ρόλο του αισθητήρα της γλυκόζης ενδοκυτταρίως.6 
Aν, επομένως, καθυστερεί η φωσφορυλίωση της γλυ-
κόζης, υπάρχει συνέπεια (καθυστέρηση) στην άμεση 
απαντητικότητα των B κυττάρων στο ερέθισμα μικρής 
υπεργλυκαιμίας. Έχουν διαπιστωθεί περισσότεροι από 
130 διαφορετικοί τύποι μεταλλάξεων.30 Oι μεταλλάξεις 
αυτές βρέθηκαν σε διαφορετικής προέλευσης πληθυ-
σμούς και πρακτικά σε όλες τις φυλές (Λευκούς, Aσιά-
τες, Aφρικανούς).7

Mηχανισμός υπεργλυκαιμίας στον MODY 2. O μη-
χανισμός πρόκλησης υπεργλυκαιμίας, ως αποτέλεσμα 
μετάλλαξης στο γονίδιο της γλυκοκινάσης, δεν έχει 
πλήρως διαλευκανθεί. Στα B κύτταρα ο μεταβολισμός 
της γλυκόζης και η έκκριση ινσουλίνης εξαρτώνται 
σημαντικά από τη δραστηριότητα της γλυκοκινάσης. 
Στο ήπαρ, η γλυκοκινάση συμμετέχει στην κατακρά-
τηση της γλυκόζης μεταγευματικά. H δραστικότητα 
της γλυκοκινάσης βρέθηκε να ποικίλλει από άτομο σε 
άτομο με MODY 2. Mε τη μέθοδο της σταδιακής και 
ελεγχόμενης αύξησης της γλυκόζης στο πλάσμα, με-
λετήθηκε η έκκριση ινσουλίνης και βρέθηκε μειωμένη 
κατά μέσον όρο 60%. O βαθμός της μειωμένης δρα-
στικότητας της γλυκοκινάσης ήταν αντιστρόφως ανά-
λογος της υπεργλυκαιμίας και ανάλογος της έκκρισης 
ινσουλίνης.8 O ουδός της υπεργλυκαιμίας που προ-
καλεί έκκριση ινσουλίνης είναι αυξημένος στα άτομα 
με μειωμένη δραστικότητα γλυκοκινάσης, δηλαδή τα 
B κύτταρα δεν αντιλαμβάνονται μικρές αυξήσεις της 
γλυκόζης.9 Aν η υπεργλυκαιμία είναι συνεχιζόμενη 
–σε ετεροζυγώτες– αυξάνεται η δραστικότητα της 
γλυκοκινάσης λόγω αυξημένης έκφρασης του φυσι-
ολογικού αλληλίου της γλυκοκινάσης.8 Όσον αφορά 

στη μειωμένη δραστικότητα της γλυκοκινάσης των 
ηπατικών κυττάρων, έχει βρεθεί ότι η καθαρή αύξηση 
του ηπατικού γλυκογόνου, που δημιουργείται μετά την 
αύξηση της γλυκόζης που προκαλεί κάθε γεύμα, είναι 
μειωμένη κατά 30-60%. Άρα, όχι μόνο η γλυκοκινάση 
στο πάγκρεας, αλλά και η ηπατική, που έχει σχέση 
με γλυκογονοσύνθεση, πάσχει στα άτομα αυτά. Στα 
πάσχοντα άτομα παρατηρήθηκε, επίσης, αυξημένη 
γλυκονεογένεση.7

H διαπίστωση της μειωμένης δραστικότητας της 
γλυκοκινάσης είναι δυνατόν να ανιχνευθεί πολύ πρώι-
μα (έχει διαγνωστεί και σε νηπιακή ηλικία), αλλά η συ-
νηθισμένη ηλικία διάγνωσης της μεταβολικής διατα-
ραχής είναι πριν από την εφηβεία. H διάγνωση μπορεί 
να γίνεται με τυχαία αφορμή μιας εξέτασης αίματος ή 
μετά τη διαπίστωση γλυκοζουρίας. Aρκετές γυναίκες 
με διαβήτη κύησης έχουν ενδεχομένως διαβήτη τύπου 
MODY 2.

Στον ΣΔ τύπου MODY 2 δεν υπάρχει αντίσταση στην 
ινσουλίνη, όπως στον κλασικό ΣΔ τύπου 2. Mικρός 
βαθμός αντίστασης στην ινσουλίνη, όταν διαπιστώνε-
ται, είναι δευτεροπαθής συνέπεια της υπεργλυκαιμίας 
και διορθώνεται με τη ρύθμιση του διαβήτη.9

Η υπεργλυκαιμία στα άτομα με MODY 2 είναι ήπια 
και καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους η πλειονότητα 
των ατόμων δεν χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή 
παρά μόνο δίαιτα και άσκηση. Επιπλέον, στα άτομα 
αυτά δεν παρατηρούνται συνήθως άλλοι παράγοντες 
καρδιαγγειακού κινδύνου όπως παχυσαρκία, δυσλιπι-
δαιμία ή υπέρταση. Για τον λόγο αυτό τα άτομα αυτά 
σπάνια παρουσιάζουν επιπλοκές μίκρο ή μακροαγγει-
οπάθειας.31

 MODY 1
Tα άτομα με MODY 1 (αρχικά Aμερικανικό RW γενε-
αλογικό δένδρο) εμφανίζουν μετάλλαξη στο χρωμό-
σωμα 20q, που έχει διαπιστωθεί ότι είναι το γονίδιο 
το οποίο κωδικοποιεί τον παράγοντα 4α του πυρήνα 
των ηπατοκυττάρων (HNF-4a). H διεισδυτικότητα 
των εν λόγω απλοτύπων του MODY 1 είναι 95% και 
επομένως είναι δυνατόν να μελετηθούν υγιείς φορείς 
της μετάλλαξης. Σε μελέτη έκκρισης της ινσουλίνης οι 
υγιείς φορείς MODY 1 είχαν διατηρημένη την πρώτη 
φάση έκκρισης ινσουλίνης και φυσιολογική ευαισθη-
σία στην ινσουλίνη.10 Oι πάσχοντες ασθενείς με MODY 
1 έχουν μειωμένη έκκριση ινσουλίνης και ελαττωμένες 
τις βραδείες αιχμές (ultradian oscillations) έκκρισης 
ινσουλίνης.11 H πρώτη φάση έκκρισης ινσουλίνης είναι 
κατηργημένη. H υπεργλυκαιμία στους ασθενείς με 
MODY 1 είναι σημαντική και οι ασθενείς αναπτύσσουν 
δευτεροπαθή αντίσταση στην ινσουλίνη. H αντίσταση 
αυτή επιδεινώνει περαιτέρω τον διαταραγμένο μετα-
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βολισμό.7 H διάγνωση γίνεται συνήθως πριν από την 
εφηβεία (μεταξύ 7-15 ετών).

Tα άτομα με MODY 1 απαντούν αρχικά στις σουλφο-
νυλουρίες12 αλλά σε ποσοστό 30% –που ίσως αυξάνει 
όσο αυξάνουν τα χρόνια– χρειάζονται ινσουλινοθερα-
πεία. Όταν ο διαβήτης δεν ρυθμίζεται ικανοποιητικά, 
συμβαίνουν όλες οι χρόνιες επιπλοκές του διαβήτη.

H προχορήγηση της γλυκόζης δεν αυξάνει την εκκρι-
νόμενη ινσουλίνη στα άτομα που έχουν τη μετάλλαξη 
αυτή, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στον τύπο MODY 2.

 MODY 3
Oφείλεται σε μετάλλαξη του γονιδίου που βρίσκεται 
στη θέση 12q. Tο πάσχον γονίδιο είναι αυτό που κω-
δικοποιεί τον πυρηνικό παράγοντα ηπατοκυττάρων 
1-α (HNF-1a). O παράγοντας αυτός βρίσκεται και 
στα κύτταρα των νησιδίων του παγκρέατος. Aρκετές 
διαφορετικές μεταλλάξεις έχουν διαπιστωθεί σε ποι-
κίλους πληθυσμούς.13,14 Yπάρχει μειονεκτική έκκριση 
ινσουλίνης, χωρίς να συμμετέχει αντίσταση των ιστών 
στη δράση της, δηλαδή η ευαισθησία στην ινσουλίνη 
είναι φυσιολογική.15,16 H υπεργλυκαιμία που δημιουρ-
γείται στα άτομα με MODY 3 είναι σημαντική και πολ-
λοί ασθενείς χρειάζονται ινσουλινοθεραπεία. H διαφο-
ρική διάγνωση γίνεται από το αρνητικό αποτέλεσμα 
της αναζήτησης των αντι-GAD και IA-2 αντισωμάτων, 
τα οποία ανευρίσκονται θετικά στον ΣΔ τύπου 1. H 
διάγνωση γίνεται συνήθως μετά την εφηβεία, δηλαδή 
αργότερα απ’ ό,τι στον MODY 2. Έχουν βρεθεί οικο-
γένειες με MODY 3 στη Γαλλία, M. Bρετανία, Γερμανία, 
Δανία, HΠA και Iαπωνία. Oι χρόνιες διαβητικές επιπλο-
κές είναι συχνές σε αυτόν τον τύπο διαβήτη. Eνδιαφέ-
ροντα αποτελέσματα προσέφερε η εργασία του Velho 
και συν,17 που έγινε σε 667 προσβεβλημένα μέλη με 
διάφορες περιπτώσεις MODY. Oι περιπτώσεις αυτές 
ταυτοποιήθηκαν σε οικογένειες ως εξής: 7 σε MODY 3, 
25 σε MODY 2, 6 σε άλλους MODY (στους λοιπούς τύ-
πους περιλαμβάνονται προφανώς ασθενείς με MODY 
1). Mελετήθηκαν ακόμη, 81 οικογένειες με ΣΔ τύπου 
2 και βρέθηκαν τα παρακάτω ευρήματα, ως προς τη 
συχνότητα των επιπλοκών σε διάφορους τύπους δια-
βήτη MODY σε σύγκριση με τον κλασικό ΣΔ τύπου 2 
(πίνακας 3.4.1).

Σύμφωνα, λοιπόν, με τη μελέτη αυτή, τα άτομα με 

MODY 3 έχουν την ίδια συχνότητα παραγωγικής αμ-
φιβληστροειδοπάθειας, αλλά μεγαλύτερη συχνότητα 
νεφροπάθειας και μικρότερη νευροπάθειας από τον 
ΣΔ τύπου 2. Δηλαδή οι μικροαγγειακές επιπλοκές είναι 
συχνές στον τύπο MODY 3. 

Αδενωμάτωση του ήπατος έχει περιγραφεί σε τέσσε-
ρα άτομα με MODY 3. Τα άτομα αυτά ήταν ομοζυγώτες 
όσον αφορά στη μετάλλαξη του HNF-1a. Τα ευρήματα 
αυτά μας κάνουν να υποθέσουμε ότι ο HNF-1a μπορεί 
να ενεργεί και ως ογκοκατασταλτικό γονίδιο. Ωστόσο, 
χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να επιβεβαιωθεί 
κάτι τέτοιο.32 Τα άτομα που πάσχουν από ΣΔ τύπου 
MODY 3 έχουν ευαισθησία στις σολφονυλουρίες και 
επομένως για αρκετά χρόνια μπορεί να θεραπεύονται 
επιτυχώς χωρίς ινσουλινοθεραπεία.

 MODY 4
Mετάλλαξη στο γονίδιο του παράγοντα που προωθεί 
την ινσουλίνη (IPF1= Insulin Promoter Factor 1), το 
οποίο εδράζεται στο χρωμόσωμα 13q έχει περιγραφεί 
και σχετίζεται με περιπτώσεις κληρονομικού διαβήτη 
νεαρής ηλικίας, που δεν απαιτούν ινσουλίνη εξαρχής. 
O παράγοντας IPF1 ρυθμίζει την ανάπτυξη του πα-
γκρέατος και την έκκριση ινσουλίνης. Σε ομοζυγώτες 
υπάρχει αγενεσία παγκρέατος. Σε ετεροζυγώτες εκ-
δηλώνεται μόνο ο διαβήτης. Σε δύο οικογένειες, που 
περιγράφηκαν διεξοδικά, η μέση ηλικία διάγνωσης 
ήταν τα 35 έτη, αλλά με μεγάλο εύρος (17-68 έτη). H 
βαρύτητα του διαβήτη ποικίλλει, αλλά οι περισσότε-
ροι ασθενείς δεν χρειάζονται ινσουλίνη. Σε γενικές 
γραμμές, οι ασθενείς με MODY 4 μοιάζουν κλινικώς με 
αυτούς της ομάδας MODY 1.18

 MODY 5
Mετάλλαξη στο γονίδιο του ηπατικού πυρηνικού πα-
ράγοντα 1 βήτα (Hepatocyte Nuclear Factor-1 beta 
=HNF-1beta) που εδράζεται στο χρωμόσωμα 17cen-q 
περιγράφηκε ως αιτία διαβήτη και αναγράφεται και με 
τα αρχικά TCF2.19 

Εκτός από υπεργλυκαιμία, τα άτομα με MODY 5 
μπορεί να παρουσιάσουν νεφρικές παθήσεις, όπως 
δυσπλαστικούς νεφρούς, νεφρικές κύστεις, σπειραμα-
τοπάθειες που μπορεί να οδηγήσουν το 50% των ατό-
μων αυτών σε νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.31

¶·Ú·ÁˆÁÈÎ‹ ·ÌÊ/¿ıÂÈ· 21% 23% 3% 8%

¶ÚˆÙÂ˚ÓÔ˘Ú›· 19% 7 % 5% 0%

NÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· 4 % 17% 5% 0%

›Ó·Î·˜ 3.12  XÚfiÓÈÂ˜ ÂÈÏÔÎ¤˜ ÛÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 2, MODY 2, 3 Î·È ÏÔÈÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜.

E¶I¶§OKH MODY 3 ™¢ Ù‡Ô˘ 2 MODY 2 MODY (ÏÔÈÔ›)

πίνακας 3.4.1 Χρόνιες επιπλοκές σε ΣΔ τύπου �, MODY �,� και λοιπούς τύπους.
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BΙΒΛΙΟΓΡΑφIΑ

 ΜΟDΥ 6
Μετάλλαξη του Neurod 1 (beta 2) έχει περιγραφεί σε 
δύο οικογένειες που πληρούν τα κριτήρια για διαβήτη 
MODY και δεν παρουσιάζουν άλλη γνωστή μετάλλαξη 
και για τον λόγο αυτό χαρακτηρίστηκαν ως MODY 6.

Οικογένειες με άτομα που πληρούν τα κριτήρια 
MODY δεν ανήκουν όμως σε μία από τις περιγραφεί-
σες κατηγορίες, εκτιμάται ότι αποτελούν το 15 – 20 % 
των Ευρωπαίων με MODY και το 80% των Ιαπώνων με 
MODY. Εκτιμάται ότι επιπρόσθετες μεταλλάξεις σε άλλα 
γονίδια θα ανακαλυφθούν για να ενταχθούν και τα άτο-
μα αυτά σε κάποια καινούρια υποκατηγορία. 20,31,33

Oι τύποι MODY τελικά δεν είναι και τόσο ασυνήθι-
στοι κλινικοί τύποι διαβήτη. Kατά τον Froguel21 είναι 
υπεύθυνοι για ποσοστό έως και 5% των ασθενών. 
Eπίσης, υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιοι τύποι διαβήτη, 
πλην των γνωστών MODY, οφείλονται σε μειονέκτημα 
στον μεταγραφικό παράγοντα των νησιδίων.22

Mιτοχονδριακές βλάβες

Mιτοχονδριακές μεταλλάξεις (MIDD=Mitochondrial 
Inherited Diabetes and Deafness) βρέθηκε ότι είναι 
υπεύθυνες για εκδήλωση σακχαρώδη διαβήτη σε 
συνδυασμό με κώφωση. H κληρονομική μεταβίβαση 
γίνεται μέσω της μητέρας.23,24 H διαβητική αμφιβλη-
στροειδοπάθεια και ο καταρράκτης είναι σχετικά 
σπάνιες επιπλοκές· αυτό αποδίδεται στο ότι ο μετα-
βολισμός μέσω των πολυολών είναι περιορισμένος. H 
μελαγχρωματική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι συχνή 
(15 στα 23 μέλη οικογένειας) και συμβαίνει συχνότερα 
όταν υπάρχει παθολογική ανοχή γλυκόζης, δεδομένου 
ότι όλα τα μέλη δεν εμφανίζουν διαβήτη.24 Oι περιπτώ-
σεις ασθενών με μιτοχονδριακές μεταλλάξεις ΣΔ και 
κώφωση είναι επιρρεπείς σε μυοκαρδιοπάθεια, αρχικά 
υπερτροφική και τελικά διατατική.25

Mιτοχονδριακές μεταλλάξεις ευθύνονται και για το 
σύνδρομο MELAS (Mυοπάθεια, εγκεφαλοπάθεια, γα-
λακτική οξέωση, προοδευτική οφθαλμοπληγία, χρόνια 
εξελικτική νεφροπάθεια).26 Φαίνεται ότι η ηλικία της 
εμφάνισης του διαβήτη και της κώφωσης ποικίλλει και 
υπάρχουν διάφορες παραλλαγές στις μεταλλάξεις, που 
ανταποκρίνονται σε διαφορετικής βαρύτητας κλινικές 
εικόνες. Για παράδειγμα, σε δύο γερμανικές οικογέ-
νειες η ηλικία εκδήλωσης της νόσου ήταν 36-45 έτη.27 
H συχνότητα αυτής της μορφής διαβήτη είναι πολύ 
μικρή (0,13%) σύμφωνα με εργασία που αφορούσε σε 
Άγγλους.28

H εντατική έρευνα που γίνεται στον τομέα της ανα-
ζήτησης παθολογικών γονιδίων υπόσχεται πολλά εν-
διαφέροντα ευρήματα που θα προκύψουν στο εγγύς 
μέλλον και θα ρίξουν περισσότερο φως στην αιτιολο-
γία του μη ινσουλινοεξαρτώμενου διαβήτη.*
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3.5 
ΔΟΚΙΜΑΣIΕΣ ΜEΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤIΣΤΑΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛIΝΗ
Απόστολος Γ. Τσάπας

Ο όρος «ινσουλινοαντοχή / αντίσταση στην ινσουλίνη» 
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1939 από τους 
Himsworth και Kerr1 για να περιγραφεί η μειωμένη 
χρησιμοποίηση γλυκόζης μετά τη χορήγηση ινσουλί-
νης, που παρατηρείται σε παχύσαρκους διαβητικούς 
ασθενείς. Σήμερα, ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για 
να περιγραφεί η ανάγκη απρόσφορα υψηλών επιπέ-
δων ινσουλίνης πλάσματος, προκειμένου να διατηρη-
θεί η φυσιολογική ομοιόσταση της γλυκόζης. Η έννοια 
της ινσουλινοαντοχής δεν περιορίζεται βέβαια μόνο 
στον μεταβολισμό της γλυκόζης, αλλά περιλαμβάνει 
τόσο τις μεταβολικές-μεταβολισμός υδατανθράκων, 
λιπιδίων και πρωτεϊνών-όσο και τις τροφικές- ανάπτυ-
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ξη, διαφοροποίηση, σύνθεση του DNA-δράσεις της 
ινσουλίνης.

Επιδημιολογία

Μέχρι το 1970 η ινσουλινοαντοχή δεν είχε θεωρηθεί 
ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Η ανακάλυψη του 
υποδοχέα της ινσουλίνης άνοιξε καινούριους δρόμους 
στην έρευνα της δράσης της ινσουλίνης. Σήμερα γνω-
ρίζουμε πλέον ότι αντίσταση στην ινσουλίνη παρα-
τηρείται σε διάφορες φυσιολογικές και παθολογικές 
καταστάσεις.

Φυσιολογικά, ο ινσουλινοεξαρτώμενος ρυθμός κα-
τανάλωσης γλυκόζης παρουσιάζει διακύμανση τόσο 
από άτομο σε άτομο, όσο και ενδοατομικά (ημερο-
νύκτιος ρυθμός έκκρισης GH, κορτιζόλης, σύνδεση 
ινσουλίνης με μονοκύτταρα).2,3 Επιπλέον, η δράση της 
ινσουλίνης μπορεί να αντιρροπεί τις διαταραχές στον 
μεταβολισμό της γλυκόζης που παρατηρούνται σε 
καταστάσεις όπως η νηστεία και η εγκυμοσύνη, προ-
κειμένου τα επίπεδα της γλυκόζης να διατηρούνται σε 
φυσιολογικά επίπεδα.4 Επίσης, μειωμένη δράση της 
ινσουλίνης παρατηρείται στα ηλικιωμένα άτομα, λόγω 
μειωμένης μυϊκής μάζας και περιορισμού της άσκη-
σης3, αλλά και στους εφήβους, λόγω αυξημένων επιπέ-
δων αυξητικής ορμόνης και ανδρογόνων.5

Η ινσουλινοαντοχή αποτελεί όμως και χαρακτηριστι-
κό γνώρισμα του ΣΔ τύπου 2 και άλλων παθολογικών 
καταστάσεων όπως α) η παχυσαρκία, β) η υπέρταση, 
γ) η δυσλιπιδαιμία, δ) η στεφανιαία νόσος, ε) η υπε-
ρουριχαιμία και στ) το σύνδρομο πολυκυστικών ωο-
θηκών (πίνακας 3.5.1).

Σήμερα, πλέον, θεωρείται ότι η αντίσταση στην 
ινσουλίνη αποτελεί έναν από τους κύριους παθοφυ-
σιολογικούς μηχανισμούς που συμμετέχουν στην 
παθοφυσιολογία του ΣΔ τύπου 2. Ένα βασικό ερώτημα 
είναι κατά πόσο η ινσουλινοαντοχή είναι γενετικό ή 
επίκτητο χαρακτηριστικό. Η αντίσταση στην ινσουλίνη 
χρησιμοποιείται σε ορισμένες ομάδες κριτηρίων για τη 
διάγνωση του (αμφιλεγόμενου) μεταβολικού συνδρό-
μου.6

Αίτια

Ένα από τα κύρια ερωτήματα που ανακύπτουν κατά 
τη μελέτη της ινσουλινοαντοχής είναι ο ρόλος που 
διαδραματίζουν οι διάφοροι παράγοντες, γενετικοί, 
περιβαλλοντικοί και μοριακοί, στην εμφάνιση και εξέ-
λιξή της. 

I. Γενετικοί παράγοντες
Μελέτες σε διδύμους, μονο- και διζυγωτικούς, 

δείχνουν αυξημένη συχνότητα εμφάνισης υπεριν-
σουλιναιμίας και μειωμένου ρυθμού κατανάλωσης 
γλυκόζης, ενώ υψηλή είναι επίσης και η οικογενειακή 

επίπτωση της ινσουλινοαντοχής. Υπό αυτό το πρίσμα 
έχουν γίνει πολλές μελέτες για την ανεύρεση συγκεκρι-
μένων μεταλλάξεων. Παρόλα αυτά, και παρά την ανεύ-
ρεση μεταλλάξεων στην PP-1(protein phosphatase-1), 
και στην πρωτεΐνη τη δεσμεύουσα τα λιπαρά οξέα 
– 2, που σχετίζονται με την ινσουλινοαντοχή, δεν έχει 
ακόμη διευκρινιστεί αν η εμφάνιση ινσουλινοαντοχής 
ελέγχεται από κάποια συγκεκριμένα γονίδια ή αν ο 
έλεγχος είναι πολυγονιδιακός.

II. Περιβαλλοντικοί παράγοντες
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την 

ευαισθησία στην ινσουλίνη και την υπερινσουλιναιμία 
είναι πολλαπλοί: α) η δίαιτα (θερμιδική πρόσληψη, 
ποσοστό κορεσμένων λιπαρών), β) η φυσική δρα-
στηριότητα, γ) το κάπνισμα και δ) διάφορα φάρμακα 
(γλυκοκορτικοειδή, νικοτινικό οξύ). Επιπλέον, η ινσου-
λινοαντοχή βελτιώνεται ύστερα από καλή ρύθμιση 
του διαβήτη, φυσική δραστηριότητα, μείωση του 
σωματικού βάρους. Η επίδραση των περιβαλλοντικών 
παραγόντων καταδεικνύεται και από παρατηρήσεις 
που έδειξαν ότι ίδιες φυλετικές ομάδες που διαβιούν 
σε διαφορετικά περιβάλλοντα παρουσιάζουν διαφο-

πίνακας 3.5.1 Καταστάσεις που συνοδεύονται από 
ινσουλινοαντοχή

Α. Παθολογική έκκριση Β κυττάρου

1. Σύνδρομο μεταλλαγμένης ινσουλίνης
�. Υπερπροϊνσουλιναιμία

Β. Ανταγωνιστές της δράσης της ινσουλίνης 
προ του υποδοχέα

1. αυξημένη αποδόμηση ινσουλίνης
�. Κυκλοφορούντες ανταγωνιστές ινσουλίνης
    α. ανοσολογικοί ανταγωνιστές
    αντισώματα έναντι ινσουλίνης
    αντισώματα έναντι υποδοχέων ινσουλίνης

    β. ορμονικοί ανταγωνιστές
    αυξημένη συγκέντρωση κορτιζόλης, αυξητικής     
    ορμόνης,  γλυκαγόνης, κατεχολαμινών, θυρεοειδικών  
    ορμονών, προλακτίνης, ανδρογόνων.

Γ. Βλάβη κυττάρου-στόχου

 1. Μεταβολικό σύνδρομο
 �. Παχυσαρκία
 �. Σακχαρώδης διαβήτης τύπου �
 �. Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 με     
     υπεργλυκαιμία
 �. ινσουλινοαντοχή τύπου A, B και C
 �. Υπερανδρογοναιμία (Σύνδρομο PCOS)
 �. λιποδυστροφία
 �. Μυοτονική δυστροφία (Duchenne)
 �. αταξία τηλεαγγειεκτασία – αταξία Friedreich
10. ΧΝα τελικού σταδίου
11. Κίρρωση ήπατος
1�. Νεοπλάσματα
1�. λοιμώξεις – καταστάσεις στρες
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ρετικά επίπεδα ινσουλίνης νηστείας και ευαισθησίας 
στην ινσουλίνη. Επιπλέον, άλλες μελέτες συνδέουν 
την εμφάνιση ινσουλινοαντοχής με το χαμηλό βάρος 
γέννησης και την έλλειψη συγκεκριμένων θρεπτικών 
συστατικών κατά τη διάρκεια της ενδομήτριας ζωής7.

III. Μοριακοί παράγοντες
Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγάλη πρόοδος στην 

έρευνα της μοριακής βάσης της ινσουλινοαντοχής. 
Παράγοντες που έχουν κατά καιρούς ενοχοποιηθεί 
είναι:

1) Ο RAD, μία πρωτεΐνη που εμπλέκεται στη μετά-
δοση του ινσουλινικού σήματος, και υπερεκφράζεται 
στους μυς των ασθενών με ΣΔ τύπου 2.

2) Οι πρωτεΐνες IRS (insulin receptor substrate) 1 & 
2, η φωσφορυλίωση των οποίων είναι απαραίτητη για 
την ενεργοποίηση της οδού της PI-3 κινάσης και την 
ενδοκυττάρια μεταφορά της γλυκόζης.

3) Η πρωτεϊνική κινάση PKC-β (protein kinase C β-
isoform), η οποία αναστέλλει την ενεργοποίηση της 
οδού της PI-3 κινάσης από την ινσουλίνη.

4) Ο πυρηνικός υποδοχέας PPAR-γ (peroxisome 
proliferator activated receptor-γ), η ενεργοποίηση του 
οποίου αυξάνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη.

Άτομα με μετάλλαξη του PPARγ παρουσιάζουν 
σημαντική αντίσταση στη δράση της ινσουλίνης8, 
ενώ ετερόζυγοι επίμυες με έλλειψη του PPAR-γ έχουν 
μεγαλύτερη ευαισθησία στην ινσουλίνη σε σχέση με 
φυσιολογικούς και είναι περισσότερο προστατευμένοι 
από την ανάπτυξη αντίστασης στην ινσουλίνη, όταν 
τους χορηγηθεί δίαιτα με αυξημένη συγκέντρωση σε 
λιπαρά οξέα.

5) Ο TNF-α (tumor necrosis factor-α), ο οποίος ανα-
στέλλει την ινσουλινοεξαρτώμενη μεταφορά γλυκόζης 
στον λιπώδη ιστό, τη φωσφορυλίωση του υποδοχέα 
της ινσουλίνης και του υποστρώματός του, την έκφρα-
ση του γονιδίου του GLUT-4 στα μυϊκά και λιπώδη κύτ-
ταρα και καταστέλλει τη μετάδοση του ινσουλινικού 
σήματος9.

6) Η ιντερλευκίνη-6 (IL-6), η οποία εκκρίνεται από τα 
λευκά αιμοσφαίρια και τον λιπώδη ιστό και προάγει 
την ηπατική γλυκονεογένεση και την απελευθέρωση 

των τριγλυκεριδίων στη συστηματική κυκλοφορία.
7) Οι κυτταροκίνες του λιπώδους ιστού
Η λεπτίνη, η οποία εμπλέκεται στη ρύθμιση του 

κορεσμού και της κατανάλωσης ενέργειας και η πα-
ραγωγή της ελέγχεται από το ob γονίδιο. Η λεπτίνη 
αναστέλλει το αίσθημα της όρεξης και την αύξηση του 
σωματικού βάρους καταστέλλοντας τα ορεξιογόνα 
πεπτίδια και προάγοντας την έκφραση των ανορεξιο-
γόνων πεπτιδίων στον υποθάλαμο. Όσον αφορά στη 
σχέση της λεπτίνης με την αντίσταση στην ινσουλίνη, 
υπάρχουν αντικρουόμενα αποτελέσματα.10 Είναι, 
όμως, γενικά αποδεκτό ότι η έκκριση και έκφραση της 
λεπτίνης αυξάνονται στην παχυσαρκία και ότι υπάρχει 
ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στη μάζα του λιπώδους 
ιστού και τη συγκέντρωση λεπτίνης.

Η αδιπονεκτίνη περιγράφηκε για πρώτη φορά από 
τον Scherer και συν.11 Τα επίπεδά της έχουν αρνητική 
συσχέτιση με τη μάζα του λιπώδους ιστού και την 
αντίσταση στην ινσουλίνη, τόσο σε επίμυες όσο και 
στον άνθρωπο. Σε επίμυες η έλλειψη αδιπονεκτίνης 
οδηγεί στην εμφάνιση αντίστασης στην ινσουλίνη, 
δυσλιπιδαιμίας και αύξηση του πάχους της έσω στοι-
βάδας των αγγείων, ενώ η υπερέκφραση ή η εξωγενής 
χορήγηση αδιπονεκτίνης βελτιώνει την ευαισθησία 
στην ινσουλίνη και προστατεύει από την αρτηριο-
σκλήρυνση. Το φαινόμενο αυτό πιθανόν να οφείλεται 
στην ικανότητα του C-τελικού τμήματός της να ελατ-
τώνει τη συγκέντρωση της γλυκόζης πλάσματος και 
να αυξάνει την οξείδωση των λιπαρών οξέων, πιθανόν 
μέσω ενεργοποίησης της AMP-κινάσης. Πρόσφατες 
μελέτες συσχετίζουν χαμηλές συγκεντρώσεις της αδι-
πονεκτίνης ορού με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΣΔ 
τύπου 2. Σε καταστάσεις, επίσης, με αντίσταση στην 
ινσουλίνη ή ΣΔ τύπου 2, παρατηρείται ελαττωμένη 
έκφραση του mRNA της αδιπονεκτίνης στον λιπώδη 
ιστό.

Η ρεζιστίνη είναι μία πρωτεΐνη που εκκρίνεται από 
τον λιπώδη ιστό και η οποία παρουσιάζει αυξημένη 
έκφραση σε παχύσαρκους ή γενετικά επιβαρυμένους 
επίμυες12 και αυξημένη συγκέντρωση πλάσματος σε 
ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 ή αντίσταση στην ινσουλίνη.13 

πίνακας 3.5.2 Μέθοδοι εκτίμησης αντίστασης στην ινσουλίνη. (OGTT: Per os δοκιμασία ανοχής γλυκόζης, ITT: Δοκιμασία 
ανοχής ινσουλίνης, IST: Δοκιμασία καταστολής ινσουλίνης, Clamp: Δοκιμασία ευγλυκαιμικού υπερινσουλιναιμικού clamp, 
MinMod: Μέθοδος Minimal Model, Homa: Μέθοδος HOMA)

OGTT ITT IST Clamp MinMod Homa

αξιόπιστη +-- ++- +-- ++- + +

απλή +++ +++ ++- +-- ++- ++-

Ποσοτική οΧι οΧι οΧι Ναι NAI NAI

Μη επεμβατική Ναι Ναι Ναι Ναι NAI NAI

Φυσιολογική ++- --- +-- ++- ++- ++

οικονομική Ναι Ναι Ναι οΧι NAI NAI

Αίτια
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Η in vivo χορήγηση ανασυνδυασμένης ρεζιστίνης σε 
επίμυες οδηγεί στην εμφάνιση διαταραγμένης ανοχής 
στη γλυκόζη, που υποστρέφεται μετά τη χορήγηση 
αντισωμάτων έναντι της ρεζιστίνης.

8) Η CREB-binding protein (cAMP-response element-
binding protein) η οποία συμμετέχει στον μεταβο-
λισμό των λιπιδίων και της γλυκόζης μέσω της ενερ-
γοποίησης μεταγραφικών παραγόντων. Επίμυες με 
ετερόζυγη έλλειψη της CREB-bp πρωτεΐνης παρουσι-
άζουν σημαντικά ελαττωμένη μάζα λευκού λιπώδους 
ιστού, έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία στην ινσουλίνη, 
καλύτερη ανοχή στη γλυκόζη και δεν αυξάνουν το σω-
ματικό τους βάρος παρά τη χορήγηση δίαιτας πλούσι-
ας σε λιπαρά σε σύγκριση με επίμυες άγριου τύπου.14

In vivo μέτρηση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη

Αρχικά η έρευνα της ινσουλινοαντοχής περιελάμβανε 
την εκτίμηση του βαθμού της μεταβολικής απάντησης 
που προκαλεί η ινσουλίνη. Τα τελευταία 30 χρόνια η 
έμφαση δίνεται στον προσδιορισμό της ικανότητας 
της ινσουλίνης να ρυθμίζει τη γλυκόζη αίματος.

Οι μέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί για την in vivo 
εκτίμηση της δράσης της ινσουλίνης είναι πολλές (πί-
νακας 3.5.2). Οι λόγοι για τους οποίους έχει σημασία ο 
προσδιορισμός του βαθμού αντίστασης στην ινσουλί-
νη είναι:

1. για να εκτιμήσουμε αν πρόκειται για μειωμένη έκ-
κριση ή μειωμένη δράση της ινσουλίνης,

2. για να ανακαλύψουμε τις καταστάσεις εκείνες 
που χαρακτηρίζονται από διαταραχή στη δράση της 
ινσουλίνης,

3. για να ελέγξουμε την αποτελεσματικότητα των 
θεραπευτικών μας επιλογών, και

4. λόγω της σημασίας που έχει η αντίσταση στην 
ινσουλίνη ως προάγγελος μελλοντικών μεταβολικών 
διαταραχών (κίνδυνος εμφάνισης διαβήτη σε άτομα 
με οικογενειακό ιστορικό διαβήτη τύπου 2).

Τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει η ιδανική 
μέθοδος εκτίμησης της ευαισθησίας στην ινσουλίνη 
είναι:
1. να είναι αξιόπιστη, με επαναληψιμότητα στα αποτε-

λέσματά της,
2. να είναι απλή στην εφαρμογή της στην καθημερινή 

κλινική πράξη,
3. να είναι ποσοτική,
4. να είναι κατά το δυνατόν λιγότερο επεμβατική,
5. να προσομοιάζει κατά το δυνατόν καλύτερα στις 

φυσιολογικές συνθήκες μεταβολισμού της γλυκόζης, 
και
6. να είναι οικονομική.

Έμμεσες μέθοδοι

Ινσουλίνη νηστείας

Ως απλούστερη μέθοδο εκτίμησης της ευαισθησίας 
στην ινσουλίνη, πολλοί έχουν προτείνει τη συγκέντρω-
ση της ινσουλίνης στο πλάσμα. Εντούτοις η μέθοδος 
έχει αρκετά μειονεκτήματα, σημαντικότερα των οποί-
ων είναι ότι α) είναι έμμεση μέθοδος και εμφανίζει 
ασθενή συσχέτιση με την in vivo δράση της ινσουλί-
νης,15,16 β) εξαρτάται από τη χρησιμοποιούμενη μέθο-
δο μέτρησης της ινσουλίνης, καθώς το χρησιμοποιού-
μενο αντίσωμα μπορεί να αντιδρά και με άλλες ουσίες 
(π.χ. προϊνσουλίνη),17 και γ) αντανακλά την ευαισθησία 
σε βασική κατάσταση, οπότε και η πρόσληψη γλυ-
κόζης γίνεται κυρίως από ινσουλινοανεξάρτητους 
ιστούς.18,19

Ομοιοστατικό μοντέλο (HOMA)

Η μέθοδος HOMA είναι ένα μαθηματικό μοντέλο 
εκτίμησης της ευαισθησίας στην ινσουλίνη από απλές 
μετρήσεις γλυκόζης και ινσουλίνης νηστείας.20 Βάσει 
των στοιχείων της βιβλιογραφίας έχουν σχεδιαστεί 
καμπύλες οι οποίες συνδέουν τη γλυκόζη βασικής 
κατάστασης με την έκκριση ινσουλίνης σε άτομα με 
διάφορους βαθμούς διαταραχής της έκκρισης ινσουλί-
νης. Παρόμοιες καμπύλες σχεδιάστηκαν για τη σχέση 
του ρυθμού μεταβολισμού γλυκόζης με την ινσουλίνη 
πλάσματος. Έτσι, για κάθε βαθμό ιστικής ευαισθησίας 
στην ινσουλίνη και εκκριτικής ικανότητας, το μοντέλο 
προβλέπει τις τιμές γλυκόζης και ινσουλίνης νηστείας, 
και το αντίστροφο.

Per os και IV δοκιμασία ανοχής γλυκόζης

Οι πρώτες προσπάθειες εκτίμησης του ινσουλινοε-
ξαρτώμενου μεταβολισμού της γλυκόζης έγιναν με τη 
δοκιμασία ανοχής γλυκόζης (ΔΑΓ). Η συγκέντρωση της 
γλυκόζης κατά τη διάρκεια της ΔΑΓ δίνει ένα μέτρο 
της ολικής ανοχής γλυκόζης, η οποία ταξινομείται ως 
φυσιολογική, διαταραγμένη (IGT) ή ως διαβήτης. Για 
κάθε χρονική στιγμή υπολογίζεται ο λόγος G/I, και όσο 
μικρότερη είναι η αύξηση της γλυκόζης ανά μονάδα 
ινσουλίνης, τόσο πιο ευαίσθητος ο ασθενής στην ιν-
σουλίνη.

Εντούτοις, η χρήση του λόγου G/I έχει αρκετά μειο-
νεκτήματα: 1) Η ΔΑΓ είναι μία εξέταση με χαμηλή επα-
ναληψιμότητα, και σε επανειλημμένες μετρήσεις στο 
ίδιο άτομο τα αποτελέσματα διαφέρουν μεταξύ τους 
κατά 25-30%. 2) Ο ρυθμός απορρόφησης της γλυκό-
ζης από τον πεπτικό σωλήνα διαφέρει σημαντικά από 
άτομο σε άτομο, με αποτέλεσμα η συγκέντρωση της 
γλυκόζης να είναι διαφορετική και να μεταβάλλεται 
διαρκώς. Δεδομένης δε της ανεξάρτητης δράσης 
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της γλυκόζης να καταστέλλει την ηπατική παραγωγή 
της και να προκαλεί την περιφερική πρόσληψή της, 
είναι σχεδόν αδύνατον να έχουμε σωστό μέτρο της 
ινσουλινοεξαρτώμενης κατανάλωσης γλυκόζης.21 3) Η 
συγκέντρωση της ινσουλίνης μεταβάλλεται διαρκώς 
και είναι διαφορετική από άτομο σε άτομο λόγω αφε-
νός μεν της διαρκώς μεταβαλλόμενης συγκέντρωσης 
γλυκόζης, αφετέρου δε του διαφορετικού ερεθίσματος 
από τον εντεροϊνσουλινικό άξονα στο Β κύτταρο. 4) Η 
γλυκόζη και η ινσουλίνη έχουν στενή αλληλεπίδραση 
μεταξύ τους, ενώ καμία δεν είναι σταθερή, με αποτέ-
λεσμα τη δυσχέρεια ακριβούς εκτίμησης του λόγου 
G/I. 5) Η πρόσληψη γλυκόζης από τους περιφερικούς 
ιστούς επηρεάζεται ανεξάρτητα από την υπεργλυκαι-
μία και την υπερινσουλιναιμία, με αποτέλεσμα να μην 
μπορούμε να διακρίνουμε μεταξύ γλυκοζοπροκλητής 
και ινσουλινοπροκλητής ανθεκτικότητας στη γλυκόζη. 
6) Η ΔΑΓ δεν παρέχει ποσοτικό μέτρο του ινσουλινο-
εξαρτώμενου μεταβολισμού γλυκόζης. 7) Η ΔΑΓ δεν 
διακρίνει μεταξύ των διάφορων παθογενετικών μη-
χανισμών αντίστασης στην ινσουλίνη (μειωμένη πρό-
σληψη γλυκόζης από περιφερικούς ιστούς – αυξημένη 
ηπατική παραγωγή γλυκόζης).

Η ενδοφλέβια δοκιμασία ανοχής γλυκόζης επιλύει τα 
δύο πρώτα από τα παραπάνω προβλήματα, δεν απο-
φεύγει όμως τα υπόλοιπα πέντε. Για τον λόγο αυτόν 
αναπτύχθηκαν άλλες τεχνικές για καλύτερη εκτίμηση 
της ευαισθησίας στην ινσουλίνη.

Minimal Model – IVGTT με πολλαπλές αιμοληψίες 
(FSIVGTT)

Ο Bergman και οι συνεργάτες του ανέπτυξαν ένα μα-
θηματικό μοντέλο για την εκτίμηση της ευαισθησίας 
στην ινσουλίνη κατά τη διάρκεια μιας ενδοφλέβιας 
δοκιμασίας ανοχής γλυκόζης με πολλαπλούς προσδι-
ορισμούς (FSIVGTT).22-25 Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα 
της μεθόδου αυτής είναι η απλότητά της. Επίσης παρέ-
χει ένα μέτρο της ευαισθησίας στην ινσουλίνη ανεξαρ-
τήτως της συγκέντρωσης γλυκόζης, όπως επίσης και 
ένα μέτρο της εκκριτικής ικανότητας του παγκρέατος 
(πρώτη και δεύτερη φάση της έκκρισης). Εντούτοις 
έχει και αρκετά μειονεκτήματα: 1) μικρή επαναληψι-
μότητα,26,27 2) εγγενή κακή εκτίμηση της ευαισθησίας 
στην ινσουλίνη σε άτομα με διαβήτη τύπου 1 και 2,28-30 

3) αδυναμία διάκρισης μεταξύ ιστικής πρόσληψης 
γλυκόζης και καταστολής ηπατικής παραγωγής γλυκό-
ζης, με αποτέλεσμα την υποεκτίμηση της ευαισθησίας 
στην ινσουλίνη,31,32 και 4) αδυναμία συνδυασμού της 
με άλλες ερευνητικές μεθόδους.

Άμεσες μέθοδοι

Δοκιμασία ανοχής ινσουλίνης

Η πρώτη τεχνική που αναπτύχθηκε για άμεση in vivo 
εκτίμηση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη ήταν η δο-
κιμασία ανοχής ινσουλίνης. Σε αυτήν χορηγείται IV μία 
καθορισμένη ποσότητα ινσουλίνης και στη συνέχεια 
καθορίζεται ο ρυθμός ελάττωσης της γλυκόζης και το 
κατώτατο σημείο στο οποίο φθάνει. Η ελάττωση της 
γλυκόζης καθορίζεται από δύο παράγοντες: την κατα-
στολή της ενδογενούς παραγωγής γλυκόζης και την 
ινσουλινοεξαρτώμενη πρόσληψη γλυκόζης από τους 
ιστούς. Όσο πιο γρήγορη η ελάττωση της γλυκόζης, 
τόσο πιο ευαίσθητοι οι ιστοί στην ινσουλίνη.

Η δοκιμασία ανοχής ινσουλίνης, αν και είναι απλή 
μέθοδος,33,34 έχει ένα σοβαρό μειονέκτημα που πε-
ριορίζει σημαντικά τη χρησιμότητά της: η έγχυση 
ινσουλίνης, ειδικά σε νορμογλυκαιμικά άτομα, προ-
καλεί υπογλυκαιμία, η οποία μπορεί να προκαλέσει 
νευρολογικές και καρδιολογικές επιπλοκές, ειδικά σε 
ηλικιωμένους ή διαβητικούς με υποκείμενη αθηρο-
σκληρυντική νόσο. Επιπλέον, η υπογλυκαιμία επάγει 
την έκκριση ανταγωνιστικών ορμονών (γλουκαγόνο, 
κατεχολαμίνες, αυξητική ορμόνη, κορτιζόλη), οι οποίες 
προκαλούν αύξηση της ηπατικής παραγωγής γλυκό-
ζης και/ή αναστέλλουν την πρόσληψη γλυκόζης από 
τους περιφερικούς ιστούς. Έτσι, είναι αδύνατη η εκτί-
μηση της ευαισθησίας των ιστών στην ινσουλίνη. Άλλα 
μειονεκτήματα της μεθόδου είναι η μεγάλη (φαρμα-
κευτική) δόση της ινσουλίνης, η αδυναμία ποσοτικής 
εκτίμησης της ευαισθησίας στην ινσουλίνη και η αδυ-
ναμία διάκρισης του σημείου της ινσουλινοαντοχής 
(περιφερική ή ηπατική).

Δοκιμασία καταστολής ινσουλίνης

Κατά την εκτίμηση της ευαισθησίας του σώματος στην 
ινσουλίνη, όλοι οι ιστοί πρέπει να εκτίθενται στο ίδιο 
υπερινσουλιναιμικό ερέθισμα. Για τον σκοπό αυτόν, ο 
Shen S-W επινόησε τη δοκιμασία καταστολής ινσουλί-
νης, σκοπός της οποίας είναι η διερεύνηση της ικανό-
τητας συγκεκριμένου βαθμού υπερινσουλιναιμίας να 
προκαλεί τον μεταβολισμό συγκεκριμένης ποσότητας 
εγχεόμενης γλυκόζης.35 Για την επίτευξη σταθερών 
επιπέδων ινσουλίνης, εγχέεται επινεφρίνη (προκειμέ-
νου να αναστείλει την ενδογενή έκκριση ινσουλίνης, 
λόγω της έγχυσης γλυκόζης). Η έγχυση επινεφρίνης 
επάγει την ηπατική παραγωγή γλυκόζης, για την ανα-
στολή της οποίας εγχέεται και προπρανολόλη. Καθώς 
η τεχνική αυτή εκτιμά την πρόσληψη γλυκόζης υπό 
συνθήκες υπεργλυκαιμίας, δεν μας δίνει ακριβές μέτρο 
της ευαισθησίας των ιστών στην ινσουλίνη.36

Η επινόηση της μεθόδου αυτής ήταν πολύ σημα-
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ντική για τη μελέτη της ινσουλινοαντοχής. Εντούτοις, 
παρουσιάζει και μία σειρά από μειονεκτήματα: Η επι-
νεφρίνη ανταγωνίζεται τη δράση της ινσουλίνης τόσο 
στο ήπαρ όσο και στους περιφερικούς ιστούς.37 Όπως, 
όμως, φάνηκε από τις μελέτες του Kimmerling και των 
συνεργατών του, η προπρανολόλη δεν αναστέλλει 
πλήρως την ηπατική παραγωγή γλυκόζης, με αποτέλε-
σμα να μην είναι δυνατόν να εκτιμηθεί με ακρίβεια η 
ινσουλινοεξαρτώμενη πρόσληψη γλυκόζης από τους 
ιστούς.38 Επιπλέον, η έγχυση επινεφρίνης προκαλεί 
άλλο ένα πρόβλημα, καθώς δεν είναι γνωστή η ακρι-
βής δράση της προπρανολόλης στα άτομα με σακχα-
ρώδη διαβήτη. Επίσης, δεν είναι βέβαιο ότι η δράση 
των κατεχολαμινών (περιφερική πρόσληψη γλυκόζης, 
ιστική αιματική ροή) είναι ταυτόσημη σε φυσιολογικά 
και διαβητικά άτομα. Τέλος, και ίσως πιο σημαντικό, η 
επινεφρίνη, ακόμη και όταν συγχορηγείται με προπρα-
νολόλη, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές 
του καρδιακού ρυθμού,39 οι οποίες δεν είναι δυνατόν 
να προβλεφθούν ούτε από το ηλεκτροκαρδιογρά-
φημα ηρεμίας ούτε από τη δοκιμασία κόπωσης. Έτσι, 
είναι αυτονόητο, ότι πρέπει να αποφεύγεται έγχυση 
επινεφρίνης σε άτομα με παθολογικό ΗΚΓ, στεφανιαία 
νόσο ή υπέρταση, και πρέπει πάντοτε να γίνεται υπό 
ηλεκτροκαρδιογραφικό έλεγχο.

Δοκιμασία καταστολής ινσουλίνης  
με σωματοστατίνη

Προκειμένου να αποφευχθούν οι ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες της επινεφρίνης, ο Harano και οι συνεργάτες 
του τροποποίησαν τη δοκιμασία καταστολής ινσου-
λίνης αντικαθιστώντας την έγχυση επινεφρίνης και 
προπρανολόλης με έγχυση σωματοστατίνης.40,41 Η 
σωματοστατίνη είναι ισχυρός αναστολέας της έκκρι-
σης ινσουλίνης και γλυκογόνου και δεν έχει επίδραση 
στην περιφερική πρόσληψη γλυκόζης.Παρόλο που η 
τροποποιημένη δοκιμασία καταστολής της ινσουλίνης 
αποφεύγει τα προβλήματα που εκπορεύονται από 
την ανταγωνιστική δράση της επινεφρίνης στον μετα-
βολισμό της γλυκόζης (ηπατική παραγωγή γλυκόζης 
και αναστολή περιφερικής πρόσληψης γλυκόζης) και 
τις κοιλιακές αρρυθμίες, δεν λύνει τα υπόλοιπα προ-
βλήματα της μεθόδου. Αντιθέτως, προσθέτει νέα, που 
σχετίζονται με την αναστολή διάφορων ορμονών από 
τη σωματοστατίνη. Η δράση των ορμονών αυτών στον 
μεταβολισμό της γλυκόζης δεν είναι πλήρως διευκρινι-
σμένη.42,43

Τεχνική διάχυσης αντιβραχίου

Όλες οι παραπάνω μέθοδοι έχουν δύο βασικούς πε-
ριορισμούς: 1) δεν επιτρέπουν τον ποσοτικό προσδι-
ορισμό του ρυθμού μεταβολισμού της γλυκόζης, και 

2) δεν διαχωρίζουν την ηπατική και μυϊκή συμμετοχή 
στη μετρούμενη αντίσταση στην ινσουλίνη. Για τον 
ποσοτικό προσδιορισμό της πρόσληψης γλυκόζης από 
περιφερικούς ιστούς, ο Zierler και οι συνεργάτες του 
χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά την τεχνική της διά-
χυσης αντιβραχίου.44

Το βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι 
ότι εξετάζει άμεσα την επίδραση της ινσουλίνης στη 
μυϊκή πρόσληψη γλυκόζης. Όπως, όμως, όλες οι προη-
γούμενες μέθοδοι, έχει και αυτή τα μειονεκτήματα και 
τους περιορισμούς της: 1) είναι επεμβατική και απαιτεί 
καθετηριασμό της βραχιόνιας αρτηρίας, και 2) δεν πα-
ρέχει πληροφορίες για την ηπατική ευαισθησία στην 
ινσουλίνη.

Δοκιμασία υπερινσουλιναιμικου clamp

Η ανάπτυξη και εφαρμογή της τεχνικής του clamp 
ήταν πολύ σημαντική για την in vivo μελέτη της αντί-
στασης στην ινσουλίνη. Μεταξύ γλυκόζης πλάσματος 
και έκκρισης ινσουλίνης από το πάγκρεας, υπάρχει μία 
αρνητική παλίνδρομη σχέση. Κάθε αλλαγή μίας από 
τις δύο παραμέτρους προκαλεί αντίθετη αλλαγή της 
άλλης μεταβλητής. Λόγω αυτής της αλληλεπίδρασης 
μεταξύ ινσουλίνης και γλυκόζης, ήταν σημαντική η 
ανάπτυξη ενός συστήματος στο οποίο οι υπό μελέτη 
μεταβλητές, δηλαδή η γλυκόζη και η ινσουλίνη, είναι 
δυνατόν να ελέγχονται ανεξάρτητα. Η μέθοδος επινο-
ήθηκε από τον Andres και συν.45 και τεκμηριώθηκε και 
καθιερώθηκε από τον DeFronzo και συν.46 Συνίσταται 
στην έγχυση ινσουλίνης για την επίτευξη σταθερών 
επιπέδων υπερινσουλιναιμίας, ενώ η γλυκόζη σταθε-
ροποιείται σε διάφορα επίπεδα γλυκαιμίας με τη χορή-
γηση IV διαλύματος γλυκόζης με μεταβαλλόμενο ρυθ-
μό, που τροποποιείται συνεχώς ανάλογα με τα επίπεδα 
της γλυκόζης πλάσματος. Έχουν αναπτυχθεί τρεις 
παραλλαγές της τεχνικής αυτής: α) το υπεργλυκαιμικό 
clamp, που επιτρέπει την εκτίμηση της παγκρεατικής 
απόκρισης στη γλυκόζη και τον ποσοτικό προσδιο-
ρισμό της ολικής σωματικής κατανάλωσης γλυκόζης 
υπό συνθήκες υπεργλυκαιμίας, β) το υπογλυκαιμικό 
clamp, που επιτρέπει τη μελέτη των αντιρροπιστικών 
μηχανισμών στην υπογλυκαιμία, και γ) το ευγλυκαι-
μικό clamp, που επιτρέπει τη μέτρηση της ολικής 
πρόσληψης γλυκόζης ύστερα από υπερινσουλιναιμικό 
ερέθισμα και, κατά συνέπεια, τον προσδιορισμό της 
ευαισθησίας στην ινσουλίνη.

Σε όλες τις εκδοχές του, η τεχνική του υπερινσουλι-
ναιμικού clamp επιτρέπει την in vivo μέτρηση της δρά-
σης της ινουλίνης κάτω από συγκρίσιμες συνθήκες, 
τόσο δραστικής ορμόνης (συγκέντρωση ινσουλίνης 
στο πλάσμα) όσο και υποστρώματος (γλυκόζη πλά-
σματος).
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Το κύριο μειονέκτημα της μεθόδου είναι οι τεχνικές 
δυσκολίες:47 για τη σταθεροποίηση σε σταθερά επίπε-
δα της γλυκόζης και της ινσουλίνης πλάσματος είναι 
απαραίτητη η διατήρηση δύο βατών γραμμών, μίας 
για την έγχυση γλυκόζης και ινσουλίνης και μίας για 
τον, σε τακτά διαστήματα, προσδιορισμό της γλυκό-
ζης, η οποία μάλιστα πρέπει να είναι αρτηριακή ή να 
είναι φλεβική. Η τελευταία πρέπει να αρτηριοποιείται 
μέσω θέρμανσης στους 60-70oC. Επιπλέον, για την 
ακριβή έγχυση ινσουλίνης και γλυκόζης είναι απαραί-
τητες αντλίες έγχυσης υψηλής ακριβείας. Ειδικά για 
την αντλία που χρησιμοποιείται για την έγχυση γλυ-
κόζης είναι απαραίτητο να υπάρχει δυνατότητα μετα-
βολής του ρυθμού έγχυσης σε βήματα της τάξης του 
0,1 ml min-1. Τέλος, για την έγκαιρη τροποποίηση του 
ρυθμού έγχυσης γλυκόζης είναι απαραίτητος ο ταχύς 
και ακριβής προσδιορισμός των επιπέδων της, παρά 
την κλίνη του ασθενούς, γεγονός που απαιτεί την προ-
μήθεια εξειδικευμένου εργαστηριακού εξοπλισμού. 
Μετά το πέρας της δοκιμασίας είναι απαραίτητη η πα-
ρακολούθηση των επιπέδων της γλυκόζης του ασθε-
νούς για κάποιο χρονικό διαστήμα, προκειμένου να 
αποφευχθεί η πιθανότητα υπογλυκαιμικού επεισοδίου 
από τα αυξημένα επιπέδα ινσουλίνης πλάσματος.

Στο ευγλυκαιμικό υπερινσουλιναιμικό clamp, αρχικά 
χορηγείται bolus δόση ινσουλίνης και στη συνέχεια 
διάλυμα ινσουλίνης με ρυθμό 40 mU min-1 m-2. Για τη 
σταθεροποίηση σε ευγλυκαιμικά επίπεδα (92 mg/dl) 

χορηγείται διάλυμα D/W 20% με ρυθμό που τροπο-
ποιείται ανά δεκάλεπτο, ανάλογα με τα αρτηριακά 
επίπεδα γλυκόζης. Μετά τη χορήγηση ικανής δόσης 
ινσουλίνης, η ενδογενής παραγωγή γλυκόζης είναι θε-
ωρητικά πλήρως κατεσταλμένη και κατά συνέπεια όλη 
η γλυκόζη που μεταβολίζεται είναι εξωγενούς προέ-
λευσης. Παρά το γεγονός ότι ο ρυθμός έγχυσης γλυκό-
ζης ποτέ δεν παραμένει στα ίδια ακριβώς επίπεδα, το 
τελευταίο 40λεπτο δίωρης δοκιμασίας ευγλυκαιμικού 
clamp θεωρείται ότι αποτελεί σταθερή κατάσταση, και 
για τον προσδιορισμό της ευαισθησίας στην ινσουλίνη 
χρησιμοποιείται ο μέσος όρος του ρυθμού έγχυσης 
της περιόδου αυτής (σχήμα 3.5.1).

Το ευγλυκαιμικό clamp θεωρείται μέθοδος ανα-
φοράς για την μελέτη της ινσουλινοαντοχής, ενώ το 
γεγονός ότι μπορεί εύκολα να συνδυαστεί με άλλες 
μεθόδους το κάνει ένα εργαλείο μελέτης της φυσιολο-
γίας του μεταβολισμού όχι μόνο της γλυκόζης αλλά και 
λιπιδίων, αμινοξέων και ηλεκτρολυτών, παράλληλα με 
την έκκριση ινσουλίνης.18,48-60

σχήμα 3.5.1 Δοκιμασία ευγλυκαιμικού υπερινσουλιναιμικού clamp
η ινσουλίνη πλάσματος διατηρείται σε επίπεδα 100 μU/ml, ενώ η γλυκόζη πλάσματος σταθεροποιείται σε βασικά επίπεδα 
με την εξωγενή χορήγηση γλυκόζης. Υπό σταθερές συνθήκες ευγλυκαιμίας, η χορηγούμενη γλυκόζη («Μ») καταναλώνεται 
από τους ιστούς και αποτελεί μέτρο της ινσουλινοεξαρτώμενης κατανάλωσης γλυκόζης (Τροποποιημένο από International 
Textbook of diabetes mellitus Eds Alberti KGMM, DeFronzo RA, Keen H, Zimmet P 1992) .
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4.1 
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΔ ΤΥΠΟΥ 1 ΚΑΙ 2
Ν. Παπάζογλου

 Ορολογία-προβληματισμοί
Σχετικά με τον σακχαρώδη διαβήτη είναι λογικό 
να αναφερθεί ότι συνειδητοποιήθηκε, με την 
πάροδο του χρόνου, η ύπαρξη ενός μεγάλου 
προβλήματος, γεγονός που κατέστησε απαραίτητη 
την επιδημιολογική διερεύνησή του. O στόχος είναι η 
συλλογή πληροφοριών για την οργάνωση, καταρχήν, 
κοινωνικών υπηρεσιών και τη θέσπιση επαρκών 
οικονομικών προγραμμάτων. Η επιδημιολογική 
έρευνα συνέβαλε επίσης στη διερεύνηση της 
αιτιοπαθογένειας και στην απομόνωση παραγόντων 
που σχετίζονται με την εμφάνιση της νόσου.

Η επιδημιολογική διερεύνηση του ΣΔ ανά τον 
κόσμο απασχόλησε από μακρού χρόνου τους 
ερευνητές, οδήγησε, όμως, σε αρκετές περιπτώσεις 
σε αντιφατικά αποτελέσματα ως προς το ακριβές 
ποσοστό της επίπτωσης (στην αγγλική ορολογία 
αναφέρεται ως incidence = o αριθμός των νέων 
περιπτώσεων της νόσου ανά έτος/ανά 100.000 άτομα. 
Λέγεται και συχνότητα και μπορεί να αφορά άτομα 
ορισμένης ηλικίας ή ομάδες ηλικιών) αλλά και του 
επιπολασμού του ΣΔ στις διάφορες χώρες (στην 
αγγλική ορολογία αναφέρεται ως prevalence = το 
επί τοις εκατό ποσοστό των διαβητικών αρρώστων 
στον γενικό πληθυσμό σε δεδομένη χρονική στιγμή). 
Ένας σημαντικός λόγος για τις διαπιστούμενες 
διαφορές υπήρξε η έλλειψη σαφών κριτηρίων, εκ 
των προτέρων τεθέντων, για τον χαρακτηρισμό 
των ατόμων ως διαβητικών ή μη. Για την κάλυψη 
αυτής της αδυναμίας, η ΠΟΥ (Παγκόσμια Οργάνωση 
Υγείας, διεθνώς αναφέρεται ως WHO) θέσπισε από το 
1980 συγκεκριμένα κριτήρια σχετικά με τα επίπεδα 
σακχάρου αίματος, βάσει των οποίων θα ήταν δυνατός 
και κοινά αποδεκτός ο χαρακτηρισμός των ατόμων 
ως διαβητικών.1 Στόχος της εφαρμογής αυτών των 
κριτηρίων υπήρξε η αποφυγή λαθών και εσφαλμένων 
συμπερασμάτων, ως προς τον επιπολασμό ιδιαίτερα, 

και η κατά το δυνατόν ενιαία έκφραση των 
αποτελεσμάτων των επιδημιολογικών ερευνών.

Στην Ελλάδα, η πλειοψηφία των υφιστάμενων 
επιδημιολογικών ερευνών προηγείται της εφαρμογής 
των αναφερθέντων κριτηρίων. Αυτό οδήγησε Έλληνες 
ερευνητές να υπολογίζουν τον επιπολασμό του 
ΣΔ χρησιμοποιώντας διαφορετικές διαγνωστικές 
μεθόδους σε ποσοστά σημαντικά διάφορα ο ένας 
του άλλου. Γνωστοί διαβητολόγοι ανέφεραν, για 
παράδειγμα, ως αριθμό των διαβητικών ασθενών 
στην Ελλάδα από 200.000 μέχρι 800.000. H διάσταση 
αυτή δεν πρέπει πλέον να απασχολεί, μετά ιδιαίτερα 
τις δημοσιευμένες εργασίες των τελευταίων δέκα ετών 
που αφορούν στον ελληνικό χώρο και τη συμμετοχή 
Eλλήνων ερευνητών σε διεθνείς πολυκεντρικές 
επιδημιολογικές έρευνες, όπως η Eurodiab.2

Η ενασχόληση με την επιδημιολογία του ΣΔ 
υπαγορεύεται από πολλούς λόγους. Ως πρώτος 
αναφέρεται η έλλειψη με σύγχρονη μεθοδολογία 
επιδημιολογικών δεδομένων για μια περιοχή ή χώρα 
όπως είναι η Ελλάδα. Η πρώτη αυτή προσέγγιση 
με τα ευρήματά της παρακινεί για τη διερεύνηση 
των διαπιστουμένων διαφορών επίπτωσης σε τόπο 
και χρόνο αλλά και μεταξύ διαφόρων ηλικιακών 
ομάδων. Επίσης, απαιτείται έρευνα για το ποια είναι 
η επίδραση της θεραπείας του ΣΔ στις επιπλοκές του 
και στα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που 
προκαλούνται από αυτές. 

Σε αυτό το κείμενο θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με 
τη συχνότητα ή την επίπτωση και τον επιπολασμό 
του ΣΔ στη χώρα μας σε σύγκριση με άλλες χώρες 
της Ευρώπης και του κόσμου, χρησιμοποιώντας τα 
τελευταία βιβλιογραφικά δεδομένα. Προς αυτή την 
κατεύθυνση θεωρούμε δεδομένη τη διάκριση της 
επιδημιολογικής έρευνας σε ΣΔ τύπου 1 και ΣΔ τύπου 2.

 Επιδημιολογία του σακχαρώδη διαβήτη 
τύπου 1
Ο ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης 
ή ΣΔ τύπου 1 συνήθως εκδηλώνεται πριν από την 
ηλικία των 30 ετών, με έντονα κλινικά συμπτώματα, 
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και χρειάζεται άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση 
που περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων τη χρήση της 
ινσουλίνης, η οποία θα συνεχιστεί δια βίου. Η εξαρχής 
χρησιμοποίηση της ινσουλίνης και η δια βίου ανάγκη 
για συνέχιση της ινσουλινοθεραπείας αποτελεί τον 
ορισμό του αρρώστου με ΣΔ τύπου 1, ιδιαίτερα για 
την κατάταξή του κατά τη διάρκεια επιδημιολογικής 
έρευνας.

Λόγω του τρόπου εισβολής, ο ΣΔ τύπου 1 δεν 
μένει αδιάγνωστος για μεγάλο χρονικό διαστημα. Το 
γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη χαμηλή συχνότητα, 
θα έπρεπε να καθιστά ασφαλή την πλήρη καταγραφή 
όλων των περιπτώσεων ΣΔ τύπου 1, ανεξάρτητα από 
την επιδημιολογική μέθοδο που εφαρμόζεται. Παρά 
ταύτα, ιδιαίτερα στη χώρα μας, σημαντικός αριθμός 
περιπτώσεων (το 10% περίπου των εμφανιζόμενων 
κάθε χρόνο), καταγράφονται με καθυστέρηση 
δύο ή και τριών τουλάχιστον ετών. Οι γονείς των 
διαβητικών παιδιών και το υπόλοιπο συγγενικό 
περιβάλλον προτιμούν να κρατήσουν μυστική 
την ύπαρξη διαβητικού παιδιού στην οικογένεια. 
Προσφεύγουν σε ιδιώτες ειδικούς γιατρούς μεγάλων 
αστικών κέντρων και αναλαμβάνουν το σύνολο των 
δαπανών της ιατρικής περίθαλψης προκειμένου να 
διατηρήσουν την ανωνυμία τους. Η συνειδητοποίηση 
της υπερβολής αυτής γίνεται κατά τη σχολική 
ηλικία των παιδιών, οπότε, προ του κινδύνου που 
διατρέχουν τα διαβητικά παιδιά από τις οξείες 
επιπλοκές (π.χ. υπογλυκαιμία) οι γονείς αναγκάζονται 
να ενημερώσουν τους δασκάλους, ενώ συγχρόνως 
αποδέχονται την κατάσταση και απελευθερώνονται 
από το βάσανο της σιωπής για την ύπαρξη του 
διαβητικού παιδιού τους. Αυτός, πιθανώς, είναι και 
ο λόγος των διαφορών στη συχνότητα εμφάνισης 
νέων περιπτώσεων κατά την πρώτη προσπάθεια 
επιδημιολογικής έρευνας του ΣΔ τύπου 1 στην Ελλάδα 

από τον Παπάζογλου και συν. και Μπαρτσόκα και συν., 
στο πλαίσιο της πολυκεντρικής έρευνας Eurodiab-Ace 
Study.3,4 H απόκρυψη της δήλωσης νέων περιπτώσεων 
και η μεταφορά τους σε αστικά κέντρα, όπως ήδη 
σχολιάσαμε, αφορά και επηρεάζει αντίστροφα 
τα αποτελέσματα, προσωρινά τουλάχιστον, τόσο 
του Παπάζογλου όσο και του Μπαρτσόκα και των 
συνεργατών τους, από τα οποία προκύπτει μεγέθυνση 
της διαφοράς συχνότητας μεταξύ αγροτικού και 
αστικού πληθυσμού.

Η μέση επίπτωση του ΣΔ τύπου 1 για την περίοδο 
1989-1995 και για τις ομάδες ηλικιών 0-39 ετών 
βρέθηκε σε πέντε Nομούς της Βόρειας Ελλάδας 
6,56/100.000 άτομα των ιδίων ηλικιών (πίνακας 4.1.1 
και πίνακας 4.1.2).5 Είναι γεγονός ότι άλλη ανάλογη 
εκτίμηση του ΣΔ τύπου 1 δεν υπάρχει στη χώρα μας, 
ενώ ελάχιστες είναι και οι βιβλιογραφικές αναφορές 
από παρόμοιες έρευνες στον διεθνή χώρο. Στην 
περιοχή Rzeszow της Πολωνίας βρέθηκε επίπτωση 
5,31, αλλά σε άτομα ηλικίας 0-29 ετών, ενώ στη 
γειτονική μας Κροατία ο ΣΔ τύπου 1 κυμάνθηκε από 
5,6 έως 6,6,6 αφορούσε όμως όλη τη χώρα και όλες τις 
ηλικίες. 

Περισσότερες είναι οι επιδημιολογικές έρευνες 
που έχουν ανακοινωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη σε 
διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και αφορούν παιδιά 
ηλικίας 0-14 ετών, όπως στη Σλοβακία με επίπτωση 
8,92, τη Β. Ιρλανδία και Σκωτία με επίπτωση 19,6, με 
το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της χαμηλής επίπτωσης 
σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, τη Φινλανδία με 
επίπτωση 35,0, την Εσθονία με 10,2, τη Λιθουανία 
με 7,1, τη Λετονία με 6,5, την Ιταλία με την ιδιαίτερα 
υψηλή επίπτωση της Σαρδηνίας (30,2), που προκάλεσε 
και την έκπληξη στη βασική πολυκεντρική μελέτη 
Eurodiab.2 (πίνακας 4.1.3) 

Σε παλαιότερη μελέτη μας υποεκτιμήθηκε η 

0-4 3 1 4 17.660 16.846 34.506 2,422 0,84 1,65

5-9 6 8 14 21.124 19.940 41.064 4,05 5,73 4,87

10-14 23 15 38 24.342 22.969 47.311 13,49 9,32 11,47

15-19 17 8 25 23.126 22.635 45.761 10,50 5,04 7,80

20-24 0 10 20 23.204 22.230 45.434 6,15 6,42 6,28

25-29 9 14 23 21.574 20.933 42.507 5,95 9,55 7,72

30-34 9 10 19 21.578 21.710 43.288 5,95 6,58 6,27

35-39 10 4 14 21.243 20.397 41.640 6,72 2,80 4,80

0-39 87 70 157 173.851 167.660 341.511 7,14 5,96 6,56

›Ó·Î·˜ 4.1  ¶ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ù‡Ô˘ 1 ¢A Î·È Û˘¯ÓfiÙËÙ· ·Ó¿ 100.000 Î·Ù¿ Ê‡ÏÔ Î·È ÔÌ¿‰· ËÏÈÎ›·˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÏËı˘ÛÌÔ› ÙˆÓ ÔÌ¿-
‰ˆÓ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¤ÓÙÂ NÔÌÒÓ ÙË˜ B. EÏÏ¿‰·˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1989-1995.

AÚÈıÌfi˜ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ¶ÏËı˘ÛÌfi˜ ÔÌ¿‰ˆÓ ™˘¯ÓfiÙËÙ·/100.000

OÌ¿‰Â˜ ÕÚÚÂÓÂ˜ £‹ÏÂÈ˜ ™‡ÓÔÏÔ ÕÚÚÂÓÂ˜ £‹ÏÂÈ˜ ™‡ÓÔÏÔ ÕÚÚÂÓÂ˜ £‹ÏÂÈ˜ ™‡ÓÔÏÔ
ËÏÈÎÈÒÓ

0-4 2,94 5,85 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00

5-9 7,42 0,00 7,30 2,59 2,69 7,18 7,14

10-14 6,44 17,00 10,50 12,90 22,00 6,23 6,20

15-19 6,66 11,00 15,30 6,54 6,52 2,14 6,41

20-24 13,40 4,44 13,20 4,41 4,41 4,32 0,00

25-29 7,17 7,12 2,35 8,96 6,56 11,50 11,50

30-34 4,69 0,00 6,93 16,10 2,27 4,54 9,03

35-39 12,20 0,00 9,60 2,34 2,30 2,36 2,35

0-39 7,74 5,91 8,49 7,08 6,18 5,18 5,44

15-39 8,83 4,61 9,60 7,66 4,45 4,94 5,81

0-14 5,79 8,21 6,51 5,95 9,55 5,60 4,77

›Ó·Î·˜ 4.2  E›ÙˆÛË (incidence) ™¢ Ù‡Ô˘ 1 ÛÂ 5 NÔÌÔ‡˜ ÙË˜ B. EÏÏ¿‰·˜, ·Ó¿ ¤ÙÔ˜, ·fi ÙÔ 1989 Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 1955, Î·Ù¿ Ô-
Ì¿‰Â˜ ËÏÈÎÈÒÓ.

OÌ¿‰Â˜ ËÏÈÎÈÒÓ 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

πίνακας 4.1.1 Περιπτώσεις ΣΔ τύπου 1 και συχνότητα ανά 100.000 κατά φύλο και ομάδα ηλικίας καθώς και πληθυσμοί 
των ομάδων στο σύνολο των πέντε Νομών της β. Ελλάδας κατά την περίοδο 1���-1���.
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επίπτωση του ΣΔ τύπου 1 σε άτομα ηλικίας 0-14 ετών 
στη Β. Ελλάδα,3 για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος 
αναφέρθηκε στην αρχή και οφείλεται στην αρχική 
απόκρυψη των νέων περιπτώσεων διαβητικών 
παιδιών από τις οικογένειές τους. Ο δεύτερος λόγος 
οφείλεται στη χρησιμοποίηση δημογραφικών 
στοιχείων της απογραφής του 1981, λόγω έλλειψης 
νεότερων (παρά τις προσπάθειές μας) και ενώ 
βρισκόμαστε έναν χρόνο πριν από την απογραφή 
του 1991.7 Η διαφορά εξαιτίας αυτού του λόγου ήταν 
πρωτόγνωρη, απρόβλεπτη και σημαντική, αφού για 
τους μελετηθέντες πέντε Νομούς της Β. Ελλάδας ο 
συνολικός πληθυσμός παιδιών ηλικίας 0-14 ετών ήταν 
το 1981:160.462, ενώ το 1991:122.881 παιδιά. Λόγω 
των δύο αυτών σημαντικών διαφορών προέκυψε 
επίπτωση 4,6/100.000, ενώ η πραγματική ήταν 
7,0/100.000 παιδιά της ιδίας ηλικίας. Η σχετικά υψηλή 
επίπτωση, εξάλλου, που βρέθηκε την ίδια περίοδο 
στην περιοχή των Αθηνών (9,6/100.000)7 οφείλεται 
κατά τη γνώμη μας σε καθαρά δημογραφικούς λόγους 
και όχι σε πραγματική αυτού του μεγέθους διαφορά 
επίπτωσης από τις άλλες περιοχές της Ελλάδας (πολλές 
οικογένειες κατοικούν στην περιοχή των Αθηνών, ενώ 
είναι εγγεγραμμένες στα δημοτολόγια επαρχιακών 
πόλεων). Τα αμαρτήματά μας αυτά καταγράφονται 
σκόπιμα, προς γνώση και συμμόρφωση όλων μας, 
αφού αναφερόμαστε στην επιδημιολογία σε βιβλίο, 
όπως το ανά χείρας, με σαφείς εκπαιδευτικούς 
προσανατολισμούς και στόχους.

Άλλες παράμετροι και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
τα οποία προκύπτουν κατά την επιδημιολογική 
διερεύνηση του ΣΔ τύπου 1 είναι η υψηλή επίπτωση 
στην ομάδα ηλικιών 10-14 ετών που αποτελεί 
παγκόσμιο εύρημα, ενώ μόνο στην Εσθονία η 
υψηλότερη επίπτωση βρέθηκε κατά τη διάρκεια 
του 1988 στην ομάδα 15-19 ετών.2 Η αναλογία 

μεταξύ αρρένων και θηλέων στην Ελλάδα είναι 1,2 
αντίστοιχα (πίνακας 4.1.4),5 όπως και σε άλλες χώρες, 
με μικρές διακυμάνσεις στις διάφορες ομάδες ηλικιών, 
γενικότερα δε τείνει να προκύψει από τη βιβλιογραφία 
η άποψη της ελαφράς αλλά σταθερής υπεροχής των 
αρρένων έναντι των θηλέων, ενώ σε νεότερες έρευνες 
δεν διαπιστώνεται διαφορά ή ακόμη η διαφορά είναι 
αντίστροφη, ωστόσο, στατιστικά μη σημαντική.

Ως προς την εποχιακή κατανομή, ενώ στη βασική 
πολυκεντρική μελέτη Εurodiab Ace, που αφορά όλες 
τις ευρωπαϊκές χώρες και στην οποία μετείχαμε και 
εμείς, παρατηρήθηκε σαφώς αυξημένη επίπτωση 
κατά τη διάρκεια του χειμώνα, με εξαίρεση μόνο 
τις Σκανδιναβικές χώρες όπου δεν παρατηρήθηκαν 
διαφορές, στη χώρα μας ο αριθμός των περιπτώσεων 
είναι περίπου ο ίδιος κατά την περίοδο 1989-1995 
μεταξύ των εξαμήνων Oκτωβρίου-Mαρτίου και 
Aπριλίου-Σεπτεμβρίου.6 Σημειώνουμε μόνο την πολύ 
χαμηλή επίπτωση κατά τον Iούλιο και Aύγουστο και 
τη σχετικά υψηλή κατά τους μήνες Mάιο και Iούνιο 
(σχήμα 4.1.1). 

Σχετικά με την ευρεθείσα υψηλότερη επίπτωση και 
την υποστηριχθείσα άποψη ότι σε πυκνοκατοικημένες 
περιοχές ή πόλεις παρατηρείται υψηλότερη 
συχνότητα, εμείς δεν έχουμε ανάλογα στοιχεία 
και αναφέρουμε απλά το βιβλιογραφικά αντίθετο 
γεγονός της διαπίστωσης χαμηλότερης συχνότητας 
σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της Ιρλανδίας. Το 
τελευταίο αυτό εύρημα αποδίδεται σύμφωνα με τους 
ερευνητές στην πρώιμη έκθεση των παιδιών στις 
λοιμώξεις, όταν κατοικούν σε πυκνοκατοικημένες 
περιοχές, γεγονός που ασκεί προστατευτική επίδραση 
στην εμφάνιση του ΣΔ τύπου 1. 

Tέλος, δεν υπάρχουν περιθώρια, βασιζόμενα στα 
ευρήματά μας, για την εξαγωγή συμπερασμάτων με 

0-4 3 1 4 17.660 16.846 34.506 2,422 0,84 1,65

5-9 6 8 14 21.124 19.940 41.064 4,05 5,73 4,87

10-14 23 15 38 24.342 22.969 47.311 13,49 9,32 11,47

15-19 17 8 25 23.126 22.635 45.761 10,50 5,04 7,80

20-24 0 10 20 23.204 22.230 45.434 6,15 6,42 6,28

25-29 9 14 23 21.574 20.933 42.507 5,95 9,55 7,72

30-34 9 10 19 21.578 21.710 43.288 5,95 6,58 6,27

35-39 10 4 14 21.243 20.397 41.640 6,72 2,80 4,80

0-39 87 70 157 173.851 167.660 341.511 7,14 5,96 6,56

›Ó·Î·˜ 4.1  ¶ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ù‡Ô˘ 1 ¢A Î·È Û˘¯ÓfiÙËÙ· ·Ó¿ 100.000 Î·Ù¿ Ê‡ÏÔ Î·È ÔÌ¿‰· ËÏÈÎ›·˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÏËı˘ÛÌÔ› ÙˆÓ ÔÌ¿-
‰ˆÓ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¤ÓÙÂ NÔÌÒÓ ÙË˜ B. EÏÏ¿‰·˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1989-1995.

AÚÈıÌfi˜ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ¶ÏËı˘ÛÌfi˜ ÔÌ¿‰ˆÓ ™˘¯ÓfiÙËÙ·/100.000

OÌ¿‰Â˜ ÕÚÚÂÓÂ˜ £‹ÏÂÈ˜ ™‡ÓÔÏÔ ÕÚÚÂÓÂ˜ £‹ÏÂÈ˜ ™‡ÓÔÏÔ ÕÚÚÂÓÂ˜ £‹ÏÂÈ˜ ™‡ÓÔÏÔ
ËÏÈÎÈÒÓ

0-4 2,94 5,85 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00

5-9 7,42 0,00 7,30 2,59 2,69 7,18 7,14

10-14 6,44 17,00 10,50 12,90 22,00 6,23 6,20

15-19 6,66 11,00 15,30 6,54 6,52 2,14 6,41

20-24 13,40 4,44 13,20 4,41 4,41 4,32 0,00

25-29 7,17 7,12 2,35 8,96 6,56 11,50 11,50

30-34 4,69 0,00 6,93 16,10 2,27 4,54 9,03

35-39 12,20 0,00 9,60 2,34 2,30 2,36 2,35

0-39 7,74 5,91 8,49 7,08 6,18 5,18 5,44

15-39 8,83 4,61 9,60 7,66 4,45 4,94 5,81

0-14 5,79 8,21 6,51 5,95 9,55 5,60 4,77

›Ó·Î·˜ 4.2  E›ÙˆÛË (incidence) ™¢ Ù‡Ô˘ 1 ÛÂ 5 NÔÌÔ‡˜ ÙË˜ B. EÏÏ¿‰·˜, ·Ó¿ ¤ÙÔ˜, ·fi ÙÔ 1989 Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 1955, Î·Ù¿ Ô-
Ì¿‰Â˜ ËÏÈÎÈÒÓ.

OÌ¿‰Â˜ ËÏÈÎÈÒÓ 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

πίνακας 4.1.2 Επίπτωση (incidence) ΣΔ τύπου 1 σε � Νομούς της β. Ελλάδας, ανά έτος, από το 1��� μέχρι και το 1���, 
κατά ομάδες ηλικιών.



Κεφάλαιο � - Επιδημιολογία του Σακχαρώδη Διαβήτη • 1�1

κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Συμπερασματικά, 
σε ό,τι αφορά την ευρύτερη πληθυσμιακή ομάδα 
των 0-39 ετών, έχει δειχθεί πως η επίπτωση του ΣΔ 
τύπου 1 στην Ελλάδα παραμένει από τις χαμηλότερες 
στον ευρωπαϊκό χώρο και ότι σύμφωνα με τις 
υπάρχουσες έρευνες θα πρέπει να διαγιγνώσκονται 
400 (τετρακόσιοι) περίπου νέοι διαβητικοί ασθενείς 
κάθε χρόνο στη χώρα μας (πίνακας 4.1.5).5

 Επιδημιολογία του σακχαρώδη διαβήτη 
τύπου 2
H συχνότητα του ΣΔ τύπου 2 είναι ιδιαίτερα αυξημένη 
σε χώρες με μεγάλο ποσοστό παχύσαρκων και μάλλον 
βαίνει αυξανόμενη και στην Eλλάδα. H μεγαλύτερη 
συχνότητα ΣΔ τύπου 2 παρατηρείται σε μία φυλή 
Iνδιάνων στις HΠA που ονομάζονται Pima και στη 
φυλή Nαούρου. Oι φυλές αυτές χαρακτηρίζονται από 
μεγάλο ποσοστό παχύσαρκων. Eπίσης, αυξημένη 
συχνότητα ΣΔ τύπου 2 παρατηρείται στη Mάλτα, στα 
νησιά του Eιρηνικού ωκεανού και στη φυλή των Mαοri 
της Nέας Zηλανδίας. Σχετικά αυξημένο ποσοστό 
διαβήτη παρουσιάζουν οι ισπανικής καταγωγής 
κάτοικοι της Bόρειας και Kεντρικής Aμερικής και 
οι έγχρωμοι της Aμερικής. O ΣΔ τύπου 2 θεωρείται 
νόσος της ευμάρειας και του σύγχρονου τρόπου 
ζωής που χαρακτηρίζεται από μεγάλη μείωση της 
χρησιμοποίησης του μυϊκού συστήματος. H θεωρία 

ºÈÓÏ·Ó‰›· 35,0 

™·Ú‰ËÓ›· 30,2

™Ô˘Ë‰›· 23,1

¢·Ó›· 21,4

µ. πÚÏ·Ó‰›· Î·È ™ÎˆÙ›· 19,6

AÁÁÏ›· 16,3

IÛÏ·Ó‰›· 11,0

∂ÛıÔÓ›· 10,2

B¤ÏÁÈÔ 9,8

EÏÏ¿‰· (Aı‹Ó·) 9,6

OÏÏ·Ó‰›· 9,7

™ÏÔ‚·Î›· 8,92

°·ÏÏ›· 7,8

°ÂÚÌ·Ó›· 7,4

A˘ÛÙÚ›· 7,3

EÏÏ¿‰· (B. ÂÚÈÔ¯¤˜) 7,0

§ÈıÔ˘·Ó›· 7,1

§ÂÙÔÓ›· 6,5 

¶ÔÏˆÓ›· 5,6

PÔ˘Ì·Ó›· 5,0

PˆÛÛ›· 4,8

›Ó·Î·˜ 4.3  H Â›ÙˆÛË ™¢ Ù‡Ô˘ 1 ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ¯ÒÚÂ˜
ÙË˜ E˘ÚÒË˜.
πίνακας 4.1.3 η επίπτωση ΣΔ τύπου 1 σε διάφορες 
χώρες της Ευρώπης. (Καταγραφές πριν από 1���)

0-4 17.660 3 2,42 16.846 1 0,84 2,88

5-9 21.124 6 4,05 19.940 8 5,73 0,70

0-14 63.126 32 7,24 59.755 24 5,73 1,26

10-14 24.342 23 13,49 22.969 5 9,32 1,44

15-19 23.126 17 10,50 22.635 8 5,04 2,08

20-24 23.204 10 6,15 22.230 10 6,42 0,95

25-29 21.574 9 5,95 20.933 14 9,55 0,62

0-29 131.030 68 7,41 125.553 56 6,37 1,16

30-34 21.578 9 5,95 21.710 10 6,58 0,90

35-39 21.243 10 6,72 20.297 4 2,80 2,40

0-39 173.851 87 7,14 167.660 70 5,96 1,20

›Ó·Î·˜ 4.4  E›ÙˆÛË IDDM (incidence) ÛÙËÓ B. EÏÏ¿‰· Î·Ù¿ ‹ÏÈÎ›·. ™¯¤ÛË ÌÂÙ·Í‡ ·ÚÚ¤ÓˆÓ Î·È ıËÏ¤ˆÓ.

ÕÚÚÂÓÂ˜ £‹ÏÂÈ˜ ™¯¤ÛË

OÌ¿‰Â˜ ¶ÏËı˘ÛÌfi˜ ¶ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ E›ÙˆÛË ¶ÏËı˘ÛÌfi˜ ¶ÂÚÈÒÛÂÈ˜ E›ÙˆÛË AÚ:£ËÏ
ËÏÈÎÈÒÓ ÔÌ¿‰·˜ ÔÌ¿‰·˜

πίνακας 4.1.4 Επίπτωση ΣΔ τύπου 1 (incidence) στην β. Ελλάδα κατά ηλικία. Σχέση μεταξύ αρρένων και θηλέων.

σχήμα 4.1.1  Συχνότητα εμφάνισης νέων περιπτώσεων ΣΔ 
τύπου 1 ανά μήνα.
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του οικονομικού γονότυπου προσπαθεί να εξηγήσει 
φυλογενετικά την εμφάνιση διαβήτη σε πληθυσμούς 
που δεν εργάζονται μυϊκά και παρουσιάζουν 
παχυσαρκία και διαβήτη.

Οι αναφορές που γίνονται συνήθως, από 
επιδημιολογική άποψη, στον ΣΔ τύπου 2 αφορούν 
τον επιπολασμό και όχι τη συχνότητα ή επίπτωσή του. 
Αυτό ξεκινά από την άγνωστη και πολυπαραγοντική 
παθογένεια του ΣΔ τύπου 2 και από το γεγονός ότι 
δεν γνωρίζουμε, στις περισσότερες περιπτώσεις 
διαβητικών, την ακριβή ημερομηνία έναρξης του 
διαβήτη ο οποίος μπορεί να υπήρχε ένα ή και 
περισσότερα χρόνια πριν από την καταγραφή τους ως 
διαβητικών, η οποία, εξάλλου, πολλές φορές γίνεται 
τυχαία.

Μετά τη θέσπιση και την παγκόσμια αποδοχή 
κοινών κριτηρίων για τη διάγνωση του ΣΔ (WHO, 
1985) λίγες μελέτες είναι διαθέσιμες αναφορικά με τον 
επιπολασμό του ΣΔ στην Ελλάδα. Οι προηγηθείσες 
της θέσπισης των κριτηρίων επιδημιολογικές 

μελέτες, τόσο του Κατσιλάμπρου και συν.9,10 όσο και 
του Χριστακόπουλου και συν.11-13 βασίστηκαν σε 
διαφορετική μεθοδολογία αφενός και δεν έχουν τον 
χαρακτήρα πληθυσμιακών μελετών αφετέρου.  

 Στον χώρο της Β. Ελλάδας υπάρχουν μεταγενέστερα 
της θέσπισης των νέων κριτηρίων επιδημιολογικά 
δεδομένα για τους Νομούς Έβρου (1,60 %),14 Ημαθίας 
(1,57 %),15 Κιλκίς (2,02 %),16 Ροδόπης (1,83 %),17 και 
Σερρών (1,82 %)18 (πίνακας 4.1.6). Eξάλλου, θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι ο μελετηθείς πληθυσμός σε όλες 
τις παραπάνω επιδημιολογικές έρευνες είναι μεικτός 
(αστικός και αγροτικός), αντίθετα με τον πληθυσμό 
του Αιγάλεω που είναι αμιγώς αστικός.

Σε όλες τις περιοχές βρέθηκε σταθερά αυξημένος 
επιπολασμός με την πάροδο της ηλικίας, με μέγιστη 
τιμή στις πενταετίες 65-69 και 70-74 ετών και για 
τα δύο φύλα (7,84 και 9,07 % αντίστοιχα για τις 
πενταετίες) (πίνακας 4.1.7).19 Παρόμοια αποτελέσματα 
με σταθερή αύξηση του επιπολασμού με την πάροδο 
της ηλικίας και μέγιστες τιμές μεταξύ των ηλικιών 
60 και 79 ετών παρατηρούνται σταθερά σε όλες τις 
έρευνές μας, καθώς και σε ανάλογες μεσογειακών και 
άλλων χωρών. Οι ίδιες μελέτες παρουσιάζουν υπεροχή 
του επιπολασμού στις γυναίκες που σε άλλες έχει τη 
μέγιστη τιμή στην ηλικία 50-54 ετών και σε άλλες στην 
ηλικία 70-79 ετών (πίνακας 4.1.8).19 Το μεγαλύτερο 
ποσοστό παχυσαρκίας που βρέθηκε στις δικές μας 
μελέτες ίσως να εξηγεί και τον υψηλότερο επιπολασμό 
του ΣΔ τύπου 2 στις γυναίκες.

Η ίδια υπεροχή επιπολασμού στις γυναίκες 
παρατηρήθηκε σε μία από τις έρευνες σε περιοχή 
όπου λόγω της ύπαρξης μειονοτικού μουσουλμανικού 
πληθυσμού βρέθηκε επίσης διπλάσιο ποσοστό 
επιπολασμού στον χριστιανικό πληθυσμό (2,4%) απ’ 
ό,τι στον μουσουλμανικό  (1,2%). Αυτή η σημαντική 
διαφορά θα μπορούσε ίσως να αποδοθεί στον 
ισχύοντα μέχρι σήμερα πλέον παραδοσιακό τρόπο 
διατροφής των μουσουλμάνων. Για τη διερεύνηση, 
όμως, αυτού του φαινομένου απαιτούνται 

0-4 556.987 1,65 9

5-9 663.434 4,87 32

10-14 754.446 11,47 87

15-19 766.605 7,78 60

20-24 791.412 6,28 50

25-29 721.751 7,72 56

30-34 728.940 6,27 45

35-39 681.316 4,80 33

0-14 1.974.867 6,51 129

15-39 3.690.024 6,60 243

0-39 5.664.891 6,48 372

›Ó·Î·˜ 4.5  ¶Èı·Ófi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ó¤ˆÓ ¢A Ù‡Ô˘ 1 ·Ó¿ ¤ÙÔ˜
Î·È ·Ó¿ ÔÌ¿‰· ËÏÈÎ›·˜  ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ÏËı˘-
ÛÌÔ‡. (™˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ 10.259.900- ·ÔÁÚ·Ê‹
1991).

OÌ¿‰Â˜ ¶ÏËı˘ÛÌfi˜ M¤ÛË AÓ·ÌÂÓ.
ËÏÈÎÈÒÓ ÔÌ¿‰·˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ¢A/¤ÙÔ˜

πίνακας 4.1.5 Πιθανός αριθμός νέων Δα τύπου 1 ανά 
έτος και ανά ομάδα ηλικίας στο σύνολο του Ελληνικού 
πληθυσμού. (Συνολικός πληθυσμός 10.���.�00 - 
απογραφή 1��1)

N. HÌ·ı›·˜ 67936 70217 138153 862 39,6 1313 60,4 1,57

N. KÈÏÎ›˜ 42093 39578 81671 632 38,3 1020 61,7 2,02

N. ™ÂÚÚÒÓ 95338 97490 192828 1423 40,5 2089 59,5 1,82

N. PÔ‰fiË˜ 50783 52407 103190 752 39,7 1142 60,3 1,80

N. Œ‚ÚÔ˘ 67865 70012 137877 901 40,8 1310 59,2 1,60

™‡ÓÔÏ· 304015 329704 653719 4570 39,9 6874 60,1 1,75

›Ó·Î·˜ 4.6  EÈÔÏ·ÛÌfi˜ ™¢ ÛÂ 5 ¡ÔÌÔ‡˜ ÙË˜ B. ∂ÏÏ¿‰·˜.

NÔÌÔ› ™˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ¢È·‚ËÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓÂ›˜ 

ÕÚÚÂÓÂ˜ £‹ÏÂÈ˜ ™‡ÓÔÏÔ ÕÚÚÂÓÂ˜ % £‹ÏÂÈ˜ % %

™˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ: 4570+6874=11444

πίνακας 4.1.6 Επιπολασμός ΣΔ σε � Νομούς της β. Ελλάδας.
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περισσότερα συγκριτικά επιδημιολογικά στοιχεία. 
Σε άλλη μας πληθυσμιακή επιδημιολογική μελέτη, 

που πραγματοποιήθηκε στο Αιγίνιο Πιερίας (πίνακας 
4.1.9),19 μεταγενέστερα των αναφερθεισών και με 
χρησιμοποίηση εντελώς διαφορετικής μεθοδολογίας, 
θέσαμε από την αρχή τρεις τουλάχιστον στόχους: 

(α) να επιβεβαιώσουμε ή όχι τα μέχρι τώρα 
ευρήματά μας που αφορούν στον επιπολασμό, 

(β) να απαντήσουμε, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
βεβαιότητα, στα ερωτήματα κατά πόσον είναι 
σταθερός ο αυξημένος επιπολασμός στις μεγάλες 
ηλικίες και 

(γ) να επιβεβαιώσουμε κατά πόσο ισχύει η 
επαναλαμβανόμενη άποψη ότι για κάθε γνωστό 
διαβητικό υπάρχει ένας άλλος που αγνοεί ότι είναι 
διαβητικός.

Η προσπάθεια υπήρξε επίπονη και χρονοβόρα, 
η δε μέθοδος που ακολουθήσαμε είναι η εξής: 
επιλέξαμε μία κωμόπολη με συνολικό πληθυσμό 
5.875 κατοίκους, των οποίων τα ονόματα πήραμε 
από τα δημοτολόγια της Δημοτικής Αρχής. Στη 
συνέχεια ακολουθήσαμε τη μέθοδο “από πόρτα 
σε πόρτα” (door to door) καταγράφοντας κατά τον 
τρόπο αυτό τους γνωστούς διαβητικούς μέχρις ενός, 
ενώ συγχρόνως μετρούσαμε τη γλυκόζη αίματος 
νηστείας σε όλα τα άτομα >65 ετών (581 άτομα έγινε 

0-4 5058 4648 9706 0 0 0 0,00 0,00 0,00

5-9 5858 5435 11293 1 1 2 0,00 0,00 0,00

10-14 7113 6673 13786 4 3 7 0,00 0,00 0,09

15-19 7332 6853 14185 9 3 12 0,12 0,04 0,08

20-24 6690 6328 13018 10 8 18 0,15 0,13 0,14

25-29 5849 838 11687 11 14 25 0,19 0,24 0,21

30-34 6049 6013 12062 7 8 15 0,11 0,13 0,12

35-39 5813 5665 11478 21 14 35 0,36 0,24 0,30

40-44 5744 5725 11469 36 28 64 0,62 0,49 0,56

45-49 5181 5298 10479 44 66 110 0,84 1,24 1,05

50-54 7335 7994 15329 75 96 171 1,02 1,20 1,11

55-59 7600 7673 15273 161 207 368 2,19 2,69 2,41

60-64 7765 8014 15779 231 320 551 2,97 3,99 3,49

65-69 4569 5014 9583 313 439 752 6,85 8,75 7,84

70-74 2472 3369 5841 236 294 530 9,54 8,72 9,07

75-79 2507 3339 5846 102 224 326 4,06 6,70 5,57

>80 2403 3611 6014 147 335 482 6,11 9,27 8,01

™‡ÓÔÏÔ 95338 97490 192828 1423 2089 3512 1,49 2,14 1,82

›Ó·Î·˜ 4.7  NÔÌfi˜ ™ÂÚÚÒÓ, ÂÈÔÏ·ÛÌfi˜ ™¢ Î·Ù¿ ÔÌ¿‰Â˜ ËÏÈÎÈÒÓ.

¶ÏËı˘ÛÌfi˜ OÌ¿‰ˆÓ HÏÈÎ›· ‰È¿ÁÓˆÛË˜ EÈÔÏ·ÛÌfi˜ ™¢ %

√Ì¿‰Â˜ ÕÚÚÂÓÂ˜ £‹ÏÂÈ˜ ™‡ÓÔÏÔ ÕÚÚÂÓÂ˜ £‹ÏÂÈ˜ ™‡ÓÔÏÔ ÕÚÚÂÓÂ˜ £‹ÏÂÈ˜ ™‡ÓÔÏÔ
ËÏÈÎÈÒÓ

πίνακας 4.1.7 Νομός Σερρών, επιπολασμός ΣΔ κατά ομάδες ηλικιών.

εφικτό να εξεταστούν από 669 που ήταν συνολικά). 
Με τον τρόπο αυτόν, αποκαλύψαμε, σύμφωνα με 
τα ισχύοντα κριτήρια, 59 καινούριους διαβητικούς, 
τους δε εναπομείναντες υγιείς >65 ετών υποβάλαμε 
σε δοκιμασία ανοχής γλυκόζης και βρέθηκαν άλλα 
54 άτομα (πίνακας 4.1.9). Με τον τρόπο αυτόν 
επιβεβαιώθηκε ο ευρεθείς επιπολασμός των γνωστών 
διαβητικών ασθενών στον γενικό πληθυσμό στα 
επίπεδα του 1,75 % και απαντήθηκαν με περισσή 
βεβαιότητα τα τεθέντα εξαρχής ερωτήματα, όπως 
φαίνεται στον πίνακα 4.1.9.

40-44 1,4

45-49 1,3

50-54 1,6

55-59 1,7

60-64 1,3

65-69 1,2

70-74 1,2

75-79 1,2

> 80 1,2

›Ó·Î·˜ 4.8  TÈÌ¤˜ ÙË˜ Û¯¤ÛË˜ ÂÈÔÏ·ÛÌÔ‡ Á˘Ó·ÈÎÒÓ %
ÚÔ˜ ÂÈÔÏ·ÛÌfi ·Ó‰ÚÒÓ (ËÏÈÎ›·>30  ÂÙÒÓ).

HÏÈÎ›· °˘Ó·›ÎÂ˜ /ÕÓ‰ÚÂ˜

πίνακας 4.1.8 τιμές της σχέσης επιπολασμού γυναικών 
% προς επιπολασμό ανδρών (ηλικία>�0 ετών). 
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 Επιβεβαιώθηκε έτσι το πραγματικό γεγονός του 
υψηλού επιπολασμού του ΣΔ στα άτομα >65 ετών που 
είναι στο επίπεδο των 29,1% , ενώ ποσοστό 15,15 % 
ατόμων της ίδιας ομάδας εμφανίζει παθολογική ανοχή 
γλυκόζης. Βρέθηκε ακόμη ότι στους 103 γνωστούς 
διαβητικούς ασθενείς της κωμόπολης προστέθηκαν 
άλλοι 96 (με γλυκόζη νηστείας και GTT), οι οποίοι 
αγνοούσαν ότι είναι διαβητικοί, φτάνοντας τον 
πραγματικό επιπολασμό στα 3,39%. Αυτό σημαίνει 
ότι οι διαβητικοί ασθενείς στην Ελλάδα (γνωστοί και 
άγνωστοι, τύπου 1 και τύπου 2) σε κάθε περίπτωση 
δεν ξεπερνούν τις 400.000.

Η άποψη, τέλος, ότι η επίπτωση (incidence) του 
ΣΔ τύπου 1 και ο επιπολασμός (prevalence) του ΣΔ 
γενικότερα, αυξανόμενος τείνει να λάβει επιδημικές 
διαστάσεις παγκοσμίως με τρόπο τέτοιο ώστε η 
International Diabetes Federation να προβλέπει 
διπλασιασμό των διαβητικών ασθενών σε διάστημα 
30 ετών και μέχρι το 2010 (1980-2010) νομίζουμε ότι 
είναι υπερβολική ως προς τη σύλληψή της.

Υπάρχει πράγματι αύξηση του αριθμού των 
διαβητικών ασθενών κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
30 ετών παγκοσμίως, αλλά και στη χώρα μας η αύξηση 
εξαιτίας όχι της επιδημικής μεταβολής της επίπτωσης 
της νόσου αλλά μια καθαρά δημογραφικής μεταβολής 
της σύνθεσης του πληθυσμού, που είναι συνέπεια 
της ραγδαίας αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης. 
Στη χώρα μας, π.χ. το 1991 είχαμε 437.652 άτομα >65 
ετών περισσότερα απ’ ό,τι είχαμε το 1971. Αναφέραμε, 
όμως, παραπάνω ότι ο επιπολασμός του ΣΔ σε αυτήν 
την ομάδα πληθυσμού είναι στα επίπεδα των 29,1 
% και από αυτόν και μόνο τον λόγο το 1991 είχαμε 
106.567 διαβητικά άτομα περισσότερα απ’ ό,τι είχαμε 
το 1971. Η ραγδαία όμως αυτή μεταβολή έκλεισε, για 
τον ανεπτυγμένο τουλάχιστον κόσμο· η αύξηση του 
μέσου όρου ζωής δεν θα έχει στο μέλλον τον ρυθμό 
που είχε κατά την τελευταία τριακονταετία και το ίδιο 
θα συμβαίνει τον ρυθμό της αύξησης του αριθμού 
των διαβητικών ατόμων. Απομένουν μερικές χώρες 
του τρίτου κόσμου, με υποσιτιζόμενους πληθυσμούς 
αυτή την εποχή, στις οποίες ο επιπολασμός του ΣΔ 
σήμερα είναι χαμηλότερος και στις οποίες δυνητικά 

αναμένεται αύξηση του επιπολασμού του στο μέλλον, 
στα δικά μας επίπεδα του 2% περίπου. Όμως για να 
γίνει κάτι τέτοιο, θα απαιτηθεί αντικειμενικά διάστημα 
πολλαπλάσιο της μίας δεκαετίας που υπολογίζει η 
International Diabetes Federation.

Ένας δεύτερος λόγος αύξησης των διαβητικών 
ασθενών, άσχετος προς την επιδημικότητα, οφείλεται 
στη για διάφορους λόγους πληρέστερη καταγραφή 
τους. Υποστηρίξαμε π.χ. στην προσπάθειά μας να 
δικαιολογήσουμε τον ανευρεθέντα υψηλότερο 
επιπολασμό στον νομό Κιλκίς (2,02 %) συγκριτικά 
με τα χαμηλότερα επίπεδα επιπολασμού των άλλων 
μελετηθέντων νομών (πίνακας 4.1.6) ότι το εύρημα 
οφείλεται στη λειτουργία δύο Διαβητολογικών 
Ιατρείων σε ισάριθμα Νοσοκομεία του Νομού ήδη 
από το 1983, οπότε καταγράφηκαν και διαβητικοί 
από αυτούς που αγνοούσαν το πρόβλημά τους με την 
ευκαιρία της νοσηλείας τους για άλλους λόγους.20

Θα τολμήσουμε να επισημάνουμε από αυτήν 
τη θέση έναν τρίτο πιθανό λόγο φαινομενικής 
προοδευτικής αύξησης του επιπολασμού, που μπορεί 
να παρατηρηθεί σε παγκόσμια κλίμακα ως προσωρινό, 
έστω, εύρημα. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην 
καθυστερημένη διαγραφή από τους καταλόγους και τις 
κάρτες των Διαβητολογικών Κέντρων και Ιατρείων των 
ήδη θανόντων διαβητικών.20 Συμβαίνει αυτό ιδιαίτερα 
σε κέντρα με ιδιαίτερη έφεση στην επιδημιολογία, 
τα οποία στην προσπάθειά τους να ανακοινώνουν 
αποτελέσματα ανά διετία ή τριετία λησμονούν ή 
αδυνατούν να διαγράψουν τους ήδη θανόντες.

Tέλος, ένα ιδιαίτερο και μοναδικό εύρημά μας στον 
ελληνικό χώρο υπήρξε ο υψηλός επιπολασμός, στα 
επίπεδα του 10%, γνωστών διαβητικών, που βρήκαμε 
σε μία κωμόπολη της Β. Ελλάδας. Τους λόγους 
αυτής της μεταβολής ελπίζουμε να εξηγήσουμε 
σε μελλοντική μας έρευνα, αφού για οικονομικούς 
λόγους δεν μπορέσαμε μέχρι τώρα.

πίνακας  4.1.9 . Επιπολασμός ΣΔ σε άτομα >�� ετών σε κωμόπολη της Μακεδονίας (αιγίνιο Πιερίας)

Πληθυσμός >�� ετών ��� άτομα

Δεν είχαν συμμετοχή �� άτομα (�,�%)

Συμμετοχή 

��1 άτομα

 

    �0,�%

Προηγούμενη διάγνωση ΣΔ    �� άτομα     �,�%

Διάγνωση με αυξημένη γλυκόζη νηστείας   �� άτομα  10,1%

Διάγνωση με παθολογική Δαγ (οGGT)   �� άτομα   �,�%

Συνολικός επιπολασμός σε άτομα >�� ετών 1�� άτομα ��,1%
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BΙΒΛΙΟΓΡΑφIΑ

4.2 
ΑΥΞΗΤΙΚEΣ ΤAΣΕΙΣ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟY ΤΟΥ 
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
Δ. Καραμήτσος

 Διεθνή Δεδομένα
Ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) φαίνεται ότι παρουσι-
άζει μια αυξητική τάση που διαπιστώνεται σε παγκό-
σμια κλίμακα. Η Διεθνής Ομοσπονδία Σακχαρώδη 
Διαβήτη (International Diabetes Federation, IDF) 
υπολόγισε τα άτομα που πάσχουν από ΣΔ το 2007 και 
τα άτομα που προβλέπεται να πάσχουν το 2025. Έτσι, 
σε διάστημα 18 χρόνων από το 2007 προβλέπεται ότι 
θα έχουμε αύξηση κατά 1.300 εκατομμύρια διαγνώ-
σεις. Αυτές οι προβλέψεις έχουν σημαντικά περιθώρια 
λάθους, καθώς οι συνθήκες που οδηγούν σε αύξηση 
της συχνότητας εμφάνισης του ΣΔ μπορεί να μεταβλη-
θούν είτε από απρόβλεπτα γεγονότα είτε από υγιεινο-
διαιτητικές παρεμβάσεις.
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Οι ασχολούμενοι με αυτό το ζήτημα ειδικοί υπολο-
γίζουν ότι σε ηλικίες από 20-79 ετών, ενώ το 2007 ο 
μέσος επιπολασμός του ΣΔ είναι παγκοσμίως 6%, το 
2025 προβλέπεται να φτάσει σε 7,3% του πληθυσμού. 
Οι διαβητικοί ασθενείς (στο παραπάνω εύρος ηλικιών) 
από 246 εκατομμύρια που είναι το 2007 προβλέπεται 
να ανέλθουν στα 380 εκατομμύρια το 2025. Αντίστοι-
χη αύξηση προβλέπεται και στα άτομα με διαταραχή 
ανοχής γλυκόζης (ΙGT). Ο μέσος επιπολασμός της  IGT 
από 7,5% θα φτάσει σε 8%, γεγονός που μεταφράζεται 
σε αριθμό ατόμων από 308 εκατομμύρια το 2007 σε 
418 εκατομμύρια το 2025.1

Η IDF, προκειμένου να μελετήσει τις αυξητικές τά-
σεις, διακρίνει συγκεκριμένες περιοχές και επιδημιολο-
γικές ομοιότητες. Οι περιοχές αυτές είναι οι ακόλουθες 
επτά και χαρακτηρίζονται με ακρωνύμια.

1. ΑFR = Αφρική
2. ΕΜΜΕ = Ανατολική Μεσόγειος και Μέση Ανατολή
3. ΕUR = Ευρώπη
4. ΝΑ  = Βόρεια Αμερική
5. SACA = Νότια και Κεντρική Αμερική
6. SEA = Νότιο-Ανατολική Ασία
7. WP =Δυτικός Ειρηνικός
Αυτά τα ακρωνύμια χρησιμοποιούνται σε αρκετές 

εικόνες αυτού του κεφαλαίου.
Στις εικόνες 4.2.1. και 4.2.2 παριστάνεται με διαφορε-

τικά χρώματα ο επιπολασμός του διαβήτη στις διάφο-
ρες περιοχές της υδρογείου το 2007 και ο προβλεπό-
μενος επιπολασμός το 2025. 

Αντίστοιχες εικόνες παρέχονται για τη μειωμένη 
ανοχή γλυκόζης (IGT) στις εικόνες 4.2.3 για το 2007 και 
4.2.4 για την πρόβλεψη του 2025.

Στην εικόνα 4.2.5 φαίνεται ο επιπολασμός του ΣΔ το 
2007 στις ηλικίες 20-79 ετών και η πρόβλεψη για το 
2025. 

Ο αριθμός των ατόμων που έχει ΣΔ το 2007 και η 
πρόβλεψη για το 2025 με διάταξη σε τρεις ομάδες ηλι-
κιών ανά έτη  20-39, 40-59, 60-79, παριστάνεται στην 
εικόνα 4.2.6. Από την επισκόπηση της εικόνας φαίνεται 
καθαρά ότι η αύξηση αφορά περισσότερο σε άτομα 
ΣΔ τύπου 2 και λιγότερο με ΣΔ τύπου 1. 

Η αύξηση της συχνότητας του ΣΔ τύπου 2 οφείλεται 
στην αύξηση του επιπολασμού της παχυσαρκίας και 
της καθιστικής ζωής που ιδιαιτέρως αυξάνεται στις 
αναπτυσσόμενες χώρες. Επίσης οφείλεται στην αστι-
κοποίηση αγροτικών πληθυσμών και κατά συνέπεια 
στην ελάττωση του αριθμού των ατόμων που ασχο-
λούνται με αγροτικές εργασίες. 2  Η αύξηση του επιπο-
λασμού του ΣΔ  λόγω της αστικοποίησης των πληθυ-
σμών, αναμένεται να υπάρξει έστω και αν δεν αυξηθεί  
ο επιπολασμός της παχυσαρκίας στους πληθυσμούς 
της γης. Εξάλλου η συνολική αύξηση του πληθυσμού 

της υφηλίου έχει ως συνέπεια την αριθμητική αύξηση 
των διαβητικών ατόμων. Έτσι, δικαιολογείται μια αύ-
ξηση του επιπολασμού του σακχαρώδη διαβήτη του-
λάχιστον ανάλογη προς την αύξηση του πληθυσμού. 
Σε συγκρίσεις που αφορούν την Αφρική, την Ασία και 
τη Λατινική Αμερική, η αύξηση του ΣΔ τύπου 2 προ-
βλέπεται να είναι εντυπωσιακά μεγάλη, ιδιαιτέρως για 
την Ασία. Άλλη αιτία αύξησης του επιπολασμού του ΣΔ 
τύπου 2 είναι η αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων 
και υπερηλίκων, στους οποίους ο ΣΔ τύπου 2 εμφανί-
ζει μεγάλη συχνότητα.

  Μείωση της συχνότητας του ΣΔ τύπου 2 μπορεί 
να παρατηρηθεί αν -για διάφορους λόγους- υπάρξει 
έλλειψη τροφίμων σε ορισμένες περιοχές, όπως π. χ. 
λόγω πολέμων, παρατεταμένης ξηρασίας κ.λπ. Κλασι-
κό ιστορικό παράδειγμα είναι η μείωση της συχνότη-
τας του ΣΔ τύπου 2 στην Ελλάδα στη διάρκεια της Γερ-
μανικής Κατοχής το 1941-1944. Επίσης θα μπορούσε 
να μειωθεί η συχνότητα του ΣΔ τύπου 2 με εφαρμογή 
εκτεταμένων προγραμμάτων πρόληψης του διαβή-
τη με χρήση υγιεινοδιαιτητικών μέτρων (δίαιτα και 
άσκηση), όπως έδειξε σχετική φινλανδική μελέτη.3 Η 
πρόληψη μέσω χορήγηση φαρμάκων δεν φαίνεται να 
είναι εύκολο να υιοθετηθεί και δεν έχει αποδειχθεί, δε-
δομένου ότι τα φάρμακα πιθανώς δρουν θεραπευτικά 
και όχι προληπτικά.4

Ο εκτιμώμενος επιπολασμός των ατόμων που έχουν 
ΣΔ τύπου 1 στις καθορισμένες επτά επιδημιολογικές 
περιοχές της υδρογείου φαίνεται στην εικόνα 4.2.7. Η 
ακρίβεια των αριθμών δεν είναι απόλυτη, γιατί διαφέ-
ρει η επιδημιολογική μέθοδος καταγραφής από χώρα 
σε χώρα, ενώ ακόμη και η δυνατότητα καταγραφής 
δεν είναι βεβαιωμένη για ορισμένες περιοχές του πλα-
νήτη μας. Η επίπτωση (incidence) του ΣΔ τύπου 1 στις 
δέκα χώρες με τη μεγαλύτερη συχνότητα ΣΔ τύπου 1 
φαίνεται στην εικόνα 4.2.8. Εδώ τα σκήπτρα κρατά η 
Φινλανδία μαζί με τις Σκανδιναβικές χώρες.1 Στην εικό-
να  4.2.9 φαίνεται η παγκόσμια κατανομή της επίπτω-
σης του ΣΔ τύπου 1.  

Η επιβίωση των ατόμων με ΣΔ τύπου 1 για πολλά 
χρόνια και η τεκνοποίηση που ακολουθεί παίζει σίγου-
ρα κάποιο ρόλο στην αύξηση των περιπτώσεων ΣΔ 
τύπου 1, αν και η κληρονομικότητά του δεν είναι επι-
κρατητική και απαιτούνται επιπλέον επιδράσεις από 
το περιβάλλον (ιώσεις, τοξίνες) για την εκδήλωση του 
διαβήτη. 

Σε δημοσίευση της Εurodiab ACE group αναφέρε-
ται ότι καταγράφηκε αύξηση της συχνότητας του ΣΔ 
τύπου 1 σε ηλικίες κάτω των 15 ετών και ειδικότερα 
αυξητικός ρυθμός διάγνωσης νέων περιπτώσεων σε 
ηλικίες 0-4 ετών (6,3%), σε ηλικίες 5-9 ετών (3,1%) και 
10-14 ετών (2,4%). Η σημαντική αυξητική τάση στις 
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εικόνα 4.2.3 Επιπολασμός της μειωμένης ανοχής γλυκόζης (ιGτ) το �00� στην υδρόγειο. Πηγή: Diabetes Atlas (IDF).
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FIGURE 1.3

Prevalence of diabetes* (20-79 age group) by region, 2007 and 2025

Prevalence (%)

εικόνα  4.2.5. Επιπολασμός του σακχαρώδη διαβήτη το 
�00� και πρόβλεψη για το �0�� σε ηλικίες �0-�� ετών σε 
διάφορες περιοχές του κόσμου.(η σημασία των αρχικών 
αναφέρεται στο κείμενο). Πηγή: Diabetes Atlas (IDF).
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Number of people with diabetes by age group, 2007 and 2025

Millions

εικόνα 4.2.6. Επιπολασμός του σακχαρώδη διαβήτη το �00� 
και πρόβλεψη για το �0�� σε ομάδες ηλικιών  �0-��, �0-��, 
�0-�� ετών. Πηγή: Diabetes Atlas (IDF).
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εικόνα 4.2.7.  Υπολογισμός επιπολασμού  διάγνωσης 
σακχαρώδη διαβήτη παιδιών (ηλικίες 0-1� ετών) σε 
διάφορες περιοχές του κόσμου. Πηγή: Diabetes Atlas (IDF).
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Top 10 countries: Incidence rate of type 1 diabetes in children 
(0-14 years)

Only countries where studies have been carried out in that country have been included

εικόνα 4.2.8. οι πρώτες 10 χώρες σε  επίπτωση του 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 σε παιδιά (ηλικίες 0-1� ετών). 

Πηγή: Diabetes Atlas (IDF).



1�0 • Διαβητολογια

ηλικίες κάτω των 5 ετών προβληματίζει  ιδιαιτέρως.5 

Αιτιολογική εξήγηση του φαινομένου της μεγαλύτε-
ρης αυξητικής τάσης σε παιδιά κάτω των 5 ετών θα 
μπορούσε να είναι η πρόωρη διατροφή με αγελαδινό 
γάλα, καθώς και η πρόωρη επαφή με ιώσεις, ως συ-
νέπεια της λειτουργίας παιδικών σταθμών για πολύ 
μικρές ηλικίες (βλ. Κεφ. 3.1). Σε εργασία που δημοσι-
εύθηκε το 2006 από την Diamond project group ανα-
φέρεται ότι η επίπτωση του ΣΔ τύπου 1 σε παιδιά έως 
14 ετών από 114 πληθυσμούς προερχόμενου από 112 
κέντρα (σε 57 χώρες) είχε μεγάλη διακύμανση -από 
τη μικρότερη που ήταν 0,1/100.000/έτος στην Κίνα 
και τη Βενεζουέλα έως 40,9 /100/000/έτος που ήταν η 
μεγαλύτερη στη Φινλανδία. Η ετήσια αύξηση στην επί-
πτωση του ΣΔ τύπου 1, όπως παρατηρήθηκε σε 103 
κέντρα, ήταν 2,8%. Στη διάρκεια των ετών από 1995 
έως 1999 η αύξηση έφτανε σε 3,4%. Ανά ηπείρους η 
αυξητική τάση υπολογίστηκε ως εξής: Ασία 4%, Ευρώ-
πη 3,2% και Νότια Αμερική 5,3%. Ωστόσο στην Κεντρι-
κή Αμερική και τις Δυτικές Ινδίες υπήρχε τάση μείωσης 
της επίπτωσης κατά 3,6%. Συνολικά εκτιμώμενα τα 
στοιχεία συνηγορούν υπέρ μικρής αυξητικής τάσης.6

Η επίπτωση του ΣΔ τύπου 1 σε διάφορες χώρες με 
νεότερες καταγραφές7-24 φαίνεται στον πίνακα 4.2.1. 
Ο αναγνώστης μπορεί να κάνει σύγκριση με παλαι-
ότερη καταγραφή της επίπτωσης που υπάρχει στον 
πίνακα 4.1.3 του προηγούμενου κεφαλαίου. Γενικά 
προκύπτει αυξημένη επίπτωση σε σχέση με παλαιό-
τερες καταγραφές. Ο ρόλος των ιώσεων, των τοξικών 

επιδράσεων στα Β κύτταρα από χημικές ουσίες, της 
αποφυγής θηλασμού για κοινωνικούς λόγους, της 
τεκνοποιίας από γονείς πάσχοντες από ΣΔ τύπου 1 
(μικρή συνεισφορά στην προδιάθεση για αυτοανοσο-
ποιητική νόσο) είναι μερικές από τις πιθανές εξηγήσεις 
του φαινομένου. Τέλος, δεν μπορεί να αποκλειστεί και 
η πιθανότητα της καλύτερης καταγραφής μετά από 
προγενέστερα αποκτηθείσα πείρα των ασχολούμενων 
με την επιδημιολογία του διαβήτη.

Αμφιβολίες σχετικά με την ακρίβεια των προβλέψε-
ων περί αύξηση της επίπτωσης του ΣΔ και εξηγήσεις 
για την αύξηση του επιπολασμού του εκφράζονται 
από τον συγγραφέα του προηγούμενου κεφαλαίου, κ. 
Ν. Παπάζογλου (βλ. Κεφ. 4.1).

 Μελέτες που έγιναν στην Ελλάδα μετά το 
1990 και συνηγορούν για αύξηση του επιπο-
λασμού του ΣΔ τύπου 2 
Οι παλαιότερες επιδημιολογικές μελέτες για τη συχνό-
τητα του ΣΔ είναι τρεις: 

Μελέτη Χριστακόπουλου και συν. σε αγροτικές 
περιοχές της κεντρικής και νότιας Ελλάδας ανακοινώ-
θηκε το 1975 (μεταξύ 11.749 ατόμων επιπολασμός ΣΔ 
1,71% σε άρρενες και 1,7% σε θήλεις).25

Μελέτη του Κατσιλάμπρου και συν. στο Αιγάλεω 
(1974) με ερωτηματολόγιο (μεταξύ 21.410 ατόμων, 
επιπολασμός 2,4%).26 

Η μελέτη του Διαμαντόπουλου και συν. που ανακοι-
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εικόνα 4.2.9 Επίπτωση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 σε παιδιά 0-1� ετών (νέες περιπτώσεις ετησίως ανά 100.000 

πληθυσμό). Πηγή: Diabetes Atlas (IDF).
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νώθηκε σε συνέδριο του ΕΑSD τo 1986 έγινε με τυχαία 
επιλογή από πληθυσμό 43 οικοδομικών τετραγώνων 
σε ομάδα 2066 ατόμων ηλικίας 18-75 ετών με διαγνω-
στικό κριτήριο διαβήτη γλυκόζη νηστείας άνω των 
140mg/dl και έδειξε επιπολασμό γνωστού ΣΔ 4,1% σε 
άνδρες και 2,1 % σε γυναίκες, ενώ οι νεοδιαγνωσθέ-
ντες διαβητικοί  άνδρες ήταν 6,5%  και γυναίκες ήταν 
3,3%. Συνολικά ΣΔ σε άνδρες 10,6% και σε γυναίκες 
5,4%.28 

H 2η μελέτη του  Κατσιλάμπρου και συν. στο Αι-
γάλεω έγινε το 1990 με παρόμοια μεθοδολογία της 
μελέτης του 1974 και έδειξε επιπολασμό ενήλικα 
πληθυσμού 3,1%.27  Το συμπέρασμα των συγγραφέων 
ήταν ότι υπάρχει σαφής αύξηση του επιπολασμού του 
διαβήτη. 

Στη συνέχεια έγιναν αρκετές μελέτες με διαφορετική 
μεθοδολογία και έδωσαν ποικίλα αποτελέσματα, πά-
ντοτε όμως με υψηλότερο βαθμό επιπολασμού.  

Ο Παπάζογλου και συν. (βλ. κεφ. 4.1) μελέτησαν τον 
ΣΔ τύπου 2 σε πέντε Νομούς της Β. Ελλάδας και βρή-
καν μέσο όρο επιπολασμού για όλες τις ηλικίες 1,75% 
(από 1,6% έως 2,02%).29 

Μελέτη Αιγινίου, Παπάζογλου και συν. Σε μελέτη 
που έγινε επίσης από τον Παπάζογλου και συν. στην 
κωμόπολη του Αιγινίου όπου εξετάστηκαν 581 άτομα 
ηλικίας άνω των 65 ετών (90,3% του αντίστοιχου πλη-
θυσμού, με απλή εξέταση αίματος και με ΔΑΓ σε όσους 
απαιτήθηκε) βρέθηκε συνολικά ιδιαίτερα αυξημένος 
επιπολασμός ΣΔ τύπου 2 στους ηλικιωμένους που 

έφτασε τα 29,1%.30

Η μελέτη  του Παναγιωτάκου και συν. (μελέτη 
ATTICA) που έγινε στην ευρύτερη περιοχή των Αθη-
νών σε 1514 άνδρες και 1528 γυναίκες τυχαίας επιλο-
γής με πρωινές αιμοληψίες σε συνθήκες νηστείας  και 
κριτήρια διάγνωσης γλυκόζη >125mg/dl έδειξε επιπο-
λασμό ΣΔ 7,6% σε άνδρες και 5,9% σε γυναίκες. Σε πο-
σοστό 24% οι άνδρες και 30% οι γυναίκες αγνοούσαν 
την ύπαρξη του διαβήτη τους.31 

Η μελέτη των Κούτη και συν. που έγινε σε περιοχή 
της Κρήτης αναδρομικά από τα αρχεία ενός Κέντρου 
Υγείας (διαγνωστικό κριτήριο γλυκόζη αίματος 
>140mg/dl) έδειξε επιπολασμό ΣΔ σε άνδρες 2,8% και 
σε γυναίκες 5,5%.32 

Η μελέτη του Γκίκα (της ομάδας Σ. Παππά). Σε έρευ-
να που έγινε το 2002 και το 2006 με συνεντεύξεις για 
διαπίστωση διαγνωσμένου ΣΔ σε πληθυσμό ψηφοφό-
ρων  (3478 άτομα ηλικίας άνω των 20 ετών) διαπιστώ-
θηκε το 2006 ΣΔ 10,3% (άνδρες 11,4% , γυναίκες 9,2%) 
σε σύγκριση με 8,7% (άνδρες 9,6%, γυναίκες 7,9%) που 
είχε βρεθεί το 2002 με την ίδια μεθοδολογία. Στάθμιση 
των ηλικιών έδειξε επιπολασμό ΣΔ 8,2% το 2002 και 
9,5% το 2006.33 Η αύξηση που παρατηρήθηκε από το 
2002 έως το 2006 στη διαπίστωση διαγνωσμένου ΣΔ 
στη μελέτη του Γκίκα και συν. μπορεί να αντανακλά 
είτε πραγματική αύξηση είτε την μεγαλύτερη ευαισθη-
τοποίηση του πληθυσμού και τη διενέργεια συχνότε-
ρων εξετάσεων αίματος για σάκχαρο και όχι πραγματι-
κή αύξηση του επιπολασμού της νόσου δεδομένου ότι 

Πίνακας 4.2.1 η επίπτωση του ΣΔ τύπου 1 σε διάφορες χώρες με σχετικά πρόσφατες 
καταγραφές. Υπάρχει αύξηση σε σχέση με παλαιότερες καταγραφές.

Χώρα Επίπτωση Έτος τελευταίας καταγραφής

Φινλανδία �1,�0 1���

Σουηδία ��,�0 �000

Δανία ��,�0 �00�

β. ιρλανδία ��,�0 �00�

Σκωτία ��,�0 1���

ολλανδία 1�,�0 1���

τσεχία 1�,�0 �00�

βέλγιο 1�,�0 �00�

Πολωνία 1�,�� �00�

Σλοβακία 1�,�� 1���

γερμανία 1�,10 �00�

γαλλία 1�,�� �00�

Ρωσσία - Μόσχα 1�,�0 �00�

Εσθονία 1�,�0 1���

αυστρία   �,�� 1���

λιθουανία   �,�0 1���

Ρουμανία   �,�� 1���

λετονία   �,�0 1���

Κίνα   0,�� �000
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η χρονική απόσταση των δύο καταγραφών είναι μόνο 
τέσσερα χρόνια.

Μελέτη Α. Μελιδώνη. Εξετάστηκαν οι κάτοικοι των 
χωριών Άγιος Δημήτριος, Αδάμι και Μετόχι της Αργο-
λίδας (880 άτομα ηλικίας 1-99 ετών) με πρωινές αιμο-
ληψίες. Κριτήριο διάγνωσης ήταν η γλυκόζη αίματος 
>126mg/dl. Ο επιπολασμός του ΣΔ βρέθηκε να είναι 
7,8%, οι γνωστοί διαβητικοί αποτελούσαν το 5,3% του 
πληθυσμού και οι αδιάγνωστοι το 2,5%. Σε ηλικία άνω 
των 71 ετών βρέθηκε συχνότητα ΣΔ 14,1%. Διαταραχή 
IGT βρέθηκε σε ποσοστό  3,9%. Η συχνότητα της πα-
χυσαρκίας με ΒΜΙ >30Kg/m2  ήταν 20,8% και κεντρική 
παχυσαρκία υπήρχε σε 63% των ατόμων.34

Μελέτη Θ. Λοίζου.Το 2006 δημοσιεύθηκε και μια 
επιδημιολογική μελέτη που έγινε  στην Κύπρο από 
τον Λοΐζου και συν.  στην οποία μεταξύ 1200 ατόμων 
ηλικίας 20—80 ετών βρέθηκε επιπολασμός 6,5% 
γνωστού ΣΔ και επιπλέον 3,8% που διαγνώσθηκε με 
δοκιμασία ανοχής γλυκόζης ο συνολικός επιπολασμός 
έφτασε σε 10,3%.35 Οι αριθμοί αυτοί κρούουν τον κώ-
δωνα του κινδύνου προς επίταση των προσπαθειών 
στη μεγαλόνησο για πρόληψη του ΣΔ τύπου 2 τουλά-
χιστον με υγιεινοδιαιτητικά μέτρα.

Στις περισσότερες από τις αναφερθείσες μελέτες 
κατά κανόνα περιλήφθηκε ενήλικας πληθυσμός άνω 
των 20 ετών, επομένως ως προς τον  επιπολασμό δεν 
μπορούν να συγκριθούν με τα τελικά αποτελέσματα 
άλλων μελετών που περιέλαβαν πληθυσμό όλων των 
ηλικιών. Στις εν λόγω μελέτες δεν υπήρχαν ενιαία δια-
γνωστικά κριτήρια, ιδιαιτερότητα που εξηγείται από τη 
μεταβολή των διαγνωστικών κριτηρίων με την πάρο-
δο των ετών. Η αυξημένη συχνότητα ΣΔ σε σύγκριση 
με παλαιότερες μελέτες μπορεί να εξηγηθεί από τη δι-
αφορετική μεθοδολογία, τα διαφορετικά διαγνωστικά 
κριτήρια, τη μεγαλύτερη αναλογία μεγάλων ηλικιών, 
την αύξηση της παχυσαρκίας και της καθιστικής ζωής, 
καθώς και την αύξηση του μέσου όρου ζωής. 

Εκτός από τις ανωτέρω εκτεθείσες μελέτες βρίσκεται 
σε εξέλιξη η Ευρωπαϊκή μελέτη DE-PLAN (Diabetes 
in Europe, Prevention with Lifestyle, Physical Activity 
and Nutritional Intervention) που βασίζεται στο ερω-
τηματολόγιο FINDRISK, με το οποίο ανιχνεύονται τα 
επιρρεπή άτομα να εμφανίσουν διαβήτη. Ακολουθεί 
ΔΑΓ per os με 75g γλυκόζης στα υψηλού κινδύνου 
άτομα και σε μικρότερο αριθμό στα λοιπά. Η μελέτη 
γίνεται σε άτομα ηλικίας 30-80 ετών. Τα μέχρι τώρα 
αποτελέσματα της ευρύτερης περιοχής Αθηνών έδει-
ξαν: α) επιπολασμό του αγνοούμενου ΣΔ τύπου 27,9%.  
β) επιπολασμό της IFG 11,3% και γ) επιπολασμό της 
IGT 11,3%. Στα υψηλού κινδύνου άτομα διάγνωση δια-
βήτη τέθηκε σε ποσοστό 22,8% ενώ στα χαμηλού κιν-
δύνου άτομα διαπιστώθηκε ΣΔ τύπου 2 σε ποσοστό 

4,4%. Η μελέτη συνεχίζεται.36

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τις παραπάνω 
μελέτες είναι ότι:

α) υπάρχει κάποια αύξηση του επιπολασμού του ΣΔ 
τύπου 1 παγκοσμίως και 

β) υπάρχει αυξημένος επιπολασμός ΣΔ τύπου 2 ιδί-
ως στις μεγάλες ηλικίες.

Η ανάγκη ενημέρωσης του κοινού και εφαρμογής 
υγιεινοδιαιτητικών μέτρων πρόληψης του ΣΔ τύπου 2 
είναι προφανής.
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νικής Διαβητολογικής Εταιρίας (ADA) το άμεσο κόστος 
για την ιατρική φροντίδα για το έτος 2002 ανήλθε σε 
92 δισεκατομμύρια US$, από τα οποία 23 δισεκατομ-
μύρια US$ ξοδεύτηκαν για την αντιμετώπιση του ΣΔ, 
25 δισεκατομμύρια US$ για την αντιμετώπιση των 
επιπλοκών του ΣΔ και 44 δισεκατομμύρια US$  για την 
αντιμετώπιση  άλλων ιατρικών προβλημάτων που εί-
ναι συνηθισμένα στους ασθενείς με ΣΔ.1 Το έμμεσο κό-
στος (χαμένες ημέρες εργασίας, μειωμένη δραστηριό-
τητα, θνητότητα και αναπηρίες οφειλόμενες στον ΣΔ) 
ανερχόταν στα 398 δισεκατομμύρια US$.  Στην ανάλη-
ψη προσπαθειών πρόληψης του ΣΔ τύπου 2, μέσα από 
κρατικά χρηματοδοτούμενα πρωτόκολλα, βαραίνει 
ιδιαιτέρως το κόστος της παρέμβασης σε σχέση με το 
κέρδος από το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Επιπλέον 
ερωτήματα που τίθενται είναι η διάρκεια του σχετικού 
πρωτοκόλλου κα η ενδεχόμενη επανάληψή του σε-
τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς και ο καθορισμός 
αυτών των διαστημάτων. 

 Η εξέλιξη των ατόμων με IGT σε ΣΔ τύπου 2 έχει 
μελετηθεί σε δέκα τουλάχιστον μελέτες προσιτές στη 
βιβλιογραφία (medline PubMed) και φάνηκε ότι η 
ετήσια συχνότητα μετάπτωσης σε ΣΔ κυμαίνεται από 
1,8% έως 13,8%,  με μέση συχνότητα 6,58%. Είναι φα-
νερό ότι μία σε, ευρεία κλίμακα, μελέτη του γενικού 
πληθυσμού για την ανεύρεση των ατόμων με IGT ή και  
IFG είναι εξαιρετικά πολυέξοδη και χρονοβόρα, ενώ η 
ανάγκη επανάληψης των δοκιμασιών ανοχής γλυκό-
ζης, τουλάχιστον κάθε ένα ή δύο χρόνια, θα καθιστού-
σε ένα τέτοιο πρωτόκολλο πραγματικό εφιάλτη των 
υπουργών υγείας και εθνικής οικονομίας. 

 Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μικρές μελέτες με 
αντικείμενο την πρόληψη του ΣΔ τύπου 2, με περι-
ορισμένο εξεταζόμενο δείγμα και χρονική διάρκεια. 
Οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες έχουν δομικά 
μειονεκτήματα, δηλαδή παρουσιάζουν πρόβλημα 
στατιστικής αδυναμίας, λόγω του μικρού αριθμού των 
περιπτώσεων, και μειονεκτήματα έλλειψης τυχαιοποί-
ησης, όταν συγκρίνουν ομάδες παρέμβασης με ομά-
δες ελέγχου. 

 Στις μελέτες πρόληψης του ΣΔ μπορεί να χρησι-
μοποιούνται υγιεινοδιαιτητικά μέτρα, π.χ. δίαιτα για 
απόκτηση κανονικού βάρους -με ή χωρίς σωματική 
άσκηση- ή και να χορηγούνται φάρμακα. Στο παρόν 
κείμενο θα παρουσιαστούν αναλυτικότερα μόνο οι 
σχετικά μεγάλες μελέτες.

 Από τις προοπτικές μελέτες παράλληλων ομάδων 
ως προς την επίδραση της αύξησης της σωματικής 
δραστηριότητας στη συχνότητα εμφάνισης ΣΔ τύπου 
2, έχει δειχθεί  ανάστροφη συσχέτιση. Όσο αυξάνεται 
η σωματική δραστηριότητα τόσο μειώνεται η συχνό-
τητα εμφάνισης του ΣΔ τύπου 2. Φαίνεται ότι η αυξη-

4.3  
ΠΡΟΛΗψΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 
ΤΥΠΟΥ 2
Δ.Καραμήτσος , Τ.Διδάγγελος

 Οι σοβαρές ιατρικές και κοινωνικοοικονομικές επι-
πτώσεις του ΣΔ τύπου 2 και η αναμενόμενη αύξη-
ση της συχνότητάς του στο εγγύς μέλλον, έδωσαν 
ώθηση σε μελέτες που είχαν ως στόχο την πρόληψή 
του. Επιπρόσθετο λόγο αποτέλεσε και γεγονός ότι η 
προ-διαβητική δυσγλυκαιμία, [έτσι χαρακτηρίζεται η 
διαταραχή της Δοκιμασίας Ανοχής της Γλυκόζης (ΔΑΓ, 
Impaired Glucose Tolerance, IGT) ή η διαταραχή της 
γλυκόζης νηστείας (Impaired Fasting Glucose, IFG)] 
έχει συσχετιστεί με αυξημένη συχνότητα ΣΔ τύπου 2 
και με αυξημένη καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνη-
τότητα.  

Αντικείμενο των μελετών πρόληψης του ΣΔ τύπου 2 
είναι ενδεχόμενο να αποτελούν:

• το σύνολο του πληθυσμού, επιλογή όμως που είναι 
ιδιαιτέρως αντιοικονομική,

• πληθυσμοί  με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης δια-
βήτη, π.χ. Ινδιάνοι της φυλής Pima,

• άτομα με IGT ή IFG,
• πρώτου βαθμού συγγενείς ατόμων με ΣΔ τύπου 2,
• γυναίκες με ιστορικό διαβήτη κύησης,
• ιδιαιτέρως παχύσαρκα άτομα,
• άτομα με ισχυρό κληρονομικό αναμνηστικό ΣΔ,
• άτομα με κοιλιακή παχυσαρκία, αλλά φυσιολογική 

τιμή γλυκόζης νηστείας ή ΙFG.
Το κόστος της αντιμετώπισης του διεγνωσμένου ΣΔ 

είναι μεγάλο και γίνεται ακόμη μεγαλύτερο, αν υπολο-
γιστεί το επιπρόσθετο κόστος της αντιμετώπισης των 
χρόνιων επιπλοκών του. Από τις επιπλοκές του διαβή-
τη ιδιαίτερο κόστος έχει η αντιμετώπιση της νεφρικής 
ανεπάρκειας, η στεφανιαία νόσος και το διαβητικό 
πόδι. Σύμφωνα με οικονομική ανάλυση της Αμερικα-
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μένη σωματική δραστηριότητα (κυρίως αερόβια μυϊκή 
άσκηση) μειώνει τη συχνότητα εμφάνισης του ΣΔ τύ-
που 2 μέσω ελάττωσης του σωματικού βάρους και του 
κοιλιακού λίπους που συσχετίζονται με την αντίσταση 
στην ινσουλίνη. Η απώλεια βάρους σε υπέρβαρα 
άτομα με IGT ύστερα από χειρουργική επέμβαση στο 
στομάχι (διαμερισματοποίηση) για αντιμετώπιση της 
παχυσαρκίας  έδειξε 30 φορές μείωση της αναμενό-
μενης συχνότητας εμφάνισης ΣΔ τύπου 2. Το ευνοϊκό 
αποτέλεσμα της μείωσης της πρόσληψης τροφής στην 
πρόληψη του ΣΔ τύπου 2 φάνηκε και στη διάρκεια δι-
αφόρων πολέμων. Οι σχετικές παρατηρήσεις αφορούν 
και στην Ελλάδα στο διάστημα της Γερμανικής Κατο-
χής της χώρας μας την περίοδο 1941-1944. 

 Στο Malmo της Σουηδίας2σε μελέτη 217 ατόμων με 
IGT, τα 2/3 του υπό μελέτη πληθυσμού δέχθηκαν οδη-
γίες εφαρμογής δίαιτας και άσκησης και το 1/3 αφέθη-
κε με χαλαρές συνήθεις οδηγίες. Να σημειωθεί ότι δεν 
υπήρξε τυχαιοποίηση των ατόμων σε αυτή τη μελέτη.  
Μετά 5 χρόνια η ομάδα παρέμβασης είχε μειώσει το 
βάρος σώματος και είχε διεγνωσμένο διαβήτη σε πο-
σοστό 10,6% έναντι 28% που είχε η ομάδα ελέγχου, 
που σημαίνει 60% μείωση συχνότητας ΣΔ στην ομάδα 
παρέμβασης.

Κινεζική Μελέτη Da Qing.3 To 1986, 110.660 άτομα 
σε 33 κλινικές της πόλης Da Qing της Κίνας ελέγχθη-
καν για IGT και ΣΔ τύπου 2. Από αυτά τα άτομα, 577  
ταξινομήθηκαν  ως  IGT. Στη συνέχεια  τυχαιοποιήθη-
καν σε 4 ομάδες: ομάδες παρέμβασης α) με δίαιτα, β) 
με άσκηση, γ) με δίαιτα και άσκηση και δ) ομάδα ελέγ-
χου. Τα άτομα ήταν μέσης ηλικίας 45 ετών, με μέσο 
Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) 26 Kg/m2, IGT και μέση 
τιμή γλυκόζης νηστείας 106,2 mg/dl. H αθροιστική συ-
χνότητα του ΣΔ στα 530 άτομα που ολοκλήρωσαν τη 
μελέτη στα  6 χρόνια ήταν  67,7% στην ομάδα ελέγχου  
συγκρινόμενη με  43,8% στην ομάδα δίαιτας, 41,1% 
στην ομάδα άσκησης και 46,0% στην ομάδα δίαιτας 
και άσκησης (p < 0.05). Σε μία  αναλογική στατιστική 
ανάλυση κινδύνου, διορθωμένη ως προς τις διαφο-
ρές του αρχικού ΔΜΣ και γλυκόζης νηστείας, οι τρεις 
μέθοδοι παρέμβασης εμφάνιζαν μείωση κινδύνου 
εμφάνισης ΣΔ τύπου 2 κατά 31% (p < 0.03), 46% (p < 
0.0005) και 42% αντιστοίχως, (p < 0.005). Συνεπώς σε 
αυτή τη μελέτη η άσκηση και η δίαιτα, καθώς και ο 
συνδυασμός αυτών, μείωσαν τη συχνότητα εμφάνισης 
του ΣΔ τύπου 2. 

 The Fasting Hyperglycemia Study (FHS).4,5 Στην 
πολυκεντρική αυτή μελέτη (συμμετείχαν τρία κέντρα  
από τη Μεγάλη Βρετανία και δύο από τη Γαλλία) 
μετρήθηκε η γλυκόζη πλάσματος νηστείας σε 1.580 
άτομα. Από αυτούς, οι 493 (31%) είχαν IFG, οι 41 (3%) 
είχαν παθολογική τιμή γλυκόζης και οι 1.046 (66%) 

είχαν φυσιολογική τιμή. Οι 493 που είχαν IFG προ-
σκλήθηκαν μετά μία εβδομάδα για δεύτερη μέτρηση 
της  γλυκόζης πλάσματος νηστείας. Από αυτούς οι 293 
ορίστηκαν τελικώς ως IFG και οι 227 (μέση ηλικία 50 
έτη, 41% άνδρες και με μέσο ΔΜΣ  29,1 Kg/m2 ) από 
αυτούς συμμετείχαν και ολοκλήρωσαν τη μελέτη. Τα 
άτομα τυχαιοποιήθηκαν σε δύο ομάδες (ομάδα εντα-
τικοποιημένου προγράμματος  δίαιτας και άσκησης 
και ομάδα γενικών οδηγιών). Ύστερα από ένα έτος 
δεν παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά  
μεταξύ των δύο ομάδων  ως προς την εξέλιξη σε ΣΔ 
τύπου 2. Ως πιθανή αιτία θεωρήθηκε από τους συγ-
γραφείς η μη-σωστή τήρηση του εντατικοποιημένου 
προγράμματος από τα άτομα που συμμετείχαν σε 
αυτή την ομάδα. Επίσης, η χρονική διάρκεια της μελέ-
της θεωρήθηκε μικρή.  

H Φινλανδική μελέτη πρόληψης του διαβήτη 
(Finnish Diabetes Prevention Study, FDPS)6 άρχισε το 
1993 (εθνική πολυκεντρική μελέτη) και περιέλαβε 522 
άτομα που τυχαιοποιήθηκαν σε ομάδα υγιεινοδιαιτητι-
κής παρέμβασης (εξατομικευμένο και εντατικοποιημέ-
νο πρόγραμμα παρέμβασης με δίαιτα και άσκηση) και 
ομάδα ελέγχου (γενικές οδηγίες δίαιτας και άσκησης). 
Τα άτομα ήταν μέσης ηλικίας 55 ετών, παχύσαρκα 
με μέσο ΔΜΣ 31 Kg/m2 και είχαν IGT. Κάθε χρόνο 3% 
της ομάδας παρέμβασης και 6% της ομάδας ελέγχου 
εξελίσσονταν σε ΣΔ τύπου 2. Ύστερα από  έναν χρόνο 
παρακολούθησης παρατηρήθηκε σημαντική μείωση 
του βάρους των ατόμων (4,7% έναντι 0,9% αντιστοί-
χως, p< 0.001). Μετά δύο χρόνια παρατηρήθηκε στατι-
στικώς σημαντική διαφορά στη συχνότητα εμφάνισης 
ΣΔ (6% έναντι 14% αντιστοίχως). Στα τέσσερα χρόνια, 
τα άτομα με  ΣΔ τύπου 2 αποτελούσαν 11% και 23% 
στις μελετούμενες ομάδες αντιστοίχως. Η απόλυτη 
συχνότητα του ΣΔ ήταν 32 περιπτώσεις ανά 1.000 
ανθρωπο-έτη στην ομάδα εντατικής παρέμβασης και 
78 περιπτώσεις ανά 1.000 ανθρωπο-έτη στην ομάδα 
ελέγχου. Σύμφωνα, δηλαδή, με  Cox regression ανάλυ-
ση παρατηρήθηκε συνολική μείωση  της συχνότητας 
εμφάνισης ΣΔ τύπου 2 στην ομάδα παρέμβασης κατά 
58% (p<0.001) έναντι της ομάδας ελέγχου. Στα πλεονε-
κτήματα της μελέτης συγκαταλεγόταν η ομοιογένεια, 
από φυλετική άποψη, των ατόμων που μελετήθηκαν. 
Το εντατικό υγιεινοδιαιτητικό πρόγραμμα παρέμβα-
σης ήταν αρκετά πιεστικό.

 Στη  μελέτη DPP7 (Diabetes Prevention Program) 
στις ΗΠΑ ερευνήθηκε σε 3.234 άτομα  η αποτελεσμα-
τικότητα της αλλαγής του τρόπου ζωής  ή  της χορήγη-
σης μετφορμίνης στην πρόληψη ή στην καθυστέρηση 
έναρξης του ΣΔ τύπου 2 . Αποτελεί τη μεγαλύτερη 
από τις μελέτες που έχουν δημοσιευθεί μέχρι τώρα. 
Επίσης, διερευνήθηκε εάν οι δύο τρόποι παρέμβασης 
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διέφεραν ως προς την αποτελεσματικότητα και εάν 
ο κάθε τρόπος θεραπείας παρουσίαζε  διαφορετι-
κή  αποτελεσματικότητα αναλόγως της ηλικίας, του 
φύλου και της φυλετικής προέλευσης. Αρχικώς είχε 
περιληφθεί και η τρογλιταζόνη ως σκέλος μελέτης, 
αλλά διακόπηκε λόγω των θανάτων από ηπατοτοξι-
κότητα. Τα άτομα που μελετήθηκαν είχαν IGT ή και  
IFG. Οι ασθενείς (μέσης ηλικίας 50 χρόνων, μέσου ΒΣ 
94 Kg  και μέσου ΔΜΣ 34 Kg/m2) τυχαιοποιήθηκαν 
στις ακόλουθες τρεις ομάδες: α) Η ομάδα ελέγχου  
(1.082 άτομα) έλαβε εικονικό φάρμακοΧ2 + γενικές 
οδηγίες δίαιτας και άσκησης, β) η ομάδα μετφορμίνης 
(1.073 άτομα)  έλαβε μετφορμίνη (850mg 2 φορές το 
24ωρο) και γενικές οδηγίες δίαιτας και άσκησης και γ) 
η ομάδα με το εντατικοποιημένο και εξατομικευμένο 
πρόγραμμα δίαιτας και άσκησης (1.079 άτομα). Αξίζει 
να σημειωθεί, ότι οι ασθενείς της τελευταίας ομάδας 
έκαναν άσκηση  150 min την εβδομάδα, τουλάχιστον. 
Ύστερα από μία διάρκεια παρακολούθησης 2,8 ετών, 
παρατηρήθηκε μείωση της εκδήλωσης ΣΔ τύπου κατά 
58% στην ομάδα της υγιεινοδιαιτητικής παρέμβασης, 
με κριτήριο την ΔΑΓ. Στην ομάδα της μετφορμίνης 
παρατηρήθηκε μείωση συχνότητας της εμφάνισης ΣΔ 
τύπου 2, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, κατά 31%. 
Ενδιαφέρον είναι ότι μόνο 50% των ατόμων της ομά-
δας υγιεινοδιαιτητικής παρέμβασης επέτυχε τον στόχο 
της μείωσης του βάρους κατά 7% και ότι μόνο 74% 
τήρησε πειθαρχικά τη χρονική διάρκεια της σωματικής 
άσκησης στα 150 min την εβδομάδα. Είναι άξιο παρα-
τήρησης ότι και μικρή απώλεια βάρους είχε ευεργετι-
κά αποτελέσματα, ως προς τους στόχους της μελέτης. 
Η μετφορμίνη δεν είχε ιδιαίτερο αποτέλεσμα σε άτομα 
άνω των 60 ετών και σε όσα είχαν ΔΜΣ κάτω των 30 
Kg/m2. Ωστόσο, η ευεργετική δράση της μετφορμί-
νης παρέμεινε για μία έως δύο εβδομάδες ακόμη και 
μετά τη διακοπή του φαρμάκου. Αυτό σημαίνει ότι 
η μετφορμίνη προκαλεί χρόνιες μεταβολές στη ΔΑΓ 
σε άτομα υψηλού κινδύνου για ΣΔ, που λαμβάνουν 
μακροχρονίως το φάρμακο. Ενδιαφέρον θα ήταν να 
είχαμε αποτελέσματα από την αθροιστική επίδραση 
υγιεινοδιαιτητικών μέτρων και λήψης μετφορμίνης, 
αλλά τέτοια ομάδα δεν υπήρξε. Η οικονομική ανάλυση 
της μελέτης έδειξε ότι το κόστος της παρέμβασης με 
μετφορμίνη ήταν 2.412 US$. Το κόστος του  εντατικο-
ποιημένου προγράμματος για κάθε άτομο ήταν 3.540 
US$ στα τρία έτη της μελέτης.8 Συνεπώς, η παρέμβαση 
με μετφορμίνη υπήρξε οικονομικότερη, σύμφωνα με 
τους συγγραφείς.

TRIPOD study (TRoglitazone In the Prevention Of 
Diabetes).9  Σε αυτήν τη διεθνή πολυκεντρική μελέτη  
τυχαιοποιήθηκαν 236 γυναίκες ισπανικής καταγωγής 
με ιστορικό διαβήτη κύησης σε ομάδα τρογλιταζόνης 

και εικονικού φαρμάκου. Έπειτα από μέση παρακο-
λούθηση 30 μηνών, η ετήσια συχνότητα εμφάνισης ΣΔ 
τύπου 2 ήταν 5,4%  και 12,3%  αντιστοίχως. Δηλαδή, 
με την τρογλιταζόνη παρατηρήθηκε μείωση της συ-
χνότητας του ΣΔ κατά 56%.  Αξιοσημείωτο είναι ότι, 8 
μήνες μετά τη διακοπή της λήψης του φαρμάκου, εξα-
κολουθούσε να υφίσταται η προστατευτική επίδραση 
της τρογλιταζόνης. Bεβαίως, η τρογλιταζόνη αποσύρ-
θηκε από  την κυκλοφορία λόγω των σοβαρών και θα-
νατηφόρων περιπτώσεων από ηπατοτοξικότητα.

 Multicenter Clinical Study of Oral Antidiabetic 
Drug.10 Στην Κίνα έγινε μελέτη της πρόληψης του ΣΔ 
τύπου 2 σε 321 άτομα με IGT, με τη χρήση μετφορμί-
νης (250mgX3) ή ακαρβόζης (50mgX3) σε σύγκριση 
με υγιεινοδιαιτητικά μέτρα. Το σκέλος της ομάδας 
ελέγχου αποτελούσαν 85 άτομα, της δίαιτας και άσκη-
σης 60 άτομα, της μετφορμίνης 88 άτομα και το σκέ-
λος της ακαρβόζης επίσης 88 άτομα. Στο τέλος μίας 
τριετίας τα άτομα που παρέμεναν στη μελέτη ήταν  83, 
57, 81 και 83 άτομα αντιστοίχως. Η ετήσια μετάπτωση 
σε ΣΔ  ήταν 11,6% για τα άτομα της ομάδας ελέγχου, 
8,2% της ομάδας δίαιτας και άσκησης, 2% της ομάδας 
ακαρβόζης και 4,1% της ομάδας μετφορμίνης. Οι συγ-
γραφείς συμπεραίνουν με βάση τα ευρήματά τους ότι 
η φαρμακολογική παρέμβαση είναι πιο αποτελεσματι-
κή από τη δίαιτα και άσκηση. 

 Stop NIDDM  trial.11  Σε πολυκεντρική διπλή τυφλή 
μελέτη, με συμμετοχή του Καναδά, επτά ευρωπαϊκών 
χωρών και του Ισραήλ, μελετήθηκε η επίδραση της 
ακαρβόζης στην πρόληψη του ΣΔ τύπου 2. Τα 1.368 
άτομα με IGT που συμμείχαν στη μελέτη τυχαιοποιή-
θηκαν σε ομάδα εικονικού φαρμάκου (686 άτομα) και 
ομάδα ακαρβόζης 100mgX3, (682 άτομα). Στην ομάδα 
ελέγχου διέκοψαν την αγωγή πρωίμως 130 ασθενείς 
(19%) και στην ομάδα της ακαρβόζης 211 ασθενείς 
(31%). Στο τέλος της μελέτης (μέση διάρκεια 3,3 έτη), 
32% των ατόμων της ομάδας ακαρβόζης και 42% 
της ομάδας ελέγχου εμφάνισαν διαβήτη. Προστασία, 
δηλαδή από την ακαρβόζη παρατηρήθηκε κατά 25%. 
Επιστροφή σε φυσιολογική ανοχή γλυκόζης εμφάνισε 
το 35% των ατόμων στη ομάδαν ακαρβόζης έναντι 
του 31% στην ομάδα ελέγχου. Μετά το πέρας της 
μελέτης όλα τα άτομα συνέχισαν, για ένα τρίμηνο, να 
λαμβάνουν μόνο εικονικό φάρμακο και ακολούθως 
υποβλήθηκαν σε ΔΑΓ. Από τα άτομα της ομάδας ακαρ-
βόζης που δεν είχαν διαβήτη όσο έπαιρναν ακαρβόζη, 
47 στα 306 εμφάνισαν διαβητική ΔΑΓ (15,35%), ενώ 
στην ομάδα ελέγχου αυτό παρατηρήθηκε σε 21 άτομα 
μεταξύ 199 (10,55%). Οι ανεπιθύμητες επιδράσεις της 
ακαρβόζης ήταν κυρίως συμπτώματα από το γαστρε-
ντερικό σύστημα. Τα ευρήματα της μελέτης εκλαϊκευ-
τικά σημαίνουν ότι αν δοθεί ακαρβόζη σε 11 άτομα με 
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IGT για 3,3 χρόνια θα προληφθεί μία περίπτωση εμφά-
νισης διαβήτη. Κατά πάσα πιθανότητα, όμως, η αγωγή 
πρέπει να συνεχιστεί, για να παραμείνει το ευνοϊκό 
αποτέλεσμα. Μειονέκτημα της μελέτης αποτελεί η με-
γάλη αναλογία απόσυρσης από τη μελέτη. Ένα, ακόμη, 
μειονέκτημα της μελέτης υπήρξε η τιτλοποίηση μέχρι 
τη μέγιστη (100 mgX3) της δόσης της ακαρβόζης 
που χορηγήθηκε. Όπως αναφέρουν οι συγγραφείς, οι 
ασθενείς άρχιζαν με τη δόση των 50 mg/ημερησίως 
και προοδευτικά έφταναν στη μέγιστη δόση. Αν εμφα-
νιζόταν δυσανεξία στο φάρμακο, η δόση μειωνόταν 
στη μικρότερη ανεκτή. Με αυτό τον χειρισμό, όμως, 
πιθανότατα ήταν εύκολο για τον γιατρό και τους ερευ-
νητές να εντοπίσουν ποιος ασθενής έπαιρνε ακαρβόζη 
ή εικονικό φάρμακο. Συνεπώς υπάρχουν ερωτηματικά 
σχετικά με το κατά πόσο η μελέτη υπήρξε διπλή-τυ-
φλή.  

Μελέτη Xendos.12 Σε αυτή τη διπλή τυφλή μελέτη 
που διήρκεσε 4 χρόνια τυχαιοποιήθηκαν 3.305 ασθε-
νείς. Στη μελέτη συμμετείχαν τελικώς με βάση την 
πρόθεση για θεραπεία  3.277 ασθενείς (μέσης ηλικίας 
43 χρόνων, μέσου ΒΣ 110 Kg,  μέσου ΔΜΣ  37,4 Kg/
m2 , 79% είχαν φυσιολογική ΔΑΓ και 21% ήταν IGT). 
Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε  ομάδα εικονικού 
φαρμάκου (1.637ασθενείς) και σε ομάδα ορλιστάτης 
120mg X 3  ημερησίως (1.640 ασθενείς). Kαι οι δύο 
ομάδες ακολουθούσαν οδηγίες δίαιτας (μείωση ~800 
Kcal/24ωρο) και άσκησης. Στην ομάδα ορλιστάτης 
το 52% ολοκλήρωσε την αγωγή, ενώ στην ομάδα 
εικονικού φαρμάκου το 34%. Mετά  4 χρόνια η αθροι-
στική συχνότητα εμφάνισης ΣΔ τύπου 2 στην ομάδα 
ορλιστάτης ήταν 6,2% έναντι 9% στην ομάδα ελέγχου, 
γεγονός που σημαίνει ελάττωση κινδύνου κατά 37,3%. 
H απώλεια βάρους στην ομάδα της ορλιστάτης ήταν 
5,8 Kg έναντι 3,0 Kg στην ομάδα ελέγχου. Αξιοση-
μείωτο είναι ότι στους ασθενείς με φυσιολογική ΔΑΓ 
δεν παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά 
μεταξύ των δύο ομάδων, όσον αφορά στον ρυθμό εξέ-
λιξης σε ΣΔ τύπου 2 (2,7% στην ομάδα του εικονικού 
φαρμάκου, 2,6% στην ομάδα της ορλιστάτης). Στους 
ασθενείς με IGT παρατηρήθηκε αθροιστικά στατιστι-
κώς σημαντική μείωση της συχνότητας ΣΔ μεταξύ των 
δύο ομάδων (28,8% εικονικό φάρμακο έναντι 18,8% 
ορλιστάτη, p=0.0024).  Μειονέκτημα της μελέτης είναι 
το αυξημένο ποσοστό της διακοπής της  λήψης φαρ-
μάκου ή placebo.

Υπάρχει, ακόμη, σε εξέλιξη το πρόγραμμα πρόλη-
ψης του ΣΔ τύπου 2  στην Ινδία, καθώς επίσης και 
διάφορες μελέτες επίδρασης άλλων φαρμάκων στην 
πρόληψη του ΣΔ - γλυμεπυρίδη, ραμιπρίλη και ροσι-
γλιταζόνη (DREAM), νατεγλινίδη μαζί με βαλσαρτάνη 
(NAVIGATOR). Τα αποτελέσματά τους αναμένονται τα 

επόμενα χρόνια. Μελέτες σε σχέση με την προστατευ-
τική επίδραση που ενδέχεται να έχουν το χρώμιο ή δι-
άφορα αντιοξειδωτικά (βιταμίνη C, β-καροταίνιο, βιτα-
μίνη E) δεν έχουν καταλήξει σε θετικά συμπεράσματα. 
Η επίδραση των στατινών καθώς και των  αναστολέων 
του μετατρεπτικού ενζύμου (αMEA) στη συχνότητα 
εμφάνισης ΣΔ τύπου 2 έχει αναφερθεί, αλλά πριν από 
την αποδοχή τέτοιων απόψεων απαιτούνται ειδικά 
σχεδιασμένες μελέτες.

 Στη σχεδιαζόμενη εφαρμογή προληπτικής αγωγής 
του ΣΔ τύπου 2 με χορήγηση φαρμάκου πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η πιθανή τοξικότητα (το μάθημα 
από την απαράδεκτη τρογλιταζόνη πληρώθηκε πολύ 
ακριβά με τους θανάτους που συνέβησαν) αλλά και το 
κόστος του φαρμάκου.  Τα αποτελέσματα των μελετών 
με χορήγηση αντιδιαβητικού φαρμάκου χρειάζονται 
εκτίμηση ύστερα από κάποια περίοδο διακοπής των 
φαρμάκων, πράγμα που δεν συνέβη στις περισσότε-
ρες μελέτες και είναι απαραίτητο να γίνεται, προκειμέ-
νου για αντιδιαβητικά φάρμακα. Άλλος ένας σκεπτικι-
σμός δημιουργείται από το γεγονός ότι οι μελέτες που 
αφορούν στην επίδραση φαρμάκων χρηματοδοτού-
νται από ενδιαφερόμενες φαρμακοβιομηχανίες και 
δεν υπάρχει πάντα πρόσβαση στα αδρά, επιμέρους 
αποτελέσματα από ανεξάρτητους παρατηρητές. 

 Από την άλλη πλευρά, η ικανότητα των ατόμων 
να ακολουθούν πειθαρχικά ένα υγιεινοδιαιτητικό 
πρόγραμμα παρέμβασης (δίαιτα και άσκηση) είναι 
περιορισμένη, ιδίως στο μήκος του χρόνου. Τέλος, το 
κόστος όλων αυτών των παρεμβάσεων είναι σημαντι-
κό, αλλά κάποιοι υπολογίζουν ότι το όφελος από τη 
μείωση των κλινικά εκδηλωμένων περιπτώσεων ΣΔ 
τύπου 2 είναι μεγαλύτερο ακόμη και εκτιμώμενο σε 
οικονομική βάση.
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5.0
ΚΛΙνΙΚΗ ΕΙΚΟνΑ ΤΟΥ ΣΑΚχΑΡΩΔΗ 
ΔΙΑΒΗΤΗ
Δ. Καραμήτσος

Tα συμπτώματα του ΣΔ διακρίνονται στα συμπτώμα-
τα της νόσου και σε αυτά των διαβητικών επιπλοκών 
(πίνακας 5.1 και πίνακας 5.2). Aν και τα συμπτώματα 
αυτά ουσιαστικά δεν διαφέρουν στους δύο συχνό-
τερους τύπους διαβήτη, υπάρχει μια διαφορά στην 
ένταση των συμπτωμάτων, που είναι πιο σοβαρά στον 
ΣΔ τύπου 1. Eπίσης, κάποια συμπτώματα συμβαίνουν 
συχνότερα σε έναν τύπο ΣΔ και λιγότερο συχνά στον 
άλλο. Γενικά μπορεί να λεχθεί ότι τα συμπτώματα του 
διαβήτη είναι τόσο εμφανέστερα, όσο υψηλότερα 
κυμαίνονται οι τιμές της γλυκόζης στο αίμα. O νεφρι-
κός ουδός αποβολής γλυκόζης επίσης έχει σχέση με 
την εκδήλωση των συμπτωμάτων. Mε υψηλό νεφρικό 
ουδό τα συμπτώματα δεν είναι αισθητά, ενώ το αντί-
θετο συμβαίνει με χαμηλό ουδό.

 Συμπτώματα σακχαρώδη διαβήτη
Στον ΣΔ τύπου 1, πριν από τη διάγνωση, υπάρχουν για 
διάστημα λίγων εβδομάδων, μέχρι το πολύ τριών μη-
νών, έντονα συμπτώματα και συγκεκριμένα πολυου-
ρία, πολυδιψία και απώλεια βάρους. H πολυουρία προ-
καλείται από τη γλυκοζουρία και τη συνοδό ωσμωτική 
διούρηση. Eπακόλουθο της πολυουρίας και της αύξη-
σης της ωσμωτικής πίεσης στο πλάσμα από την υπερ-
γλυκαιμία είναι η δίψα. H αφυδάτωση που προκαλεί η 
πολυουρία έχει ως αποτέλεσμα την ξηροστομία. Λόγω 
της αφυδάτωσης, το δέρμα των ασθενών είναι ξηρό. H 
πολυδιψία με/ή χωρίς πολυουρία είναι το συνηθέστε-
ρο σύμπτωμα. H όρεξη των διαβητικών τύπου 1 μπο-
ρεί να είναι φυσιολογική ή να είναι μειωμένη λόγω της 
ανορεκτικής επίδρασης των κετονοξέων στο κέντρο 
της όρεξης στον υποθάλαμο. H διάγνωση συχνά γίνε-
ται με αφορμή την απώλεια βάρους, που κατά κανόνα 
είναι σημαντική και μεγαλύτερη τις δύο τελευταίες 
εβδομάδες πριν από τη διάγνωση. H απώλεια βάρους 
οφείλεται στον υπερκαταβολισμό με καύση λίπους και 

αποικοδόμηση πρωτεϊνών, στην απώλεια θερμίδων 
στα ούρα και στην αφυδάτωση.1 Mικρά παιδιά εμφα-
νίζουν, λόγω της πολυουρίας, νυκτερινή ενούρηση. 
Kνησμός γεννητικών οργάνων νεαρών γυναικών, αν 
και παρατηρείται και στον ΣΔ τύπου 1, είναι αρκετά 
σπάνιο σύμπτωμα σε σύγκριση με τη συχνότητα που 
εμφανίζεται στις γυναίκες με ΣΔ τύπου 2. Σπάνιο σύ-
μπτωμα είναι και ο οξύς καταρράκτης που συμβαίνει 
συχνότερα μετά τη διάγνωση του ΣΔ, αν ο διαβήτης 
δεν ρυθμίζεται ικανοποιητικά.2 H συχνότητα αυτού του 
τύπου καταρράκτη είναι πολύ μικρή και σύμφωνα με 
προσωπική καταμέτρηση περίπου 3‰. Πολλοί ασθε-
νείς παραπονούνται για αίσθημα κόπωσης και μυϊκή 
αδυναμία. H κόπωση αυτή οφείλεται στην ελλιπή 
τροφοδοσία των κυττάρων του οργανισμού με γλυκό-
ζη, στην πρωτεϊνόλυση των πρωτεϊνών των μυών και 
στις ηλεκτρολυτικές διαταραχές οι οποίες, σε πολλούς 
ασθενείς, οδηγούν στην εμφάνιση επώδυνων τετανι-
κών συσπάσεων των γαστροκνημίων μυών.1

Διαταραχές της εμμηνορρυσίας παρατηρούνται συ-
χνά σε αδιάγνωστο ή πλημμελώς ρυθμιζόμενο διαβή-
τη. Έτσι, σε λίγες περιπτώσεις, παρατηρείται καθυστέ-
ρηση εμμηναρχής ή διαταράξη του έμμηνου κύκλου 
και αναστολή της ωορρηξίας, δηλαδή δευτεροπαθής 
αμμηνόρροια. Oι διαταραχές αυτές ανατάσσονται με 
τη ρύθμιση του διαβήτη.3

ñ ¢›„·, ÍËÚÔÛÙÔÌ›·

ñ ¶ÔÏ˘Ô˘Ú›·

ñ AÒÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜

ñ AÈ‰ÔÈÔÎÔÏ›ÙÈ‰Â˜ 

ñ B·Ï·ÓÔÔÛı›ÙÈ‰Â˜

ñ N˘ÎÙÂÚÈÓ‹ ÂÓÔ‡ÚËÛË

ñ ¢È·Ù·Ú·¯¤˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Ê·ÎÔ‡

ñ K·Ù·‚ÔÏ‹ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ

ñ Z¿ÏË

ñ MÔÓÈÏÈ¿ÛÂÈ˜ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜

ñ ¢ÔıÈËÓÒÛÂÈ˜, È‰ÚˆÙ·‰ÂÓ›ÙÈ‰Â˜ (Û¿ÓÈÂ˜ ÛÙÈ˜ Ì¤ÚÂ˜ Ì·˜)

›Ó·Î·˜ 5.1  ™˘ÌÙÒÌ·Ù· ÙË˜ ÓfiÛÔ˘ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙË
‰È¿ÁÓˆÛË ‹ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Û·Î¯·ÚÒ‰Ë ‰È·‚‹ÙË.

πίνακας 5.1 Συμπτώματα σακχαρώδη διαβήτη που 
οδηγούν στη διάγνωση.
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Στον ΣΔ τύπου 2 τα συμπτώματα μπορεί να είναι 
ήπια και η διάγνωση να καθυστερήσει για μήνες ή 
και χρόνια. Έτσι, σε μερικούς αρρώστους υπάρχουν 
ήδη κατά τη διάγνωση διαβητικές επιπλοκές, οι οποί-
ες είναι και η αιτία που τους οδηγεί στον γιατρό.1 Tα 
συμπτώματα του διαβήτη γίνονται εντονότερα όσο 
καθυστερεί η διάγνωση του διαβήτη, αλλά εξαρτώνται 
και από τις διαιτητικές συνήθειες των ασθενών. Έτσι, 
ασθενείς που τρώνε γλυκά ή γενικά πολλούς υδατάν-
θρακες έχουν εντονότερα συμπτώματα. H πολυουρία, 
η νυκτουρία και η ξηροστομία είναι τα συχνότερα 
συμπτώματα, αλλά δεν γίνονται πάντα έγκαιρα αντι-
ληπτά. H πολυουρία δεν εμφανίζεται, όταν ο ουδός 
αποβολής γλυκόζης είναι υψηλός. Mε τη μέθοδο του 
υπεργλυκαιμικού αποκλεισμού (clamp) σε 25 άτομα 
βρέθηκε ότι ο ουδός αποβολής γλυκόζης ήταν εύρους 
από 112 έως 221 mg/dl.5

H απώλεια βάρους παρατηρείται επίσης, αλλά ισο-
δυναμεί με μικρότερο αριθμό Kg απ’ ό,τι στον ΣΔ τύ-
που 1 και δεν είναι ραγδαία. Πολλές φορές η διάγνωση 
καθυστερεί, γιατί οι παχύσαρκοι ασθενείς –ιδίως 
γυναίκες– μένουν ευχαριστημένοι που χάνουν βάρος, 
υποθέτοντας ότι αυτό οφείλεται στις διαιτητικές τους 
προσπάθειες. H όρεξη των ασθενών είναι φυσιολογική 
ή συνήθως αυξημένη. H υπερορεξία διορθώνεται με 
τη ρύθμιση του διαβήτη. Συμπτώματα αρκετά συχνά 
στους υπερήλικες διαβητικούς είναι το αίσθημα ζά-
λης6 και η αστάθεια στη βάδιση·  δεν είναι εύκολο να 
διευκρινιστεί, όμως, αν είναι συμπτώματα του διαβήτη 

ή αποτελούν αφορμή για τη διάγνωση. Oι ασθενείς 
συχνά αισθάνονται μυϊκή αδυναμία και έλλειψη ενερ-
γητικότητας. Tη μυϊκή αδυναμία αισθάνονται ιδιαίτερα 
οι υπερήλικες.7

Oι αιδοιοκολπίτιδες είναι συχνό σύμπτωμα, ιδίως 
σε μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.8 H αιτιολογία της 
αιδοιοκολπίτιδας δεν είναι απόλυτα διευκρινισμένη, 
ενώ σε ποσοστό περίπου 50% συνυπάρχει μυκητίαση 
από Candida albicans ή άλλους μύκητες.9 Όταν δεν συ-
νυπάρχει μυκητίαση ή μικροβιακός παράγοντας, η αι-
δοιοκολπίτιδα υποχωρεί με τη ρύθμιση του διαβήτη.1 
H σακχαρουρία σε συνδυασμό με την υπεργλυκαιμία 
είναι πιθανό να ευθύνονται για τη δημιουργία αιδοιο-
κολπίτιδας, γιατί σακχαρουρία χωρίς υπεργλυκαιμία σε 
περιπτώσεις “νεφρικού διαβήτη” δεν δημιουργεί αι-
δοιοκολπίτιδα.1 Στους άνδρες είναι συχνές οι βαλανο-
ποσθίτιδες, ιδίως αν έχουν στενή πόσθη.10 H φίμωση 
είναι συχνό επακόλουθο των βαλανοποσθιτίδων. Tη 
διάγνωση του διαβήτη υποδεικνύει συχνά ο γυναικο-
λόγος ή ο δερματολόγος. Σε περιπτώσεις αιδιοκολπίτι-
δας και βαλανοποσθίτιδας ο ιατρός πρέπει πάντοτε να 
ζητά μέτρηση σακχάρου στο αίμα και γενική εξέταση 
ούρων.

Oρισμένοι ασθενείς παραπονούνται για διαταραχές 
της όρασης που οφείλονται σε διαθλαστικές ανωμαλί-
ες των φακών των οφθαλμών. Aυτές δημιουργούνται 
από τις ωσμωτικές επιδράσεις που προκαλεί η σημα-
ντική υπεργλυκαιμία και που πριν από τη διάγνωση 
είναι τέτοιες, ώστε να δημιουργούν μυωπική όραση.

πίνακας 5.2 Συμπτώματα ή ευρήματα των διαβητικών επιπλοκών που μπορεί να οδηγήσουν στη διάγνωση διαβή-
τη που υπήρχε αδιάγνωστος από πολλά χρόνια.

Ù›· Ô˘ Ô‰ËÁÂ› ÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹ ÛÙÔÓ ÁÈ·ÙÚfi.1 T· Û˘ÌÙÒÌ·Ù·
ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Á›ÓÔÓÙ·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ· fiÛÔ Î·ı˘ÛÙÂÚÂ› Ë ‰È¿-
ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË, ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È Î·È ·fi ÙÈ˜ ‰È·ÈÙË-
ÙÈÎ¤˜ Û˘Ó‹ıÂÈÂ˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ. ŒÙÛÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ÙÚÒÓÂ
ÁÏ˘Î¿ ‹ ÁÂÓÈÎ¿ ÔÏÏÔ‡˜ ˘‰·Ù¿ÓıÚ·ÎÂ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ·
Û˘ÌÙÒÌ·Ù·. H ÔÏ˘Ô˘Ú›·, Ë Ó˘ÎÙÔ˘Ú›· Î·È Ë ÍËÚÔÛÙÔ-
Ì›· Â›Ó·È Ù· Û˘¯ÓfiÙÂÚ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È
¿ÓÙ· ¤ÁÎ·ÈÚ· ·ÓÙÈÏËÙ¿. H ÔÏ˘Ô˘Ú›· ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È,
fiÙ·Ó Ô Ô˘‰fi˜ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÁÏ˘Îfi˙Ë˜ Â›Ó·È ˘„ËÏfi˜. MÂ ÙË Ì¤-
ıÔ‰Ô ÙÔ˘ ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌÈÎÔ‡ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ (clamp) ÛÂ 25 ¿-
ÙÔÌ· ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ Ô Ô˘‰fi˜ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÁÏ˘Îfi˙Ë˜ ‹Ù·Ó Â‡-
ÚÔ˘˜ ·fi 112 ¤ˆ˜ 221 mg/dl.5

H ·ÒÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Â›ÛË˜, ·ÏÏ¿ ÈÛÔ‰˘-
Ó·ÌÂ› ÌÂ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi ÎÈÏÒÓ ·fi fi,ÙÈ ÛÙÔÓ ™¢ Ù‡-
Ô˘ 1 Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ú·Á‰·›·. ¶ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Ë ‰È¿ÁÓˆÛË
Î·ı˘ÛÙÂÚÂ›, ÁÈ·Ù› ÔÈ ·¯‡Û·ÚÎÔÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ —È‰›ˆ˜ Á˘-
Ó·›ÎÂ˜— Ì¤ÓÔ˘Ó Â˘¯·ÚÈÛÙËÌ¤ÓÔÈ Ô˘ ¯¿ÓÔ˘Ó ‚¿ÚÔ˜, ˘-
Ôı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ùfi ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÙÈ˜ ‰È·ÈÙËÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜
ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜. H fiÚÂÍË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹ ‹
Û˘Ó‹ıˆ˜ ·˘ÍËÌ¤ÓË. H ˘ÂÚÔÚÂÍ›· ‰ÈÔÚıÒÓÂÙ·È ÌÂ ÙË
Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË. ™˘ÌÙÒÌ·Ù· ·ÚÎÂÙ¿ Û˘¯Ó¿ ÛÙÔ˘˜
˘ÂÚ‹ÏÈÎÂ˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ Â›Ó·È ÙÔ ·›ÛıËÌ· ˙¿ÏË˜,6 Î·È Ë
·ÛÙ¿ıÂÈ· ÛÙË ‚¿‰ÈÛËØ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓÈÛÙÂ›
fiÌˆ˜ ·Ó Â›Ó·È Û‡ÌÙÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·-
ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË. OÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ Û˘¯Ó¿ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È
Ì˘˚Î‹ ·‰˘Ó·Ì›· Î·È ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÓÂÚÁËÙÈÎfiÙËÙ·˜. TË Ì˘˚Î‹
·‰˘Ó·Ì›· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ ˘ÂÚ‹ÏÈÎÂ˜.7

OÈ ·È‰ÔÈÔÎÔÏ›ÙÈ‰Â˜ Â›Ó·È Û˘¯Ófi Û‡ÌÙˆÌ·, È‰›ˆ˜ ÛÂ
ÌÂÙ·ÂÌÌËÓÔ·˘ÛÈ·Î¤˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜.8 H ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· ÙË˜ ·È-
‰ÔÈÔÎÔÏ›ÙÈ‰·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓÈÛÌ¤ÓË, ÛÂ
ÔÛÔÛÙfi ÂÚ›Ô˘ 50% Û˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ Ì˘ÎËÙ›·ÛË ·fi
Candida albicans ‹ ¿ÏÏÔ˘˜ Ì‡ÎËÙÂ˜.9 ŸÙ·Ó ‰ÂÓ Û˘Ó˘¿Ú-
¯ÂÈ Ì˘ÎËÙ›·ÛË ‹ ÌÈÎÚÔ‚È·Îfi˜ ·Ú¿ÁˆÓ, Ë ·È‰ÔÈÔÎÔÏ›ÙÈ-

‰· ˘Ô¯ˆÚÂ› ÌÂ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË.1 H Û·Î¯·ÚÔ˘-
Ú›· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ ÙËÓ ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌ›· Â›Ó·È Èı·Ófi Ó·
Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·È‰ÔÈÔÎÔÏ›ÙÈ‰·˜, ÁÈ·Ù›
Û·Î¯·ÚÔ˘Ú›· ¯ˆÚ›˜ ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌ›· ÛÂ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ “ÓÂ-
ÊÚÈÎÔ‡ ‰È·‚‹ÙË” ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ·È‰ÔÈÔÎÔÏ›ÙÈ‰·.1

™ÙÔ˘˜ ¿Ó‰ÚÂ˜ Â›Ó·È Û˘¯Ó¤˜ ÔÈ ‚·Ï·ÓÔÔÛı›ÙÈ‰Â˜, È‰›ˆ˜
·Ó ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂÓ‹ fiÛıË.10 H Ê›ÌˆÛË Â›Ó·È Û˘¯Ófi Â·Îfi-
ÏÔ˘ıÔ ÙˆÓ ‚·Ï·ÓÔÔÛıÈÙ›‰ˆÓ. TË ‰È¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË
˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Û˘¯Ó¿ Ô Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ˜ ‹ Ô ‰ÂÚÌ·ÙÔÏfiÁÔ˜. 

OÚÈÛÌ¤ÓÔÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ ·Ú·ÔÓÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ‰È·Ù·Ú·¯¤˜
ÙË˜ fiÚ·ÛË˜ Ô˘ ÔÊÂ›ÏÔÓÙ·È ÛÂ ‰È·ıÏ·ÛÙÈÎ¤˜ ·ÓˆÌ·Ï›Â˜
ÙˆÓ Ê·ÎÒÓ ÙˆÓ ÔÊı·ÏÌÒÓ. A˘Ù¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi
ÙÈ˜ ˆÛÌˆÙÈÎ¤˜ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ÚÔÎ·ÏÂ› Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ˘-
ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌ›· Î·È Ô˘ ÚÈÓ ·fi ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË, Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ-
Â˜, ÒÛÙÂ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì˘ˆÈÎ‹ fiÚ·ÛË.

™‡ÌÙˆÌ· ™¢ Ù‡Ô˘ 2 Â›Ó·È Î·È Ë ÌÂÙ·ÁÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ ˘-
ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·.11,12 T· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÙË˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ ÂÌ-
Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È 3-5 ÒÚÂ˜ ÌÂÙ¿ Ù· ÁÂ‡Ì·Ù· Î·È Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi
Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Úfi‰ÚÔÌË ÎÏÈÓÈÎ‹ ÂÎ‰‹ÏˆÛË ‰È·‚‹ÙË. OÈ
·ÛıÂÓÂ›˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ·›ÛıËÌ· Â›Ó·˜, ÙÚfiÌÔ, ·‰˘Ó·Ì›·,
Â˘ÂÚÂıÈÛÙfiÙËÙ· Î·È ÂÊ›‰ÚˆÛË. H Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜ “ÌÂÙ·-
ÁÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ ‹ ·ÓÙÈ‰Ú·ÛÙÈÎ‹˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜”, fiˆ˜ Â›-
ÛË˜ ·ÔÎ·ÏÂ›Ù·È, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ ÔÛÔÛÙfi 30-75% ÙˆÓ
ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ™¢ Ù‡Ô˘ 2.1 £ÂˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ·ÈÙ›· ÙË˜ ˘Ô-
ÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ Â›Ó·È Ë Î·ı˘ÛÙÂÚËÌ¤ÓË ·ÏÏ¿ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎ‹ ¤Î-
ÎÚÈÛË ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜.12 H ‰ÔÎÈÌ·Û›· ·ÓÔ¯‹˜ ÁÏ˘Îfi˙Ë˜
(¢A°) ÌÂ Î·ı˘ÛÙÂÚËÌ¤ÓÂ˜ ·ÈÌÔÏË„›Â˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·-
fi Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹ ÙÈÌ‹ ÁÏ˘Îfi˙Ë˜ ÚÈÓ ·fi ÙË Ï‹„Ë ÙË˜
ÁÏ˘Îfi˙Ë˜, ·˘ÍËÌ¤ÓË ÙÈÌ‹ ÛÙ· 60 min, ·ÏÏ¿ ¤ÓÙÔÓË ÙÒ-
ÛË ÙË˜ ÙÈÌ‹˜ ÙË˜ ÁÏ˘Îfi˙Ë˜ ÛÙ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÌÂÙ·Í‡ 3Ë˜ Î·È
5Ë˜ ÒÚ·˜.11

¶¿ÓÙˆ˜ ·ÏÈfiÙÂÚ· ¤ÁÈÓÂ Î·Ù¿¯ÚËÛË ÛÙË ‰È¿ÁÓˆÛË
ÙË˜ ÌÂÙ·ÁÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ Î·È Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë
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Kαταρράκτης Aισθητικές διαταραχές
Aµφιβληστροειδοπάθεια Mυϊκές ατροφίες
Παραλύσεις οφθαλµοκινητικών νεύρων Oρθοστατική υπόταση
∆ευτεροπαθές γλαύκωµα Γεννητική ανικανότητα

Άτονα έλκη
∆ιαβητικές διάρροιες

Oίδηµα ∆ιαλείπουσα χωλότητα
Λευκωµατουρία Γάγγραινα κάτω άκρων
Yπέρταση Iσχαιµική νόσος µυοκαρδίου

Πρόωρη αθηρωµάτωση

Λιποειδική δερµατική νεκροβίωση
∆ακτυλιοειδές κοκκίωµα 
Aιδοιοκολπίτιδες
Bαλανοποσθίτιδες
Mυκητιάσεις

πίνακας 5.2  Συµπτώµατα ή ευρήµατα των διαβητικών επιπλοκών που µπορεί να οδηγήσουν στη διάγνωση διαβή-
τη που υπήρχε αδιάγνωστος από πολλά χρόνια.

Aπό οφθαλµούς Aπό νευρικό σύστηµα

Aπό νεφρούς

Aπό δέρµα

από αρτηρίες
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Σύμπτωμα ΣΔ τύπου 2 είναι και η μεταγευματική 
υπογλυκαιμία.11,12 Tα συμπτώματα της υπογλυκαιμίας 
εμφανίζονται 3-5 ώρες μετά τα γεύματα και είναι δυ-
νατόν να αποτελούν πρόδρομη κλινική εκδήλωση δια-
βήτη. Oι ασθενείς εμφανίζουν αίσθημα πείνας, τρόμο, 
αδυναμία, ευερεθιστότητα και εφίδρωση. H συχνότη-
τα της “μεταγευματικής ή αντιδραστικής υπογλυκαιμί-
ας”, όπως επίσης αποκαλείται, αναφέρεται σε ποσοστό 
30-75% των περιπτώσεων ΣΔ τύπου 2.1 Θεωρείται ότι 
αιτία της υπογλυκαιμίας είναι η καθυστερημένη αλλά 
υπερβολική έκκριση ινσουλίνης.12 H δοκιμασία ανο-
χής γλυκόζης (ΔAΓ) με καθυστερημένες αιμοληψίες 
χαρακτηρίζεται από φυσιολογική τιμή γλυκόζης πριν 
από τη λήψη της γλυκόζης, αυξημένη τιμή στα 60 min, 
αλλά έντονη πτώση της τιμής της γλυκόζης στα δείγ-
ματα μεταξύ 3ης και 5ης ώρας.11

Πάντως, παλαιότερα είχε γίνει κατάχρηση στη διά-
γνωση της μεταγευματικής υπογλυκαιμίας και φαίνεται 
ότι η πραγματική συχνότητά της είναι πολύ μικρότερη.

H διάγνωση του ΣΔ μπορεί να σχετίζεται με μία από 
τις παρακάτω περιπτώσεις:

1) Ύπαρξη συμπτωμάτων διαβήτη.
2) Tυχαία εξέταση αίματος ή ούρων.
3) Eπιδημιολογική έρευνα.
4) Ύπαρξη συμπτωμάτων διαβητικών επιπλοκών. 
5) Διενέργεια δοκιμασίας ανοχής γλυκόζης.
H υπόνοια διαβήτη ξεκινά από τα συμπτώματα της 

νόσου και επιβεβαιώνεται με εξέταση του σακχάρου 
στο αίμα. H εξέταση των ούρων δεν αρκεί για τη διά-
γνωση, γιατί πολλές φορές υπάρχει γλυκοζουρία χωρίς 
υπεργλυκαιμία, ή και το αντίθετο. Συχνότερη αιτία 
ανεύρεσης γλυκοζουρίας χωρίς σακχαρώδη διαβήτη 
είναι η νεφρική γλυκοζουρία (νεφρικός διαβήτης) και 
η γλυκοζουρία κύησης. H διάγνωση του ΣΔ από τα συ-
μπτώματα των διαβητικών επιπλοκών είναι συχνότερη 

σε άτομα που είναι τελείως ανενημέρωτα για τον ΣΔ 
και τα συμπτώματά του και αφορά συνήθως τον ΣΔ 
τύπου 2. Eπειδή τα συμπτώματα του ΣΔ τύπου 2 δεν 
είναι πάντοτε έντονα, δεν είναι σχεδόν ποτέ γνωστή η 
έναρξη της διαβητικής διαταραχής σε αυτήν την ομά-
δα των διαβητικών. Tα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί 
ο αριθμός των ασθενών που προσέρχονται με ταυ-
τόχρονη διάγνωση διαβήτη και χρόνιων επιπλοκών, 
γεγονός που οφείλεται στην καλύτερη ενημέρωση του 
κόσμου με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Mετά τα όσα αναφέρθηκαν για την αιτιολογία και την 
κλινική εικόνα των δύο κύριων μορφών του ΣΔ, στον 
πίνακα 5.3 παρατίθενται τα κλινικά χαρακτηριστικά και 
οι διαφορές του ΣΔ τύπου 1 από τον ΣΔ τύπου 2.

Tη διάγνωση ΣΔ τύπου 1 βραδείας εισβολής πρέπει 
να υποπτευθούμε, όταν πρόκειται για άτομα ηλικίας 
35-45 ετών, κατά προτίμηση γυναίκες, με οικογενειακό 
αναμνηστικό άλλων αυτοανοσοποιητικών νοσημάτων 
(λεύκη, θυρεοειδοπάθειες, αναιμία Biermer, νόσος του 
Addison) και βραδεία εξέλιξη του διαβήτη που μέσα 
σε διάστημα συνήθως 2-5 ετών αποκαλύπτεται ότι 
είναι ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης. Tα άλλα αυτοα-
νοσοποιητικά νοσήματα μπορεί να προϋπάρχουν ή να 
ακολουθούν μετά τη διάγνωση του διαβήτη.

Υπέρ της διάγνωσης διαβήτη τύπου MODY συνη-
γορεί η γνώση ισχυρού κληρονομικού αναμνηστικού, 
κατά προτίμηση σε τρεις γενεές, προσβολή του 50% 
των μελών των οικογενειών, η δυνατότητα να μην 
κάνουν ινσουλινοθεραπεία στα πρώτα 4-5 χρόνια, η 
έλλειψη αρχικής κετώσεως, το κανονικό βάρος, συ-
νήθως, των ασθενών και ο πολύ ήπιος διαβήτης και η 
ευαισθησία στις σουλφονυλουρίες.

Aπό τους μη παχύσαρκους διαβητικούς με διάγνω-
ση ΣΔ τύπου 2 ένα ποσοστό είναι MODY και ένα άλλο 
ποσοστό είναι βραδείας εξέλιξης ΣΔ τύπου 1. Σπανι-

µ¿ÚÔ˜ ªÂÈˆÌ¤ÓÔ º˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi

∏ÏÈÎ›· ‰È¿ÁÓˆÛË˜* <30 ÂÙÒÓ >40 ÂÙÒÓ

∂ÈÛ‚ÔÏ‹ ∞fiÙÔÌË µ·ıÌÈ·›·

∫ÂÙÔÓ·ÈÌ›· ¡·È Ÿ¯È

ŒÎÎÚÈÛË ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ ªË‰·ÌÈÓ‹ ¶·ıÔÏÔÁÈÎ‹

ª¿˙· µ-Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ <10% ª¤ÙÚÈ· ÌÂÈˆÌ¤ÓË

∞˘ÙÔ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· ¡·È Ÿ¯È

HLA Û˘Û¯¤ÙÈÛË DR3, DR4, DQ2, DQ8 ∫·ÌÌ›·

£ÂÚ·Â›· πÓÛÔ˘Ï›ÓË ¢ÈÛÎ›·

∂˘·ÈÛıËÛ›· ÛÂ π¡™ ÎÊ ªÂÈˆÌ¤ÓË

*™¯ÂÙÈÎ‹ ·Í›·

›Ó·Î·˜ 5.3  Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô Î‡ÚÈˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ‰È·‚‹ÙË

∆‡Ô˜ 1 ∆‡Ô˜ 2

πίνακας 5.1.3 Χαρακτηριστικά των δύο κύριων μορφών διαβήτη.

(συνήθως) (συνήθως)

ή αυξημένο

ινσουλινη
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ότερα μπορεί να είναι δευτεροπαθής παγκρεατικός 
διαβήτης.

 Συμπτώματα διαβητικών επιπλοκών
Aπό τους οφθαλμούς. Συχνά η εμφάνιση καταρράκτη 
αναγκάζει τον άρρωστο να προσφύγει στον γιατρό. 
Aυτό παρατηρείται κυρίως στον βραδείας εξέλιξης κα-
ταρράκτη των διαβητικών τύπου 2. Tαχεία δημιουργία 
καταρράκτη παρατηρείται σε ατελώς θεραπευόμενες 
περιπτώσεις ΣΔ τύπου 1.13

Aιφνίδια απώλεια όρασης σε έναν οφθαλμό, λόγω 
αιμορραγίας μέσα στο υαλοειδές με ή χωρίς δευτερο-
παθές γλαύκωμα, αποτελεί σύμπτωμα μακροχρόνιου 
διαβήτη και είναι απίθανο να αποτελέσει αιτία διάγνω-
σης. Πρώιμη επιπλοκή διαβήτη είναι η διπλωπία από 
προσβολή κρανιακών νεύρων (III, VI και σπανιότερα IV 
συζυγίας) ως συνέπεια νευροπάθειας ή αγγειοπάθειας 
των μικρών αγγείων των νεύρων. Aυτές οι παραλύσεις 
συμβαίνουν συνήθως μετά την ηλικία των 50 ετών και 
τρομοκρατούν τους ασθενείς, οι οποίοι καταφεύγουν 
γρήγορα στον γιατρό. Oι ασθενείς αυτοί συχνά είναι 
επίσης υπερτασικοί και έχουν υψηλό αιματοκρίτη.14

Aπό το νευρικό σύστημα. Συχνά σε μη θεραπευό-
μενους ασθενείς υπάρχουν παραισθησίες στα χέρια 
και τα πόδια, ακόμη και χωρίς άλλα σημεία νευροπά-
θειας. Tα συμπτώματα αυτά παρέρχονται με υποβολή 
των ασθενών σε θεραπεία. Eπώδυνα κάτω άκρα και 
παραισθησίες με “αίσθηση βαδίσματος πάνω σε βαμ-
βακοτάπητα” μπορεί να είναι το κύριο σύμπτωμα σε 
διαβητικούς τύπου 2.15

H ύπαρξη συμπτωμάτων νευροπάθειας του αυτόνο-
μου νευρικού συστήματος, π.χ. κυστικών διαταραχών 
(επίσχεση ούρων ή ακράτεια) και σεξουαλικής ανι-
κανότητας, αποτελεί συχνά λόγο διάγνωσης διαβήτη 
αλλά και λανθασμένης διάγνωσης προστατισμού. Kρί-
σεις εφίδρωσης κατά τη διάρκεια γεύματος που περι-
έχει γευστικές τροφές και ιδίως τυρί μπορεί να αναφέ-
ρουν μερικοί ασθενείς με νευροπάθεια του ΦNΣ. Zάλη 
από ορθοστατική υπόταση είναι συχνό φαινόμενο 
στους ασθενείς αυτούς. Σειρά από κλινικές δοκιμασίες 
έχουν περιγραφεί για τη διάγνωση της νευροπάθειας 
του αυτόνομου νευρικού συστήματος (βλ. Kεφ. 8.4).16,17

Aπό τους νεφρούς. H διαβητική νεφροπάθεια εμ-
φανίζεται μόνο ύστερα από αρκετά χρόνια διαβήτη 
και κατά συνέπεια σπάνια αποτελεί την αιτία της ανα-
κάλυψής του. Aντίθετα, λοιμώξεις του ουροποιητικού 
αποτελούν αιτία εξέτασης ούρων και αποκάλυψης δια-
βήτη, ο οποίος εξάλλου παροξύνεται κατά τη διάρκεια 
της λοίμωξης. Στον διαβήτη, εκτός από την κλασική 
πυελονεφρίτιδα, μπορεί να αναπτυχθεί οξεία θηλαία 
νέκρωση, η οποία εκδηλώνεται ως βαριά μορφή πυ-
ελονεφρίτιδας, με ολιγουρία και ουραιμία. Mπορεί, 
όμως, η διάγνωση της θηλαίας νέκρωσης να αποτελέ-

σει, σε ανύποπτο χρόνο, τυχαίο ακτινολογικό εύρημα. 
Στις περιπτώσεις αυτές η αναζήτηση του διαβήτη οδη-
γεί στη διάγνωσή του.18

Aπό τις αρτηρίες. Oι διαβητικοί έχουν προδιάθεση 
για αρτηριοσκλήρυνση και αθηρωμάτωση, γι’ αυτό και 
εμφανίζουν συχνότερα από τον υπόλοιπο πληθυσμό 
στεφανιαία νόσο, εγκεφαλικά επεισόδια και περιφερι-
κή αγγειοπάθεια. Aρκετά συχνά ο διαβήτης ανακαλύ-
πτεται για πρώτη φορά σε ασθενείς που εμφανίζουν 
διαλείπουσα χωλότητα ή γαγγραινώδεις αλλοιώσεις 
στα δάκτυλα των ποδιών.1

Aπό το δέρμα. H λιποειδική δερματική νεκροβί-
ωση και το δακτυλιοειδές κοκκίωμα είναι επιπλοκές 
που μπορεί να προηγούνται της κλινικής εκδήλωσης 
του διαβήτη. Τον ασθενή ενδέχεται να τον δει αρχικά 
δερματολόγος, ο οποίος οφείλει να ζητήσει εξέταση 
αίματος για σάκχαρο προς αποκλεισμό ή διάγνωση 
διαβήτη.19 Aν η εξέταση δεν είναι διαγνωστική, πρέπει 
να γίνει δοκιμασία ανοχής γλυκόζης. Άλλες δερματι-
κές επιπλοκές (πομφολύγωση, σκλήρυνση δέρματος) 
μπορεί επίσης να υπάρχουν με αδιάγνωστο ακόμη τον 
διαβήτη.

 H κλινική εξέταση του διαβητικού
H κλινική εξέταση του διαβητικού δεν διαφέρει ουσι-
ωδώς από την εξέταση παθολογικού ασθενούς. Aπλώς 
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμένα σημεία της 
κλινικής εξέτασης, λόγω της αυξημένης πιθανότητας 
ανακάλυψης παθολογικών ευρημάτων τα οποία είναι 
συνέπεια της πρωτοπαθούς νόσου.

Γενική επισκόπηση. Παρατηρούμε τη θρέψη και με-
τρούμε το ύψος και το βάρος του ασθενούς. Mε τις 
δύο αυτές παραμέτρους βρίσκουμε το δείκτη μάζας 
σώματος (ΔMΣ) που προκύπτει από τον λόγο του 
βάρους σε Kg δια του ύψους εις το τετράγωνο. Τα 
ανώτερα φυσιολογικά όρια είναι 24 για τους άνδρες 
και 26 για τις γυναίκες. Όταν προκύπτει ΔMΣ μεγαλύ-
τερος από αυτές τις τιμές, υπάρχει σωματικό βάρος 
αυξημένο κατά 20% και πλέον του ιδανικού. Mετρούμε 
επίσης τις περιμέτρους στο ύψος των λαγονίων ακρο-
λοφιών και της μέσης στο ύψος του 12ου θωρακικού 
σπονδύλου, για να υπολογίσουμε τον λόγο περιμέτρου 
μέσης και λαγόνων (waist to hip ratio).20 H τιμή που 
προκύπτει, αν είναι μεγαλύτερη του 1,0 για άνδρες και 
0,85 για γυναίκες, θεωρείται παθολογική, δεδομένου 
ότι η αύξηση του κοιλιακού λίπους έχει συσχετιστεί 
με διαβήτη και αντίσταση των ιστών στη δράση της 
ινσουλίνης που προδιαθέτει σε διαβήτη.21-23

 Δεν παραλείπουμε να ρωτήσουμε τον ασθενή για 
μεταβολές του βάρους του στο πρόσφατο παρελθόν, 
ώστε να εκτιμήσουμε την παρούσα κατάσταση συ-
γκριτικά. 
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Eπισκοπούμε τα κάτω άκρα για την ανεύρεση ση-
μείων κακής κυκλοφορίας (χρώμα δέρματος, έλλειψη 
τριχώσεως δακτύλων), καθώς και για την ανεύρεση 
σημείων νευροπάθειας (νευροπαθητικά έλκη, παρα-
μόρφωση αρθρώσεων, αρθροπάθεια Charcot). Aναζη-
τούμε την ύπαρξη δερματικών βλαβών, νεκροβίωσης, 
ατροφικών διαβητικών κηλίδων και εξανθηματικών 
ξανθωμάτων. Eπισκοπούμε τα νύχια και τους επι-
πεφυκότες για την ύπαρξη αναιμίας, η οποία στους 
διαβητικούς με μακροχρόνιο διαβήτη μη ρυθμιζό-
μενο ικανοποιητικά οφείλεται συνήθως σε διαβητική 
νεφροπάθεια. Δεν παραλείπουμε, επίσης, να αναζη-
τήσουμε την ύπαρξη σημείων αφυδάτωσης (σπαργή 
δέρματος και εξέταση στοματικού βλεννογόνου). Kατά 
την επισκόπηση του στόματος παρατηρούμε τα ούλα 
και την κατάσταση των οδόντων, δεδομένου ότι σε 
αρρύθμιστους διαβητικούς είναι συχνές οι παροδο-
ντοπάθειες.24 Xρήσιμη πληροφορία για την προγενέ-
στερη κακή ρύθμιση του διαβήτη και την προδιάθεση 
για χρόνιες επιπλοκές δίνει η επισκόπηση των χεριών 
σε “θέση προσευχής” που αποκαλύπτει τη διαβητική 
χειροαρθροπάθεια. Oι άρρωστοι που εμφανίζουν 
δύσκαμπτα δάκτυλα δεν μπορούν να τα ενώσουν και 
παρατηρούμε να παραμένει μεταξύ των δακτύλων 
άνοιγμα. H κατάσταση αυτή οφείλεται σε παθολογική 
άθροιση κολλαγόνου.25,26

Eξέταση κυκλοφορικού. Eξετάζουμε την καρδιά και 
ψηλαφούμε τις αρτηρίες των άκρων ποδών (ραχιαία 
ποδός, οπισθία κνημιαία), αναζητούμε την ύπαρ-
ξη φυσημάτων υπεράνω των μηριαίων αρτηριών, 
αναζητούμε την ύπαρξη καρδιακών οιδημάτων και 
καταγράφουμε τους χαρακτήρες αυτών. Eξετάζουμε 
τη θερμοκρασία και τη χροιά των άκρων των ποδιών. 
Διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δύο ποδιών συνη-
γορεί για κακή κυκλοφορία στο ψυχρότερο. H χροιά 
των ποδιών επί κακής κυκλοφορίας δύναται να είναι 
ωχρή ή ερυθροκύανη. Eνίοτε διαπιστώνεται η ύπαρξη 
γάγγραινας σε έναν ή περισσότερους δακτύλους. Mε-
τράμε την αρτηριακή πίεση σε ύπτια και όρθια θέση. 
H ανεύρεση ορθοστατικής υπότασης και πίεσης, μόλις 
ξαπλώσει ο ασθενής, οφείλεται συχνά σε νευροπάθεια. 
Aσθενείς άνω των 35 ετών πρέπει να υποβάλλονται σε 
HKΓ έλεγχο. Σε υπόνοια περιφερικής αγγειοπάθειας 
μετρούμε την αρτηριακή πίεση στα σφυρά και τον 
βραχίονα και υπολογίζουμε τον σφυροβραχιόνιο δεί-
κτη.

Eξέταση νεφρών. Aναζητούμε την ύπαρξη αναιμίας 
και νεφρικών οιδημάτων. Σε ασθενείς με λίγα χρόνια 
διαβήτη, αλλά τουλάχιστον περισσότερα από πέντε, 
γίνεται μια φoρά ετησίως αναζήτηση μικρολευκωματι-
νουρίας.27,28

H εξέταση των ούρων για λεύκωμα αποτελεί ρουτί-

να στην εξέταση διαβητικών ασθενών με εκδηλωμένη 
νεφροπάθεια. Συχνά διαπιστώνεται η ύπαρξη οιδήμα-
τος κάτω άκρων τις πρώτες ημέρες της θεραπείας δια-
βητικής κετοξέωσης ή πρωτοδιαγνωσθέντος διαβήτη. 
Tο οίδημα αυτό παρέρχεται μέσα σε λίγες ημέρες και 
οφείλεται σε αύξηση της διαπερατότητας των τριχοει-
δών, σε αύξηση του όγκου πλάσματος και σε κατακρά-
τηση νατρίου από τους νεφρούς.29

H ανεύρεση λευκωματουρίας και οιδήματος με ή χω-
ρίς υπέρταση είναι δυνατόν να οφείλεται σε διαβητική 
νεφροπάθεια. H στένωση των νεφρικών αρτηριών, 
λόγω αθηρωμάτωσης, είναι ένα ενδεχόμενο και σε αν-
θεκτική υπέρταση πρέπει να γίνεται η σχετική διερεύ-
νηση. H εργαστηριακή έρευνα, όταν υπάρχει υπόνοια 
νεφροπάθειας, περιλαμβάνει ποσοτικό προσδιορισμό 
του λευκώματος των ούρων και προσδιορισμούς ου-
ρίας, κρεατινίνης, ουρικού οξέος, λευκωμάτων και χο-
ληστερόλης στο πλάσμα. H ενδοφλέβια πυελογραφία 
σπάνια απαιτείται και, αν αποφασιστεί, χρειάζεται προ-
σοχή για να μην προκληθεί οξεία νεφρική ανεπάρκεια 
από τη χορήγηση του σκιαστικού. 

Eξέταση πεπτικού. Aναζητούμε την ύπαρξη ηπατομε-
γαλίας. Tο ήπαρ είναι συχνά διογκωμένο και μαλθακής 
σύστασης, λόγω της λιπώδους διήθησης επί μη ρυθ-
μιζόμενου διαβήτη.30 Σε σχετικά σπάνιες περιπτώσεις 
το λιπώδες ήπαρ εξελίσσεται σε στεατοηπατίτιδα και 
τελικά σε κίρρωση. H ανεύρεση διογκωμένου ήπατος 
μετά μελαγχρώσεως και ατροφίας όρχεων συνηγορεί 
έντονα υπέρ της ύπαρξης αιμοχρωμάτωσης,  μιας πά-
θησης η οποία προσβάλλοντας το πάγκρεας προκαλεί 
διαβήτη.31

Eξέταση νευρικού. Eπισκοπούμε τη θρέψη των μυών 
και εξετάζουμε τα τενόντια αντανακλαστικά με ιδι-
αίτερη έμφαση στα αχίλλεια, τα οποία καταργούνται 
όταν υπάρχει αισθητική νευροπάθεια. Eξετάζουμε 
την επιπολής και εν τω βάθει αισθητικότητα με τη 
χρήση διαπασών ή ειδικού οργάνου (βιοθεσιόμετρο). 
Eξετάζουμε επίσης τα κρανιακά νεύρα και τα αντανα-
κλαστικά της κόρης. Δεν παραλείπουμε την πρόκλη-
ση του βολβοσυραγγώδους αντανακλαστικού, όταν 
έχουμε υπόνοια σεξουαλικής ανικανότητας. Pωτάμε 
τον ασθενή για την ύπαρξη διαταραχών εφίδρωσης 
και εξετάζουμε τα νευροφυτικά αντανακλαστικά του 
κυκλοφορικού συστήματος (Valsalva κ.λπ.).17,33 Aναζη-
τούμε, επίσης, την ύπαρξη ορθοστατικής υπότασης. 
Eπισκοπούμε με προσοχή την ύπαρξη τροφικών νευ-
ροπαθητικών ελκών, την ύπαρξη παραμορφωμένων 
αρθρώσεων ή αρθροπάθειας του Charcot. Aν βρεθούν 
σημεία νευροπάθειας, η έρευνα μπορεί να συμπληρω-
θεί με ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο και ειδικά τεστ για 
νευροπάθεια ΑΝΣ.15

Eξέταση πνευμόνων. Eκτός της κλινικής εξέτασης των 
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πνευμόνων απαιτείται, τουλάχιστον σε ασθενείς με με-
γάλη απώλεια βάρους κατά τη διάγνωση του διαβήτη, 
η διενέργεια ακτινογραφίας θώρακα.

Eξέταση οφθαλμών. Eξετάζουμε αρχικά τον οφθαλ-
μικό τόνο και στη συνέχεια, μετά την πλήρη διαστολή 
των κορών με μυδριατικό, εξετάζουμε τον φακό (εξ 
αποστάσεως) για την ύπαρξη καταρράκτη και τον 
βυθό για την ύπαρξη διαβητικής αμφιβληστροειδοπά-
θειας. Tα ευρήματα καταγράφονται λεπτομερώς ή/και 
φωτογραφείται ο βυθός για σύγκριση με μελλοντικές 
εξετάσεις.33

Εξέταση μαστών. Σχετικά σπάνια επιπλοκή είναι η 
ινώδης μαστοπάθεια που εμφανίζεται σε γυναικείους 
μαστούς (σπανίως μπορεί να εμφανιστεί και σε άν-
δρες) και πρέπει να γίνεται διαφορική διάγνωση από 
τον καρκίνο του μαστού, φυσικά μόνο ύστερα από βι-
οψία. Αρχικά η επιπλοκή αυτή περιγράφηκε σε άτομα 
με ΣΔ τύπου 1 αλλά αφορά επίσης και  άσθενείς με ΣΔ 
τύπου 2. 34,35

Aναζήτηση θυρεοειδοπάθειας. Eξετάζεται ο θυρεοει-
δής για βρογχοκήλη και γίνεται εργαστηριακός έλεγ-
χος για υπερ- ή υποθυρεοειδισμό, λόγω της συχνής 
συνύπαρξης των παθήσεων αυτών με ΣΔ τύπου 1. Η 
εμφάνιση υπερθυρεοειδισμού δυσχεραίνει τη ρύθμιση 
του διαβήτη και δεν πρέπει να διαλάθει η διάγνωση.36
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6.1 
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 6.1.1  H δίαιτα του διαβητικού 
Δ. Καραμήτσος

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια σχετικά σύντομη πα-
ρουσίαση των βασικών αρχών διατροφής των διαβητι-
κών ασθενών, οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται, ώστε 
να προκύπτουν στη ρύθμιση του διαβήτη τα καλύτερα 
κατά το δυνατόν αποτελέσματα. Όλοι συμφωνούν ότι 
δεν είναι δυνατόν να ρυθμιστεί ο διαβήτης οποιου-
δήποτε ασθενούς χωρίς ένα πρόγραμμα διατροφής. 
Eνώ, όμως, όλοι αποδέχονται αυτή τη γενική αρχή, δεν 
υπάρχει ενιαίος και κοινώς αποδεκτός τρόπος λειτουρ-
γίας του γιατρού ή της διαιτολόγου στη χορήγηση 
των διαιτητικών οδηγιών. Aπό κέντρο σε κέντρο και 
από κλινική σε κλινική μπορεί να βρεθούν σημαντικές 
διαφορές μεθοδολογίας, αλλά και θεωρητικών παρα-
δοχών, οι οποίες έχουν την αντίστοιχη υλοποίησή τους 
στην κλινική πράξη. H έλλειψη απόλυτης ομοφωνίας 
στο θέμα της δίαιτας έχει ως αποτέλεσμα να δημοσι-
εύονται συχνά σχετικά άρθρα στα διαβητολογικά και 
διαιτολογικά περιοδικά. Επιπλέον, οι κατευθυντήριες 
οδηγίες για τη διατροφή των διαβητικών ατόμων κατά 
καιρούς μεταβάλλονται. Ωστόσο, παρά τις διαφορές 
και τις μικρές διαφωνίες, είναι παραδεκτό ότι για να 
είναι δυνατόν να τηρηθεί ένα διαιτολόγιο, πρέπει να εί-
ναι εφαρμόσιμο στην πράξη  χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, 
μέσα στο μενού της οικογένειας. Eπιπλέον, με το διαιτο-
λόγιο που έχει στα χέρια του ο διαβητικός δεν πρέπει 
να νιώθει ότι είναι καταδικασμένος στη στέρηση. 

Eίναι απαραίτητο να εξηγήσουμε στον ασθενή ότι:
α) H διατροφή του δεν θα έχει πολλές διαφορές από 

την υγιεινή διατροφή που πρέπει να ακολουθούν όλοι 
οι άνθρωποι. 

β) H ενδεχόμενη λήψη φαρμάκων ή ινσουλίνης δεν 
απαλλάσσει από την ανάγκη εφαρμογής του διαιτολο-
γίου.

γ) Δεν πρέπει να συγκρίνει το δικό του πρόγραμμα 
διατροφής με τα αντίστοιχα άλλων ασθενών.

δ) Πρέπει να ασχοληθεί με τη σωστή εφαρμογή 

του διαιτολογίου και να έχει ορισμένες απαραίτητες 
γνώσεις για τη διατροφή του. H πυραμίδα τροφών 
που έχει ως στόχο να απεικονίσει παραστατικά γενικές 
οδηγίες διατροφής, καθώς και η εικόνα του πιάτου του 
διαβητικού βοηθούν στην εφαρμογή του διαιτολογίου 
(σχήμα 6.1.1.1 και σχήμα 6.1.1.2)

H ανάγκη εξατομικευμένου διαιτολογίου και οδηγιών

O γιατρός ή η διαιτολόγος που δίνει τις διαιτητικές 
οδηγίες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι οι οδηγίες 
τους πρέπει να είναι σε μεγάλο βαθμό εξατομικευμέ-
νες. Tο να δίδεται απλώς ένα τυποποιημένο έντυπο, 
χωρίς να προηγηθεί μία στοιχειώδης διαιτολογική συ-
νέντευξη, είναι λάθος που μπορεί να έχει επιπτώσεις. 
Eίναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη το διαιτολο-
γικό ιστορικό, οι προτιμήσεις και συνήθειες του ασθε-
νούς, οι ιδιαιτερότητες της εργασίας του και η οικογε-
νειακή του κατάσταση, ώστε οι διαιτητικές οδηγίες να 
είναι προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις του και στις 
καθημερινές συνθήκες, οπότε κατά συνέπεια θα είναι 
κατά το δυνατόν περισσότερο εφαρμόσιμες. 

Δεδομένων των παθοφυσιολογικών διαφορών 
μεταξύ των δύο κύριων τύπων διαβήτη, είναι επόμενο 
να υπάρχουν μερικές διαφορές στα γενικά χαρακτη-

6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Û¯‹Ì· 6.1  ∞Ó·ÏÔÁ›Â˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÛÙÔ È¿ÙÔ ÙÔ˘ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡.

·Ù¿ÙÂ˜
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¯ÔÚÙ·ÚÈÎ¿

ÊÚÔ‡Ù·

Û¯‹Ì· 6.2 ∏ ˘Ú·Ì›‰· ÙÚÔÊÒÓ ÁÈ· ÂÔÙÈÎ‹ ÂÍ‹ÁËÛË ÙÚÔÊÒÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ù·Ó·Ï›ÛÎÔÓÙ·È Ï›ÁÔ, Ì¤ÙÚÈ· ‹ ÌÂ ·ÊıÔÓ›·. Œ¯ÂÈ Â-
Ê·ÚÌÔÁ‹ Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÌË ‰È·‚ËÙÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi. ªÂ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÌÔÚÂ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› Î·È ÁÈ· ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓÂ›˜.

§›Ë 
ŒÏ·È·
∑¿¯·ÚË

∫Ú¤·˜
∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ
æ¿ÚÈ
•ËÚ¿ Ê·ÛfiÏÈ·
∞˘Á¿
•ËÚÔ› Î·ÚÔ›

°¿Ï·
°È·Ô‡ÚÙÈ
∆˘Ú›

§·¯·ÓÈÎ¿
∑·Ú˙·‚·ÙÈÎ¿ ºÚÔ‡Ù·

æˆÌ›
¢ËÌËÙÚÈ·Î¿, 
ƒ‡˙È
∑˘Ì·ÚÈÎ¿

ªπ∫ƒ∏ Ãƒ∏™∏

2-3 ª∂ƒπ¢∂™ 2-3 ª∂ƒπ¢∂™

2-4 ª∂ƒπ¢∂™

6-11 ª∂ƒπ¢∂™

3-5 ª∂ƒπ¢∂™

∫ÏÂ›‰·

§›Ô˜ (Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ
ÙÚÔÊ‹ ‹ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È)

∑¿¯·ÚË (ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË)

σχήμα 6.1.1.1 αναλογίες τροφίμων στο πιάτο του διαβητικού.
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ριστικά των διαιτολογίων των διαβητικών τύπου 1 και 
τύπου 2. Oι διαφορές αυτές φαίνονται στον πίνακα 
6.1.1.1.

Tα διαιτολόγια που χρησιμοποιούνται διακρίνονται 
σε έξι τύπους:

1. Aδρές γενικές οδηγίες, όπου απαγορεύονται τα 
γλυκά και η ζάχαρη και γίνονται συστάσεις για προ-
τίμηση τροφών που έχουν φυτικές ίνες και για απο-
φυγή λιπαρών υπερθερμιδικών τροφών και μεγάλων 
μερίδων. Xρησιμοποιούνται κυρίως σε υπερήλικες 
ασθενείς ή σε αυτούς που εμφανίζουν πολύ μικρή 
υπεργλυκαιμία.

2. Διαιτολόγια υπολογισμού υδατανθράκων (π.χ. 
δίαιτα 150 ή 180 g υδατανθράκων). Eφαρμόστηκαν 
στην Eλλάδα σχεδόν αποκλειστικά μέχρι το 1980. 
Έκτοτε περιορίστηκε η χρήση τους.

3. Διαιτολόγια υπολογισμού θερμίδων με συγκεκρι-
μένη αναλογία υδατανθράκων, πρωτεϊνών και λιπών 
και το σύστημα “ισοδύναμων τροφών”. Eίναι αυτά που 
χρησιμοποιούνται περισσότερο σήμερα. 

4. Διαιτολόγια αδυνατίσματος με 300-500 θερμίδες 
λιγότερες από όσες περιέχονται στα αντίστοιχα ισο-

θερμιδικά διαιτολόγια. Συνιστώνται στα παχύσαρκα 
άτομα που συνήθως έχουν ΣΔ τύπου 2.

5. Πολύ ολιγοθερμιδικά διαιτολόγια (κάτω από 1.000 
θερμίδες αλλά πάνω από 800), τα οποία απαιτούν 
ιατρική παρακολούθηση κατά την εφαρμογή τους. 
Eφαρμόζονται σε πολύ υπέρβαρους ασθενείς για διά-
στημα 2-6 μηνών.

6. Διαιτολόγια με μικρότερη ποσότητα πρωτεϊνών, 
που προορίζονται για ασθενείς με διαβητική νεφροπά-
θεια.1

H έννοια του ισοδύναμου τροφής στη διαιτολογία

Τα ισοδύναμα τροφών άρχισαν να χρησιμοποιούνται 
στη δεκαετία του 1950 στις HΠA και έκτοτε επαναδια-
τυπώθηκαν τελευταία φορά το 1987.2 

Στη M. Bρετανία χρησιμοποιήθηκε τροποποιημένο 
σύστημα ισοδυνάμων που βασίζονταν στην ισοδυ-
ναμία στο περιεχόμενο των υδατανθράκων, χωρίς 
να λαμβάνονται υπόψη οι θερμίδες.3 Tα ισοδύναμα 
ασχέτως θερμίδων περιείχαν 10 g υδατάνθρακες. Tρο-
φές όπως το κρέας, το ψάρι, το κοτόπουλο, το τυρί, το 

Û¯‹Ì· 6.1  ∞Ó·ÏÔÁ›Â˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÛÙÔ È¿ÙÔ ÙÔ˘ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡.
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Û¯‹Ì· 6.2 ∏ ˘Ú·Ì›‰· ÙÚÔÊÒÓ ÁÈ· ÂÔÙÈÎ‹ ÂÍ‹ÁËÛË ÙÚÔÊÒÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ù·Ó·Ï›ÛÎÔÓÙ·È Ï›ÁÔ, Ì¤ÙÚÈ· ‹ ÌÂ ·ÊıÔÓ›·. Œ¯ÂÈ Â-
Ê·ÚÌÔÁ‹ Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÌË ‰È·‚ËÙÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi. ªÂ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÌÔÚÂ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› Î·È ÁÈ· ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓÂ›˜.
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ªπ∫ƒ∏ Ãƒ∏™∏

2-3 ª∂ƒπ¢∂™ 2-3 ª∂ƒπ¢∂™

2-4 ª∂ƒπ¢∂™

6-11 ª∂ƒπ¢∂™

3-5 ª∂ƒπ¢∂™

∫ÏÂ›‰·

§›Ô˜ (Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ
ÙÚÔÊ‹ ‹ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È)

∑¿¯·ÚË (ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË)

σχήμα 6.1.1.2 η πυραμίδα τροφών για εποπτική εξήγηση τροφών που πρέπει να καταναλίσκονται λίγο, μέτρια ή με αφθο-
νία. Έχει εφαρμογή κυρίως για τον μη διαβητικό πληθυσμό. Με τροποποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για 
διαβητικούς ασθενείς.
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λάδι, οι ελιές επιτρεπόταν να καταναλώνονται ελεύθε-
ρα κατά βούληση. Φυσικά σε περιπτώσεις παχυσαρκί-
ας υποδεικνυόταν δίαιτα αδυνατίσματος. 

Στο σύστημα ισοδυνάμων που χρησιμοποιείται στις 
HΠA τα τρόφιμα διακρίνονται σε έξι κατηγορίες και 
αντίστοιχα ισοδύναμα. Ως ισοδύναμο τροφής ορίζεται 
μια ποσότητα τροφής που παρέχει τις ίδιες θερμίδες 
με ορισμένες ποσότητες άλλων τροφών, οι οποίες 
υπάγονται στην ίδια κατηγορία και περιέχουν παρό-
μοιες αναλογίες θρεπτικών συστατικών. Tα ισοδύναμα 
της κατηγορίας “άρτου” στις HΠA περιέχουν 15 g υδα-
τάνθρακες.2 Στις διάφορες χώρες της Eυρώπης χρησι-
μοποιήθηκαν συστήματα που προσομοιάζουν αλλού 
στο αμερικανικό σύστημα και αλλού  στο βρετανικό, 
ανάλογα με την επιρροή που δέχονται οι υπεύθυνοι 
των αντίστοιχων τμημάτων.

Στο Διαβητολογικό Kέντρο της B’ Προπ. Παθολογι-
κής Kλινικής του AΠΘ στο Iπποκράτειο Nοσοκομείο 
Θεσ/νίκης ο γράφων  εισήγαγε σύστημα ισοδυνάμων 
έξι κατηγοριών, τα οποία στην κατηγορία άρτου, γά-
λακτος και φρούτου περιέχουν 10 g υδατάνθρακες. Tο 
σύστημα αυτό εμφανίζει μεγαλύτερη ευκολία στους 
υπολογισμούς και τις μικτές αντικαταστάσεις, ακόμη 

και μεταξύ διαφορετικών ομάδων τροφών. Παρακάτω 
περιγράφεται το σύστημα που εφαρμόζεται από το 
1988 στο Διαβητολογικό Kέντρο της B’ Προπ. Παθο-
λoγικής Kλινικής και από το 2006 στο Διαβητολογικό 
Ιατρείο της Α’ Προπ. Παθολογικής Κλινικής και περι-
γράφηκε αναλυτικώς το 2000  στην πρώτη έκδοση της 
«Διαβητολογίας». 

Διακρίνουμε τις τροφές σε έξι κατηγορίες: 
1. Γάλακτος 
2. Λαχανικών
3. Φρούτων
4. Άρτου
5. Kρέατος
6. Λίπους
Tα τρόφιμα που υπάγονται σε κάθε κατηγορία ανα-

φέρονται σε καταλόγους, όπου τόσο με απλό περι-
γραφικό τρόπο –όταν αυτό είναι δυνατόν– όσο και σε 
γραμμάρια φαίνεται η ποσότητα της τροφής που απο-
τελεί ένα ισοδύναμο. Kάθε ισοδύναμο τροφής περιέχει 
μία συγκεκριμένη ποσότητα υδατανθράκων, λιπών, 
πρωτεϊνών ή συνδυασμού αυτών, που εξαρτάται από 
την κατηγορία στην οποία υπάγεται. Oι ποσότητες των 
θρεπτικών συστατικών των έξι κατηγοριών ισοδυνά-

AÓ¿ÁÎÂ˜ ÛÂ ıÂÚÌ›‰Â˜ AÓ¿ÏÔÁÂ˜ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜, ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ™˘Ó‹ıˆ˜ (80%) Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔıÂ›
ÙÔ˘ Ê‡ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ‰›·ÈÙ· ·‰˘Ó·Ù›ÛÌ·ÙÔ˜

K·Ù·ÓÔÌ‹ ıÂÚÌ›‰ˆÓ A·Ú·›ÙËÙË Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ıÂÚÌ›‰ˆÓ ¢ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ··Ú·›ÙËÙË
Î·È ˘‰·Ù·ÓıÚ¿ÎˆÓ

øÚ¿ÚÈÔ ÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ K·ıÔÚÈÛÌ¤ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ¢ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi
˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌÈÒÓ, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 
ÛÙË Ê·ÚÌ·ÎÔÎÈÓËÙÈÎ‹ ÙˆÓ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÒÓ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È

EÓ‰È¿ÌÂÛ· ÁÂ‡Ì·Ù· A·Ú·›ÙËÙ· Ÿ¯È ··Ú·›ÙËÙ·, È‰›ˆ˜ ÛÂ ÔÏÈÁÔıÂÚÌÈÎ¤˜
‰›·ÈÙÂ˜

EÈÏ¤ÔÓ ˘‰·Ù¿ÓıÚ·ÎÂ˜ ¢›‰ÔÓÙ·È 20 g ˘‰·Ù¿ÓıÚ·ÎÂ˜ ÁÈ· ¢›‰ÔÓÙ·È fiˆ˜ Î·È ÛÙÔÓ Ù‡Ô 1 ÌfiÓÔ fiÙ·Ó
Ì›· ÒÚ· Ì¤ÙÚÈ·˜ ¿ÛÎËÛË˜ ·›ÚÓÔ˘Ó Ê¿ÚÌ·Î· ‹ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË

›Ó·Î·˜ 6.1  ¢È·ÊÔÚ¤˜ ‰È·ÈÙÔÏÔÁ›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ù‡Ô˘˜ Û·Î¯·ÚÒ‰Ë ‰È·‚‹ÙË.

T‡Ô˜ 1 T‡Ô˜ 2

°¿Ï·ÎÙÔ˜ 10 7 7 130

§·¯·ÓÈÎÒÓ 5 2 - 30 

ºÚÔ‡ÙÔ˘ 10 - - 40

ÕÚÙÔ˘ 10 1,5 ›¯ÓË 50

KÚ¤·ÙÔ˜* 7 5 75

§›Ô˘˜ 5 45

*TÔ ÎÚ¤·˜ Ì¤ÛÔ˘ ¿¯Ô˘˜ ÂÚÈ¤¯ÂÈ 5 g Ï›Ô˜ (ÛÙÔ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ), ÙÔ ·¯‡ ÎÚ¤·˜ ÂÚÈ¤¯ÂÈ 7 g Ï›Ô˜ Î·È ÙÔ ¿·¯Ô 3 g Ï›Ô˜. TÔ ÎÔ-
ÙfiÔ˘ÏÔ ¯ˆÚ›˜ ¤ÙÛ· Î·È Ï›Ô˜ ÂÚÈ¤¯ÂÈ 3 g Ï›Ô˜ ÛÙÔ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ. TÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· „¿ÚÈ·.

›Ó·Î·˜ 6.2  ¶ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌˆÓ ÙÚÔÊÒÓ ÛÂ ıÚÂÙÈÎ¿ Û˘ÛÙ·ÙÈÎ¿ (g).

IÛÔ‰‡Ó·ÌÔ Y‰·Ù¿ÓıÚ·ÎÂ˜ ¶ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ §›Ô˜ £ÂÚÌ›‰Â˜ 

πίνακας 6.1.1.1 Διαφορές διαιτολογίων στους δύο τύπους σακχαρώδη διαβήτη.

AÓ¿ÁÎÂ˜ ÛÂ ıÂÚÌ›‰Â˜ AÓ¿ÏÔÁÂ˜ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜, ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ™˘Ó‹ıˆ˜ (80%) Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔıÂ›
ÙÔ˘ Ê‡ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ‰›·ÈÙ· ·‰˘Ó·Ù›ÛÌ·ÙÔ˜

K·Ù·ÓÔÌ‹ ıÂÚÌ›‰ˆÓ A·Ú·›ÙËÙË Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ıÂÚÌ›‰ˆÓ ¢ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ··Ú·›ÙËÙË
Î·È ˘‰·Ù·ÓıÚ¿ÎˆÓ

øÚ¿ÚÈÔ ÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ K·ıÔÚÈÛÌ¤ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ¢ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi
˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌÈÒÓ, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 
ÛÙË Ê·ÚÌ·ÎÔÎÈÓËÙÈÎ‹ ÙˆÓ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÒÓ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È

EÓ‰È¿ÌÂÛ· ÁÂ‡Ì·Ù· A·Ú·›ÙËÙ· Ÿ¯È ··Ú·›ÙËÙ·, È‰›ˆ˜ ÛÂ ÔÏÈÁÔıÂÚÌÈÎ¤˜
‰›·ÈÙÂ˜

EÈÏ¤ÔÓ ˘‰·Ù¿ÓıÚ·ÎÂ˜ ¢›‰ÔÓÙ·È 20 g ˘‰·Ù¿ÓıÚ·ÎÂ˜ ÁÈ· ¢›‰ÔÓÙ·È fiˆ˜ Î·È ÛÙÔÓ Ù‡Ô 1 ÌfiÓÔ fiÙ·Ó
Ì›· ÒÚ· Ì¤ÙÚÈ·˜ ¿ÛÎËÛË˜ ·›ÚÓÔ˘Ó Ê¿ÚÌ·Î· ‹ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË

›Ó·Î·˜ 6.1  ¢È·ÊÔÚ¤˜ ‰È·ÈÙÔÏÔÁ›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ù‡Ô˘˜ Û·Î¯·ÚÒ‰Ë ‰È·‚‹ÙË.

T‡Ô˜ 1 T‡Ô˜ 2

°¿Ï·ÎÙÔ˜ 10 7 7 130

§·¯·ÓÈÎÒÓ 5 2 - 30 

ºÚÔ‡ÙÔ˘ 10 - - 40

ÕÚÙÔ˘ 10 1,5 ›¯ÓË 50

KÚ¤·ÙÔ˜* 7 5 75

§›Ô˘˜ 5 45

*TÔ ÎÚ¤·˜ Ì¤ÛÔ˘ ¿¯Ô˘˜ ÂÚÈ¤¯ÂÈ 5 g Ï›Ô˜ (ÛÙÔ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ), ÙÔ ·¯‡ ÎÚ¤·˜ ÂÚÈ¤¯ÂÈ 7 g Ï›Ô˜ Î·È ÙÔ ¿·¯Ô 3 g Ï›Ô˜. TÔ ÎÔ-
ÙfiÔ˘ÏÔ ¯ˆÚ›˜ ¤ÙÛ· Î·È Ï›Ô˜ ÂÚÈ¤¯ÂÈ 3 g Ï›Ô˜ ÛÙÔ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ. TÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· „¿ÚÈ·.

›Ó·Î·˜ 6.2  ¶ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌˆÓ ÙÚÔÊÒÓ ÛÂ ıÚÂÙÈÎ¿ Û˘ÛÙ·ÙÈÎ¿ (g).

IÛÔ‰‡Ó·ÌÔ Y‰·Ù¿ÓıÚ·ÎÂ˜ ¶ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ §›Ô˜ £ÂÚÌ›‰Â˜ 

πίνακας 6.1.1.2 Περιεκτικότητα των ισοδύναμων τροφών σε θρεπτικά συστατικά (g). (βρετανικό σύστημα)
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μων που χρησιμοποιούμε και οι παρεχόμενες θερμίδες 
φαίνονται στον πίνακα 6.1.1.2. Tα ισοδύναμα λαχανι-
κών δεν παρουσιάζονται αναλυτικά, απλώς θεωρούμε 
μια μερίδα σαλάτας ή άλλου λαχανικού ως ένα ισοδύ-
ναμο. Θεωρήθηκε πολύ σχολαστικό να διακριθούν τα 
λαχανικά σε υποκατηγορίες. 

Στον πίνακα 6.1.1.3 υπάρχει ένας συνοπτικός κατά-
λογος με τα κυριότερα ισοδύναμα κάθε κατηγορίας. 
Bέβαια, υπάρχουν και εκτενέστεροι, πιο λεπτομερείς 
κατάλογοι.

Πώς δουλεύει ο γιατρός ή η διαιτολόγος για ένα διαιτο-
λόγιο με ισοδύναμα

H διαδικασία της εργασίας αυτής περιλαμβάνει τα 
παρακάτω στάδια:

1. Aνεύρεση του ιδανικού σωματικού βάρους.
2. Yπολογισμός των ημερήσιων θερμιδικών ανα-

γκών.
3. Kατανομή των θερμίδων σε υδατάνθρακες (45-

55%), πρωτεΐνες (15-20%) και λίπος (25-35%).
4. Mετατροπή των θερμίδων σε γραμμάρια θρεπτι-

κών ουσιών.
5. Eύρεση του αριθμού των ισοδυνάμων κάθε κατη-

γορίας τροφής.
6. Iσομερής, κατά το δυνατόν, κατανομή των ισοδυ-

νάμων στα κύρια γεύματα του 24ώρου και ανάλογα 
στα ενδιάμεσα ή εξατομικευμένη άλλη κατανομή.

Για να βρεθούν οι ημερήσιες ανάγκες, υπάρχουν 
πολλοί τρόποι. Προηγουμένως, όμως, πρέπει να βρε-
θεί ποιο είναι το ιδανικό ή έστω το επιθυμητό βάρος 
σώματος του ατόμου. Aυτό βρίσκεται από πίνακες ή 
με έναν απλό τρόπο που εφαρμόζεται σε άτομα με 
μέση σκελετική κατασκευή. Aφαιρείται από το ύψος 
σε εκατοστόμετρα το 100 και ό,τι μένει το θεωρούμε 
Kg στους άνδρες, ενώ στις γυναίκες αφαιρούμε ένα 
επιπλέον 10%. Γνωρίζοντας το επιθυμητό βάρος μπο-
ρούμε να βρούμε τις θερμίδες που θα συστήσουμε με 
τη βοήθεια του πίνακα 6.1.1.4. Για άτομα με ελαφρύ ή 
βαρύ σκελετό αφαιρούμε ή προσθέτουμε ένα ποσό 
θερμίδων.

Ως προς το ποιες αναλογίες θρεπτικών συστατικών 
πρέπει να χορηγηθούν, πρέπει να λεχθεί ότι μπορεί 
να διαφέρουν λίγο από άτομο σε άτομο και ότι μικρές 
διαφορές υπάρχουν και σε όσα συνιστούν μεγάλες 
διαβητολογικές εταιρίες.5-8 Πριν από το 1970, στις 
περισσότερες χώρες τα διαιτολόγια των διαβητικών 
περιείχαν λίγους υδατάνθρακες, δηλαδή 30-35% του 
συνόλου των θερμίδων. Mετά το 1970, εφαρμόστηκαν 
στις HΠA διαιτολόγια με το 50% των θερμίδων από 
υδατάνθρακες.8 Mετά το 1980 δημιουργήθηκε η τάση 
για πλέον αυξημένη αναλογία υδατανθράκων στα 
διαιτολόγια των διαβητικών και προτάθηκε το 55-60% 

‚¿ÚÔ˜ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ‚ÚÔ‡ÌÂ ÙÈ˜ ıÂÚÌ›‰Â˜ Ô˘ ı· Û˘ÛÙ‹-
ÛÔ˘ÌÂ ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ›Ó·Î· 6.4. °È· ¿ÙÔÌ· ÌÂ ÂÏ·-
ÊÚ‡ ‹ ‚·Ú‡ ÛÎÂÏÂÙfi ·Ê·ÈÚÔ‡ÌÂ ‹ ÚÔÛı¤ÙÔ˘ÌÂ ¤Ó· ÔÛfi
ıÂÚÌ›‰ˆÓ.

ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÔÈÂ˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ ıÚÂÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ
Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÔÚËÁËıÔ‡Ó, Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂ¯ıÂ› fiÙÈ ÌÔÚÂ› Ó·
‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó Ï›ÁÔ ·fi ¿ÙÔÌÔ ÛÂ ¿ÙÔÌÔ Î·È fiÙÈ ÌÈÎÚ¤˜ ‰È·-
ÊÔÚ¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛÂ fiÛ· Û˘ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ‰È·‚ËÙÔ-
ÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÙ·ÈÚ›Â˜.5-8 ¶ÚÈÓ ·fi ÙÔ 1970, ÛÙÈ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜
¯ÒÚÂ˜ Ù· ‰È·ÈÙÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ÂÚÈÂ›¯·Ó Ï›ÁÔ˘˜
˘‰·Ù¿ÓıÚ·ÎÂ˜, ‰ËÏ·‰‹ 30-35% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ıÂÚÌ›-
‰ˆÓ. MÂÙ¿ ÙÔ 1970, ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó ÛÙÈ˜ H¶A ‰È·ÈÙÔÏfi-
ÁÈ· ÌÂ ÙÔ 50% ÙˆÓ ıÂÚÌ›‰ˆÓ ·fi ˘‰·Ù¿ÓıÚ·ÎÂ˜.8 MÂÙ¿
ÙÔ 1980 ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ë Ù¿ÛË ÁÈ· Ï¤ÔÓ ·˘ÍËÌ¤ÓË ·Ó·-
ÏÔÁ›· ˘‰·Ù·ÓıÚ¿ÎˆÓ ÛÙ· ‰È·ÈÙÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ
Î·È ÚÔÙ¿ıËÎÂ ÙÔ 55-60% ÙˆÓ ıÂÚÌ›‰ˆÓ Ó· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È
·fi ˘‰·Ù¿ÓıÚ·ÎÂ˜.9 MÂ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜, fiÌˆ˜, ‰‡-
ÛÎÔÏ· ·ÔÊÂ‡ÁÂÙ·È Ë ÌÂÙ·ÁÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌ›·. °È·
Ó· ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÌÂÙ·ÁÂ˘Ì·ÙÈÎ¤˜ ÙÈÌ¤˜
ÁÏ˘Îfi˙Ë˜, Â›Ó·È ÛÎfiÈÌÔ Ù· ‰È·ÈÙÔÏfiÁÈ· ·˘Ù¿ Ó· Û˘Ó‰˘¿-
˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÔÏÏ·Ï¤˜ ÂÓ¤ÛÂÈ˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ ÙÔ 24ˆÚÔ Î·È Ó·
·ÔÊÂ‡ÁÂÙ·È Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ˘‰·Ù·ÓıÚ¿ÎˆÓ Ù·¯Â›·˜ ·-
ÔÚÚfiÊËÛË˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÌÔÓÔÛ·Î¯·Ú›ÙÂ˜ Î·È Ë ˙¿¯·-
ÚË.10 EÍ·›ÚÂÛË ÌÔÚÂ› Ó· Á›ÓÂÈ ÁÈ· 10-20 g ˙¿¯·ÚË˜ ÙÔ
24ˆÚÔ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È fiÌˆ˜ ÛÙÔ ‰È·ÈÙÔÏfiÁÈÔ.

™ÙÔ ¢È·‚ËÙÔÏÔÁÈÎfi K¤ÓÙÚÔ Ô˘ ‰ÈÂ˘ı‡Óˆ ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÔ‡ÌÂ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ ˘‰·Ù·ÓıÚ¿ÎˆÓ, ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ, ÏÈÒÓ,
48%, 17% Î·È 35 % ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·. ™ÙÈ˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ ·˘Ù¤˜ Î·-
Ù·Ï‹Í·ÌÂ, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ Ù· ‰È·ÈÙÔÏfiÁÈ· Â›Ó·È ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Ó·
ÙËÚËıÔ‡Ó. T· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÙË˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›·˜ ÙÔ˘
1980, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰È·ÈÙÔÏfiÁÈ· ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ Â-
ÚÈÂ›¯·Ó ÔÏ‡ ÌÈÎÚfiÙÂÚÂ˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ ˘‰·Ù·ÓıÚ¿ÎˆÓ (Î¿-
Ùˆ ÙÔ˘ 35%). MÂ Ù¤ÙÔÈÂ˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ ˘‰·Ù·ÓıÚ¿ÎˆÓ, fi-
Ìˆ˜, ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·ÊÂÓfi˜ ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ Ï›Ô˘˜, Ô˘ ıÂˆÚÂ›-
Ù·È fiÙÈ ‰Ú· ‚Ï·ÙÈÎ¿ ÚÔ¿ÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ıËÚˆÌ¿ÙˆÛË Î·È
·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ, Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙË ÓÂÊÚÈÎ‹
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ™ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 2 oÈ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÛÂ
ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ ›‰ÈÂ˜, fiÙ·Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ıÂÚ-
Ì›‰ˆÓ Â›Ó·È ›‰ÈÔ Î·È ÂËÚÂ¿˙ÔÓÙ·È Ï›ÁÔ ‹ Î·ıfiÏÔ˘ ·fi
ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ ÙˆÓ ˘‰·Ù·ÓıÚ¿ÎˆÓ.11

OÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ‰È·ÈÙÔÏfiÁÈ· ÌÂ ÙÈ˜ ·˘-
ÍËÌ¤ÓÂ˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ ˘‰·Ù·ÓıÚ¿ÎˆÓ ÓÈÒıÔ˘Ó ÈÔ Ê˘ÛÈÔÏÔ-
ÁÈÎ¿, ·Ú¿ ÌÂ Ù· ÛÙÂÚËÙÈÎ¿ ÛÂ ˘‰·Ù¿ÓıÚ·ÎÂ˜ ‰È·ÈÙÔÏfi-
ÁÈ·. ™ÙËÓ Ú¿ÍË Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÌÈ· ·Ó·ÏÔÁ›· ˘‰·Ù·ÓıÚ¿-
ÎˆÓ Ô˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 50% ÙˆÓ ıÂÚÌ›‰ˆÓ, Â›Ó·È ÈÔ
ÂÊ·ÚÌfiÛÈÌË ·fi ÌÈ· ·Ó·ÏÔÁ›· 60% ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ¿ÙÔÌÔ
Á›ÓÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ ¯ÔÚÙÔÊ¿ÁÔ12,13. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È
ÊÚÔÓÙ›‰·, ÒÛÙÂ Ó· ÂÚÈ¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰È·ÈÙÔÏfiÁÈÔ ÔˆÛ‰‹-
ÔÙÂ ·ÚÎÂÙ¤˜ Ê˘ÙÈÎ¤˜ ›ÓÂ˜ ‰È·Ï˘ÙÔ‡ Ù‡Ô˘ (ÈÙ˘ÚÔ‡¯Ô
„ˆÌ›, fiÛÚÈ·, ÊÚÔ‡Ù·) Î·È ·ÔÙÚ¤ÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ÁÏ˘Îfi-
˙Ë˜ Î·È ˙¿¯·ÚË˜. °È· ÙÔ Úˆ˚Ófi ÁÂ‡Ì·, Ë Ï‹„Ë ‰ËÌËÙÚÈ·-
ÎÒÓ Ô˘ ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó Ê˘ÙÈÎ¤˜ ›ÓÂ˜, fiˆ˜ ‰È¿ÊÔÚ· “ÌÔ‡-

84 Θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη

1. Iσοδύναµα γάλακτος
ένα ποτήρι γάλα (200 g)
ένα φλυτζάνι γιαούρτι (200 g)
µισό ποτήρι γάλα εβαπορέ (100 g)

2. Iσοδύναµα λαχανικών 
µία µέτρια µερίδα λαχανικού.

3. Iσοδύναµα φρούτου 
αχλάδι ένα µικρό ή µισό µεγάλο (100 g)
µήλο » » »
πορτοκάλι » » »
ροδάκινο » » »
καρπούζι σε όγκο ένα φλυτζάνι (150 g)
πεπόνι » »          (140 g)
δαµάσκηνα τρία 
βερύκοκα τρία 
κεράσια 15 ρόγες
φράουλες 10 µέτριες
µπανάνα µισή µετρίου µεγέθους (80 g)
ακτινίδιο ένα (100 g)
γκρέιπ φρούτ ένα µεγάλο
σταφύλια 10 ρόγες (σιδερίτης)
σύκα ένα

4. Iσοδύναµα άρτου
αλεύρι ένα κοφτό κουτάλι σούπας (12 g) 
ψωµί µία πολύ λεπτή φέτα ή µισή κανονική (20 g)
φρυγανιά µία µικρή (10 g) 
πατάτα µία µεγέθους αυγού (50 g)
ρύζι µία πολύ γεµάτη κουταλιά (40 g)
ζυµαρικό µία πολύ γεµάτη κουταλιά (40 g)
φασόλια δύο κουταλιές (50 g)
ρεβύθια δύο κουταλιές
φακές τέσσερις κουταλιές
µπιζέλια τέσσερις κουταλιές

5. Iσοδύναµα κρέατος
κρέας 30 g
κότα 30 g
ψάρι 30-40 g
τυρί 30 g
αυγό ένα
ζαµπόν 30 g

6. Iσοδύναµα λίπους
βούτυρο ένα κουταλάκι µικρό (5 g)
µαργαρίνη » » »
αραβοσιτέλαιο » » »
λάδι » » »
µαγιονέζα » » »
ελιές πέντε 

*  Οι τροφές υπολογίζονται παρασκευασµένες.
Συστήνουµε να υπάρχουν λαχανικά στο καθηµερινό µενού
και τα υπολογίζουµε στα 2-3 ισοδύναµα.
Tα όσπρια παρά το ότι κατατάσσονται στα ισοδύναµα άρ-
του έχουν πρωτεΐνες 3,5 g πράγµα που πρέπει να το υπο-
λογίσουµε στα διαιτολόγια νεφροπαθών.

πίνακας 6.3  Iσοδύναµα τροφών* κατά κατηγορία.

Παχύσαρκοι 20-25 30 35

Κανονικοί 30 35 40

Ελλιποβαρείς 35 40 45

Στους εφήβους, στην εγκυµοσύνη και στη γαλουχία δίδονται
επιπλέον 400-500 θερµίδες. 

πίνακας 6.4  Hµερήσιες θερµιδικές ανάγκες ανά Kg ε-
πιθυµητού βάρους.

Σωµατική δραστηριότητα

Eνήλικες Eλαφρά Mέτρια Mεγάλη

πίνακας 6.1.1.3 Iσοδύναμα τροφών* κατά κατηγορία.

** γρέιπ φρουτ δεν πρέπει να τρώνε άτομα που 
χρησιμοποιούν διάφορα φάρμακα γιατί έχει την 
ιδιότητα να καθυστερεί την εξουδετέρωση των 
φαρμάκων από το ήπαρ.



1�� • Διαβητολογια

των θερμίδων να προέρχονται από υδατάνθρακες.9 Mε 
αυτές τις αναλογίες, όμως, δύσκολα αποφεύγεται η με-
ταγευματική υπεργλυκαιμία. Για να μη δημιουργούνται 
μεγάλες μεταγευματικές τιμές γλυκόζης, είναι σκόπιμο 
τα διαιτολόγια αυτά να συνδυάζονται με πολλαπλές 
ενέσεις ινσουλίνης το 24ωρο, και να αποφεύγεται η 
κατανάλωση υδατανθράκων ταχείας απορρόφησης, 
όπως είναι οι μονοσακχαρίτες και η ζάχαρη.10 Eξαίρε-
ση μπορεί να γίνει για 10-20 g ζάχαρης το 24ωρο που 
εντάσσεται όμως στο διαιτολόγιο.

Ο γράφων προτιμά αναλογίες υδατανθράκων, πρω-
τεϊνών, λιπών, 48%, 17% και 35 % αντίστοιχα. Καταλή-
ξαμε, στις αναλογίες αυτές, γιατί έτσι είναι πιο εύκολο 
να τηρηθούν τα διαιτολόγια. Tα προηγούμενα χρόνια 
της δεκαετίας του 1980, τα περισσότερα διαιτολόγια 
σε όλες τις χώρες περιείχαν πολύ μικρότερες αναλογί-
ες υδατανθράκων (κάτω του 35%). Mε τέτοιες αναλο-
γίες υδατανθράκων, όμως, αυξάνεται αφενός το ποσό 
του λίπους, που θεωρείται ότι δρα βλαπτικά προάγο-
ντας την αθηρωμάτωση, και αφετέρου των πρωτεϊ-
νών, που επιβαρύνουν τη νεφρική λειτουργία. Στους 
ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 oι ανάγκες σε ινσουλίνη είναι 
περίπου ίδιες, όταν το σύνολο των θερμίδων είναι ίδιο, 
και επηρεάζονται λίγο ή καθόλου από τις διαφορετικές 
αναλογίες των υδατανθράκων.11

Oι ασθενείς που εφαρμόζουν διαιτολόγια με αυξη-
μένες αναλογίες υδατανθράκων νιώθουν πιο φυσιο-
λογικά, απ’ ότι με διαιτολόγια που στερούνται υδα-
τανθράκων. Στην πράξη φαίνεται ότι διαιτολόγιο με 
μια αναλογία υδατανθράκων που προσεγγίζει το 50% 
των θερμίδων είναι πιο εφαρμόσιμο από μια αναλογία 
60%, στην οποία το άτομο γίνεται χορτοφάγο.12,13 Πα-
ράλληλα καταβάλλεται φροντίδα, ώστε να περιέχονται 
οπωσδήποτε στο διαιτολόγιο αρκετές φυτικές ίνες 
διαλυτού τύπου (πιτυρούχο ψωμί, όσπρια, φρούτα) 
και αποτρέπεται η χρήση γλυκόζης και ζάχαρης. Για το 
πρωϊνό γεύμα, η λήψη δημητριακών που περιέχουν 
φυτικές ίνες, όπως διάφορα “μούσλι”, έχει διαπιστωθεί 
ότι ελαττώνει τις τιμές γλυκόζης κατά 21%.14

Για να μη δημιουργείται αύξηση της LDL-χοληστερό-
λης χρειάζεται προσοχή στη χρήση του ζωϊκού λίπους 

και ορίζεται ένα όριο στην κατανάλωση κρόκου αυ-
γού. Tα αυγά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα δύο ή τρία 
την εβδομάδα. Tέλος, οι ασθενείς άνω των 40 ετών 
πρέπει να τρώνε με μέτρο το αλάτι, για να μην αυξάνε-
ται η αρτηριακή τους πίεση, η οποία είναι παράγοντας 
κινδύνου για αθηρωμάτωση και νεφροπάθεια.

Tα τελευταία χρόνια έχει επικεντρωθεί η έρευνα στο 
ελαιόλαδο (μονοακόρεστο λιπαρό οξύ κατά το μεγα-
λύτερο μέρος). Tα πολλά λαχανικά και χορταρικά μαζί 
με το ελαιόλαδο αποτελούν τα χαρακτηριστικά της 
λεγόμενης διατροφής μεσογειακού τύπου.15 H αύξη-
ση του καταναλισκόμενου ελαιολάδου με αντίστοιχη 
μείωση των υδατανθράκων έχει ευνοϊκό αποτέλεσμα 
στις τιμές της γλυκόζης και των τριγλυκεριδίων.16,17 
Eπίσης, αν δοθεί ελαιόλαδο στη θέση ενός μέρους από 
υδατάνθρακες έχουμε μείωση της μεταγευματικής 
υπεργλυκαιμίας. Θεωρείται ότι με τον τρόπο αυτόν 
επιτυγχάνεται βελτίωση της δράσης της ινσουλίνης 
στους περιφερικούς ιστούς.18 Eπίσης, με το ελαιόλαδο 
υπάρχει το ευνοϊκό αποτέλεσμα της ελάττωσης της 
αρτηριακής πίεσης.19

Στους νεφροπαθείς δίδονται δίαιτες με μειωμένο 
ποσό πρωτεΐνης (0,6-0,8 g/Kg σωματικού βάρους), 
οπότε αναγκαστικά αυξάνονται οι χορηγούμενοι υδα-
τάνθρακες και το λίπος υπό τη μορφή ελαιόλαδου. Aν, 
όμως, στο πλαίσιο της αύξησης των υδατανθράκων 
προσλαμβάνονται μονοσακχαρίτες, δημιουργούνται 
σημαντικές αιχμές μεταγευματικής υπεργλυκαιμίας. 
Eπομένως, θεωρείται σκόπιμο να αποφεύγεται κατά το 
δυνατόν η κατανάλωση μονοσακχαριτών.10

H τήρηση των διαιτολογίων

H τήρηση των διαιτολογίων που συνιστώνται στους 
ασθενείς είναι ένα θέμα που απασχόλησε πολύ τη 
διαβητολογική έρευνα και πρακτική. Γενικά η συμ-
μόρφωση στις οδηγίες είναι πτωχή. Ένας στους τρεις 
ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 τρώει 1-2 γλυκά την εβδομά-
δα.20 Ειδικότερα οι διαιτολογικές συστάσεις της ADA 
(American Diabetes Association) εφαρμόζονται πολύ 
δύσκολα στην πράξη. Σύμφωνα με αυτές τις συστά-
σεις, οι πρωτεΐνες πρέπει να παρέχουν 10-20% των 
θερμίδων και οι υπόλοιπες θερμίδες να προέρχονται 
από υδατάνθρακες και λίπη. Aν, όμως, οι πρωτεΐνες 
παρέχουν το 20% των θερμίδων, είναι πολύ δύσκολο 
να έχουμε κάτω του 10% των θερμίδων από ζωϊκό 
λίπος.21

Σε εργασία που αφορούσε 92 ασθενείς με ΣΔ τύπου 
1 και 67 με ΣΔ τύπου 2, τις συστάσεις για υδατάν-
θρακες τηρούσαν τρεις ασθενείς και μόνο τέσσερις 
έτρωγαν λιγότερο από το 30% των θερμίδων τους από 
λίπος, ενώ μόνο ένας έτρωγε θερμίδες προερχόμενες 
από ζωϊκό λίπος κάτω από 10%, σύμφωνα με τις υπο-

1. IÛÔ‰‡Ó·Ì· Á¿Ï·ÎÙÔ˜
¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ Á¿Ï· (200 g)
¤Ó· ÊÏ˘Ù˙¿ÓÈ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ (200 g)
ÌÈÛfi ÔÙ‹ÚÈ Á¿Ï· Â‚·ÔÚ¤ (100 g)

2. IÛÔ‰‡Ó·Ì· Ï·¯·ÓÈÎÒÓ 
Ì›· Ì¤ÙÚÈ· ÌÂÚ›‰· Ï·¯·ÓÈÎÔ‡.

3. IÛÔ‰‡Ó·Ì· ÊÚÔ‡ÙÔ˘ 
·¯Ï¿‰È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ‹ ÌÈÛfi ÌÂÁ¿ÏÔ (100 g)
Ì‹ÏÔ » » »
ÔÚÙÔÎ¿ÏÈ » » »
ÚÔ‰¿ÎÈÓÔ » » »
Î·ÚÔ‡˙È ÛÂ fiÁÎÔ ¤Ó· ÊÏ˘Ù˙¿ÓÈ (150 g)
ÂfiÓÈ » »          (140 g)
‰·Ì¿ÛÎËÓ· ÙÚ›· 
‚ÂÚ‡ÎÔÎ· ÙÚ›· 
ÎÂÚ¿ÛÈ· 15 ÚfiÁÂ˜
ÊÚ¿Ô˘ÏÂ˜ 15 Ì¤ÙÚÈÂ˜
Ì·Ó¿Ó· ÌÈÛ‹ ÌÂÙÚ›Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ (80 g)
·ÎÙÈÓ›‰ÈÔ ¤Ó· (100 g)
ÁÎÚ¤È ÊÚÔ‡Ù ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ
ÛÙ·Ê‡ÏÈ· 10 ÚfiÁÂ˜ (ÛÈ‰ÂÚ›ÙË˜)
Û‡Î· ¤Ó·

4. IÛÔ‰‡Ó·Ì· ¿ÚÙÔ˘
·ÏÂ‡ÚÈ ¤Ó· ÎÔÊÙfi ÎÔ˘Ù¿ÏÈ ÛÔ‡·˜ (12 g) 
„ˆÌ› Ì›· ÔÏ‡ ÏÂÙ‹ Ê¤Ù· ‹ ÌÈÛ‹ Î·ÓÔÓÈÎ‹ (20 g)
ÊÚ˘Á·ÓÈ¿ Ì›· ÌÈÎÚ‹ (10 g) 
·Ù¿Ù· Ì›· ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ·˘ÁÔ‡ (50 g)
Ú‡˙È Ì›· ÔÏ‡ ÁÂÌ¿ÙË ÎÔ˘Ù·ÏÈ¿ (40 g)
˙˘Ì·ÚÈÎfi Ì›· ÔÏ‡ ÁÂÌ¿ÙË ÎÔ˘Ù·ÏÈ¿ (40 g)
Ê·ÛfiÏÈ· ‰‡Ô ÎÔ˘Ù·ÏÈ¤˜ (50 g)
ÚÂ‚‡ıÈ· ‰‡Ô ÎÔ˘Ù·ÏÈ¤˜
Ê·Î¤˜ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ÎÔ˘Ù·ÏÈ¤˜
ÌÈ˙¤ÏÈ· Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ÎÔ˘Ù·ÏÈ¤˜

5. IÛÔ‰‡Ó·Ì· ÎÚ¤·ÙÔ˜
ÎÚ¤·˜ 30 g
ÎfiÙ· 30 g
„¿ÚÈ 30-40 g
Ù˘Ú› 30 g
·˘Áfi ¤Ó·
˙·ÌfiÓ 30 g

6. IÛÔ‰‡Ó·Ì· Ï›Ô˘˜
‚Ô‡Ù˘ÚÔ ¤Ó· ÎÔ˘Ù·Ï¿ÎÈ ÌÈÎÚfi (5 g)
Ì·ÚÁ·Ú›ÓË » » »
·Ú·‚ÔÛÈÙ¤Ï·ÈÔ » » »
Ï¿‰È » » »
Ì·ÁÈÔÓ¤˙· » » »
ÂÏÈ¤˜ ¤ÓÙÂ 

*  √È ÙÚÔÊ¤˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ·Ú·ÛÎÂ˘·ÛÌ¤ÓÂ˜.
™˘ÛÙ‹ÓÔ˘ÌÂ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ï·¯·ÓÈÎ¿ ÛÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÌÂ-
ÓÔ‡ Î·È Ù· ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘ÌÂ ÛÙ· 2-3 ÈÛÔ‰‡Ó·Ì·.
T· fiÛÚÈ· ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ Î·Ù·Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙ· ÈÛÔ‰‡Ó·Ì·
¿ÚÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ 3,5 g Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ
˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘ÌÂ ÛÙ· ‰È·ÈÙÔÏfiÁÈ· ÓÂÊÚÔ·ıÒÓ.

›Ó·Î·˜ 6.3  IÛÔ‰‡Ó·Ì· ÙÚÔÊÒÓ* Î·Ù¿ Î·ÙËÁÔÚ›·.

¶·¯‡Û·ÚÎÔÈ 20-25 30 35

∫·ÓÔÓÈÎÔ› 30 35 40

∂ÏÏÈÔ‚·ÚÂ›˜ 35 40 45

™ÙÔ˘˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜, ÛÙËÓ ÂÁÎ˘ÌÔÛ‡ÓË Î·È ÛÙË Á·ÏÔ˘¯›· ‰›‰Ô-
ÓÙ·È ÂÈÏ¤ÔÓ 400-500 ıÂÚÌ›‰Â˜. 

›Ó·Î·˜ 6.4  HÌÂÚ‹ÛÈÂ˜ ıÂÚÌÈ‰ÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ·Ó¿ Kg
ÂÈı˘ÌËÙÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜.

™ˆÌ·ÙÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·

EÓ‹ÏÈÎÂ˜ EÏ·ÊÚ¿ M¤ÙÚÈ· MÂÁ¿ÏË

πίνακας 6.1.1.4 Hμερήσιες θερμιδικές ανάγκες ανά Kg 
επιθυμητού βάρους.
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δείξεις της ADA.22 Σε άλλη εργασία, η οποία αφορούσε 
σε 122 ασθενείς που κράτησαν διαιτολογική καταγρα-
φή επί τρεις ημέρες, διαπιστώθηκε ότι κατά μέσο όρο 
οι ασθενείς προσλάμβαναν το 42% των θερμίδων τους 
από υδατάνθρακες, το 18% από πρωτεΐνες και το 37% 
από λίπος, από το οποίο μεγαλύτερη αναλογία από 
τη συσταθείσα είχε το ζωϊκό λίπος.23 Tο υπόλοιπο των 
θερμίδων προερχόνταν από οινόπνευμα.

Το σύστημα των ισοδύναμων τροφών

Tα τελευταία χρόνια εμφανίστηκε και σύστημα 
περιγραφής γευμάτων που βασίζεται στο σύστημα 
των ισοδυνάμων κατά την κατάστρωσή τους, αλλά 
ο ασθενής γνωρίζει μόνο τις συνολικές ποσότητες 
φαγητού, άρτου και φρούτου κατά γεύμα. Δηλαδή 
μετράει μερίδες αντί τα ισοδύναμα. Tα αποτελέσματα 
αυτής της μορφής παροχής οδηγιών είναι συγκρίσιμα 
με αυτά του συστήματος των ισοδυνάμων.24 

Όσον αφορά στα διαιτολόγια αδυνατίσματος, μπο-
ρεί να εφαρμοστούν με το σύστημα των ισοδυνάμων 
και με το σύστημα των θερμιδομετρούμενων μερί-
δων. Kαι οι δύο τρόποι είναι εξίσου αποτελεσματικοί, 
αρκεί να εφαρμοστούν και να μη λείπουν βιταμίνες ή 
ιχνοστοιχεία σε δίαιτες κάτω των 1.200 θερμίδων. Σε 
σχετική εργασία βρέθηκε ότι χρειαζόταν συμπλήρωμα 
μόνο για το ασβέστιο.25

Παράλληλα με τη “σχολή” του υπολογισμού της δίαι-
τας με μέτρηση θερμίδων και ισοδυνάμων (prescribed 
diet) υπήρχε - και ίσως ακόμη υπάρχει - η “σχολή” της 
εφαρμογής φιλελεύθερης δίαιτας γενικών οδηγιών 
(free diet), ιδίως όσον αφορά παιδιά και εφήβους. Στην 
τελευταία δίδονται γενικές οδηγίες αποφυγής υδα-
τανθράκων ταχείας απορρόφησης και κατανομής των 
γευμάτων, τα οποία πρέπει να είναι κατά κανόνα μικτά 
γεύματα, να περιέχουν, δηλαδή, εκτός από υδατάν-
θρακες λίπη και πρωτεΐνες.26-28 Kαι με τα δύο συστήμα-
τα η τήρηση της δίαιτας απέχει πολύ από το ιδανικό.

Οδηγίες και έντυπα που θα δώσουμε στον ασθενή

Στον ασθενή θα δώσουμε οδηγίες και έντυπα που 
θα αντιστοιχούν στις πνευματικές του ικανότητες. Tα 
έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να έχουν 
μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία, ώστε να είναι φιλικά 
και ευανάγνωστα, και να επιτρέπουν κάποιο βαθμό 
εξατομίκευσης. 

Yπάρχει επίσης  η μέθοδος της προετοιμασίας προ-
γράμματος διατροφής πολλών ημερών, οπότε ο ασθε-
νής επιλέγει κάθε μέρα το μενού που θα εφαρμόσει. 

Πάντοτε χρειάζεται προφορική επεξήγηση του 
διαιτολογίου και έλεγχος της εφαρμογής του κατά την 
επανεξέταση των ασθενών. Oι λεπτομερείς κατάλογοι 
με τα ισοδύναμα τροφών δεν βοηθούν σε όλες τις πε-

ριπτώσεις στην καλύτερη εφαρμογή της δίαιτας. Πολ-
λές φορές ο γιατρός υπολογίζει  τα ισοδύναμα, αλλά 
δίνει στον ασθενή έτοιμες τις ποσότητες των τροφών 
με δυνατότητα αντικαταστάσεων. O τρόπος εργασίας 
προκειμένου  να βρεθεί ο αριθμός των επιμέρους ισο-
δύναμων τροφών φαίνεται στον πίνακα 6.1.1.5.

Oι παχύσαρκοι ασθενείς

Στο 82% των ασθενών μας με ΣΔ τύπου 2 υπάρχει 
παχυσαρκία με βάρος πάνω από το 20% του ιδανι-
κού.29 Oι παχύσαρκοι διαβητικοί, αν χάσουν βάρος 
έγκαιρα, παύουν σχεδόν να έχουν υπεργλυκαιμία.30 

Όμως, το πρόβλημα έγκειται στο αίσθημα της πείνας, 
τη ψυχολογική παρόρμηση υπερφαγίας, τις κοινωνικές 
συναναστροφές, τα οινοπνευματώδη, τις συνήθειες 
προηγούμενων ετών, τις συνθήκες διατροφής στην 
οικογένεια και, τέλος, στη βιολογική τάση που έχει ο 
παχύσαρκος να επανακτήσει το ανώτερο βάρος που 
είχε στο παρελθόν.31

Στους παχύσαρκους ασθενείς δίνουμε τουλάχιστον 
περίπου 500 θερμίδες λιγότερες από τις ανάγκες τους, 
ώστε να έχουν την τάση να χάνουν βάρος. Eπίσης μπο-
ρεί να χρησιμοποιείται περιοδικά ολιγοθερμιδική δίαι-
τα –κάτω από 1.000 θερμίδες– στην οποία χορηγείται 
κυρίως πρωτεΐνη και δημιουργείται μικρού βαθμού 
κετοναιμία, η οποία επιφέρει ανορεκτικό αποτέλεσμα 
λόγω επίδρασης στον υποθάλαμο.32,33 Aνασκόπηση 
για τις ολιγοθερμιδικές δίαιτες και τους μεταβολικούς 
προσαρμοστικούς μηχανισμούς που αναπτύσσονται 
σε αυτές έχει δημοσιευθεί στα Eλληνικά Διαβητολο-
γικά Xρονικά.34 Σε επόμενο κεφάλαιο περιγράφονται 
διεξοδικά διάφορα συστήματα δίαιτας αδυνατίσματος.

Aντίθετα με ό,τι συμβαίνει κατά την εφαρμογή 
ολιγοθερμιδικής δίαιτας, η οποία είναι πτωχή σε λίπος, 
όταν στο διαιτολόγιο καταναλίσκεται μεγάλη αναλογία 
των θερμίδων από λίπος, παρατηρείται μια βλαπτική 
επίδραση στη ρύθμιση του διαβήτη.35 Έχει καταδειχθεί 
ότι για να είναι αποτελεσματική μια δίαιτα αδυνα-
τίσματος, εκτός από τον περιορισμό των θερμίδων 
πρέπει να περιορίζεται και το λίπος.36 Σε αυτές τις δί-
αιτες διατηρούμε ένα υψηλό ποσοστό πρωτεϊνών και 
ελαττώνουμε όσο είναι δυνατόν το ορατό λίπος της 
τροφής. Mε τον τρόπο αυτό διατηρούνται οι σωματι-
κές πρωτεΐνες, αλλά και προάγεται κατά αποτελεσμα-
τικό τρόπο η επιθυμητή απώλεια βάρους.36

Tο επιπρόσθετο όφελος που έχουμε από την απώ-
λεια βάρους που δημιουργείται με μία υποθερμιδική 
δίαιτα είναι η βελτίωση του αθηρωγόνου προφίλ των 
λιπιδίων (μείωση των VLDL και αύξηση του μεγέθους 
των LDL). Aυτές οι μεταβολές σχετίζονται με την 
ελάττωση του κοιλιακού λίπους.37 Eνδιαφέρον είναι ότι 
όταν εφαρμόζεται δίαιτα αδυνατίσματος, με το 40% 
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°¿Ï· ·Ô‚Ô˘Ù˘ÚˆÌ¤ÓÔ 12 8 È¯ÓË 90
°¿Ï· ËÌÈ·Ô‚Ô˘Ù˘ÚˆÌ¤ÓÔ 12 8 5 120
°¿Ï· Ï‹ÚÂ˜ 12 8 8 150

§·¯·ÓÈÎ¿ 5 2 25

ºÚÔ‡Ù· 15 60

AÌ˘ÏÔ‡¯·/„ˆÌ› 15 3 ›¯ÓË 80

KÚ¤·˜ ¿·¯Ô 7 3 55
KÚ¤·˜ ËÌ›·¯Ô 7 5 75
KÚ¤·˜ ·¯‡ 7 8 100

§›Ë 5 45

K·ÙËÁÔÚ›· ÙÚÔÊÒÓ Y‰·Ù¿ÓıÚ·ÎÂ˜ ¶ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ §›Ë £ÂÚÌ›‰Â˜

∫·ıfiÚÈÛÂ ÙÔ˘˜ ˘‰·Ù¿ÓıÚ·ÎÂ˜ °¿Ï·ÎÙÔ˜ 10 7 7
·fi ¿ÏÏÂ˜ ËÁ¤˜ ÂÎÙfi˜ ÙË˜ §·¯·ÓÈÎÒÓ 5 2 -
Ï›ÛÙ·˜ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌˆÓ „ˆÌÈÔ‡ ºÚÔ‡ÙˆÓ 10 - -

Œˆ˜ Â‰Ò ˘‰·Ù¿ÓıÚ·ÎÂ˜                                        -            -    
ÀÔÏfiÁÈÛÂ ÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜ ˘‰·-
Ù¿ÓıÚ·ÎÂ˜ (·fi ÈÛÔ‰. „ˆÌÈÔ‡) æˆÌÈÔ‡ 10 1,5 -

ÀÔÏfiÁÈÛÂ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ ·fi ËÁ¤˜ 
¿ÏÏÂ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ¶ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ ·fi ¿ÏÏÂ˜ ËÁ¤˜
ÎÚ¤·ÙÔ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÎÚ¤·˜

ÀÔÏfiÁÈÛÂ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 
ÚˆÙÂ˝ÓË˜ Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ Ô ∫Ú¤·ÙÔ˜ - 7 5 -
·ÛıÂÓ‹˜ ·fi ÈÛÔ‰. ÎÚ¤·ÙÔ˜

ÀÔÏfiÁÈÛÂ ÙÔ Ï›Ô˜ ™‡ÓÔÏÔ Ï›Ô˘˜ 
Ì¤¯ÚÈ Â‰Ò

ÀÔÏfiÁÈÛÂ Î·È Î·ıfiÚÈÛÂ 
ÙÔ Ï›Ô˜ Ô˘ ·ÔÌ¤ÓÂÈ 
Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ §›Ô˜ - - 5

∆ÂÏÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ ˘‰·Ù., ÚˆÙ., Ï›Ô˘˜

£ÂÚÌ›‰Â˜ ·Ó¿ g 4 4 9

™‡ÓÔÏÔ ıÂÚÌ›‰ˆÓ ·Ó¿ Î·ÙËÁÔÚ›·:

¶Ï¿ÓÔ ‰›·ÈÙ·˜ ·ÚÈıÌ. ÈÛÔ‰. ™‡ÓÔÏÔ ıÂÚÌ›‰ˆÓ ‰›·ÈÙ·˜:

°¿Ï· (Ï›ÛÙ· 1)

§·¯·Ó. (Ï›ÛÙ· 2)

ºÚÔ‡Ù· (Ï›ÛÙ· 3)

æˆÌ› (Ï›ÛÙ· 4)

∫Ú¤·˜ (Ï›ÛÙ· 5)

§›Ô˜ (Ï›ÛÙ· 6)

¶Úˆ˚Ófi ¢ÂÎ·ÙÈ·Ófi ªÂÛËÌÂÚÈ·Ófi ∞ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi µÚ·‰ÈÓfi ¶ÚÔ ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘

∫·Ù·ÓÔÌ‹ ˘‰·Ù·ÓıÚ¿ÎˆÓ ÛÂ g

›Ó·Î·˜ 6.5  ¶›Ó·Î·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌˆÓ ÙÚÔÊÒÓ Î·È ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ıÂÚÌ›‰ˆÓ ˘‰·Ù·ÓıÚ¿-
ÎˆÓ, ÏÈÒÓ, ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ 24ÒÚÔ˘.

™‡ÓÔÏÔ ıÂÚÌ›‰ˆÓ Ô˘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó:
¶ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË: À‰·Ù¿ÓıÚ·ÎÂ˜ ¶ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ §›Ë (ÛÂ ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·)

∆ÚfiÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÛÂ ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ÙÚÔÊÒÓ Î·Ù¿ Î·ÙËÁÔÚ›·
∫·ÙËÁÔÚ›Â˜ ∞ÚÈı. ÈÛÔ‰. Gram/ÈÛÔ‰. ™˘ÓÔÏÈÎ¿ Grams

À ¶ § À ¶ §

πίνακας 6.1.1.5 Πίνακας εργασίας για την κατανομή ισοδύναμων τροφών και τον υπολογισμό θερμίδων υδατανθράκων, 
λιπών, πρωτεϊνών ��ώρου.

°¿Ï· ·Ô‚Ô˘Ù˘ÚˆÌ¤ÓÔ 12 8 È¯ÓË 90
°¿Ï· ËÌÈ·Ô‚Ô˘Ù˘ÚˆÌ¤ÓÔ 12 8 5 120
°¿Ï· Ï‹ÚÂ˜ 12 8 8 150

§·¯·ÓÈÎ¿ 5 2 25

ºÚÔ‡Ù· 15 60

AÌ˘ÏÔ‡¯·/„ˆÌ› 15 3 ›¯ÓË 80

KÚ¤·˜ ¿·¯Ô 7 3 55
KÚ¤·˜ ËÌ›·¯Ô 7 5 75
KÚ¤·˜ ·¯‡ 7 8 100

§›Ë 5 45

K·ÙËÁÔÚ›· ÙÚÔÊÒÓ Y‰·Ù¿ÓıÚ·ÎÂ˜ ¶ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ §›Ë £ÂÚÌ›‰Â˜

∫·ıfiÚÈÛÂ ÙÔ˘˜ ˘‰·Ù¿ÓıÚ·ÎÂ˜ °¿Ï·ÎÙÔ˜ 10 7 7
·fi ¿ÏÏÂ˜ ËÁ¤˜ ÂÎÙfi˜ ÙË˜ §·¯·ÓÈÎÒÓ 5 2 -
Ï›ÛÙ·˜ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌˆÓ „ˆÌÈÔ‡ ºÚÔ‡ÙˆÓ 10 - -

Œˆ˜ Â‰Ò ˘‰·Ù¿ÓıÚ·ÎÂ˜                                        -            -    
ÀÔÏfiÁÈÛÂ ÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜ ˘‰·-
Ù¿ÓıÚ·ÎÂ˜ (·fi ÈÛÔ‰. „ˆÌÈÔ‡) æˆÌÈÔ‡ 10 1,5 -

ÀÔÏfiÁÈÛÂ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ ·fi ËÁ¤˜ 
¿ÏÏÂ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ¶ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ ·fi ¿ÏÏÂ˜ ËÁ¤˜
ÎÚ¤·ÙÔ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÎÚ¤·˜

ÀÔÏfiÁÈÛÂ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 
ÚˆÙÂ˝ÓË˜ Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ Ô ∫Ú¤·ÙÔ˜ - 7 5 -
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* Το ισοδύναμο άρτου σε υδατάνθρακες περιέχει 10g  κατά το Βρετανικό σύστημα (King’s College Hospital) και 15g κατά το σύστημα της 
ADA των ΗΠΑ.

* 
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των θερμίδων από υδατάνθρακες, έχει ως αποτέλεσμα 
χαμηλότερα τριγλυκερίδια απ’ ό,τι επιτυγχάνεται με 
δίαιτα στην οποία το 55% των θερμίδων παρέχονται 
από υδατάνθρακες.38

Στη δίαιτα των διαβητικών επιτρέπεται η χρήση των 
γλυκαντικών δισκίων ζαχαρίνης και ασπαρτάμης.39-40 
Δεν υπάρχει σημαντικό πλεονέκτημα από την ελεγχό-
μενη κατανάλωση φρουκτόζης, ούτε όμως και μειονέ-
κτημα, επομένως μπορεί να χρησιμοποιείται σε μικρή 
ποσότητα.41 Tέλος, αποτρέπεται η κατανάλωση ειδικών 
τροφίμων για διαβητικούς, γιατί και πολλές θερμίδες 
παρέχουν και υδατάνθρακες περιέχουν, παρόλο που 
δεν είναι ζάχαρη. Tα ειδικά γλυκά για διαβητικούς 
επιτρέπονται μόνο αν ενταχθούν στο διαιτολόγιο των 
ασθενών. Aυτό μπορεί να γίνει μόνο αν αναγράφονται 
στην ετικέτα τους τα θρεπτικά συστατικά που περι-
έχουν, αναλυτικά σε γραμμάρια/100 g βάρους, για 
υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και λίπος. Aν οι ασθενείς 
επιθυμούν να τρώνε τα ειδικά γλυκά που διαφημίζο-
νται για διαβητικούς, πρέπει να γνωρίζουν τα συστατι-
κά που περιέχουν και τις θερμίδες που παρέχουν, ώστε 
να τα εντάσσουν στο πρόγραμμα διατροφής τους με 
αντίστοιχη αφαίρεση τροφίμων ισοδύναμης αξίας σε 
θερμίδες και θρεπτικά συστατικά. Μικρή ποσότητα ζά-
χαρης 1-2 κουταλάκια το 24ωρο, όπως έχει ήδη λεχθεί, 
μπορεί να επιτραπεί χωρίς να επηρεάσει τη ρύθμιση 
της γλυκαιμίας.

Η ιδιαίτερα μεγάλη σημασία της εφαρμογής του 
κατάλληλου διαιτολογίου αδυνατίσματος σε παχύσαρ-
κους διαβητικούς με ΣΔ τύπου 2 δεν έχει συνειδητο-
ποιηθεί από τους ασθενείς. Οι περισσότεροι νομίζουν 
ότι αν δεν καταναλώσουν γλυκά «κάνουν το καθήκον 
τους». Οι πολλές θερμίδες, όμως, οδηγούν σε πρωινή 
υπεργλυκαιμία.

Το ζήτημα της τήρησης του διαιτολογίου είναι βασι-
κής σημασίας και στις τρεις συνιστώσες του (σύνολο 
θερμίδων, υδατάνθρακες, αποφυγή γλυκών). Ωστόσο, 
από την καθημερινή πείρα και από ανέκδοτες παρα-
τηρήσεις- κατά τη συναναστροφή με ασθενείς- προ-
κύπτει το συμπέρασμα ότι οι περισσότεροι διαβητικοί 
ασθενείς δεν ακολουθούν πιστά το διαιτολόγιό τους 
ή δεν το ακολουθούν καθόλου. Οι περισσότεροι, όταν 
το κατορθώνουν, αποφεύγουν τα γλυκά και τη ζάχα-
ρη, αλλά δεν εφαρμόζουν άλλους περιορισμούς. Άξιο 
παρατήρησης είναι ότι οι διαβητικοί ασθενείς κατά 
κανόνα ακολουθούν τη γενική τάση του πληθυσμού 
και έτσι αυξάνεται το βάρος του σώματός τους καθώς 
αυξάνεται η ηλικία. Η παρατήρηση αυτή ενισχύει την 
άποψη ότι σε μεγάλη αναλογία τα διαβητικά άτομα 
δεν ακολουθούν τις διαιτητικές οδηγίες. Σε ορισμέ-
νους μπορεί να ενέχονται και γενετικοί παράγοντες, 
π.χ. το γονίδιο που καθορίζει αυξημένη όρεξη. 

Aνάγκη επανεκπαίδευσης στο πρόγραμμα διατροφής

Eίναι φανερό ότι με την πρώτη φορά που θα μιλήσου-
με στον ασθενή δεν είναι δυνατόν να κατανοήσει τα 
πάντα, ούτε να συγκρατήσει όλα όσα ακούει. Γι’ αυτό 
χρειάζεται να δίδονται απλές γραπτές οδηγίες με 
κάποιες επεξηγήσεις και να γίνεται επανεκπαίδευση, 
φυσικά όχι μόνο μία φορά. Στο πλαίσιο της εκπαίδευ-
σης αυτής υπάγεται και ο έλεγχος των γνώσεων του 
ασθενούς και η διόρθωση των σφαλμάτων του.42,43 Tα 
παραπάνω εντάσσονται στο ευρύ πλαίσιο της διαδικα-
σίας “εκπαίδευσης-αγωγής του διαβητικού στα θέματα 
του διαβήτη”. Δεν πρέπει να λησμονείται ότι ο διαβητι-
κός έχει ανάγκη από υψηλού βαθμού εκπαίδευση, για 
να μπορέσει να αντεπεξέλθει με επιτυχία στην “πρό-
κληση” του διαβήτη.

Η εντατική εκπαίδευση των ασθενών έχει δειχθεί 
ότι βελτίωσε την μεταγευματική υπεργλυκαιμία.44 H 
αξία της εκπαίδευσης στη δίαιτα έχει καταδειχθεί και 
αφορά επίσης  παιδιά και εφήβους. H εκπαίδευση 
στη δίαιτα, με ανά μήνα συνεντεύξεις, βοήθησε στη 
σωστή πρόσληψη θερμίδων και στη σωστή κατανομή 
τους. Επίσης διαπιστώθηκε ότι συνέβαλε στην αύξη-
ση της αναλογίας υδατανθράκων και στη μείωση της 
αναλογίας του λίπους που κατανάλωναν τα διαβητικά 
παιδιά.45
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D’Annunzio G. The influence of dietary education in 
diabetic children. Diabetes Res Clin Pract 1990;9:279-285.

 6.1.2  Oι υδατάνθρακες στη διατροφή 
του διαβητικού
Δ. Καραμήτσος

Oι υδατάνθρακες (CHO) στη διατροφή του διαβητικού 
εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο μελετών. Στη 
διαδρομή της ιστορίας, από τότε που ο όρος διαβήτης 
χρησιμοποιήθηκε από τον Aρεταίο, οι υδατάνθρακες 
γνώρισαν περιόδους δόξας αλλά και κατατρεγμού. 
Έτσι, στην αρχαία και ταυτόχρονα εμπειρική περίοδο 
οι αντιλήψεις για τη δίαιτα του διαβητικού και το ποσό 
των υδατανθράκων που πρέπει να περιέχει παρουσί-
ασαν μεγάλες διακυμάνσεις και διαφορές. Άλλοτε οι 
υδατάνθρακες επιτρέπονταν στη δίαιτα των διαβητι-
κών, αρκεί να αποφεύγονταν οι “ερεθιστικές τροφές”, 
και άλλοτε απορρίπτονταν, εν μέρει ή εντελώς. Δεν 
έλειψαν και οι απόψεις της χρησιμοποίησης ζάχαρης ή 
και υπερσιτισμού, προφανώς για να αναπληρώνονται 
οι απώλειες σακχάρου στα ούρα (πίνακας 6.1.2.1).1

Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα αρχίζει η πειρα-
ματική περίοδος για τη χρήση υδατανθράκων στις 
δίαιτες των διαβητικών. Δοκιμάζεται δίαιτα με ρύζι, 
με βρώμη ή με πατάτες και γίνονται παρατηρήσεις με 
σταδιακή αύξηση ή μείωση του ποσού των υδαταν-
θράκων (πίνακας 6.1.2.2).1

O Allen με δύο πολυσέλιδα βιβλία του, στα οποία 
περιγράφει λεπτομερώς τις παρατηρήσεις του σε πολ-
λούς ασθενείς (Glucosuria and diabetes 1913 και Total 
dietary regulation in the treatment of diabetes 1919), 
γίνεται κυρίαρχη φυσιογνωμία στη θεραπεία του δια-
βήτη. Eφαρμόζει δίαιτες με πολύ λίγους υδατάνθρακες 
και λίγες θερμίδες. Oι παχύσαρκοι διαβητικοί τύπου 
2 σίγουρα ωφελούνται, αλλά η ζωή των διαβητικών 
τύπου 1 παρατείνεται λίγους μήνες μέχρι να γίνουν 
κυριολεκτικά σκελετοί πριν πεθάνουν. O γνωστός μας  
Joslin, από το κλασικό σύγγραμμά του, ακολουθεί τα 
χρόνια εκείνα τις αντιλήψεις του Allen. Oι συνθήκες 
αντιμετώπισης του διαβήτη αλλάζουν ραγδαία το 
1922, όταν ανακαλύπτεται η ινσουλίνη. Ωστόσο, είναι 
δύσκολο να αλλάξουν απότομα και ριζικά οι αντιλή-
ψεις για τους υδατάνθρακες. Aπό τη στιγμή που η 
αύξηση της γλυκόζης στο αίμα δημιουργεί το πρόβλη-
μα, είναι εύλογο να αποφεύγονται οι υδατάνθρακες. 
Oι υδατάνθρακες κατά λογική ακολουθία παρέμεναν 
σημαντικά περιορισμένοι. Έτσι, από το 1922 μέχρι και 
το 1965 οι κυρίαρχες αντιλήψεις ήταν να δίδονται οι 
υδατάνθρακες με περιορισμό, χωρίς να υπερβαίνουν 
το 30% στην παροχή θερμίδων. O R.D. Lawrence, προ-
έχουσα διαβητολογική φυσιογνωμία στη Bρετανία, 

* Από ομιλία σε συνέδριο της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρίας που 
έγινε στην Αθήνα και δημοσιεύθηκε ως ανασκόπηση στα Ελληνικά 
Διαβητολογικά Χρονικά.
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ιδρυτής της Bρετανικής Διαβητολογικής Eταιρίας και 
διαβητικός ο ίδιος από νεαρή ηλικία, στην 17η έκδοση 
του βιβλίου του The diabetic life το 1965 εξακολουθεί 
να συνιστά υδατάνθρακες σε ποσοστό 25-30% και 
όχι πάνω από 150 g υδατάνθρακες το 24ωρο.2 Είχαν 
προηγηθεί, όμως, δύο ερευνητές, ο Rabinovitch το 
1930 3 και ο Himsworth το 1935 4 , οι οποίοι δοκίμασαν 
διαιτολόγια με περισσότερους υδατάνθρακες και τα 
αποτελέσματά τους ήταν μάλλον ενθαρρυντικά. Mε τις 
εργασίες του Himsworth είχαν προκύψει τα εξής ενδι-
αφέροντα συμπεράσματα, που είναι σε μεγάλο βαθμό 
παραδεκτά και σήμερα:

α) Σε περιπτώσεις ΣΔ τύπου 2 καλώς ρυθμιζόμενου, 
άσχετα με ποιο θεραπευτικό μέσο, δίαιτα με πολλούς 
CHO δεν οδηγεί σε χειρότερη ρύθμιση (με την προϋ-
πόθεση ότι η δίατα δεν είναι υπερθερμιδική).

β) Σε περιπτώσεις ΣΔ τύπου 2 με πτωχή ρύθμιση, 
δίαιτα με πολλούς CHO χειροτερεύει τη ρύθμιση.

γ) Σε περιπτώσεις ΣΔ τύπου 1, δίαιτα με πολλούς 
CHO δεν χειροτερεύει τη ρύθμιση.

Στο σημείο αυτό, όμως, πρέπει να γίνει η υπενθύ-
μιση ότι την εποχή που έγιναν οι παρατηρήσεις του 
Himsworth οι ινσουλινοθεραπευόμενοι ασθενείς 
μάλλον έκαναν ευέλικτα σχήματα ινσουλινοθεραπεί-
ας, γιατί υπήρχε ως σκεύασμα μόνο ταχείας δράσης 
ινσουλίνη.

H Aμερικανική Διαβητολογική Eταιρία (ADA) το 1971 
συνιστά δίαιτες με ποσοστό υδατανθράκων 47- 52% 
των θερμίδων.5 H λογική που υπάρχει πίσω από αυτή 
τη σύσταση είναι ότι λαοί που τρώνε λιγότερα λίπη 
και λιγότερες ζωϊκές πρωτεΐνες, π.χ. οι Iάπωνες ή οι 
πρωτόγονοι λαοί, έχουν πολύ μικρότερο ποσοστό στε-
φανιαίας νόσου απ’ ό,τι οι πολίτες των HΠA. Στις HΠA 

καταναλώνουν κατά μέσο όρο 45% των θερμίδων από 
υδατάνθρακες.6 Oι διαβητικοί έχουν αυξημένη συχνό-
τητα στεφανιαίας νόσου και περιφερικής αγγειοπάθει-
ας. Φαίνεται επομένως λογικό να δώσουμε περισσότε-
ρους υδατάνθρακες και λιγότερα λίπη-πρωτεΐνες, αν 
αυτό δεν βλάπτει στη ρύθμιση του διαβήτη. 

Ωστόσο η Bρετανική σχολή δεν πείσθηκε γρήγορα 
για ριζικές αλλαγές. O Davidson και συν. το 1975, στο 
γνωστό βιβλίο διαιτολογίας Human nutrition and 
dietetics, συνιστά υδατάνθρακες σε αναλογία μόνο 35-
40% των θερμίδων.7 Aλλά το ρεύμα είχε ήδη πάρει τη 
στροφή για αύξηση των υδατανθράκων. Οι μεγάλες δι-
αβητολογικές εταιρίες, Eυρωπαϊκή (EASD), Bρετανική 
(BDA), Kαναδική (CDA) και άλλες, υιοθετούν και συνι-
στούν από το 1979 και μετά δίαιτες με περισσότερους 
υδατάνθρακες απ’ ό,τι στο παρελθόν.8,9,10 Παρόμοιες 
συστάσεις δίνει και η Παγκόσμια Oργάνωση Yγείας 
για τους Eυρωπαίους το 1990.11 Φυσικά όσο αυξάνο-
νται οι υδατάνθρακες τόσο μειώνονται οι πρωτεΐνες 
και τα λίπη. H ADA, πριν από λίγα χρόνια, συνιστούσε 
υδατάνθρακες σε ποσοστό 55-60% των θερμίδων.12 
H ακραία αυτή άποψη στις πιο πρόσφατες συστάσεις 
της ADA μετατράπηκε στον όρο φιλελευθεροποίηση 
(liberalization) και εξατομίκευση (individualization) 
στην ποσότητα των υδατανθράκων.13 Η ακριβής σημα-
σία του όρου liberalization δεν διευκρινίζεται. Mάλλον 
εννοείται ότι το σύνολο των υδατανθράκων είναι 
αυξημένο και προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις και 
τις συνήθειες του ασθενούς. Oι πρωτεΐνες πρέπει να 
προσφέρουν το 10-20% των θερμίδων. Eίναι ευνόητο 
ότι το ποσό του λίπους στη διατροφή είναι αυτό που 

ÂÔ¯‹ AÚÂÙ·›Ô˘ ÌË ÂÚÂıÈÛÙÈÎ¤˜ ÙÚÔÊ¤˜
Á¿Ï·, ‰ËÌËÙÚÈ·Î¿, ¿Ì˘ÏÔ

ÂÔ¯‹ °·ÏËÓÔ‡ ÛÙ¤ÚËÛË ˘ÁÚÒÓ

ÂÔ¯‹ Avicenna ÛÙ¤ÚËÛË ˘ÁÚÒÓ, Ï·¯·ÓÈÎ¿

Ù¤ÏË 17Ô˘ ·ÈÒÓ· T. Willis ˘ÔÛÈÙÈÛÌfi˜
T. Sydenham

Ù¤ÏË 18Ô˘ ·ÈÒÓ· M. Dobson ˘ÂÚÛÈÙÈÛÌfi˜

J. Rollo (1976) ÛÙ¤ÚËÛË ˙¿¯·ÚË˜ ·ÏÏ¿
Î·È ·Ê·ÈÌ¿ÍÂÈ˜+fiÈÔ
Ï·¯·ÓÈÎ¿ ÌfiÓÔ ·Ó ÂÍ¤ÏÈÂ
Ë ÁÏ˘ÎÔ˙Ô˘Ú›·

P. Piory 125 g ˙¿¯·ÚË/24ˆÚÔ,
60 g ÎÚ¤·˜+ÛÙ¤ÚËÛË 
˘ÁÚÒÓ

Cartani (1850) 300-500 g ÎÚ¤·˜+˘ÁÚ¿

›Ó·Î·˜ 6.6  OÈ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ‰›·ÈÙ· ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈ-
ÎÒÓ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÌÂÈÚÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô.

AÚ¯·›· Î·È ÂÌÂÈÚÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜

Von Duering (1868) ‰›·ÈÙ· ÌÂ Ú‡˙È

Naunyn (1880) ÛÙ¤ÚËÛË ˘‰·Ù·ÓıÚ¿ÎˆÓ

Kultz (1880) ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ÛÙ·‰È·Î‹
ÌÂ›ˆÛË 
˘‰·Ù·ÓıÚ¿ÎˆÓ

Minkovski (1880) 25-30 Kcal Kg BW+
‚Ú·¯Â›· ÛÙÂÚËÙÈÎ‹

Mosse (1903) ·Ù¿ÙÂ˜ 3 Kg

Von Noorden (1912) ‚ÚÒÌË (ÎÔ˘¿ÎÂÚ)

Allen
(1913) Glucosuria and diabetes
(1919) Total dietary regulation 

in the treatment diabetes

Allen, Joslin (1910-1922) ‰›·ÈÙ· Â›Ó·˜-
˘ÔÛÈÙÈÛÌfi˜, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ 
˘‰·Ù¿ÓıÚ·ÎÂ˜

›Ó·Î·˜ 6.7  ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÌÂ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜
ÙˆÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘‰·Ù¿ÓıÚ·ÎÂ˜ ÚÈÓ ·fi
ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙË˜ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›·˜.1

¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜

ºYTIKE™ INE™

¶ËÁ‹ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜¢È·Ï˘Ù¤˜

Î·ı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÙË Á·ÛÙÚÈÎ‹
Î¤ÓˆÛË, Î·ı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÙËÓ
·ÔÚÚfiÊËÛË ÁÏ˘Îfi˙Ë˜, 
ÂÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó ¯ÔÏËÛÙÂÚfi-
ÏË, ÁÏ˘Îfi˙Ë, ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË

Ê˘ÙÈÎ¤˜ ÔÏ˘Û·Î¯·Ú›‰Â˜, 
ÌÂÚÈÎ¤˜ ËÌÈÎ˘ÙÙ·Ú›ÓÂ˜, 
fiÛÚÈ·, ‚ÚÒÌË, Û›Î·ÏË, 
ÊÚÔ‡Ù·, Ê˘ÏÏÒ‰Ë Ï·¯·-
ÓÈÎ¿

ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙË-
Ù· ÙÔ˘ ÂÓÙ¤ÚÔ˘, ·˘Í¿ÓÔ˘Ó
ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙˆÓ ÎÔÚ¿ÓˆÓ

Î˘ÙÙ·Ú›ÓË, ÏÈÁÓ›ÓË, ÌÂÚÈÎ¤˜ 
ËÌÈÎ˘ÙÙ·Ú›ÓÂ˜, Ï·¯·ÓÈÎ¿, 
¯ÔÚÙ·ÚÈÎ¿, ÈÙ˘ÚÔ‡¯Ô „ˆÌ›

Û¯‹Ì· 6.4  OÈ Ù‡ÔÈ Ê˘ÙÈÎÒÓ ÈÓÒÓ Î·È ÔÈ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜
ÙÔ˘˜.

¶ËÁ‹ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜A‰È¿Ï˘ÙÂ˜

1. ¢˘Û·ÓÂÍ›· (ÌÂÙÂˆÚÈÛÌfi˜, ÎÔÈÏÈ·Î¿ ¿ÏÁË, 
‰È¿ÚÚÔÈÂ˜).22

2. AÓ¿ÁÎË ÚÔÛı‹ÎË˜ È¯ÓÔÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Î·È ·Û‚ÂÛÙ›-
Ô˘,44 ·Ó Î·È ‰ÂÓ Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó fiÏÂ˜ ÔÈ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ fiÛÔÓ
·ÊÔÚ¿ ÛÂ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË.45

3. AÓ¿Ù˘ÍË Ê˘ÙÔÈÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È.46

4. MÈÎÚ‹ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ.22

5. AÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·.

™ËÌÂ›ˆÛË: T· 2 Î·È 3 ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÂÓÈÎÒ˜ ·Ú·‰ÂÎÙ¿.

›Ó·Î·˜ 6.8  MÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÔÏÏÒÓ
Ê˘ÙÈÎÒÓ ÈÓÒÓ.

∞ªÀ§√

Ì·ÏÙ¿ÛË Î·È ‰ÂÍÙÚÈÓ¿ÛÂÈ˜
Ï·ÎÙ¿ÛË

°§À∫√∑∏

ºƒ√À∫∆√∑∏

°∞§∞∫∆√∑∏ÛÔ˘ÎÚ¿ÛË

Û¯‹Ì· 6.3  ¶¤„Ë ÙÔ˘ ·Ì‡ÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÁÔÛ·Î¯·ÚÈÙÒÓ.

Ù˘·Ï›ÓË+·Ì˘Ï¿ÛË

∑∞Ã∞ƒ∏

ª∞§∆√∑∏ Î·È 3 ¤ˆ˜ 9 ÔÏ˘ÌÂÚ‹ §∞∫∆√∑∏

M·ÏÙfi˙Ë 152 ™Ù·Ê‡ÏÈ· 62

°Ï˘Îfi˙Ë 138 æˆÌ› ÛÈÎ¿ÏÂˆ˜ ÔÏÈÎ. ·Ï¤Û.58

¶·Ù¿ÙÂ˜ „ËÙ¤˜ 135 M‹Ï· 53

M¤ÏÈ 126 ¶·ÁˆÙfi 52

Cornflakes 119 °È·Ô‡ÚÙÈ 52

ÕÛÚÔ „ˆÌ› 100 °¿Ï· Ï‹ÚÂ˜ 49

æˆÌ› ÔÏÈÎ‹˜ ·Ï. 99 A¯Ï¿‰È· 47

™Ù·Ê›‰Â˜ 93 °¿Ï· ¿·¯Ô 46

™·Î¯·Úfi˙Ë 86 º·Î¤˜ 43

¶·Ù¿ÙÂ˜ ‚Ú·ÛÙ¤˜ 81 PÔ‰¿ÎÈÓ· 40

M·Ó¿ÓÂ˜ 79 °ÎÚ¤È ÊÚÔ˘Ù 36

All-bran 73 ¢·Ì¿ÛÎËÓ· 34

º·ÛfiÏÈ· ÊÔ‡ÚÓÔ˘ 70 KÂÚ¿ÛÈ· 32

M·Î·ÚfiÓÈ· Û·ÁÁ¤ÙÈ 66 ºÚÔ˘ÎÙfi˙Ë 30

¶ÔÚÙÔÎ¿ÏÈ· 66

›Ó·Î·˜ 6.9  O ÁÏ˘Î·ÈÌÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙË˜ ÌÂÚÈÎÒÓ ÙÚÔÊÒÓ
Î·Ù¿ Êı›ÓÔ˘Û· ÛÂÈÚ¿.

πίνακας 6.1.2.1 Oι αντιλήψεις για τη δίαιτα των διαβητι-
κών στην αρχαία και ταυτόχρονα εμπειρική περίοδο.

ÂÔ¯‹ AÚÂÙ·›Ô˘ ÌË ÂÚÂıÈÛÙÈÎ¤˜ ÙÚÔÊ¤˜
Á¿Ï·, ‰ËÌËÙÚÈ·Î¿, ¿Ì˘ÏÔ

ÂÔ¯‹ °·ÏËÓÔ‡ ÛÙ¤ÚËÛË ˘ÁÚÒÓ

ÂÔ¯‹ Avicenna ÛÙ¤ÚËÛË ˘ÁÚÒÓ, Ï·¯·ÓÈÎ¿

Ù¤ÏË 17Ô˘ ·ÈÒÓ· T. Willis ˘ÔÛÈÙÈÛÌfi˜
T. Sydenham

Ù¤ÏË 18Ô˘ ·ÈÒÓ· M. Dobson ˘ÂÚÛÈÙÈÛÌfi˜

J. Rollo (1976) ÛÙ¤ÚËÛË ˙¿¯·ÚË˜ ·ÏÏ¿
Î·È ·Ê·ÈÌ¿ÍÂÈ˜+fiÈÔ
Ï·¯·ÓÈÎ¿ ÌfiÓÔ ·Ó ÂÍ¤ÏÈÂ
Ë ÁÏ˘ÎÔ˙Ô˘Ú›·

P. Piory 125 g ˙¿¯·ÚË/24ˆÚÔ,
60 g ÎÚ¤·˜+ÛÙ¤ÚËÛË 
˘ÁÚÒÓ

Cartani (1850) 300-500 g ÎÚ¤·˜+˘ÁÚ¿

›Ó·Î·˜ 6.6  OÈ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ‰›·ÈÙ· ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈ-
ÎÒÓ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÌÂÈÚÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô.

AÚ¯·›· Î·È ÂÌÂÈÚÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜

Von Duering (1868) ‰›·ÈÙ· ÌÂ Ú‡˙È

Naunyn (1880) ÛÙ¤ÚËÛË ˘‰·Ù·ÓıÚ¿ÎˆÓ

Kultz (1880) ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ÛÙ·‰È·Î‹
ÌÂ›ˆÛË 
˘‰·Ù·ÓıÚ¿ÎˆÓ

Minkovski (1880) 25-30 Kcal Kg BW+
‚Ú·¯Â›· ÛÙÂÚËÙÈÎ‹

Mosse (1903) ·Ù¿ÙÂ˜ 3 Kg

Von Noorden (1912) ‚ÚÒÌË (ÎÔ˘¿ÎÂÚ)

Allen
(1913) Glucosuria and diabetes
(1919) Total dietary regulation 

in the treatment diabetes

Allen, Joslin (1910-1922) ‰›·ÈÙ· Â›Ó·˜-
˘ÔÛÈÙÈÛÌfi˜, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ 
˘‰·Ù¿ÓıÚ·ÎÂ˜

›Ó·Î·˜ 6.7  ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÌÂ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜
ÙˆÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘‰·Ù¿ÓıÚ·ÎÂ˜ ÚÈÓ ·fi
ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙË˜ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›·˜.1

¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜

ºYTIKE™ INE™

¶ËÁ‹ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜¢È·Ï˘Ù¤˜

Î·ı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÙË Á·ÛÙÚÈÎ‹
Î¤ÓˆÛË, Î·ı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÙËÓ
·ÔÚÚfiÊËÛË ÁÏ˘Îfi˙Ë˜, 
ÂÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó ¯ÔÏËÛÙÂÚfi-
ÏË, ÁÏ˘Îfi˙Ë, ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË

Ê˘ÙÈÎ¤˜ ÔÏ˘Û·Î¯·Ú›‰Â˜, 
ÌÂÚÈÎ¤˜ ËÌÈÎ˘ÙÙ·Ú›ÓÂ˜, 
fiÛÚÈ·, ‚ÚÒÌË, Û›Î·ÏË, 
ÊÚÔ‡Ù·, Ê˘ÏÏÒ‰Ë Ï·¯·-
ÓÈÎ¿

ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙË-
Ù· ÙÔ˘ ÂÓÙ¤ÚÔ˘, ·˘Í¿ÓÔ˘Ó
ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙˆÓ ÎÔÚ¿ÓˆÓ

Î˘ÙÙ·Ú›ÓË, ÏÈÁÓ›ÓË, ÌÂÚÈÎ¤˜ 
ËÌÈÎ˘ÙÙ·Ú›ÓÂ˜, Ï·¯·ÓÈÎ¿, 
¯ÔÚÙ·ÚÈÎ¿, ÈÙ˘ÚÔ‡¯Ô „ˆÌ›

Û¯‹Ì· 6.4  OÈ Ù‡ÔÈ Ê˘ÙÈÎÒÓ ÈÓÒÓ Î·È ÔÈ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜
ÙÔ˘˜.

¶ËÁ‹ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜A‰È¿Ï˘ÙÂ˜

1. ¢˘Û·ÓÂÍ›· (ÌÂÙÂˆÚÈÛÌfi˜, ÎÔÈÏÈ·Î¿ ¿ÏÁË, 
‰È¿ÚÚÔÈÂ˜).22

2. AÓ¿ÁÎË ÚÔÛı‹ÎË˜ È¯ÓÔÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Î·È ·Û‚ÂÛÙ›-
Ô˘,44 ·Ó Î·È ‰ÂÓ Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó fiÏÂ˜ ÔÈ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ fiÛÔÓ
·ÊÔÚ¿ ÛÂ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË.45

3. AÓ¿Ù˘ÍË Ê˘ÙÔÈÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È.46

4. MÈÎÚ‹ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ.22

5. AÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·.

™ËÌÂ›ˆÛË: T· 2 Î·È 3 ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÂÓÈÎÒ˜ ·Ú·‰ÂÎÙ¿.

›Ó·Î·˜ 6.8  MÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÔÏÏÒÓ
Ê˘ÙÈÎÒÓ ÈÓÒÓ.

∞ªÀ§√

Ì·ÏÙ¿ÛË Î·È ‰ÂÍÙÚÈÓ¿ÛÂÈ˜
Ï·ÎÙ¿ÛË

°§À∫√∑∏

ºƒ√À∫∆√∑∏

°∞§∞∫∆√∑∏ÛÔ˘ÎÚ¿ÛË

Û¯‹Ì· 6.3  ¶¤„Ë ÙÔ˘ ·Ì‡ÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÁÔÛ·Î¯·ÚÈÙÒÓ.

Ù˘·Ï›ÓË+·Ì˘Ï¿ÛË

∑∞Ã∞ƒ∏

ª∞§∆√∑∏ Î·È 3 ¤ˆ˜ 9 ÔÏ˘ÌÂÚ‹ §∞∫∆√∑∏

M·ÏÙfi˙Ë 152 ™Ù·Ê‡ÏÈ· 62

°Ï˘Îfi˙Ë 138 æˆÌ› ÛÈÎ¿ÏÂˆ˜ ÔÏÈÎ. ·Ï¤Û.58

¶·Ù¿ÙÂ˜ „ËÙ¤˜ 135 M‹Ï· 53

M¤ÏÈ 126 ¶·ÁˆÙfi 52

Cornflakes 119 °È·Ô‡ÚÙÈ 52

ÕÛÚÔ „ˆÌ› 100 °¿Ï· Ï‹ÚÂ˜ 49

æˆÌ› ÔÏÈÎ‹˜ ·Ï. 99 A¯Ï¿‰È· 47

™Ù·Ê›‰Â˜ 93 °¿Ï· ¿·¯Ô 46

™·Î¯·Úfi˙Ë 86 º·Î¤˜ 43

¶·Ù¿ÙÂ˜ ‚Ú·ÛÙ¤˜ 81 PÔ‰¿ÎÈÓ· 40

M·Ó¿ÓÂ˜ 79 °ÎÚ¤È ÊÚÔ˘Ù 36

All-bran 73 ¢·Ì¿ÛÎËÓ· 34

º·ÛfiÏÈ· ÊÔ‡ÚÓÔ˘ 70 KÂÚ¿ÛÈ· 32

M·Î·ÚfiÓÈ· Û·ÁÁ¤ÙÈ 66 ºÚÔ˘ÎÙfi˙Ë 30

¶ÔÚÙÔÎ¿ÏÈ· 66

›Ó·Î·˜ 6.9  O ÁÏ˘Î·ÈÌÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙË˜ ÌÂÚÈÎÒÓ ÙÚÔÊÒÓ
Î·Ù¿ Êı›ÓÔ˘Û· ÛÂÈÚ¿.

πίνακας 6.1.2.2 Πειραματική περίοδος με μεταβολές 
των αντιλήψεων για τους υδατάνθρακες πριν από την ε-
ποχή της ινσουλινοθεραπείας.

βιβλίο
βιβλίο
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μένει να δοθεί, αφού υπολογιστούν οι θερμίδες από 
υδατάνθρακες και πρωτεΐνες. Kαθίσταται φανερό ότι, 
αν οι υδατάνθρακες είναι πολλοί, το λίπος περιορίζε-
ται ανάλογα. Oι αναλογίες υδατανθράκων και λίπους 
στη διατροφή αναμένεται ότι καθορίζουν τα επίπεδα 
των λιπιδίων στο πλάσμα. Ωστόσο, η σχέση δεν είναι 
απλή, όπως θα δείξουμε παρακάτω, γιατί και οι πολλοί 
υδατάνθρακες φαίνεται ότι προκαλούν δυσλιπιδαιμία.

Δίαιτες με πολλούς υδατάνθρακες

Δίαιτες με πολλούς υδατάνθρακες δοκιμάστηκαν 
από πολλούς ερευνητές χωρίς να δώσουν παρόμοια 
αποτελέσματα, όσον αφορά στη γλυκαιμία και τα 
λιπίδια του πλάσματος. Tα πορίσματα των σχετικών 
ερευνών προκύπτουν από τις πειραματικές εφαρμογές 
διαφόρων διαιτολογίων, τα πρωτόκολλα των οποίων 
διαφέρουν. Πολλοί ερευνητές εμφανίζονται ιδιαίτερα 
ενθουσιώδεις στις απόψεις τους για την προτίμηση 
διαιτολογίων με πολλούς υδατάνθρακες.14-20 Συνήθως 
στα διαιτολόγια αυτά περιλαμβάνονται μεγάλες πο-
σότητες φυτικών ινών.14-16,18,19 Mε τα διαιτολόγια αυτά 
η μέση γλυκαιμία είναι χαμηλότερη και ελαττώνεται η 
LDL χοληστερόλη. Ωστόσο, αυτό τον αρχικό ενθουσια-
σμό δεν συμμερίζονται άλλοι ερευνητές.21-27 Θεωρούν 
ότι οι δίαιτες με πολλούς υδατάνθρακες έχουν και 
μειονεκτήματα όπως: 

α) Mεγαλύτερη μεταγευματική αύξηση γλυκόζης. 
β) Aύξηση τριγλυκεριδίων, μείωση HDL.
γ) Mικρή συνεργασιμότητα ασθενών που τελικά 

δεν εφαρμόζουν τις οδηγίες για λήψη περισσότερων 
υδατανθράκων.

Με τις δίαιτες που περιέχουν πολλούς υδατάνθρακες 
η μέση γλυκαιμία βελτιώνεται σύμφωνα με πολλούς 
ερευνητές, οι οποίοι, όμως, χρησιμοποιούν στις δίαιτες 
που χορηγούν μεγάλο ποσό φυτικών ινών.19,28-33 Tο 
ποσό των φυτικών ινών που χρησιμοποιείται στις 
πειραματικές εφαρμογές των διαιτολογίων αυτών είναι 
συνήθως περισσότερο από το διπλάσιο της μέσης 
κατανάλωσης φυτικών ινών από τον γενικό πληθυσμό. 
Yπάρχει, όμως, η άποψη που ενισχύεται από την καθη-
μερινή πείρα, ότι τέτοια ποσότητα φυτικών ινών είναι 
δύσκολο να είναι ανεκτή σε μακροχρόνια βάση. Oι 
υποστηρικτές των πολλών φυτικών ινών ισχυρίζονται 
ότι τα άτομα που αρχίζουν δίαιτες με πολλές φυτικές 
ίνες μετά την αρχική δυσανεξία προσαρμόζονται και 
τις ανέχονται καλύτερα.

Tο όφελος από τις δίαιτες με πολλούς υδατάνθρα-
κες αποδίδεται μάλλον στις πολλές φυτικές ίνες παρά 
στους υδατάνθρακες.32,34,35 Tο ευνοϊκό αποτέλεσμα 
από τις ίνες δεν υφίσταται σε δίαιτες με λίγους υδατάν-
θρακες.36 Eπίσης, βρέθηκε ότι σε φυσιολογικά άτομα 
δεν παρατηρούνται όλα τα ευνοϊκά αποτελέσματα από 

τις πολλές φυτικές ίνες, όπως παρατηρούνται στους 
διαβητικούς.30,31 Στα φυσιολογικά άτομα προκαλού-
νται ευνοϊκές μεταβολές στα επίπεδα της χοληστερό-
λης χωρίς να επηρεάζεται η γλυκαιμία.30,31 Δοκιμές με 
ισοθερμιδικές δίαιτες με πολλούς και λίγους υδατάν-
θρακες έδειξαν ότι οι πολλοί υδατάνθρακες αυξάνουν 
την ευαισθησία των ιστών στην ινσουλίνη.19,37

Σύμφωνα με εργασία που δημοσιεύθηκε πρόσφα-
τα, σε διαβητικούς τύπου 2 οι πολλοί υδατάνθρακες, 
χωρίς ενίσχυση με πολλές ίνες, προκαλούν αύξηση 
της μέσης γλυκαιμίας, των τιμών της ινσουλίνης στο 
πλάσμα και των τριγλυκεριδίων. Παρατηρήθηκε αύξη-
ση των εντερικής προέλευσης VLDL-TG και αυξημένη 
παραγωγή VLDL-TG. Tέλος, βρέθηκε και αύξηση της 
δραστικότητας της λιποπρωτεϊνικής λιπάσης μετά τη 
χορήγηση ηπαρίνης.25 Oι μελέτες με διαβητικούς τύ-
που 1 είναι σχετικά λίγες και μάλλον δεν είναι εύκολο 
να εξαχθούν από αυτές ακριβή συμπεράσματα. Σε πέ-
ντε από επτά εργασίες μελετήθηκαν από έξι έως δώδε-
κα  ασθενείς.20,34,35,38,39 Tρείς εργασίες ήταν ουδέτερες 
στην κρίση τους,35,38,39 δύο ήταν θετικές για πολλούς 
υδατάνθρακες και ίνες,19,20 μία θετική υπό αίρεσιν να 

ÂÔ¯‹ AÚÂÙ·›Ô˘ ÌË ÂÚÂıÈÛÙÈÎ¤˜ ÙÚÔÊ¤˜
Á¿Ï·, ‰ËÌËÙÚÈ·Î¿, ¿Ì˘ÏÔ

ÂÔ¯‹ °·ÏËÓÔ‡ ÛÙ¤ÚËÛË ˘ÁÚÒÓ

ÂÔ¯‹ Avicenna ÛÙ¤ÚËÛË ˘ÁÚÒÓ, Ï·¯·ÓÈÎ¿

Ù¤ÏË 17Ô˘ ·ÈÒÓ· T. Willis ˘ÔÛÈÙÈÛÌfi˜
T. Sydenham

Ù¤ÏË 18Ô˘ ·ÈÒÓ· M. Dobson ˘ÂÚÛÈÙÈÛÌfi˜

J. Rollo (1976) ÛÙ¤ÚËÛË ˙¿¯·ÚË˜ ·ÏÏ¿
Î·È ·Ê·ÈÌ¿ÍÂÈ˜+fiÈÔ
Ï·¯·ÓÈÎ¿ ÌfiÓÔ ·Ó ÂÍ¤ÏÈÂ
Ë ÁÏ˘ÎÔ˙Ô˘Ú›·

P. Piory 125 g ˙¿¯·ÚË/24ˆÚÔ,
60 g ÎÚ¤·˜+ÛÙ¤ÚËÛË 
˘ÁÚÒÓ

Cartani (1850) 300-500 g ÎÚ¤·˜+˘ÁÚ¿

›Ó·Î·˜ 6.6  OÈ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ‰›·ÈÙ· ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈ-
ÎÒÓ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÌÂÈÚÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô.

AÚ¯·›· Î·È ÂÌÂÈÚÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜

Von Duering (1868) ‰›·ÈÙ· ÌÂ Ú‡˙È

Naunyn (1880) ÛÙ¤ÚËÛË ˘‰·Ù·ÓıÚ¿ÎˆÓ

Kultz (1880) ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ÛÙ·‰È·Î‹
ÌÂ›ˆÛË 
˘‰·Ù·ÓıÚ¿ÎˆÓ

Minkovski (1880) 25-30 Kcal Kg BW+
‚Ú·¯Â›· ÛÙÂÚËÙÈÎ‹

Mosse (1903) ·Ù¿ÙÂ˜ 3 Kg

Von Noorden (1912) ‚ÚÒÌË (ÎÔ˘¿ÎÂÚ)

Allen
(1913) Glucosuria and diabetes
(1919) Total dietary regulation 

in the treatment diabetes

Allen, Joslin (1910-1922) ‰›·ÈÙ· Â›Ó·˜-
˘ÔÛÈÙÈÛÌfi˜, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ 
˘‰·Ù¿ÓıÚ·ÎÂ˜

›Ó·Î·˜ 6.7  ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÌÂ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜
ÙˆÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘‰·Ù¿ÓıÚ·ÎÂ˜ ÚÈÓ ·fi
ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙË˜ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›·˜.1

¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜

ºYTIKE™ INE™

¶ËÁ‹ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜¢È·Ï˘Ù¤˜

Î·ı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÙË Á·ÛÙÚÈÎ‹
Î¤ÓˆÛË, Î·ı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÙËÓ
·ÔÚÚfiÊËÛË ÁÏ˘Îfi˙Ë˜, 
ÂÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó ¯ÔÏËÛÙÂÚfi-
ÏË, ÁÏ˘Îfi˙Ë, ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË

Ê˘ÙÈÎ¤˜ ÔÏ˘Û·Î¯·Ú›‰Â˜, 
ÌÂÚÈÎ¤˜ ËÌÈÎ˘ÙÙ·Ú›ÓÂ˜, 
fiÛÚÈ·, ‚ÚÒÌË, Û›Î·ÏË, 
ÊÚÔ‡Ù·, Ê˘ÏÏÒ‰Ë Ï·¯·-
ÓÈÎ¿

ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙË-
Ù· ÙÔ˘ ÂÓÙ¤ÚÔ˘, ·˘Í¿ÓÔ˘Ó
ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙˆÓ ÎÔÚ¿ÓˆÓ

Î˘ÙÙ·Ú›ÓË, ÏÈÁÓ›ÓË, ÌÂÚÈÎ¤˜ 
ËÌÈÎ˘ÙÙ·Ú›ÓÂ˜, Ï·¯·ÓÈÎ¿, 
¯ÔÚÙ·ÚÈÎ¿, ÈÙ˘ÚÔ‡¯Ô „ˆÌ›

Û¯‹Ì· 6.4  OÈ Ù‡ÔÈ Ê˘ÙÈÎÒÓ ÈÓÒÓ Î·È ÔÈ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜
ÙÔ˘˜.

¶ËÁ‹ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜A‰È¿Ï˘ÙÂ˜

1. ¢˘Û·ÓÂÍ›· (ÌÂÙÂˆÚÈÛÌfi˜, ÎÔÈÏÈ·Î¿ ¿ÏÁË, 
‰È¿ÚÚÔÈÂ˜).22

2. AÓ¿ÁÎË ÚÔÛı‹ÎË˜ È¯ÓÔÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Î·È ·Û‚ÂÛÙ›-
Ô˘,44 ·Ó Î·È ‰ÂÓ Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó fiÏÂ˜ ÔÈ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ fiÛÔÓ
·ÊÔÚ¿ ÛÂ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË.45

3. AÓ¿Ù˘ÍË Ê˘ÙÔÈÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È.46

4. MÈÎÚ‹ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ.22

5. AÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·.

™ËÌÂ›ˆÛË: T· 2 Î·È 3 ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÂÓÈÎÒ˜ ·Ú·‰ÂÎÙ¿.

›Ó·Î·˜ 6.8  MÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÔÏÏÒÓ
Ê˘ÙÈÎÒÓ ÈÓÒÓ.

∞ªÀ§√

Ì·ÏÙ¿ÛË Î·È ‰ÂÍÙÚÈÓ¿ÛÂÈ˜
Ï·ÎÙ¿ÛË

°§À∫√∑∏

ºƒ√À∫∆√∑∏

°∞§∞∫∆√∑∏ÛÔ˘ÎÚ¿ÛË

Û¯‹Ì· 6.3  ¶¤„Ë ÙÔ˘ ·Ì‡ÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÁÔÛ·Î¯·ÚÈÙÒÓ.

Ù˘·Ï›ÓË+·Ì˘Ï¿ÛË

∑∞Ã∞ƒ∏

ª∞§∆√∑∏ Î·È 3 ¤ˆ˜ 9 ÔÏ˘ÌÂÚ‹ §∞∫∆√∑∏

M·ÏÙfi˙Ë 152 ™Ù·Ê‡ÏÈ· 62

°Ï˘Îfi˙Ë 138 æˆÌ› ÛÈÎ¿ÏÂˆ˜ ÔÏÈÎ. ·Ï¤Û.58

¶·Ù¿ÙÂ˜ „ËÙ¤˜ 135 M‹Ï· 53

M¤ÏÈ 126 ¶·ÁˆÙfi 52

Cornflakes 119 °È·Ô‡ÚÙÈ 52

ÕÛÚÔ „ˆÌ› 100 °¿Ï· Ï‹ÚÂ˜ 49

æˆÌ› ÔÏÈÎ‹˜ ·Ï. 99 A¯Ï¿‰È· 47

™Ù·Ê›‰Â˜ 93 °¿Ï· ¿·¯Ô 46

™·Î¯·Úfi˙Ë 86 º·Î¤˜ 43

¶·Ù¿ÙÂ˜ ‚Ú·ÛÙ¤˜ 81 PÔ‰¿ÎÈÓ· 40

M·Ó¿ÓÂ˜ 79 °ÎÚ¤È ÊÚÔ˘Ù 36

All-bran 73 ¢·Ì¿ÛÎËÓ· 34

º·ÛfiÏÈ· ÊÔ‡ÚÓÔ˘ 70 KÂÚ¿ÛÈ· 32

M·Î·ÚfiÓÈ· Û·ÁÁ¤ÙÈ 66 ºÚÔ˘ÎÙfi˙Ë 30

¶ÔÚÙÔÎ¿ÏÈ· 66

›Ó·Î·˜ 6.9  O ÁÏ˘Î·ÈÌÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙË˜ ÌÂÚÈÎÒÓ ÙÚÔÊÒÓ
Î·Ù¿ Êı›ÓÔ˘Û· ÛÂÈÚ¿.

σχήμα 6.1.2.1 Πέψη του αμύλου και των ολιγοσακχαριτών.

ÂÔ¯‹ AÚÂÙ·›Ô˘ ÌË ÂÚÂıÈÛÙÈÎ¤˜ ÙÚÔÊ¤˜
Á¿Ï·, ‰ËÌËÙÚÈ·Î¿, ¿Ì˘ÏÔ

ÂÔ¯‹ °·ÏËÓÔ‡ ÛÙ¤ÚËÛË ˘ÁÚÒÓ

ÂÔ¯‹ Avicenna ÛÙ¤ÚËÛË ˘ÁÚÒÓ, Ï·¯·ÓÈÎ¿

Ù¤ÏË 17Ô˘ ·ÈÒÓ· T. Willis ˘ÔÛÈÙÈÛÌfi˜
T. Sydenham

Ù¤ÏË 18Ô˘ ·ÈÒÓ· M. Dobson ˘ÂÚÛÈÙÈÛÌfi˜

J. Rollo (1976) ÛÙ¤ÚËÛË ˙¿¯·ÚË˜ ·ÏÏ¿
Î·È ·Ê·ÈÌ¿ÍÂÈ˜+fiÈÔ
Ï·¯·ÓÈÎ¿ ÌfiÓÔ ·Ó ÂÍ¤ÏÈÂ
Ë ÁÏ˘ÎÔ˙Ô˘Ú›·

P. Piory 125 g ˙¿¯·ÚË/24ˆÚÔ,
60 g ÎÚ¤·˜+ÛÙ¤ÚËÛË 
˘ÁÚÒÓ

Cartani (1850) 300-500 g ÎÚ¤·˜+˘ÁÚ¿

›Ó·Î·˜ 6.6  OÈ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ‰›·ÈÙ· ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈ-
ÎÒÓ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÌÂÈÚÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô.

AÚ¯·›· Î·È ÂÌÂÈÚÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜

Von Duering (1868) ‰›·ÈÙ· ÌÂ Ú‡˙È

Naunyn (1880) ÛÙ¤ÚËÛË ˘‰·Ù·ÓıÚ¿ÎˆÓ

Kultz (1880) ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ÛÙ·‰È·Î‹
ÌÂ›ˆÛË 
˘‰·Ù·ÓıÚ¿ÎˆÓ

Minkovski (1880) 25-30 Kcal Kg BW+
‚Ú·¯Â›· ÛÙÂÚËÙÈÎ‹

Mosse (1903) ·Ù¿ÙÂ˜ 3 Kg

Von Noorden (1912) ‚ÚÒÌË (ÎÔ˘¿ÎÂÚ)

Allen
(1913) Glucosuria and diabetes
(1919) Total dietary regulation 

in the treatment diabetes

Allen, Joslin (1910-1922) ‰›·ÈÙ· Â›Ó·˜-
˘ÔÛÈÙÈÛÌfi˜, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ 
˘‰·Ù¿ÓıÚ·ÎÂ˜

›Ó·Î·˜ 6.7  ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÌÂ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜
ÙˆÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘‰·Ù¿ÓıÚ·ÎÂ˜ ÚÈÓ ·fi
ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙË˜ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›·˜.1

¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜

ºYTIKE™ INE™

¶ËÁ‹ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜¢È·Ï˘Ù¤˜

Î·ı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÙË Á·ÛÙÚÈÎ‹
Î¤ÓˆÛË, Î·ı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÙËÓ
·ÔÚÚfiÊËÛË ÁÏ˘Îfi˙Ë˜, 
ÂÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó ¯ÔÏËÛÙÂÚfi-
ÏË, ÁÏ˘Îfi˙Ë, ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË

Ê˘ÙÈÎ¤˜ ÔÏ˘Û·Î¯·Ú›‰Â˜, 
ÌÂÚÈÎ¤˜ ËÌÈÎ˘ÙÙ·Ú›ÓÂ˜, 
fiÛÚÈ·, ‚ÚÒÌË, Û›Î·ÏË, 
ÊÚÔ‡Ù·, Ê˘ÏÏÒ‰Ë Ï·¯·-
ÓÈÎ¿

ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙË-
Ù· ÙÔ˘ ÂÓÙ¤ÚÔ˘, ·˘Í¿ÓÔ˘Ó
ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙˆÓ ÎÔÚ¿ÓˆÓ

Î˘ÙÙ·Ú›ÓË, ÏÈÁÓ›ÓË, ÌÂÚÈÎ¤˜ 
ËÌÈÎ˘ÙÙ·Ú›ÓÂ˜, Ï·¯·ÓÈÎ¿, 
¯ÔÚÙ·ÚÈÎ¿, ÈÙ˘ÚÔ‡¯Ô „ˆÌ›

Û¯‹Ì· 6.4  OÈ Ù‡ÔÈ Ê˘ÙÈÎÒÓ ÈÓÒÓ Î·È ÔÈ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜
ÙÔ˘˜.

¶ËÁ‹ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜A‰È¿Ï˘ÙÂ˜

1. ¢˘Û·ÓÂÍ›· (ÌÂÙÂˆÚÈÛÌfi˜, ÎÔÈÏÈ·Î¿ ¿ÏÁË, 
‰È¿ÚÚÔÈÂ˜).22

2. AÓ¿ÁÎË ÚÔÛı‹ÎË˜ È¯ÓÔÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Î·È ·Û‚ÂÛÙ›-
Ô˘,44 ·Ó Î·È ‰ÂÓ Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó fiÏÂ˜ ÔÈ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ fiÛÔÓ
·ÊÔÚ¿ ÛÂ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË.45

3. AÓ¿Ù˘ÍË Ê˘ÙÔÈÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È.46

4. MÈÎÚ‹ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ.22

5. AÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·.

™ËÌÂ›ˆÛË: T· 2 Î·È 3 ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÂÓÈÎÒ˜ ·Ú·‰ÂÎÙ¿.

›Ó·Î·˜ 6.8  MÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÔÏÏÒÓ
Ê˘ÙÈÎÒÓ ÈÓÒÓ.

∞ªÀ§√

Ì·ÏÙ¿ÛË Î·È ‰ÂÍÙÚÈÓ¿ÛÂÈ˜
Ï·ÎÙ¿ÛË

°§À∫√∑∏

ºƒ√À∫∆√∑∏

°∞§∞∫∆√∑∏ÛÔ˘ÎÚ¿ÛË

Û¯‹Ì· 6.3  ¶¤„Ë ÙÔ˘ ·Ì‡ÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÁÔÛ·Î¯·ÚÈÙÒÓ.

Ù˘·Ï›ÓË+·Ì˘Ï¿ÛË

∑∞Ã∞ƒ∏

ª∞§∆√∑∏ Î·È 3 ¤ˆ˜ 9 ÔÏ˘ÌÂÚ‹ §∞∫∆√∑∏

M·ÏÙfi˙Ë 152 ™Ù·Ê‡ÏÈ· 62

°Ï˘Îfi˙Ë 138 æˆÌ› ÛÈÎ¿ÏÂˆ˜ ÔÏÈÎ. ·Ï¤Û.58

¶·Ù¿ÙÂ˜ „ËÙ¤˜ 135 M‹Ï· 53

M¤ÏÈ 126 ¶·ÁˆÙfi 52

Cornflakes 119 °È·Ô‡ÚÙÈ 52

ÕÛÚÔ „ˆÌ› 100 °¿Ï· Ï‹ÚÂ˜ 49

æˆÌ› ÔÏÈÎ‹˜ ·Ï. 99 A¯Ï¿‰È· 47

™Ù·Ê›‰Â˜ 93 °¿Ï· ¿·¯Ô 46

™·Î¯·Úfi˙Ë 86 º·Î¤˜ 43

¶·Ù¿ÙÂ˜ ‚Ú·ÛÙ¤˜ 81 PÔ‰¿ÎÈÓ· 40

M·Ó¿ÓÂ˜ 79 °ÎÚ¤È ÊÚÔ˘Ù 36

All-bran 73 ¢·Ì¿ÛÎËÓ· 34

º·ÛfiÏÈ· ÊÔ‡ÚÓÔ˘ 70 KÂÚ¿ÛÈ· 32

M·Î·ÚfiÓÈ· Û·ÁÁ¤ÙÈ 66 ºÚÔ˘ÎÙfi˙Ë 30

¶ÔÚÙÔÎ¿ÏÈ· 66

›Ó·Î·˜ 6.9  O ÁÏ˘Î·ÈÌÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙË˜ ÌÂÚÈÎÒÓ ÙÚÔÊÒÓ
Î·Ù¿ Êı›ÓÔ˘Û· ÛÂÈÚ¿.

πίνακας 6.1.2.3 Oι τύποι φυτικών ινών και οι επιδράσεις 
τους.
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είναι πολλές οι ίνες34 και μία αρνητική.22 H τελευταία 
περιελάμβανε 40 ασθενείς και ήταν μακράς διαρκείας, 
αλλά με λογική ποσότητα φυτικών ινών (32 g ημε-
ρησίως). Tα συμπεράσματα ήταν αρνητικά για τους 
πολλούς υδατάνθρακες με το ανωτέρω ποσό φυτικών 
ινών. Σε δύο εργασίες οι ασθενείς που μελετήθηκαν 
ήταν μικτοί, τύπος 1 και 2 μαζί.18,32

H πέψη του αμύλου και των ολιγοσακχαριτών 
υπενθυμίζεται στο σχήμα 6.1.2.1. Tα τελικά προϊόντα 
που θα απορροφηθούν είναι η γλυκόζη, η φρουκτόζη 
και η γαλακτόζη. Στο αίμα τελικά κυκλοφορεί κυρίως 
γλυκόζη.

Oι φυτικές ίνες στη διατροφή

Στην τελευταία εικοσαετία συζητήθηκε και ερευνήθη-
κε ιδιαίτερα ο ρόλος των φυτικών ινών στη διατροφή 
σε σχέση με διάφορα νοσήματα. H αρχή, όμως, είχε 
γίνει ήδη από το 1960 με παρατηρήσεις του Trowell 
σχετικές με τη μηδαμινή συχνότητα δυσκοιλιότητας, 
εκκολπωμάτων, ευερέθιστου εντέρου, ελκώδους 
κολίτιδας, σκωληκοειδίτιδας, πολυπόδων και καρκί-
νων παχέος εντέρου στους Aφρικανούς της Aφρικής 
οι οποίοι καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες φυτικών 
ινών.39 Oι παρατηρήσεις επεκτάθηκαν στον σακχαρώ-
δη διαβήτη και την παχυσαρκία.40 Σήμερα γνωρίζουμε 
ότι οι φυτικές ίνες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: τις 
αδιάλυτες ίνες που δεν απορροφώνται κατά τη διαδι-
κασία της πέψης και τις διαλυτές ίνες που απορροφώ-
νται (πίνακας 6.1.2.3). 

Oι αδιάλυτες ίνες αποτελούνται από μη διασπώμε-
νους υδατάνθρακες –κυτταρίνη, λιγνίνη και μερικές 
ημικυτταρίνες– που βρίσκονται στο πίτυρο και τα χορ-
ταρικά, δημιουργούν όγκο κοπράνων και βελτιώνουν 
τη λειτουργία του εντέρου. H ταχύτητα διέλευσης από 
το έντερο αυξάνεται με την παρουσία τους. 

Oι διαλυτές ίνες αποτελούνται από πολυμερείς 
υδατάθρακες που διασπώνται στο έντερο, πηκτίνες, 
φυτικές πολυσακχαρίδες και μερικές ημικυτταρίνες. 
Bρίσκονται στα όσπρια, τη βρώμη, τη σίκαλη, τα 
φρούτα και τα φυλλώδη λαχανικά. Παρατείνουν τον 
χρόνο κένωσης του στομάχου, αλλά και τον χρόνο διέ-
λευσης από το έντερο. Προκαλούν αίσθημα κορεσμού 
και διευκολύνουν την ελάττωση πρόσληψης των θερ-
μίδων. Δημιουργούν μία γέλη (Gel) και παρεμποδίζουν 
την επαφή των υδατανθράκων προς το απορροφητικό 
εντερικό επιθήλιο. Έτσι επιβραδύνουν την απορρόφη-
ση της γλυκόζης.41 Yπάρχουν ενδείξεις ότι δρουν επη-
ρεάζοντας την έκκριση των γαστρεντερικών ορμονών 
(εντερικό γλουκαγόνο, GIP και σωματοστατίνη).9 

Παράλληλα, βρέθηκε ότι οι φυτικές ίνες ελαττώνουν 
την LDL-χοληστερόλη και την ολική χοληστερόλη. 
Θεωρείται ότι δεσμεύουν τα χολικά οξέα, με αποτέλε-

σμα την ελάττωση της γαλακτωματοποίησης και της 
απορρόφησης λίπους. Πιθανώς έχουν αντιοξειδωτικές 
ιδιότητες και συμβάλλουν σε μείωση της οξείδωσης 
της LDL.16,32,33,42 Διασπώνται σε ποσοστό 10% περίπου 
στο παχύ έντερο από βακτηρίδια και παράγονται οξέα 
(οξικό, βουτυρικό και προπιονικό), τα οποία συμβάλ-
λουν στην υπολιπιδαιμική και υπογλυκαιμική δράση.9 
Aτυχώς, παράλληλα με την πτώση της LDL έχουμε 
και πτώση της HDL. O αθηρωματογόνος δείκτης δεν 
μεταβάλλεται, λόγω μεταβολής και των δύο αυτών πα-
ραμέτρων. Όπως προαναφέρθηκε όμως, το πρόβλημα 
με τις φυτικές ίνες είναι η δυσανεξία.43 Eκτός από τη 
δυσανεξία αναφέρονται και άλλα πιθανά μειονεκτήμα-
τα κατά τη χρήση μεγάλων ποσοτήτων φυτικών ινών 
στη διατροφή που φαίνονται συνοπτικά στον πίνακα 
6.1.2.4.

Tελικά η σημασία της χρήσης μεγάλου ποσού φυτι-
κών ινών στη διατροφή περιορίζεται από τα εξής:

α) Aπό το μεγάλο ποσοστό ατόμων που δεν μπο-
ρούν να ανεχθούν τις πολλές φυτικές ίνες.

β) Aπό το ότι 80% των διαβητικών τύπου 2 είναι 
παχύσαρκοι και πρέπει να κάνουν ολιγοθερμιδικές δί-
αιτες στις οποίες το ποσοστό των υδατανθράκων δεν 
είναι μεγάλο, οπότε δεν έχει ιδιαίτερη αξία η προσθή-
κη φυτικών ινών.46

Tέλος, οι θιασώτες της χορήγησης πολλών φυτικών 
ινών συνήθως ευνοούν τη χορήγηση πολλών υδα-
τανθράκων που, όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα 
με μερίδα ερευνητών, έχουν δυσμενή επίδραση στα 
τριγλυκερίδια. Ωστόσο, υπάρχουν εκ διαμέτρου αντί-
θετες απόψεις στη βιβλιογραφία.

Φαίνεται ότι για να μην έχει δυσμενή επίδραση η 
δίαιτα με πολλούς υδατάνθρακες στα τριγλυκερίδια 
και τη μεταγευματική γλυκαιμία, πρέπει να συνδυά-
ζεται με πολλές φυτικές ίνες (πιθανώς πάνω από 40 
g/24ωρο) που λίγοι ασθενείς ανέχονται έξω από τα 
πειραματικά πρωτόκολλα, εκτός αν γίνουν πρακτικώς 
χορτοφάγοι.22,47

ÂÔ¯‹ AÚÂÙ·›Ô˘ ÌË ÂÚÂıÈÛÙÈÎ¤˜ ÙÚÔÊ¤˜
Á¿Ï·, ‰ËÌËÙÚÈ·Î¿, ¿Ì˘ÏÔ

ÂÔ¯‹ °·ÏËÓÔ‡ ÛÙ¤ÚËÛË ˘ÁÚÒÓ

ÂÔ¯‹ Avicenna ÛÙ¤ÚËÛË ˘ÁÚÒÓ, Ï·¯·ÓÈÎ¿

Ù¤ÏË 17Ô˘ ·ÈÒÓ· T. Willis ˘ÔÛÈÙÈÛÌfi˜
T. Sydenham

Ù¤ÏË 18Ô˘ ·ÈÒÓ· M. Dobson ˘ÂÚÛÈÙÈÛÌfi˜

J. Rollo (1976) ÛÙ¤ÚËÛË ˙¿¯·ÚË˜ ·ÏÏ¿
Î·È ·Ê·ÈÌ¿ÍÂÈ˜+fiÈÔ
Ï·¯·ÓÈÎ¿ ÌfiÓÔ ·Ó ÂÍ¤ÏÈÂ
Ë ÁÏ˘ÎÔ˙Ô˘Ú›·

P. Piory 125 g ˙¿¯·ÚË/24ˆÚÔ,
60 g ÎÚ¤·˜+ÛÙ¤ÚËÛË 
˘ÁÚÒÓ

Cartani (1850) 300-500 g ÎÚ¤·˜+˘ÁÚ¿

›Ó·Î·˜ 6.6  OÈ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ‰›·ÈÙ· ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈ-
ÎÒÓ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÌÂÈÚÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô.

AÚ¯·›· Î·È ÂÌÂÈÚÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜

Von Duering (1868) ‰›·ÈÙ· ÌÂ Ú‡˙È

Naunyn (1880) ÛÙ¤ÚËÛË ˘‰·Ù·ÓıÚ¿ÎˆÓ

Kultz (1880) ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ÛÙ·‰È·Î‹
ÌÂ›ˆÛË 
˘‰·Ù·ÓıÚ¿ÎˆÓ

Minkovski (1880) 25-30 Kcal Kg BW+
‚Ú·¯Â›· ÛÙÂÚËÙÈÎ‹

Mosse (1903) ·Ù¿ÙÂ˜ 3 Kg

Von Noorden (1912) ‚ÚÒÌË (ÎÔ˘¿ÎÂÚ)

Allen
(1913) Glucosuria and diabetes
(1919) Total dietary regulation 

in the treatment diabetes

Allen, Joslin (1910-1922) ‰›·ÈÙ· Â›Ó·˜-
˘ÔÛÈÙÈÛÌfi˜, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ 
˘‰·Ù¿ÓıÚ·ÎÂ˜

›Ó·Î·˜ 6.7  ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÌÂ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜
ÙˆÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘‰·Ù¿ÓıÚ·ÎÂ˜ ÚÈÓ ·fi
ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙË˜ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›·˜.1

¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜

ºYTIKE™ INE™

¶ËÁ‹ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜¢È·Ï˘Ù¤˜

Î·ı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÙË Á·ÛÙÚÈÎ‹
Î¤ÓˆÛË, Î·ı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÙËÓ
·ÔÚÚfiÊËÛË ÁÏ˘Îfi˙Ë˜, 
ÂÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó ¯ÔÏËÛÙÂÚfi-
ÏË, ÁÏ˘Îfi˙Ë, ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË

Ê˘ÙÈÎ¤˜ ÔÏ˘Û·Î¯·Ú›‰Â˜, 
ÌÂÚÈÎ¤˜ ËÌÈÎ˘ÙÙ·Ú›ÓÂ˜, 
fiÛÚÈ·, ‚ÚÒÌË, Û›Î·ÏË, 
ÊÚÔ‡Ù·, Ê˘ÏÏÒ‰Ë Ï·¯·-
ÓÈÎ¿

ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙË-
Ù· ÙÔ˘ ÂÓÙ¤ÚÔ˘, ·˘Í¿ÓÔ˘Ó
ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙˆÓ ÎÔÚ¿ÓˆÓ

Î˘ÙÙ·Ú›ÓË, ÏÈÁÓ›ÓË, ÌÂÚÈÎ¤˜ 
ËÌÈÎ˘ÙÙ·Ú›ÓÂ˜, Ï·¯·ÓÈÎ¿, 
¯ÔÚÙ·ÚÈÎ¿, ÈÙ˘ÚÔ‡¯Ô „ˆÌ›

Û¯‹Ì· 6.4  OÈ Ù‡ÔÈ Ê˘ÙÈÎÒÓ ÈÓÒÓ Î·È ÔÈ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜
ÙÔ˘˜.

¶ËÁ‹ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜A‰È¿Ï˘ÙÂ˜

1. ¢˘Û·ÓÂÍ›· (ÌÂÙÂˆÚÈÛÌfi˜, ÎÔÈÏÈ·Î¿ ¿ÏÁË, 
‰È¿ÚÚÔÈÂ˜).22

2. AÓ¿ÁÎË ÚÔÛı‹ÎË˜ È¯ÓÔÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Î·È ·Û‚ÂÛÙ›-
Ô˘,44 ·Ó Î·È ‰ÂÓ Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó fiÏÂ˜ ÔÈ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ fiÛÔÓ
·ÊÔÚ¿ ÛÂ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË.45

3. AÓ¿Ù˘ÍË Ê˘ÙÔÈÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È.46

4. MÈÎÚ‹ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ.22

5. AÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·.

™ËÌÂ›ˆÛË: T· 2 Î·È 3 ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÂÓÈÎÒ˜ ·Ú·‰ÂÎÙ¿.

›Ó·Î·˜ 6.8  MÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÔÏÏÒÓ
Ê˘ÙÈÎÒÓ ÈÓÒÓ.

∞ªÀ§√

Ì·ÏÙ¿ÛË Î·È ‰ÂÍÙÚÈÓ¿ÛÂÈ˜
Ï·ÎÙ¿ÛË

°§À∫√∑∏

ºƒ√À∫∆√∑∏

°∞§∞∫∆√∑∏ÛÔ˘ÎÚ¿ÛË

Û¯‹Ì· 6.3  ¶¤„Ë ÙÔ˘ ·Ì‡ÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÁÔÛ·Î¯·ÚÈÙÒÓ.

Ù˘·Ï›ÓË+·Ì˘Ï¿ÛË

∑∞Ã∞ƒ∏

ª∞§∆√∑∏ Î·È 3 ¤ˆ˜ 9 ÔÏ˘ÌÂÚ‹ §∞∫∆√∑∏

M·ÏÙfi˙Ë 152 ™Ù·Ê‡ÏÈ· 62

°Ï˘Îfi˙Ë 138 æˆÌ› ÛÈÎ¿ÏÂˆ˜ ÔÏÈÎ. ·Ï¤Û.58

¶·Ù¿ÙÂ˜ „ËÙ¤˜ 135 M‹Ï· 53

M¤ÏÈ 126 ¶·ÁˆÙfi 52

Cornflakes 119 °È·Ô‡ÚÙÈ 52

ÕÛÚÔ „ˆÌ› 100 °¿Ï· Ï‹ÚÂ˜ 49

æˆÌ› ÔÏÈÎ‹˜ ·Ï. 99 A¯Ï¿‰È· 47

™Ù·Ê›‰Â˜ 93 °¿Ï· ¿·¯Ô 46

™·Î¯·Úfi˙Ë 86 º·Î¤˜ 43

¶·Ù¿ÙÂ˜ ‚Ú·ÛÙ¤˜ 81 PÔ‰¿ÎÈÓ· 40

M·Ó¿ÓÂ˜ 79 °ÎÚ¤È ÊÚÔ˘Ù 36

All-bran 73 ¢·Ì¿ÛÎËÓ· 34

º·ÛfiÏÈ· ÊÔ‡ÚÓÔ˘ 70 KÂÚ¿ÛÈ· 32

M·Î·ÚfiÓÈ· Û·ÁÁ¤ÙÈ 66 ºÚÔ˘ÎÙfi˙Ë 30

¶ÔÚÙÔÎ¿ÏÈ· 66

›Ó·Î·˜ 6.9  O ÁÏ˘Î·ÈÌÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙË˜ ÌÂÚÈÎÒÓ ÙÚÔÊÒÓ
Î·Ù¿ Êı›ÓÔ˘Û· ÛÂÈÚ¿.

πίνακας 6.1.2.4 Mειονεκτήματα από τη χρήση πολλών
φυτικών ινών.
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Aιτίες για διάσταση στα αποτελέσματα των ερευνών 
με διαιτολόγια

Tα αντικρουόμενα αποτελέσματα των ερευνών που 
αφορούν σε διαιτολόγια με λίγους ή πολλούς υδατάν-
θρακες και λίγες ή πολλές φυτικές ίνες εκ πρώτης όψε-
ως εκπλήσσουν. Yπάρχουν πολλοί προβληματισμοί για 
την απόλυτη αξιοπιστία της πειραματικής εφαρμογής 
διαιτολογίων. Oι διαφορές που παρουσιάζονται στα 
ευρήματα παρόμοιων ερευνών μπορεί να αποδοθούν 
στους παρακάτω παράγοντες:

- Eτερογένεια των ασθενών (τύπος ΣΔ 1 ή 2 ή μικτοί 
άρρωστοι, διαφορετική διάρκεια ΣΔ, διαφορετική 
εφεδρεία ενδογενούς ινσουλίνης, πιθανή νευροπάθεια 
με ασυμπτωματική γαστροπάρεση).
- Mικρή διάρκεια μελέτης.
- Mικρός αριθμός ασθενών.
- Aκραίες δίαιτες, δυσανεξία. 
- Mικρή συμμόρφωση ασθενών έξω από τον μεταβο-

λικό θάλαμο. 
- H περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και ο τύπος των 

φυτικών ινών (διαλυτές και μη) διαφέρουν πολύ 
από εργασία σε εργασία. Eπίσης μπορεί τα δύο υπό 
σύγκριση διαιτολόγια να έχουν βάσει του πρωτοκόλ-
λου τους μικρή ή μεγάλη διαφορά στις φυτικές ίνες 
και τους υδατάνθρακες στην ίδια εργασία.

- Διαφορές στην απορρόφηση υδατανθράκων δημι-
ουργούνται στα μικτά γεύματα από τη συνύπαρξη 
λίπους στο γεύμα.

- Παρεμβολή της έννοιας του γλυκαιμικού δείκτη 
των τροφών που χρησιμοποιούνται στα υπό μελέτη 
διαιτολόγια.

Γλυκαιμικός δείκτης

O όρος γλυκαιμικός δείκτης χρησιμοποιήθηκε αρχικά 
από τον Jenkins και συν. το 1981.48,49 Πρόκειται για 
τον λόγο των επιπέδων που δημιουργούνται από τις 
καμπύλες γλυκόζης σε πειραματικά γεύματα με την 
υπό εξέταση τροφή και άσπρο ψωμί. Tα επίπεδα της 
καμπύλης με το άσπρο ψωμί τίθενται στον παρονο-
μαστή του κλάσματος. Όσο μικρότερος της μονάδας 
είναι ο λόγος, τόσο λιγότερο αυξάνεται η γλυκόζη στο 
αίμα μετά τη βρώση της υπό εξέταση τροφής.

Ωστόσο, παρατηρούνται διαφορές στην εκτίμηση 
του γλυκαιμικού δείκτη σε εργασίες που έχουν γίνει 
για τον σκοπό αυτό. Oι διαφορές αυτές στον γλυκαιμι-
κό δείκτη των τροφών αποδίδονται στους παρακάτω 
λόγους:
• Στον βαθμό ενυδάτωσης και το μέγεθος των κόκκων 

του αμύλου. Όσο περισσότερο ενυδατωμένοι και 
διογκωμένοι είναι οι κόκκοι του αμύλου, τόσο ταχύ-
τερη καθίσταται η απορρόφησή τους.50

• Στην ποσότητα και τον τύπο των φυτικών ινών που 

περιέχονται. Όσο περισσότερες διαλυτές φυτικές 
ίνες περιέχονται, τόσο μικρότερος είναι ο γλυκαιμι-
κός δείκτης.51

• Στην ποσότητα λίπους και πρωτεϊνών, ιδίως στα μι-
κτά γεύματα ή στις τροφές (π.χ. το γάλα ή το παγωτό 
έχουν πολύ μικρότερο γλυκαιμικό δείκτη από άλλα 
τρόφιμα).50

• Στην παρουσία ενζυμικών αναστολέων (λεκτίνες 
και φυτάσες). Oι λεκτίνες εμποδίζουν την επαφή 
του αμύλου στο ενεργό τμήμα της αμυλάσης, λόγω 
δέσμευσης στο σημείο αυτό των ίδιων των λεκτι-
νών. Oι φυτάσες δρουν μέσω της σύνδεσής τους με 
μεταλλικά ιόντα, που είναι απαραίτητα για τη δράση 
της αμυλάσης.50

• Στην επίδραση τρόπου παρασκευής. H μεγάλη θερ-
μότητα, π.χ. στην έψηση, αυξάνει τελικά την ταχύτη-
τα απορρόφησης.53,54

• Στη δράση βακτηριδίων του παχέος εντέρου.55

• Στις διαφορές που υπάρχουν από ποικιλία σε ποικι-
λία τροφής, π.χ. στα διάφορα ζυμαρικά ή πατάτες.56,57

• Στον βαθμό ωρίμανσης των φρούτων, π.χ. η ώριμη 
μπανάνα έχει δείκτη 74, ενώ η ανώριμη μπανάνα 
έχει δείκτη σημαντικά μικρότερο.43,58

• Στον τύπο του αμύλου και συγκεκριμένα στην 
αναλογία αμυλόζης και αμυλοπηκτίνης.59 H αμυλόζη 
είναι πιο δύσκολα διασπώμενη και επομένως έχει 
μικρότερο γλυκαιμικό δείκτη από την αμυλοπηκτίνη. 
Tο άμυλο των λαχανικών και των οσπρίων έχει πε-
ρισσότερο αμυλόζη, συνήθως άνω του 29%, γεγονός 
που εξηγεί εν μέρει τον μικρότερο γλυκαιμικό δείκτη 
που εμφανίζουν τα όσπρια.
Διαφορές στην εκτίμηση του γλυκαιμικού δείκτη 

δημιουργούνται από τη διακύμανση της απορρόφη-
σης της τροφής σε πειράματα διαφορετικών ημερών 
(Day to day variation). O συντελεστής μεταβλητότητας 
της εκτίμησης του γλυκαιμικού δείκτη βρέθηκε σε 
φυσιολογικά άτομα 22-25%, σε τύπου 2 διαβητικούς 
15-19% και σε τύπου 1 διαβητικούς 29%.50 Eξάλλου 
και η απλή δοκιμασία ανοχής γλυκόζης έχει σημαντι-
κή μεταβλητότητα από μέρα σε μέρα. Eπιπρόσθετες 
διαφορές στην εκτίμηση του γλυκαιμικού δείκτη 
δημιουργούνται ανάλογα και με τον τρόπο υπολογι-
σμού των επιπέδων που συγκρίνονται. Άλλο αποτέ-
λεσμα προκύπτει, αν χρησιμοποιηθεί ως κατώτερο 
σημείο της καμπύλης το μηδέν mg/dl, και άλλο, αν 
χρησιμοποιηθεί το σημείο εκκίνησης της γλυκόζης 
προ του δοκιμαστικού γεύματος, π.χ. για φυσιολογικό 
άτομο περίπου τα 70 mg/dl, ενώ για διαβητικό άτομο 
συνήθως πάνω από 140 mg/dl.50,60,61 H διάρκεια των 
αιμοληψιών για μετρήσεις γλυκόζης μετά τα γεύματα, 
επίσης, έχει σημασία. Για να είναι αξιόπιστος ο δείκτης, 
απαιτούνται τουλάχιστον τρεις ώρες παρατήρησης 
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στα διαβητικά άτομα και δύο ώρες στα φυσιολογι-
κά.61 Σήμερα, πολλοί ερευνητές δέχονται ότι σε μικτά 
γεύματα χάνεται η αξία του γλυκαιμικού δείκτη των 
τροφών.62-64 Ωστόσο, επειδή όλα τα γεύματα δεν είναι 
ιδιαίτερα σύνθετα ή περιέχουν λίγο λίπος, είναι δυνα-
τόν σε κάποιο βαθμό να διατηρείται η διαφοροποίηση 
των γλυκαιμικών δεικτών διαφόρων τροφών.65-67

Πολλές εργασίες έχουν γίνει για την εκτίμηση του 
γλυκαιμικού δείκτη διαφόρων τροφών που διατηρούν 
την αξία τους απόλυτα, όσον αφορά  στη μεμονωμένη 
πρόσληψή τους.68-73 O γλυκαιμικός δείκτης μερικών 
τροφών εμφανίζεται κατά φθίνουσα σειρά στον πίνα-
κα 6.1.2.5.

H αντικατάσταση κεκορεσμένων λιπών ή και υδαταν-
θράκων από ελαιόλαδο

Eίναι γνωστό ότι η ύπαρξη λίπους στο στομάχι κα-
θυστερεί τη γαστρική κένωση προς το έντερο.52 H 
αντικατάσταση μέρους υδατανθράκων από ελαιόλαδο 

(μονοακόρεστα λιπαρά οξέα) φαίνεται να γίνεται κα-
λώς ανεκτή και με ευνοϊκά αποτελέσματα στη ρύθμι-
ση της γλυκόζης και των λιπιδίων.74-76 Aυτή η δίαιτα 
–μεσογειακού τύπου– εφαρμοζόταν κατά συνήθεια τα 
παλαιότερα χρόνια στην Eλλάδα και σήμερα συνιστά-
ται από πολλούς ερευνητές όχι μόνο στους διαβητι-
κούς, αλλά και στον γενικό πληθυσμό. Oι υδατάνθρα-
κες καλύπτουν το 45% των θερμίδων, οι πρωτεΐνες το 
15% και τα λίπη το 40%. Περισσότερο από τα 2/3 των 
λιπών είναι ακόρεστα και μάλιστα κυρίως μονοακόρε-
στα, δηλαδή ελαιόλαδο. Σε ασθενείς που δεν μπορούν 
να ανεχθούν μεγάλες ποσότητες φυτικών ινών και 
υδατανθράκων, η δίαιτα με αρκετό ελαιόλαδο είναι 
μια καλή εναλλακτική επιλογή.77

Oι μονοσακχαρίτες στη διατροφή του διαβητικού.

Σήμερα είναι παραδεκτό ότι μικρή ποσότητα ζάχαρης 
ή φρουκτόζης (κάτω των 30 g), εφόσον αντικαθιστά 
ισοθερμιδική ποσότητα σύνθετων υδατανθράκων και 
λαμβάνεται στο πλαίσιο μικτών γευμάτων, δεν έχει δυ-
σμενείς επιδράσεις στον μεταβολισμό.78,79,80 Mεγαλύτε-
ρες ποσότητες ζάχαρης προκαλούν αύξηση λιπιδίων 
(χοληστερόλης, LDL-χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων) 
και μεγάλες μεταγευματικές αυξήσεις της γλυκόζης 
στο αίμα.81,82 Ακόμη και μικρές ποσότητες ζάχαρης 
πρέπει να υπολογίζονται σωστά και να ελαττώνεται, 
για παράδειγμα, το ψωμί στο αντίστοιχο γεύμα. H 
φρουκτόζη που έχει πολύ χαμηλότερο γλυκαιμικό 
δείκτη από τη ζάχαρη και τη γλυκόζη μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιείται.78,83 O μικρότερος γλυκαιμικός δείκτης 
της φρουκτόζης οφείλεται στην ανάγκη μεταβολι-
σμού της στο ήπαρ, όπου μετατρέπεται σε γλυκόζη. 
Aν χρησιμοποιείται και ζάχαρη, τότε η ποσότητα της 
φρουκτόζης στο διαιτολόγιο πρέπει να μειώνεται αντί-
στοιχα.84 Σε μεγάλες δόσεις η φρουκτόζη, όπως και η 
γλυκόζη, προκαλεί δυσλιπιδαιμία (αύξηση χοληστερό-
λης και LDL-χοληστερόλης), γι’ αυτό και πρέπει η συ-
νολική ποσότητα των μονοσακχαριτών να ελέγχεται.85 

ÂÔ¯‹ AÚÂÙ·›Ô˘ ÌË ÂÚÂıÈÛÙÈÎ¤˜ ÙÚÔÊ¤˜
Á¿Ï·, ‰ËÌËÙÚÈ·Î¿, ¿Ì˘ÏÔ

ÂÔ¯‹ °·ÏËÓÔ‡ ÛÙ¤ÚËÛË ˘ÁÚÒÓ

ÂÔ¯‹ Avicenna ÛÙ¤ÚËÛË ˘ÁÚÒÓ, Ï·¯·ÓÈÎ¿

Ù¤ÏË 17Ô˘ ·ÈÒÓ· T. Willis ˘ÔÛÈÙÈÛÌfi˜
T. Sydenham

Ù¤ÏË 18Ô˘ ·ÈÒÓ· M. Dobson ˘ÂÚÛÈÙÈÛÌfi˜

J. Rollo (1976) ÛÙ¤ÚËÛË ˙¿¯·ÚË˜ ·ÏÏ¿
Î·È ·Ê·ÈÌ¿ÍÂÈ˜+fiÈÔ
Ï·¯·ÓÈÎ¿ ÌfiÓÔ ·Ó ÂÍ¤ÏÈÂ
Ë ÁÏ˘ÎÔ˙Ô˘Ú›·

P. Piory 125 g ˙¿¯·ÚË/24ˆÚÔ,
60 g ÎÚ¤·˜+ÛÙ¤ÚËÛË 
˘ÁÚÒÓ

Cartani (1850) 300-500 g ÎÚ¤·˜+˘ÁÚ¿

›Ó·Î·˜ 6.6  OÈ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ‰›·ÈÙ· ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈ-
ÎÒÓ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÌÂÈÚÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô.

AÚ¯·›· Î·È ÂÌÂÈÚÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜

Von Duering (1868) ‰›·ÈÙ· ÌÂ Ú‡˙È

Naunyn (1880) ÛÙ¤ÚËÛË ˘‰·Ù·ÓıÚ¿ÎˆÓ

Kultz (1880) ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ÛÙ·‰È·Î‹
ÌÂ›ˆÛË 
˘‰·Ù·ÓıÚ¿ÎˆÓ

Minkovski (1880) 25-30 Kcal Kg BW+
‚Ú·¯Â›· ÛÙÂÚËÙÈÎ‹

Mosse (1903) ·Ù¿ÙÂ˜ 3 Kg

Von Noorden (1912) ‚ÚÒÌË (ÎÔ˘¿ÎÂÚ)

Allen
(1913) Glucosuria and diabetes
(1919) Total dietary regulation 

in the treatment diabetes

Allen, Joslin (1910-1922) ‰›·ÈÙ· Â›Ó·˜-
˘ÔÛÈÙÈÛÌfi˜, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ 
˘‰·Ù¿ÓıÚ·ÎÂ˜

›Ó·Î·˜ 6.7  ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÌÂ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜
ÙˆÓ ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘‰·Ù¿ÓıÚ·ÎÂ˜ ÚÈÓ ·fi
ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙË˜ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›·˜.1

¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜

ºYTIKE™ INE™

¶ËÁ‹ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜¢È·Ï˘Ù¤˜

Î·ı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÙË Á·ÛÙÚÈÎ‹
Î¤ÓˆÛË, Î·ı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÙËÓ
·ÔÚÚfiÊËÛË ÁÏ˘Îfi˙Ë˜, 
ÂÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó ¯ÔÏËÛÙÂÚfi-
ÏË, ÁÏ˘Îfi˙Ë, ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË

Ê˘ÙÈÎ¤˜ ÔÏ˘Û·Î¯·Ú›‰Â˜, 
ÌÂÚÈÎ¤˜ ËÌÈÎ˘ÙÙ·Ú›ÓÂ˜, 
fiÛÚÈ·, ‚ÚÒÌË, Û›Î·ÏË, 
ÊÚÔ‡Ù·, Ê˘ÏÏÒ‰Ë Ï·¯·-
ÓÈÎ¿

ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙË-
Ù· ÙÔ˘ ÂÓÙ¤ÚÔ˘, ·˘Í¿ÓÔ˘Ó
ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙˆÓ ÎÔÚ¿ÓˆÓ

Î˘ÙÙ·Ú›ÓË, ÏÈÁÓ›ÓË, ÌÂÚÈÎ¤˜ 
ËÌÈÎ˘ÙÙ·Ú›ÓÂ˜, Ï·¯·ÓÈÎ¿, 
¯ÔÚÙ·ÚÈÎ¿, ÈÙ˘ÚÔ‡¯Ô „ˆÌ›

Û¯‹Ì· 6.4  OÈ Ù‡ÔÈ Ê˘ÙÈÎÒÓ ÈÓÒÓ Î·È ÔÈ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜
ÙÔ˘˜.

¶ËÁ‹ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜A‰È¿Ï˘ÙÂ˜

1. ¢˘Û·ÓÂÍ›· (ÌÂÙÂˆÚÈÛÌfi˜, ÎÔÈÏÈ·Î¿ ¿ÏÁË, 
‰È¿ÚÚÔÈÂ˜).22

2. AÓ¿ÁÎË ÚÔÛı‹ÎË˜ È¯ÓÔÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Î·È ·Û‚ÂÛÙ›-
Ô˘,44 ·Ó Î·È ‰ÂÓ Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó fiÏÂ˜ ÔÈ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ fiÛÔÓ
·ÊÔÚ¿ ÛÂ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË.45

3. AÓ¿Ù˘ÍË Ê˘ÙÔÈÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È.46

4. MÈÎÚ‹ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ.22

5. AÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·.

™ËÌÂ›ˆÛË: T· 2 Î·È 3 ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÂÓÈÎÒ˜ ·Ú·‰ÂÎÙ¿.

›Ó·Î·˜ 6.8  MÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÔÏÏÒÓ
Ê˘ÙÈÎÒÓ ÈÓÒÓ.

∞ªÀ§√

Ì·ÏÙ¿ÛË Î·È ‰ÂÍÙÚÈÓ¿ÛÂÈ˜
Ï·ÎÙ¿ÛË

°§À∫√∑∏

ºƒ√À∫∆√∑∏

°∞§∞∫∆√∑∏ÛÔ˘ÎÚ¿ÛË

Û¯‹Ì· 6.3  ¶¤„Ë ÙÔ˘ ·Ì‡ÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÁÔÛ·Î¯·ÚÈÙÒÓ.

Ù˘·Ï›ÓË+·Ì˘Ï¿ÛË

∑∞Ã∞ƒ∏

ª∞§∆√∑∏ Î·È 3 ¤ˆ˜ 9 ÔÏ˘ÌÂÚ‹ §∞∫∆√∑∏

M·ÏÙfi˙Ë 152 ™Ù·Ê‡ÏÈ· 62

°Ï˘Îfi˙Ë 138 æˆÌ› ÛÈÎ¿ÏÂˆ˜ ÔÏÈÎ. ·Ï¤Û.58

¶·Ù¿ÙÂ˜ „ËÙ¤˜ 135 M‹Ï· 53

M¤ÏÈ 126 ¶·ÁˆÙfi 52

Cornflakes 119 °È·Ô‡ÚÙÈ 52

ÕÛÚÔ „ˆÌ› 100 °¿Ï· Ï‹ÚÂ˜ 49

æˆÌ› ÔÏÈÎ‹˜ ·Ï. 99 A¯Ï¿‰È· 47

™Ù·Ê›‰Â˜ 93 °¿Ï· ¿·¯Ô 46

™·Î¯·Úfi˙Ë 86 º·Î¤˜ 43

¶·Ù¿ÙÂ˜ ‚Ú·ÛÙ¤˜ 81 PÔ‰¿ÎÈÓ· 40

M·Ó¿ÓÂ˜ 79 °ÎÚ¤È ÊÚÔ˘Ù 36

All-bran 73 ¢·Ì¿ÛÎËÓ· 34

º·ÛfiÏÈ· ÊÔ‡ÚÓÔ˘ 70 KÂÚ¿ÛÈ· 32

M·Î·ÚfiÓÈ· Û·ÁÁ¤ÙÈ 66 ºÚÔ˘ÎÙfi˙Ë 30

¶ÔÚÙÔÎ¿ÏÈ· 66

›Ó·Î·˜ 6.9  O ÁÏ˘Î·ÈÌÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙË˜ ÌÂÚÈÎÒÓ ÙÚÔÊÒÓ
Î·Ù¿ Êı›ÓÔ˘Û· ÛÂÈÚ¿.

πίνακας 6.1.2.5 O γλυκαιμικός δείκτης μερικών τροφών
κατά φθίνουσα σειρά.

Û¯‹Ì· 6.5  AÌÊ›‰ÚÔÌÂ˜ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ ÁÏ˘Îfi˙Ë˜ Î·È ÊÚÔ˘ÎÙfi˙Ë˜.

H-C=0

H-C-OH

HO-C-H

H-C-OH

H-C-OH

CH2-OH

CH2-OH

H-C-OH

HO-C-H

H-C-OH

H-C-OH

CH2-OH

CH2-OH

C=0

HO-C-H

H-C-OH

H-C-OH

CH2-OH

H+

+ 

NADPH        NADP

H+

+ 

NAD+ NADH

D-°§YKOZH D-™OPBITO§H                                                     D-ºPOYKTOZH

M‡Ú· 3,5 400 30

KÚ·Û› ÍËÚfi 11 780 2,5

™¤Ú˘ 16 1300 30

¶ÔÚÙfi 16 1680 120

O˘›ÛÎÈ 40 2800 0

KÔÓÈ¿Î 40 2808 2

BfiÙÎ· 40 2800 0

›Ó·Î·˜ 6.10  H ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÂ ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·, ıÂÚ-
Ì›‰Â˜ Î·È ˘‰·Ù¿ÓıÚ·ÎÂ˜ ÌÂÚÈÎÒÓ Û˘ÓËıÈÛÌ¤ÓˆÓ ÔÈ-
ÓÔÓÂ˘Ì·Ùˆ‰ÒÓ ÔÙÒÓ. OÈ ·ÚÈıÌÔ› Â›Ó·È ·‰Ú¿ ÂÓ‰ÂÈ-
ÎÙÈÎÔ›, ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ˘ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÔÌÔ-
ÂÈ‰ÒÓ ÔÙÒÓ. ¢ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· Ë‰‡ÔÙ·, Ô˘
ÁÈ· Â˘ÓfiËÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ··ÁÔÚÂ‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰È·‚Ë-
ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÂ Û¿Î¯·Ú·
·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË.

OÈÓfiÓÂ˘Ì· £ÂÚÌ›‰Â˜ Y‰·Ù¿ÓıÚ·ÎÂ˜

g/100 ml ·Ó¿ L g/L

Û¯‹Ì· 6.7  √È ÛÔ˘ÏÊÔÓ˘ÏÔ˘Ú›Â˜.

TÔÏ‚Ô˘Ù·Ì›‰Ë CH3-     -SO2-NH-CO-NH-CH2-CH2-CH2-CH3

∞ÎÂÙÂÍ·Ì›‰Ë CH3-CO-     -SO2-NH-CO-NH-

∆ÔÏ·˙·Ì›‰Ë CH3-     -SO2-NH-CO-NH-N-

ÃÏˆÚÔÚÔ·Ì›‰ËCπ-     -SO2-NH-CO-¡∏-CH2-CH2-CH3

°ÏÈÈ˙›‰Ë CH3-     -CO-NH-CH2-CH2-     -SO2-NH-CO-NH-

°ÏÈ‚ÂÓÎÏ·Ì›‰Ë -CO-NH-CH2-CH2-     -SO2-NH-CO-NH-     

°ÏÈÎÏ·˙›‰Ë CH3-     -SO2-NH-CO-NH-

°ÏÈÌÂ˘Ú›‰Ë N-CONHCH2CH2-     -SO2NHCONH-     -CH3

N

N

N

H5C2

H3C

CH2-CH2-CH2

CH2-CH2-CH2

O

Cπ

Û¯‹Ì· 6.8  ÃËÌÈÎfi˜ Ù‡Ô˜ ÙˆÓ ÛÔ˘ÏÊÔÓ˘ÏÔ˘ÚÈÒÓ.

R1-SO2-NH-CO-NH-R2

σχήμα 6.1.2.2 Aμφίδρομες μετατροπές γλυκόζης και φρουκτόζης.
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BΙΒΛΙΟΓΡΑφIΑ

Αν η προσθήκη ζάχαρης και φρουκτόζης επιπροσθέτει 
υδατάνθρακες στο σύνολο του διαιτολογίου, έχουμε 
και αύξηση των τριγλυκεριδίων.25 H σορβιτόλη που 
χρησιμοποιείται ως γλυκαντικό, έχει επίσης χαμηλό 
γλυκαιμικό δείκτη, διότι δεν απορροφάται πλήρως, 
αλλά και μεταβολίζεται, επίσης, στο ήπαρ. Aν χρησι-
μοποιηθεί αλόγιστα η σορβιτόλη, δρα στο έντερο και 
προκαλεί ωσμωτική διάρροια.86 Πάντως, δεν πρέπει να 
λησμονείται ότι στο ήπαρ οι μονοσακχαρίτες μετα-
τρέπονται ο ένας στον άλλο και στο αίμα εισέρχεται 
τελικά γλυκόζη (σχήμα 6.1.2.2). Έτσι είτε οξέως (από 
γλυκόζη) είτε βραδυφλεγώς (από φρουκτόζη ή σορ-
βιτόλη), η γλυκόζη του αίματος αυξάνεται και βέβαια 
προσλαμβάνονται οι σχετικές θερμίδες. 

Oι δίαιτες με πολλούς υδατάνθρακες τα τελευταία 
λίγα χρόνια υπόκεινται σε κριτική και, μετά τους 
αρχικούς ενθουσιασμούς, διερχόμαστε περίοδο σκε-
πτικισμού. Aν ο διαβητικός μπορεί να ανεχθεί και να 
εφαρμόσει επί μακρόν, με σωστή συνεργασιμότητα, 
δίαιτες με πολλούς υδατάνθρακες και πολλές διαλυτές 
φυτικές ίνες, έχει καλώς. Ωστόσο, πρέπει να ελέγχεται 
αυτό το διαιτολόγιο για ανεπιθύμητες επιδράσεις. 
Aκόμη, η δίαιτα με πολλούς υδατάνθρακες, για να 
μην έχει δυσμενή επίδραση στα τριγλυκερίδια και στη 
μεταγευματική γλυκαιμία, πρέπει να συνδυάζεται με 
μεγάλη ποσότητα φυτικών ινών (πιθανώς πάνω από 40 
g το 24ωρο), πράγμα που λίγοι ασθενείς μπορούν να 
εφαρμόσουν και να ανεχθούν. Ίσως πιο συντηρητικές 
απόψεις για τους υδατάνθρακες (45-50% των θερμί-
δων), που βρίσκονται και πιο κοντά στις τρέχουσες 
συνήθειες διατροφής μέσα στην οικογένεια, είναι πιο 
κοντά στο εφικτό αποτέλεσμα. Tο παραδοσιακό ελαι-
όλαδο της διατροφής των Eλλήνων ανά τους αιώνες 
αποτελεί εναλλακτική ή συμπληρωματική λύση, όταν 
οι πολλές φυτικές ίνες με πολλούς υδατάνθρακες δεν 
είναι αποδεκτή διατροφή.
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 6.1.3  Δίαιτες αδυνατίσματος σε διαβητι-
κά άτομα 
Δ.  Καραμήτσος

Είναι γνωστό ότι στα άτομα που έχουν σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου 2, αν χαθεί έστω και μικρό μέρος από 
το υπερβάλλον βάρος τους, ρυθμίζεται η γλυκαιμία 
τους. Αν, μάλιστα, καταφέρουν να χάσουν εγκαίρως 
μεγάλο μέρος από τα επιπλέον Kg του σωματικού τους 
βάρους, υπάρχει σημαντική πιθανότητα να εξαφανι-
στεί ο διαβήτης τους για αρκετά χρόνια.1,2

Συστάσεις από όλες τις μεγάλες διαβητολογικές εται-
ρίες αναφέρουν ότι τα άτομα με ΣΔ τύπου 2 πρέπει, 
εκτός από τη σωστή διατροφή, να έχουν τακτική 
σωματική δραστηριότητα τουλάχιστον 50 λεπτά επί 
πέντε ημέρες της εβδομάδας. Οι υδατάνθρακες που 

συνιστάται να τρώνε δεν πρέπει να είναι μονοσακχα-
ρίτες και δισακχαρίτες, ενώ οι θερμίδες και οι υδατάν-
θρακες πρέπει να υπολογίζονται με κάποιο σύστημα. 
Οι ασθενείς ενδέχεται να έχουν ένα επιπλέον όφελος, 
αν προτιμούν τροφές με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη.3 
Οι λοιπές συστάσεις αφορούν στα λίπη και περιλαμβά-
νουν τον περιορισμό των κεκορεσμένων λιπών σε 7% 
των συνολικών θερμίδων, την αποφυγή κατανάλωσης 
τρανς λιπαρών οξέων, τον περιορισμό πρόσληψης 
χοληστερόλης σε κάτω από 200 mg τo 24ωρο  και 
την κατανάλωση ψαριού τουλάχιστον δύο φορές την 
εβδομάδα, για να παίρνουν οι ασθενείς τα απαραίτητα 
πολυακόρεστα  ω-3 λιπαρά οξέα.3 Οι δίαιτες με πολλές 
πρωτεΐνες δεν συνιστώνται από την ΑDΑ με το αιτιο-
λογικό ότι  «τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματά τους 
δεν είναι γνωστά  και, αν είναι θετικά, δεν είναι μόνι-
μα». Αντίλογος στο σημείο αυτό μπορεί να υπάρξει με 
την επισήμανση ότι με όλες τις δίαιτες αδυνατίσματος 
συνήθως παρατηρείται ύστερα από μερικούς μήνες 
ένα διάστημα χωρίς μεταβολή του βάρους και στη 
συνέχεια προοδευτική αύξησή του.4 

Στις συστάσεις της ΑDΑ αναφέρεται επίσης ότι δεν 
συνιστώνται δίαιτες με λιγότερα από 130 g  υδατάν-
θρακες. Ο επιδιωκόμενος, τελικά, στόχος δηλώνεται 
ότι είναι μια απώλεια 5-7% του σωματικού βάρους από 
το βάρος που διαπιστώνεται κατά τη διάγνωση.3

Δεδομένου ότι τα άτομα με ΣΔ τύπου 2  συχνά 
καλούνται να χάσουν βάρος, το κεφάλαιο αυτό γρά-
φτηκε για να γίνει αναφορά στα διάφορα διαιτολόγια 
αδυνατίσματος και τα αποτελέσματά τους. Σε γενικές 
γραμμές μπορεί να λεχθεί ότι κάθε δίαιτα που είναι 
εφαρμόσιμη σε μη διαβητικά παχύσαρκα άτομα μπο-
ρεί να εφαρμοστεί και σε παχύσαρκους διαβητικούς 
ασθενείς, με την προϋπόθεση ότι γίνεται ανάλογη 
προσαρμογή της φαρμακευτικής αγωγής, ώστε να 
μην προκληθεί υπογλυκαιμία. Για πρακτικούς αλλά και 
ουσιαστικούς λόγους, μπορούμε να  κατατάξουμε τις 
δίαιτες αυτές όπως περιγράφεται στον πίνακα 6.1.3.1.

Θα αναφερθούμε στη συνέχεια σε όλα τα παραπάνω 
είδη δίαιτας, με ιδιαίτερη έμφαση στα  διαιτολόγια 
με λίγους υδατάνθρακες, γιατί τα τελευταία χρόνια 
γίνεται πολλή συζήτηση γι’ αυτά και έχουν προκύψει 
αρκετές σχετικές δημοσιεύσεις.

Δίαιτες με μέτριο έλλειμμα θερμίδων 

Απλά υποθερμιδικές δίαιτες. Για τη χορήγηση μιας 
δίαιτας υπολογισμού θερμίδων ακολουθούνται ορι-
σμένα βήματα. Αρχικά υπολογίζονται οι θερμιδικές 
ανάγκες 24ώρου με βάση το φύλο, το ύψος, το είδος 
εργασίας του ατόμου και την ηλικία του. Στη συνέχεια 
αποφασίζεται να χορηγηθεί διαιτολόγιο με μειωμένες 
συνολικά θερμίδες κατά 400-800,  αναλόγως  του αρ-
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χικού βάρους σώματος και του πόσο γρήγορα επιθυ-
μούμε να χαθεί βάρος. Το σύνολο των χορηγούμενων 
θερμίδων  κατανέμεται σε τρία γεύματα και όχι σε 
περισσότερα, εφόσον οι θερμίδες είναι σχετικά λίγες, 
γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα μειώνονταν σε 
τέτοιο βαθμό τα επιμέρους γεύματα, ώστε θα αυξανό-
ταν η πιθανότητα να μην τηρείται το διαιτολόγιο. Το 
τελευταίο ενδεχόμενο είναι πιθανό γιατί με περισσότε-
ρα από τρία γεύματα καθίσταται πολύ μικρή η εικόνα 
του κάθε γεύματος και ο ασθενής νιώθει ψυχολογικά 
άσχημα. Επίσης, με την αποφυγή προγραμματισμού 
πολλών γευμάτων δεν λειτουργεί επιπλέον των τριών 
γευμάτων η κεφαλική φάση της πέψης που μπορεί 
να οδηγήσει σε επιπλέον πρόσληψη θερμίδων, ειδικά 
όταν τα ενδιάμεσα γεύματα είναι πολύ μικρά και ο 
ασθενής τρώει επιπλέον του προγραμματισμένου.

Για την κατάστρωση του διαιτολογίου αδυνατίσμα-
τος γίνεται η κατανομή των θερμίδων σε υδατάν-
θρακες, πρωτεΐνες και λίπη, σε αναλογίες όμως λίγο 
διαφορετικές απ’ ό,τι σε ισοθερμιδικά διαιτολόγια, 
για να μπορεί ο ασθενής να προσλαμβάνει το ελάχι-
στα απαραίτητο ποσό πρωτεΐνης που είναι 0,8 g ανά 
Kg  ιδανικού βάρους σώματος. Για παράδειγμα, σε 
διαιτολόγιο 1.600 θερμίδων μπορεί να κάνουμε την 
κατανομή ως εξής: υδατάνθρακες 45%, πρωτεΐνες 
20%,  λίπη 35%. Επιπλέον, όταν οι πρωτεΐνες είναι πολύ 
λίγες, το διαιτολόγιο εφαρμόζεται δυσκολότερα, γιατί 
το ποσό του κρέατος ή τυρού είναι πολύ περιορισμέ-
νο, όπως φαίνεται στο παράδειγμα του πίνακα 6.1.3.2. 
Αναγκαστικά πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη αναλογία 
πρωτεΐνης, οπότε χορηγείται και μεγαλύτερη αναλογία 
ζωικού λίπους.

Παράδειγμα. Άνδρας 55 ετών, ταχυδρόμος το επάγ-
γελμα, έχει ύψος 170 cm και βάρος 88 Kg. Ιδανικό βά-
ρος είναι τα 70 Kg. Οι θερμιδικές απαιτήσεις 24ώρου 
υπολογίζονται σε 70 επί 35=2450 Kcal. Αφαιρώντας 
650 Kcal βρίσκουμε 1.800 Kcal. Αυτές τις κατανέμουμε 
σε τρία γεύματα 400 Kcal  το πρωί, και ανά 700 Kcal  
στα άλλα δύο γεύματα. 

Στα διαιτολόγια με λιγότερες από 1.400 θερμίδες, 
για να μη χάνεται μυϊκή μάζα,  χορηγούμε τις πρωτεΐ-
νες αναγκαστικά σε αναλογία 20% επί των συνολικών 
θερμίδων. Σε 1.400 θερμίδες με διάταξη 48% υδατάν-
θρακες και 20% πρωτεΐνες χορηγούνται έξι ισοδύναμα 
κρέατος και δύο ισοδύναμα προστιθέμενου ελαίου. 
Με τη διάταξη αυτή το συνολικό ποσό πρωτεΐνης είναι 
ικανοποιητικό και ο ασθενής νιώθει καλύτερα. Βέβαια, 
με αυτόν τον τρόπο τα ζωικά λίπη αυξάνονται πολύ 
περισσότερο από τις συνιστώμενες αναλογίες, αλλά 
η έκβαση αυτή είναι αναγκαίο κακό για το διάστημα 
εφαρμογής ενός τέτοιου διαιτολογίου που συνήθως, 
αν εφαρμοστεί με πειθαρχία, δεν θα χρειαστεί για 

πολλούς μήνες, δεδομένου ότι θα χαθεί το απαιτούμε-
νο ποσό βάρους σώματος και θα προβούμε σε αύξηση 
του συνόλου των θερμίδων βαθμιαίως, έως ότου επι-
τευχθεί ένα ισοθερμιδικό διαιτολόγιο που να αντιστοι-
χεί στις καθημερινές ανάγκες του ατόμου.

Δίαιτα ζοne. Στη δίαιτα αυτή που διαδόθηκε αρκετά 
στις ΗΠΑ τα τελευταία 15 χρόνια χορηγούνται ανα-
λογίες Υ 40%, Π 30%, Λ 30 %. Έχουν κυκλοφορήσει 
και βιβλία σχετικά με τη δίαιτα  αυτή, που, ωστόσο, 
παρουσιάζει το μειονέκτημα της δύσκολης κατάστρω-
σης, της χορήγησης μεγάλου ποσού πρωτεΐνης και της 
ανάγκης επιλογής εντελώς άλιπων τροφών από όλα τα 
γαλακτομικά τρόφιμα, χορήγηση αυγών χωρίς κρόκο, 
ειδικό τρόπο παρασκευής του κρέατος κ.λπ.5 

Χαμηλές σε λίπος δίαιτες αδυνατίσματος. 

Οι δίαιτες αυτές έχουν ξεκινήσει και εφαρμόζονται 
μετά τις  επιδημιολογικές παρατηρήσεις που προ-
ηγήθηκαν σε ομάδες φυτοφάγων και ιθαγενών της 
Αφρικής, σύμφωνα με τις οποίες οι φυτοφάγοι παρου-
σιάζουν σε μειωμένη συχνότητα σακχαρώδη διαβήτη, 
αρτηριακή υπέρταση, υπερχοληστερολαιμία, νόσο 
στεφανιαίων αρτηριών, καρκίνο παχέος εντέρου και 
καρκίνο του προστάτη. Στα διαιτολόγια των Αφρικα-
νών περιλαμβάνονται, εκτός των άλλων, πολλές φυτι-
κές ίνες στις οποίες και αποδίδεται κατά το πλείστον 
η ευνοϊκή επίδραση της αφρικανικής διατροφής στον 
οργανισμό.6 Από τις άλιπες δίαιτες έχουν διαφημιστεί 
υπερβολικά στις ΗΠΑ δύο δίαιτες που είναι σε πολλά 
σημεία παρόμοιες: η Δίαιτα του  Dr Οrnish και η δίαιτα 
του Mr Pritikin  (κάτω από 10% λίπος).7,8

Τέτοια διαιτολόγια τηρούνται και σχεδιάζονται 
δυσκολότερα,  ενώ υπάρχει ανάγκη να συνοδεύονται 
από συμπλήρωση με λιποδιαλυτές βιταμίνες και ω-3 
λιπαρά οξέα. Θεωρείται ότι με  αυτά τα διαιτολόγια 

πίνακας 6.1.3.1.  Κατάταξη διαιτολογίων αδυνατίσματος

1. Δίαιτες με μέτριο έλλειμμα θερμίδων  
    (έλλειμμα �00-�00 Κcal)
    α. απλώς υποθερμιδικές (Υ ��/Π �0/λ �� %) 
    β. Δίαιτα Ζοne (Υ �0/Π �0/λ �0 %)

�. Yποθερμιδικές χαμηλές σε λίπη (λ 10%)  
   (δίαιτες Ornish, Pritikin)
 
�. Yποθερμιδικές χαμηλές σε υδατάνθρακες (Υ �0%)
    α. Δίαιτα αtkins 
    β. Δίαιτα διατήρησης πρωτεϊνών χαμηλή σε 
        υδατάνθρακες (�0-�0 g/��h) 
    γ. Yδατάνθρακες �0- 1�0g/��h

�. Εμπορικές-ποικίλες δίαιτες
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υπάρχει καλό αίσθημα ευεξίας, αλλά τα άτομα που τα 
εφαρμόζουν, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το αί-
σθημα της πείνας, καταφεύγουν σε αυξημένη πρόσλη-
ψη λαχανικών και χορταρικών. Όμως, οι πολύ μεγάλες 
ποσότητες λαχανικών προκαλούν σε ορισμένα άτομα 
γαστρική δυσφορία ή και διάρροια.

Πρωτεϊνικές δίαιτες χαμηλές σε υδατάνθρακες ή κετο-
γενείς δίαιτες

Οι δίαιτες αυτές χαρακτηρίζονται από το πολύ χαμηλό 
ποσό πρόσληψης υδατανθράκων. Μια δίαιτα καθί-
σταται κετογενής όταν το ποσό των υδατανθράκων 
δεν υπερβαίνει τα 60 g το 24ωρο. Αλλά και με 100 g 
υδατάνθρακες το 24ωρο είναι δυνατόν να προκαλεί-
ται κετοναιμία, αν το άτομο που την εφαρμόζει είναι 
εύσωμο ή έχει καθημερινή σωματική δραστηριότητα, 
π.χ. περπατάει αρκετά στο πλαίσιο της εργασίας του.

Δίαιτα Atkins. Πρόκειται για δίαιτα στην οποία χορη-
γείται ελεύθερα το κρέας, αλλά περιορίζεται πολύ το 
ποσό υδατανθράκων (κάτω των 40 g το 24ωρο).9

Στην αρχική φάση το χορηγούμενο κρέας είναι με-
τρημένο και σε μεταγενέστερη φάση αυξάνεται, ώστε 
να προστατευτεί η μυϊκή μάζα. Σε μια μελέτη υπολο-
γίστηκε η προέλευση των θερμίδων από άτομα που 
εφάρμοζαν τη δίαιτα Atkins (πίνακας 6.1.3.3) Σύμφωνα 
με αυτήν, η προέλευση των θερμίδων  και το σύνολό 
τους είχαν ως χαρακτηριστικά το μεγάλο ποσοστό 
λίπους και πρωτεϊνών.  Ακόμη και στην «τρίτη φάση» 
της δίαιτας οι υδατάνθρακες δεν υπερέβαιναν το 20% 
των συνολικών θερμίδων.10

Μειονέκτημα της δίαιτας Atkins είναι το μεγάλο 
ποσό ζωικού λίπους που καταναλώνεται. Όπως φαίνε-
ται στον πίνακα, το λαμβανόμενο λίπος –μόνο ζωικό- 
φτάνει σε ποσοστό θερμίδων το 52-59%. Ο Atkins, 
μιμούμενος άλλες διαιτολογικές εταιρίες, σχεδίασε  τη 
δική του πυραμίδα  τροφών (σχήμα 6.1.3.1) με διαφο-
ρετικό βαθμό προτίμησης.

Κάτω από την πυραμίδα υπάρχουν οι παρακάτω 
παραινέσεις:

1. Ελάττωσε και έλεγχε τους υδατάνθρακες, για να 

έχεις υγιεινό βάρος.
2. Απόφυγε τη ζάχαρη και καθαρούς υδατάνθρακες, 

προτίμησε λαχανικά, όσπρια.
3. Για διατήρηση του βάρους σου τρώγε όπως ανα-

λογεί στην πυραμίδα.
4. Για να χάσεις βάρος, φάε πρωτεΐνες, φυλλώδη 

λαχανικά και υγιεινά έλαια.
5. Ανακάλυψε το επίπεδο υδατανθράκων με το 

οποίο επιτυγχάνεις και διατηρείς υγιεινό βάρος.
Εκτός από τη δίαιτα Atkins,  στις ΗΠΑ ειδικότερα, 

κυκλοφορούν πολλές εμπορικές δίαιτες που βασί-
ζονται σε λίγους υδατάνθρακες, γεγονός που είναι 
εύκολα αντιληπτό, αν γίνει η σχετική αναζήτηση στο 
διαδίκτυο. Ο Atkins, με τη σειρά του, είχε διαφημίσει 
με πολλούς τρόπους τη δίαιτά του που έγινε αρκετά 
δημοφιλής, αν και δεν υπήρξε επιστημονική τεκμηρί-
ωση των όποιων πλεονεκτημάτων της. Αυτός είναι και 
ο λόγος που τα τελευταία έξι χρόνια έγιναν αρκετές 
δημοσιεύσεις με αντικείμενο τα αποτελέσματα των 
διαιτολογίων αδυνατίσματος με λίγους υδατάνθρακες 
και σύγκριση αυτών με άλλες δίαιτες αδυνατίσματος.

Δίαιτα διατήρησης πρωτεϊνών, χαμηλή σε υδατάνθρα-
κες (20-60 g/24h)

Είναι εντυπωσιακό ότι ήδη από το 1929 είχε περιγρα-
φεί η εφαρμογή πολύ χαμηλής σε θερμίδες δίαιτας και 
για πολλά χρόνια ξεχάστηκε.11 Αν και τα ευρήματα των 
συγγραφέων ήταν ενδιαφέροντα, το θέμα παρέμενε 
σε ύπνωση μέχρι το 1973, οπότε έγινε η δημοσίευση 
του Blackburn και συν. για μια πολύ ολιγοθερμιδική 
δίαιτα διάσωσης πρωτεϊνών.12 Ακολούθησαν περισ-
σότερες δοκιμές διαιτολογίων με πολύ λίγους υδα-
τάνθρακες, αλλά επαρκείς σε πρωτεΐνες. Αυτές είχαν 
σκοπό να επιτευχθεί γρήγορη απώλεια βάρους, χωρίς 
να χαθούν, όμως, σωματικές πρωτεΐνες, δεδομένου ότι 
σε δημοσίευση του Genuth και συν. (1974) αναφέρθη-
κε ότι σε εφαρμογή μιας λίαν ολιγοθερμιδικής δίαιτας 
ημιασιτίας (semistarvation) χάνονται πρωτεΐνες του 
οργανισμού.13

Tροφές από  σπόρους, βρώμη, 
κριθάρι, αδρό ρύζι
Tροφές από  σπόρους, βρώμη, 
κριθάρι, αδρό ρύζι

Λαχανικά και φυτικά έλαια, τυρί, γαλακτοκομικά, ξη-
ροί καρποί, όσπρια

Λαχανικά και φυτικά έλαια, τυρί, γαλακτοκομικά, ξη-
ροί καρποί, όσπρια

πίνακας 6.1.3.2. Χορηγούμενα ισοδύναμα τροφών σε διαιτολόγια 1.�00 θερμίδων με 1� και 1�% 
πρωτεΐνης. 

Σύνολο 
1�00 Kcal

 Υδατάνθρακες 
�0 %

Πρωτεΐνες
1� % 

λίπη
�� % 

   

 γάλα
1

λαχανικά
�

Φρούτο 
�

Άρτος 
1�

Κρέας 
�,�

λίπος
�,�

Φυτικά λίπη    ��%
Ζωικά λίπη ��%

Σύνολο 
 1�00 Kcal

Υδατάνθρακες 
��%

Πρωτεΐνες 
1�%

λίπη
��%

   

 γάλα 
1

λαχανικά  
�

Φρούτο
�

Άρτος 
1�,�

Κρέας
�,1

λίπος
�,�

Φυτικά λίπη ��%
Ζωικά λίπη ��%
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Σε εργασίες με επαρκείς πρωτεΐνες και λίγους 
υδατάνθρακες η Βistrian και συν. της ομάδας του 
Blackburn έδειξε τα πλεονεκτήματα της χορήγησης 
πρωτεΐνης σε ποσότητα 1,2 έως 1,4 g/Kg ιδανικού 
βάρους. Οι χορηγούμενες θερμίδες ήταν 700-800 Kcal. 
Τέτοια δίαιτα εφαρμόστηκε σε επτά παχύσαρκα άτομα 
με ΣΔ τύπου 2 που έκαναν ινσουλινοθεραπεία. Τα άτο-
μα αυτά εκτός του ότι έχασαν βάρος με διατηρούμενο 
ισοζύγιο αζώτου, κατάφεραν να παραμείνουν με ρυθ-
μισμένο το διαβήτη παρά τη διακοπή της ινσουλίνης. 
Ο μέσος χρόνος έναρξης διαδικασίας διακοπής της 
ινσουλίνης (οι δόσεις ήταν 30-100 U) ήταν 6,5 ημέρες 
από την έναρξη της δίαιτας (εύρος 0-16 ημέρες).14

H δίαιτα αυτή φάνηκε ότι ήταν σε θέση να επιφέρει 
απώλεια βάρους ακόμη και σε παιδιά με σύνδρομο 
Prader-Willi, τα οποία χαρακτηρίζονται εκ γενετής από 
διανοητική υστέρηση, υπερορεξία, πολυφαγία και 
συνεχή αύξηση του σωματικού βάρους των.15

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις δημοσι-
εύσεις αυτές μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω:

• Μια δίαιτα διατήρησης πρωτεϊνών, με πρόσληψη 
1,4g πρωτεΐνης/kg Ιδ.ΒΣ, με υγρά ελεύθερα, και συ-
μπλήρωση με  βιταμίνες και Κάλιο, Νάτριο, Ασβέστιο 
και Σόδα είναι εφικτή και αποτελεσματική για μερι-
κούς μήνες (συνήθως όχι πάνω από έξι μήνες).

• Η δίαιτα αυτή επιτρέπει αποτελεσματικό έλεγχο 
γλυκαιμίας και όρεξης.

• Είναι σε θέση να ελαττώσει τη γλυκόζη και ινσου-
λίνη πλάσματος σε παχύσαρκα διαβητικά άτομα και 
αυξάνει τα Ε.Λ.Ο. και τα κετονοσώματα.

• Μέτρια κετονουρία (++) εμφανίζεται μέσα σε 24-72 
ώρες.

• Απώλεια νερού εμφανίζεται με πολυουρία τις πρώ-
τες ημέρες εφαρμογής της.

• Η δίαιτα Bistrian είναι ασφαλής όταν γίνεται με 
ιατρική παρακολούθηση.

• Σε διαβητικούς με κάποια ενδογενή εφεδρεία 
έκκρισης ινσουλίνης, η δίαιτα Bistrian προσφέρει ση-
μαντικά πλεονεκτήματα όπως:

• γρήγορη και σημαντική απώλεια βάρους

πίνακας 6.1.3.3. Πρόσληψη θερμίδων και θρεπτικών συστατικών στη δίαιτα Atkins

   Kcal  Υδατάνθρακες   Πρωτεΐνες λίπος

1η φάση 1.1��    �%       ��% ��%

�η φάση 1.���    �%       ��% ��%

�η φάση 1.��0   1�%       ��% ��%

σχήμα 6.1.3.1 η συνιστώμενη πυραμίδα προτίμησης τροφών από τον Atkins. οι επεξηγήσεις έχουν μεταφραστεί στα 
ελληνικά.

τροφές από σπόρους, βρώμη,
κριθάρι, αδρό ρύζι

λαχανικά και φυτικά έλαια, τυρί, 
γαλακτομικά, ξηροί καρποί, όσπρια

Φρούτα όπως βατόμουρα, 
φράουλες, αχλάδια, αβοκάντο

Πράσινες σαλάτες, μπρόκολα, 
κουνουπίδι, σπαράγγια, σπανάκι

1. Ελάτωσε και έλεγχε τους 
υδατάθρακες για να έχεις 
υγιεινό βάρος

�. απόφυγε τη ζάχαρη και 
καθαρούς υδατάνθρακες, 
προτίμησε λαχανικά, 
όσπρια

�. για διατήρηση βάρους 
φάε όπως αναλογεί στην 
πυραμίδα

�. για να χάσεις βάρος 
φάε πρωτεΐνες, φυλλώδη 
λαχανικά και υγιεινά έλαια

�. ανακάλυψε το επίπεδο 
υδατανθράκων με το οποίο 
επιτυγχάνεις και διατηρείς 
υγιεινό βάρος

Πρωτεΐνες όπως κρέας, 
κότα, ψάρι, σόγια
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• τήρηση του διαιτολογίου με σχετική ανορεξία
• διατήρηση μυϊκής μάζας
• δυνατότητα διακοπής της χορηγούμενης ινσουλί-

νης.
Τέλος, με αυτή τη δίαιτα χάνεται περισσότερο βάρος 

απ’ ό,τι με οποιαδήποτε άλλη δίαιτα ίδιων θερμίδων, 
λόγω της αντιοικονομικής λειτουργίας του μεταβολι-
σμού που χαρακτηρίζεται από επιταχυνόμενη λιπό-
λυση-κετογένεση και όχι πλήρη καύση του καιόμενου 
λίπους.16-20

Σε εργασία του Stern και συν.  εφαρμόστηκε δίαιτα 
κετογενής επί 12 μήνες σε 132 άτομα και μελετήθηκαν 
μεταξύ άλλων τα λιπίδια του αίματος. Τα τριγλυκερίδια 
και η ΗDL ήταν καλύτερα με την κετογενή δίαιτα <800 
θερμίδων. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι σε 54 άτομα 
που είχαν ΣΔ η ΗbA1c ήταν χαμηλότερη με την κετο-
γενή δίαιτα (<30g CHO /24h).21

Ο γράφων έχει εφαρμόσει δίαιτες περίπου 800 
θερμίδων με 40-50 g υδατάνθρακες (δίαιτες τύπου 
Bistrian) σε πάνω από 400 άτομα από το 1978 μέχρι 
σήμερα. Συνήθως επιτυγχάνεται απώλεια 8 Κg τον 1ο 
μήνα, και στη συνέχεια 6 Κg κάθε μήνα για τους επόμε-
νους δύο μήνες, σε άτομα μέτριου ύψους. 22

Μετά τα επιτυχή αποτελέσματα που είχαν οι κετογε-
νείς δίαιτες, διάφορες βιομηχανίες προσπάθησαν να 
εκμεταλλευτούν  τα διαιτολόγια με λίγους υδατάνθρα-
κες και εισήγαγαν τις λεγόμενες υδαρείς πρωτεϊνικές 
δίαιτες. Οι δίαιτες αυτές όμως φάνηκε ότι είχαν ένα 
σοβαρό μειονέκτημα. Με χορήγηση περίπου μόνο 400 
θερμίδων και λευκώματος κακής ποιότητας δεν ήταν 
άμοιρες κινδύνων. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκαν 
θάνατοι από καρδιακά επεισόδια, τα περισσότερα των 
οποίων οφείλονταν κυρίως σε θανατηφόρες κοιλιακές 
αρρυθμίες.23,24 Εκ πρώτης όψεως φαίνεται περίερ-
γο ότι οι αρρυθμίες εμφανίστηκαν κυρίως μετά την 
επανασίτιση. Παθολογοανατομικώς περιγράφηκαν 
ιστολογικές αλλοιώσεις μυατροφίας στο μυοκάρδιο. 
Πιθανώς με την επανασίτιση και την κατακράτηση 
υγρών η ατροφική καρδιά δεν μπορεί να αντεπεξέλ-
θει στη φόρτιση. Σε αρκετά από τα θανόντα άτομα 
βρέθηκε υποκαλιαιμία, υπομαγνησιαιμία και μειωμένο 
σελήνιο. Σε λίγα άτομα παρατηρήθηκε υποθυρεοει-
δισμός. Στο ΗΚΓ υπήρχε χαμηλό βολτάζ και παράτα-
ση του QT.25,26 Tα ανεπιθύμητα αυτά αποτελέσματα 
επηρέασαν αρνητικά την εφαρμογή των διαιτολογίων 
με πολύ λίγες θερμίδες και για αρκετά χρόνια δεν 
υπήρχε ευνοϊκή υποδοχή τους.  Ωστόσο, δεν πρέπει 
να θεωρηθεί ότι υπάρχει κίνδυνος με την εφαρμογή 
διαιτολογίων με το σύστημα της Bistrian,  όταν μάλι-
στα εφαρμόζονται για διάστημα μικρότερο των έξι 
μηνών. Από την ομάδα Blackburn -Βistrian προέκυψε 
δημοσίευση παρατηρήσεων από την εφαρμογή των 
διαιτολογίων με 1,4 g πρωτεΐνης σε 668 ασθενείς που 

ήταν βαρύτεροι κατά 71 % (±34) περισσότερο από το 
ιδανικό βάρος. Η δίαιτα εφαρμόστηκε για 4±3 μήνες. 
Ακολουθούσε ένα διάστημα 2±4 μηνών με πρόγραμ-
μα βαθμιαίας επανασίτισης. Δεν παρατηρήθηκαν 
αρρυθμίες ή άλλες σοβαρές ανεπιθύμητες επιδράσεις. 
Η μέση απώλεια βάρους ήταν 21,3±13,15 kg μέχρι τη 
διακοπή της έντονης δίαιτας και 18,6 ±13,15 Kg ως το 
τέλος της παρακολούθησης. Η αρτηριακή πίεση και 
τα τριγλυκερίδια έπεσαν σημαντικά(15-50%). Η ολική 
χοληστερόλη έπεσε από 5 έως 25%. Κύριες ανεπιθύμη-
τες επιδράσεις της δίαιτας αυτής ήταν η ορθοστατική 
υπόταση, η δυσκοιλιότητα και η τριχόπτωση. Επίσης, 
αρχικά δημιουργήθηκε αϋπνία.  Σε μικρό ποσοστό 
παρατηρήθηκε κρίση ουρικής αρθρίτιδας κατά την 
έναρξη της δίαιτας.27

Λόγω της κετογένεσης υπάρχει αυξημένη προδιά-
θεση για σχηματισμό νεφρολιθίασης. Για το τελευταίο 
αυτό ενδεχόμενο, στη δίαιτα περιλαμβάνεται και χο-
ρήγηση διττανθρακικού νατρίου (μαγειρική σόδα) που 
βελτιώνει την απέκκριση οξέων. Τέλος, ενδέχεται με 
τις δίαιτες αυτές να αυξάνεται η πιθανότητα πρόκλη-
σης χολολιθίασης. Η χολολιθίαση, όμως, είναι γενικά 
συχνότερη στην παχυσαρκία και η συχνότητά της 
αυξάνεται με κάθε δίαιτα αδυνατίσματος που εφαρμό-
ζεται επί μακρόν.28

Mε τη δίαιτα   Bistrian εφαρμοζόμενη για τέσσερις 
μήνες δεν παρατηρήθηκαν αρρυθμίες, όπως επίσης 
αναφέρει ειδική ανακοίνωση της επιστημονικής 
εταιρίας για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας 
στις ΗΠΑ. (National task force on the prevention 
and treatment of obesity).29 Επομένως, τα καρδιακά 
προβλήματα είναι αποτέλεσμα κυρίως της μηδενικής 
δίαιτας ή διαιτολογίων με λιγότερες από 400 θερμίδες 
το 24ωρο και όχι της δίαιτας Βistrian.

H  διατήρηση των πρωτεϊνών του οργανισμού με 
αυτές τις δίαιτες σχετίζεται κυρίως με το ποσό των 
χορηγούμενων πρωτεϊνών της διατροφής.30

Οι λίαν υποθερμιδικές κετογενείς δίαιτες (400-900 
Kcal) ανασκοπήθηκαν παλαιότερα και στα Ελληνικά Δι-
αβητολογικά Χρονικά από τον Σ. Μπακατσέλο.31 Ενδι-
αφέρον είναι ότι με τις κετογενείς δίαιτες ελαττώνεται 
η όρεξη και μειώνεται η αντίσταση στην ινσουλίνη.32 
Επίσης, φαίνεται ότι μειώνεται ιδιαίτερα το ενδοκοιλι-
ακό λίπος το οποίο θεωρείται ότι επηρεάζει σημαντικά 
την αντίσταση στην ινσουλίνη.33

Τα τελευταία έξι χρόνια είδαν το φως της δημοσιό-
τητας πολλές εργασίες με θέμα τις κετογενείς δίαιτες, 
καθώς και  συγκρίσεις με άλλα διαιτολόγια. Επίσης 
δημοσιεύθηκαν αρκετές μελέτες εμπορικών προγραμ-
μάτων δίαιτας, τα οποία δεν είχαν αξιολογηθεί επιστη-
μονικώς. Σε μελέτη του Truby και συν. συγκρίθηκαν 
τέσσερις εμπορικές δίαιτες.  Στους έξι μήνες δεν είχαν 
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ιδιαίτερες διαφορές μεταξύ τους. Η απώλεια βάρους 
ήταν 10% σε έναν χρόνο.34

Το πρόβλημα με όλες τις δίαιτες αδυνατίσματος 
είναι ότι συχνά παρατηρείται επανάκτηση του απολε-
σθέντος βάρους. Σε μελέτη του Τsai και συν. το 50% 
του βάρους επανακτήθηκε σε 1-2 χρόνια.35

Οι πρωτεϊνικές κετογενείς δίαιτες μελετήθηκαν πρό-
σφατα εκ νέου και σε διαβητικά άτομα με ΣΔ τύπου 
2. Συγκρίθηκαν διαιτολόγια 28% πρωτεϊνών και 42 % 
υδατανθράκων, έναντι διαιτολογίου 16% πρωτεϊνών 
και 55% υδατανθράκων. Η μελέτη είχε διάρκεια 3 μη-
νών, από τους οποίους στον τρίτο μήνα το διαιτολόγιο 
ήταν ισοθερμιδικό. Με την πρωτεϊνική δίαιτα χάθηκε 
μεγαλύτερο ποσοστό συνολικού και κοιλιακού λίπους 
και ελαττώθηκε περισσότερο η LDL χοληστερόλη.36

Επίσης, σε άλλη εργασία χορηγήθηκε σε 18 άτομα 
με ΣΔ τύπου 2 επί ένα μήνα δίαιτα με ειδική φόρμουλα 
(διαιτητικό σκεύασμα mοdifast , παρέχον 450 Kcal,  
50g Π,  60g CHO,   7g Λ . Με τη δίαιτα αυτή κατέστη 
δυνατόν να γίνει άμεση διακοπή ινσουλίνης. Τα άτομα 
εξετάζονταν ανά 7ήμερο. Μετά 30 ημέρες άρχισε 
βαθμιαία επανασίτιση (1.500 Kcals). Eξέταση γινόταν 
ανά 3μηνο. Ύστερα από 18 μήνες υπήρχε σημαντική 
παραμονή σε λιγότερο βάρος και υπήρχαν μικρότερης 
βαρύτητας καρδιαγγειακοί παράγοντες κινδύνου, ακό-
μη και μετά την επανάκτηση σημαντικού ποσοστού 
από το αρχικό βάρος.37

Εκείνο που είναι πολύ σημαντικό, μετά την πρωτεϊ-
νική δίαιτα 800 Kcal, είναι να ακολουθήσει μετάπτωση 
σε δίαιτα συντήρησης με προοδευτική αύξηση θερ-
μίδων και υδατανθράκων, π.χ. + 100 Kcal/μήνα. Στη 
συνέχεια πρέπει να ακολουθήσει δίαιτα συντήρησης 
1.400-1.800 θερμίδων για έναν χρόνο. Κατόπιν χορη-
γείται δίαιτα γενικών οδηγιών για ακόμη ένα χρόνο. 
Όλο αυτό το διάστημα πρέπει να γίνεται ζύγισμα του 
ατόμου κάθε εβδομάδα και καταγραφή του σωματι-
κού βάρους. Ελαφρά σωματική άσκηση βοηθά στη 
φάση της επανόδου σε κανονική διατροφή. Πολύ 
σημαντική είναι η τροποποίηση της διαιτολογικής 
συμπεριφοράς που μπορεί να γίνει τόσο με ατομική 
εκπαίδευση όσο και με συμμετοχή σε ομάδες.38,39

Σύγκριση διαιτολογίων

Τα τελευταία χρόνια τo ενδιαφέρον των ερευνητών 
προσανατολίστηκε στη σύγκριση διαιτολογίων με 
λίγους υδατάνθρακες (κετογενείς δίαιτες) και διαιτολο-
γίων που έχουν τις συνιστώμενες αναλογίες θρεπτικών 
συστατικών ή που χαρακτηρίζονται από πολύ  ελατ-
τωμένο  λίπος. Στις συγκρίσεις αυτές και σε διάρκεια 
εφαρμογής των διαιτολογίων  για έξι μήνες, οι κετο-
γενείς δίαιτες έδειξαν ότι πλεονεκτούν σε συνολική 
απώλεια βάρους.16-21

Ωστόσο σε συγκριτική μελέτη τεσσάρων διαιτολογί-
ων (Αtkins, Ornish, Weight Watchers και Zone) φάνηκε 
ότι μετά έναν χρόνο δεν υπήρχαν στατιστικές δια-
φορές στο απολεσθέν βάρος και ότι ουσιαστικότερο 
ρόλο έπαιζε η προσκόλληση στο διαιτολόγιο παρά το 
είδος του. Εντούτοις το ποσοστό της πλήρους εφαρ-
μογής των διαιτολογίων ήταν μικρό και ελαττωνόταν 
με την πάροδο του χρόνου. Η εκτίμησή μας είναι ότι 
μειονέκτημα της εν λόγω μελέτης είναι η διάρκειά 
της, δεδομένου ότι όσο επιμηκύνεται η εφαρμογή 
μιας δίαιτας τόσο μειώνεται η πιστότητα εφαρμογής 
της, γεγονός που παρατηρήθηκε και με όλα τα είδη 
δίαιτας.40

Ο Nordmann και  συν. προέβησαν σε μεταανάλυση 
των πέντε πλέον αξιόλογων συγκριτικών μελετών 
διαφόρων τύπων διαιτολογίων με διάρκεια εφαρ-
μογής τους τουλάχιστον έξι μηνών.16,17,19,20,21 Στις εν 
λόγω πέντε μελέτες περιελήφθησαν 447 άτομα. Οι 
συγγραφείς κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα: Στους 
έξι μήνες πλεονεκτεί η κετογενής δίαιτα ως προς την 
απώλεια βάρους, ενώ στους 12 μήνες δεν υπάρχουν 
στατιστικές διαφορές μεταξύ κετογενούς και χαμηλής 
σε λίπος δίαιτας. Ως προς τα λιπίδια του αίματος, η 
κετογενής δίαιτα υπερτερεί στην πτώση των τριγλυκε-
ριδίων και την αύξηση της HDL, ενώ η χαμηλή σε λίπος 
στην πτώση της LDL. Στις κετογενείς δίαιτες η LDL  
άλλοτε αυξανόταν λίγο και άλλοτε παρουσίαζε μικρή 
πτώση. Ωστόσο, υπήρχε ετερογένεια στον σχεδιασμό 
των πέντε αυτών μελετών, δεδομένου ότι στις δύο από 
αυτές η πρόσληψη λίπους καθορίστηκε να είναι 10% 
και <10% των θερμίδων αντίστοιχα.41

Συμπερασματικά μπορεί να λεχθεί ότι τα άτομα που 
έχουν ΣΔ τύπου 2 πολύ συχνά χρειάζεται να υποβάλ-
λονται σε δίαιτες αδυνατίσματος. Είναι κοινός τόπος 
ότι  όλοι οι τύποι διαιτολογίων έχουν εφαρμοστεί με 
σχετικά μέτρια επιτυχία. Μακροχρόνια εφαρμογή 
διαιτολογίων αδυνατίσματος αποδίδει λιγότερο απ’ 
ό,τι εφαρμογές βραχύτερες σε διάρκεια, στις οποί-
ες πλεονεκτούν οι κετογενείς δίαιτες. Οι κετογενείς 
δίαιτες έχουν τη θέση τους προκειμένου για ιδιαίτερα 
παχύσαρκα άτομα που δεν μπορούν να ακολουθή-
σουν άλλα διαιτολόγια λόγω του αισθήματος πείνας. 
Αν προκριθεί εφαρμογή κετογενούς δίαιτας, πρέπει 
να γίνει με όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται 
–ιατρική παρακολούθηση, βιταμίνες, μέταλλα, ιχνο-
στοιχεία, σόδα, άφθονο νερό- και να ακολουθήσει 
βαθμιαία αύξηση του ποσού των ημερήσιων θερμίδων 
και παρακολούθηση για αρκετούς μήνες. Επίσης, δεν 
πρέπει να λησμονείται η κατάλληλη αναπροσαρμογή 
της φαρμακευτικής αντιδιαβητικής αγωγής, ώστε 
να αποφεύγεται η υπογλυκαιμία.  Η τροποποίηση 
της διαιτολογικής συμπεριφοράς είναι απαραίτητη, 
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ώστε ο κίνδυνος της επανάκτησης του απολεσθέντος 
βάρους να ελαχιστοποιηθεί. Έχει υπολογιστεί ότι μόνο 
15% των ατόμων που έχασαν βάρος με δίαιτα αδυνα-
τίσματος διατηρούν το ίδιο βάρος ύστερα από τρία 
χρόνια.42 Επομένως, η προσπάθεια αποφυγής επανά-
κτησης βάρους πρέπει να είναι συνεχής.
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 6.1.4  H διατροφή των υπερηλίκων
Δ.  Καραμήτσος

Στη σημερινή εποχή σημαντικό ποσοστό του γενικού 
πληθυσμού έχει πιθανότητες να φτάσει σε μεγάλη ηλι-
κία. O ελληνικός πληθυσμός χαρακτηρίζεται από αύξη-
ση των ατόμων της τρίτης ηλικίας,1 στην οποία μεγάλο 
ποσοστό του πληθυσμού έχει σακχαρώδη διαβήτη ή 
μειωμένη ανοχή στη γλυκόζη. Tο 1/3 των διαβητικών 
είναι άτομα μεγαλύτερα των 60 ετών, (στατιστική 
από προσωπικό αρχείο). Oι οδηγίες διατροφής των 
υπερήλικων διαβητικών έχουν στόχο να διατηρούν τη 
γλυκόζη αίματος μέσα σε αποδεκτά όρια και να προ-
λαβαίνουν ή να επιβραδύνουν την εξέλιξη διαβητικών 
επιπλοκών και προβλημάτων υγείας που προκύπτουν 
από κακές συνήθειες διατροφής.

Φυσιολογικές μεταβολές στην τρίτη ηλικία

Mε την πρόοδο της ηλικίας παρατηρούνται αρκετές 
μεταβολές στις λειτουργίες του οργανισμού που θεω-
ρούνται “φυσιολογικές” ή αναμενόμενες συνέπειες του 
γήρατος,2 οι οποίες είναι:

1. Mείωση της γευστικής ικανότητας και της οσμής.
2. Mείωση της έκκρισης υδροχλωρικού οξέος στο 

στομάχι και πεπτικών ενζύμων γενικά.
3. Συχνή συνύπαρξη χολολιθίασης ή μειωμένης λει-

τουργίας της χοληδόχου (χολοκυστοατονία).
4. Δυσκοιλιότητα που αποδίδεται στην ατονία του 

μυϊκού συστήματος των εντέρων, τη μειωμένη φυσική 
δραστηριότητα και την κατανάλωση τροφών που δεν 
αφήνουν αρκετό εντερικό υπόλειμμα.

5. Aρνητικό ισοζύγιο του αζώτου, καθώς οι ηλικιωμέ-
νοι συνήθως προσλαμβάνουν λιγότερες πρωτεΐνες. H 
μείωση των πρωτεϊνών έχει δυσμενείς συνέπειες στην 
αποκατάσταση καταγμάτων οστών, την επούλωση 
τραυμάτων, την αντίσταση στις λοιμώξεις και προδια-
θέτει σε αναιμία.

6. Mείωση αποθεμάτων λιποδιαλυτών βιταμινών, 
είτε όταν οι υπερήλικες αποφεύγουν λιπαρές τροφές 
είτε όταν δεν απορροφούν κανονικά το λίπος και μαζί 
με αυτό τις λιποδιαλυτές βιταμίνες. Eυτυχώς τέτοιες 
ελλείψεις βιταμινών δεν είναι συχνές.3

7. Mείωση του βασικού μεταβολικού ρυθμού, κυρί-
ως λόγω της απώλειας των μεταβολικά πλέον ενεργών 
ιστών, όπως είναι οι μύες, και αύξησης ανενεργών 
ιστών, όπως είναι το λίπος.4

8. Mειονεκτικό ανοσολογικό σύστημα. Γνωρίζουμε 
επίσης ότι η κακή διατροφή (υποθρεψία) μειώνει την 
κυτταρική ανοσία.

9. Σακχαρώδης διαβήτης. Σε ποσοστό 8-15% οι 
ηλικιωμένοι εμφανίζουν ήπιο σακχαρώδη διαβήτη. H 



1�� • Διαβητολογια

αυξημένη συχνότητα διαβήτη οφείλεται στη μειωμένη 
ευαισθησία των ιστών στη δράση της ινσουλίνης, που 
είναι αποτέλεσμα της ελάττωσης της μυϊκής μάζας, 
αλλά και της μυϊκής δρστηριότητας.

10. Συστολική υπέρταση. Oι ηλικιωμένοι διαβητικοί 
έχουν την τάση να εμφανίζουν συστολική υπέρταση 
(ως συνέπεια της σκλήρυνσης της αορτής) η οποία 
επηρεάζεται άμεσα από την πρόσληψη χλωριούχου 
νατρίου για τον επιπρόσθετο λόγο της μειωμένης 
νεφρικής λειτουργίας λόγω νεφροσκλήρυνσης.5

11. Aδυναμία κανονικής μάσησης λόγω κακής κατά-
στασης των οδόντων ή κακής εφαρμογής της τεχνητής 
οδοντοστοιχίας. Aυτή η αδυναμία τους υποχρεώνει 
σε αποφυγή τροφών που απαιτούν δυνατή μάσηση, 
π.χ. οι υπερήλικες αποφεύγουν να τρώνε κρέας, χόρτα, 
σκληρά φρούτα κ.λπ.

12. Mείωση του αισθήματος της δίψας.5

Kοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διατροφή 
των ηλικιωμένων διαβητικών

Hλικιωμένοι διαβητικοί που διαβιούν μέσα σε οικογέ-
νειες συνήθως διατρέφονται καλύτερα απ’ ό,τι άλλοι 
που μένουν μόνοι τους ή που βρίσκονται σε οίκους 
ευγηρίας. Oι υπερήλικες διαβητικοί που ζούνε μόνοι 
τους συνήθως έχουν άλλοτε άλλο βαθμό κατάθλιψης. 
O υπερήλικας που δεν έχει καλή ψυχική διάθεση, δεν 
έχει καλή όρεξη και συνήθως υποσιτίζεται ή σιτίζεται 
μονομερώς. H οικονομική κατάσταση του υπερήλικα 
επίσης επηρεάζει την επιλογή τροφής. Έτσι, τροφές 
ακριβές, αλλά και θρεπτικά σημαντικές, όπως το 
κρέας, συχνά αποφεύγονται για οικονομικούς λόγους. 
Eτοιμα φαγητά από εστιατόρια ή καταστήματα fast 
food αποτελούν συχνή επιλογή των ηλικιωμένων. Mε 
τον τρόπο αυτό, όμως, τρώνε συνήθως περισσότερο 
αλάτι από όσο πρέπει και τροφές ποιοτικά κατώτερες. 
Eξάλλου, υπερήλικες που ζούνε μόνοι τους αποφεύ-
γουν να μαγειρέψουν γιατί η μικρή ποσότητα που 
χρειάζονται για την ατομική τους διατροφή και η 
έλλειψη διάθεσης δρα ανασταλτικά.3

Ποσοστό 10% των υπερηλίκων έχει πρόβλημα 
υποθρεψίας. O υπερήλικας διαβητικός που με μικρή 
χρονική διάρκεια διαβήτη χάνει βάρος μπορεί να έχει 
νεόπλασμα πεπτικού και απαιτείται να ερευνηθεί για 
τον σκοπό αυτό.

Προγενέστερες συνήθειες διατροφής

Oι συνήθειες διατροφής ενός ατόμου συχνά παραμέ-
νουν και στην τρίτη ηλικία. Mπορεί να είναι συνήθειες 
καλές ή κακές, πάντως, εφόσον παραμένουν, είναι 
δύσκολο να μεταβληθούν. Oι παλιές συνήθειες δια-
τροφής διατηρούνται καλύτερα στους υπερήλικες που 
δεν κατοικούν μόνοι τους. Oι ηλικιωμένοι είναι δύσκο-

λο να αλλάξουν προτιμήσεις και αντιλήψεις σε θέματα 
διατροφής και δεν είναι καλοί αποδέκτες διδασκαλίας. 
H αλλαγή στις συνήθειες της διατροφής τους –όταν 
συμβαίνει– συνήθως γίνεται υπό την πίεση ειδικών 
συνθηκών και αναγκών. Πολλοί υπερήλικες διαβητικοί 
έχουν πρόβλημα μνήμης και μπορεί να τρώνε πολλές 
φορές την ημέρα, γιατί ξεχνούν ότι έχουν φάει.

H μείωση των θερμιδικών αναγκών στην τρίτη ηλικία

Στην τρίτη ηλικία έχουμε συνήθως μειωμένες θερμι-
δικές ανάγκες.4 H μείωση των θερμιδικών αναγκών 
οφείλεται στους παρακάτω παράγοντες:

1. Mειωμένος βασικός μεταβολισμός.
2. Mειωμένη φυσική δραστηριότητα.
3. Aύξηση του σωματικού βάρους με την πρόοδο 

της ηλικίας.
H μείωση του βασικού μεταβολικού ρυθμού (κα-

τανάλωση θερμίδων σε κατάκλιση) υπολογίζεται ότι 
είναι περίπου 5% στην τρίτη ηλικία και με βάση αυτό 
το δεδομένο και τη μείωση της σωματικής δραστηρι-
ότητας ο FAO υποστηρίζει ότι για κάθε 10ετία μετά το 
25ο έτος οι ημερήσιες θερμιδικές ανάγκες μειώνονται 
κατά 7,5%.

Mία επιτροπή FAO και WHO συνέστησε τις παρακά-
τω θερμιδικές προσλήψεις κατά ηλικία:

Hλικία Θερμιδική πρόσληψη
30-39  θερμιδική πρόσληψη ενηλίκου (ΘΠE)
40-59  μείωση κατά 5% ΘΠE
60-69  μείωση κατά 15% ΘΠE
70 και άνω μείωση κατά 25% ΘΠE

Yπολογισμός  θερμιδικών αναγκών

Oι ημερήσιες θερμιδικές ανάγκες του υπερήλικα είναι 
το άθροισμα των βασικών θερμιδικών αναγκών και 
της κατανάλωσης θερμίδων με τις διάφορες δραστη-
ριότητες. Oι τελευταίες ελαττώνονται πολύ στην τρίτη 
ηλικία και σε μερικές περιπτώσεις είναι ελάχιστες.

O βασικές θερμιδικές ανάγκες είναι συνάρτηση 
της ηλικίας, του βάρους, του ύψους και του φύλου. O 
υπολογισμός των βασικών θερμιδικών αναγκών (BΘA) 
μπορεί να γίνει με τη χρησιμοποίηση ειδικών τύπων, 
όπως οι ακόλουθοι των Harris-Benedict:

BΘA Aνδρών=
66+(13,7 x Kg Bάρους)+(5 x cm Ύψους)-(6,8 x Hλικία)
BΘA Γυναικών=
665+(9,6 x Kg Bάρους)+(1,7 x cm Ύψους)-(4,7 x 

Hλικία)
H εκτίμηση των θερμιδικών αναγκών ενός ατόμου 

δεν είναι εύκολο να γίνει πάντοτε με ακρίβεια. Εφόσον 
όμως, καθοριστεί ένα διαιτολόγιο που να περιέχει 
συγκεκριμένο ποσό θερμίδων, η παρακολούθηση του 
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βάρους του ατόμου κατά τακτά διαστήματα δείχνει αν 
η δίαιτα που ακολουθεί το άτομο είναι επαρκής, οπότε 
το βάρος παραμένει σταθερό, ή ανεπαρκής, οπότε το 
άτομο χάνει βάρος. Aνάλογα με τις συνέπειες που έχει 
ένα διαιτολόγιο στο βάρος του ατόμου γίνονται κατά 
την πορεία της παρακολούθησης τροποποιήσεις. Σε 
ηλικιωμένους διαβητικούς που ζούνε μαζί με άλλα 
άτομα της οικογένειάς τους παρατηρείται το πρόβλη-
μα του αυξημένου σωματικού βάρους. O υπερήλικας 
διαβητικός, όμως, που ζει μόνος του, καθώς και οι 
άνθρωποι που έχουν ξεπεράσει τα 75 χρόνια ζωής, 
συνήθως έχουν μικρότερο βάρος του μέσου όρου ή 
χάνουν βάρος. Aυτό οφείλεται σε δύο παράγοντες. 
Πρώτον, οι παχύσαρκοι διαβητικοί σπάνια γίνονται 
υπερήλικες, γιατί έχουν αυξημένη νοσηρότητα και 
θνητότητα και, δεύτερον, ο ηλικιωμένος που ζει μόνος 
του έχει συνήθως ανεπαρκή διατροφή και προοδευτι-
κά χάνει βάρος.

Eκτός από την ολική ελάττωση του βάρους που 
παρατηρείται στους υπερήλικες διαβητικούς, σημει-
ώνεται μεταβολή στη σχέση βάρους μυϊκής μάζας 
προς βάρος λίπους, γιατί ελαττώνεται η μυϊκή μάζα και 
αυξάνεται το λίπος. Aυτό μπορεί να το παρακολουθεί 
ο γιατρός με μετρήσεις της περιμέτρου του βραχίονα 
και του πάχους πτυχής δέρματος. Aν υφίσταται συνεχι-
ζόμενη μυϊκή δραστηριότητα, εμποδίζεται η ελάττωση 
της μυϊκής μάζας.

Hλικιωμένοι διαβητικοί κανονικού βάρους χρειά-
ζονται κατά μέσο όρο περίπου 2.000 θερμίδες ημε-
ρησίως. Tο ποσό αυτό μπορεί να είναι μικρότερο για 
γυναίκες και άτομα μικρού ύψους ή να είναι περισσό-
τερο για άνδρες, άτομα μεγάλου ύψους ή άτομα που 
εξακολουθούν να έχουν σημαντική φυσική δραστηρι-
ότητα. Tα παχύσαρκα άτομα πρέπει να καταναλώνουν 
400-500 θερμίδες λιγότερες απ’ ό,τι υπολογίζουμε σε 
ένα ισοθερμιδικό διαιτολόγιο. Iδιαίτερη μείωση θερμί-
δων πρέπει να γίνεται σε υπερήλικες διαβητικούς που 
είναι μόνιμα κατακεκλιμένοι.

Aνάγκες σε πρωτεΐνες

Oι ηλικιωμένοι διαβητικοί έχουν αυξημένες ανάγκες 
σε πρόσληψη πρωτεϊνών. Έτσι, ενώ πριν από τα 75 
έτη της ηλικίας η ελάχιστη ανάγκη πρωτεϊνικής πρό-
σληψης υπολογίζεται σε 0,8 g/Kg ιδανικού βάρους, 
μετά τα 75 έτη συνιστώνται περισσότερες πρωτεΐνες, 
δηλαδή 1 g/Kg ιδανικού βάρους.6,7 Tροποποιήσεις του 
συνιστώμενου ποσού πρωτεϊνών μπορεί να γίνουν σε 
ειδικές συνθήκες, όπως π.χ. σε μετεγχειρητική περίοδο 
ή σε νοσήματα, όπως ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια, 
ή σε καταστάσεις που συνοδεύονται από απώλεια 
πρωτεϊνών.

Bιταμίνες και μέταλλα

Oι απαιτήσεις του οργανισμού του ηλικιωμένου ατό-
μου σε βιταμίνες και μέταλλα δεν είναι διαφορετικές 
από τις απαιτήσεις που υπήρχαν σε νεαρότερη ηλικία. 
Aν, όμως, η διατροφή δεν είναι ποιοτικά ή ποσοτικά 
επαρκής, μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα επαρ-
κούς εφοδιασμού του οργανισμού με βιταμίνες και 
μέταλλα, κυρίως ασβέστιο, σίδηρο και ψευδάργυρο. 
Yπερήλικες που εφαρμόζουν μια ισορροπημένη και 
επαρκή σε θερμίδες δίαιτα δεν έχουν ελλείμματα βιτα-
μινών και δεν χρειάζονται πρόσθετη χορήγησή τους, 
πλέον των ποσών που λαμβάνουν με την τροφή.8

H μείωση της έκκρισης υδροχλωρικού οξέος μπορεί 
να ευνοήσει τη δυσαπορρόφηση του σιδήρου και σε 
συνδυασμό με τη μειωμένη ερυθροποίηση της τρίτης 
ηλικίας να οδηγήσει σε σιδηροπενική αναιμία. Σε πο-
σοστό 30%, η αναιμία υπερηλίκων μπορεί να οφείλε-
ται σε μειωμένη πρόσληψη και απορρόφηση σιδήρου, 
χωρίς να υπάρχει νόσος.9

H μειωμένη πρόσληψη ψευδαργύρου έχει ενοχοποι-
ηθεί για την καθυστερημένη επούλωση τραυμάτων.10 

Παρατεταμένη για χρόνια μειωμένη πρόσληψη ασβε-
στίου φαίνεται να έχει σχέση με την απασβεστοποίηση 
της οστεοπόρωσης. Σήμερα, θεωρείται σκόπιμο να 
υπάρχει αυξημένη πρόσληψη ασβεστίου μετά το 40ό 
έτος, για να προληφθεί η γεροντική οστεοπόρωση.11

Έλλειψη φθορίου έχει ενοχοποιηθεί για περιοδοντι-
κά προβλήματα, ενώ κανονική πρόσληψη φθορίου 
θεωρείται ότι προλαβαίνει την οστεοπόρωση.12

Η χορήγηση βιταμινών στους υπερήλικες διαβητι-
κούς αδιακρίτως αποτέλεσε αντικείμενο διχογνωμί-
ας. Bιταμίνες που κατά κανόνα απουσιάζουν από το 
μειωμένο και μονότονο διαιτολόγιο των ηλικιωμένων 
είναι οι βιταμίνες C, B1, B2, B12, το νικοτινικό οξύ και 
το φολικό οξύ.13

Γενικά συμπτώματα έλλειψης βιταμινών είναι το 
αίσθημα κόπωσης, η ανορεξία, το άγχος και η ευε-
ρεθιστότητα. Έλλειψη βιταμίνης D παρατηρείται σε 
ηλικιωμένους που παραμένουν σε σκοτεινά δωμάτια 
και σε όσους πάσχουν από σύνδρομο δυσαπορρόφη-
σης λίπους. Σε υπερήλικες με διατροφή η οποία χα-
ρακτηρίζεται από ποικιλία και επαρκείς θερμίδες δεν 
υπάρχει έλλειψη βιταμινών. Kάτω από αυτό το πρίσμα 
θεωρείται ότι είναι πιο επικίνδυνο να παίρνουν βιταμί-
νες A και D απ’ό,τι να μην παίρνουν .13 Aν δεν υπάρ-
χουν νοσήματα τα οποία τροποποιούν τις ανάγκες 
του οργανισμού σε βιταμίνες, θεωρείται απαραίτητη 
η ελάχιστη πρόσληψη βιταμίνης A 5000 u, βιταμίνης C 
150 mg για άνδρες και 75 mg για γυναίκες.13 Eνίσχυση 
του διαιτολογίου με πρόσθετες βιταμίνες και μέταλλα 
απαιτείται όταν οι θερμίδες 24ώρου δεν ξεπερνούν τις 
1.200.14
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Διαιτολογικές συστάσεις σε ηλικιωμένους διαβητικούς

H δίαιτα των ηλικιωμένων διαβητικών δεν πρέπει να 
διαφέρει ουσιωδώς από τη δίαιτα του λοιπού πληθυ-
σμού. Διάφοροι παράγοντες, όμως, πρέπει να λη-
φθούν υπόψη, ώστε η διατροφή τους να είναι επαρκής 
θερμιδικά, να παρέχει τις απαραίτητες πρωτεΐνες 
(15-20% των θερμίδων), αρκετούς υδατάνθρακες 
(55-60%) και λίπος (25-30%). H διατροφή στην τρίτη 
ηλικία περιλαμβάνει κατ’ ανάγκη λιγότερο λίπος, γιατί 
υπάρχει αδυναμία πέψης μεγαλύτερων ποσοτήτων. 
Πάντως δεν πρέπει να επιχειρείται ελαχιστοποίηση 
ή κατάργηση του λίπους από τη διατροφή, γιατί το 
λίπος, εκτός από την προσφορά θερμίδων, συμβάλ-
λει στη δημιουργία εύγεστων παρασκευασμάτων. H 
δίαιτα πρέπει να έχει ποικιλία, ώστε να περιέχει όλες 
τις βιταμίνες, αρκετό σίδηρο και ασβέστιο. Στη δίαιτα 
πρέπει να περιέχονται όλα τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία 
και φολικό οξύ. Tο τελευταίο είναι απαραίτητο μεταξύ 
άλλων και για ελάττωση των επιπέδων της ομοκυστε-
ΐνης η οποία συνδέεται με αυξημένη προδιάθεση για 
καρδιαγγειακή νόσο.15

Tα προσλαμβανόμενα υγρά πρέπει να είναι αρκετά, 
ώστε να αποβάλλονται ούρα τουλάχιστον 1.500 ml/
24h. Για να υπάρχει ένα τέτοιο ποσό ούρων απαιτείται 
πρόσληψη τουλάχιστον 2.000 ml υγρών. Πηγή υγρών 
μπορεί να είναι το νερό, οι χυμοί φρούτων, το γάλα, ο 
καφές, το τσάι, τα φρούτα, τα λαχανικά. Ένας τρόπος 
εκτίμησης των απαραίτητων υγρών είναι να υπολογί-
ζεται ότι χρειάζεται 1ml νερού για κάθε μία θερμίδα. 
Πολλοί ηλικιωμένοι έχουν μείωση του αισθήματος της 
δίψας και κινδυνεύουν από αφυδάτωση σε καταστά-
σεις απώλειας υγρών, όπως π.χ. κατά τις θερμές μέρες 
του έτους, από απορρυθμισμένο σακχαρώδη διαβήτη 
ή από λήψη διουρητικών. Ωστόσο, από την άλλη πλευ-
ρά, χρειάζεται προσοχή στην υπερβολική κατανάλωση 
υγρών, ιδίως όταν υπάρχει συμφορητική καρδιακή 
ανεπάρκεια, νεφρική ή ηπατική νόσος. Aν υπάρχει 
επίσης ακράτεια ούρων ή προστατισμός είναι σκόπιμο 
να μη γίνεται υπερβολική κατανάλωση υγρών, η οποία 
θα αυξήσει την ενοχλητική συμπτωματολογία του 
αρρώστου.

O καφές επιτρέπεται, αρκεί να μην προκαλεί εκνευ-
ρισμό και αϋπνία. Για την αποφυγή αϋπνίας πρέπει 
να αποφεύγεται η λήψη καφέ μετά το μεσημέρι ή τις 
βραδινές ώρες. Bέβαια, δεν πρέπει να λησμονείται 
ότι καφεΐνη περιέχεται και στο κακάο ή τη σοκολάτα. 
Eπίσης διάφορα αφεψήματα έχουν διεγερτικές ιδιό-
τητες και αν υπάρχει νευρικότητα ή αϋπνία πρέπει να 
αποφεύγονται. Kατευναστική δράση έχει το φλαμούρι 
και το χαμομήλι.

Tα οινοπνευματώδη ποτά σε μικρές δόσεις, ιδίως 
πριν από τα γεύματα, έχουν κάποια θέση υπό την 

έννοια ότι ανοίγουν την όρεξη, βελτιώνουν τη διάθεση 
και καταπολεμούν τον εκνευρισμό.16 Πρέπει πάντως να 
αποφεύγεται κατάχρηση οινοπνεύματος. Γυναίκες που 
μένουν μόνες έχουν αυξημένη πιθανότητα να γίνουν 
αλκοολικές από τη συνεχή λήψη οινοπνεύματος σε 
ποσότητα μεγαλύτερη των 60 ml/24 h. H εξάρτηση 
από το οινόπνευμα μπορεί να εμφανιστεί στις γυναί-
κες μετά μία τριετία συνεχούς χρήσης αλκοόλ.

To αλάτι δεν πρέπει να λείπει εντελώς από τη δια-
τροφή του ηλικιωμένου. Bέβαια, στην αντιμετώπιση 
της υπέρτασης και της καρδιακής ανεπάρκειας το αλά-
τι περιορίζεται. Tους θερινούς μήνες, όμως, ιδιαίτερα 
στη χώρα μας, ο αυστηρός περιορισμός άλατος και 
ενδεχομένως παράλληλη λήψη διουρητικών μπορεί 
να οδηγήσουν σε σοβαρής μορφής υπονατριαιμία. 
Γενικός κανόνας είναι ο ακόλουθος: Aν ο περιορισμός 
άλατος έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της αρτηρια-
κής πίεσης σε αποδεκτά όρια, αποφεύγεται η χρήση 
διουρητικών. Aν όμως η αρτηριακή πίεση παραμένει 
>180/100, η λήψη διουρητικών είναι αναγκαία, παρό-
λο που θα επιδεινωθεί ελαφρώς το μεταβολικό προφίλ 
των ασθενών.17

Όταν υπάρχουν προβλήματα με τα δόντια των ηλικι-
ωμένων διαβητικών είναι αδύνατη η κανονική μάση-
ση του κρέατος. Στις περιπτώσεις αυτές συνιστούμε 
την κατανάλωση κιμά, ψαριού και αυγών. Τα σκληρά 
φρούτα μπορεί να τρώγονται υπό μορφήν κομπόστας 
ή αλεσμένα.

Για την καταπολέμηση της δυσκοιλιότητας χρει-
άζεται να υπάρχουν φυτικές ίνες στο έντερο. Συνι-
στούμε για τον λόγο αυτό να μη λείπει η σαλάτα από 
τα γεύματα και να προτιμάται άρτος ολικής αλέσεως 
(πιτυρούχος ) και φρούτα με πολλές φυτικές ίνες, όπως 
τα αχλάδια και τα ροδάκινα. Tις κενώσεις ευνοούν 
ιδιαίτερα τα ακτινίδια, τα δαμάσκηνα και τα σύκα. Tα 
σύκα ωστόσο δημιουργούν πρόβλημα, γιατί περιέ-
χουν πολλούς υδατάνθρακες και η χρήση τους καλό 
είναι να αποφεύγεται.

Περίπου 50% των υπερήλικων διαβητικών μπορούν 
και ελέγχουν ικανοποιητικά το διαβήτη τους μόνο με 
δίαιτα, 20% αυτών χρειάζονται επιπροσθέτως υπογλυ-
καιμικά φάρμακα per os και 30% χρειάζονται ινσουλι-
νοθεραπεία (προσωπική στατιστική). Tα κριτήρια της 
ρύθμισης του διαβήτη δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα 
αυστηρά, π.χ. τιμές σακχάρου κάτω των 180 mg/dl 
θεωρούνται αποδεκτές. Στη δίαιτα των διαβητικών 
δίδονται αναλογίες θρεπτικών συστατικών όπως οι 
παρακάτω :

Yδατάνθρακες 55-60%
Πρωτεΐνες  15 -20%
Λίπος   20 -25%
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H δίαιτα σε σχέση με τη χοληστερίνη

Oι υπερήλικες διαβητικοί δεν πρέπει να άγχονται για 
τα επίπεδα της χοληστερίνης τους, δεδομένου ότι αν 
η υπερλιπιδαιμία προϋπήρχε από πολλά χρόνια, δεν 
θα έφταναν στην τρίτη ηλικία, ενώ αν είναι πρόσφατο 
φαινόμενο, δεν προλαβαίνει να τους βλάψει. Eίναι 
σφάλμα, για παράδειγμα να καταργούνται τελείως τα 
αυγά και το τυρί από τη διατροφή τους. Mείωση της 
προσλαμβανόμενης χοληστερίνης και λήψη στατίνης 
γίνεται αν υπάρχει στο ιστορικό έμφραγμα μυοκαρδί-
ου.

H δίαιτα σε σχέση με την αρχόμενη αζωθαιμία

Aν υπάρχει μικρού βαθμού αζωθαιμία, π.χ. ουρία 
αίματος 80-100 mg/dl, πρέπει να γίνεται μικρός περι-
ορισμός των λευκωμάτων και αντιρροπιστική αύξηση 
των υδατανθράκων. O περιορισμός των λευκωμάτων, 
όμως, δεν πρέπει να φτάνει σε ακρότητες πλήρους 
στέρησης λευκωμάτων που έχουν, όπως είναι φυσικό, 
δυσμενείς συνέπειες στο ισοζύγιο του αζώτου.
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 6.1.5  Oι επιδράσεις του οινοπνεύματος 

στον μεταβολισμό φυσιολογικών και διαβητι-
κών ατόμων 
Δ. Καραμήτσος

Στοιχεία μεταβολισμού του οινοπνεύματος

Tο οινόπνευμα (αιθυλική αλκοόλη ή αιθανόλη) είναι 
μία αλκοόλη η οποία υπάρχει σε όλα τα οινοπνευμα-
τώδη ποτά σε ποικίλλουσα αναλογία, που εξαρτάται 
από τον τύπο του ποτού (πίνακας 6.1.5.1). Tο οινό-
πνευμα που περιέχεται στα ποτά απορροφάται εύκολα 
από τους βλεννογόνους του στομάχου και του λεπτού 
εντέρου. H απορροφούμενη ποσότητα του οινοπνεύ-
ματος οξειδώνεται με ευκολία στον οργανισμό, χάρη 
στην ύπαρξη συστήματος ενζύμων. H ύπαρξη των 
ενζύμων αυτών οφείλεται είτε στο ότι στον οργανισμό 
παράγονται φυσιολογικά μικρές ποσότητες οινοπνεύ-
ματος στο έντερο είτε στο ότι το κυρίως υπεύθυνο 
ένζυμο για την οξείδωση του οινοπνεύματος, η αλκοο-
λική αφυδρογονάση, έχει ευρύτερο προορισμό.1

Ένα μικρό ποσοστό, 2-10%, του οινοπνεύματος που 
απορροφάται, αποβάλλεται από τους πνεύμονες και 
τους νεφρούς. Tο υπόλοιπο οξειδώνεται κυρίως στο 
ήπαρ, αλλά είναι δυνατός και εξωηπατικός μεταβολι-
σμός του οινοπνεύματος, μόνο που γίνεται σε πολύ 
μικρή αναλογία.2 Tο ήπαρ έχει την ικανότητα να οξει-

BΙΒΛΙΟΓΡΑφIΑ



1�� • Διαβητολογια

δώνει μεγάλες ποσότητες οινοπνεύματος. Έτσι, μικρές 
ποσότητες αιθανόλης οξειδώνονται ταχύτατα στο 
ήπαρ και το αίμα που βγαίνει στις ηπατικές φλέβες έχει 
ελάχιστα μόνο ίχνη αιθανόλης. Όταν, όμως, η ποσότη-
τα αιθανόλης που προσφέρεται στο ήπαρ υπερβαίνει 
τον ρυθμό της αποικοδόμησής της, η υπόλοιπη κατα-
νέμεται σε όλο τον οργανισμό με αποτέλεσμα να ασκεί 
πολλές φαρμακολογικές επιδράσεις.

Έχουν βρεθεί, και είναι δυνατόν να δράσουν, τρία 
συστήματα αποικοδόμησης του οινοπνεύματος στο 
ήπαρ:

α) Tο σύστημα της αλκοολικής αφυδρογονάσης 
(ADH).

β) Tο σύστημα οξείδωσης αιθανόλης στα μικροσω-
μάτια (MEOS).

γ) H καταλάση και ένα σύστημα σχηματισμού H2O2.
H κύρια μεταβολική οδός αποικοδόμησης της αιθα-

νόλης είναι η μετατροπή της σε ακεταλδεΰδη, κάτω 
από την καταλυτική επίδραση της αλκοολικής αφυ-
δρογονάσης, κατά την αντίδραση:

CH3CH2OH+NAD+   ADHCH3CHO+NADH+ H+
Στην αντίδραση αυτή το νικοτιναμιδοαδενινοδινου-

κλεοτίδιο (NAD+) ανάγεται σε NADH. Mε τον τρόπο 
αυτό κατά την οξείδωση της αλκοόλης παράγονται 
στο ήπαρ σημαντικά ποσά NADH.3 H μεταβολή της 
οξειδοαναγωγικής κατάστασης του ήπατος, που δημι-
ουργείται από την οξείδωση της αιθανόλης, μπορεί να 
υπολογιστεί από τις μεταβολές της σχέσης γαλακτικού 
οξέος προς πυρουβικό.4

H αναλογία της υπό την επίδραση της ADH οξεί-
δωσης της αιθανόλης ποικίλλει και εξαρτάται από τα 
ποσά της αιθανόλης που προσφέρονται για οξείδωση. 
H αναλογία της οξείδωσης χωρίς το σύστημα της ADH 
συνήθως είναι 20-25%5 ή και περισσότερο του 50% 
του ολικού ποσού της μεταβολιζόμενης αλκοόλης.6

Tο σύστημα της οξείδωσης της αιθανόλης στα 
μικροσωμάτια (MEOS), με την επίδραση οξειδωτικών 
ενζύμων, έχει μελετηθεί ιδιαιτέρως. Φαίνεται ότι το 
MEOS παίζει σημαντικό ρόλο στην οξείδωση της 
αιθανόλης.7 Όσον αφορά στο σύστημα της καταλάσης, 
οι περισσότερες παρατηρήσεις συνηγορούν υπέρ του 
ότι η συμβολή του στην αποικοδόμηση της αιθανόλης 
δεν είναι σημαντική.8

Μέρος της αιθανόλης που παίρνει ένα άτομο με 
ποτό οξειδώνεται στο στομάχι από ισομορφές της 
ADH και δεν περνά στην κυκλοφορία. Όπως ήδη 
αναφέρθηκε, από την αλκοόλη παράγεται στο ήπαρ 
ακεταλδεΰδη. Tο 90% της παραγόμενης ακεταλδεΰδης 
οξειδώνεται στο ήπαρ, με την επίδραση της ακεταλ-
δεϋδοαφυδρογονάσης, που βρίσκεται στα μιτοχόν-
δρια και εξαρτάται από το NAD+. Tο οξικό οξύ, που 
παράγεται από την οξείδωση της ακεταλδεΰδης (α) 

απομακρύνεται από το ήπαρ και οξειδώνεται στους 
περιφερικούς ιστούς σε CO2 και H2O, (β) μικρό τμήμα 
του μετατρέπεται στο ήπαρ σε ακετυλοσυνένζυμο A, 
το οποίο ή οξειδώνεται σε CO2+H2O (κύκλος του κι-
τρικού οξέος) ή, σε ειδικές συνθήκες υπερπροσφοράς 
του, μετατρέπεται σε ακετοξικό οξύ (κετογένεση).

Tα χαρακτηριστικά του μεταβολισμού της αιθανόλης 
μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω:9

1. Προσφορά σημαντικού ποσού θερμίδων (πίνακας 
6.1.5.1).

2. Eλάχιστη πνευμονική ή νεφρική απέκκριση.
3. Έλλειψη αποθηκευτικού μηχανισμού ενεργείας.
4. H οξείδωση γίνεται κυρίως στο ήπαρ.
5. Δεν υπάρχει μηχανισμός αλληλορύθμισης των 

ποσών της αιθανόλης που μεταβολίζονται.
Eνδιαφέρον είναι ότι κατά τη διάρκεια της οξεί-

δωσης της αιθανόλης αναστέλλονται μερικές άλλες 
λειτουργίες του ήπατος, λόγω της μεταβολής της οξει-
δοαναγωγικής κατάστασης του ηπατικού κυττάρου, 
επειδή παρεμβάλλεται η αιθανόλη στις λειτουργίες 
των μικροσωματίων και, τέλος, λόγω των επιδράσεων 
των μεταβολιτών της αιθανόλης.10

H ικανότητα οξείδωσης της αιθανόλης αυξάνεται 
στα άτομα που καταναλώνουν τακτικά οινοπνευματώ-
δη ποτά.11,12

Διαταραχές του μεταβολισμού στο ήπαρ ως αποτέλε-
σμα της οξείδωσης της αιθανόλης

H μεταβολή της σχέσης NADH:NAD+, που οφείλεται 
στην παραγωγή NADH κατά την οξείδωση της αιθανό-
λης (α) είναι υπεύθυνη για τη μείωση της γλυκονεογέ-
νεσης και την επακόλουθη υπογλυκαιμία που παρατη-
ρείται μετά την κατάχρηση οινοπνευματωδών ποτών,13 
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›Ó·Î·˜ 6.10  H ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÂ ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·, ıÂÚ-
Ì›‰Â˜ Î·È ˘‰·Ù¿ÓıÚ·ÎÂ˜ ÌÂÚÈÎÒÓ Û˘ÓËıÈÛÌ¤ÓˆÓ ÔÈ-
ÓÔÓÂ˘Ì·Ùˆ‰ÒÓ ÔÙÒÓ. OÈ ·ÚÈıÌÔ› Â›Ó·È ·‰Ú¿ ÂÓ‰ÂÈ-
ÎÙÈÎÔ›, ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ˘ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÔÌÔ-
ÂÈ‰ÒÓ ÔÙÒÓ. ¢ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· Ë‰‡ÔÙ·, Ô˘
ÁÈ· Â˘ÓfiËÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ··ÁÔÚÂ‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰È·‚Ë-
ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÂ Û¿Î¯·Ú·
·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË.

OÈÓfiÓÂ˘Ì· £ÂÚÌ›‰Â˜ Y‰·Ù¿ÓıÚ·ÎÂ˜

g/100 ml ·Ó¿ L g/L

Û¯‹Ì· 6.7  √È ÛÔ˘ÏÊÔÓ˘ÏÔ˘Ú›Â˜.

TÔÏ‚Ô˘Ù·Ì›‰Ë CH3-     -SO2-NH-CO-NH-CH2-CH2-CH2-CH3

∞ÎÂÙÂÍ·Ì›‰Ë CH3-CO-     -SO2-NH-CO-NH-

∆ÔÏ·˙·Ì›‰Ë CH3-     -SO2-NH-CO-NH-N-

ÃÏˆÚÔÚÔ·Ì›‰ËCπ-     -SO2-NH-CO-¡∏-CH2-CH2-CH3

°ÏÈÈ˙›‰Ë CH3-     -CO-NH-CH2-CH2-     -SO2-NH-CO-NH-

°ÏÈ‚ÂÓÎÏ·Ì›‰Ë -CO-NH-CH2-CH2-     -SO2-NH-CO-NH-     

°ÏÈÎÏ·˙›‰Ë CH3-     -SO2-NH-CO-NH-

°ÏÈÌÂ˘Ú›‰Ë N-CONHCH2CH2-     -SO2NHCONH-     -CH3

N

N

N

H5C2

H3C

CH2-CH2-CH2

CH2-CH2-CH2

O

Cπ

Û¯‹Ì· 6.8  ÃËÌÈÎfi˜ Ù‡Ô˜ ÙˆÓ ÛÔ˘ÏÊÔÓ˘ÏÔ˘ÚÈÒÓ.

R1-SO2-NH-CO-NH-R2

πίνακας 6.1.5.1 H περιεκτικότητα σε οινόπνευμα, θερ-
μίδες και υδατάνθρακες μερικών συνηθισμένων οινο-
πνευματωδών ποτών. Oι αριθμοί είναι αδρά ενδεικτι-
κοί, δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία ομοειδών
ποτών. Δεν περιλαμβάνονται τα ηδύποτα, που για ευ-
νόητους λόγους απαγορεύονται στους διαβητικούς
και των οποίων η περιεκτικότητα σε σάκχαρα αλλά
και οινόπνευμα είναι μεγάλη.
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(β) προκαλεί αύξηση της παραγωγής γαλακτικού 
οξέος, το οποίο λόγω μειωμένης χρησιμοποίησής του 
από το ήπαρ αυξάνεται τελικώς στο αίμα. H αύξηση 
του γαλακτικού οξέος, εκτός του ότι προκαλεί οξέω-
ση, ελαττώνει τη νεφρική απέκκριση ουρικού οξέος 
και προκαλεί υπερουριχαιμία (σχήμα 6.1.5.1).Έτσι 
εξηγούνται οι κρίσεις ουρικής αρθρίτιδας ύστερα από 
οινοποσία.14 (γ) Προκαλεί αύξηση της πυκνότητας του 
α-γλυκερινοφωσφορικού οξέος, γεγονός που ευνοεί 
τη συσσώρευση τριγλυκεριδίων στο ήπαρ, στο οποίο 
κατακρατούνται λιπαρά οξέα.15,16  Eπίσης αυξάνεται 
η σύνθεση λιπαρών οξέων. Yπάρχουν όμως αρκετές 
διαφορές μεταξύ οξείας και χρόνιας λήψης οινοπνεύ-
ματος, καθώς και μεταξύ in vitro και in vivo παρατη-
ρήσεων.10 (δ) H μειωμένη προσφορά NAD+ επηρεάζει 
ιδιαίτερα την αφυδρογονάση του α-κετογλουταρικού 
οξέος, η οξείδωση του οποίου στον κύκλο του κιτρι-
κού οξέος ελαττώνεται.17 Eπιπλέον, ελαττώνεται η ηπα-
τική συγκέντρωση οξαλοξικού οξέος, η διαθεσιμότητα 
του οποίου ρυθμίζει τη δραστικότητα της συνθετάσης 
του κιτρικού οξέος.18 (ε) H αιθανόλη τελικά προκαλεί 
μείωση της οξείδωσης λιπαρών οξέων στο ήπαρ.19 
Aυτό έχει ως αποτέλεσμα τη λιπώδη διήθηση του 
ήπατος.

Eπίδραση της αιθανόλης στις λειτουργίες των μικρο-
σωματίων

Έχει παρατηρηθεί σε χρόνια λήψη οινοπνεύματος μια 
επαγωγική επίδραση της αιθανόλης στα μικροσωμά-
τια, συγκεκριμένα στο ισοένζυμο του κυτοχρώματος 
P-450 Π E1, με το οποίο μεταβολίζονται φάρμακα, με 
αποτέλεσμα την ταχύτερη απομάκρυνσή τους.20 Aπό 
την άλλη πλευρά, όμως, σε οξεία χορήγηση οινοπνεύ-
ματος αναστέλλεται η μικροσωμική απομάκρυνση 
φαρμάκων, π.χ. μεπροβαμάτης, πεντοβαρβιτάλης, και 
έχουμε εντονότερη ηρεμιστική-υπνωτική δράση.20 H 
συνέργεια της δράσης των ηρεμιστικών και των υπνω-
τικών με το οινόπνευμα στο KNΣ προκαλεί αυξημένη 
ευαισθησία των ατόμων που πίνουν οινοπνευματώδη 
ποτά σε τέτοια φάρμακα. H δράση αυτή ευθύνεται 
για τις γνωστές συνέπειες των τροχαίων ατυχημάτων 
ατόμων που καταναλώνουν οινοπνευματώδη ποτά, 
ενώ παράλληλα παίρνουν ηρεμιστικά φάρμακα. Σε δι-
αβητικά άτομα που έπιναν οινοπνευματώδη ποτά και 
έπαιρναν σουλφονυλουρίες, διαπιστώθηκε βράχυνση 
του χρόνου μισής ζωής της τολβουταμίδης, προφανώς 
λόγω της επαγωγής στα μικροσωμάτια.20 Aπό την άλλη 
πλευρά, έχουν δημοσιευθεί περιπτώσεις υπογλυκαιμί-
ας σε άτομα τα οποία, ενώ έπαιρναν σουλφονυλουρί-
ες, κατανάλωναν οινοπνευματώδη ποτά.21

σχήμα 6.1.5.1 Παριστάνεται η οξείδωση της αιθανόλης στο ηπατικό κύτταρο (ADH=Αλκοολική αφυδρογονάση, 
MEOS=Σύστημα οξείδωσης αιθανόλης στα μικροσωμάτια).

ªÈÙÔ¯fiÓ‰ÚÈÔ

∂Ó‰ÔÏ. ‰›ÎÙ˘Ô

¡∞DP

H2O

O2 MEOS

NADPH

∫À∆√¢π∞§Àª∞

ªÂÙ·ÊÔÚ¿
ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ

NAD+ NADH
H2O

∫¤ÙˆÛË

ÀÂÚÏÈÈ‰·ÈÌ›·°·Ï·ÎÙÈÎ·ÈÌ›·

·Ó·ÛÙÔÏ‹ ·¤ÎÎÚÈ-
ÛË˜ Ô˘ÚÈÎÔ‡ ÔÍ¤Ô˜

ÀÂÚÔ˘ÚÈ¯·ÈÌ›·

°Ï˘Îfi˙Ë

∫ÂÙfiÓÂ˜§È·Ú¿ ÔÍ¤·
·-ÁÏ˘ÎÂÚÈÓÔ-PO4

H+

ÔÍÈÎfi ÔÍ‡·ÎÂÙ·Ï‰Â˛‰Ë

·ÎÂÙ·Ï‰Â˛‰Ë

·Èı·ÓfiÏË+NAD+

NADH

¶˘ÚÔ˘‚ÈÎfi         °·Ï·ÎÙÈÎfi

CO2

O2
H+

H+

∫‡ÎÏÔ˜
Krebs

ADH

§ÈÒ‰Â˜ ‹·Ú

H2O2

H2O

∆ÚÈÁÏ˘ÎÂÚ›‰È·

∂Ó‰ÔÏ. ‰›ÎÙ˘Ô

Kαταλάση
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Eπιδράσεις των μεταβολικών παραγώγων της  
αιθανόλης

H ακεταλδεΰδη είναι το πρώτο και κύριο παράγωγο 
της οξείδωσης της αιθανόλης, ασχέτως του τρόπου 
οξείδωσης. Oι πυκνότητες της ακεταλδεΰδης στο αίμα 
μετά τη λήψη αιθανόλης είναι ελάχιστες, με εξαίρεση 
την περίπτωση λήψης δισουλφιράμης (Antabuse) 
ή το αντίστοιχο ομόλογο φαινόμενο μετά τη λήψη 
χλωροπροπαμίδης.23 H ακεταλδεΰδη οξειδώνεται στα 
μιτοχόνδρια και εκεί παράγεται NADH, όπως συμβαίνει 
και κατά την οξείδωση της αιθανόλης.

O ρόλος της αυξημένης παραγωγής του οξικού 
οξέος στον διάμεσο μεταβολισμό του ήπατος δεν είναι 
διευκρινισμένος.10

Mεταβολικές επιδράσεις της αιθανόλης στο έντερο

Σε πειράματα in vivo έχει παρατηρηθεί μειωμένη 
απορρόφηση αμινοξέων, της βιταμίνης A και άλλων 
ουσιών, μετά τη λήψη οινοπνεύματος. Mερικές από 
αυτές τις παρατηρήσεις πιθανώς έχουν σχέση με την 
αύξηση της έκκρισης υδροχλωρικού οξέος από τον 
βλεννογόνο του στομάχου και την καθυστέρηση της 
κένωσης του γαστρικού περιεχομένου. Tο μεγαλύ-
τερο, όμως, μέρος της απορροφητικής ικανότητας 
του εντερικού σωλήνα παραμένει ανεπηρέαστο, 
όταν χορηγούνται μέτριες δόσεις οινοπνεύματος που 
απορροφώνται γρήγορα από το ανώτερο τμήμα του 
γαστρεντερικού σωλήνα.24

Eπίσης βρέθηκε ότι η αιθανόλη αναστέλλει την 
ενεργητική μεταφορά της D-γλυκόζης και των L-αμινο-
ξέων.25 H επίδραση του οινοπνεύματος στην απορρό-
φηση των υδατανθράκων από τον οργανισμό δεν έχει 
διευκρινισθεί απόλυτα και υπάρχουν αντικρουόμενα 
ευρήματα.26-28 Σε μεγάλες πυκνότητες αιθανόλης 
προκαλείται βλάβη του εντερικού επιθηλίου και αύ-
ξηση της παθητικής μεταφοράς διαφόρων ουσιών.25 

H απορρόφηση του λίπους αυξάνεται μετά την οξεία 
χορήγηση αιθανόλης.24

Eκτός από τις λειτουργικές διαταραχές, το οινόπνευ-
μα προκαλεί και μορφολογικές μεταβολές στο έντερο, 
όπως βρέθηκε σε πειράματα με επίμυες.29

Eπίδραση της αιθανόλης στην κινητικότητα του πεπτι-
κού σωλήνα

Φαίνεται ότι η αιθανόλη σε πυκνότητες ανώτερες των 
10g/dl αναστέλλει την ταχύτητα κένωσης του στομά-
χου.30 Aυτή η αναστολή είναι δυνατόν να οφείλεται 
είτε στην υπερώσμωση που δημιουργείται είτε στην 
ερεθιστική δράση της αιθανόλης στον γαστρικό βλεν-
νογόνο.31 H αιθανόλη, αντίθετα, αυξάνει την κινητικό-
τητα του λεπτού εντέρου και την ταχύτητα διάβασης 
του εντερικού περιεχομένου.32

Eπίδραση στην έκκριση της χολής και του παγκρεατι-
κού υγρού

H οξεία χορήγηση αιθανόλης διεγείρει την παγκρεα-
τική έκκριση.33 Πιθανώς η δράση αυτή της αιθανόλης 
οφείλεται στην προκαλούμενη αύξηση της έκκρισης 
γαστρικού οξέος.34 Σε οξεία χορήγηση, η αιθανόλη 
προκαλεί αναστολή της έκκρισης της χολής.35 H σχέση 
κατάχρησης οινοπνεύματος και οξείας ή χρόνιας πα-
γκρεατίτιδας είναι από πολύ καιρό γνωστή και αναφέ-
ρεται σε όλα τα κλασικά συγγράμματα παθολογίας και 
γαστρεντερολογίας.

Eπίδραση της αιθανόλης στη σπλαγχνική κυκλοφορία

H αιθανόλη, γνωστός αγγειοδιασταλτικός παράγοντας 
στο δέρμα, δρα με τον ίδιο τρόπο και στα σπλαγχνικά 
αγγεία. Σχετικά μικρές δόσεις αιθανόλης βρέθηκε ότι 
αυξάνουν την κυκλοφορία του αίματος στο ήπαρ. Tο 
φαινόμενο αυτό έχει σχέση με την προκαλούμενη 
ελάττωση των σπλαγχνικών αγγειακών αντιστάσεων 
και με την αύξηση του κατά λεπτό όγκου αίματος.36 
H αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος μπορεί να 
διευκολύνει την παθητική διάχυση μερικών ουσιών 
στο εντερικό επιθήλιο. H απορρόφηση, όμως, των 
ενεργητικώς απορροφούμενων θρεπτικών ουσιών δεν 
επηρεάζεται, εκτός αν συμβούν πολύ μεγάλες αιμοδυ-
ναμικές μεταβολές.37

O σχηματισμός λέμφου επηρεάζεται θετικά από τις 
μεταβολές της σπλαγχνικής κυκλοφορίας.38 Bρέθηκε 
ότι η ροή της λέμφου αυξάνεται με την επίδραση της 
αιθανόλης και ότι το φαινόμενο αυτό δεν σχετίζεται 
με την αύξηση της απορρόφησης λίπους που επίσης 
παρατηρείται.39

H αιθανόλη ως αίτιο υπογλυκαιμίας

Yπογλυκαιμικό κώμα είναι δυνατόν να συμβεί από 
κατάχρηση οινοπνεύματος και έχουν ανακοινωθεί 
πολλές περιπτώσεις στη διεθνή βιβλιογραφία.40,41 Tο 
φαινόμενο αυτό είναι πολύ περισσότερο διαδεδομένο 
απ’ ό,τι μαρτυρούν οι ανακοινούμενες περιπτώσεις.

H κυριότερη αιτία της υπογλυκαιμίας από οινοπνευ-
ματώδη ποτά είναι η αναστολή της γλυκονεογένεσης, 
σε συνδυασμό με τη στέρηση της τροφής.13 H ανα-
στολή της γλυκονεογένεσης αποδίδεται κυρίως σε 
ελάττωση του NAD+ (λόγω της κατανάλωσής του για 
την οξείδωση της αιθανόλης), που αποτελεί ουσιώδη 
παράγοντα για την είσοδο των περισσότερων πρό-
δρομων ουσιών στην οδό της νεογλυκογένεσης. O 
Carson43 παρατήρησε ότι η αιθανόλη είναι δυνατόν 
να προκαλέσει υπογλυκαιμία, αν χορηγηθεί σε μικρά 
ποσά σε υγιείς εθελοντές, οι οποίοι δεν πήραν τροφή 
επί τρεις ημέρες. Oπωσδήποτε η υπογλυκαιμία από 
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αιθανόλη δεν συνοδεύεται από αυξημένες τιμές ινσου-
λίνης στο αίμα.44

Mεγάλη ευαισθησία στην αιθανόλη έχουν τα παιδιά 
που μπορεί να πάθουν υπογλυκαιμία, χωρίς ιδιαίτερη 
στέρηση τροφής,45 ίσως, εκτός των άλλων, λόγω της 
αυξημένης κινητικότητας που έχουν. Στους διακομι-
ζόμενους με μέθη ασθενείς στο νοσοκομείο πρέπει 
να γίνεται επειγόντως μέτρηση γλυκόζης πλάσματος 
και να χορηγείται ενδοφλεβίως γλυκόζη. Σε όσους 
διατελούν σε υπογλυκαιμία από οινοπνευματώδη με 
σύγχρονη μέθη, η χορήγηση γλυκόζης βελτιώνει το 
επίπεδο συνείδησης.

Eπίδραση της αιθανόλης στην έκκριση ινσουλίνης

Mε τα πειράματά τους σε σκυλιά ο Bleicher και συν.46 
βρήκαν ότι η αιθανόλη μόνη δεν αυξάνει την έκκριση 
ινσουλίνης. Eπίσης, σε οξύ πείραμα με χορήγηση αιθα-
νόλης από το στόμα, ο Bellet και συν.47 δεν διαπίστω-
σαν έκκριση ινσουλίνης σε φυσιολογικούς μάρτυρες. 
Παρομοίως οι Nikkila και Taskinen,26 χορηγώντας 
σε φυσιολογικά άτομα το 25% των θερμιδικών τους 
αναγκών σε αιθανόλη επί μία εβδομάδα συνεχώς, δεν 
παρατήρησαν μεταβολές στα μέσα επίπεδα ινσουλί-
νης νηστείας.

Eντούτοις ο Metz και συν.48 βρήκαν ότι μετά την 
ενδοφλέβια ή από το στόμα χορήγηση αιθανόλης από 
τις 8μ.μ. ως τις 6 π.μ., ενισχύεται η έκκριση ινσουλίνης 
κατά 50% στο ερέθισμα της γλυκόζης. Aύξηση της 
έκκρισης βρήκαν επίσης οι Dornhorst και Onyang49 
χορηγώντας αλκοόλη και γλυκόζη per os σε φυσιολο-
γικά άτομα. O Friedenberg και συν.50 διαπίστωσαν ότι η 
προχορήγηση αιθανόλης αυξάνει την έκκριση ινσου-
λίνης της πρώιμης φάσης έκκρισης σε φυσιολογικά 
άτομα και λιγότερο σε άτομα που έπασχαν από ήπιο 
διαβήτη. Eπίσης οι Phillips και Safrit51 βρήκαν ότι η 
προχορήγηση αιθανόλης αυξάνει την απάντηση έκκρι-
σης ινσουλίνης στο ερέθισμα της γλυκόζης σε διαβη-
τικά και σε προδιαβητικά άτομα. Aντίθετα, οι Nikilla 
και Taskinen26 βρήκαν ότι η προχορήγηση αιθανόλης 
ενισχύει την πρώτη και δεύτερη φάση έκκρισης ιν-
σουλίνης σε φυσιολογικά άτομα και τη δεύτερη φάση 
έκκρισης ινσουλίνης σε παχύσαρκα άτομα, αλλά δεν 
βρήκαν καμία σχεδόν επίδραση στα διαβητικά άτομα.

Oι Mc Monagle και Felig52 μελέτησαν φυσιολογικά 
άτομα και διαβητικούς τύπου 2 με δοκιμασία ανοχής 
γλυκόζης αρκετές ώρες μετά τη λήψη αιθανόλης και 
παρατήρησαν αύξηση της έκκρισης ινσουλίνης και 
στις δύο ομάδες. H προχορήγηση αιθανόλης βρέθη-
κε, επίσης, ότι ενισχύει την έκκριση της ινσουλίνης 
μετά τη χορήγηση τολβουταμίδης53 ή αργινίνης54, όχι 
όμως και μετά τη χορήγηση γλουκαγόνου50 ή κυκλι-
κού AMP.55 Eξάλλου, διαπιστώθηκαν διαφορές στην 

έκκριση ινσουλίνης, αντιστρόφως ανάλογες προς τη 
χορηγούμενη ποσότητα αιθανόλης.56 Tέλος, η αποι-
κοδόμηση της ινσουλίνης στο ήπαρ δεν φαίνεται να 
παραβλάπτεται κατά τη χορήγηση αιθανόλης.56

Eπίδραση της αιθανόλης στην ανοχή της γλυκόζης

Διιστάμενες είναι οι πειραματικές παρατηρήσεις που 
αφορούν στην επίδραση της αιθανόλης στην ανοχή 
της γλυκόζης. Eπίσης παραμένει αδιευκρίνιστο αν η 
αιθανόλη επηρεάζει την περιφερική χρησιμοποίηση 
της γλυκόζης.

Aρχικά βρέθηκε ότι η αιθανόλη ελαττώνει τον ρυθμό 
της χρησιμοποίησης της γλυκόζης σε πειραματόζωα57 
και σε ανθρώπους.58 Σε συμφωνία με τις παραπάνω 
παρατηρήσεις οι Dornhost και Onyang49 ανακοίνωσαν 
ότι η σύγχρονη χορήγηση αιθανόλης και γλυκόζης 
προκαλεί μικρή μείωση της ανοχής γλυκόζης. Oι 
Phillips και Safrit51 παρατήρησαν ότι η εφάπαξ χορή-
γηση μιας μέτριας ποσότητας αιθανόλης δεν προκαλεί 
μεταβολή της ανοχής γλυκόζης, ενώ η καθημερινή 
κατάχρηση οινοπνευματωδών ποτών οδηγεί σε παθο-
λογική ανοχή γλυκόζης. Aργότερα ο Shanley και συν.59 

δημοσίευσαν παρατηρήσεις τους, σύμφωνα με τις 
οποίες μια μέτρια δόση οινοπνεύματος δεν επηρεάζει 
την ανοχή γλυκόζης.

Yπάρχουν, όμως, και ευρήματα σύμφωνα με τα 
οποία η αιθανόλη αυξάνει τον ρυθμό απομάκρυνσης 
της γλυκόζης σε ενδοφλέβια δοκιμασία ανοχής γλυκό-
ζης,48 βελτιώνει την πρόσληψη γλυκόζης από τους μυς 
του βραχίονα9 και αυξάνει τον μεταβολισμό της γλυκό-
ζης στον οργανισμό. Aντίθετα, οι Nikkila και Taskinen26 
δεν βρήκαν αξιόλογες μεταβολές της ανοχής γλυκόζης 
μετά τη χορήγηση αιθανόλης. Tέλος, οι McMongle και 
Felig52 βρήκαν ότι η προχορήγηση αλκοόλης βελτιώνει 
την ανοχή γλυκόζης τόσο σε φυσιολογικά όσο και σε 
διαβητικά άτομα με πολύ ήπιο διαβήτη.

O χρόνος χορήγησης της αιθανόλης και της γλυκό-
ζης, η δόση της αιθανόλης, και ο εν γένει πειραματικός 
σχεδιασμός φαίνεται να έχουν σχέση με αρκετές από 
τις παρατηρούμενες διαφορές στο θέμα της επίδρα-
σης της αιθανόλης στην ανοχή γλυκόζης.

Aιθανόλη και υπερλιπιδαιμία

Έχει βρεθεί ότι η χορήγηση αιθανόλης στον άνθρω-
πο ή σε πειραματόζωα προκαλεί σε μέτριο βαθμό 
υπερλιπιδαιμία.60 Yπάρχουν ενδείξεις σύμφωνα με τις 
οποίες η χορήγηση αιθανόλης αυξάνει τη σύνθεση 
των λιποπρωτεϊνών.61 H αύξηση της σύνθεσης των λι-
ποπρωτεϊνών είναι σταθερό φαινόμενο και στη χρόνια 
λήψη αιθανόλης. Bρέθηκε ότι η λήψη της αιθανόλης 
προκαλεί αύξηση της δραστικότητας της L-a-γλυκε-
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ρινο-φωσφορικής ακυλτρανσφεράσης των ηπατικών 
μικροσωματίων.62

Σε μερικά άτομα η επίδραση της αιθανόλης στη 
δημιουργία υπερλιπιδαιμίας είναι πιο έντονη, λόγω 
της ύπαρξης ειδικών συνθηκών, όπως παγκρεατίτι-
δα, σακχαρώδης διαβήτης ή ακόμη και υποκλινικός 
διαβήτης.61 Oρισμένα άτομα φαίνεται να είναι ιδιαίτε-
ρα ευαίσθητα στην αιθανόλη. Έτσι, υπάρχουν άτομα 
που παρουσιάζουν υπερλιπιδαιμία με τη λήψη μέτριας 
μόνο ποσότητας αιθανόλης.63

H αύξηση των λιπιδίων μετά τη λήψη αιθανόλης 
αφορά κυρίως στα τριγλυκερίδια και τα χυλομικρά.64 
Ωστόσο έχει βρεθεί ότι η αιθανόλη αυξάνει επίσης 
και τη χοληστερολογένεση, τόσο στο ήπαρ65 όσο 
και στο λεπτό έντερο.66 Bέβαια, αν από κατάχρηση 
οινοπνεύματος προκληθεί κίρρωση ήπατος, η χολη-
στερόλη είναι ελαττωμένη. Η λήψη τροφής και μέτριας 
ποσότητας οινοπνεύματος με τη μορφή ξηρού οίνου 
αυξάνει σημαντικά τα τριγλυκερίδια μεταγευματικώς 
σε σύγκριση με την αύξηση που προκαλεί ίδιο γεύμα 
με νερό.67

Αιθανόλη και ευαισθησία στην ινσουλίνη

Η οξεία επίδραση της αιθανόλης έχει πιθανώς επίδραση 
στην ευαισθησία στην ινσουλίνη. Οι περισσότερες 
εργασίες, αλλά όχι όλες,  δείχνουν μείωση της ευαι-
σθησίας στην ινσουλίνη κάτω από οξεία χορήγηση αι-
θανόλης.68,69 Η επίδραση του οινοπνεύματος ασκείται 
κυρίως στη δράση της ινσουλίνης στους σκελετικούς 
μυς. 70,71 Σε μία εργασία πάντως βρέθηκε ότι η αιθανό-
λη μειώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη με έμμεσο 
μηχανισμό.72  Πιθανοί μεσολαβητές στην πρόκληση 
σχετικής αντίστασης στην ινσουλίνη μπορεί να είναι 
τα αυξημένα επίπεδα γαλακτικού οξέος, τα αυξημένα 
μεταγευματικά τριγλυκερίδια και η αύξηση της νορεπι-
νεφρίνης.68,73 Η ακεταλδεΰδη που παράγεται κατά τον 
μεταβολισμό του οινοπνεύματος στο ήπαρ ενδέχεται 
να προκαλεί αντίσταση στην ινσουλίνη τοπικώς.68

Επίσης η αιθανόλη ελαττώνει τη δραστικότητα μιας 
ουσίας που ευαισθητοποιεί το ήπαρ στην ινσουλίνη 
(ΗΙSS, Hepatic Insulin Sensitizing Substance) και η 
οποία εκκρίνεται ύστερα από διέγερση του παρασυ-
μπαθητικού. Η δράση της ΗΙSS μετά την οξεία χορήγη-
ση αιθανόλης σχεδόν καταργείται σε υψηλές πυκνό-
τητες αιθανόλης, διότι εξαντλούνται τα αποθέματα 
γλουταθειόνης.74

Η χρόνια λήψη αιθανόλης στην ευαισθησία στην 
ινσουλίνη έχει επίσης μελετηθεί και φαίνεται ότι παρα-
τηρείται αύξηση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη, διότι 
η χρόνια μέτρια κατανάλωση οινοπνεύματος αυξάνει 
τα αποθέματα της γλουταθειόνης.75  Ωστόσο, σε πει-
ραματόζωα βρέθηκε ότι η χρόνια σίτιση με αιθανόλη 

οδηγεί στην ανάπτυξη αντίστασης στην ινσουλίνη, 
που συνδέεται με τη μειωμένη καταστολή παραγωγής 
γλυκόζης στο ήπαρ (της δράσης της  ινσουλίνης) και 
της μειωμένης πρόσληψης γλυκόζης στον λιπώδη 
ιστό. Η χρόνια αντίσταση ινσουλίνης που προκλήθη-
κε από την αιθανόλη συσχετίστηκε με την αυξημένη 
διήθηση από μακροφάγα στον λιπώδη ιστό και τη 
μεταβολή της έκφρασης των λιποκυτταροκινών του 
λιπώδους  ιστού.76

Διαβητική αλκοολική κετοξέωση

Έχει περιγραφεί διαβητική αλκοολική κετοξέωση που 
συμβαίνει λόγω της κατάχρησης οινοπνεύματος.77,78 
Στις περιπτώσεις αυτές ο αλκοολικός πίνει μεγάλες πο-
σότητες οινοπνεύματος χωρίς να τρώει και το τελευ-
ταίο 24ωρο κάνει εμέτους που επιτείνουν την κετογέ-
νεση. Παρατηρείται μάλιστα δυσανάλογη αύξηση του 
β-υδροξυβουτυρικού οξέος σε σχέση με το ακετοξικό, 
γι’ αυτό και, με τις συνήθεις μεθόδους ανίχνευσης 
κετονικών σωμάτων με δοκιμαστικές ταινίες, ο βαθμός 
της κέτωσης υποεκτιμάται, γιατί οι σχετικές ταινίες 
δεν αντιδρούν στο β-υδροξυβουτυρικό οξύ. Aν γίνουν 
μετρήσεις στο πλάσμα ορμονών και μεταβολικών 
προϊόντων, θα διαπιστωθεί, εκτός από την αύξηση των 
κετονοσωμάτων, αύξηση του γαλακτικού οξέος, των 
ελεύθερων λιπαρών οξέων, της κορτιζόλης, της αυξη-
τικής ορμόνης και της γλυκαγόνης, ενώ η ινσουλίνη 
βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. H γλυκονεογένεση 
εν μέρει αναστέλλεται από το οινόπνευμα, όταν όμως 
αρχίσουν οι έμετοι από την αλκοολική γαστρίτιδα 
δεν προσλαμβάνεται πλέον οινόπνευμα ούτε τροφή 
και η κετογένεση επιταχύνεται.79 Στην αντιμετώπιση 
της αλκοολικής κετοξέωσης χρειάζεται ενδοφλέβια 
χορήγηση υγρών (φυσιολογικού ορού και γλυκόζης 
5%), ενώ χορηγείται παράλληλα ινσουλίνη, αν η τιμή 
της γλυκόζης υπερβαίνει τα 300 mg/dl. Διττανθρακικά 
χορηγούνται μόνο αν η οξέωση είναι πολύ βαριά με 
pH<7,1. H αλκοολική κετοξέωση μπορεί να συμβεί και 
σε μη διαβητικούς αλκοολικούς, αλλά είναι πιο εύκολο 
να συμβεί στους διαβητικά άτομα.

Tα οινοπνευματώδη ποτά και ο διαβητικός

H λήψη μεγάλου ποσού οινοπνεύματος βρέθηκε να 
είναι πρόξενος βαριάς υπογλυκαιμίας,80 ακόμη δε και 
θανάτου από υπογλυκαιμία.81 H λήψη οινοπνεύματος 
εξάλλου ελαττώνει και την αντίληψη της υπογλυκαι-
μίας.82 Πολλοί διαβητικοί, οι οποίοι έπαιρναν σουλφο-
νυλουρίες και έπιναν οινοπνευματώδη ποτά, έχουν 
νοσηλευθεί λόγω βαριάς υπογλυκαιμίας.21

H διεθνής βιβλιογραφία παρουσιάζει μεγάλη ποικι-
λία ευρημάτων ως προς τον ρόλο του οινοπνεύματος 
στον μεταβολισμό των υδατανθράκων. H κυριότερη 
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επίδραση του οινοπνεύματος αφορά στην ηπατική 
παραγωγή γλυκόζης. H ηπατική παραγωγή γλυκόζης 
εξαρτάται από τη γλυκογονοσύνθεση, τη γλυκονεογέ-
νεση και τη γλυκογονόλυση. Tο οινόπνευμα είναι δυ-
νατόν να προκαλέσει μείωση της γλυκονεογένεσης,22 
ακόμη και λαμβανόμενο σε μικρές ποσότητες.83 Aν ο 
διαβητικός ασθενής πίνει οινοπνευματώδες ποτό, ενώ 
είναι νηστικός από ώρες (άρα έχει μικρά αποθέματα 
ηπατικού γλυκογόνου), είναι εύκολο να πάθει υπο-
γλυκαιμία.81 Στα αλκοολικά άτομα που υποσιτίζονται, 
η υπογλυκαιμία μπορεί να συνδυάζεται με κέτωση. 
H μείωση της ηπατικής παραγωγής γλυκόζης στις 
περιπτώσεις αυτές υπολογίζεται ότι είναι της τάξης 
του 25% περίπου.74 Aν ο διαβητικός ασθενής έχει 
γευματίσει πρόσφατα και πίνει οινοπνευματώδες ποτό 
σε μέτρια ποσότητα δεν παθαίνει υπογλυκαιμία, γιατί 
τα αποθέματα του ήπατος σε γλυκογόνο επαρκούν για 
την ομοιόσταση της γλυκόζης του πλάσματος.73

Tο οινόπνευμα βρέθηκε ότι αυξάνει τις βασικές τιμές 
έκκρισης των αντιρροπιστικών ορμονών της ινσου-
λίνης,85 αλλά η απάντηση των ορμονών αυτών στην 
υπογλυκαιμία υπολείπεται της φυσιολογικής.86-88 Aυτή 
η τελευταία ιδιότητα του οινοπνεύματος δρα συνερ-
γικά με την προκαλούμενη άμεση επίδρασή του στη 
γλυκονεογένεση, μέσω της μετατροπής της οξειδοα-
ναγωγικής κατάστασης των ηπατικών κυττάρων.

H επίδραση του οινοπνεύματος στον μεταβολισμό 
της γλυκόζης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, 
όπως η ποσότητα πρόσληψης, το συνοδό ή όχι γεύμα, 
ο τύπος του ποτού, κ.ά. H ποσότητα του οινοπνεύ-
ματος έχει σχέση με την ένταση των μεταβολικών 
επιδράσεων και τη διάρκειά τους. Πρόσληψη 5-6 
μονάδων (μονάδα=συνήθης δόση σε ένα ποτήρι) 
οινοπνεύματος στον άνδρα προκαλεί πυκνότητες από 
15-23 mMol/L ή και περισσότερο. Aς ληφθεί υπόψη ότι 
ένα αποδεκτό όριο για τη δίωξη των οδηγών είναι τα 
17 mMol/L.89

Aκόμη και μικρές ποσότητες οινοπνεύματος είναι σε 
θέση να ελαττώσουν την παραγωγή γλυκόζης από το 
ήπαρ. H πυκνότητα και η ποσότητα του οινοπνεύμα-
τος που καταναλίσκεται, καθορίζει το πού θα ισορρο-
πήσει η γλυκαιμία και η αναστολή της γλυκονεογένε-
σης δεν είναι ο μόνος παράγοντας που υπεισέρχεται 
στην ισορροπία αυτή. H ταχύτητα της απορρόφησης 
του οινοπνεύματος επηρεάζεται από την παρουσία 
ανθρακικού, π.χ στην μπύρα και τη σαμπάνια, ή από 
τη μεγάλη πυκνότητα του οινοπνεύματος, π.χ κονιάκ, 
ουίσκι, τζιν.

Πολλές από τις εργασίες που είχαν γίνει στο παρελ-
θόν με αντικείμενο την επίδραση του οινοπνεύματος 
στον μεταβολισμό των υδατανθράκων έγιναν με 
ακραίες πειραματικές διατάξεις (π.χ. iv χορήγησης 

οινοπνεύματος), που πολύ απέχουν από την καθημε-
ρινή πρακτική κατανάλωσης οινοπνεύματος μαζί με 
φαγητό. Tο 1978 o Kαραμήτσος και συν.90 έδειξαν ότι 
μέτρια ποσότητα οινοπνεύματος λαμβανόμενη μαζί με 
το γεύμα δεν προκαλεί οξέως διαφορετική μεταβολή 
της γλυκαιμίας και της έκκρισης ινσουλίνης απ’ ό,τι 
αν αντί  ποτού, τα εξεταζόμενα άτομα έπιναν νερό. Oι 
καμπύλες γλυκόζης πλάσματος και έκκρισης ινσου-
λίνης δεν διέφεραν στατιστικά. Tο οινοπνευματώδες 
ποτό είχε ληφθεί σε μέτρια δόση (350 ml λευκού οίνου 
11,5% τύπου ρετσίνας). Παρόμοια ευρήματα βρήκε 
αργότερα και ο Gin και συν.91 O Koivisto και συν.92 
επίσης βρήκε ότι μια μέτρια ποσότητα οινοπνεύματος, 
που προσλαμβάνεται πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά το 
φαγητό, δεν μεταβάλλει τη γλυκαιμία και τον έλεγχο 
του σακχάρου των διαβητικών ασθενών με ΣΔ τύπου 
1 ή τύπου 2. Ωστόσο, πολλοί ερευνητές βρήκαν ότι 
τη λήψη οινοπνεύματος ακολουθούσαν, πολλές ώρες 
αργότερα, χαμηλότερες τιμές γλυκόζης στο πλάσμα 
ή και υπογλυκαιμία.93,94 Eκτός από την αναστολή της 
γλυκονεογένεσης, μια επιπλέον εξήγηση της καθυ-
στερημένης υπογλυκαιμίας, ιδίως με τη μεσολάβηση 
του νυχτερινού ύπνου, είναι ότι το οινόπνευμα μειώνει 
την έκκριση της αυξητικής ορμόνης,95-97 η οποία ως 
γνωστόν φυσιολογικά εκκρίνεται κατά αιχμές κυρίως 
τη νύχτα. H πιθανότητα να προκαλέσει το οινόπνευ-
μα υπογλυκαιμία αυξάνεται σε καταστάσεις κακής 
θρέψης, παρατεινόμενης αποχής από φαγητό ή μυϊκής 
άσκησης, γιατί τα αποθέματα του ηπατικού γλυκογό-
νου είναι μειωμένα.89

Σε συνθήκες καθημερινής κλινικής πρακτικής, η 
χρόνια τακτική χορήγηση μέτριας ποσότητας οινο-
πνεύματος με τη μορφή κρασιού (150ml) προκάλεσε 
μείωση των τιμών γλυκόζης νηστείας (μέση πτώση 
21mg/dl) αλλά όχι των μεταγευματικών τιμών.98

H υπογλυκαιμία μπορεί όχι μόνο να γίνει εντονότερη 
–λόγω μη ηπατικής αντιρρόπησης– υπό την επίδραση 
του οινοπνεύματος, αλλά και να επηρεάσει τις νοητι-
κές λειτουργίες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε 
σφάλματα στις δόσεις ινσουλίνης και στον υπολογισμό 
των γευμάτων. O ύπνος, εξάλλου, γίνεται βαθύτερος 
και το άτομο δεν ξυπνά εύκολα, όταν έχει πιει οινο-
πνευματώδη ποτά πριν από τον ύπνο. H ανεπίγνωστη 
υπογλυκαιμία είναι κατά συνέπεια πιο εύκολη, όταν 
έχει καταναλωθεί οινόπνευμα.89

Oινόπνευμα και διαβητικές επιπλοκές

Eίναι ευνόητο ότι όταν το οινόπνευμα μπορεί να 
προκαλέσει από μόνο του νευροπάθεια, η κατανά-
λωσή του από διαβητικούς έχει ακόμη περισσότερες 
πιθανότητες να επαυξήσει την νευροτοξική επίδραση 
του διαβήτη. Έτσι, αυξημένη συχνότητα διαβητικής 
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περιφερικής νευροπάθειας αλλά και προσβολής του 
αυτόνομου νευρικού συστήματος έχει βρεθεί στους 
πότες διαβητικούς.99-101 Eπίσης αυξημένη συχνότητα 
υπέρτασης και διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας 
παρουσιάζουν οι πότες διαβητικοί. Άλλη μια μεταβο-
λική επίδραση του οινοπνεύματος στους διαβητικούς 
που δεν πρέπει να λησμονείται, είναι η αύξηση των 
τριγλυκεριδίων.60,61,67 Προκειμένου μάλιστα για άτομα 
που έχουν ήδη δυσλιπιδαιμία, η περαιτέρω αύξηση 
των τριγλυκεριδίων και η συσσώρευση χυλομικρών 
μπορεί επιπλέον να προκαλέσει οξεία παγκρεατίτιδα ή 
υποτροπές παγκρεατίτιδας, που τελικά επιδεινώνουν 
και τον διαβήτη.

Συμπεράσματα

Για πολλούς λόγους όπως η τοξική επίδραση στα B 
κύτταρα, η αυξημένη πιθανότητα υπογλυκαιμίας, η 
προσφορά θερμίδων, η αύξηση βάρους σώματος, η 
επιδείνωση χρόνιων διαβητικών επιπλοκών, η δυσλι-
πιδαιμία και η υπερουριχαιμία, για να περιοριστούμε 
μόνο στις μεταβολικές επιδράσεις, η χρήση οινοπνευ-
ματωδών ποτών από τους διαβητικούς πρέπει να 
γίνεται με μεγάλη φειδώ. Ωστόσο, δεν μπορούμε να 
αποκλείσουμε τελείως τη χρήση οινοπνευματωδών 
ποτών από τους διαβητικούς, πράγμα που θα προκα-
λούσε ανεπιθύμητες ψυχολογικές επιδράσεις, ως ένας 
ακόμη περιορισμός, αλλά πρέπει να τους καθοδη-
γούμε για τη χρήση με μέτρο, ώστε να αποφεύγονται 
δυσμενείς επιπτώσεις από την αύξηση της κατανάλω-
σης θερμίδων, την πρόκληση υπογλυκαιμίας και τη 
συνεργική επίδραση στις επιπλοκές του διαβήτη. Στην 
ερώτηση πόσο ποτό επιτρέπεται κάθε μέρα, η απά-
ντηση είναι δύο έως τρία ποτά το ανώτερο και αν είναι 
δυνατόν λιγότερο. Aκόμη καλύτερα είναι να μη γίνεται 
καθημερινή χρήση. Aσθενείς που ακολουθούν δίαιτα 
αδυνατίσματος πρέπει να υπολογίζουν τις θερμίδες 
που περιέχει το ποτό. Aσθενείς με κακή αντίληψη 
υπογλυκαιμίας πρέπει να αποφεύγουν να πίνουν, ιδίως 
το βράδυ.

Tέλος, δεν πρέπει να λησμονείται ότι οι χρόνιοι πό-
τες οινοπνευματωδών ποτών μπορεί να εμφανίσουν 
εκτός από κίρρωση ήπατος και χρόνια παγκρεατίτιδα 
με δευτεροπαθή σακχαρώδη διαβήτη.
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 6.1.6 Τελικά προϊόντα προχωρημένης 
γλυκοζυλίωσης (AGEs) και η συμμετοχή τους 
στη διαβητική αθηρωμάτωση 
A. Ξάνθης, Α. Χατζητόλιος

Tα ΑGEs (advanced glycation end products) αποτε-
λούν μια ετερογενή ομάδα ουσιών που σχηματίζονται 
από τη μη-ενζυματική γλυκοζυλίωση, δηλαδή την 
αντίδραση αναγωγής της γλυκόζης με τα ελεύθερα 
αμινοξέα πρωτεϊνών, λιπιδίων και νουκλεϊκών οξέων.1  
Μια άλλη οδός παραγωγής είναι όταν η γλυκόζη -σε 
συνθήκες οξειδωτικού στρες- σχηματίζει δικαρβονυ-
λικά παράγωγα τα οποία συνδέονται με αμινοξέα και 
σχηματίζουν AGEs. Επίσης, η γλυκόζη είναι δυνατόν 
να σχηματίσει απευθείας AGEs μέσω της οδού των 
πολυολών και του ενζύμου αναγωγάσης της αλδόζης.2 
H παρουσία πολλαπλών μηχανισμών παραγωγής υπο-
δηλώνει ότι τα AGEs αποτελούν μια ετερογενή ομάδα 
ουσιών με διαφορετικές φυσικοχημικές ιδιότητες. 
Ωστόσο, όλες οι μορφές AGEs έχουν ως κοινή παθο-
φυσιολογία τη σύνδεση ουσιών με τη γλυκόζη.3

Αρχικώς παράγονται χημικώς αναστρέψιμα γλυ-
κοζυλιωμένα παράγωγα (βάσεις Schiff), τα οποία σε 
λίγες εβδομάδες μετασχηματίζονται σε πιο σταθερά 
προϊόντα, τα οποία καλούνται παράγωγα Amadori. 
(σχήμα 6.1.6.1) Οι βάσεις Schiff  είναι αναστρέψιμες και 
η μεταβολή τους εξαρτάται από τη συγκέντρωση της 
γλυκόζης στο πλάσμα. Συγκεκριμένα, χαμηλή συγκέ-
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ντρωση γλυκόζης αποδεσμεύει τα σάκχαρα από τις 
αμινο-ομάδες στις οποίες έχουν συνδεθεί, ενώ οι στα-
θερά αυξημένες τιμές γλυκόζης αίματος προκαλούν 
μη αναστρέψιμη σύνδεση και έπειτα από διαδοχικές 
αντιδράσεις οξείδωσης-αναγωγής και αφυδάτωσης 
οδηγούν στον σχηματισμό των AGEs. Tα προϊόντα 
Amadori είναι σταθερά και διαρκούν, π.χ. όσον αφορά 
στα ερυθρά αιμοσφαίρια, όσο η ζωή των ερυθρών στο 
αίμα. Η τελευταία ιδιότητα απέκτησε εφαρμογή με την 
εισαγωγή της μέτρησης της γλυκοζυλιωμένης αιμο-
σφαιρίνης για την εκτίμηση της ρύθμισης του ΣΔ το 
προηγούμενο τρίμηνο περίπου διάστημα.

Στην ομάδα των AGEs ανήκουν αυτά που διασυνδέ-
ονται (crosslinked) με τις πρωτεΐνες και τα λιπίδια του 
αίματος, όπως η πεντοσιδίνη, η κροσλίνη, η βεσπερι-
λυσίνη και η γλυκοσεπάνη, καθώς και αυτά που δεν 
διασυνδέονται, όπως η καρβοξυμεθυλυσίνη, η αρ-
γοπυριμιδίνη και οι ιμιδαζολόνες. Τα πιο μελετημένα 
ΑGEs είναι η Ν-καρβοξυμεθυλυσίνη (CML), η πεντοσι-
δίνη και άλλα μεθυλγλυκοξυλικά παράγωγα.4 Το κοινό 
χαρακτηριστικό των διασυνδεδεμένων ΑGEs είναι η 
ικανότητά τους να σχηματίζουν ισχυρούς διασταυ-
ρούμενους δεσμούς με τις πρωτεΐνες, με αποτέλεσμα 
να αλλοιώνεται η δομή και λειτουργία των πρωτεΐνών 
στις βασικές μεμβράνες των αγγείων, στο κολλαγόνο, 
στο ενδοθήλιο και αλλού. Με τον όρο διασύνδεση 
εννοούμε τη μη αναστρέψιμη ένωση των AGEs με 
διάφορες δομικές πρωτεΐνες του οργανισμού, όπως το 
κολλαγόνο, οι ενδοκυτταρικές πρωτεΐνες, τα φωσφο-
λιπίδια των μεμβρανών, το DNA και οι λιποπρωτεΐνες 
(π.χ. LDL). Η μεταβολή της χημικής δομής αλλοιώνει τις 
ιδιότητες αυτών των πρωτεϊνών προσδίδοντάς τους 
αθηρωματογόνο δράση.5  Κοινή ιδιότητα των AGEs 
είναι η σύνδεσή τους με έναν  ειδικό υποδοχέα, τον 
RAGE (receptor of AGEs), με αποτέλεσμα την ενεργο-
ποίηση μηχανισμών οξειδωτικού στρες και παραγω-
γής κυτταροκινών που προάγουν τη φλεγμονή, μέσω 
διέγερσης του παράγοντα NF-kB, του υποδοχέα CD36, 
κ.ά. Το αποτέλεσμα αυτού του καταρράκτη αντιδράσε-
ων είναι η αύξηση ουσιών που προάγουν την αγγει-
οσύσπαση (ενδοθηλίνη), τη θρόμβωση (αναστολέας 
ενεργοποίησης πλασμινογόνου, ΡΑΙ-1 ) την κυτταρική 
συσσώρευση και προσκόλληση (π.χ. VCAM), καθώς και 
τη φλεγμονή (π.χ. IL-6, TNF).6

Η μακροχρόνια άθροιση και επίδραση των AGEs στο 
ενδοθήλιο των αγγείων επιταχύνει την αθηρωμάτωση 
και προκαλεί μικροαγγειοπάθεια, με βλάβη στα νεφρι-
κά τριχοειδή, και μακροαγγειοπάθεια (αθηρωμάτωση 
των στεφανιαίων, εγκεφαλικών αρτηριών, καθώς και 
των περιφερικών αρτηριών).7 Η άθροιση των AGEs 
στα αγγεία διαταράσσει το ενδοθήλιο, προσελκύει  
τα μακροφάγα, διεγείρει τα λεία μυϊκά κύτταρα και 

τροποποιεί την LDL, ώστε να οξειδώνεται ευκολότερα, 
ενώ η σύνδεση με το κολλαγόνο των αγγείων προκα-
λεί μειωμένη ευενδοτότητα των αρτηριών. Η βλαπτική 
δράση στα αγγεία έχει φανεί από συσχετίσεις των 
AGEs στο αίμα και AGEs των ιστών σε νεφρικά μεσαγ-
γειακά κύτταρα και στον αμφιβληστροειδή, ενώ έχει 
τεκμηριωθεί η αυξημένη παρουσία τους σε άτομα με 
στεφανιαία νόσο ακόμη και χωρίς την ύπαρξη διαβή-
τη.8 Έχει διαπιστωθεί ότι τα επίπεδα των AGEs σχε-
τίζονται με τη βαρύτητα της αθηρωματικής βλάβης, 
δηλαδή οι διαβητικοί με περισσότερα AGEs τείνουν να 
εμφανίζουν μεγαλύτερη σε έκταση αγγειοπάθεια από 
αυτούς που έχουν λιγότερα ΑGEs.9

AGEs τροφών και η σχέση τους με την αθηρωμάτωση

Η κύρια οδός παραγωγής AGEs είναι η ενδογενής 
οδός που περιγράφηκε παραπάνω.  Έχει βρεθεί ότι 
τα AGEs αυξάνονται σε ηλικιωμένους, σε διαβητικούς 
ασθενείς (λόγω αυξημένης σύνθεσης) και σε άτομα με 
νεφρική ανεπάρκεια (λόγω μειωμένης αποβολής). Μια 
άλλη πηγή AGEs είναι και οι τροφές,  κυρίως αυτές που 
περιέχουν σύνθετους υδατάνθρακες και πρωτεΐνες. Τα 
AGEs, εξάλλου, βρίσκονται σε πολύ μεγάλη περιεκτικό-
τητα σε τροφές που μαγειρεύονται σε υψηλές θερμο-
κρασίες και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Βρέθηκε ότι 
τα AGEs των τροφών έχουν παρόμοιες οξειδωτικές και 
φλεγμονώδεις ιδιότητες με τα ΑGEs που παράγονται 
ενδογενώς.10 Θετικό είναι το γεγονός ότι μόνο τo 10% 
των AGEs των τροφών απορροφάται από τον οργανι-
σμό και από αυτό μόνο το ένα τρίτο αποβάλλεται με 
τη νεφρική λειτουργία, ενώ το υπόλοιπο 70% αποθη-
κεύεται στους ιστούς (δηλαδή το 7% των συνολικά 
προσλαμβανόμενων).

Σύμφωνα με τις μελέτες της ομάδας της Βλασσάρα, 
η κατανάλωση τροφών με αυξημένη ποσότητα AGEs 
δρα τοξικά προκαλώντας την παραγωγή φλεγμονω-
δών κυτταροκινών, όπως ο TNF-α και η CRP, ενώ σε 
άλλα πειράματα βρέθηκε ότι η δίαιτα που ήταν πτωχή 
σε AGEs απέτρεψε τη διαβητική νεφροπάθεια σε 
ποντίκια.11 Επίσης, σε ποντίκια που  ήταν διαβητικά, 
η συνεχής χορήγηση AGEs προκάλεσε νεφροπάθεια 
σε μεγαλύτερο βαθμό από τα διαβητικά ποντίκια που 
έλαβαν τροφή με λιγότερα AGEs. Τα στοιχεία αυτά 
υποστηρίζουν την άποψη ότι οι επιπλοκές των AGEs 
είναι ανεξάρτητες και μάλλον συμπληρωματικές της 
υπεργλυκαιμίας.12 Σε μια άλλη μελέτη ο Lin και συν. 
έδειξαν ότι η μειωμένη λήψη AGEs μείωσε τον σχημα-
τισμό νέου έσω χιτώνα στις καρωτίδες ποντικιών που 
υποβλήθηκαν σε  αγγειοπλαστική.13 Άλλες μελέτες επι-
βεβαίωσαν ότι η μείωση των AGEs που λαμβάνονται 
από τις τροφές προσέφερε μια σημαντική προστασία 
σε πειραματικά μοντέλα διαβητικής αθηρωμάτωσης, 
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νεφροπάθειας, επούλωσης τραύματος και επαναστέ-
νωσης αρτηριακών stent.14 Σε ποντίκια που δεν ήταν 
διαβητικά η λήψη μεγάλης ποσότητας AGEs προκά-
λεσε σε 75% αυτών διαβήτη σε 6 μήνες, σε σχέση με 
τα ποντίκια που έλαβαν διατροφή με λιγότερα AGEs 
αλλά ίδιας θερμιδικής αξίας.15 Ορισμένες μελέτες σε 
ζώα έδειξαν ότι τα ΑGEs είναι ανοσοτροποποιητικοί 
παράγοντες και ότι σε εμπλουτισμένα βρεφικά γάλατα 
(όχι στο μητρικό ή στο γάλα αγελάδος) υπάρχουν 
πολύ αυξημένα AGEs. Συνέπεια των παραπάνω είναι η 
υπόθεση σύμφωνα με την οποία τα  AGEs του εμπλου-
τισμένου γάλακτος  δρουν αντιγονικά και με μηχανι-
σμό μοριακής μίμησης προδιαθέτουν στη μελλοντική 
εμφάνιση ΣΔ τύπου 1.16

Σε άτομα με ΣΔ η διατροφή δύο εβδομάδων με 
αυξημένα AGEs αύξησε τις τιμές τους στο πλάσμα 
κατά 65%, ενώ από την άλλη πλευρά μια δίαιτα πτωχή 
σε AGEs μείωσε τις τιμές κατά 30%.17 Επίσης, πρό-
σφατα βρέθηκε ότι ένα και μόνο γεύμα με τιμές AGEs 
πάνω από 15.000kU προκάλεσε σημαντικά μειωμένη 
ευενδοτότητα των αρτηριών (μέτρηση με doppler 
ροής της αγγειοδιαστολής της βραχιόνιας αρτηρίας 
μετά τη χορήγηση φαρμάκου, FMD-flow mediated 
dilatation) και αυξημένη ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, 
6 ώρες μετά τη λήψη του, σε σχέση με γεύμα με όμοια 
τρόφιμα, αλλά με τιμές AGEs 2.500 kU.18 H διαφορά 
στην περιεκτικότητα σε AGEs προέκυψε από την 
επεξεργασία των τροφών σε διαφορετική θερμοκρα-
σία και με διαφορετικό τρόπο. Άλλη μελέτη έδειξε ότι 
γεύματα με αυξημένα AGEs μετέτρεψαν την LDL σε 
μια οξειδωμένη μορφή που ενεργοποιεί τον άξονα της 
MAP-κινάσης.19 Επίσης, σε διαβητικούς ασθενείς μια 
δίαιτα πτωχή σε AGEs για 6 εβδομάδες μείωσε σημα-
ντικά τη CRP (20%), σε σχέση με μια δίαιτα πλούσια 
σε AGEs, η οποία την αύξησε κατά 35%.20 Εξάλλου, η 
βενφοτιαμίνη (παράγωγο της θειαμίνης) και η βιταμίνη 
C απέτρεψαν τη  δυσλειτουργία μεγάλων και μικρών 
αγγείων σε διαβητικούς ασθενείς που κατανάλωσαν 
γεύμα πλούσιο σε AGEs. 21,22 Μελέτες επίσης έδειξαν 
ότι τροφή πλούσια σε AGEs αυξάνει σημαντικά τα 
AGEs στο πλάσμα, σε σύγκριση με ό,τι συμβαίνει 
ύστερα από ένα συνηθισμένο γεύμα. Οι μεγαλύτερες 
τιμές AGEs τροφών παρατηρήθηκαν όταν  μαγειρεύ-
τηκε κρέας με λίπος σε τηγάνι με ηλιέλαιο σε υψηλές 
θερμοκρασίες για περισσότερο από μία ώρα. Τέλος, 
επειδή το κάπνισμα λόγω της ξηράς θέρμανσης των 
φύλλων του καπνού καταστρέφει τη χλωροφύλλη και 
οξειδώνει τα καροτινοειδή, με συνέπεια την αύξηση 
του οξειδωτικού στρες, τα επίπεδα AGEs στους διαβη-
τικούς καπνιστές είναι 40% υψηλότερα απ’ ό,τι στους 
διαβητικούς μη καπνιστές.

Όπως έχει λεχθεί, η σύνθεση της τροφής, η θερ-

μοκρασία επεξεργασίας, η μέθοδος και η διάρκεια 
του μαγειρέματος επιδρούν στον σχηματισμό AGEs. 
Συγκεκριμένα, τροφές πλούσιες σε λιπαρά και ζωικές 
πρωτεΐνες έχουν τα υψηλότερα AGEs, επειδή σχη-
ματίζουν περισσότερες ελεύθερες ρίζες οξυγόνου 
από τις οξειδώσεις λιπών και συνεπώς δημιουργούν 
περιβάλλον οξειδωτικού στρες που φαίνεται ότι ευνοεί 
την παραγωγή AGEs. Η διαδικασία αυτή επιταχύνε-
ται με την αύξηση της θερμοκρασίας, την απουσία 
υγρασίας και την παρουσία μετάλλων-ιχνοστοιχείων, 
δηλαδή πραγματοποιείται πιο έντονα όταν μαγειρεύ-
ουμε κρέας με λίπος, είτε ζωικό είτε φυτικό (βούτυρο, 
μαργαρίνη), λόγω της παραγωγής trans-κορεσμένων 
λιπαρών οξέων. Τροφές που αποτελούνται κυρίως 
από υδατάνθρακες, όπως τα όσπρια, τα φρούτα, τα 
λαχανικά αλλά και τα γαλακτοκομικά, περιέχουν τα 
λιγότερα AGEs. Εντούτοις, υπάρχουν τρόφιμα, όπως 
τα έτοιμα σνακ δημητριακών και τα μπισκότα που 
περιέχουν αρκετά AGEs, πιθανόν λόγω της διαδικασίας 
παρασκευής τους, όπου χρησιμοποιούνται και προϊό-
ντα ζωικής προέλευσης (π.χ. αβγά) ή λευκωματούχες 
τροφές (π.χ. ξηροί καρποί). Για παράδειγμα, ορισμένα 
μπισκότα περιέχουν έως και 1.000 μονάδες AGEs ανά 
μερίδα, ενώ ορισμένα είδη εμπλουτισμένων δημητρι-
ακών 600 μονάδες ανά μερίδα. Ωστόσο, το ψωμί που 
χρησιμοποιούμε για τοστ –αν και περιέχει περίπου τις 
ίδιες θερμίδες με ένα πιάτο εμπλουτισμένων δημητρι-
ακών- έχει μόνο 30 μονάδες ανά μερίδα. Προφανώς, 
στο σημείο αυτό η αιτία είναι όχι η τροφή αλλά η 
τεχνική επεξεργασίας της.

Ορισμένα έτοιμα επεξεργασμένα γεύματα που 
χρησιμοποιούνται κυρίως σε ταχυφαγεία (fast food), 
όπως τα χάμπουργκερ και τα κοτόπουλα πανέ, επειδή 
μαγειρεύονται, αν και σε σύντομο χρόνο, σε πολύ υψη-
λές θερμοκρασίες πάνω από 230ο C, περιέχουν μεγάλη 
ποσότητα AGEs. Επίσης, η παρασκευή ορισμένων γλυ-
κισμάτων, όπως π.χ. τα γεμιστά κρουασάν, περιλαμ-
βάνει την παροχή υψηλών πιέσεων κατά τη θέρμανση 
και ζύμωση, προκειμένου να πλαστούν στο σχήμα που 
επιθυμούμε. Αυτή η διαδικασία προκαλεί αποδόμη-
ση, αφυδάτωση, αποπόλωση και ανασυνδυασμό των 
υδατανθράκων και των αμινοξέων των πρωτεϊνών και 
προαγωγή της οξείδωσης και τη συνένωσής τους.23 
Πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμη και η μικρή διάρκεια 
του μαγειρέματος, σε υψηλές όμως θερμοκρασίες, 
μπορεί να είναι  –ανάλογα με τον τρόπο μαγειρέμα-
τος– βλαπτική, αφού βρέθηκε ότι ο βρασμός για μία 
ώρα ενός στήθους κοτόπουλου δημιούργησε 1.000 
μονάδες AGEs, ενώ το τηγάνισμα σε λάδι στους 230ο 
C για 15 λεπτά δημιούργησε 5.250 μονάδες. Όσον 
αφορά στον τρόπο μαγειρέματος, ενδεικτικό είναι ότι 
τα 90g στήθους κοτόπουλου αποδίδουν 9.000, 6.700, 
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4.300 και 1.000 ΑGEs, όταν υποστούν τηγάνισμα, 
ψήσιμο στη σχάρα, μαγείρεμα σε ατμό και βράσιμο σε 
νερό, αντίστοιχα. Επιπλέον, η χρήση φούρνου μικρο-
κυμάτων φάνηκε να είναι ισοδύναμη με το βράσιμο.24

Η σύσταση των διαφόρων τροφών σε AGEs φαίνεται 
στον πίνακα 6.1.6.1. Τα λιπαρά τρόφιμα περιέχουν τις 
μεγαλύτερες τιμές, με τις κρέμες τυριού, το βούτυρο, 
τη μαργαρίνη και τη μαγιονέζα να κατέχουν τη χειρό-
τερη θέση, ενώ μετά ακολουθούν το ελαιόλαδο και 
οι ξηροί καρποί. Στην κατηγορία των ζωικών πρωτε-
ϊνών, πρώτα σε AGEs είναι το κασέρι, η μοσχαρίσια 
μπριζόλα, τα αβγά και τελευταίο το ψάρι. Στην ομάδα 
των υδατανθράκων, τα περισσότερα AGEs βρέθηκαν 
στα επεξεργασμένα δημητριακά και στα σνακ άρτου 
και δημητριακών, ενώ τα λιγότερα στα φρούτα στα 
λαχανικά και το γάλα. Τέλος, σύμφωνα με στοιχεία 
ερευνητών από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, 
η μεγαλύτερη συγκέντρωση AGEs παρατηρείται σε 
τροφές oι οποίες παρασκευάστηκαν με διαδικασίες 
καραμελοποίησης σε υψηλές θερμοκρασίες και με 
ανάμειξη χρωστικών.25

Μέτρα μείωσης των λαμβανόμενων ΑGEs  
από τις τροφές

Μια διατροφή πτωχή σε AGEs δεν υπολείπεται ούτε σε 
γεύση ούτε σε θρεπτικά συστατικά, ενώ έχει βρεθεί ότι 
μείωση των προσλαμβανόμενων AGEs από τις τροφές 
κατά 50% μειώνει τη συγκέντρωσή τους στο πλάσμα 
κατά 30% μέσα σε  έναν μήνα, χωρίς να μεταβάλλει τη 

γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη. Από την άλλη πλευρά, 
μια αντιδιαβητική αγωγή που μείωσε τη γλυκόζη στο 
αίμα δεν οδήγησε σε ανάλογη μείωση των AGEs, γεγο-
νός το οποίο σημαίνει ότι η παρουσία τους υποδηλώ-
νει χρονιότητα και σχετίζεται με τη μέση τιμή γλυκοζυ-
λίωσης των προηγούμενων μηνών έως και ετών και όχι 
με την τελευταία μέτρηση.26

Ως τροφές με χαμηλό γλυκαιμικό φορτίο θεωρού-
νται τα φασόλια, καθώς μια μερίδα έχει 15g υδαταν-
θράκων και 8g  πρωτεϊνών. Επίσης, η χορτόσουπα, το 
τσίλι και τα μήλα είναι πολύ ωφέλιμες τροφές λόγω 
των αντιοξειδωτικών που περιέχουν και της χαμηλής 
περιεκτικότητας σε AGEs. Ορισμένοι ερευνητές αφού 
υπολόγισαν τα AGEs στις τροφές διαβητικών και σε 
υγιείς ανθρώπους, όρισαν ως όριο για ημερήσια πρό-
σληψη τις 16.000 μονάδες.27 Έτσι, άν το άτομο λάβει 
περισσότερα AGEs, η διατροφή του θεωρείται υψηλού 
κινδύνου, ενώ αν λάβει λιγότερα θεωρείται χαμηλού 
κινδύνου. Βέβαια, τα όρια αυτά είναι σχετικά αυθαίρε-
τα και απαιτούνται επιπλέον μελέτες προκειμένου να 
αποδειχθεί η  αξία αυτής της οριοθέτησης, ενώ μέχρι 
τότε είναι σίγουρα ωφέλιμο να προσπαθούμε να μειώ-
σουμε τα AGEs που λαμβάνουν ιδιαίτερα τα διαβητικά 
άτομα, με σωστή καθοδήγηση για τον τρόπο και το 
χρόνο του μαγειρέματος. Επισημαίνεται ότι οι διαβη-
τικοί ασθενείς τείνουν να προσλαμβάνουν περισσό-
τερα AGEs λόγω αυξημένης λήψης πρωτεϊνών, αλλά 
η σύσταση για μαγείρεμα στον ατμό ή βράσιμο και η 
αποφυγή τηγανίσματος επιτυγχάνει τη μείωση κατά 

σχήμα 6.1.6.1. Διαδικασία σχηματισμού AGEs μέσω έξι διαφορετικών οδών. ( CML= N- καρβοξυμεθυλ-λυσίνη,  CEL= N-

καρβοξυεθυλ-λυσίνη)  R=Πεπτίδιο

AGE52 -R AGE5

CMLR

AGE1

AGE3
3-P-

2 -R

D-Glucose 2 -R
AGE6B

Schiff Amadori 3- 2 -R

AGE43-P- 2 -R

2 -R AGE

CEL

2 R AGE2
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50% της πρόσληψης AGEs από τις τροφές, χωρίς να 
μεταβάλλονται οι θερμίδες ή να αλλοιώνεται η σύστα-
ση των τροφίμων. Ασφαλώς, πρέπει να αποφεύγονται 
τροφές με ιδιαίτερα αυξημένα AGEs, όπως τα λιπαρά 
τυριά, τα λιπαρά κρέατα και τα έτοιμα επεξεργασμένα 
φαγητά στα ταχυφαγεία. Το ιδανικό θα ήταν οι τροφές 
να μαγειρεύονται με τον αβλαβέστερο τρόπο αρκετά 
κάτω από τους 230ο C και σε λιγότερο από μία ώρα. 
Στον πίνακα 6.1.6.2 φαίνεται ότι μια συνηθισμένη δίαι-
τα για διαβητικούς τύπου 2 με 1.200 θερμίδες βρέθηκε 
ότι είναι τρεις φορές πιο χαμηλή σε περιεκτικότητα σε 
AGEs, σε σχέση με την ίδια δίαιτα με τις ίδιες θερμίδες 
και αναλογία λιπών, πρωτεϊνών και υδατανθράκων, 
αλλά με διαφορετικό τρόπο μαγειρέματος σε μεγαλύ-
τερες θερμοκρασίες και για περισσότερη ώρα.

Εξάλλου, μελέτες έδειξαν ότι ο χυμός γκρεϊπφρούτ 
περιέχει πολυφαινόλες, οι οποίες είναι ισχυρά αντι-
οξειδωτικές ενώσεις και μειώνουν την παραγωγή ελεύ-
θερων ριζών οξυγόνου και την απελευθέρωση μορίων 
κυτταρικής προσκόλλησης VCAM στο ενδοθήλιο των 
αγγείων.28 Όμως ο χυμός αυτός επηρεάζει τον μεταβο-
λισμό πολλών φαρμάκων και χρειάζεται ιδιαίτερη προ-
σοχή για να μην δημιουργηθούν τοξικές επιδράσεις. 
Μια άλλη φυσική ουσία, η ρυτίνη, η οποία είναι ένα 
φλαβονοειδές που υπάρχει σε μεγάλη συγκέντρωση 
στη ντομάτα, αναστέλλει τον σχηματισμό AGEs in vitro 
για μεγάλο χρονικό διάστημα.29 Προτείνεται, επίσης, 
ο συνδυασμός πρωτεϊνών με μονοακόρεστα λιπαρά 
οξέα, όπως το ελαιόλαδο, το οποίο επιβραδύνει την 
απορρόφηση των υδατανθράκων.

Συμπεράσματα

Mε βάση τα παραπάνω στοιχεία, γίνεται σαφές ότι η 
μείωση των AGEs που λαμβάνονται από τις τροφές 
μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους:  α) την επιλογή 
τροφών με χαμηλή περιεκτικότητα σε AGEs, β) την 
παρασκευή γευμάτων με πιο υγιεινό τρόπο, ώστε να 
μειωθεί η παραγωγή AGEs και γ) τη λήψη αντιοξειδω-
τικών ουσιών, αφού η μείωση του οξειδωτικού στρες 
επιβραδύνει τον ρυθμό σχηματισμού AGEs. Δεν συ-
νιστώνται ειδικές και εξαντλητικές δίαιτες πέραν των 
καθιερωμένων διαιτητικών συμβουλών που δίνονται 
σε κάθε διαβητικό άτομο, γεγονός το οποίο καθιστά 
τις διαιτητικές παρεμβάσεις ρεαλιστικές και αυξάνει 
τη συμμόρφωση του ασθενούς. Οι κλινικοί γιατροί θα 
πρέπει να ενθαρρύνουν τους ασθενείς τους να λάβουν 
σοβαρά υπόψη τα AGEs, εφόσον τους εξηγήσουν τη 
θετική συσχέτισή τους με τη διάχυτη αθηρωμάτωση 
των αρτηριών τους, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση του 
διαβήτη.

Η φαρμακευτική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια 
έχει ανακαλύψει και μελετήσει αρκετά φάρμακα που 

πίνακας 6.1.6 1. Περιεχόμενα σε AGEs συνηθισμένων 
τροφίμων. ( η μέτρηση έγινε με ΕLISA για ανίχνευση 
αντισωμάτων έναντι της CML)

Τρόφιμο AGEs (kU/gr)

Μαργαρίνη 1��,�00

Μπέϊκον �0,��0

Φέτα τυρί ��,��0

Πίτσα ��,��0

Χοιρινή μπριζόλα ��,��0

Μπιφτέκι ψητοπωλείου ��,1�0

Στήθος γαλοπούλας τηγανητό ��,�00

αβγό τηγανητό με μαργαρίνη �1,100

Μακαρόνια με τυρί στο φούρνο �0,��0

Μπισκότα βανίλιας ��,�00

Φυστίκια με βούτυρο �1,�00

Πατατάκια τσιπς ��,�00

βούτυρο ��,�00

αβγό βρασμένο για 10 λεπτά 1�,�00

Ελαιόλαδο 1�,��0

Πατάτες τηγανητές ψητοπωλείου 1�,�00

Κασέρι άλιπο 1�,�00

Κρακεράκια 1�,�00

Στήθος κοτόπουλου βραστό 11,��0

Μακαρόνια με σάλτσα ντομάτα σπιτική �,��0

Ψωμί για τοστ �,0�0

Σωλομός καπνιστός �,�10

γάλα βρεφών πλήρες �,��0

Φασόλια βρασμένα για μια ώρα �,�00

Μανιτάρια τηγανητά σε λάδι �,�00

Μακαρόνια βρασμένα για 1� λεπτά �,��0

Μπρόκολο �,�00

Ψωμί χωριάτικο 1,�10

Ποπ-κορν 1,��0

Ψωμί ολικής αλέσεως  1,100

Κρεμμύδι ωμό 0,��0

Παγωτό βανίλια 0,��0

γιαούρτι άλιπο 0,��0

Ντομάτα ωμή 0,��0

Πατάτα βραστή για �0 λεπτά 0,1�0

Μήλο 0,1�0

Καρότα σωταρισμένα 0,100

Μέλι 0,0�0

Μπανάνα 0,0�0

γάλα άλιπο σε μικροκύμματα � λεπτά 0,0�0

αναψυκτικό τύπου κόκα κόλα 0,0��

Χυμός πορτοκαλιού συσκευασμένος 0,0��

γάλα μητρικό 0,0�0

Καφές στιγμιαίος 0,0��

Καφές Ελληνικός 0,0��

γάλα πλήρες 0,0�0

τσάι 0,01�

Χυμός πορτοκαλιού -φρέσκος 0,00�
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αποβλέπουν στη μείωση των παραγόμενων AGEs, την 
αναστολή σύνδεσής τους με τον υποδοχέα τους στα 
κύτταρα και τη διάσπασή τους σε αδρανείς ουσίες, 
αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει οριστική έγκριση 
κυκλοφορίας κάποιο φάρμακο, λόγω ανεπιθύμητων 
ενεργειών που εμφάνισαν στη φάση των κλινικών με-
λετών. Τα μόνα από τα κυκλοφορούντα φάρμακα που 
ενδεχομένως μειώνουν τα AGEs είναι οι ΑΤΙΙ αποκλει-
στές των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης, στο πλαίσιο 
των πλειοτροπικών τους δράσεων. Μέχρι να κυκλο-
φορήσουν ασφαλή φάρμακα, η επιλογή μη επεξεργα-
σμένων και χαμηλών σε AGEs τροφίμων, το μαγείρεμα 

σε ατμό ή νερό και το ψήσιμο ή τηγάνισμα τροφών σε 
χαμηλότερες θερμοκρασίες και για όσο το δυνατόν 
μικρότερο χρόνο, μπορούν να συμβάλουν -εν μέρει- 
στην πρόληψη των αγγειακών επιπλοκών του διαβήτη. 
Καλό, επίσης, θα ήταν οι βιομηχανίες τροφίμων να ανα-
γράφουν τις τιμές AGEs ανά μερίδα και να επενδύσουν 
σε τρόπους επεξεργασίας φαγητών με όσο το δυνατόν 
λιγότερα AGEs. Εν προκειμένω, στην περίπτωση των 
AGEs ισχύει το ρητό του Ιπποκράτη ότι «η πρόληψη 
είναι καλύτερη της θεραπείας», η οποία, άλλωστε, στον 
σημερινό κόσμο είναι και πιο οικονομική.

πίνακας 6.1.6.2. Σύγκριση δύο όμοιων σχεδίων διατροφής (δίαιτας) διαβητικών 1.�00 Κcal με χαμηλή περιεκτικότητα 
σε AGEs (LAGE) και υψηλή περιεκτικότητα (ηαGE). (Γιαννουλάκη Παρθένα, M.Sc. Kλινική Διαιτολόγος Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ–
Τμήμα Διατροφής)

LAGE = ���,��  KU HAGE = 1.11� ΚU

Πρωινό
- ��0 ml γάλα 0% (1 ποτήρι)
- �0g  λευκό ψωμί
- 1 μικρό μήλο (100g)
 

Δεκατιανό
- 1�0g  μήλο 

Μεσημεριανό
- �0g  κοτόπουλο στήθος χωρίς   
  πέτσα, βρασμένο για 1 ώρα
- �00g  πατάτες ψητές για �� λεπτά  
  με 10 ml ελαιόλαδο (� κ. του γλυκού)
- �00g  καρότα στο γκριλ

απογευματινό
- 1�0g  μήλο 

βραδινό
- �0g  κοτόπουλο στήθος χωρίς 
  πέτσα, βρασμένο για 1 ώρα
- �00g  πατάτες ψητές για �� λεπτά  
  με 10 ml ελαιόλαδο (� κ. του  
  γλυκού)
- �00g  καρότα στο γκριλ

Πρωινό
- ��0 ml γάλα 0% (1 ποτήρι) στο  
  φούρνο μικροκυμάτων για � λεπτά
- �0g  ψωμί φρυγανισμένο 
- 1 μικρό μήλο ψητό στο φούρνο  
  (100g)

Δεκατιανό
- 1�0g  μήλο ψητό στο φούρνο  

Μεσημεριανό
- �0g  κοτόπουλο στήθος χωρίς 
  πέτσα, τηγανιτό για � λεπτά και
- �00g  γλυκοπατάτες ψητές για 1  
   ώρα- (και τα δ;yο με 10ml ελαιόλαδου)
- �00g  καρότα σε κονσέρβα

απογευματινό
- 1�0g  μήλο ψητό στο φούρνο 

βραδινό
- �0g  κοτόπουλο στήθος χωρίς 
  πέτσα, τηγανιτό για � λεπτά και
- �00g  γλυκοπατάτες ψητές για 1     
  ώρα (και τα δυο με 10ml ελαιόλαδου)
- �00g  καρότα κονσέρβα
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 6.1.7 Ρύθμιση πρόσληψης τροφής και 
ενεργειακής ομοιοστασίας 
Ν. Κατσίκη 

Το σωματικό βάρος του ανθρώπου παραμένει σταθε-
ρό, όταν υπάρχει ισορροπία μεταξύ πρόσληψης και 
κατανάλωσης ενέργειας. Η όρεξη και ο κορεσμός στην 
τροφή ρυθμίζονται με τις επιδράσεις πολλών ερεθι-
σμάτων που φτάνουν στον εγκέφαλο προερχόμενα 
από το γαστρεντερικό σύστημα (ΓΕΣ), τον λιπώδη 
ιστό, τα αισθητήρια όργανα όσφρησης, γεύσης και 
όρασης, καθώς και από την ψυχική σφαίρα. 

Έχουν αναγνωριστεί και μελετηθεί ειδικά υποθαλα-
μικά νευρωνικά δίκτυα, νευροπεπτίδια και περιφερικά 
πεπτίδια που με τη συνδυασμένη δράση τους διαμορ-
φώνουν τη θρεπτική κατάσταση του οργανισμού.

Διαταραχές της ενεργειακής ομοιοστασίας συχνά 
ευθύνονται για την εμφάνιση παχυσαρκίας και επι-
πλοκών αυτής. Η γνώση των ποικίλων μηχανισμών 
ρύθμισης της όρεξης και του ενεργειακού ισοζυγίου 
είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη νέων θεραπευτι-
κών μέσων αντιμετώπισης της παχυσαρκίας. 

Στη ρύθμιση της πρόσληψης τροφής παίζουν ρόλο 
πολλά πεπτίδια (πίνακας 6.1.7.1), τα οποία διακρί-
νονται σε περιφερικά και κεντρικά, ανάλογα με την 
περιοχή παραγωγής τους. Τα περιφερικά πεπτίδια 
επιπροσθέτως διακρίνονται σε πεπτίδια προερχόμενα 
από τον γαστρεντερικό σωλήνα, το πάγκρεας και τον 
λιπώδη ιστό, ενώ στα κεντρικά πεπτίδια ξεχωρίζουν 
τα υποθαλαμικά νευροπεπτίδια, τα οπιοειδή και το 
ενδοκανναβινοειδές σύστημα.1

NPY νευροπεπτίδιο Υ, AgRP σχετιζόμενο με την πρω-
τεΐνη agouti πεπτίδιο, POMC προπιομελανοκορτίνη, 
PYY πεπτίδιο ΥΥ, GLP-1 γλουκαγονόμορφο πεπτίδιο 1, 
CCK χολοκυστοκινίνη, PP παγκρεατικό πολυπεπτίδιο.

 Πεπτίδια ρύθμισης πρόσληψης τροφής, πα-
ραγόμενα στον γαστρεντερικό σωλήνα

Πεπτίδιο ΥΥ (PYY)

Το πεπτίδιο ΥΥ μαζί με το ΡΡ και το ΝΡΥ απαρτίζουν 

την οικογένεια των ΡΡ πεπτιδίων. Το πεπτίδιο ΥΥ 
εκκρίνεται από τα L κύτταρα του γαστρεντερικού 
σωλήνα και παρουσιάζει προοδευτικά αυξανόμενη 
συγκέντρωση προς τα κατώτερα τμήματα του εντέ-
ρου, δηλαδή τον ειλεό, το κόλον και το ορθό.2 Έχουν 
αναγνωριστεί πέντε υποδοχείς των PP πεπτιδίων 
(Υ1-Υ5). Στο πλάσμα το πεπτίδιο ΥΥ κυκλοφορεί σε δύο 
μορφές: PYY1-36 και PYY3-36. Το PYY3-36 προέρχεται από 
το PYY1-36 με διάσπαση του αμινοτελικού του άκρου 
από τη διπεπτιδυλοπεπτιδάση IV (DPP-IV), χαρακτη-
ρίζεται από υψηλή συγγένεια προς τον προσυναπτικό 
αυτοανασταλτικό υποδοχέα Υ2 και δρα ως περιφερικό 
ανορεξιογόνο σήμα.1

Τα επίπεδα του πεπτιδίου ΥΥ στο πλάσμα αυξάνουν 
μεταγευματικά, φτάνοντας στις ανώτερες τιμές 1-2 
ώρες μετά τη λήψη τροφής και παραμένοντας υψηλά 
έως και 6 ώρες.3 Καθώς η μεταγευματική άνοδος των 
τιμών του ΡΥΥ είναι ταχεία και παρατηρείται προτού οι 
θρεπτικές ουσίες φτάσουν στα L κύτταρα του κατώτε-
ρου ΓΕΣ, η αρχική έκκριση ΡΥΥ αποδίδεται σε νευρικό 
αντανακλαστικό, ενώ η επαφή των προσλαμβανόμε-
νων τροφών με τον εντερικό βλεννογόνο φαίνεται ότι 
παίζει ρόλο στην περαιτέρω αύξηση και διατήρηση 
των επιπέδων του πεπτιδίου [1]. Η σύσταση και η 
θερμιδική αξία της τροφής επηρεάζουν τα επίπεδα 
του ΡΥΥ στην κυκλοφορία. Συγκεκριμένα, το λίπος σε 
ισοθερμιδική ποσότητα προκαλεί μεγαλύτερη αύξηση 
του ΡΡΥ σε σχέση με την αύξηση που προκαλούν οι 
πρωτεΐνες και οι υδατάνθρακες.4 Άλλοι παράγοντες 
που αυξάνουν την απελευθέρωση του ΡΥΥ είναι το 
γαστρικό οξύ, η χολοκυστοκινίνη, τα χολικά άλατα και 
ο ινσουλινόμορφος αυξητικός παράγοντας-1 (IGF-
1), ενώ το γλουκαγονόμορφο πεπτίδιο (GLP-1) την 
αναστέλλει. Αντίθετα με άλλα πεπτίδια, η γαστρική 
διάταση δεν επηρεάζει τα επίπεδα του ΡΥΥ.5

Οι περιφερικές δράσεις του ΡΥΥ περιλαμβάνουν 
καθυστέρηση της κένωσης του στομάχου και της απε-
λευθέρωσης των παγκρεατικών και γαστρικών εκκρί-
σεων, διέγερση της απορρόφησης υγρών και ηλεκτρο-
λυτών από τον βλεννογόνο του ειλεού και μείωση της 
πρόσληψης τροφής με συνοδό απώλεια σωματικού 
βάρους.6,7 Μάλιστα παρατηρήθηκε ότι η μείωση της 
κατανάλωσης τροφής και του αισθήματος πείνας που 
προκλήθηκαν από την ενδοφλέβια χορήγηση PYY3-36 
σε άτομα φυσιολογικού σωματικού βάρους συνέχισαν 
μέχρι και 12 ώρες μετά την έγχυση και ενώ τα επίπεδα 
του πεπτιδίου είχαν ήδη επιστρέψει στις αρχικές τους 
τιμές.8 Αυτή η παρατήρηση ενισχύει την άποψη ότι το 
ΡΥΥ αποτελεί σημαντικό μεταγευματικό σήμα κορε-
σμού.

Παραδόξως, η συγκέντρωση του ΡΥΥ στα υπέρβα-
ρα άτομα είναι ελαττωμένη9, χωρίς να παρουσιάζουν 
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αντίσταση στη δράση του. Έχει παρατηρηθεί, μάλιστα, 
ότι η έγχυση PYY 3-36 μειώνει την πρόσληψη τροφής σε 
ίδιο ποσοστό (30-31%) τόσο σε νορμοβαρή όσο και 
σε υπέρβαρα άτομα.10 Ωστόσο, στα υπέρβαρα άτομα 
απαιτείται η κατανάλωση μεγαλύτερου ποσού θερμί-
δων για άνοδο της τιμής του πεπτιδίου ΥΥ σε επίπεδα 
παρόμοια με των νορμοβαρών ατόμων,11 ενώ και η 
μεταγευματική απάντηση του πεπτιδίου αμβλύνεται.12 
Αυτά τα δεδομένα, σε συνδυασμό με την παρατηρού-
μενη αύξηση της συγκέντρωσης του ΡΥΥ μετά τη διε-
νέργεια γαστροπλαστικής και επεμβάσεων γαστρικής 
παράκαμψης, επιβεβαιώνουν τον ρυθμιστικό ρόλο του 
πεπτιδίου στην πρόσληψη τροφής και στην παθοφυσι-
ολογία της παχυσαρκίας.

Το ΡΥΥ διέρχεται τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό με 
μηχανισμό διάχυσης.13 Η περιφερική ανορεξιογόνος 
δράση του PYY3-36 επιτυγχάνεται μέσω διέγερσης των 
υποδοχέων Υ2 που εντοπίζονται σε νευρώνες του 
υποθαλάμου. Συγκεκριμένα, έχει βρεθεί ότι το PYY 3-36 
αναστέλλει σχεδόν το 90% των νευρώνων του τοξοει-
δούς πυρήνα14 και ειδικότερα αναστέλλει την έκφραση 
του νευροπεπτιδίου Y,15 διεγείροντας την έκφραση της 
προπιομελανοκορτίνης (POMC) στους αντίστοιχους 
νευρώνες.16 Επιπλέον, η περιφερική χορήγηση του 
PYY3-36 ελαττώνει τα επίπεδα γκρελίνης πλάσματος 
και συμβάλλει έτσι στην προκαλούμενη μείωση της 
πρόσληψης τροφής.7

Σε αντίθεση με την περιφερική δράση του πεπτιδί-
ου, η χορήγηση τόσο του PYY1-36 όσο και του PYY3-36 
απευθείας στο κεντρικό νευρικό σύστημα αυξάνει την 
πρόσληψη τροφής.17 Πειραματικά δεδομένα υποδει-
κνύουν τους χαμηλότερης συγγένειας προς το πεπτί-
διο υποδοχείς Υ1 και Υ5 ως υπεύθυνους για την κεντρι-
κή ορεξιογόνο δράση του.18

Γκρελίνη

Η γκρελίνη αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά το 1999,19 
αποτελεί ενδογενή αγωνιστή του εκκριταγωγού 
υποδοχέα της αυξητικής ορμόνης (growth hormone 
secretagogue receptor-GHSR) και θεωρείται ισχυρός 
ορεξιογόνος παράγοντας. Παράγεται και εκκρίνεται 
κυρίως από τα οξυντικά κύτταρα του στομάχου και 
κατά δεύτερο λόγο από το δωδεκαδάκτυλο, το τυφλό, 
τον ειλεό και το κόλον.20

Η συγκέντρωση της γκρελίνης στο πλάσμα παρουσι-
άζει ημερήσια διακύμανση με υψηλότερη τιμή το πρωί 
και χαμηλότερη το βράδυ.21 Παράλληλα, τα επίπεδά 
της στο πλάσμα είναι αυξημένα προγευματικά και 
ελαττώνονται μεταγευματικά.22 Η μεταγευματική αυτή 
πτώση των επιπέδων της ορμόνης ρυθμίζεται τόσο 
από τη θερμιδική πρόσληψη όσο και από τα κυκλοφο-
ρούντα θρεπτικά συστατικά, και ιδίως την αύξηση της 
γλυκόζης.1,23 Έχει παρατηρηθεί ότι η πρόσληψη νερού, 
και επομένως η γαστρική διάταση, δεν αναστέλλει 
την έκκριση της ορμόνης.24 Μείωση των επιπέδων της 
ορμόνης προκαλεί και η εξωγενής χορήγηση λεπτίνης 
σε δόση που οδηγεί σε απώλεια 5% του σωματικού 
βάρους, ενώ ισχύει και το αντίστροφο.25 Υπάρχει, επο-
μένως, αρνητική αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των 
δύο πεπτιδίων (γκρελίνης-λεπτίνης), η οποία ρυθμίζει 
την έναρξη πρόσληψης τροφής αλλά και άλλες διεργα-
σίες, όπως η διέγερση έκκρισης γαστρικού οξέος και 
γαστρίνης, η αναστολή παγκρεατικών εκκρίσεων, η 
κινητικότητα του ΓΕΣ και τη διέγερση έκκρισης αυξη-
τικής ορμόνης.26 Τη συγκέντρωση της γκρελίνης στο 
πλάσμα ελαττώνουν το ΡΥΥ και η οξυντομοντουλίνη, 
ενώ η γαστρίνη και η χολοκυστοκινίνη την αυξάνουν.5

Τα επίπεδα γκρελίνης στην κυκλοφορία συσχετί-
ζονται αντιστρόφως ανάλογα με το σωματικό βάρος. 
Χαρακτηριστικά, η γκρελίνη είναι αυξημένη στα άτομα 
με ανορεξία, αλλά επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπε-
δα μετά την πρόσληψη κιλών.27 Αντίθετα, στα υπέρ-
βαρα άτομα είναι ελαττωμένη και αυξάνεται μετά την 
απώλεια βάρους.28 Τα υπέρβαρα άτομα παρουσιάζουν 
διαταραχή στη μεταγευματική ρύθμιση της γκρελί-
νης, καθώς τα επίπεδά της δεν ελαττώνονται μετά τη 
λήψη τροφής, με αποτέλεσμα διατήρηση της όρεξης, 
περαιτέρω κατανάλωση φαγητού και επιδείνωση της 
παχυσαρκίας τους.29 Σε ασθενείς με σύνδρομο Prader-
Willi η παρατηρούμενη υπερφαγία σχετίζεται με 
υψηλά επίπεδα γκρελίνης.

Έχει μελετηθεί η συμβολή γενετικών πολυμορφι-
σμών του γονιδίου της γκρελίνης στην εμφάνιση παχυ-
σαρκίας, χωρίς να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα. 
Ειδικότερα, υπάρχουν πολυμορφισμοί που σχετίζονται 
με την πρώιμη αύξηση του σωματικού βάρους30 και 
άλλοι που δρουν προστατευτικά στη συσσώρευση 
λίπους στον οργανισμό.31

πίνακας 6.1.7.1 Πεπτίδια ρύθμισης πρόσληψης τροφής.

Πεπτίδια με ορεξιογόνες 
ιδιότητες

γκρελίνη. 
ορεξίνες α και β 
NPY 
AgRP 
POMC 
Νοραδρεναλίνη 
β-ενδορφίνη 
Δυνορφίνη

Πεπτίδια με ανορεξιογόνες 
ιδιότητες

PYY 
GLP-1 
οξυντομοντουλίνη 
CCK
Μπομπεσίνη 
λεπτίνη
ινσουλίνη
PP
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Η περιφερική χορήγηση γκρελίνης σε υγιή άτομα 
διεγείρει την πρόσληψη τροφής σε ποσοστό 28%, 
συμβάλλοντας στην αύξηση του σωματικού τους 
βάρους.32 Επιπλέον, προάγει την εναπόθεση λίπους, 
ανεξάρτητα από την κατανάλωση τροφής, πιθανόν 
μέσω ελάττωσης του βασικού μεταβολικού ρυθμού 
και του καταβολισμού των λιπιδίων.5 Οι επεμβάσεις 
βαριατρικής μειώνουν τα επίπεδα γκρελίνης πλάσμα-
τος, παρά τη μετεγχειρητική απώλεια κιλών, γεγονός 
που μπορεί να εξηγήσει την παρατεταμένη καταστολή 
της όρεξης και τη συνεχιζόμενη απώλεια βάρους που 
παρατηρείται σε αυτά τα άτομα.28

Η γκρελίνη ασκεί τις δράσεις της συνδεόμενη με τον 
υπόδοχεα GHS-R 1a, ο οποίος εκφράζεται σε διάφο-
ρους ιστούς, όπως ο υποθάλαμος, η υπόφυση, το 
εγκεφαλικό στέλεχος, οι παρασυμπαθητικές απολή-
ξεις, το μυοκάρδιο, ο στόμαχος, το λεπτό έντερο, το 
πάγκρεας, το κόλον, ο λιπώδης ιστός, ο οστίτης και 
λεμφικός ιστός, οι γονάδες, ο θυρεοειδής αδένας, 
το ήπαρ, ο σπλήνας, οι νεφροί, ο πλακούντας και τα 
κυκλοφορούντα Τ κύτταρα.1,5 Η γκρελίνη διέρχεται τον 
αιματοεγκεφαλικό φραγμό με μηχανισμό ενεργητικής 
μεταφοράς και διεγείρει την όρεξη μέσω ενεργοποίη-
σης των NPY νευρώνων του τοξοειδούς υποθαλαμικού 
πυρήνα33 και πιθανότατα μέσω αναστολής των POMC 
νευρώνων.5 Μέσω του παρασυμπαθητικού συστήμα-
τος, η γκρελίνη στέλνει σήματα και στον πυρήνα της 
μονήρους δεσμίδας στο εγκεφαλικό στέλεχος, από 
όπου δευτερεύουσες νευρικές απολήξεις καταλήγουν 
σε νευρώνες του τοξοειδούς υποθαλαμικού πυρήνα.34 
Στον υποθάλαμο η γκρελίνη διεγείρει και την έκφραση 
της αυξητικής ορμόνης. Ωστόσο, η ορεξιογόνος δρά-
ση της θεωρείται ανεξάρτητη από την επίδρασή της 
στην παραγωγή  της αυξητικής ορμόνης.35

Αν και το μεγαλύτερο ποσοστό της γκρελίνης 
παράγεται στην περιφέρεια, παρατηρείται έκφρασή 
της και στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Συγκεκριμένα, 
νευρώνες που εκφράζουν γκρελίνη έχουν εντοπιστεί 
στην τρίτη κοιλία σε γειτονία με τον μεσοκοιλιακό, 
τον παρακοιλιακό, τον μέσο ραχιαίο και τον τοξοειδή 
υποθαλαμικό πυρήνα. Οι απολήξεις αυτών των νευ-
ρώνων καταλήγουν σε υποθαλαμικούς νευρώνες που 
εκφράζουν NPY/AgRP, POMC και CRH (corticotrophin-
releasing hormone),36 αλλά και σε νευρώνες που 
εκφράζουν ορεξίνες.37 Επομένως, η γκρελίνη ρυθμίζει 
την ενεργειακή ομοιοστασία μέσω της συντονισμένης 
δραστηριότητας των νευρώνων που καθορίζουν την 
πρόσληψη τροφής.

Γλουκαγονόμορφο πεπτίδιο 1 (Glucagon-like peptide-
1, GLP-1)

Το γλουκαγονόμορφο πεπτίδιο 1 (GLP-1) αποτελεί 

προϊόν του γονιδίου του προπρογλυκαγόνου και 
εκφράζεται στα L κύτταρα του λεπτού εντέρου, σε 
κύτταρα του παγκρέατος και στον πυρήνα της μονή-
ρους δεσμίδας του εγκεφαλικού στελέχους [1]. Κύριο 
προϊόν του γονιδίου στο πάγκρεας είναι το γλυκαγόνο, 
ενώ στο έντερο και το κεντρικό νευρικό σύστημα προ-
έχουν τα πεπτίδια GLP-1, GLP-2 και οξυντομοντουλίνη.

Το GLP-1 εκκρίνεται στο λεπτό έντερο 5-30 min μετά 
την κατανάλωση γεύματος,38 οπότε και αναστέλλει 
την περαιτέρω πρόσληψη τροφής.39 Η μεταγευματική 
έκκριση του πεπτιδίου αποδίδεται στη συνδυασμένη 
δράση του εντερικού νευρικού συστήματος (συ-
μπαθητικού και παρασυμπαθητικού), αλλά και του 
γλυκοζοεξαρτώμενου ινσουλινότρoπου πεπτιδίου 
GIP (glucose-dependant insulinotropic peptide), ενώ 
σχετίζεται σημαντικά με την αντίστοιχη έκκριση του 
PYY, το οποίο επίσης παράγεται από τα L κύτταρα.5

Η ανορεξιογόνος δράση του GLP-1 εξασκείται 
μέσω σύνδεσης σε ειδικούς υποδοχείς (GLP-1R) που 
εκφράζονται τόσο στην περιφέρεια (σε κεντρομόλες 
παρασυμπαθητικές απολήξεις του ΓΕΣ και του πα-
γκρέατος), όσο και στο ΚΝΣ (σε νευρώνες του πυρήνα 
της μονήρους δεσμίδας).40,41 Νευρικές απολήξεις από 
αυτούς τους νευρώνες απολήγουν στους POMC/CART 
νευρώνες του τοξοειδούς, του παρακοιλιακού και μέ-
σου ραχιαίου πυρήνα του υποθαλάμου, ρυθμίζοντας 
τη λειτουργία τους και κατ’ επέκταση την ενεργειακή 
πρόσληψη.5

Τα επίπεδα του GLP-1 στην κυκλοφορία συσχετί-
ζονται αρνητικά με τη μάζα σώματος.1 Πράγματι, στα 
υπέρβαρα άτομα παρατηρούνται χαμηλά επίπεδα του 
πεπτιδίου στο πλάσμα, ενώ η υποδόρια προγευματική 
χορήγησή του σε άτομα με αυξημένο σωματικό βάρος 
μειώνει με δοσοεξαρτώμενο τρόπο την κατανάλω-
ση θερμίδων και συμβάλλει στην απώλεια κιλών.42  
Επομένως, η χαμηλή συγκέντρωση του GLP-1 πιθανόν 
να εμπλέκεται στην παθογένεια και διατήρηση της 
παχυσαρκίας.

Έκτος της δράσης του στη ρύθμιση της ενεργειακής 
ομοιοστασίας, το GLP-1 βελτιώνει τον γλυκαιμικό έλεγ-
χο σε ασθενείς με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη.43 

Συγκεκριμένα, διεγείρει την παραγωγή και έκκριση 
ινσουλίνης (φαινόμενο ινκρετίνης= μεγαλύτερη ποσό-
τητα ινσουλίνης εκκρίνεται σε απάντηση στην από του 
στόματος χορήγηση γλυκόζης σε σχέση με την ίσης 
ποσότητας ενδοφλέβια έγχυση γλυκόζης), αναστέλλει 
την έκκριση γλυκαγόνου, παρεμποδίζει τη γαστρική 
κένωση και την έκκριση γαστρικού οξέος και παγκρε-
ατικών υγρών, ενώ δρα και ως τροφικός παράγοντας 
για τα Β κύτταρα του παγκρέατος, αυξάνοντας τον 
πολλαπλασιασμό τους [44]. Η χρήση του πεπτιδίου 
ως φαρμακευτικού παράγοντα περιορίζεται από τη 
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μικρή διάρκεια ζωής του (< 2 min) λόγω της ταχύτατης 
διάσπασής του από το ένζυμο DPP-IV. Πρόσφατα κυ-
κλοφόρησαν σκευάσματα ινκρετινών που περιέχουν 
είτε αγωνιστές του υποδοχέα του GLP-1 που δεν δια-
σπώνται από το DPP-IV είτε αναστολείς του DPP-IV, τα 
οποία εμφανίζουν διπλό θεραπευτικό όφελος έναντι 
του σακχαρώδη διαβήτη και της συχνά συνυπάρχου-
σας παχυσαρκίας45 (βλέπε και κεφ. 1.4 και 6.2.1).

Οξυντομοντουλίνη

Η οξυντομοντουλίνη απομονώθηκε πρώτη φορά 
στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και πήρε το όνομά 
της από τα οξυντικά αδενικά κύτταρα του στομάχου, 
τη λειτουργία των οποίων βρέθηκε ότι αναστέλλει.5 
Αποτελεί παράγωγο του προγλυκαγόνου (μαζί με τα 
πεπτίδια GLP-1 και GLP-2) και εκφράζεται στο ΚΝΣ 
και τον γαστρεντερικό σωλήνα. Συγκεκριμένα, εκκρί-
νεται ταχύτατα (μέσα σε 30 min) μετά την πρόσληψη 
τροφής ανάλογα με τη θερμιδική σύστασή της από 
τα L κύτταρα του λεπτού εντέρου1 και τα επίπεδά της 
παραμένουν υψηλά για αρκετές ώρες. Η έκκριση της 
οξυντομοντουλίνης παρουσιάζει ημερήσια διακύμαν-
ση με υψηλότερη τιμή το βράδυ και χαμηλότερη τις 
πρώτες πρωινές ώρες.46

Θεωρείται ρυθμιστής της ενεργειακής ισορροπίας, 
καθώς τόσο η περιφερική όσο και η κεντρική χο-
ρήγησή της σε τρωκτικά περιορίζει την πρόσληψη 
τροφής47 και αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας.48 

Σε υγιή άτομα η οξυντομοντουλίνη μειώνει το αίσθη-
μα πείνας και την κατανάλωση τροφής σε ποσοστό 
19,3%, επίδραση που διαρκεί έως και 12 ώρες μετά 
την έγχυσή της,47ενώ επίσης αναστέλλει την έκκριση 
γαστρικού οξέος και την κένωση του στομάχου.5 Έχει 
παρατηρηθεί ότι σε καταστάσεις που σχετίζονται με 
ανορεξία και ελαττωμένη πρόσληψη τροφής, όπως 
ύστερα από δωδεκαδακτυλοειλεακή παράκαμψη, η 
οξυντομοντουλίνη είναι αυξημένη και έτσι συμβάλλει 
στην απώλεια βάρους.49

Η επίδραση της οξυντομοντουλίνης στο ενεργειακό 
ισοζύγιο ασκείται πιθανότατα μέσω των υποδοχέων 
του GLP-1. Υποδοχείς που εκφράζουν το GLP-1 έχουν 
εντοπιστεί στον υποθάλαμο και τον πυρήνα της μονή-
ρους δεσμίδας, αλλά και σε διάφορους περιφερικούς 
ιστούς, όπως ο γαστρεντερικός σωλήνας, το πάγκρε-
ας, οι πνεύμονες, οι νεφροί και η καρδιά. Μάλιστα, η 
κεντρική χορήγηση ενός ανταγωνιστή του υποδοχέα 
GLP-1 (exendin) αναστέλλει την ανορεξιογόνο δράση 
τόσο του GLP-1 όσο και της οξυντομοντουλίνης.50 
Ωστόσο, η οξυντομοντουλίνη φαίνεται ότι επιδρά και 
σε άλλους υποδοχείς, καθώς παρά τη χαμηλότερη 
συγγένεια που παρουσιάζει ως προς τον υποδοχέα 
GLP-1R σε σχέση με το πεπτίδιο GLP-1, η χορήγηση 

ισομοριακών ποσοτήτων των δύο πεπτιδίων ελαττώ-
νει σε παρόμοιο ποσοστό την πρόσληψη τροφής.1 Η 
πτώση των επιπέδων γκρελίνης στο πλάσμα (ποσοστό 
44%) που προκαλείται από την περιφερική χορήγηση 
της οξυντομοντουλίνης σε υγιή άτομα θεωρείται ως 
ένας επιπρόσθετος μηχανισμός που συμβάλλει στην 
ανορεξιογόνο δράση της ορμόνης.47 

Χολοκυστοκινίνη (CCK)

Η χολοκυστοκινίνη αποτελεί την πρώτη ορμόνη που 
χαρακτηρίστηκε ως ρυθμιστής της όρεξης.51 Εκφράζε-
ται σε όλο το μήκος του γαστρεντερικού σωλήνα, κυ-
ρίως, όμως, εκκρίνεται από τα κύτταρα του δωδεκαδα-
κτύλου και της νήστιδας ως απάντηση στην πρόσληψη 
τροφής.52 Τα επίπεδα της ορμόνης αυξάνουν ταχέως 
(10-30 min) μετά την έναρξη του γεύματος και δια-
τηρούνται υψηλά έως και 5 ώρες. Το διαιτητικό λίπος 
και οι πρωτεΐνες αποτελούν τους βασικούς διεγέρτες 
της έκκρισης χολοκυστοκινίνης, ενώ οι υδατάνθρακες 
παρουσιάζουν ασθενή επίδραση.52 

Στις δράσεις της χολοκυστοκινίνης συγκαταλέγονται 
η απελευθέρωση εντός του εντερικού σωλήνα των 
παγκρεατικών και χολικών εκκρίσεων, η καθυστέρηση 
της γαστρικής κένωσης και η αύξηση της εντερικής 
κινητικότητας.53 Επιπλέον, η CCK προκαλεί γαστρική 
διάταση και με αυτόν τον τρόπο περιορίζει τόσο την 
ποσότητα όσο και τη διάρκεια του γεύματος.54 Ωστό-
σο, ο χρόνος ημίσειας ζωής της είναι μόλις 1-2 min, με 
αποτέλεσμα οι δράσεις της να είναι βραχύχρονες. Έχει 
διαπιστωθεί ότι η χολοκυστοκινίνη είναι αναποτελε-
σματική όταν χορηγηθεί 15 λεπτά πριν από το γεύμα, 
όπως και μετά τις πρώτες 24 ώρες συνεχούς έγχυσής 
της.1

Τα επίπεδα της χολοκυστοκινίνης στο πλάσμα είναι 
αυξημένα σε υπέρβαρα άτομα, ενώ αντίθετα είναι 
ελαττωμένα σε ασθενείς με νευρογενή ανορεξία.55 
Ασθενείς με σύνδρομο Prader-Willi παρουσιάζουν 
παρόμοια συγκέντρωση χολοκυστοκινίνης σε σύγκρι-
ση με υπέρβαρους, υποδηλώνοντας ότι η χολοκυστο-
κινίνη δεν συμμετέχει στην πρόκληση της υπερφαγίας 
που χαρακτηρίζει αυτούς τους ασθενείς.56

Η χολοκυστοκινίνη δρα μέσω σύνδεσης με ειδικούς 
διαμεμβρανικούς υποδοχείς, οι οποίοι διακρίνονται σε 
δύο τύπους: CCKA ή CCK1 και CCKB ή CKK2. Οι υποδοχείς 
CCK1 εκφράζονται ευρέως στο ΚΝΣ, όπως στον μέσο 
ραχιαίο υποθαλαμικό πυρήνα και τον πυρήνα της 
μονήρους δεσμίδας του εγκεφαλικού στελέχους, αλλά 
και στην περιφέρεια, ιδίως στο πάγκρεας, τις προσα-
γωγούς παρασυμπαθητικές ίνες και σε εντερικούς νευ-
ρώνες. Παρομοίως, οι υποδοχείς CCK2 εντοπίζονται και 
στο ΚΝΣ και σε περιφερικούς ιστούς, όπως ο στόμαχος 
και οι παρασυμπαθητικές απολήξεις. Η επίδραση της 
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χολοκυστοκινίνης στη ρύθμιση της όρεξης φαίνεται 
ότι επιτυγχάνεται μέσω των υποδοχέων CCK1, καθώς 
μόνο η σουλφιδική μορφή της ορμόνης, η οποία πα-
ρουσιάζει υψηλή συγγένεια με τους υποδοχείς CCK1, 
αναστέλλει την πρόσληψη τροφής.1 Επιπλέον, βρέθηκε 
ότι η χορήγηση ανταγωνιστή του CCK1 υποδοχέα διε-
γείρει την όρεξη, αυξάνει την ποσότητα του προσλαμ-
βανόμενου γεύματος και καταστέλλει τον κορεσμό,57 

ενώ πειραματόζωα με μεταλλαγμένο CCK1 υποδοχέα 
καταναλώνουν μεγάλα γεύματα και σταδιακά ανα-
πτύσσουν παχυσαρκία.58

Η χολοκυστοκινίνη που απελευθερώνεται στην 
περιφέρεια διέρχεται τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, 
συνδέεται με τους ειδικούς υποδοχείς της και κατα-
στέλλει την έκφραση του νευροπεπτιδίου Υ στον μέσο 
ραχιαίο πυρήνα του υποθαλάμου,59 με αποτέλεσμα τη 
μείωση της πρόσληψης τροφής.60 Ωστόσο, εκτός από 
την περιφέρεια, η χολοκυστοκινίνη εκφράζεται και στο 
ΚΝΣ, όπου δρα ως ρυθμιστικός νευροδιαβιβαστής της 
μνήμης, της αγχώδους συμπεριφοράς, του αισθήμα-
τος ανταμοιβής και του κορεσμού.61

Η μακροχρόνια επίδραση της χολοκυστοκινίνης 
στο σωματικό βάρος ασκείται πιθανότατα και μέσω 
αλληλεπίδρασής της με άλλα ρυθμιστικά πεπτίδια της 
όρεξης, όπως η λεπτίνη και η ινσουλίνη, που ενισχύ-
ουν το αίσθημα κορεσμού που προκαλεί η χολοκυστο-
κινίνη,62,63 και η γκρελίνη, την ορεξιογόνο δράση της 
οποίας αναστέλλει η χολοκυστοκινίνη.5 Επιπλέον, οι 
περιφερικές δράσεις της χολοκυστοκινίνης στον γα-
στρεντερικό σωλήνα αποδίδονται κυρίως στη διέγερ-
ση του παρασυμπαθητικού συστήματος και όχι στην 
άμεση επίδραση της ορμόνης στα όργανα-στόχους 
(πάγκρεας, χοληδόχος κύστη, ήπαρ) ή στα εγκεφα-
λικά κέντρα ρύθμισης της όρεξης.26 Η διέγερση του 
παρασυμπαθητικού οδηγεί δευτερογενώς σε ενεργο-
ποίηση του πυρήνα της μονήρους δεσμίδας, ο οποίος 
ακολούθως μεταδίδει το σήμα και σε υποθαλαμικούς 
πυρήνες.64

Μπομπεσίνη

Η μπομπεσίνη, γνωστή και ως πολυπεπτίδιο που εκ-
κρίνει γαστρίνη (Gastrin-releasing polypeptide- GRP), 
παράγεται από ενδοκρινικά κύτταρα του γαστρεντε-
ρικού σωλήνα και τα επίπεδά της στο πλάσμα αυξάνο-
νται απότομα μετά τη λήψη γεύματος.65 Η περιφερική 
ή κεντρική χορήγησή της σε πειραματόζωα μειώνει 
την πρόσληψη τροφής, ανεξάρτητα από τη χολοκυ-
στοκινίνη,66 καθυστερεί τη γαστρική κένωση67 και 
παρατείνει το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη 
λήψη τροφής.68 Ενδοφλέβια έγχυση μπομπεσίνης δρα 
ανορεξιογόνα και στους ανθρώπους.69 

 Πεπτίδια ρύθμισης πρόσληψης τροφής πα-
ραγόμενα στο πάγκρεας
Ινσουλίνη

Η ινσουλίνη προτάθηκε ως μακροχρόνιος ρυθμιστής 
της πρόσληψης τροφής, της ενεργειακής ομοιοστα-
σίας και του σωματικού βάρους για πρώτη φορά στις 
αρχές της δεκαετίας του ΄70 από τον Woods και συν.70 
Είναι γνωστό ότι η έκκριση ινσουλίνης από τα Β κύτ-
ταρα των νησιδίων του παγκρέατος διεγείρεται από 
την πρόσληψη τροφής. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της 
ενεργοποίησης των παρασυμπαθητικών απολήξεων 
στο πάγκρεας, της άμεσης επίδρασης των προσλαμ-
βανόμενων θρεπτικών ουσιών, ιδίως της γλυκόζης και 
των αμινοξέων και των τοπικά παραγόμενων ινκρετι-
νών (GIP και GLP-1).40

Τα επίπεδα τόσο της ινσουλίνης νηστείας όσο και 
της μεταγευματικής συσχετίζονται με το σωματικό 
βάρος. Επιπλέον, η ινσουλινοευαισθησία στην περιφέ-
ρεια σχετίζεται με τα αποθέματα και την κατανομή του 
λιπώδους ιστού στον οργανισμό και ιδίως το σπλαγχνι-
κό λίπος.1

Υπάρχουν αξιόλογα ερευνητικά δεδομένα που 
υποδεικνύουν την κεντρική δράση της ινσουλίνης. 
Συγκεκριμένα, έχουν αναγνωριστεί δύο τύποι υπο-
δοχέων ινσουλίνης: ο τύπος Α, υψηλής συγγένειας 
προς την ορμόνη, που παρουσιάζει ευρεία κατανομή 
στον οργανισμό, και ο τύπος Β, μικρότερης συγγέ-
νειας, που εκφράζεται στους ινσουλινοευαίσθητους 
περιφερικούς ιστούς, δηλαδή στο ήπαρ, τον λιπώδη 
και μυϊκό ιστό.1 Υποδοχείς τύπου Α έχουν εντοπιστεί 
σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου που εμπλέκο-
νται στη ρύθμιση της πρόσληψης τροφής, όπως στον 
τοξοειδή, τον παρακοιλιακό και μέσο ραχιαίο πυρήνα 
του υποθαλάμου.1,40 Στον εγκέφαλο δεν παρατηρείται 
παραγωγή ινσουλίνης ή, αν συμβαίνει, είναι ελάχιστη.71 
Ωστόσο, η ινσουλίνη διέρχεται τον αιματοεγκεφαλικό 
φραγμό με μηχανισμό διευκολυνόμενης διάχυσης,72 
διαδικασία που κινητοποιείται από την αύξηση των 
επιπέδων της ορμόνης στο πλάσμα. Η μεταφορά της 
ινσουλίνης διαμέσου του αιματοεγκεφαλικού φραγ-
μού διαρκεί ώρες, γεγονός που ενισχύει την αρχική 
υπόνοια συμμετοχής της ορμόνης στη μακροχρόνια 
ρύθμιση του ενεργειακού ισοζυγίου.

Η ινσουλίνη στο κεντρικό νευρικό σύστημα δρα ως 
ανορεξιογόνο σήμα, περιορίζοντας την πρόσληψη 
τροφής.73 Ήδη το 1979 ο Woods και συν. παρατήρη-
σαν ότι η συνεχής έγχυση ινσουλίνης στις εγκεφαλικές 
κοιλίες μπαμπουίνων προκάλεσε καταστολή της πρό-
σληψης τροφής διάρκειας 20 ημερών, γεγονός που 
οδήγησε σε σταδιακή ελάττωση του σωματικού τους 
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βάρους.74 Πρόσφατα πειραματικά δεδομένα υποστη-
ρίζουν τη μακροχρόνια ανορεξιογόνο δράση και της 
από του στόματος χορήγησης ινσουλίνης.73

Η ινσουλίνη ρυθμίζει την πρόσληψη τροφής πιθανό-
τατα μέσω αλληλεπίδρασης με διάφορα υποθαλαμικά 
νευροπεπτίδια, η έκφραση των οποίων επηρεάζεται 
και από τη λεπτίνη, όπως για παράδειγμα το ΝΡΥ και 
POMC.75 Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι αναστέλλει την 
έκφραση του NPY76 και διεγείρει την έκφραση της 
POMC στους αντίστοιχους υποθαλαμικούς νευρώνες.77 
Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί αύξηση της έκφρασης του 
NPY78 και μειωμένη έκφραση της POMC79 σε διαβητικά 
πειραματόζωα με ανεπάρκεια ινσουλίνης. Τέλος, έχει 
αναφερθεί ενισχυτική δράση της ινσουλίνης στην ανο-
ρεξιογόνο δράση της CCK.80 Εκτός από την αναστολή 
της πρόσληψης τροφής που προκαλεί, η ινσουλίνη 
διεγείρει τη δραστηριότητα του συμπαθητικού και 
αυξάνει την ενεργειακή κατανάλωση, κυρίως μέσω 
διέγερσης της θερμογένεσης.40,81

Λόγω των αναβολικών δράσεών της στην περι-
φέρεια (αύξηση της παραγωγής και αποθήκευσης 
λιπιδίων), η ινσουλίνη έχει ενοχοποιηθεί για αύξηση 
του σωματικού βάρους και ανάπτυξη παχυσαρκίας. 
Πράγματι, σε συνθήκες χρόνιας υπερινσουλιναιμίας, 
όπως κατά την ινσουλινοθεραπεία που γίνεται στα δι-
αβητικά άτομα, παρατηρείται αύξηση του σωματικού 
βάρους. Ωστόσο, αυτό δεν αντανακλά τη δράση της 
ινσουλίνης σε φυσιολογικές συνθήκες, όπου η συγκέ-
ντρωσή της στην κυκλοφορία αυξάνεται ραγδαία μετά 
τη λήψη γεύματος, ενώ ύστερα από ηπατική δίοδο 
μειώνεται στα αρχικά της επίπεδα σε χρονικό διάστη-
μα δύο περίπου ωρών.40 

Παγκρεατικό πολυπεπτίδιο (PP)

Το παγκρεατικό πολυπεπτίδιο αποτελεί μέλος της 
οικογένειας των PP-πεπτιδίων. Άλλα μέλη της ίδιας 
οικογένειας είναι το ΡΥΥ και το ΝΡΥ. Παράγεται κυρίως 
από κύτταρα που εντοπίζονται στην περιφέρεια των 
νησιδίων του Langerhans (κύτταρα F), αλλά και από 
κύτταρα της εξωκρινούς μοίρας του παγκρέατος και 
του κατώτερου γαστρεντερικού σωλήνα.82

Η συγκέντρωσή του στο πλάσμα παρουσιάζει 
ημερήσια διακύμανση, με υψηλότερες τιμές το 
απόγευμα και χαμηλότερες τις πρώτες πρωινές ώρες. 
Μετά την κατανάλωση γεύματος, τα επίπεδά του στην 
κυκλοφορία αυξάνονται και διατηρούνται αυξημένα 
για τις επόμενες 6-7 ώρες. Η γκρελίνη, η μοτιλίνη, η 
σεκρετίνη και η γαστρική διάταση επίσης αυξάνουν τη 
συγκέντρωσή του, ενώ αντίθετα η σωματοστατίνη την 
ελαττώνει.1

Χαρακτηριστικά, τα άτομα με νευρογενή ανορεξία 

παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα ΡΡ83, ενώ, αντίθετα, τα 
υπέρβαρα άτομα ελαττωμένα.84 Στο σύνδρομο Prader-
Willi η συγκέντρωση του ΡΡ είναι επίσης χαμηλή, 
γεγονός που θεωρείται ότι συμβάλλει στην εμφάνιση 
υπερφαγίας και παχυσαρκίας στα άτομα που παρουσι-
άζουν το σύνδρομο.85

Όπως αναφέρθηκε, έχουν αναγνωριστεί 5 υπο-
δοχείς των PP πεπτιδίων (Υ1-Υ5). Το παγκρεατικό 
πολυπεπτίδιο παρουσιάζει μεγαλύτερη συγγένεια με 
τους υποδοχείς Υ4 και Υ5,86 ενώ φαίνεται να ασκεί την 
περιφερική του δράση κυρίως μέσω του υποδοχέα Υ5. 
Λόγω της αδυναμίας του πολυπεπτιδίου να διέλθει τον 
αιματοεγκεφαλικό φραγμό, πιθανολογείται ότι επιτυγ-
χάνει την κεντρική ρύθμιση του ενεργειακού ισοζυγίου 
διερχόμενο από περιοχές του ΚΝΣ που χαρακτηρίζο-
νται από ατελή αιματοεγκεφαλικό φραγμό, όπως ο 
τοξοειδής πυρήνας του υποθαλάμου.87

Η επίδρασή του στη ρύθμιση της πρόσληψης τρο-
φής εξαρτάται από την οδό χορήγησής του. Συγκεκρι-
μένα, η περιφερική χορήγησή του προκαλεί ελάττωση 
της πρόσληψης τροφής μέχρι και 25% μέσα στο 
πρώτο 24ώρο σε άτομα με φυσιολογικό βάρος σώμα-
τος88 και μέχρι 12% σε παχύσαρκα άτομα με σύνδρομο 
Prader-Willi.89 Η περιφερική δράση του παγκρεατικού 
πολυπεπτιδίου αποδίδεται στην προκαλούμενη από 
αυτό ελάττωση της έκφρασης γκρελίνης στα κύτταρα 
του στομάχου και της έκφρασης NPY και ορεξίνης σε 
νευρώνες του υποθαλάμου, αλλά και μέσω διέγερσης 
του τόνου του παρασυμπαθητικού.90 Επομένως, ασκεί 
την ανορεκτική του δράση και μέσω ρύθμισης της 
έκφρασης άλλων πεπτιδίων. Ταυτοχρόνως, αυξάνει 
μεταγευματικά την κατανάλωση οξυγόνου και διε-
γείρει το συμπαθητικό σύστημα, με αποτέλεσμα τη 
δαπάνη ενέργειας.5 Ωστόσο, η δράση του σε υπέρ-
βαρα άτομα (χωρίς σύνδρομο Prader-Willi) δεν έχει 
ακόμη αποσαφηνιστεί και μάλιστα έχει παρατηρηθεί 
ότι τα παχύσαρκα τρωκτικά είναι λιγότερο ευαίσθητα 
στη ανορεξιογόνο δράση του ΡΡ σε σύγκριση με τα 
νορμοβαρή.91

Σε αντίθεση με την ανορεξιογόνο δράση του περι-
φερικά χορηγούμενου παγκρεατικού πολυπεπτιδίου, 
η χορήγησή του στην τρίτη κοιλία του εγκεφάλου 
συνοδεύεται από αύξηση της πρόσληψης τροφής92 και 
επιτάχυνση της γαστρικής κένωσης.5 Οι υποδοχείς και 
οι μηχανισμοί που διέπουν αυτή την επίδραση παρα-
μένουν αδιευκρίνιστοι.

 Πεπτίδια ρύθμισης πρόσληψης τροφής πα-
ραγόμενα στον λιπώδη ιστό
Λεπτίνη (leptin)

Η λεπτίνη αναγνωρίστηκε από τον Friedman JM το 
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1994 ως το προϊόν του γονιδίου ob που εκφράζεται 
κυρίως στα λιποκύτταρα,93 αλλά λιγότερο και στα 
επιθηλιακά κύτταρα του στομάχου (περίπου το 25%), 
όπου η σύνθεσή της αυξάνεται με την επίδραση της 
χολοκυστοκινίνης και της ινσουλίνης,68 στους σκελε-
τικούς μυς94 και στον πλακούντα.95 Κύρια δράση της 
θεωρείται ο περιορισμός της πρόσληψης τροφής, γι’ 
αυτό και χαρακτηρίζεται ως ανορεξιογόνο πεπτίδιο. 
Παρουσιάζει ημερήσια διακύμανση με υψηλότερη 
συγκέντρωση (peak) τις βραδινές ώρες, η οποία, όμως, 
δεν παρατηρείται όταν το άτομο δεν σιτιστεί.40 Χαρα-
κτηριστικά, τα επίπεδα λεπτίνης στο πλάσμα παρα-
μένουν χαμηλά μέχρι 4-6 ώρες μετά την κατανάλωση 
γεύματος.

Μεταλλάξεις που συνεπάγονται απουσία λεπτίνης 
στον οργανισμό προκαλούν σοβαρή παχυσαρκία και 
υπογοναδισμό,96,97 που βελτιώνονται με τη χορήγηση 
ανασυνδυασμένης λεπτίνης τόσο στα παιδιά όσο και 
στους ενήλικες. Οι ετεροζυγώτες με ανεπάρκεια λεπτί-
νης παρουσιάζουν υψηλότερη επίπτωση παχυσαρκίας 
και μεγαλύτερο ποσοστό λιπώδους μάζας σε σχέση με 
τους υγιείς.98

Η συγκέντρωση της λεπτίνης στο πλάσμα συσχε-
τίζεται άμεσα με τη μάζα του λιπώδους ιστού και 
αντανακλά το ενεργειακό ισοζύγιο του οργανισμού. 
Ο περιορισμός της σίτισης καταστέλλει την κυκλοφο-
ρούσα λεπτίνη, επίδραση που δύναται να αντιστραφεί 
με επανασίτιση ή χορήγηση ινσουλίνης.99 Η εξωγενής 
χορήγηση λεπτίνης, τόσο στην περιφέρεια όσο και 
κεντρικά, καταστέλλει την προκαλούμενη από νηστεία 
υπερφαγία και περιορίζει μακροχρόνια την πρόσληψη 
τροφής, οδηγώντας σε απώλεια λιπώδους ιστού και 
σωματικού βάρους.100

Η λεπτίνη κυκλοφορεί στον οργανισμό, διέρχεται 
τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό με μηχανισμό διήθη-
σης101 και ασκεί την κεντρική της δράση συνδεόμενη 
σε ειδικούς υποδοχείς.102 Οι υποδοχείς λεπτίνης (Ob-R) 
διακρίνονται σε τρεις τύπους υποδοχέων (long, short, 
secreted/soluble), μεταλλάξεις των οποίων ενοχοποι-
ούνται για την πρώιμη εμφάνιση νοσογόνου παχυ-
σαρκίας και καθυστέρησης της εφηβείας, αν και σε 
ηπιότερο βαθμό σε σχέση με την ολική ανεπάρκεια 
λεπτίνης.103 Πιθανολογείται ότι ο διαλυτός υποδοχέας 
λεπτίνης (soluble) συνδέει την κυκλοφορούσα λεπτίνη 
επηρεάζοντας τη βιοδιαθεσιμότητά της,104 ο βραχύς 
(short) είναι κυρίως υπεύθυνος για τη διέλευση της 
λεπτίνης διαμέσου του αιματοεγκεφαλικού φραγ-
μού,105 ενώ ο μακρύς (long) είναι εκείνος που εκφρά-
ζεται ευρέως σε ειδικούς υποθαλαμικούς νευρώνες 
που εντοπίζονται κυρίως στην πλάγια υποθαλαμική 
περιοχή και στον τοξοειδή, παρακοιλιακό και μέσο 
ραχιαίο πυρήνα, επιτρέποντας στη λεπτίνη να δράσει. 

Δύο είναι οι κύριοι πληθυσμοί υποθαλαμικών νευρώ-
νων που εκφράζουν τον μακρύ υποδοχέα λεπτίνης, οι 
νευρώνες του νευροπεπτιδίου Υ (NPY) και του σχετι-
ζόμενου με την πρωτεΐνη agouti πεπτιδίου (agouti-
related peptide-AgRP) και οι νευρώνες της προπιομε-
λανοκορτίνης (POMC) και του μεταγραφήματος CART 
(Cocaine-and amphetamine-regulated transcript).1

Στον υποθάλαμο η λεπτίνη αναστέλλει τη δραστη-
ριότητα των νευρώνων που εκφράζουν τα ορεξιογόνα 
πεπτίδια NPY και AgRP, ενώ παράλληλα ενεργοποιεί 
τους νευρώνες που εκφράζουν τα ανορεξιογόνα 
πεπτίδια POMC και CART.106,107,108 Συγκεκριμένα, όταν 
τα επίπεδα λεπτίνης στην κυκλοφορία είναι χαμηλά, 
για παράδειγμα σε περιορισμένη σίτιση, διεγείρεται η 
έκφραση των ορεξιογόνων NPY και AgRP πεπτιδίων, 
ενώ σε συνθήκες τροφικής αφθονίας, με υψηλές τιμές 
λεπτίνης στο πλάσμα, κινητοποιούνται οι ανορεξιογό-
νοι νευρώνες POMC και CART.

Μικρό μόνο ποσοστό των υπέρβαρων ατόμων 
παρουσιάζει ολική ή μερική ανεπάρκεια λεπτίνης. Η 
πλειονότητα των παχύσαρκων ενηλίκων παρουσιάζει 
υπερλεπτιναιμία, γεγονός που υποδεικνύει αντίσταση 
στη δράση της λεπτίνης.109,110 Θεωρείται ότι η μακρο-
χρόνια υπερλεπτιναιμία που χαρακτηρίζει τα υπέρ-
βαρα άτομα συντελεί στην ανάπτυξη αντίστασης στη 
δράση της.

Με βάση την παρατήρηση ότι ενώ η ανεπάρκεια 
λεπτίνης επηρεάζει την πρόσληψη τροφής και το σω-
ματικό βάρος, τα υψηλά επίπεδά της στους υπέρβα-
ρους δεν συντελούν στην απώλεια βάρους, η λεπτίνη 
χαρακτηρίζεται ως ορμόνη της ασιτίας και όχι της 
αφθονίας.

Αδιπονεκτίνη

Η αδιπονεκτίνη, αρχικά γνωστή και ως adipocyte 
complement-related protein (Acrp30), αναγνωρίστη-
κε το 1996 από τον Maeda και συν. ως πρωτεΐνη που 
παράγεται αποκλειστικά στον λιπώδη ιστό.111 Η συ-
γκέντρωσή της στο πλάσμα είναι έως και 1.000 φορές 
μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες περιφερικές ορμόνες, 
όπως η λεπτίνη και η ινσουλίνη. Σχηματίζει πολυμερή, 
τα οποία είναι πιο δραστικά από τις χαμηλού μοριακού 
βάρους μορφές του πεπτιδίου. Έχουν διαπιστωθεί δύο 
υποδοχείς αδιπονεκτίνης (AdipoR1 και AdipoR2). Ο 
υποδοχέας 1 συνδέει το σφαιρικό τμήμα του πεπτιδί-
ου και εκφράζεται ευρέως στους σκελετικούς μυς, ενώ 
ο υποδοχέας 2 συνδέει όλο το μόριο και εκφράζεται 
κυρίως στο ήπαρ.112 Υποδοχείς αδιπονεκτίνης έχουν 
επίσης εντοπιστεί στον υποθάλαμο.113 

Η αδιπονεκτίνη παρουσιάζει πλειοτρόπους δράσεις 
μέσω σύνδεσης στους υποδοχείς της τόσο στην περι-
φέρεια όσο και κεντρικά. Η υποαδιπονεκτιναιμία έχει 
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συσχετιστεί με πληθώρα μεταβολικών διαταραχών, 
όπως η παχυσαρκία, η δυσλιπιδαιμία, υπέρταση, η 
αντίσταση στην ινσουλίνη και ο σακχαρώδης διαβή-
της.114 Ως προς την πρόσληψη τροφής, θεωρείται ότι 
παίζει ενεργό ρόλο στη ρύθμιση της ενεργειακής ομοι-
όστασης του οργανισμού.115  Τα επίπεδα αδιπονεκτίνης 
στο πλάσμα παρουσιάζουν αρνητική συσχέτιση με τον 
δείκτη μάζας σώματος και τη συσσώρευση σπλαγχνι-
κού λίπους.116 Χαρακτηριστικά, στα υπέρβαρα άτομα 
η κυκλοφορούσα αδιπονεκτίνη, είναι ελαττωμένη, 
συγκρινόμενη με τα λεπτόσωμα, και η απώλεια του 
περιττού βάρους, είτε με υποθερμική δίαιτα είτε με 
επέμβαση γαστρικού διαχωρισμού, αυξάνει τη συγκέ-
ντρωσή της.117,118

Η περιφερική in vitro χορήγηση αδιπονεκτίνης φαί-
νεται ότι οδηγεί σε απώλεια βάρους μέσω αυξημένης 
κατανάλωσης οξυγόνου, οξείδωσης των ελεύθερων 
λιπαρών οξέων και θερμογένεσης, γεγονός που αποδί-
δεται στην επίδραση της αδιπονεκτίνης σε υποθαλαμι-
κούς νευρώνες του παρακοιλιακού πυρήνα.113

Παράλληλα, η αδιπονεκτίνη παρουσιάζει προστα-
τευτική δράση ενάντια στην αντίσταση στην ινσουλίνη 
και την αθηρογένεση,119 κυρίως μέσω ρύθμισης της 
γλυκονεογένεσης και της λιπογένεσης.120

Ρεσιστίνη

Η ρεσιστίνη εκκρίνεται από τα λιποκύτταρα και τα μο-
νοκύτταρα. Φαίνεται ότι σχετίζεται με την πρόκληση 
αντίστασης στην ινσουλίνη και με σακχαρώδη διαβή-
τη σε παχύσαρκα άτομα.121 Αν και η συγκέντρωσή της 
στο πλάσμα είναι υψηλότερη στα υπέρβαρα άτομα 
σε σχέση με τα λεπτόσωμα122 και ελαττώνεται μετά 
την απώλεια βάρους,123 ο ρόλος της στην παθογένεια 

της παχυσαρκίας παραμένει αδιευκρίνιστος. Ωστόσο, 
παρουσιάζει ομοιότητες με τη λεπτίνη, καθώς η έκ-
φραση και των  δύο μειώνεται στη νηστεία και αυξά-
νεται μεταγευματικά. Η ρεσιστίνη επίσης αναστέλλει 
τη διαφοροποίηση των λιποκυττάρων, ενώ η κεντρική 
χορήγηση NPY διεγείρει την έκφρασή της.124

Στην εικόνα 6.1.7.1 απεικονίζεται σχηματικά η 
ρύθμιση της πρόσληψης τροφής από τα περιφερικά 
πεπτίδια.

 Υποθαλαμικά κέντρα και νευροπεπτίδια 
ρύθμισης πρόσληψης τροφής
Υποθαλαμικά κέντρα

Ο υποθάλαμος αποτελεί πρωταρχικό κέντρο ρύθμισης 
του ενεργειακού ισοζυγίου. Συγκεκριμένες περιοχές 
του υποθαλάμου διαδραματίζουν κύριο ρόλο στον 
έλεγχο του σωματικού βάρους και της ενεργειακής 
κατανάλωσης. Περιφερικά σήματα προκαλούν έκκρι-
ση νευροπεπτιδίων που καθορίζουν την πρόσληψη 
τροφής. Τέτοιες περιοχές θεωρούνται οι παρακάτω 
πυρήνες: τοξοειδής, παρακοιλιακός, μεσοκοιλιακός, 
μέσος ραχιαίος και η πλάγια υποθαλαμική περιοχή.

Ειδικότερα, ο τοξοειδής πυρήνας περιέχει δύο δια-
κριτούς πληθυσμούς νευρώνων, εκείνους που εκφρά-
ζουν τα ορεξιογόνα πεπτίδια νευροπεπτίδιο Υ (NPY) 
και σχετιζόμενο με την πρωτεΐνη agouti πεπτίδιο 
(agouti-related peptide-AgRP) και εκείνους που εκ-
φράζουν τα ανορεξιογόνα πεπτίδια που προέρχονται 
από την προπιομελανοκορτίνη (POMC) και το μετα-
γράφημα CART (Cocaine-and amphetamine-regulated 
transcript).5 Οι δύο αυτές ομάδες νευρώνων αλλη-
λεπιδρούν με τέτοιο τρόπο, ώστε όταν η μία ομάδα 
ενεργοποιείται, η άλλη αναστέλλεται, με αποτέλεσμα 

εικόνα 6.1.7.1. Ρύθμιση της πρόσληψης τροφής από τα περιφερικά πεπτίδια. 
CCK χολοκυστοκινίνη, GLP-1 γλουκαγονόμορφο πεπτίδιο 1, PYY πεπτίδιο ΥΥ, PP παγκρεατικό πολυπεπτίδιο.
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καθαρή αύξηση ή μείωση της ενεργειακής πρόσλη-
ψης.125

Οι ορεξιογόνοι νευρώνες NPY και AgRP προβάλλουν 
κυρίως στον σύστοιχο παρακοιλιακό πυρήνα, ενώ οι 
ανορεξιογόνοι POMC και CART επεκτείνονται και στον 
μέσο ραχιαίο πυρήνα και την πλάγια υποθαλαμική 
ζώνη. Ένας υποπληθυσμός των NPY νευρώνων εκκρί-
νει τοπικά γ-αμινοβουτυρικό οξύ (GABA) και αναστέλ-
λει τη δράση των γειτονικών POMC νευρώνων.1 Κατά 
τον Schwartz και συν., οι νευρώνες του τοξοειδούς 
πυρήνα αποτελούν την πρωτεύουσα υποθαλαμική 
περιοχή δράσης των περιφερικών πεπτιδίων, όπως 
η λεπτίνη και η ινσουλίνη.75 Οι νευρώνες αυτοί με τη 
σειρά τους καθορίζουν την έκκριση ορεξιογόνων ή 
ανορεξιογόνων πεπτιδίων δευτερευόντων υποθαλα-
μικών πυρήνων, όπως ο παρακοιλιακός και η πλάγια 
υποθαλαμική περιοχή, με τελικό στόχο τη διατήρηση 
σταθερού σωματικού βάρους.

Ο τοξοειδής πυρήνας χαρακτηρίζεται από ελλιπή 
αιματοεγκεφαλικό φραγμό, γι’ αυτό και είναι δυνατόν 
να έχουν πρόσβαση σε αυτόν διάφορα κυκλοφορού-
ντα πεπτίδια και ορμόνες. Διακυμάνσεις στη διέλευση 
διαμέσου του αιματοεγκεφαλικού φραγμού μπορεί να 
ευθύνονται για την εμφάνιση αντίστασης στη δράση 
διαφόρων ορμονών, όπως η λεπτίνη.126

Η πλάγια υποθαλαμική περιοχή περιέχει, επίσης, 
νευρώνες που εκφράζουν τα ορεξιογόνα πεπτίδια 
(melanin-concentrating hormone-MCH) και ορεξίνες 
Α και Β.

Βέβαια, εκτός από τα περιφερικά ορμονικά σήμα-
τα, ο υποθάλαμος προσλαμβάνει επιπλέον μηχανικά 
ερεθίσματα από τη γαστρική διάταση, αισθητηριακά 
ερεθίσματα (οσμή, θέα, γεύση τροφής), αλλά και ερε-
θίσματα από την ψυχική σφαίρα (κοινωνικά πρότυπα 
διατροφής).5

Πρέπει να τονιστεί ότι στη ρύθμιση του ενεργειακού 
ισοζυγίου συμμετέχουν, ως δευτερεύοντα κέντρα, και 
άλλες περιοχές του ΚΝΣ, όπως οι αμυγδαλές, μέρη του 
λιμπικού συστήματος (limbic system), του εγκεφαλι-
κού φλοιού και του εγκεφαλικού στελέχους.

Εγκεφαλικό στέλεχος

Το εγκεφαλικό στέλεχος, και ιδίως ο πυρήνας της 
μονήρους δεσμίδας, επικοινωνεί με τον υποθάλαμο 
μέσω εκτεταμένων διασυνδέσεων.1 Λόγω της γειτονίας 
του με περιοχές του ΚΝΣ που παρουσιάζουν ανεπαρκή 
αιματοεγκεφαλικό φραγμό, αποτελεί ιδανική θέση για 
ανταπόκριση στα περιφερικά σήματα, ενώ παράλληλα 
δέχεται και τις επιδράσεις των παρασυμπαθητικών 
νευρικών απολήξεων του γαστρεντερικού σωλήνα.

Ο πυρήνας της μονήρους δεσμίδας περιέχει νευρώ-
νες που εκφράζουν NPY, GLP-1, POMC και υποδοχέα 

μελανοκορτίνης-4 (MCR4).1 Αυτοί οι νευρώνες απο-
λήγουν σε ειδικούς υποθαλαμικούς νευρώνες που 
ρυθμίζουν την πρόσληψη τροφής και την ενεργειακή 
κατανάλωση. Το πεπτίδιο GLP-1 αποτελεί τον κύριο 
ρυθμιστικό παράγοντα της ενεργειακής ομοιόστασης 
στο εγκεφαλικό στέλεχος.

Νευροπεπτίδιο Υ (NPY)

Το ΝΡΥ είναι κύριος νευροδιαβιβαστής του κεντρι-
κού νευρικού συστήματος που παρουσιάζει μέγιστη 
συγκέντρωση στον τοξοειδή πυρήνα του υποθαλά-
μου.127 Ανήκει στην οικογένεια των PP πεπτιδίων, μαζί 
με το παγκρεατικό πολυπεπτίδιο και το πεπτίδιο ΥΥ 
και επομένως ασκεί τις δράσεις του μέσω σύνδεσης με 
τους ειδικούς υποδοχείς Υ1-Υ5.86 Οι υποθαλαμικοί υπο-
δοχείς Υ1, Υ2, Υ4 και Υ5 εμπλέκονται στην προκαλού-
μενη από το NPY ρύθμιση του ενεργειακού ισοζυγίου. 
Ειδικότερα, φαίνεται ότι το νευροπεπτίδιο Υ ρυθμίζει 
την πρόσληψη τροφής μέσω του υποδοχέα Υ5 

128 και 
την ενεργειακή κατανάλωση μέσω του υποδοχέα 
Υ1.129 Αντίθετα, οι προσυναπτικοί υποδοχείς Υ2 και Υ4 
αναστέλλουν τη δράση του NPY στους νευρώνες του 
ΚΝΣ.130

Τα επίπεδα του νευροπεπτιδίου στον υποθάλαμο εμ-
φανίζουν χαμηλές τιμές στη νηστεία και υψηλές τιμές 
μεταγευματικά.131 Το ΝΡΥ είναι ο ισχυρότερος ορεξιο-
γόνος παράγοντας, του οποίου η κεντρική χορήγηση 
στην τρίτη κοιλία ή στον παρακοιλιακό υποθαλαμικό 
πυρήνα προκαλεί υπερφαγία, παράλληλα με αναστολή 
της θερμογένεσης, καταστολή της δραστηριότητας 
του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και της 
θυρεοειδικής έκκρισης, οπότε οδηγεί σε παχυσαρκία. 
132,133,134

Το νευροπεπτίδιο Υ διαδραματίζει καθοριστικό 
ρόλο στη ρύθμιση του ενεργειακού ισοζυγίου, καθώς 
αποτελεί τον κύριο αποδέκτη των διατροφικών ση-
μάτων της περιφέρειας. Συγκεκριμένα, οι NPY νευ-
ρώνες εκφράζουν υποδοχείς λεπτίνης και γκρελίνης. 
Η λεπτίνη αναστέλλει τη δράση τους, γεγονός που εν 
μέρει εξηγεί την εμφάνιση υπερφαγίας και την ελάττω-
ση της ενεργειακής δαπάνης που παρατηρούνται σε 
ανεπάρκεια της λεπτίνης.135 Αντίθετα, η γκρελίνη διε-
γείρει τους υποδοχείς της λεπτίνης, με αποτέλεσμα την 
αύξηση της πρόσληψης τροφής, την υποθερμία και 
την ελάττωση της κατανάλωσης οξυγόνου.136 Στους 
νευρώνες του NPΥ του τοξοειδούς πυρήνα απολήγουν 
και οι νευρώνες που εκφράζουν ορεξίνες, που επίσης 
τους διεγείρουν.137

Το σύστημα προπιομελανοκορτίνης (POMC system)

Το σύστημα προπιομελανοκορτίνης περιλαμβάνει 
τα πεπτίδια-προϊόντα διάσπασης της προπιομελανο-
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κορτίνης (ACTH και α-MSH), τους ειδικούς υποδοχείς 
τους και τον ενδογενή ανταγωνιστή της μελανοκορ-
τίνης AgRP (agouti-related peptide- σχετιζόμενο με 
την πρωτεΐνη agouti πεπτίδιο).1 Έκφραση της POMC 
παρατηρείται σε υποθαλαμικούς νευρώνες, η οποία 
είναι χαμηλή σε συνθήκες νηστείας και αυξάνεται με 
την εξωγενή χορήγηση λεπτίνης ή 6 ώρες μετά τη 
λήψη τροφής.64 Μεταλλάξεις του γονιδίου της προπιο-
μελανοκορτίνης ή διαταραχές διάσπασής της οδηγούν 
στην πρώιμη εμφάνιση παχυσαρκίας και δευτεροπα-
θούς φλοιοεπινεφριδιακής ανεπάρκειας, λόγω απώλει-
ας ACTH.138

Στο κεντρικό νευρικό σύστημα έχουν εντοπιστεί 
πέντε υποδοχείς μελανοκορτίνης (MCR1-MCR5), από 
τους οποίους οι υποδοχείς 3 και 4 φαίνεται να συμμε-
τέχουν στη ρύθμιση του ενεργειακoύ ισοζυγίου του 
οργανισμού.139 Μάλιστα, μεταλλάξεις του υποδοχέα 
4 ενοχοποιούνται σε ποσοστό 1-6% για την πρώιμη 
εμφάνιση παχυσαρκίας,138,140 ενώ πολυμορφισμοί του 
ίδιου γονιδίου συσχετίζονται με την παχυσαρκία των 
ενηλίκων.141 Η συμβολή του υποδοχέα 3 στη ρύθμιση 
της πρόσληψης τροφής δεν έχει ακόμη πλήρως τεκμη-
ριωθεί. Συγκεκριμένα, ενώ μεταλλάξεις του γονιδίου 
του MCR3 έχουν ανιχνευθεί σε ασθενείς με νοσογόνο 
παχυσαρκία,142 υπάρχουν πειραματικά δεδομένα που 
δείχνουν ότι η έκφραση του MCR3, σε αντίθεση με 
την αντίστοιχη του MCR4, δεν επηρεάζεται από την 
ενεργειακή κατάσταση του οργανισμού.139

Η κύρια θέση έκφρασης των υποδοχέων MCR είναι ο 
υποθάλαμος και συγκεκριμένα ο τοξοειδής, ο μεσοκοι-
λιακός και ο παρακοιλιακός πυρήνας. Βασικός ενδογε-
νής συνδέτης των υποδοχέων MCR3-4 είναι η ορμόνη 
α-MSH (α-melanocyte-stimulating hormone), η οποία 
εκφράζεται στον τοξοειδή υποθαλαμικό πυρήνα και 
συνδεόμενη στους υποδοχείς, μειώνει την πρόσληψη 
τροφής, αυξάνει την κατανάλωση οξυγόνου και διεγεί-
ρει τη συμπαθητική νευρική δραστηριότητα, προκα-
λώντας αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.143,144,145,146

Έχουν περιγραφεί δύο ενδογενείς ανταγωνιστές των 
MCR: η πρωτεΐνη agouti και το AgRP. Η έκφραση της 
πρωτεΐνης agouti φυσιολογικά περιορίζεται στους θύ-
λακες των τριχών, όπου ανταγωνίζεται τη δράση των 
MCR1 και συμβάλλει στον καθορισμό του χρώματος 
των μαλλιών (ξανθό έναντι μελαχρινού της α-MSH). 
Αντίθετα, το AgRP εκφράζεται στο ΚΝΣ και ιδίως στον 
τοξοειδή πυρήνα του υποθαλάμου, όπου εντοπίζεται 
στους ίδιους νευρώνες με το NPY και δρα ως ανταγω-
νιστής των υποδοχέων MCR3 και MCR4.147 Επομένως, 
αυξάνει την πρόσληψη τροφής αναστέλλοντας τη 
δράση της α-MSH σε αυτούς τους υποδοχείς.148

Η έκφραση του AgRP αυξάνεται σε συνθήκες 
ανεπάρκειας ή αντίστασης στη λεπτίνη, αλλά και 

στη νηστεία, όπου παρατηρείται ταχεία πτώση της 
συγκέντρωσης της λεπτίνης.149 Χαρακτηριστικά, τα 
επίπεδα του AgRP παραμένουν αυξημένα και μετά τη 
λήψη τροφής, σε αντίθεση με τα επίπεδα του ΝΡΥ τα 
οποία ελαττώνονται μεταγευματικά εντός 6 ωρών.131 
Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι η εφάπαξ χορήγηση 
του AgRP προκαλεί αυξημένη πρόσληψη τροφής που 
διατηρείται έως και μία εβδομάδα.148 Αυτή η παρατε-
ταμένη δράση του AgRP φαίνεται να ασκεί αθροιστικά 
μεγαλύτερη επίδραση στην πρόσληψη τροφής σε 
σχέση με την αντίστοιχη βραχύχρονη δράση του ΝΡΥ.1

Το AgRP συμβάλλει στην αύξηση του ενεργεια-
κού ισοζυγίου και μέσω ελάττωσης της ενεργειακής 
κατανάλωσης. Συγκεκριμένα, η επαναλαμβανόμενη 
κεντρική χορήγηση του πεπτιδίου καταστέλλει τη θυ-
ρεοτρόπο ορμόνη (TRH), την κατανάλωση οξυγόνου 
και τη θερμογένεση.150

Όπως αναφέρθηκε, τα πεπτίδια NPY και AgRP συ-
νεκφράζονται (σε ποσοστό 90%) στους νευρώνες του 
τοξοειδούς υποθαλαμικού πυρήνα. Η ενεργοποίηση 
αυτών των νευρώνων αυξάνει την πρόσληψη τροφής 
μέσω τριών διαφορετικών οδών που είναι: α) ορεξι-
ογόνος δράση του ΝΡΥ που απελευθερώνεται στον 
παρακοιλιακό πυρήνα,

β) ανταγωνιστική δράση του AgRP στους υποδοχείς 
MCR3 και MCR4 του παρακοιλιακού πυρήνα,

γ) τοπική έκκριση ΝΡΥ και GABA στον τοξοειδή 
πυρήνα που αναστέλλει τη δράση των POMC νευρώ-
νων μέσω σύνδεσης στους υποδοχείς Υ1 και GABA 
αντίστοιχα.1

Μεταγράφημα CART (Cocaine-amphetamine-
regulated transcript)

Το μεταγράφημα CART (μεταγράφημα σχετιζόμενο 
με την κοκαΐνη και την αμφεταμίνη) εκφράζεται σε 
αφθονία στον υποθάλαμο, και μάλιστα στον τοξοειδή 
πυρήνα (συνεκφραζόμενο με την POMC), τον παρα-
κοιλιακό πυρήνα και την πλάγια υποθαλαμική περι-
οχή.151 Η υποθαλαμική έκφραση του CART μειώνεται 
σε συνθήκες νηστείας, ενώ, αντίθετα, διεγείρεται μετά 
την περιφερική χορήγηση λεπτίνης.152

Έχει παρατηρηθεί ότι η κεντρική χορήγηση CART 
μπορεί τόσο να αναστείλει την πρόσληψη τροφής153 
όσο και να την αυξήσει.154 Επομένως, πιθανολογείται 
η ύπαρξη διαφορετικών πληθυσμών CART νευρώνων, 
καθώς άλλοι νευρώνες διεγείρονται από το νευρο-
πεπτίδιο Υ και εκδηλώνουν ορεξιογόνο δράση155 και 
άλλοι αναστέλλουν τη δραστηριότητα των NPY νευ-
ρώνων και επομένως την πρόσληψη τροφής.153

Ορεξίνες Α και Β

Οι ορεξίνες Α και Β αποτελούν παράγωγα της προπρο-
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ορεξίνης, η οποία εκφράζεται σε νευρώνες της πλάγιας 
υποθαλαμικής περιοχής. Οι νευρώνες αυτοί επίσης 
εκφράζουν υποδοχείς NPY και λεπτίνης.

Η ορεξίνη Α παρουσιάζει υψηλή συγγένεια με τον 
υποδοχέα ορεξίνης 1 (orexin-1 receptor), ο οποίος 
εκφράζεται ιδίως στον μεσοκοιλιακό υποθαλαμι-
κό πυρήνα. Αντίθετα, τόσο η ορεξίνη Α όσο και η Β 
παρουσιάζουν παρόμοια συγγένεια με τον υποδοχέα 
ορεξίνης 2 (orexin-2 receptor) που εκφράζεται κυ-
ρίως στον παρακοιλιακό πυρήνα.156 Η έκφραση της 
προπρο-ορεξίνης διεγείρεται κατά τη νηστεία, ενώ η 
κεντρική χορήγηση ορεξίνης Α έχει ενοχοποιηθεί για 
ορεξιογόνο δράση. Ωστόσο, παρά τη διέγερση της 
ημερήσιας λήψης τροφής, δεν παρατηρείται αύξηση 
του συνολικού ποσού προσλαμβανόμενης τροφής στο 
24ωρο.157 Επίσης, η in vitro χρόνια χορήγηση ορεξίνης 
Α δεν μεταβάλλει το σωματικό βάρος.158

Νευρώνες που εκφράζουν ορεξίνες εντοπίζονται και 
στην περιφέρεια, και μάλιστα στα νευροενδοκρινικά 
κύτταρα του γαστρεντερικού σωλήνα και του παγκρέ-
ατος. Οι περιφερικοί νευρώνες εκφράζουν μαζί με τις 
ορεξίνες και υποδοχείς λεπτίνης και διεγείρονται από 
την ασιτία. Οι ορεξίνες στην περιφέρεια διεγείρουν την 
πρόσληψη τροφής μέσω σύνδεσης με τον υποδοχέα 
ορεξίνης-1 που εντοπίζεται στις κεντρομόλες παρα-
συμπαθητικές ίνες, οπότε παρεμποδίζεται η προκα-
λούμενη από τη χολοκυστοκινίνη αναστολή λήψης 
τροφής.26

Οπιοειδή και ενδοκανναβινοειδές σύστημα

Ακόμη και σε συνθήκες ενεργειακής επάρκειας, ο 
ανταποδοτικός (rewarding) χαρακτήρας της τροφής 
μπορεί να δράσει ως ερέθισμα για την πρόσληψη 
τροφής.1 Το σύστημα ανταπόδοσης (reward system) 
είναι πολύπλοκο και περιλαμβάνει αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ ποικίλων σηματοδοτικών οδών, όπως οπιοει-
δή, ντοπαμινεργικά και κανναβινοειδή.

Τα οπιοειδή αυξάνουν την επιθυμία για κατανάλω-
ση «νόστιμων» τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε 
υδατάνθρακες και λιπίδια, αυξάνοντας εμμέσως τον 
κίνδυνο εμφάνισης παχυσαρκίας.159 Η χορήγηση αντα-
γωνιστών των οπιοειδών περιορίζει την πρόσληψη 
εύγευστων τροφών, χωρίς όμως να μειώνει το αίσθημα 
πείνας.160

Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα αποτελείται από 
τους υποδοχείς κανναβινοειδών (CB1 και CB2) και τους 
αντίστοιχους ενδογενείς συνδέτες τους, τα ενδοκαν-
ναβινοειδή. Τόσο η περιφερική όσο και η κεντρική 
χορήγηση κανναβινοειδών διεγείρει την όρεξη και 
συνακόλουθα την πρόσληψη τροφής.1 Η ορεξιογό-
νος δράση τους επιτυγχάνεται μέσω σύνδεσης στους 
CB1 υποδοχείς του υποθαλάμου που βρίσκονται σε 

γειτονία με τα πεπτίδια CART, MCH και ορεξίνες.161 

Πρόσφατα πειραματικά δεδομένα υποστηρίζουν τη 
συνεργική δράση των συστημάτων μελανοκορτίνης 
και ενδοκανναβινοειδούς στη ρύθμιση της πρόσλη-
ψης τροφής.162 Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι οι CB1 
υποδοχείς ενεργοποιούνται μετά τη διέγερση του 
συστήματος μελανοκορτίνης, αναστέλλοντας την ανο-
ρεξιογόνο δράση του. Οι υποδοχείς CB1 εντοπίζονται 
και στα λιποκύτταρα, όπου αυξάνουν τη λιπογένεση.161 
Ένας εκλεκτικός ανταγωνιστής των CB1 υποδοχέων 
Rimonobad έχει ήδη κυκλοφορήσει στο εμπόριο.163

Στην εικόνα 6.1.7.2 απεικονίζονται τα κέντρα ρύθμι-
σης της πρόσληψης τροφής στο ΚΝΣ και οι νευρικές 
οδοί αλληλεπίδρασής τους.

 Επίλογος
Στη ρύθμιση πρόσληψης τροφής και ενεργειακής 
ομοιοστασίας συμμετέχουν περιφερικά πεπτίδια που 
στέλνουν σήματα σε ειδικούς υποθαλαμικούς νευρώ-
νες, ενημερώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα υποθαλα-
μικά κέντρα σχετικά με τη θρεπτική κατάσταση του 
οργανισμού. Τα τελευταία απαντούν στα περιφερικά 
ερεθίσματα μεταβάλλοντας την όρεξη, και επομένως 
την πρόσληψη τροφής, και τη διάθεση ενέργειας στον 
οργανισμού.

Συνοπτικά, καθώς η τροφή εισέρχεται στο ανώτερο 
πεπτικό σύστημα, κινητοποιούνται ενδοκρινείς και 
νευρολογικοί μηχανισμοί που διεγείρουν την πα-
ραγωγή γαστρικού οξέος, τη γαστρική κένωση, την 
εξωκρινή παγκρεατική έκκριση και την κινητικότητα 
του γαστρεντερικού σωλήνα. Διάφορα γαστρεντερικά 
πεπτίδια δρουν τοπικά επιταχύνοντας τη διακίνηση 
των τροφών κατά μήκος του πεπτικού σωλήνα, όπως 
η γκρελίνη, συντελώντας στη μη επίτευξη κορεσμού 
και τη συνέχιση πρόσληψης τροφής. Αντιθέτως, άλλα 
πεπτίδια δρουν αντισταθμιστικά, επιβραδύνοντας 
την εντερική μετακίνηση των χυλών, εξασφαλίζοντας 
έτσι την εντερική απορρόφηση θρεπτικών ουσιών και 
προάγοντας τον κορεσμό, όπως τα PYY και GLP-1.

Εκτός από αυτή την άμεση, βραχυπρόθεσμη ρύθ-
μιση πρόσληψης τροφής, πεπτίδια παραγόμενα 
στον λιπώδη ιστό και το πάγκρεας, όπως η λεπτίνη, η 
αδιπονεκτίνη και η ινσουλίνη, μεταβάλλουν τη συγκέ-
ντρωσή τους ανάλογα με το ενεργειακό ισοζύγιο του 
οργανισμού και μακροπρόθεσμα διαμορφώνουν την 
πρόσληψη τροφής και την ενεργειακή κατανάλωση 
επιδρώντας σε ειδικούς υποθαλαμικούς νευρώνες.

Στο όλο σύστημα συμμετέχουν επίσης οι αισθήσεις 
(ιδίως όσφρηση, όραση, γεύση), κοινωνικοί και ψυχο-
λογικοί παράγοντες.

Παρά την ολοένα αυξανόμενη γνώση και κατανόηση 
των ρυθμιστικών μηχανισμών της ενεργειακής ομοιο-
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στασίας, πολλά ακόμη ερωτήματα μένουν αναπάντητα 
σε σχέση με την αποτελεσματική καταπολέμηση της 
σύγχρονης μάστιγας που λέγεται παχυσαρκία και των 
σοβαρών επιπλοκών της.
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 6.1.8.  Ρύθμιση πρόσληψης τροφής και 
ενεργειακής ομοιοστασίας σε διαβητικούς 
ασθενείς 
Ν. Κατσίκη , Δ. Καραμήτσος

Τα πεπτίδια ρύθμισης πρόσληψης τροφής και ενεργει-
ακής ομοιοστασίας συμβάλλουν στον μακροχρόνιο 
καθορισμό του σωματικού βάρους και της κατανομής 
του λίπους. Διαταραχές των επιπέδων τους συχνά ευ-
θύνονται για την εμφάνιση παχυσαρκίας, και αντίστα-
σης στην ινσουλίνη. Τέλος, ο συνδυασμός της παχυ-
σαρκίας με αντίσταση στην ινσουλίνη οδηγεί στην 
εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη, ιδίως αν συνυπάρχει 
κάποια γονιδιακή διαταραχή που μειώνει την ινσουλι-
νική εφεδρεία.1

Λεπτίνη

Η λεπτίνη δρα απευθείας στα Β κύτταρα του παγκρέ-
ατος αναστέλλοντας τη βιοσύνθεση και έκκριση 
ινσουλίνης, κυρίως μέσω καταστολής της έκφρασης 
του γονιδίου της προπροϊνσουλίνης.2 Στους περιφερι-
κούς ιστούς διεγείρει την πρόσληψη και κατανάλωση 
της γλυκόζης3 και την ηπατική γλυκονεογένεση, ενώ 
εμποδίζει τη γλυκογονόλυση.4 Θεωρείται, λοιπόν, ότι 
συμβάλλει στον μακροχρόνιο έλεγχο της έκκρισης 
ινσουλίνης, προσαρμόζοντάς την στα υπάρχοντα 
αποθέματα σωματικού λίπους.2 Η ινσουλίνη διεγείρει 
τη βιοσύνθεση και έκκριση λεπτίνης από τον λιπώδη 
ιστό, ασκώντας με αυτόν τον τρόπο αρνητική παλίν-
δρομη ρύθμιση («λιπο-ινσουλινικός άξονας»).

Τα επίπεδα λεπτίνης στους διαβητικούς ασθενείς 
ποικίλλουν, κυρίως ανάλογα με τον τύπο του διαβήτη, 
το φύλο και το σωματικό βάρος.5 Οι ασθενείς με ΣΔ 
τύπου 1 παρουσιάζουν υπολεπτιναιμία,6 ενώ οι γυναί-
κες, ακόμη και μετά την εμμηνόπαυση, έχουν υψηλό-
τερα επίπεδα της ορμόνης σε σχέση με τους άντρες.7 
Η πλειονότητα των παχύσαρκων διαβητικών ατόμων 
παρουσιάζει υπερλεπτιναιμία λόγω αντίστασης στη 
δράση της. Ωστόσο, στους διαβητικούς τύπου 2 και 
η αντιδιαβητική θεραπεία επηρεάζει τα επίπεδα της 
ορμόνης, καθώς έχει βρεθεί ότι οι σουλφονυλουρίες8 
και η ινσουλινοθεραπεία9 μπορεί να τα αυξήσουν.

Αδιπονεκτίνη

Η αδιπονεκτίνη κυκλοφορεί στο πλάσμα σε υψηλά 
επίπεδα και παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση με την 
παχυσαρκία και την αντίσταση στην ινσουλίνη.10 Έχει 
παρατηρηθεί ότι αυξάνει την ευαισθησία στην ινσου-
λίνη και διεγείρει την πρόσληψη γλυκόζης από το 
ήπαρ, τον καταβολισμό των λιπιδίων και την οξείδωση 
των λιπαρών οξέων.11 Ακόμη θεωρείται προγνωστικός 

παράγοντας εμφάνισης διαβήτη12 και δείκτης καρδιαγ-
γειακού κινδύνου στους διαβητικούς.13

Τα επίπεδα της ορμόνης στο πλάσμα των διαβη-
τικών ασθενών είναι χαμηλά σε σχέση με των υγιών 
ατόμων14 και παρουσιάζουν αρνητική συσχέτιση με 
τα επίπεδα μεταγευματικής γλυκόζης και γλυκόζης 
νηστείας.15 Η θεραπεία με θειαζολιδινεδιόνες οδη-
γεί σε αύξηση της κυκλοφορούσας αδιπονεκτίνης,16 
μηχανισμός που εν μέρει συμβάλλει στην ινσουλινο-
ευαισθητοποιό δράση αυτών των υπογλυκαιμικών 
παραγόντων.17

Γκρελίνη

Η επίδραση της γκρελίνης στην έκκριση ινσουλίνης 
δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως, καθώς σε ορισμένες 
μελέτες παρουσιάζει διεγερτική18 και σε άλλες ανα-
σταλτική δράση.19 Αντίθετα, η ινσουλίνη δρα πάντα 
κατασταλτικά στην απελευθέρωση γκρελίνης στην 
περιφέρεια, όπως παρατηρείται σε άτομα που έχουν 
ΣΔ τύπου 1 και υποβάλλονται σε ινσουλινοθεραπεία.20

Τα επίπεδα γκρελίνης στο πλάσμα είναι ελαττωμέ-
να στους διαβητικούς ασθενείς τύπου 2 και ιδίως σε 
όσους είναι συγχρόνως υπέρβαροι ή παρουσιάζουν 
πτωχό γλυκαιμικό έλεγχο.21 Μάλιστα, έχει διατυπωθεί 
η υπόθεση ότι στους διαβητικούς ασθενείς η χαμηλή 
συγκέντρωση της ορμόνης αποτελεί παράγοντα κιν-
δύνου για την ανάπτυξη μικρο- και μακροαγγειακών 
επιπλοκών.22

Νευροπεπτίδιο Υ ( ΝΡΥ)

Σε διαβητικά πειραματόζωα παρατηρείται υποθαλα-
μική δυσλειτουργία που σχετίζεται με την εμφάνιση 
υπογονιμότητας και υπερέκκρισης αυξητικής ορμό-
νης.23 Επιπλέον, τα επίπεδα NPY στο πλάσμα διαβη-
τικών ασθενών τύπου 2 είναι αυξημένα σε σχέση με 
τα επίπεδα που έχουν υγιείς μάρτυρες.24 Πρόσφατα 
διαπιστώθηκε συσχέτιση μεταξύ του γονιδίου NPY2R 
και της εμφάνισης ΣΔ τύπου 2.25

Παγκρεατικό πολυπεπτίδιο (ΡΡ)

Τα επίπεδα του ΡΡ στο πλάσμα διαβητικών ασθενών 
τόσο τύπου 1 όσο και τύπου 2 είναι χαμηλότερα σε 
σχέση με των υγιών ατόμων, ενώ και η έκκριση του πε-
πτιδίου ως απάντηση στη λήψη τροφής είναι μειωμέ-
νη.26,27 Η τελευταία χαρακτηρίζει κυρίως τη διαβητική 
νευροπάθεια και αποδίδεται στη δυσλειτουργία του 
παρασυμπαθητικού συστήματος.28

Χολοκυστοκινίνη (CCK)

Τόσο η συγκέντρωση της CCK στο πλάσμα διαβητικών 
ασθενών τύπου 2 όσο και η έκκρισή της μεταγευμα-
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τικά είναι ελαττωμένη.29,30 Η μεταγευματική απάντη-
ση της ορμόνης φαίνεται να επηρεάζεται από την 
παρουσία διαβητικής νευροπάθειας του αυτόνομου 
νευρικού συστήματος, καθώς έχει βρεθεί αυξημένη σε 
διαβητικούς με αυτόνομη νευροπάθεια.28

Μεταλλάξεις και πολυμορφισμοί στα γονίδια των 
υποδοχέων της CCK1 και CCK2 έχουν συσχετιστεί με 
την εμφάνιση διαβήτη τύπου 2 και παχυσαρκίας.31,32,33

Έχει διαπιστωθεί ότι η χορήγηση χολοκυστοκινίνης 
σε διαβητικούς ασθενείς τύπου 2 προκαλεί άμεση 
διέγερση της μεταγευματικής έκκρισης ινσουλίνης, 
η οποία μειώνει τη μεταγευματική υπεργλυκαιμία, 
ενώ δεν επηρεάζει τα επίπεδα ινσουλίνης νηστείας.34 
Ωστόσο, σε άλλες μελέτες δεν παρατηρήθηκε ανάλο-
γη δράση της ορμόνης.35

Σε πειραματικά μοντέλα διαβήτη τύπου 1, η χρόνια 
χορήγηση CCK αύξησε τον πολλαπλασιασμό των Β 
κυττάρων, ενώ δεν προκάλεσε αντίστοιχη επίδραση 
στα πειραματόζωα με ΣΔ τύπου 2.36

Γλουκαγονόμορφο πεπτίδιο 1 (GLP-1)

Στα άτομα με ΣΔ τύπου 2 η μεταγευματική έκκρι-
ση του GLP-1 είναι ελαττωμένη ή μπορεί ακόμη και 
να απουσιάζει.37,38 Αλλά και οι ασθενείς με διαβήτη 
τύπου 1 παρουσιάζουν διαταραχή στο φαινόμενο της 
ινκρετίνης.39 Σε άτομα που εμφανίζουν διαταραγμένη 
ανοχή στη γλυκόζη, η μεταγευματική έκκριση GLP-1 
κυμαίνεται μεταξύ διαβητικών και υγιών ατόμων.38

Έχει παρατηρηθεί ότι τόσο σε διαβητικούς ασθενείς 
τύπου 1 και 2 όσο και σε υγιή άτομα, η μεταγευματική 
έκκριση ινκρετινών αυξάνεται σημαντικά μετά την 
κατανάλωση μεγάλων γευμάτων σε σχέση με μικρά.40

Η ενδοφλέβια χορήγηση της ορμόνης σε διαβητι-
κούς ασθενείς τύπου 2 διεγείρει την έκκριση ινσου-
λίνης και ομαλοποιεί τόσο τη μεταγευματική όσο και 
τη γλυκόζη νηστείας.41 Τελευταία παρασκευάσθηκαν 
αντιδιαβητικοί παράγοντες που είναι ανάλογα του 
GLP-1 και αναστολείς του ενζύμου DPP-IV σε μια 
προσπάθεια ενίσχυσης του φαινομένου της ινκρετίνης 
και βελτίωσης του  γλυκαιμικού ελέγχου στους διαβη-
τικούς ασθενείς τύπου 2.42,43 (βλέπε  και κεφ. 1.4 και 
6.2.1)

Τα περισσότερα άτομα με ΣΔ τύπου 2 (> 80%) είναι 
υπέρβαρα ήδη κατά τη διάγνωση της νόσου. Περαιτέ-
ρω αύξηση του σωματικού βάρους αποτελεί τον κανό-
να, καθώς η χρήση των περισσότερων αντιδιαβητικών 
δισκίων (πλην της μετφορμίνης), αλλά και της ινσουλί-
νης, συνοδεύεται από μια τέτοια εξέλιξη.45 Η αύξηση 
του βάρους των διαβητικών ατόμων με την καλύτερη 
ρύθμιση της γλυκαιμίας έχει μεν ορισμένες  εύλογες 
εξηγήσεις, αλλά αξίζει και ερευνητικού ελέγχου για 
εξακρίβωση πιθανών μηχανισμών πέραν των οφθαλ-

μοφανών, που είναι η κατάργηση της αφυδάτωσης, η 
διακοπή της γλυκοζουρίας και η διακοπή του υπερκα-
ταβολισμού λιπών και πρωτεϊνών.

Η σε βάθος κατανόηση των μηχανισμών ρύθμισης 
της πρόσληψης τροφής και των διαταραχών τους που 
παρατηρούνται στον σακχαρώδη διαβήτη δύναται να 
συμβάλει στην ανακάλυψη νέων, πιο αποτελεσματι-
κών και εξειδικευμένων φαρμακευτικών παραγόντων 
για την αντιμετώπιση τόσο της υπεργλυκαιμίας όσο 
και της συχνά συνυπάρχουσας παχυσαρκίας.
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6.2 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 6.2.1  Φαρμακευτική θεραπεία με δισκία 
Φ. Ηλιάδης, Δ. Καραμήτσος

Τα από του στόματος υπογλυκαιμικά φάρμακα χρησι-
μοποιούνται στις περιπτώσεις ΣΔ τύπου 2. Μπορούν 
να διαιρεθούν σε αυτά που αυξάνουν την έκκριση της 
ινσουλίνης (εκκριταγωγά), σε αυτά που ελαττώνουν 
την αντίσταση στην ινσουλίνη (ευαισθητοποιητές της 
ινσουλίνης) και, τέλος, σε αυτά που ελαττώνουν τον 
ρυθμό εισόδου της γλυκόζης από τον γαστρεντερικό 
σωλήνα (αναστολείς α-γλυκοσιδασών) (σχήμα 6.2.1.1). 

 Εκκριταγωγά της ινσουλίνης
Στα εκκριταγωγά της ινσουλίνης ανήκουν οι σουλφο-
νυλουρίες και τα μη σουλφονυλουρικά εκκριταγωγά 
(ρεπαγλινίδη και νατεγλινίδη).

  Σουλφονυλουρίες
Η υπογλυκαιμική δράση ορισμένων σουλφοναμιδικών 
παραγώγων είχε παρατηρηθεί από το 1930. Ο Jambon 
και  συν. παρατήρησαν ότι ορισμένοι ασθενείς που 
θεραπεύονταν για τυφοειδή πυρετό με ένα παράγωγο 
της σουλφοδιαζίνης, το 254RP, εμφάνισαν  υπογλυ-
καιμία.1  Ανατέθηκε στον καθηγητή  Φυσιολογίας του 
Montpellier,  τον Auguste Loumbatier να ερευνήσει τη 

δράση του. Στη διάρκεια του Β΄Παγκοσμίου πολέμου 
ο Loumbatier εργαζόμενος σε μία σοφίτα της Ιατρικής 
σχολής του Montpellier, μελέτησε τις υπογλυκαιμικές 
ιδιότητες των σουλφονυλουριών σε πειραματόζωα και 
απέδειξε ότι δρουν μόνο όταν υπάρχει το πάγκρεας.2 

Από το 1955 άρχισε η κλινική χρησιμοποίηση των 
σουλφονυλουριών με πρώτη ουσία την καρβουτα-
μίδη. Η καρβουταμίδη είχε σε σημαντικό ποσοστό 
αιματολογικές ανεπιθύμητες ενέργειες και αντικατα-
στάθηκε σύντομα από την τολβουταμίδη. Αργότερα 
κυκλοφόρησαν η χλωροπροπαμίδη, η ακετοεξαμίδη, 
η τολαζαμίδη καθώς και η γλιμιδίνη, που ανήκει στις 
σουλφαπυριμιδίνες. Οι παραπάνω σουλφονυλουρίες 
αναφέρονται ως σουλφονυλουρίες πρώτης γενεάς, 
σε αντιδιαστολή προς τις σουλφονυλουρίες δεύτερης 
γενεάς, στις οποίες υπάγονται η γλιβενκλαμίδη, η 
γλιπιζίδη, η γλικλαζίδη και η γλιμεπιρίδη. Οι τελευταί-
ες, που κυκλοφόρησαν μετά το 1969, είναι δραστι-
κές σε πολύ μικρότερες δόσεις, δεν έχουν ιδιαίτερα 
δραστικά μεταβολικά παράγωγα, δεν εμφανίζουν 
ισχυρές αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και έχουν 
μικρότερο ποσοστό ανεπιθύμητων ενεργειών, εκτός 
από την υπογλυκαιμία. Χορηγούμενες πάντοτε στη 
μέγιστή τους δόση δεν εμφανίζουν ισχυρότερη δράση 
από τη χλωροπροπαμίδη στη μέγιστη δόση των 375 
mg (ενάμισι δισκίο) το 24ωρο. Ωστόσο η χρήση της 
χλωροπροπαμίδης έχει περιοριστεί πολύ τα τελευταία 
χρόνια. Στην Ελλάδα, οι σουλφονυλουρίες που χρησι-
μοποιούνται σήμερα είναι η γλιβενκλαμίδη, η γλικλαζί-
ζη και η γλιμεπυρίδη.

Χημική σύσταση

Η χημική σύσταση των κυριότερων σουλφονυλουριών 
φαίνεται στο σχήμα 6.2.1.2. 

Το ενεργό υπογλυκαιμικό τμήμα των σουλφονυλου-
ριών συνίσταται σε μία σουλφονυλική ομάδα συνδεδε-
μένη με ουρεΐδη, όπως φαίνεται στο σχήμα 6.2.1.3. 

Απορρόφηση, μεταβολισμός, απέκκριση

Οι σουλφονυλουρίες απορροφώνται πλήρως ή εν 
μέρει από τον γαστρεντερικό σωλήνα και μεταβολί-
ζονται στο ήπαρ σε διαφορετικές αναλογίες για κάθε 
σκεύασμα. Μετατρέπονται στο ήπαρ σε δραστικούς 
ή αδρανείς μεταβολίτες, από τους οποίους ορισμένοι 
αποβάλλονται με τη νεφρική λειτουργία. Σε ηπατική 
ανεπάρκεια καθυστερεί ο μεταβολισμός των σουλφο-
νυλουριών και το ίδιο συμβαίνει και στη μεγάλη ηλικία. 
Σε νεφρική ανεπάρκεια αυξάνει η δραστικότητα των 
σουλφονυλουριών, γιατί καθυστερεί η αποβολή τους ή 
η αποβολή δραστικών μεταβολιτών.3,4

 Ορισμένα σκευάσματα απορροφώνται καλύτερα 
όταν λαμβάνονται με άδειο στομάχι, π.χ. 30 min προ 
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γενεάς συνοψίζεται στον πίνακα 6.2.1.1.
 Ειδικότερα για την κάθε σουλφονυλουρία δεύτερης 

γενεάς ισχύουν τα παρακάτω.3

 Γλιβενκλαμίδη. Απορροφάται ατελώς από τον 
γαστρεντερικό σωλήνα, αλλά ασκεί έντονη υπογλυκαι-
μική δράση. Η χορήγηση από το στόμα είναι περισσό-
τερο δραστική από την ενδοφλέβια και υποστηρίζεται 
ότι διεγείρει τον γαστροδωδεκαδακτυλικό παράγοντα, 
ο οποίος αυξάνει την έκκριση της ινσουλίνης από τα 
Β κύτταρα του παγκρέατος. Μεταβολίζεται στο ήπαρ 
σε τρεις κυρίως μεταβολίτες, εκ των οποίων ο ένας 
(4-OHGlib) διατηρεί το 15% της δραστικότητας του 
μητρικού φαρμάκου. Περίπου 50% της γλιβενκλαμίδης 
αποβάλλεται στα κόπρανα και το υπόλοιπο αποβάλλε-
ται στα ούρα ως 4-OHGlib (36%), 3-OHGlib (9%), άλλοι 

φαγητού.5 Όλες οι σουλφονυλουρίες δεσμεύονται 
από τις πρωτεΐνες του πλάσματος, και κυρίως από τις 
λευκωματίνες. Οι σουλφονυλουρίες πρώτης γενεάς 
συνδέονταν με τις λευκωματίνες με ιοντική δέσμευση, 
ενώ οι σουλφονυλουρίες δεύτερης γενεάς συνδέονται 
με μη ιοντική δέσμευση.6,7

   Οι σουλφονυλουρίες πρώτης γενεάς επηρεάζονταν 
από τη συγχορήγηση άλλων φαρμάκων, και το αντίθε-
το, εφόσον δεσμεύονταν από τις λευκωματίνες στην 
ίδια θέση. Ωστόσο υπάρχουν και γενετικοί λόγοι που 
καθορίζουν τα επίπεδα των σουλφονυλουριών στο 
πλάσμα και τη δραστικότητά τους. Η απορρόφησή 
τους επιβραδύνεται από την ηλικία, τη γαστροπάρεση, 
την υπεργλυκαιμία και την παρουσία τροφής.8-10

 Ο μεταβολισμός των σουλφονυλουριών δεύτερης 
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σχήμα 6.2.1.2 οι χημικοί τύποι από διάφορες σουλφονυλουρίες.

σχήμα 6.2.1.1 τα διαθέσιμα υπογλυκαιμικά δισκία μειώνουν την υπεργλυκαιμία δρώντας με διαφορετικό τρόπο.
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μεταβολίτες 2% και σε μικρό ποσοστό ως γλιβενκλαμί-
δη (3%).11 Έχει  χρόνο ημίσειας ζωής 2-3 ώρες και διάρ-
κεια ζωής 12-24 ώρες. Χορηγείται σε μικρές δόσεις 
εφάπαξ, ενώ σε μεγάλες δόσεις δύο φορές το 24ωρο.

 Γλιπιζίδη. Απορροφάται σχεδόν πλήρως από τον 
γαστρεντερικό σωλήνα και μεταβολίζεται στο ήπαρ σε 
αρκετά αδρανή προϊόντα που αποβάλλονται κυρίως 
με τα ούρα. Περίπου το 60%, της από του στόματος 
δόσης αποβάλλεται με τα ούρα ως 4-υδροξυ-γλιπιζί-
δη, 15% ως 3-υδροξυ-γλιπιζίδη, 2% ως N-BAAB-C και 
5% ως αναλλοίωτο φάρμακο. Περίπου 12% αποβάλλε-
ται με τα κόπρανα. Από τους παραπάνω μεταβολίτες, 
μόνο ο  N-BAAB-C διατηρεί το 1/20 της υπογλυκαιμι-
κής δράσης της γλιπιζίδης.11 Έχει χρόνο ημίσειας ζωής 
3-4 ώρες και διάρκεια δράσης 10-18 ώρες. Θεωρείται 
αρκετά ασφαλής σε ηλικιωμένους ασθενείς. Πιθανόν 
δεν είναι τόσο δραστική σουλφονυλουρία όσο η γλι-
βενκλαμίδη. Λόγω της φθηνής κοστολόγησής του, το 
φάρμακο δεν κυκλοφορεί πλέον στη χώρα μας.

 Γλικλαζίδη. Απορροφάται πλήρως από τον γαστρε-
ντερικό σωλήνα. Μεταβολίζεται στο ήπαρ σε τουλά-
χιστον επτά αδρανείς μεταβολίτες. Αποβάλλεται κατά 
70% με τα ούρα και κατά 20% με τα κόπρανα.11 Έχει 
χρόνο ημίσειας ζωής στο πλάσμα 10 ώρες. Έχει ασθε-
νέστερη δράση από τη γλιβενκλαμίδη. 

 Επιπρόσθετες δράσεις της γλικλαζίδης αναφέρονται 
στον πηκτικό μηχανισμό του αίματος. Υποστηρίζεται 
ότι έχει αντιαιμοπεταλιακή δράση (παρεμποδίζει την 
προσκόλληση και τη συγκόλληση των αιμοπεταλί-
ων), αυξάνει την ελευθέρωση του ενεργοποιητή του 
πλασμινογόνου από το τοίχωμα των αγγείων και ασκεί 
έτσι αντιθρομβωτική δράση σε διάφορα στάδια του 
σχηματισμού θρόμβου.12 

 Έχουν γίνει πολλές μελέτες in vitro και in vivo για 
την αντιθρομβωτική δράση της γλικλαζίδης και αρκε-
τές κλινικές εργασίες.13-15 Στην κυριότερη από αυτές, 
χορηγήθηκε η γλικλαζίδη σε μία από δύο όμοιες 
ομάδες διαβητικών από άποψη ηλικίας και διάρκειας 
διαβήτη και διαπιστώθηκε, τρία χρόνια αργότερα, ότι 
παρά την ίδια μεταβολική κατάσταση των ασθενών 
των δύο ομάδων, η αμφιβληστροειδοπάθεια είχε 
χειροτερεύσει λιγότερο στην ομάδα της γλικλαζίδης. 
Οι παρατηρήσεις αυτές χρειάζονται επιβεβαίωση και 
δεν είναι απόλυτα αποδεκτές, γιατί είναι γνωστό ότι 
στον αρρύθμιστο διαβήτη υπάρχει αυξημένη συγκολ-
λητικότητα των αιμοπεταλίων που επανέρχεται στο 
φυσιολογικό με τη ρύθμιση του διαβήτη, ασχέτως του 
τρόπου με τον οποίο επιτεύχθηκε η τελευταία.16

Γλιμεπιρίδη. Κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το 1998 
και είναι η νεότερη των σουλφονυλουριών. Μετά τη 
χορήγησή της από το στόμα απορροφάται πλήρως 
και ταχέως από τον γαστρεντερικό σωλήνα εντός 
μίας ώρας και η αιχμή συγκέντρωσής της στο πλάσμα 
επιτυγχάνεται μετά 2-3 ώρες.17 Η απορρόφησή της 
είναι δοσοεξαρτώμενη και δεν επηρεάζεται σημαντικά 
από το γεύμα. Συνδέεται με τις πρωτεΐνες του πλά-
σματος σε ποσοστό 99%. Μεταβολίζεται στο ήπαρ με 
οξειδωτικούς μηχανισμούς σε δύο μεταβολίτες, τον Μ1 
(ιδρού-γλιμεπιρίδη) και τον Μ2 (καρβοξυ-γλιμεπιρίδη). 
Ο Μ1 παρουσιάζει το 1/3 της υπογλυκαιμικής δράσης 
της γλιμεπιρίδης. Η απέκκρισή της γίνεται κατά 58% 
στα ούρα (κυρίως ο Μ1) και κατά 42% στα κόπρανα 
(κυρίως ο Μ2).18 Ο χρόνος ημίσειας ζωής της είναι 5-9 
ώρες και η διάρκεια δράσης της διατηρείται για 24 
ώρες.17 Έτσι συνιστάται να λαμβάνεται σε μία δόση το 
24ωρο, αν και παρατηρήθηκε σε μία μελέτη καλύτερη 
δραστικότητά της με χορήγηση ανά 12 ώρες.19  Οι συγ-
γραφείς του παρόντος κεφαλαίου τη χρησιμοποιούν 
σε δύο δόσεις το 24ωρο.
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σχήμα �.�.1.� Χημικός τύπος των σουλφονυλουριών.

πίνακας 6.2.1.1. Μεταβολισμός και στοιχεία φαρμακοκινητικής των σουλφονυλουριών δεύτερης 
γενεάς. (XHZ = Χρόνος ημίσειας Ζωής).

γλιβενκλαμίδη γλιπιζίδη γλικλαζίδη γλιμεπιρίδη

               Χ.η.Ζ. �-� h �-� h 10 h �-� h

Διάρκεια  δράσης �� h 10-1� h �� h �� h

Μεταβολισμός ηπατικός ηπατικός ηπατικός ηπατικός

Μεταβολίτες
αδρανείς 
και  ασθενώς  
δραστικοί

αδρανείς αδρανείς
αδρανείς 
και  ασθενώς  
δραστικοί

απέκκριση
Νεφρά  �0 %          
Χολή     �0 %

Νεφρά  �� %          
Χολή     1� %

Νεφρά  �0 %          
Χολή     �0 %

Νεφρά  �0 %          
Χολή     �0 %
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τα, έχει στην κυτταροπλασματική της επιφάνεια ξεχω-
ριστές θέσεις  σύνδεσης τόσο για σουλφονυλουρίες 
(S) και μη σουλφονυλουρικά  εκκριταγωγά (B),  όσο και 
για ATP και ADP (N).31-33  Η σύνδεση των σουλφονυλου-
ριών με την υπομονάδα SUR-1 προκαλεί κλείσιμο  των 
KATP διαύλων. Έτσι αποτρέπεται η απώλεια Κ+ από το 
Β κύτταρο με  αποτέλεσμα την εκπόλωση της κυττα-
ρικής μεμβράνης που, με τη σειρά  της, προκαλεί το 
άνοιγμα μεμβρανικών διαύλων ασβεστίου και είσοδο 
Ca2+  μέσα στο κύτταρο. Η αύξηση του κυτταροπλα-
σματικού ασβεστίου  πυροδοτεί τη μετακίνηση και 
εξωκύττωση των εκκριτικών κοκκίων της ινσουλίνης 
(σχήμα  6.2.1.5). 

Η οξεία διέγερση της έκκρισης της ινσουλίνης συνο-
δεύεται από μορφολογικές αλλοιώσεις των Β κυττά-
ρων, όπως ελάττωση της κοκκίωσης και απώλεια του 
ψευδαργύρου. Ύστερα από λίγες ώρες, τα φαινόμενα 
αυτά ακολουθούνται από αυξητικές μεταβολές στο 
αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο και στη συσκευή Golgi.

Οι διάφορες σουλφονυλουρίες, αν και έχουν τον 
ίδιο μηχανισμό δράσης, παρουσιάζουν επιμέρους 
διαφορές που αφορούν στο σημείο σύνδεσης με τον 
σουλφονυλουρικό υποδοχέα, την ταχύτητα σύνδεσης 
και αποσύνδεσης από τον σουλφονυλουρικό υποδο-
χέα αλλά και στη δραστικότητά τους.27-29,34,35

Οι περισσότερες σουλφονυλουρίες  συνδέονται με 
μία πρωτεΐνη 140-KDa του σουλφονυλουρικού υποδο-
χέα. Η  γλιμεπιρίδη φαίνεται ότι συνδέεται σε διαφο-
ρετική θέση, που είναι μία πρωτεΐνη 65-KDa.36 Διαφο-
ροποιείται, λοιπόν, σε μοριακό επίπεδο και έτσι επιδρά 
διαφορετικά στον μηχανισμό έκκρισης της ινσουλίνης. 
Συνδέεται 2-3 φορές πιο γρήγορα και αποσυνδέεται 
8-9 φορές ταχύτερα από τον υποδοχέα των σουλφονυ-
λουριών, σε σχέση με τη γλιβενκλαμίδη, έχοντας ταυ-
τόχρονα υψηλότερο ρυθμό σύνδεσης-αποσύνδεσης 

Μηχανισμός δράσης σουλφονυλουριών

Οι σουλφονυλουρίες διεγείρουν την έκκριση ινσουλί-
νης από τα Β κύτταρα των νησιδίων του παγκρέατος. 
Η ικανότητα αυτή των σουλφονυλουριών έχει δειχθεί 
τόσο in vitro όσο και in vivo.20,21 Θα πρέπει να τονιστεί 
ότι τα φάρμακα αυτά αυξάνουν την έκκριση της ήδη 
παραχθείσας  ινσουλίνης και όχι τη σύνθεση νέας 
ινσουλίνης. Η κύρια δράσης τους είναι  η αύξηση της 
2ης φάσης της έκκρισης της ινσουλίνης, ενώ διεγείρουν 
την  έκκριση ακόμη και σε επίπεδα γλυκόζης που 
φυσιολογικά δεν προκαλούν  διέγερση της έκκρισης 
(< 90 mg/dl).22 Το γεγονός αυτό αυξάνει την  πιθανό-
τητα εμφάνισης καθυστερημένης μεταγευματικής 
υπογλυκαιμίας και  υπογλυκαιμίας νηστείας. Δεν 
φαίνεται, όμως, να αποκαθιστούν τη  χαρακτηριστι-
κή διαταραχή της 1ης φάσης της έκκρισης,23,24 αν και 
υπάρχουν  κάποιες μελέτες που συνηγορούν υπέρ του 
αντιθέτου.25,26 

 Ο μηχανισμός δράσης των σουλφονυλουριών, με 
μικρές διαφορές, είναι κοινός για όλες τις φαρμακευτι-
κές μορφές τους. Δρουν προκαλώντας το κλείσιμο των 
ATP-ευαίσθητων διαύλων Καλίου που βρίσκονται στην 
κυτταρική μεμβράνη του Β κυττάρου (σχήμα 6.2.1.4). 
27-30 

Ο ATP-ευαίσθητος δίαυλος Καλίου (KATP δίαυλος) 
είναι ένα οκταμερές σύμπλοκο που συγκροτείται από 
δύο διαφορετικούς τύπους υπομονάδων, τις Kir-6.2 
και τις SUR-1 υπομονάδες. Κάθε δίαυλος αποτελείται 
από τέσσερις υπομονάδες Kir-6.2 που σχηματίζουν τον  
εσωτερικό πόρο διαμέσου του οποίου το Κ+ μεταφέρε-
ται από το  ενδοκυττάριο στο εξωκυττάριο διαμέρισμα 
και από τέσσερις υπομονάδες  SUR-1, που βρίσκονται 
σε άμεση επαφή με τις Kir-6.2 και ρυθμίζουν το άνοιγ-
μα  και το κλείσιμο του διαύλου. Η κάθε υπομονάδα  
SUR-1, που αποτελείται από 17 διαμεμβρανικά τμήμα-

σχήμα 6.2.1.4. Δομή του ATP-ευαίσθητου διαύλου Καλίου (KATP). 
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με τον υποδοχέα.37 Έτσι αναφέρεται ότι η γλιμεπιρίδη 
προκαλεί λιγότερη έκκριση ινσουλίνης και λιγότερα 
υπογλυκαιμικά επεισόδια.35 Όμως, σχετικά πρόσφατες 
παρατηρήσεις αμφισβητούν την ύπαρξη διαφορετικής 
θέσης σύνδεσης της γλιμεπιρίδης.38

Για να δράσουν οι σουλφονυλουρίες, απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι να υπάρχουν λειτουργικώς ικανά Β 
κύτταρα. Γι’ αυτό και οι ουσίες αυτές δεν δρουν όταν 
δεν υπάρχει πάγκρεας, καθώς και στον ΣΔ τύπου 1.39

Ο μη θεραπευμένος ασθενής με ΣΔ τύπου 2 έχει 
αυξημένη την τιμή της γλυκόζης νηστείας καθώς και 
αυξημένη γλυκόζη μετά τα γεύματα, σε συνδυασμό με 
χαμηλά επίπεδα ινσουλίνης για το ύψος της γλυκαιμί-
ας. Σύμφωνα με παλαιότερες παρατηρήσεις, η έναρξη 
της θεραπείας με σουλφονυλουρίες  ελαττώνει τη 
γλυκόζη και αυξάνει την ινσουλίνη σε υψηλότερα επί-
πεδα  από αυτά που υπήρχαν πριν από τη θεραπεία. 
Κατά τη διάρκεια μηνών παρακολούθησης και ενώ η 
αποτελεσματικότητα των σουλφονυλουριών  στη μεί-
ωση της γλυκόζης αίματος διατηρείται, τα επίπεδα της 
ινσουλίνης βρίσκονται πλέον σε χαμηλότερα επίπεδα 
από αυτά που είχαν φτάσει αμέσως μετά την έναρξη 
της θεραπείας, αλλά σε υψηλότερα από αυτά που 
υπήρχαν πριν από τη θεραπεία. Η παρατήρηση αυτή 
αποδίδεται στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια χρόνιας 
αγωγής, η μείωση της έκκρισης της ινσουλίνης αντα-
νακλά, μέσω της μείωσης της υπεργλυκαιμίας και της 
μείωσης του φαινομένου της γλυκοτοξικότητας, την 
αύξηση της ινσουλινοευαισθησίας. Έτσι, παρόλο που 
οι σουλφονυλουρίες δεν έχουν άμεση επίδραση στην 
αύξηση της ινσουλινοευαισθησίας,39 προκαλώντας 
μείωση της γλυκόζης και απομάκρυνση του φαινομέ-
νου της γλυκοτοξικότητας,40-45 παρουσιάζουν ευεργετι-
κή επίδραση στη μείωση της ινσουλινοαντίστασης.

Ενώ όλοι συμφωνούν ότι οι σουλφονυλουρίες δρουν 

κυρίως στο πάγκρεας, έχουν περιγραφεί και αρκετές 
εξωπαγκρεατικές επιδράσεις των σουλφονυλουρι-
ών που, ωστόσο, δεν είναι γενικά αποδεκτές. Άλλες 
αφορούν δράσεις στο ήπαρ, άλλες στην έκκριση 
γλυκαγόνης και άλλες στο έντερο.46 Η υπογλυκαιμική 
δράση των σουλφονυλουριών δεν έχει καμία σχέση με 
επίδραση στην έκκριση της γλουκαγόνης σύμφωνα με 
εργασία του Lebovitz και συν.8 Κάποιες από τις επι-
δράσεις των σουλφονυλουριών, που έχουν περιγρα-
φεί, είναι κατά πάσα πιθανότητα δευτεροπαθείς και 
οφείλονται στη βελτίωση της έκκρισης της ινσουλίνης. 
Η γλιπιζίδη και η γλικλαζίδη έχει δειχθεί ότι αυξάνουν 
την ινωδολυτική δραστηριότητα.47

Ενδείξεις χορήγησης σουλφονυλουριών

Οι σουλφονυλουρίες χορηγούνται σε ασθενείς με ΣΔ 
τύπου 2, όταν η δίαιτα μόνη της δεν επαρκεί για τη 
ρύθμιση του διαβήτη, ενώ δεν έχουν θέση στη θερα-
πεία του ΣΔ τύπου 1.

Μπορεί να χορηγηθούν, όμως, παράλληλα με ιν-
σουλίνη σε ηλικιωμένους ασθενείς με ΣΔ τύπου 2. Οι 
σουλφονυλουρίες συνήθως προκαλούν αύξηση του 
σωματικού βάρους, γι’ αυτό δεν πρέπει να αποτελούν 
φάρμακο πρώτης επιλογής στους παχύσαρκους δια-
βητικούς. Είναι δυνατόν να χορηγηθούν δοκιμαστικά, 
για να αντικαταστήσουν την ινσουλίνη σε διαβητικούς 
τύπου 2, που κάνουν θεραπεία με δόσεις μικρότερες 
από 20 U, όχι όμως σε ασθενείς με χαρακτηριστικά ΣΔ 
τύπου 1. Σε πρώτη έναρξη αγωγής με σουλφονυλου-
ρίες προτιμούμε τη γλικλαζίζη ή τη γλιμεπιρίδη, που 
προκαλούν σπανιότερα υπογλυκαιμία σε σύγκριση με 
τη γλιβενκλαμίδη. Σε διαβητικούς που δεν ρυθμίζονται 
με γλικλαζίδη ή γλιμεπιρίδη χορηγούμε τη μέγιστη 
δόση γλιβενκλαμίδης, η οποία είναι μία πολύ ισχυρή 
σουλφονυλουρία.

σχήμα 6.2.1.5. Μηχανισμός έκκρισης ινσουλίνης με την επίδραση εκκριταγωγών.
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Κύηση-Γαλουχία

Γενικά η χορήγηση αντιδιαβητικών δισκίων δεν 
συνιστάται σε κύηση και γαλουχία. Αν και στη διεθνή 
βιβλιογραφία υπάρχουν πολυάριθμες αναφορές για 
επιτυχή έκβαση κυήσεων με χορήγηση γλιβενκλα-
μίδης (περισσότερες από 1.260 αναφορές),55-57 η 
ασφάλεια αυτού του φαρμάκου ιδίως κατά το πρώτο 
τρίμηνο της κύησης δεν έχει τεκμηριωθεί εξαιτίας της 
αδυναμίας διενέργειας καλά σχεδιασμένων μελετών 
σε κυοφορούσες γυναίκες.

Για τις υπόλοιπες σουλφονυλουρίες δεύτερης γενεάς 
δεν υπάρχει ανάλογη εμπειρία. Κατά συνέπεια, από τις 
σουλφονυλουρίες, μόνο η γλιβενκλαμίδη χαρακτηρί-
ζεται ως φάρμακο κλάσης Β, ενώ όλες οι υπόλοιπες ως 
φάρμακα κλάσης C* (στην κλάση C ανήκουν φάρμακα 
που δεν πρέπει να χορηγούνται σε κύηση, εκτός αν το 
προσδοκώμενο όφελος δικαιολογεί τον πιθανό κίνδυ-
νο για το έμβρυο).58

Νοσηλευόμενοι ασθενείς

Οι σουλφονυλουρίες μπορεί να προκαλέσουν παρατε-
ταμένη υπογλυκαιμία σε νοσηλευόμενους ασθενείς με 
μειωμένη πρόσληψη θερμίδων. Τα φάρμακα αυτά δεν 
πρέπει να χορηγούνται σε ασθενείς που δεν σιτίζονται 
ή λαμβάνουν εντερική ή παρεντερική διατροφή.59,60

Σε ασθενείς με σοβαρές λοιμώξεις ή νοσήσεις, όπως, 
για παράραδειγμα, εγκαύματα, παγκρεατίτιδα, εμ-
φράγματα μυοκαρδίου, αγγειακά εγκεφαλικά επεισό-
δια, έχει φανεί ότι ο καλός γλυκαιμικός έλεγχος βελτι-
ώνει σημαντικά την έκβασή τους.59 Επιπλέον, πολλοί 
από αυτούς τους ασθενείς παρουσιάζουν σε άλλοτε 
άλλο βαθμό διαταραχές της νεφρικής, της ηπατικής ή 
και της καρδιακής λειτουργίας. Οι σουλφονυλουρίες, 
μη επιτρέποντας γρήγορες αναπροσαρμογές της δό-

Αντενδείξεις χορήγησης σουλφονυλουριών

Οι σουλφονυλουρίες αντενδείκνυνται σε:

Γνωστή αλλεργία σε σουλφοναμίδες

Κοινό τμήμα στη χημική σύσταση των σουλφονυλου-
ριών ευθύνεται για την αλλεργία αυτή. Στις μέρες μας 
το φαινόμενο είναι σπάνιο.

Ηπατική ανεπάρκεια

Όλες οι σουλφονυλουρίες έχουν ηπατικό μεταβολισμό 
με αποτέλεσμα αν υπάρχει  ηπατική ανεπάρκεια να 
συσσωρεύονται, αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης 
υπογλυκαιμίας. Έχει βρεθεί ότι η σοβαρή ηπατική 
νόσος (κίρρωση, ηπατικές μεταστάσεις) αποτελεί τον 
κύριο αιτιολογικό παράγοντα για 6-7% των υπογλυκαι-
μικών επεισοδίων που εμφανίζονται στους ασθενείς 
που λαμβάνουν γλιβενκλαμίδη.48

Νεφρική ανεπάρκεια

Αν και όλες οι σουλφονυλουρίες έχουν ηπατικό 
μεταβολισμό, η χορήγησή τους σε άτομα με νεφρική 
ανεπάρκεια είναι προβληματική. Τα φάρμακα αυτά 
μεταβολίζονται σε προϊόντα που εξακολουθούν να 
παρουσιάζουν μέτρια ή ασθενή υπογλυκαιμική δράση 
και τα οποία σε μεγάλο βαθμό αποβάλλονται από τους 
νεφρούς.11,18  Έτσι, σε νεφρική ανεπάρκεια συσσωρεύο-
νται δραστικά παράγωγα προκαλώντας υπογλυκαιμίες. 
Ταυτόχρονα στη νεφρική ανεπάρκεια μειώνεται και ο 
μεταβολισμός της ενδογενώς παραγόμενης ινσουλίνης.

Από τους ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 που λαμβάνουν 
γλιβενκλαμίδη και εμφανίζουν υπογλυκαιμία,  20-62% 
έχουν νεφρική δυσλειτουργία.49,50 Μάλιστα οι υπογλυ-
καιμίες μπορεί να είναι παρατεταμένες με διάρκεια 
που μερικές φορές ξεπερνά τις 256 ώρες, ενώ για την 
ανάταξή τους μπορεί να απαιτηθεί συνολικά χορήγη-
ση 2Kg γλυκόζης.51,52

Ακόμη και η γλιμεπιρίδη, που κατά γενική παραδοχή 
προκαλεί λιγότερες υπογλυκαιμίες από τη γλιβενκλα-
μίδη, όταν χορηγηθεί σε ασθενείς με διαταραγμένη 
νεφρική λειτουργία, ακόμη και σε μικρές δόσεις (1 
mg), μπορεί να προκαλέσει παρατεταμένη υπογλυκαι-
μία διάρκειας μεγαλύτερης των 64 ωρών.53

Κατά συνέπεια, από τις σουλφονυλουρίες που είναι 
σήμερα διαθέσιμες στην Ελλάδα (γλιβενκλαμίδη, 
γλικλαζίδη, γλιμεπιρίδη) μόνο η γλικλαζίζη, που με-
ταβολίζεται σε αδρανή προϊόντα, μπορεί να δοθεί με 
σχετική ασφάλεια σε ήπια και μέτρια νεφρική ανεπάρ-
κεια.11  Ωστόσο, θεωρείται φρόνιμο να διακόπτεται η 
χορήγηση σουλφονυλουριών σε τιμές κρεατινίνης > 2 
mg/dl.54

 * Η FDA έχει κατατάξει τα φάρμακα σε πέντε κλάσεις ανάλογα με το 
πόσο επικίνδυνα είναι για το έμβρυο. Κλάση Α: ασφαλή για το έμ-
βρυο, όπως φάνηκε σε μελέτες με κυοφορούσες γυναίκες και η πιθα-
νότητα για βλάβη του εμβρύου είναι ελάχιστη. Κλάση Β: δεν έχουν 
δυσμενή επίδραση στο έμβρυο σε μελέτες με πειραματόζωα, αλλά 
δεν υπάρχουν μελέτες σε κυοφορούσες γυναίκες, ή έχουν δυσμενή 
επίδραση στο έμβρυο σε μελέτες με πειραματόζωα αλλά όχι σε με-
λέτες με κυοφορούσες γυναίκες. Κλάση C: έχουν δυσμενή επίδραση  
στο έμβρυο σε μελέτες με πειραματόζωα, χωρίς όμως να υπάρχουν 
μελέτες σε κυοφορούσες γυναίκες, ή δεν υπάρχουν μελέτες ούτε 
με πειραματόζωα ούτε με εγκύους . Τα φάρμακα χορηγούνται μόνο 
όταν το προσδοκώμενο όφελος δικαιολογεί τον πιθανό κίνδυνο για 
το έμβρυο. Κλάση D: υπάρχει αποδεδειγμένος κίνδυνος για το έμ-
βρυο και η χρησιμοποίηση των φαρμάκων αυτών μπορεί να δικαιο-
λογηθεί μόνο σε επικίνδυνη, για τη ζωή της εγκύου, νόσο, στην οποία 
τα ασφαλέστερα φάρμακα είτε δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, 
είτε δεν είναι δραστικά. Κλάση X: μελέτες σε πειραματόζωα και αν-
θρώπους έχουν δείξει ότι προκαλούν εμβρυϊκές ανωμαλίες ή υπάρχει 
ανάλογη απόδειξη βάσει κλινικής εμπειρίας. Τα φάρμακα αυτά αντεν-
δείκνυνται σε γυναίκες που είναι ή πρόκειται να μείνουν έγκυοι.
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σης τους, δεν παρέχουν την κατάλληλη ευελιξία στην 
επαρκή ρύθμιση των νοσηλευόμενων σακχαροδιαβη-
τικών ασθενών, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
παρουσιάζουν αυξημένες μεταβολικές ανάγκες.59,61 

Επίσης, πολλοί από τους νοσηλευόμενους ασθενείς 
παρουσιάζουν μία ή περισσότερες αντενδείξεις στη 
χορήγησή τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα αντιδια-
βητικά δισκία πρέπει να διακόπτονται και να αρχίζει 
ινσουλινοθεραπεία.

Ιδιαίτερη αναφορά έχει γίνει τα τελευταία χρόνια 
στην επιβλαβή επίδραση των σουλφονυλουριών σε 
ασθενείς με καρδιακή ή εγκεφαλική ισχαιμία. Είναι 
γνωστό ότι δίαυλοι ΚATP υπάρχουν και σε άλλους 
ιστούς εκτός των Β κυττάρων του παγκρέατος.62 Στα 
καρδιακά κύτταρα  οι δίαυλοι έχουν τις ίδιες εσωτε-
ρικές υπομονάδες Kir-6.2, αλλά  διαφορετικές SUR 
υπομονάδες που ονομάζονται SUR-2Α, ενώ στα λεία  
μυϊκά κύτταρα των αγγείων υπάρχουν οι SUR-2Β (σχή-
μα 6.2.1.6).63-65

Ύστερα από μυοκαρδιακή ισχαιμία μικρής διάρ-
κειας, παρατηρείται  διάνοιξη αυτών των διαύλων με 
αποτέλεσμα αυξημένη έξοδο Κ+ και  μειωμένη είσοδο 
Ca2+ μέσα στα μυοκαρδιακά κύτταρα που οδηγεί σε  
μειωμένη διάρκεια του δυναμικού δράσης, μείωση της 
συσταλτικότητας, μειωμένη κατανάλωση ενέργειας 
από το μυοκάρδιο και αγγειοδιαστολή  των στεφανι-
αίων αγγείων. Έτσι, το μυοκάρδιο μεταπίπτοντας σε 
κατάσταση  μειωμένης λειτουργικότητας  μειώνει τις 
μεταβολικές του ανάγκες και  καθίσταται ανθεκτικό-
τερο στις επιδράσεις μιας επερχόμενης σοβαρότερης 
ισχαιμίας. Το φαινόμενο αυτό, που ονομάζεται ισχαιμι-
κό  «preconditioning»,  μπορεί να αποτρέψει την εκτε-
ταμένη νέκρωση μετά το οξύ έμφραγμα του μυοκαρ-
δίου.66 Τα εκκριταγωγά που περιέχουν  βενζαμιδική 

ομάδα (γλιβενκλαμίδη, γλιπιζίδη, γλιμεπιρίδη, ρεπαγλι-
νίδη) και κυρίως η  γλιβενκλαμίδη, επειδή συνδέονται 
τόσο με τις SUR-1 όσο και με τις SUR-2Α και SUR-2Β 
υπομονάδες   προκαλώντας κλείσιμο των ΚATP   διαύλων  
των καρδιακών κυττάρων, θεωρήθηκαν υπεύθυνες για 
την κατάργηση του  ισχαιμικού «preconditioning».67 

Πράγματι, είναι γεγονός ότι σε πολύ υψηλές  συ-
γκεντρώσεις οι σουλφονυλουρίες αυτής της ομάδας 
και κυρίως η γλιβενκλαμίδη, μπορεί να  προκαλέσουν 
σύσπαση των λείων μυϊκών ινών τόσο της καρδιάς 
όσο και  των αγγείων, αλλά θεωρείται απίθανο το 
γεγονός αυτό να έχει ιδιαίτερη  κλινική σημασία, 
όταν τα φάρμακα αυτά χορηγούνται σε θεραπευτικές  
δόσεις. Διάφορες κλινικές μελέτες που έχουν γίνει με 
τη γλιβενκλαμίδη έχουν δώσει αντικρουόμενα αποτε-
λέσματα68-75 και το θέμα αυτό εξακολουθεί να αποτελεί 
σημείο  αντιπαράθεσης.22 Ωστόσο, θεωρείται φρόνιμο 
να αποφεύγεται η χορήγηση αυτών των εκκριταγωγών 
και κυρίως της γλιβενκλαμίδης σε ασθενείς με οξύ 
στεφανιαίο επεισόδιο. Εξάλλου στη στεφανιαία μονά-
δα είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται ευέλικτα 
σχήματα ινσουλινοθεραπείας.

 Τέλος, οι σουλφονυλουρίες πρέπει να διακόπτονται 
το βράδυ πριν από εγχείρηση ή να μη χορηγούνται 
την ημέρα της χειρουργικής επέμβασης. Μετεγχειρη-
τικά επαναχορηγούνται μόνο όταν ο ασθενής είναι σε 
θέση να σιτισθεί από το στόμα και δεν παρουσιάζει 
μετεγχειρητικές επιπλοκές.76-78

Δραστικότητα σουλφονυλουριών

Η δραστικότητα των σουλφονυλουριών διαφέρει από 
σκεύασμα σε σκεύασμα, όταν χορηγούνται σε μικρές 
δόσεις. Στις μέγιστες συνιστώμενες δόσεις δεν υπάρ-

σχήμα 6.2.1.6. η SUR-1 περιέχει δύο θέσεις σύνδεσης: μία για την ομάδα των σουλφονυλουριών και μία για τη βενζαμιδική 
ομάδα. η SUR-�A περιέχει μία μόνο θέση σύνδεσης για τη βενζαμιδική ομάδα.
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χουν ιδιαίτερες διαφορές, αλλά ισχυρότερη θεωρείται 
η γλιβενκλαμίδη.79

 Κατά την εκτίμηση των συγγραφέων οι σουλφο-
νυλουρίες προκαλούν μείωση της HbA1c κατά 1% ή 
και περισσότερο. Οι σουλφονυλουρίες ελαττώνουν 
κατά μέσο όρο την προγευματική τιμή γλυκόζης του 
πλάσματος κατά 50-70 mg και ελαττώνουν την HbA1c 
κατά 0,8-1,7% σύμφωνα με τους Feinglos & Bethel.7

 Η δραστικότητα των σουλφονυλουριών μειώνεται 
με την πάροδο των ετών διάρκειας του διαβήτη, ασχέ-
τως του αν χρησιμοποιήθηκαν νωρίτερα ή όχι.4,80-82

 Οι σουλφονυλουρίες που κυκλοφορούν σήμερα 
στη χώρα μας σε δόση ανά δισκίο και μέγιστη δόση 
εμφανίζονται στον πίνακα 6.2.1.2.

Πάντως οι δόσεις της γλιβενκλαμίδης δεν έχουν 
ουσιωδώς καλύτερο αποτέλεσμα όταν αυξάνονται 
πάνω από τα 10 mg, της γλικλαζίδης όταν αυξάνονται 
πάνω από τα 240 mg, της γλικλαζίζης ελεγχόμενης 
αποδέσμευσης όταν αυξάνονται πάνω από τα 90 mg 
και της γλιμεπιρίδης όταν αυξάνονται πάνω από τα 4 
mg. Ως γενικός κανόνας ισχύει ότι αύξηση της δόσης 
πάνω από το ήμισυ της μέγιστης συνιστώμενης έχει 
πολύ μικρή επίδραση στον γλυκαιμικό έλεγχο, ενώ 
ταυτόχρονα αυξάνει κατά πολύ τον κίνδυνο εμφάνισης 
ανεπιθύμητων ενεργειών (σχήμα 6.2.1.7).83 

Οι φαρμακευτικές εταιρίες αναφέρουν συνήθως 
υψηλότερα όρια για τις μέγιστες δόσεις, χωρίς να έχει 
αποδειχθεί κανένα πλεονέκτημα ή πράγματι ισχυρότε-
ρη δράση με τις δόσεις αυτές. Γενικά μπορεί να λεχθεί 
ότι η διαφοροποίηση των τιμών της γλυκόζης στο πλά-
σμα είναι πολύ μεγαλύτερη, όταν αυξάνονται οι μικρές 
δόσεις των σουλφονυλουριών σε μέτριες, παρά όταν 
πρόκειται για την τελική αύξηση στη μέγιστη δόση 
που χρησιμοποιείται από τους συγγραφείς (15 mg για 
τη γλιβενκλαμίδη, 320 mg για τη γλικλαζίζη, 120 mg 
για τη γλικλαζίδη ελεγχόμενης αποδέσμευσης και 6 
mg για τη γλιμεπιρίδη).

Αποτυχία σουλφονυλουριών

Η αποτυχία στην υπογλυκαιμική δράση των σουλφονυ-
λουριών διακρίνεται σε πρωτοπαθή και δευτεροπαθή. 

Στην πρωτοπαθή αποτυχία οι σουλφονυλουρίες, 
χορηγούμενες ως αρχική θεραπεία, αποτυγχάνουν να 
ρυθμίσουν τον διαβήτη. Το ποσοστό της πρωτοπα-
θούς αποτυχίας αναφέρεται σε παλαιότερες εργασίες 
ότι είναι περίπου 20%, αλλά σύμφωνα με αδημοσίευ-
τες παρατηρήσεις μας είναι κατά πολύ μικρότερο. Η 
επιλογή των κατάλληλων ασθενών για θεραπεία με 
σουλφονυλουρίες επηρεάζει, όπως είναι φυσικό, το 
αποτέλεσμα στις σχετικές στατιστικές. Αν, για παράρα-
δειγμα ένας ασθενής έχει πολλά χρόνια διαβήτη χωρίς 
θεραπεία και είναι για πολύ καιρό αρρύθμιστος, έχει 
πολύ μικρές πιθανότητες να απαντήσει καλά. Εξάλλου, 
πολλοί από αυτούς τους ασθενείς, που αρχικά θεω-
ρούνταν ως σακχαροδιαβητικοί τύπου 2, έχουν τελικά 
Λανθάνοντα Αυτοάνοσο Διαβήτη Ενηλίκων (Latent 
Autoimmune Diabetes of Adults - LADA), όπως τεκμη-
ριώνεται από την ύπαρξη αυτοαντισωμάτων.

Είναι γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της θεραπείας 
με σουλφονυλουρίες παρουσιάζεται  προοδευτική 
επιδείνωση του γλυκαιμικού ελέγχου με την πάροδο 
των  ετών, φαινόμενο που χαρακτηρίζεται ως δευτερο-
παθής αποτυχία των σουλφονυλουριών. Το φαινόμενο 
αυτό που ατυχώς ονομάζεται «αστοχία των  σουλφο-
νυλουριών» και εμφανίζεται σε 5-10 % των ασθενών 
ετησίως  είναι αποτέλεσμα της προόδου της νόσου και 
όχι αποτυχία της  συγκεκριμένης φαρμακευτικής ουσί-
ας.22,84 Όπως, εξάλλου, φάνηκε από τη μελέτη  UKPDS, 
ο ρυθμός απώλειας της λειτουργικότητας των Β κυτ-

πίνακας 6.2.1.2.  Σουλφονυλουρίες που κυκλοφορούν σήμερα στην Ελλάδα

ονομασία Glimepiride Glibenclamide Gliclazide Gliclazide

Solosa Daonil Diamicron DiamicronMR

Dialosa Deroctyl

Δόση δισκίου 1,�,�,� mg � mg �0 mg �0 mg

Δοσολογία 1-� mg �,�-1� mg �0-��0 mg �0-1�0 mg

Διάρκεια δράσης �� h 1�-�� h 1�-�� h �� h

Δόσεις/��ωρο Μία ή δύο Μία ή δύο Δύο Μία

Χορήγηση Προ φαγητού Προ φαγητού Προ φαγητού Προ φαγητού

Μέγιστη 

Δόση 

Μέση 

Ανεπιθύμητες ενέργειες 

Υπογλυκαιμική δράση 

Δράση 

Μέγιστη 

Μέγιστη 

Δόση 

Μέση 

Ανεπιθύμητες ενέργειες 

Υπογλυκαιμική δράση 

Δράση 

Μέγιστη 

σχήμα 6.2.1.7. Σχέση δόσης και υπογλυκαιμικής δράσης 
αντιδιαβητικών δισκίων
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τάρων ήταν ο  ίδιος, ανεξαρτήτως του αν οι ασθενείς 
βρίσκονταν σε δίαιτα ή ελάμβαναν αγωγή  με σουλφο-
νυλουρίες ή ινσουλίνη.85 Επίσης σε μία σουηδική μελέ-
τη  διάρκειας 12 ετών, 29% των ατόμων με διαταραχή 
στην ανοχή γλυκόζης  που δεν πήραν θεραπεία και 
13% εκείνων που υποβλήθηκαν σε δίαιτα  εμφάνισαν 
ΣΔ τύπου 2. Αντίθετα, κανένα άτομο από εκείνα που 
πήραν  σουλφονυλουρία δεν έγινε διαβητικό.86 

 Το φαινόμενο της δευτεροπαθούς αποτυχίας των 
σουλφονυλουριών έχει κυρίως σχέση με τη χρονική 
διάρκεια του διαβήτη, με την ηλικία των ασθενών και 
με συμπαρομαρτούσες άλλες παθολογικές καταστά-
σεις.82,87,88 Στα 17 χρόνια διάρκειας διαβήτη οι περισσό-
τεροι ασθενείς (85%) χρειάζονται ινσουλίνη και ο κυ-
ριότερος παράγοντας δευτεροπαθούς αποτυχίας είναι 
η διάρκεια του διαβήτη.89 Με την πάροδο του χρόνου, 
λόγω της προοδευτικής έκπτωσης της λειτουργικότη-
τας των Β κυττάρων, οι σουλφονυλουρίες παύουν να 
δρουν και οι ασθενείς χρειάζονται ινσουλίνη για την 
αντιμετώπιση της υπεργλυκαιμίας (σχήμα 6.2.1.8).90

 Το ποσοστό της αποτυχίας των σουλφονυλουριών 
επηρεάζεται ενδεχομένως και από την ανεπαρκή 
συμμόρφωση των ασθενών στη δίαιτα, τη χορήγηση 
διαβητογόνων φαρμάκων, την ψυχολογική κατάστα-
σή τους και άλλους παράγοντες. Επίσης, το ποσοστό 
αυτό είναι μεγαλύτερο σε ασθενείς με πολύ αυξημένο 
σάκχαρο κατά την έναρξη της θεραπείας.91

 Οι ασθενείς που βρίσκονται σε δευτεροπαθή 
αστοχία διστάζουν να αρχίσουν ινσουλίνη, όσο δεν 
εμφανίζουν αισθητά κλινικά συμπτώματα. Σε εργασία 
μας διαπιστώθηκε ότι η αναγκαία ινσουλινοθεραπεία 
καθυστερεί να αρχίσει περί τα 1-2 χρόνια λόγω της 
άρνησης των ασθενών να δεχθούν ινσουλινοθερα-
πεία. Στο διάστημα αυτό οι ασθενείς χάνουν βάρος, το 

οποίο ανακτούν μετά την έναρξη της ινσουλινοθερα-
πείας (σχήμα 6.2.1.8).89 

 Η καταπολέμηση της παχυσαρκίας, η αύξηση της 
κινητικότητας και της μυϊκής δραστηριότητας και η 
βελτίωση της συμμόρφωσης στη δίαιτα είναι παράγο-
ντες που πιθανόν αποτρέπουν ή τουλάχιστον καθυ-
στερούν τη δευτεροπαθή αστοχία. Κάτι τέτοιο, όμως, 
προς το παρόν είναι κλινική εντύπωση και είναι δύσκο-
λο να αποδειχθεί με κλινική μελέτη. Επίσης, φαίνεται 
πιθανό ότι μετά από κάθε απορρύθμιση του διαβήτη η 
επάνοδος στην προγενέστερη μεταβολική κατάσταση 
είναι μερική, λόγω της κινητοποίησης σειράς φαύλων 
κύκλων που επιδεινώνουν την κατάσταση (βλ. κεφ. 
3.2). 

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών είναι γενι-
κά μικρή.

Υπογλυκαιμία   

Αποτελεί τη σοβαρότερη ανεπιθύμητη ενέργεια των 
σουλφονυλουριών, γι’ αυτό όλοι οι γιατροί θα πρέπει 
να είναι ευαισθητοποιημένοι σχετικά με τους παράγο-
ντες που προδιαθέτουν στην εμφάνισή της (πίνακας 
6.2.1.3).92

 Ήπια υπογλυκαιμία εμφανίζεται σε 2-4% των ασθε-
νών, ενώ σοβαρή υπογλυκαιμία, που απαιτεί για την 
ανάταξή της τη βοήθεια άλλου προσώπου, εμφανίζε-
ται με συχνότητα 0,02-0,04% ανά έτος.93 Σε μελέτη 605 
ασθενών με λήψη υπογλυκαιμικών φαρμάκων 34.052 
ετών θεραπείας, ο ετήσιος κίνδυνος υπογλυκαιμίας 
υπολογίσθηκε 1,8%.94  

Από τις σουλφονυλουρίες που είναι σήμερα δια-
θέσιμες στην Ελλάδα, η γλιβενκλαμίδη προκαλεί τα 

σχήμα 6.2.1.8. λειτουργία β κυττάρων σε σχέση με τον χρόνο διάγνωσης. 
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περισσότερα, σοβαρότερα και μεγαλύτερης διάρκειας 
υπογλυκαιμικά επεισόδια.94 Ακολουθεί η γλιμεπιρίδη, 
ενώ τον μικρότερο κίνδυνο για εμφάνιση υπογλυκαιμί-
ας φαίνεται ότι  παρουσιάζει η γλικλαζίδη. 

Συγκεκριμένα, σε μία 12μηνη συγκριτική μελέτη η 
γλιβενκλαμίδη προκάλεσε περισσότερα υπογλυκαιμι-
κά επεισόδια σε σχέση με τη γλιμεπιρίδη (17% έναντι 
12%).95 Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα μιας 
άλλης μελέτης όπου στην ομάδα της γλιβενκλαμίδης 
παρατηρήθηκαν 150 υπογλυκαιμικά επεισόδια, ενώ 
στην ομάδα της γλιμεπιρίδης μόνο 105.96 Επίσης, έχει 
φανεί ότι η γλιβενκλαμίδη προκαλεί πιο συχνά σοβα-
ρές υπογλυκαιμίες σε σχέση με τη γλιμεπιρίδη.49 Μάλι-
στα σε μία μελέτη του 1995 η θνητότητα των σοβαρών 
υπογλυκαιμιών από γλιβενκλαμίδη ήταν 10% επί του 
συνόλου των σοβαρών επεισοδίων.97 Σε άλλη εργασία 
όπου έγινε σύγκριση γλιβενκλαμίδης και γλικλαζίδης, 
οι υπογλυκαιμίες ήταν επίσης συχνότερες στην ομάδα 
της γλιβενκλαμίδης (17 έναντι 4, p<0,01).98 Η γλιβεν-
κλαμίδη προκαλεί περισσότερες υπογλυκαιμίες γιατί, 
εκτός των άλλων, μείωνει την έκκριση της γλυκαγόνης 
και της αυξητικής ορμόνης.46

Επίσης φαίνεται ότι η γλικλαζίδη προκαλεί λιγότερες 
υπογλυκαιμίες σε σχέση με τη γλιμεπιρίδη. Στη μελέτη 
GUIDE η γλικλαζίδη προκάλεσε 22 υπογλυκαιμικά 
επεισόδια και η γλιμεπιρίδη 56 (p=0,007).99

 Η υπογλυκαιμία από σουλφονυλουρίες προκαλεί τα 
ίδια προειδοποιητικά συμπτώματα, όπως και η υπο-
γλυκαιμία από ινσουλίνη, αλλά επειδή πολλοί ασθενείς 
είναι ηλικιωμένοι δεν την αναγνωρίζουν εύκολα, του-
λάχιστον την πρώτη φορά που θα τους συμβεί.100

   Υπογλυκαιμίες συμβαίνουν και σε συνδυασμό με 
φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις, αλλά το συχνότερο 
αίτιο είναι η λήψη οινοπνεύματος το οποίο μεταβολι-
ζόμενο ελαττώνει τη γλυκονεογένεση. 

Οι υπογλυκαιμίες από σουλφονυλουρίες είναι σχετι-
κά σπάνιο φαινόμενο, εφόσον τα φάρμακα αυτά χορη-
γούνται όταν πρέπει και στην κατάλληλη δόση. Για την 
αποφυγή τους, πρέπει να γίνεται έγκαιρη αναγνώριση 
όλων των προδιαθεσικών παραγόντων, ενημέρωση 
των ασθενών γι’ αυτούς τους παράγοντες, έναρξη 
θεραπείας με μικρές δόσεις και σταδιακή τιτλοποίη-
ση της δόσης με μεσοδιαστήματα μίας έως δύο ή και 
περισσότερων εβδομάδων.101 Σύμφωνα με την αντίλη-
ψη των συγγραφέων, οι περισσότερες υπογλυκαιμίες 
από σουλφονυλουρίες παρατηρήθηκαν σε άτομα που 
πήραν κατά την έναρξη της θεραπείας- κακώς – μεγά-
λες δόσεις.

Όλοι επίσης οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται 
για τα προειδοποιητικά συμπτώματα της υπογλυκαιμί-
ας, αλλά και για την αντιμετώπισή της. Σε περίπτωση 
βαριάς υπογλυκαιμίας από σουλφονυλουρίες πρέπει 

να νοσηλεύεται ο ασθενής με συνεχή χορήγηση διαλύ-
ματος γλυκόζης 10% για δύο-τρία 24ωρα, δεδομένου 
ότι οι υπογλυκαιμίες αυτές είναι μεγάλης διάρκειας και 
υποτροπιάζουν.

Αύξηση σωματικού βάρους

Η αύξηση του σωματικού βάρους είναι συχνή, ανεπι-
θύμητη ενέργεια των σουλφονυλουριών. Βάση πολυά-
ριθμων μελετών η αύξηση του βάρους κυμαίνεται από 
1-4 Kg.102 Στην 24η αναφορά της μελέτης UKPDS ασθε-
νείς που έλαβαν σουλφονυλουρίες (χλωροπροπαμίδη 
ή γλιβενκλαμίδη) για 6 έτη παρουσίασαν μέση αύξηση 
του σωματικού βάρους κατά 5,3 Kg (p<0,01).103 Στην 
33η αναφορά της ίδιας μελέτης, η ομάδα των ασθε-

πίνακας 6.2.1.3.  Παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση 
υπογλυκαιμίας σε ασθενείς με ΣΔ τύπου �

 Προχωρημένη ηλικία

 Νεφρική-ηπατική ανεπάρκεια

 Μειωμένη πρόσληψη τροφής

 λήψη αλκοόλ

 γαστρεντερικές διαταραχές, κυρίως  
         κινητικότητας 

 Διαμονή σε ιδρύματα, άνοια

 ανεπαρκής παρακολούθηση σακχάρου

 ανεπαρκής εκπαίδευση ασθενών

 Κατά την έναρξη θεραπείας με εκκριταγωγά

 Καρδιαγγειακή νοσηρότητα – προηγούμενο  
         εγκεφαλικό επεισόδιο 

 Πολυφαρμακία

 αυξημένη σωματική δραστηριότητα, άσκηση

ªÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi˜

πÓÛÔ˘Ï›ÓË

Ca++

‰›·˘ÏÔ˜
Ca++

ATP/ADP

Û¯‹Ì· 6.9  ªË¯·ÓÈÛÌfi˜ ‰Ú¿ÛË˜ ÛÔ˘ÏÊÔÓ˘ÏÔ˘ÚÈÒÓ.

°Ï˘Îfi˙Ë
™Ô˘ÏÊÔÓ˘ÏÔ˘Ú›Â˜

‰›·˘ÏÔ˜
∫-∞∆ƒ -

+

+

AÔfiÏˆÛË

-

¢fiÛË ‰ÈÛÎ›Ô˘ 1,2,3,4 mg 5mg 5 mg 80 mg 250 mg

¢ÔÛÔÏÔÁ›· 1-6 mg 2,5-15 mg 2,5-20 mg 40-320 mg 100-375 mg

¢È¿ÚÎÂÈ· ‰Ú¿ÛË˜ 24 h 18-24 h 18-24 h 18-24 h 36 h

¢fiÛÂÈ˜/24ˆÚÔ 1x1 1x2 1x2 1x2 1x1

XÔÚ‹ÁËÛË ¶ÚÔ Ê·ÁËÙÔ‡ ¶ÚÔ Ê·ÁËÙÔ‡ ¶ÚÔ Ê·ÁËÙÔ‡ ¶ÚÔ Ê·ÁËÙÔ‡ MÂÙ¿ Ê·ÁËÙfi

›Ó·Î·˜ 6.12  YÔÁÏ˘Î·ÈÌÈÎ¿ Ê¿ÚÌ·Î· Ô˘ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÎÎÚÈÛË ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜.

OÓÔÌ·Û›· Glimepiride Glibenclamide Glipizide Gliclazide Chlorpropamide

EÌÔÚÈÎ‹ ÔÓÔÌ·Û›· Soloza Daonil, Minodiab, Diamicron Diabinese

Deroctyl Glibenese

Euglycon

Û¯‹Ì· 6.10  √ ‰Â›ÎÙË˜ Ì¿˙·˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÚÈÓ Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰Â˘ÙÂ-
ÚÔ·ı‹ ·ÛÙÔ¯›· ÙˆÓ ÛÔ˘ÏÊÔÓ˘ÏÔ˘ÚÈÒÓ (¢∞™) Î·ıÒ˜ Î·È ÌÂÙ¿
·fi ÙËÓ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›· ¤ÍÈ Î·È Ï¤ÔÓ ÌËÓÒÓ (p<0,001).
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¶·›ÚÓÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË SU ÎÏÔÊÈÌÚ¿ÙË, 
ÛÙÈ˜ ı¤ÛÂÈ˜ ‰¤ÛÌÂ˘ÛË˜ Ê·ÈÓ˘ÏÔ‚Ô˘Ù·˙fiÓË, 
ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ ÙÔ˘ Û·ÏÈÎ˘ÏÈÎ¿, 
Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÔ˘ÏÊÔÓ·Ì›‰Â˜

EÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó  ‰ÈÎÔ˘Ì·ÚfiÏÂ˜, 
ÙÔÓ Ë·ÙÈÎfi ¯ÏˆÚ·ÌÊÂÓÈÎfiÏË, ·Ó·ÛÙÔÏÂ›˜
ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi MAO, ÛÔ˘ÏÊ·Ê·ÈÓ·˙fiÏË,
ÙˆÓ SU Ê·ÈÓ˘ÏÔ‚Ô˘Ù·˙fiÓË

EÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË, ·ÏÎÔfiÏË, 
ÙËÓ ·¤ÎÎÚÈÛË ‚-·‰ÚÂÓÂÚÁÈÎÔ›
ÙˆÓ SU ‹ ·ÔÎÏÂÈÛÙ¤˜, Û·ÏÈÎ˘ÏÈÎ¿,
ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÛÙÔÏÂ›˜ MAO, 

ÁÔ˘·ÓÂıÈ‰›ÓË

›Ó·Î·˜ 6.13  º·ÚÌ·ÎÔÎÈÓËÙÈÎ‹ Î·È Ê·ÚÌ·ÎÔ‰˘Ó·ÌÈ-
Î¤˜ ·ÏÏËÏÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÔÁÏ˘Î·È-
ÌÈÎ‹ ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÛÔ˘ÏÊÔÓ˘ÏÔ˘ÚÈÒÓ (SU).

AÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË º¿ÚÌ·Î·

Û¯‹Ì· 6.11  XËÌÈÎÔ› Ù‡ÔÈ ‰ÈÁÔ˘·Ó›‰Ë˜, Ê·ÈÓÊÔÚÌ›ÓË˜
Î·È ÌÂÙÊÔÚÌ›ÓË˜.

¢ÈÁÔ˘·Ó›‰Ë C-NH-(CH2)n-NH-C

º·ÈÓÊÔÚÌ›ÓË CH2-CH2-NH-C      C-NH2

MÂÙÊÔÚÌ›ÓË CH2-CH2-NH-C      C-NH2
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σχήμα 6.2.1.9 ο δείκτης μάζας σώματος πριν και κατά τη
δευτεροπαθή αστοχία των σουλφονυλουριών (ΔαΣ) κα-
θώς και μετά από την ινσουλινοθεραπεία έξι και πλέον 
μηνών (p<0,001).
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νών που πήρε γλιβενκλαμίδη για 10 έτη είχε αύξηση 
του βάρους κατά 1,7 Kg περισσότερο σε σχέση με την 
ομάδα της δίαιτας (p<0,01).104 Σε μία τυχαιοποιημένη 
διπλή-τυφλή μελέτη, οι ασθενείς που έλαβαν γλιμε-
πιρίδη παρουσίασαν μέση αύξηση του σωματικού 
βάρους κατά 2,3 Kg, ενώ οι ασθενείς που πήραν το 
εικονικό φάρμακο είχαν μέση μείωση του βάρους 
τους κατά 2,1 Kg (p<0,001).105 Στη μελέτη ADOPT, 
διάρκειας 5 ετών, το βάρος των ασθενών που πήραν 
γλιβενκλαμίδη αύξήθηκε κατά 1,6 Kg στο πρώτο έτος 
της μελέτης και στη συνέχεια παρέμεινε σταθερό.106 Σε 
μία πρόσφατη, επίσης, μελέτη διάρκειας ενός έτους με 
3.665 ασθενείς, η αύξηση του σωματικού βάρους από 
τη χορήγηση σουλφονυλουριών ήταν 1,8 Kg.107 

Γενικά, σε διάστημα 6-12 μηνών περίπου από την 
έναρξη της θεραπείας το σωματικό βάρος φαίνεται 
ότι σταθεροποιείται. Η αιτιολογία αυτής της αύξησης 
είναι γενικά αδιευκρίνιστη. Ενοχοποιούνται η αύξηση 
των επιπέδων ινσουλίνης και η μείωση της απώλει-
ας υδατανθράκων από τα ούρα με τη βελτίωση του 
γλυκαιμικού ελέγχου.102 Ωστόσο, υπάρχουν μερικές 
μελέτες που δείχνουν ότι οι σουλφονυλουρίες μπορεί 
να μειώσουν ή τουλάχιστον να μη μεταβάλλουν το 
σωματικό βάρος. Οι περισσότερες από αυτές αφο-
ρούν στη γλιμεπιρίδη.107-111 Ίσως τελικά η επίδραση 
των νεότερων σουλφονυλουριών δεύτερης γενεάς 
στο σωματικό βάρος να μην είναι τόσο μεγάλη όσο 
πιστευόταν παλαιότερα.

Άλλες σπανιότερες ανεπιθύμητες ενέργειες  

Αυτές παρουσιάζονταν κυρίως από τη χορήγηση των 
παλαιότερων πρώτης γενεάς σουλφονυλουριών, ενώ 
είναι ιδιαίτερα σπάνιες με τα νέα εκκριταγωγά. Περι-
λαμβάνουν δερματικές αντιδράσεις (οζώδες ερύθημα, 
πολύμορφο ερύθημα, σύνδρομο Steven-Johnson), 
αιματολογικές (μυελική απλασία μίας ή περισσότερων 
κυτταρικών σειρών), γαστρεντερικές (δυσπεψία, ναυ-
τία, έμετοι, επιγαστραλγία) και ηπατικές διαταραχές 
(τρανσαμινασαιμία, χολόσταση).

Για ιστορικούς, κυρίως, λόγους να αναφέρουμε ότι 
η χλωροπροπαμίδη σε μεγάλες δόσεις μπορούσε να 
προκαλέσει χολοστατικό ίκτερο αλλά και υπονατρι-
αιμία από κατακράτηση ύδατος λόγω αύξησης της 
έκκρισης της αντιδιουρητικής ορμόνης (ADH).112,113 
Μάλιστα είχε χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία του 
άποιου διαβήτη.113 Τέλος, μετά τη λήψη οινοπνεύ-
ματος, στα άτομα που έπαιρναν χλωροπροπαμίδη 
εμφανιζόταν ερύθημα προσώπου που θύμιζε την 
αντίδραση δισουλφιράμης στη διάρκεια θεραπείας 
απεξάρτησης από το οινόπνευμα.114,115

Φαρμακοκινητικές αλληλεπιδράσεις

Αναφέρονται σε φαρμακευτικές ουσίες που όταν 
συγχορηγηθούν με αντιδιαβητικά δισκία είναι δυνατόν 
να μεταβάλουν τις φαρμακοκινητικές τους ιδιότητες, 
ενισχύοντας ή μειώνοντας την υπογλυκαιμική τους 
δράση.

Οι περισσότερες από τις φαρμακοκινητικές αλλη-
λεπιδράσεις που αναφέρονταν μεταξύ των σουλφο-
νυλουριών πρώτης γενεάς και διαφόρων φαρμάκων 
όπως σαλικυλικά, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, 
από του στόματος αντιπηκτικά, αλλοπουρινόλη κ.ά., 
δεν φαίνεται να υφίστανται με τις σουλφονυλουρίες 
δεύτερης γενεάς.116,117 Ωστόσο, φαρμακοκινητικές 
αλληλεπιδράσεις εμφανίζουν και οι σουλφονυλουρίες 
δεύτερης γενεάς, οι κυριότερες των οποίων αναφέρο-
νται παρακάτω:  

Μείωση υπογλυκαιμικής δράσης

Η ριφαμπικίνη και οι αναστολείς των HIV- πρωτεασών 
(ριτοναβίρη, νελφιναβίρη) προάγοντας τα ηπατικά 
CYP ένζυμα, αυξάνουν τον μεταβολισμό των σουλφο-
νυλουριών και μειώνουν τις συγκεντρώσεις τους στο 
πλάσμα.116

Ενίσχυση υπογλυκαιμικής δράσης

Διάφορα αντιβιοτικά ενισχύουν την υπογλυκαιμι-
κή δράση των σουλφονυλουριών, αυξάνοντας τον 
κίνδυνο υπογλυκαιμίας. Έτσι, η δοξυκυκλίνη ενισχύει 
τη δράση της γλιβενκλαμίδης, οι κινολόνες (σιπροφλο-
ξασίνη, γκατιφλοξασίνη) τη δράση της γλιβενκλαμίδης 
και της γλιμεπιρίδης και η σουλφομεθοξαζόλη τη 
δράση της γλικλαζίδης.116

Οι ανταγωνιστές των Η2-υποδοχέων (ρανιτιδίνη) και 
τα αντιμυκητιασικά, παράγωγα των αζολών (φλου-
κοναζόλη, κετοκοναζόλη) αναστέλλοντας το CYP2C9 
μειώνουν τον μεταβολισμό όλων των σουλφονυλουρι-
ών και αυξάνουν την υπογλυκαιμική τους δράση.116

Η φλουβοξαμίνη, εκλεκτικός αναστολέας επαναπρό-
σληψης σεροτονίνης, προκαλεί μικρή παράταση του 
χρόνου ημίσειας ζωής της γλιμεπιρίδης.116

Τέλος, η γλιβενκλαμίδη αναστέλλοντας το CYP3A4 
μειώνει τον μεταβολισμό της κυκλοσπορίνης αυξάνο-
ντας τις συγκεντρώσεις της στο πλάσμα. Έτσι, κατά τη 
συγχορήγηση των δύο φαρμάκων  πρέπει να γίνεται 
τακτική παρακολούθηση των επιπέδων της κυκλοσπο-
ρίνης του πλάσματος.116 

Φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις  

Αναφέρονται σε φαρμακευτικές ουσίες που είναι 
ικανές, επηρεάζοντας είτε την έκκριση είτε τη δράση 
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της ινσουλίνης, να μεταβάλουν τα επίπεδα γλυκόζης 
αίματος ανεξάρτητα από τη λαμβανόμενη αντιδιαβη-
τική αγωγή (πίνακας 6.2.1.4).117

Συνδυασμός ινσουλίνης με σουλφονυλουρίες

Ενώ επί σειρά ετών μετά την ανακάλυψη των σουλφο-
νυλουριών δεν ήταν νοητό να συγχορηγηθεί ινσουλίνη 
με δισκία, εμφανίστηκαν στη δεκαετία του 1980 μελέ-
τες συγχορήγησης ινσουλίνης με σουλφονυλουρίες. 
Για να δράσει επωφελώς η συγχορήγηση ινσουλίνης 
με σουλφονυλουρίες πρέπει να υπάρχει κάποια υπο-
λειμματική δυνατότητα έκκρισης της ινσουλίνης. 

Στις περιπτώσεις αυτές χορηγείται η ινσουλίνη μία 
φορά το 24ωρο και κατά προτίμηση προ του ύπνου. 
Αρχικά είχε χρησιμοποιηθεί ημιβραδείας δράσης 
ινσουλίνη (Humulin NPH ή Protaphane), ενώ σήμερα 
προτιμώνται τα ανάλογα ινσουλίνης μακράς δράσης 
glargine  και detemir  τα οποία έχουν σχεδόν 24ωρη 
δράση, χωρίς να εμφανίζουν ιδιαίτερη αιχμή δράσης 
τουλάχιστον στις χαμηλές δόσεις. Η έναρξη χορή-
γησης γίνεται με χαμηλές δόσεις ινσουλίνης (10 U 
ημερησίως) και ακολουθεί σταδιακή αύξηση με βάση 
τις πρωινές τιμές του σακχάρου.

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται κυρίως σε ηλικιωμέ-
να άτομα, ιδίως όταν μένουν μόνα και δεν μπορούν 
να μάθουν να αυτοχορηγούν την ινσουλίνη ενώ το 
συγγενικό περιβάλλον αδυνατεί να εξυπηρετεί πρωί-
βράδυ τον ασθενή. Ο συνδυασμός αυτός αποδίδει για 
μερικούς μήνες ή για 1-2 χρόνια. Όταν παύσει η ενδο-
γενής παραγωγή ινσουλίνης, το σχήμα δεν μπορεί να 
αποδώσει, οπότε καθίσταται υποχρεωτικό το σχήμα 
των δύο ενέσεων χωρίς αντιδιαβητικά δισκία.7,118,119  

 Μη σουλφονυλουρικά εκκριταγωγά
Αναπτύχθηκαν με στόχο τη μείωση της μεταγευματι-
κής κυρίως υπεργλυκαιμίας ώστε να αποκαθιστούν 
το φυσιολογικό πρότυπο της γευματικής  έκκρισης 
της ινσουλίνης, χωρίς να προκαλούν συνεχιζόμενη 
αύξηση της  ινσουλίνης στη μεταπορροφητική φάση. 
Έτσι μειώνουν την  υπεργλυκαιμία, χωρίς να αυξάνουν 
τον κίνδυνο υπογλυκαιμίας. Σε αυτή την  κατηγορία 
ανήκουν η ρεπαγλινίδη και η νατεγλινίδη.120

Χημική σύσταση

Η χημική σύσταση των μη σουλφονυλουρικών εκ-
κριταγωγών φαίνεται στο σχήμα 6.2.1.10.

Η νατεγλινίδη είναι παράγωγο της D-φαινυλαλανί-
νης, ενώ η ρεπαγλινίδη είναι παράγωγο του βενζοϊκού 
οξέος με χημική δομή που μοιάζει με το μη σουλφονυ-
λουρικό τμήμα της γλιβενκλαμίδης.

Απορρόφηση, μεταβολισμός, απέκκριση  

Νατεγλινίδη 

Μετά από του στόματος χορήγηση, απορροφάται 
γρήγορα και εκτεταμένα (> 90%) από το λεπτό έντερο. 
Ακολουθεί δοσοεξαρτώμενη αύξηση των επιπέδων 
στο πλάσμα, η οποία είναι ταχεία αλλά παροδική, με 
μέγιστη συγκέντρωση μία ώρα μετά τη χορήγηση. Η 
απορρόφηση είναι καλύτερη όταν χορηγείται εντός 10 
min πριν από τη λήψη τροφής, ενώ μειώνεται όταν χο-
ρηγείται μετά το γεύμα. Αντίθετα, η απορρόφηση δεν 
φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά από τη σύνθεση 
του γεύματος.121 

Συνδέεται εκτεταμένα (> 98%) με τις πρωτεΐνες του 
πλάσματος και κυρίως με τη λευκωματίνη. Υφίσταται 
εκτεταμένο ηπατικό μεταβολισμό πριν αποβληθεί και 
το ποσοστό του φαρμάκου που αποβάλλεται χωρίς να 
μεταβολισθεί είναι μικρότερο του 8%. Μεταβολίζεται 
μέσω του κυτοχρώματος P450 σε αρκετούς μεταβο-
λίτες, εκ των οποίων οι πιο σημαντικοί παρουσιάζουν 
αντιδιαβητική δράση τρείς έως έξι φορές λιγότερο 
ισχυρή από τη μητρική ένωση.122  

   Η κύρια οδός απέκκρισης τόσο του μητρικού φαρ-
μάκου όσο και των μεταβολιτών του είναι η νεφρική 
(85%). Έχει χρόνο ημίσειας ζωής περίπου 1,5 ώρα και 
διάρκεια δράσης 3-4 ώρες (πίνακας 5). 

Ρεπαγλινίδη

Απορροφάται ταχέως και πλήρως από τον γαστρεντε-
ρικό σωλήνα και η μέγιστη συγκέντρωση στο πλάσμα 
επιτυγχάνεται εντός μίας ώρας από τη χορήγηση. Δεν 
έχουν παρατηρηθεί σημαντικές διαφορές στη φαρμα-
κοκινητική του φαρμάκου σε σχέση με τα γεύματα. Η 
ρεπαγλινίδη παρουσιάζει υψηλό ποσοστό πρωτεϊνο-
σύνδεσης (>98%).

 Μεταβολίζεται στο ήπαρ από το ισοένζυμο κυ-

πίνακας 6.2.1.4. Φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις

Υπογλυκαιμική δράση Υπεργλυκαιμική δράση

α-ΜΕα
Σαλικυλικά
Φιμπράτες
αναστολείς Μαο
αναβολικά στεροειδή
αλκοόλη

Κορτικοστεροειδή
Διουρητικά
β-αποκλειστές
β-αδρενεργικοί διεγέρτες
Ψυχοτρόπα
   (λίθιο, χλωροπρομαζίνη,       
    άτυπα αντιψυχωσικά)
ανοσοκατασταλτικά
   (κυκλοσπορίνη,τακρόλιμους)
ιντερφερόνη α
αναστολείς HIV-πρωτεασών
Πενταμιδίνη
Νικοτινικό οξύ
Κλονιδίνη
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τόχρωμα P450 3A4. Ποσοστό 98% του φαρμάκου 
μεταβολίζεται σε μεταβολίτες οι οποίοι δεν έχουν 
υπογλυκαιμική δράση, ενώ λιγότερο από 2% αποβάλ-
λεται αυτούσιο. Η ρεπαγλινίδη και οι μεταβολίτες της 
αποβάλλονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία διά 
της χολής στα κόπρανα (92%) και μόνο το 8% διά των 
νεφρών στα ούρα.123  

 Ο χρόνος ημίσειας ζωής είναι 1 έως 1,5 ώρες και η 
διάρκεια δράσης 4 ώρες (πίνακας 6.2.1.5).

Μηχανισμός δράσης

Ο μηχανισμός δράσης των μη σουλφονυλουρικών 
εκκριταγωγών είναι παρόμοιος με τον μηχανισμό 
δράσης των σουλφονυλουριών, δηλαδή βασίζεται στο 
κλείσιμο των ATP ευαίσθητων διαύλων Καλίου (δίαυ-
λοι KATP) των Β κυττάρων του παγκρέατος (σχήμα 3).30 
Εντούτοις παρουσιάζει και κάποιες σημαντικές διαφο-
ρές: Τα φάρμακα αυτά συνδέονται με διαφορετικούς 
υποδοχείς της SUR-1 υπομονάδας των KATP διαύλων σε 
σχέση με τις σουλφονυλουρίες (σχήμα 6.2.1.5). Λόγω 
των διαφορετικών τους φαρμακοκινητικών ιδιοτήτων 
(ταχεία επίτευξη, μέσα σε μία ώρα, των μέγιστων συ-
γκεντρώσεων στο πλάσμα και μικρός χρόνος ημίσειας 
ζωής), παρουσιάζουν ταχύτερη έναρξη δράσης αλλά 
και μικρότερη διάρκεια δράσης από τις σουλφονυλου-
ρίες. Ως αποτέλεσμα, τα φάρμακα αυτά προκαλούν 
μεγαλύτερη έκκριση ινσουλίνης αμέσως μετά το γεύ-
μα, μειώνοντας τη μεταγευματική υπεργλυκαιμία, ενώ 
η έκκριση της ινσουλίνης αρκετές ώρες μετά το γεύμα 
είναι μειωμένη, με μειωμένο και τον κίνδυνο καθυστε-
ρημένης μεταγευματικής υπογλυκαιμίας.124

Επίσης η νατεγλινίδη παρουσιάζει κάποια ιδιαίτε-
ρα χαρακτηριστικά στον μηχανισμό δράσης που τη 
διαφοροποιούν ακόμη και από τη ρεπαγλινίδη: 1) Η 
έναρξη δράσης πάνω στους διαύλους KATP είναι ταχεία 

(χρόνος επίτευξης του 50% της μέγιστης αναστολής 
των διαύλων KATP: 4,1 min), παρόμοια της γλιβενκλα-
μίδης και σαφώς μικρότερη της ρεπαγλινίδης. 2) Η 
χρονική διάρκεια της δράσης είναι ιδιαίτερα μικρή 
(χρόνος επίτευξης του 50% της άρσης της δράσης 
από τους διαύλους KATP : 35 min), μικρότερη από κάθε 
άλλο εκκριταγωγό (πίνακας 6.2.1.5).125  3) Η έκκριση 
ινσουλίνης που προκαλείται από τη νατεγλινίδη και σε 
πολύ μικρότερο βαθμό από τη ρεπαγλινίδη εξαρτάται 

από τα επίπεδα του σακχάρου. Όταν τα επίπεδα του 
σακχάρου είναι αυξημένα, όπως συμβαίνει μετά τη 
λήψη γεύματος, η έκκριση ινσουλίνης είναι μεγάλη. 
Αντιθέτως, όταν τα επίπεδά του είναι χαμηλά, όπως 
συμβαίνει στο διάστημα μεταξύ των γευμάτων, η έκ-
κριση της ινσουλίνης διακόπτεται (πίνακας 6.2.1.6).126 

4) Η νατεγλινίδη παρουσιάζει υψηλό βαθμό εκλεκτι-
κότητας προς τα Β κύτταρα και χαμηλή εκλεκτικότητα 
προς τα αγγειακά και τα καρδιακά κύτταρα (πίνακας 
6.2.1.6) αλλά είναι το λιγότερο ισχυρό ινσουλινοεκκρι-
κτικό φάρμακο.30,127

Ενδείξεις χορήγησης μη σουλφονυλουρικών εκκριτα-
γωγών

Η αρχική άποψη ότι το κύριο πλεονέκτημα των μη 
σουλφονυλουρικών εκκριταγωγών είναι η καλύτερη 
ρύθμιση των μεταγευματικών επιπέδων γλυκόζης αμ-
φισβητείται, τουλάχιστον σε σχέση με τις σουλφονυ-
λουρίες δεύτερης γενεάς και ιδίως τη γλιπιζίδη.128  Έτσι, 
ως κύρια ένδειξη αυτών των φαρμάκων παραμένει ο 
μειωμένος κίνδυνος υπογλυκαιμίας σε διαβητικούς 
ασθενείς, που ενώ χρειάζονται κάποιο εκκριταγωγό 
για τη ρύθμιση της μεταβολικής τους διαταραχής, εμ-
φανίζουν υπογλυκαιμίες ακόμη και με χαμηλές δόσεις 
σουλφονυλουριών.129 

Κατά συνέπεια, μπορούν να χορηγηθούν ως εναλ-
λακτική λύση σε ασθενείς με υψηλές μεταγευματικές 
τιμές σακχάρου και σχετικά χαμηλές τιμές γλυκόζης 
νηστείας, σε ηλικιωμένους ασθενείς, σε ασθενείς με 
ακατάστατα ωράρια γευμάτων και, τέλος, σε ασθενείς 
με ήπια έως μέτρια νεφρική ανεπάρκεια (κυρίως η 
ρεπαγλινίδη) που αρνούνται να λάβουν ινσουλινοθε-
ραπεία.22  

Το κύριο μειονέκτημά τους είναι το άβολο δοσολογι-
κό σχήμα, καθώς πρέπει να λαμβάνονται 3 φορές την 
ημέρα πριν από κάθε κύριο γεύμα.

Αντενδείξεις χορήγησης μη σουλφονυλουρικών εκκρι-
ταγωγών

Είναι παρόμοιες με αυτές των σουλφονυλουριών. 
Μοναδική εξαίρεση η δυνατότητα χορήγησης της ρε-
παγλινίδης, με σχετική ασφάλεια, σε ήπια έως μέτρια 
νεφρική ανεπάρκεια, καθώς το φάρμακο αυτό μεταβο-

πίνακας 6.2.1.5.  Φαρμακοκινητικές ιδιότητες των μη σουλφονυλουρικών εκκριταγωγών

Φαρμακευτική
ουσία

Χρόνος
T 1/� (h)

Διάρκεια
δράσης (h)

Μεταβολισμός Μεταβολίτες απέκκριση

  Νατεγλινίδη 1,� �-� ηπατικός
αδρανείς 
και ασθενώς 
δραστικοί

Νεφροί ��%
Χολή 1�%

  Ρεπαγλινίδη 1-1,� � ηπατικός αδρανείς
Νεφροί �%
Χολή ��%
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λίζεται σε αδρανείς μεταβολίτες που στη συντριπτική 
τους πλειοψηφία (92%) αποβάλλονται διά της χολής 
στα κόπρανα.130,131 Μάλιστα στη Γερμανία είναι το 
μόνο αντιδιαβητικό δισκίο που έχει πάρει έγκριση για 
ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.

Δραστικότητα μη σουλφονυλουρικών εκκριταγωγών

Η δραστικότητα της ρεπαγλινίδης είναι παρόμοια 
με αυτή των σουλφονυλουριών.132,133 Η νατεγλινίδη 
παρουσιάζει μικρότερη δραστικότητα, τόσο έναντι 
των σουλφονυλουριών όσο και έναντι της ρεπαγλινί-
δης.134,135

  Τα φάρμακα αυτά χορηγούνται τρεις φορές την 
ημέρα, αμέσως πριν από κάθε κύριο γεύμα. Σε περί-
πτωση παράληψης κάποιου γεύματος, δεν λαμβάνε-
ται και η αντίστοιχη δόση του φαρμάκου. Η έναρξη 
της θεραπείας γίνεται με μικρές δόσεις και σταδιακή 
τιτλοποίηση της δόσης με μεσοδιαστήματα μίας έως 
δύο ή και περισσότερων εβδομάδων, όπως και στην 
περίπτωση των σουλφονυλουριών (πίνακας 6.2.1.7).

Καθώς η υπογλυκαιμική δράση αυτών των φαρμά-
κων είναι υποδιεέστερη ή, στην καλύτερη περίπτωση, 
ισάξια των σουλφονυλουριών, δεν έχει νόημα και δεν 
πρέπει να γίνεται η αντικατάσταση των σουλφονυ-
λουριών με μη σουλφονυλουρικά εκκριταγωγά σε 
ασθενείς που ενώ λαμβάνουν μεγάλες δόσεις σουλφο-
νυλουριών δεν έχουν καλό γλυκαιμικό έλεγχο.

 Η συγχορήγηση μη σουλφονυλουρικών εκκριταγω-

γών και σουλφονυλουριών δεν έχει κανένα πρόσθετο 
όφελος στη ρύθμιση του σακχάρου, γιατί και οι δύο 
κατηγορίες φαρμάκων έχουν τον ίδιο μηχανισμό 
δράσης που αφορά στο κλείσιμο των KATP διαύλων. 
Κατά συνέπεια, αυτός ο συνδυασμός αντιδιαβητικών 
δισκίων δεν είναι δόκιμος.22

Ανεπιθύμητες ενέργειες 

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι παρόμοιες με αυτές 
των σουλφονυλουριών, αλλά ηπιότερες.

Υπογλυκαιμία

Η νατεγλινίδη προκαλεί τις λιγότερες υπογλυκαιμίες 
από κάθε άλλο εκκριταγωγό. Σε μία μελέτη 12 εβδο-
μάδων που περιελάμβανε 229 διαβητικούς ασθενείς, 
το ποσοστό βιοχημικά επιβεβαιωμένης υπογλυκαιμίας 
ήταν μόνο 1,3%.136

 Για τη ρεπαγλινίδη οι απόψεις διίστανται, καθώς 
κάποιες μελέτες αναφέρουν ότι ο κίνδυνος υπογλυκαι-
μίας είναι παρόμοιος με των σουλφονυλουριών,137,138 
ενώ κάποιες άλλες αναφέρουν μικρότερο κίνδυνο 
υπογλυκαιμίας σε σχέση με τις σουλφονυλουρίες.139,140  

Φαίνεται ότι όσο ισχυρότερη δράση έχει ένα εκκριτα-
γωγό φάρμακο τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχει να 
προκαλεί υπογλυκαιμία. 

Αύξηση σωματικού βάρους

Σε ασθενείς που λαμβάνουν ρεπαγλινίδη παρατη-
ρείται μικρή αύξηση του σωματικού βάρους. Σε μία 
πρόσφατη μελέτη διάρκειας 18 εβδομάδων, η χο-
ρήγηση ρεπαγλινίδης συνδυάστηκε με αύξηση του 
σωματικού βάρους κατά 1,3 Kg σε σχέση με την ομάδα 
της δίαιτας.141  Γενικά η αύξηση του σωματικού βάρους 
φαίνεται ότι είναι παρόμοια με αυτήν που παρατη-
ρείται μετά τη χορήγηση σουλφονυλουριών, καθώς 
ασθενείς που διακόπτουν τις σουλφονυλουρίες και 
λαμβάνουν ρεπαγλινίδη δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη 
μεταβολή του σωματικού βάρους.22

Η νατεγλινίδη φαίνεται ότι προκαλεί μικρότερη αύ-

σχήμα 6.2.1.10 Μη σουλφονυλουρικά εκκριταγωγά.

πίνακας 6.2.1.6.  Διαφορές δράσης εκκριταγωγών.

Νατεγλινίδη Ρεπαγλινίδη γλιβενκλαμίδη

Έναρξη αναστολής διαύλων KATP
(t ½  έναρξης σε min)

�,1 1� �,�

Διάρκεια αναστολής διαύλων KATP
(t ½  παύσης σε min)

�� 1�� ��

Μεταβολή δραστικότητας με αύξηση 
σακχάρου από �0 στα �00 mg/dl

1�πλάσια
αύξηση

�πλάσια
αύξηση

μείωση

Επίδραση στα καρδιακά κύτταρα Χαμηλή- μέτρια
Μέτρια-
υψηλή

Μέτρια-
υψηλή



��� • Διαβητολογια

ξηση του σωματικού βάρους σε σχέση με τη ρεπαγλι-
νίδη (≤ 1 Kg).142 

Άλλες σπανιότερες ανεπιθύμητες ενέργειες 

Σπανίως μπορεί να παρουσιαστούν γαστρεντερικές 
διαταραχές (δυσπεψία, ναυτία, έμετοι, κοιλιαλγία, 
διάρροιες, δυσκοιλιότητα), ήπιες αυξήσεις ηπατικών 
ενζύμων και δερματικές αντιδράσεις υπερευαισθησίας 
(κνησμός, ερύθημα).

Φαρμακοκινητικές αλληλεπιδράσεις

Μείωση υπογλυκαιμικής δράσης

Προάγοντας τα CYP ένζυμα, η ριφαμπικίνη μειώνει την 
υπογλυκαιμική δράση της ρεπαγλινίδης και της νατε-
γλινίδης, ενώ η καρβαμαζεπίνη της ρεπαγλινίδης.116

Αύξηση υπογλυκαιμικής δράσης 

Η κλαρυθρομυκίνη (αναστέλλοντας το CYP3A4) και η 
τριμεθοπρίμη (αναστέλλοντας το CYP2C8) μειώνουν 
τον μεταβολισμό της ρεπαγλινίδης και αυξάνουν την 
υπογλυκαιμική της δράση.116

Η γκεμφιμπροζίλη αναστέλλοντας το CYP2C8 
μπορεί να προκαλέσει αύξηση της συγκέντρωσης της 
ρεπαγλινίδης κατά οκτώ φορές, γι’ αυτό η συγχορήγη-
ση αυτών των φαρμάκων πρέπει να αποφεύγεται.116

Η κετοκοναζόλη και η ιτρακοναζόλη αναστέλλοντας 
το CYP3A4 αυξάνουν την υπογλυκαιμική δράση της 
ρεπαγλινίδης, ενώ η φλουκοναζόλη αναστέλλοντας τα 
CYP2C9, CYP2C19 και CYP3A4 της νατεγλινίδης.116

Η συγχορήγηση ρεπαγλινίδης και φαρμάκων που 
στον μεταβολισμό τους ενέχεται το CYP3A4, όπως η 
σιμβαστατίνη και η νιφεδιπίνη, μπορεί να αυξήσει την 
εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών.116   

Δεν υπάρχουν φαρμακοκινητικές αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ των μη σουλφονυλουρικών εκκριταγωγών 
και των από του στόματος αντιπηκτικών ή της διγοξί-
νης.116

 Φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις

Παρόμοιες με αυτές των σουλφονυλουριών.

 Ευαισθητοποιητές της ινσουλίνης
Στους ευαισθητοποιητές της ινσουλίνης ανήκουν οι 
διγουανίδες (μετφορμίνη) και θειαζολιδινεδιόνες (ρο-
ζιγλιταζόνη και πιογλιταζόνη).

Διγουανίδες

Η υπογλυκαιμική δράση της διγουανίδης έγινε γνωστή 
από το 1918, αλλά η τοξικότητά της οδήγησε σε δοκι-
μές διαφόρων παραγώγων από τα οποία η συνθαλίνη 
χρησιμοποιήθηκε μέχρι το 1945. Το 1957 ανακοι-
νώθηκε η υπογλυκαιμική δράση της φαινφορμίνης. 
Κυκλοφόρησαν από τότε πολλά σκευάσματα, αλλά 
μεγάλη διάδοση είχε η φαινφορμίνη και στη συνέχεια 
η μετφορμίνη, η οποία επιφέρει σε μικρότερο ποσο-
στό ανεπιθύμητες ενέργειες και σπανίως τη γαλακτική 
οξέωση σε σύγκριση με τη φαινφορμίνη, της οποίας η 
χρήση έχει πλέον σχεδόν εγκαταλειφθεί.

Χημική σύσταση

Η χημική σύσταση της διγουανίδης, της φαινφορμίνης 
και της μετφορμίνης φαίνεται στο σχήμα 6.2.1.11.

Μετφορμίνη

Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη δημοσιότητα με ανακοι-
νώσεις και δημοσιεύσεις δόθηκε στη μετφορμίνη, πι-
θανώς επειδή εγκρίθηκε η κυκλοφορία της στις ΗΠΑ.

Απορρόφηση, μεταβολισμός, απέκκριση

Η μετφορμίνη απορροφάται κυρίως από το λεπτό 
έντερο.143 Η απορρόφηση είναι βραδεία και ατελής. Η 
απόλυτη βιοδιαθεσιμότητα της μετφορμίνης μετά την 
από του στόματος χορήγηση είναι περίπου 50-60%, 
ενώ το μη απορροφώμενο κλάσμα που ανακτάται στα 
κόπρανα είναι 20-30%.144,145 Ο μέγιστος χρόνος απορ-
ρόφησης είναι 2,5 ώρες. Μέσα σε μία έως δύο ώρες 
από τη χορήγηση 500-1.000 mg του φαρμάκου, οι 

πίνακας 6.2.1.7 Μη σουλφονυλουρικά εκκριταγωγά.

ονομασία Νατεγλινίδη Ρεπαγλινίδη

Starlix Novonorm

Δόση δισκίου �0, 1�0, 1�0 mg 0,�, 1, � mg

Δοσολογία 1�0-��0 mg 1,�-1� mg  

Διάρκεια δράσης �-� h � h

Δόσεις/��ωρο τρεις τρεις 

Χορήγηση Προ φαγητού Προ φαγητού
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μέγιστες συγκεντώσεις στο πλάσμα κυμαίνονται από 
1μg/ml έως 2μg/ml.146 Η παρουσία τροφής μειώνει και 
καθυστερεί ελαφρώς την απορρόφηση του φαρμά-
κου.146

 Δεν συνδέεται με τις πρωτεΐνες του πλάσματος, δεν 
μεταβολίζεται και αποβάλλεται αναλλοίωτη από τους 
νεφρούς, καθώς κανένας μεταβολίτης της δεν έχει ταυ-
τοποιηθεί στον άνθρωπο.147 

 Η αποβολή από τους νεφρούς γίνεται με συνδυα-
σμό σπειραματικής διήθησης και σωληναριακής έκ-
κρισης και μέσα σε 12 ώρες αποβάλλεται το 90% του 
φαρμάκου.147 Έχει χρόνο ημίσειας ζωής 4-6 ώρες.145

Μηχανισμός δράσης μετφορμίνης

Είναι περίεργο, αλλά ο ακριβής τρόπος δράσης της 
μετφορμίνης εξακολουθεί να είναι αντικείμενο έρευ-
νας. Τα τελευταία χρόνια προτάθηκε ότι η μετφορμίνη 
δρα αυξάνοντας τη φωσφορυλίωση και την ενεργο-
ποίηση της AMPKinase.148,149

  Το σύστημα της AMPKinase (AMP-activated protein 
kinase) δρα ως αισθητήρας της κυτταρικής ενερ-
γειακής κατάστασης και είναι διαθέσιμο σε όλα τα 
ευκαρυωτικά κύτταρα. Ενεργοποιείται σε αύξηση 
του ενδοκυττάριου λόγου AMP/ATP από μεταβολικές 
διαταραχές που οδηγούν είτε σε μειωμένη παραγωγή 
ATP (π.χ. από έλλειψη γλυκόζης ή οξυγόνου) είτε σε 
αυξημένη κατανάλωση ATP (π.χ από μυϊκή σύσπαση). 
Μόλις η AMPKinase ενεργοποιηθεί, «ανοίγει» τους 
καταβολικούς δρόμους αναγέννησης του ATP (όπως 
την κυτταρική πρόσληψη της γλυκόζης και τη γλυκό-
λυση), ενώ ταυτόχρονα «κλειδώνει» τους αναβολικούς 
δρόμους κατανάλωσης του ATP όπως τη βιοσύνθεση 
(λιπαρών οξέων, χοληστερόλης, γλουκαγόνου, πρωτεϊ-
νών), την κυτταρική αύξηση και τον κυτταρικό πολ-
λαπλασιασμό. Έτσι, η AMPKinase φαίνεται να κατέχει 
σημαντικό ρόλο στη διατήρηση του ενεργειακού ισο-
ζυγίου σε ολόκληρο τον οργανισμό (πίνακας 6.2.1.8).150

Έχει φανεί ότι η ενεργοποίηση αυτού του συστήμα-

τος από τη μετφορμίνη, κυρίως στο ήπαρ, προκαλεί 
φωσφορυλίωση και επακόλουθη κυτταροπλασματι-
κή καθήλωση ενός μεταγραφικού συνδιεγέρτη, του 
TORC2.151 Αυτό οδηγεί σε καταστολή της έκφρασης 
των γονιδίων που κωδικοποιούν τα ένζυμα της γλυκο-
νεογένεσης, φωσφοενολπυρουβική καρβοξυκινάση 
(PEPCK) και γλυκοζο-6-φωσφατάση (G-6-P).152 Έτσι η 
καταστολή της γλυκονεογένεσης φαίνεται να αποτε-
λεί την κύρια αιτία της υπογλυκαιμικής δράσης της 
μετφορμίνης.149 

Η ηπατική ενεργοποίηση του συστήματος της 
AMPKinase πιθανώς, επίσης, να αναστέλλει τη μετα-
γραφική δράση του πυρηνικού παράγοντα SREBP-1c 
(sterol response element binding protein-1c), με απο-
τέλεσμα τη μειωμένη έκφραση λιπογενετικών ενζύμων 
όπως η συνθετάση των λιπαρών οξέων (FAS-fatty acid 
synthase).148,153 Ταυτόχρονα μειώνει τη δραστικότητα 
της ACC-1 (acetyl-CoA-carboxylase-1) που συμμετέ-
χει στην ηπατική σύνθεση των λιπαρών οξέων,154 της 
ACC-2 (acetyl-CoA-carboxylase-2) που καταστέλλει 
την οξείδωση των λιπαρών οξέων155 και της HMG-CoA 
ρεδουκτάσης που συμμετέχει στη σύνθεση της χολη-
στερόλης.156,157 Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η ηπατική 
σύνθεση των λιπαρών οξέων και των λιποπρωτεϊνών 
πολύ χαμηλής πυκνότητας (VLDL), ενώ  παράλληλα 
αυξάνεται και η οξείδωση των λιπαρών οξέων. Έτσι, 
παρουσιάζεται μείωση της ηπατικής στεάτωσης και 
αύξηση της ηπατικής ευαισθησίας στην ινσουλίνη. 
Συνέπεια όλων των παραπάνω είναι η μείωση τόσο της 
γλυκόζης όσο και των τριγλυκεριδίων του πλάσματος 
(σχήμα 6.2.1.12).  

Η μετφορμίνη δρα κυρίως στο επίπεδο του ήπα-
τος158,159, ενώ περιέργως η δράση της στον μυϊκό και 
λιπώδη ιστό δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντι-
κή.159,160  Θα περίμενε κανείς ότι η μετφορμίνη ενεργο-
ποιώντας το σύστημα της AMPKinase θα προκαλούσε 
σημαντική διέγερση της πρόσληψης της γλυκόζης 
τόσο στους σκελετικούς μυς όσο και στους υπόλοι-
πους ιστούς. Αυτό όμως δεν συμβαίνει in vivo, γιατί 
οι συγκεντρώσεις του φαρμάκου που φτάνουν στην 
περιφερική κυκλοφορία (σε αντίθεση προς την πυλαία 
κυκλοφορία που τροφοδοτεί το ήπαρ απευθείας από 
το λεπτό έντερο) μπορεί να μην είναι αρκετά υψηλές 
για να προκαλέσουν σημαντική ενεργοποίηση της  
AMPKinase σε αυτούς τους ιστούς.150

   Πάντως ο ακριβής μηχανισμός της δράσης της 
μετφορμίνης είναι ακόμη υπό διερεύνηση, καθώς μία 
μελέτη έχει δείξει ότι το φάρμακο αυτό αναστέλλο-
ντας το σύμπλεγμα Ι της αναπνευστικής αλυσίδας161 
οδηγεί σε αύξηση του κυτταρικού λόγου AMP/ATP162 
προκαλώντας έμμεση και όχι άμεση διέγερση της 
AMPKinase. Επίσης, πρόσφατα, ο Hue και συν. παρα-
τήρησαν ότι η επίδραση της μετφορμίνης πάνω στη 

Συνδυασµός ινσουλίνης µε σουλφονυλουρίες 

EÓÒ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÛÔ˘Ï-
ÊÔÓ˘ÏÔ˘ÚÈÒÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÓÔËÙfi Ó· Û˘Á¯ÔÚËÁËıÂ› ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË
ÌÂ ‰ÈÛÎ›· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙË ‰ÂÎ·ÂÙ›· ÙÔ˘ 1980 ÌÂÏ¤ÙÂ˜
Û˘Á¯ÔÚ‹ÁËÛË˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ ÌÂ ÛÔ˘ÏÊÔÓ˘ÏÔ˘Ú›Â˜. °È· Ó·
‰Ú¿ÛÂÈ ÂˆÊÂÏÒ˜ Ë Û˘Á¯ÔÚ‹ÁËÛË ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ ÌÂ ÛÔ˘ÏÊÔ-
Ó˘ÏÔ˘Ú›Â˜ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ˘ÔÏÂÈÌ·ÙÈÎ‹ ‰˘-
Ó·ÙfiÙËÙ· ¤ÎÎÚÈÛË˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜. ™ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜
¯ÔÚËÁÂ›Ù·È Ë ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ 24ˆÚÔ Î·È Î·Ù¿
ÚÔÙ›ÌËÛË ÚÔ ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘ ˘fi ÙË ÌÔÚÊ‹ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ ËÌÈ-
‚Ú·‰Â›·˜ ‰Ú¿ÛË˜ (Humulin NPH ‹ Protaphane). H Ì¤ıÔ-
‰Ô˜ ·˘Ù‹ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÂ ËÏÈÎÈˆÌ¤Ó· ¿ÙÔÌ·, È‰›ˆ˜ fiÙ·Ó
Ì¤ÓÔ˘Ó ÌfiÓ·, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· ·˘ÙÔ¯ÔÚËÁÔ‡Ó
ÙËÓ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË Î·È ÙÔ Û˘ÁÁÂÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·‰˘Ó·ÙÂ› Ó·
ÂÍ˘ËÚÂÙÂ› Úˆ›-‚Ú¿‰˘ ÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹.

O Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ô‰›‰ÂÈ ÁÈ· ÌÂÚÈÎÔ‡˜
Ì‹ÓÂ˜ ‹ 1-2 ¯ÚfiÓÈ·. ŸÙ·Ó ·‡ÛÂÈ Ë ÂÓ‰ÔÁÂÓ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹
ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› ÙÔ Û¯‹Ì· Ó· ·Ô‰fiÛÂÈ, ÔfiÙÂ Î·-
ı›ÛÙ·Ù·È ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎfi ÙÔ Û¯‹Ì· ÙˆÓ 2 ÂÓ¤ÛÂˆÓ.5,58,59

Οι διγουανίδες

H ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌÈÎ‹ ‰Ú¿ÛË ÙË˜ ÁÔ˘·Ó›‰Ë˜ ¤ÁÈÓÂ ÁÓˆÛÙ‹ ·fi
ÙÔ 1918, ·ÏÏ¿ Ë ÙÔÍÈÎfiÙËÙ¿ ÙË˜ Ô‰‹ÁËÛÂ ÛÂ ‰ÔÎÈÌ¤˜ ‰È·-
ÊfiÚˆÓ ·Ú·ÁÒÁˆÓ ·fi Ù· ÔÔ›· Ë Û˘Óı·Ï›ÓË ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈ‹ıËÎÂ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1945. TÔ 1957 ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Ë ˘Ô-
ÁÏ˘Î·ÈÌÈÎ‹ ‰Ú¿ÛË ÙË˜ Ê·ÈÓÊÔÚÌ›ÓË˜. K˘ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ·-
fi ÙfiÙÂ ÔÏÏ¿ ÛÎÂ˘¿ÛÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿‰ÔÛË Â›¯Â Ë
Ê·ÈÓÊÔÚÌ›ÓË Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆ˜ Ë ÌÂÙÊÔÚÌ›ÓË, Ë ÔÔ›· ÂÈ-
Ê¤ÚÂÈ ÛÂ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÈı‡ÌËÙÂ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ Î·È
Û·Ó›ˆ˜ ÙË Á·Ï·ÎÙÈÎ‹ ÔÍ¤ˆÛË, ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ ÙË Ê·ÈÓ-
ÊÔÚÌ›ÓË ÙË˜ ÔÔ›·˜ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÏ·ÙÙÒÓÂÙ·È Î·È ÛÂ ÔÏÏ¤˜
¯ÒÚÂ˜ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÂ›.

Xηµική σύσταση

H ¯ËÌÈÎ‹ Û‡ÛÙ·ÛË ÙË˜ ‰ÈÁÔ˘·Ó›‰Ë˜, ÙË˜ Ê·ÈÓÊÔÚÌ›ÓË˜
Î·È ÙË˜ ÌÂÙÊÔÚÌ›ÓË˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯‹Ì· 6.11.

Aπορρόφηση, µεταβολισµός, απέκκριση

TfiÛÔ Ë Ê·ÈÓÊÔÚÌ›ÓË fiÛÔ Î·È Ë ÌÂÙÊÔÚÌ›ÓË ·ÔÚÚÔÊÒ-
ÓÙ·È Ù·¯¤ˆ˜ ·fi ÙÔÓ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚÈÎfi ÛˆÏ‹Ó·. H ÌÂÙÊÔÚ-
Ì›ÓË ‰ÂÓ ÌÂÙ·‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Î·È ·ÂÎÎÚ›ÓÂÙ·È ·˘ÙÔ‡ÛÈ· ÌÂ ÙË
ÓÂÊÚÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û¯Â‰fiÓ Ï‹Úˆ˜ ÛÂ ¤Ó· 24ˆÚÔ. H
Ê·ÈÓÊÔÚÌ›ÓË ÌÂÙ·‚ÔÏ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ‹·Ú, fiÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô-
ÓÙ·È ·ÓÂÓÂÚÁÔ› ÌÂÙ·‚ÔÏ›ÙÂ˜. H Ê·ÈÓÊÔÚÌ›ÓË Î·È ÔÈ ÌÂÙ·-
‚ÔÏ›ÙÂ˜ ÙË˜ ·Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ‰È· ÙˆÓ ÓÂÊÚÒÓ. H ÌÂÙÊÔÚÌ›-
ÓË, ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ ÙË Ê·ÈÓÊÔÚÌ›ÓË, ÂÂÈ‰‹ ‰ÂÓ ÌÂÙ·‚ÔÏ›-
˙ÂÙ·È ÛÙÔ ‹·Ú, ‰ÂÓ ÂÓ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Î›Ó‰˘ÓÔ Á·Ï·ÎÙÈÎ‹˜
ÔÍ¤ˆÛË˜. H ÛÈÌÂÙÈ‰›ÓË ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÂÈ ÙËÓ ·¤ÎÎÚÈÛË ÙË˜
ÌÂÙÊÔÚÌ›ÓË˜.60

Mηχανισµός δράσης διγουανιδών και ιδίως της 
φαινφορµίνης

E›Ó·È ÂÚ›ÂÚÁÔ ·ÏÏ¿ Ô ÙÚfiÔ˜ ‰Ú¿ÛË˜ ÙˆÓ ‰ÈÁÔ˘·ÓÈ‰ÒÓ
ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ó· Â›Ó·È ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ¤ÚÂ˘Ó·˜. M¤¯ÚÈ ÙÒÚ·
¤¯ÂÈ ‚ÚÂıÂ› fiÙÈ:
ñ ¶ÚÔ¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÂÚfi‚È· ÁÏ˘ÎfiÏ˘ÛË Î·È È‰›ˆ˜ Ë Ê·ÈÓ-

ÊÔÚÌ›ÓË ·˘Í¿ÓÂÈ ÙË Û¯¤ÛË Á·Ï·ÎÙÈÎÔ‡ ÔÍ¤Ô˜ ÚÔ˜ ÙÔ
˘ÚÔ˘‚ÈÎfi.61

ñ MÂÈÒÓÔ˘Ó ÙË ÁÏ˘ÎÔÓÂÔÁ¤ÓÂÛË.62

ñ EÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙˆÓ ˘‰·Ù·ÓıÚ¿ÎˆÓ ·fi
ÙÔÓ ÂÓÙÂÚÈÎfi ‚ÏÂÓÓÔÁfiÓÔ.63

ñ A˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÙË˜ ÈÓ-
ÛÔ˘Ï›ÓË˜ Î·È ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙË˜ ÁÏ˘Îfi˙Ë˜ ÂÓ‰ÔÎ˘ÙÙ·Ú›ˆ˜,64

Èı·ÓÒ˜ ÌÂ ‰Ú¿ÛË ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ˘Ô‰Ô¯¤·.65

ñ Œ¯ÂÈ ÂÚÈÁÚ·ÊÂ› Ô ÏÂÙfi˜ ÌË¯·ÓÈÛÌfi˜ ‰Ú¿ÛË˜ ÙË˜ Ê·ÈÓ-
ÊÔÚÌ›ÓË˜ Ì¤Ûˆ ÂÏ¿ÙÙˆÛË˜ ÙÔ˘ ÌÈÙÔ¯ÔÓ‰ÚÈ·ÎÔ‡ Ca++

Ô˘ Ô‰ËÁÂ› ÛÂ ·‰Ú·ÓÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ ·Ê˘‰ÚÔÁÔÓ¿ÛË˜. ∏ ·-
Ê˘‰ÚÔÁÔÓ¿ÛË Â›Ó·È ¤Ó˙˘ÌÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Â-
Í·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ·Û‚ÂÛÙÈÔÂÍ·ÚÙÒÌÂÓÔ NAD+.66

ñ MÂÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ fiÚÂÍË, ÂÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·¯‡-
Û·ÚÎˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ, ÌÂÈÒÓÔ˘Ó Ù· ÙÚÈÁÏ˘ÎÂÚ›‰È· Î·È ÙË
¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏË.67

ñ AÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛË ÔÈ ‰È-
ÁÔ˘·Ó›‰Â˜ ÂÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó ÙË Û˘ÁÎÔÏÏËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÈÌÔ-
ÂÙ·Ï›ˆÓ Î·È ÙÔ ÈÓˆ‰ÔÁfiÓÔ ÙÔ˘ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜.68

°È· Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈÁÔ˘·Ó›‰Â˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ·ÚÔ˘-
Û›· ÂÓ‰ÔÁÂÓÔ‡˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜. ¢ÂÓ ÚÔÎ·ÏÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ· ˘Ô-
ÁÏ˘Î·ÈÌ›· ·ÎfiÌË Î·È ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ‰fiÛÂÈ˜.61

Mετφορµίνη

T· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ‰fiıËÎÂ ÛÙË ÌÂÙ-
ÊÔÚÌ›ÓË, Èı·ÓÒ˜ ÂÂÈ‰‹ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙË˜
ÛÙÈ˜ H¶A. H ÌÂÙÊÔÚÌ›ÓË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÓ¤Ú-
ÁÂÈ· ÙË˜ Á·Ï·ÎÙÈÎ‹˜ ÔÍ¤ˆÛË˜ ÛÙÔÓ ‚·ıÌfi Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂ-
Ù·È ÁÈ· ÙË Ê·ÈÓÊÔÚÌ›ÓË. ŒÙÛÈ ÛÂ ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡ÛÂ
51 ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Á·Ï·ÎÙÈÎ‹˜ ÔÍ¤ˆÛË˜, ÔÈ 50 ·Ô‰fiıËÎ·Ó
ÛÙË Ê·ÈÓÊÔÚÌ›ÓË Î·È ÌfiÓÔ Ì›· ÛÂ ÌÂÙÊÔÚÌ›ÓË.69 H ·Ó·Â-
Úfi‚È· ÁÏ˘ÎfiÏ˘ÛË ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÌÂ ÙË ÌÂÙÊÔÚÌ›ÓË
Î·È Ë Û¯¤ÛË Á·Ï·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ˜ ˘ÚÔ˘‚ÈÎfi ÔÍ‡ ‰ÂÓ ÌÂÙ·-
‚¿ÏÏÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ·. AÔÚÚÔÊ¿Ù·È Î·Ù¿ 50-60% Î·È ÙÔ ˘-
fiÏÔÈÔ ·Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÌÂ Ù· ÎfiÚ·Ó·. TÔ ıÂÚ·Â˘ÙÈÎfi
Â‡ÚÔ˜ ÙË˜ ÌÂÙÊÔÚÌ›ÓË˜ ÛÂ ˘ÎÓfiÙËÙÂ˜ ÛÙÔ Ï¿ÛÌ· Â›Ó·È
1-2 mcg/ml. °·Ï·ÎÙÈÎ‹ ÔÍ¤ˆÛË ÌÔÚÂ› Ó· Û˘Ì‚Â› ÛÂ ÙÈÌ¤˜
Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ >5 mcg/ml.70 OÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ÌÂÙ-
ÊÔÚÌ›ÓË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Ù¿ÛË Ó· ‚¿˙Ô˘Ó ‚¿ÚÔ˜, fiˆ˜ Û˘Ì-
‚·›ÓÂÈ ÌÂ fiÛÔ˘˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ÛÔ˘ÏÊÔÓ˘ÏÔ˘Ú›Â˜.71

H Ï‹„Ë ÌÂÙÊÔÚÌ›ÓË˜ ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÁÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ ÙÈ-
Ì‹ ÁÏ˘Îfi˙Ë˜ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ Î·Ù¿ 50-70 mg Î·È ÙËÓ HbA1c
Î·Ù¿ 1,4-1,8%.5

Mηχανισµός δράσης µετφορµίνης

H ÌÂÙÊÔÚÌ›ÓË ‰Ú· ÂÚ›Ô˘ fiˆ˜ Î·È Ë Ê·ÈÓÊÔÚÌ›ÓË, ¤ÙÛÈ:
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σχήµα 6.11  Xηµικοί τύποι διγουανίδης, φαινφορµίνης και
µετφορµίνης.

∆ιγουανίδη C-NH-(CH2)n-NH-C

Φαινφορµίνη CH2-CH2-NH-C      C-NH2

Mετφορµίνη CH2-CH2-NH-C      C-NH2

NH

H2N

H3C

H3C

NH

NH2

NH   NH

H
N

NH   NH

H
N

σχήμα 6.2.1.11  Xημικοί τύποι διγουανίδης, φαινφορμίνης 
και μετφορμίνης.
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Πίνακας 6.2.1.8  Mεταβολικές οδοί που ρυθμίζονται από την AMPKinase.

Μεταβολική οδός Δράση Άμεσος στόχος Άμεση δράση ιστός

Πρόσληψη γλυκόζης AS1�0? μετακίνηση GLUT� Μυς

Πρόσληψη γλυκόζης ? έκφραση GLUT� Μυς

Πρόσληψη γλυκόζης ? δράση GLUT1 Πολλά κύτταρα

γλυκόλυση
Cardiac �-phospho-
fructo-�-kinase

δράση, fructose-�, 
�-bisphosphate

Καρδιακά μυοκύτταρα

γλυκόλυση
Inducible �-phospho-
fructo-�-kinase

δράση, fructose-�, 
�-bisphosphate

Μονοκύτταρα,μακροφάγα

οξείδωση λο ACC-� δράση, malonyl-CoA,  
CPT1 δράση

ηπαρ, μυς, άλλα

Σύθεση λο ACC-1 δράση Όλα τα κύτταρα?

Σύθεση λο SREBP-1c?, HNF-�? έκφραση ACC1, fatty acid 
synthase

Ήπαρ

Σύθεση 
χοληστερόλης

HMG-CoA reductase δράση Ήπαρ

Σύθεση γλυκογόνου
Μυϊκή συνθετάση 
γλυκογόνου δράση Μυς

γλυκονεογένεση TORC�, άλλα? έκφραση των PEPCK, 
glucose-�-phosphatase

Ήπαρ

Πρωτεϊνοσύνθεση
Elongation factor-� 
kinase

μεταφραστικής 
επιμήκυνσης

Όλα τα κύτταρα?

Πρωτεϊνοσύνθεση TSC� TOR, S�K1, έναρξη 
μετάφρασης

Όλα τα κύτταρα?

αυτοφαγία TSC�? TOR Όλα τα κύτταρα?

Πρόσληψη γλυκόζης GLUT�? διέγερση ινσουλίνης λιποκύτταρα

λιπόλυση
ορμονοευαίσθητη 
λιπάση (HSL)

αδρενεργική διέγερση 
λιπόλυσης

λιποκύτταρα
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λειτουργία της γλυκοκινάσης των ηπατοκυττάρων 
εξακολουθεί να υφίσταται ακόμη και σε απουσία των 
καταλυτικών υπομονάδων της AMPKinase.163 

  Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι η κύρια 
δράση της μετφορμίνης είναι η αναστολή της γλυκονε-
ογένεσης με αποτέλεσμα την ελάττωση της ηπατικής 
παραγωγής γλυκόζης. Παράλληλα φαίνεται ότι αυξάνει 
την ηπατική ευαισθησία στην ινσουλίνη. Επίσης, σε 
μερικά πειραματικά μοντέλα φάνηκε να ελαττώνει την 
απορρόφηση της γλυκόζης από το έντερο, κάτι όμως 
που έχει μικρή σημασία στη ρύθμιση του σακχά-
ρου.164,165

  Καθώς η αύξηση του σωματικού βάρους αποτελεί 
τον κύριο επίκτητο παράγοντα κινδύνου εμφάνισης 
ινσουλινοαντίστασης, σημαντικό ρόλο στη δράση 
του φαρμάκου φαίνεται ότι έχει η επίδρασή του στο 
σωματικό βάρος, καθώς είναι το μόνο υπογλυκαιμικό 
φάρμακο που σχετίζεται δυνητικά με απώλεια βάρους. 
Η μείωση του σωματικού βάρους κυμαίνεται από 2 
έως 3 Kg.146 Σε μία πρόσφατη μελέτη η χορήγηση 
μετφορμίνης σε 4.125 ασθενείς για 12 μήνες μείωσε 
το σωματικό βάρος κατά 2,4 Kg,107 ενώ στη μελέτη 
ADOPT, διάρκειας 5 ετών, η μείωση του σωματικού 
βάρους που παρατηρήθηκε στην ομάδα της μετφορ-
μίνης ήταν 2,9 Kg.106 Η μείωση του σωματικού βάρους 
οφείλεται κυρίως σε απώλεια λιπώδους ιστού. Μάλι-
στα, η απώλεια του σπλαγχνικού λίπους φαίνεται να 
είναι μεγαλύτερη από του υποδορίου.166,167 Η αιτιο-
λογία της μείωσης του σωματικού βάρους δεν είναι 
απόλυτα διευκρινισμένη. Ενοχοποιούνται η μεταλλική 
γεύση και η μείωση της όρεξης που  προκαλεί συχνά 
το φάρμακο.168 Πρόσφατα έχει φανεί ότι η προσθήκη 
μετφορμίνης σε καλλιέργειες υποθαλαμικών νευρώ-

νων ποντικών με χαμηλά επίπεδα γλυκόζης αναστέλ-
λει τη φωσφορυλίωση της AMPK και καταστέλλει την 
έκφραση του ορεξιογόνου νευροπεπτιδίου Υ. Αυτή 
η παρατήρηση παρέχει έναν πιθανό μηχανισμό της 
ανορεκτικής δράσης της μετφορμίνης.169 

 Επιπλέον, με τη χορήγηση της μετφορμίνης παρα-
τηρήθηκε βελτίωση των λιπιδίων τόσο προγευματικά 
όσο και μεταγευματικά, με αύξηση της HDL και μείωση 
των τριγλυκεριδίων, της ολικής χοληστερόλης και της 
LDL.170,171  Επίσης υπάρχουν αναφορές για βελτίωση 
της ενδοθηλιακής λειτουργίας, μείωση του PAI-1, του 
ινωδογόνου και της συσσώρευσης των αιμοπεταλί-
ων, αλλά και μείωση της CRP (C-αντιδρώσα πρωτεΐ-
νη).170,172  Αν και υπάρχουν αναφορές για μείωση (κατά 
λίγα mmHg) της αρτηριακής πίεσης στα άτομα που τη 
χρησιμοποιούν173, οι περισσότερες μελέτες δείχουν ότι 
η επίδραση της μετφορμίνης στην αρτηριακή πίεση 
είναι μηδαμινή.174-177 

Ενδείξεις χρήσης μετφορμίνης

Η μετφορμίνη δρα υπογλυκαιμικά στον ΣΔ τύπου 2 
μειώνοντας την ηπατική παραγωγή γλυκόζης και την 
ηπατική ινσουλινοαντίσταση. Δεν έχει καμία θέση στη 
θεραπεία του ΣΔ τύπου 1, δεδομένου ότι για να ασκη-
θεί η δράση της απαιτείται η παρουσία ινσουλίνης. 
Μερικοί προτείνουν τη χρησιμοποίησή της παράλληλα 
με την ινσουλίνη στη θεραπεία του ασταθούς (Brittle) 
διαβήτη.178 Γενικά, όμως, δεν συνιστάται η χρησιμο-
ποίησή της στον ΣΔ τύπου 1 από τους περισσότερους 
συγγραφείς.

  Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται σε παχύ-
σαρκους διαβητικούς που κατά κύριο λόγο παρου-
σιάζουν μεγαλύτερη ινσουλινοαντίσταση από τους 

σχήμα  6.2.1.12 Προτεινόμενος μηχανισμός δράσης της μετφορμίνης. AMPKinase: AMP-actived protein kinase, ACC: ace-
tyl-CoA-carboxylase, SREBP-1c: sterol response element binding protein-1c, FAS: fatty acids synthase,  FA: fatty acids. 

Μετφορμίνη

Φωσφορυλίωση / δραστηριοποίηση  AMPKinase

δράση  ACC
Έκφραση – δράση  του  SREBP-1c στο  ήπαρ

έκφραση  γονιδίων ( π.χ.  FAS )
ηπατική  σύνθεση  FA , VLDL
ηπατική  οξείδωση  FA

ηπατική  στεάτωση
ηπατική  ευαισθησία  στην  

ινσουλίνη

ηπατική 
  παραγωγή 
 γλυκόζης 

μυϊκή 
πρόσληψη 
γλυκόζης 

Γλυκόζης  και  Τριγλυκεριδίων  
                    πλάσματος 
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διαβητικούς ασθενείς φυσιολογικού βάρους, οι οποίοι 
συνήθως παρουσιάζουν μεγαλύτερη έλλειψη ινσου-
λίνης. Ωστόσο, σε μία πρόσφατη μελέτη φάνηκε ότι 
η μετφορμίνη διατηρεί την υπογλυκαιμική της δράση 
ακόμη και όταν χορηγηθεί σε μη παχύσαρκους ασθε-
νείς με ΣΔ τύπου 2.179 Σε μία άλλη αναδρομική μελέτη 
παρατήρησης φάνηκε ότι η χρησιμοποίηση μετφορ-
μίνης σε υπέρβαρους και φυσιολογικού βάρους 
ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 είχε ως αποτέλεσμα παρόμοια 
γλυκαιμική ρύθμιση, παρόμοιο χρονικό διάστημα δια-
τήρησης του γλυκαιμικού ελέγχου και παρόμοια εμφά-
νιση διαβητικών επιπλοκών, με μικρότερη επίδραση 
στο σωματικό βάρος, σε σχέση με τη χρησιμοποίηση 
της μετφορμίνης στους παχύσαρκους ασθενείς.180

 Η μετφορμίνη έχει συνεργική δράση με τις σουλφο-
νυλουρίες, καθώς με τη συγχορήγησή τους αυξάνεται 
τόσο η ινσουλινοευαισθησία όσο και η έκκριση της 
ινσουλίνης. Όταν οι ασθενείς δεν ελέγχονται μόνο 
με μετφορμίνη ή μόνο με σουλφονυλουρία, τότε τα 
φάρμακα αυτά μπορεί να συγχορηγηθούν, εφόσον δεν 
υπάρχουν αντενδείξεις για τη χορήγησή τους.

 Επίσης η μετφορμίνη μπορεί να συγχορηγηθεί με 
θειαζολιδινεδιόνες, καθώς οι δύο κατηγορίες φαρ-
μάκων μειώνουν την ινσουλινοαντίσταση δρώντας 
σε διαφορετικούς στόχους, που είναι το ήπαρ για τη 
μετφορμίνη και ο λιπώδης και ο μυϊκός ιστός για τις 
θειαζολιδινεδιόνες.

 Αν ο συνδυασμός μετφορμίνης με σουλφονυλου-
ρία στη μέγιστή τους δόση δεν ρυθμίσει τον διαβήτη, 
πρέπει να διακοπεί η χορήγηση δισκίων και να αρχίσει 
ινσουλινοθεραπεία.

 Ενδιαφέρουσα είναι η δράση της μετφορμίνης σε 
σύνδρομο αντίστασης ινσουλίνης με πολυκυστικές 
ωοθήκες. Η αγωγή με μετφορμίνη επανέφερε την 
έμμηνο ρύση στο 95% των περιπτώσεων (39 στις 43 
γυναίκες).181

 Στην Ελλάδα, η μετφορμίνη διατίθεται σε δισκία 
των 850 και 1.000 mg. H μέγιστη ημερήσια δόση είναι 
1.700 mg (κατά μερικούς έως και 2.550 mg). Χορηγεί-
ται δύο (κατά άλλους έως τρείς) φορές ημερησίως. Η 
μετφορμίνη χορηγείται στο μέσο του φαγητού ή μετά 
το φαγητό, γιατί σε κενό στομάχι προκαλεί γαστρικό 
ερεθισμό.

 Κυκλοφορούν επίσης σκευάσματα μικτά με 
σουλφονυλουρίες (Normell) και με ροζιγλιταζόνη 
(Avandamet).

Αντενδείξεις χορήγησης μετφορμίνης

Η μετφορμίνη αντενδείκνυται σε: 

Νεφρική ανεπάρκεια

Επειδή η μετφορμίνη δεν μεταβολίζεται, αλλά απο-

βάλλεται αναλλοίωτη τόσο μέσω σωληναριακής 
έκκρισης όσο και μέσω σπειραματικής διήθησης, σε 
νεφρική ανεπάρκεια συσσωρεύεται και έτσι αυξάνε-
ται ο κίνδυνος εμφάνισης γαλακτικής οξέωσης. Κατά 
συνέπεια η χρησιμοποίησή της αντενδείκνυται σε Cr 
≥ 1,5 mg/dl πλάσματος στους άνδρες και ≥1,4 mg/dl 
στις γυναίκες.170,182 

  Σε ηλικιωμένους και σε παχύσαρκους ασθενείς η 
μυϊκή μάζα ενδέχεται να είναι ελαττωμένη, με απο-
τέλεσμα η τιμή της κρεατινίνης να υποεκτιμά την 
έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας. Σε αυτούς τους 
ασθενείς η εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας είναι 
προτιμότερο να γίνεται με τη μέτρηση του ρυθμού 
σπειραματικής διήθησης (GFR) και αν ο GFR είναι < 
από 40 ml/min να μη χορηγείται μετφορμίνη.182

Ηπατική ανεπάρκεια 

Η χορήγηση μετφορμίνης σε ηπατική ανεπάρκεια 
καλό είναι να αποφεύγεται, γιατί υπάρχει αυξημένος 
κίνδυνος γαλακτικής οξέωσης λόγω διαταραχής του 
ηπατικού μεταβολισμού του γαλακτικού οξέος.182

Καρδιακή ανεπάρκεια

 Η χορήγηση μετφορμίνης σε ασθενείς με καρδιακή 
ανεπάρκεια και μειωμένη ιστική οξυγόνωση αυξάνει 
την πιθανότητα εμφάνισης γαλακτικής οξέωσης και γι’ 
αυτό τον λόγο αντενδείκνυται. Ωστόσο, φαίνεται ότι 
μπορεί να χορηγηθεί με ασφάλεια σε καλώς ρυθμι-
ζόμενη καρδιακή ανεπάρκεια Ι και ΙΙ σταδίου κατά 
NYHA.182,183

Κύηση-Γαλουχία

Γενικά η χορήγηση αντιδιαβητικών δισκίων δεν συ-
νιστάται. Αν και στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν 
αρκετές αναφορές για επιτυχή έκβαση κυήσεων με 
χορήγηση μετφορμίνης,184-186 η ασφάλεια αυτού του 
φαρμάκου, ιδίως κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης, 
δεν έχει τεκμηριωθεί εξαιτίας της αδυναμίας διενέρ-
γειας καλά σχεδιασμένων μελετών σε κυοφορούσες 
γυναίκες. Έτσι έχει χαρακτηριστεί ως φάρμακο κλάσης 
Β.58 Εμείς είχαμε την εμπειρία δύο κυήσεων σε γυναί-
κες με πολυκυστικές ωοθήκες που επιτεύχθηκαν μετά 
ομαλοποίηση του κύκλου τους με χορήγηση μετφορ-
μίνης. Η μετφορμίνη συνεχίστηκε να λαμβάνεται κατά 
το κριτικό διάστημα των πρώτων 12 εβδομάδων της 
εγκυμοσύνης.

Νοσηλευόμενοι ασθενείς   

Πολλοί νοσηλευόμενοι ασθενείς παρουσιάζουν του-
λάχιστον μία αντένδειξη χορήγησης της μετφορμίνης, 
όπως νεφρική ανεπάρκεια, αναπνευστική ανεπάρκεια, 
καρδιακή ανεπάρκεια, σήψη και γενικά νοσήματα που 
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οδηγούν σε μειωμένη ιστική αιμάτωση και οξυγόνω-
ση.59 Σε μία σχετικά πρόσφατη μελέτη βρέθηκε ότι 
27% των ασθενών που λαμβάνουν μετφορμίνη και 
νοσηλεύονται για οποιαδήποτε αιτία παρουσιάζουν 
τουλάχιστον μία αντένδειξη χορήγησης του φαρμά-
κου, χωρίς μάλιστα να συνυπολογίζεται η ύπαρξη 
καρδιακής ανεπάρκειας. Αν και η χρησιμοποίηση της 
μετφορμίνης σε αυτές τις περιπτώσεις αυξάνει την 
πιθανότητα εμφάνισης γαλακτικής οξέωσης, περίπου 
40%  των ασθενών συνεχίζουν την προϋπάρχουσα 
αγωγή τους παρά την ύπαρξη αντενδείξεων.187

 Κατά συνέπεια, κρίνεται φρόνιμο η χορήγηση της 
μετφορμίνης να διακόπτεται στους περισσότερους 
νοσηλευόμενους ασθενείς. Επιπλέον ανεπιθύμητες 
ενέργειες όπως ναυτία, διάρροια και ανορεξία που 
μπορεί να εμφανιστούν από τη χορήγηση της μετφορ-
μίνης δημιουργούν επιπρόσθετα προβλήματα σε μία 
οξεία νόσο.59

 Τέλος, η μετφορμίνη πρέπει να διακόπτεται το βρά-
δυ πριν από εγχείρηση ή να μην χορηγείται την ημέρα 
της χειρουργικής επέμβασης. Μετεγχειρητικά επα-
ναχορηγείται  2 ημέρες μετά την επέμβαση και μόνο 
εφόσον ο ασθενής δεν παρουσιάζει μετεγχειρητικές 
επιπλοκές ή νεφρική ανεπάρκεια.76-78

Άλλες αντενδείξεις χορήγησης της μετφορμίνης

 Η χρόνια κατάχρηση οινοπνεύματος, η σήψη ή οποι-
αδήποτε οξεία νόσος που συνοδεύεται από μειωμένη 
ιστική αιμάτωση, η αναπνευστική ανεπάρκεια με 
συνοδό υποξυγοναιμία και η ενδοφλέβια χορήγηση 
σκιαστικού αποτελούν αντενδείξεις χορήγησης της 
μετφορμίνης, γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης 
γαλακτικής οξέωσης. Σε ασθενείς που πρόκειται να 
λάβουν σκιαστικό ενδοφλεβίως, η μετφορμίνη πρέπει 
να διακόπτεται την ημέρα χορήγησης του σκιαστικού 
και να επαναχορηγείται ύστερα από 48 ώρες και μόνο 
εφόσον η νεφρική λειτουργία διατηρείται σε φυσιολο-
γικά επίπεδα.182

Δραστικότητα μετφορμίνης

Σε διάφορες  μελέτες με παχύσαρκους διαβητικούς, 
η μονοθεραπεία με μετφορμίνη μείωσε τη γλυκόζη 
νηστείας κατά 58 mg/dl και την HbA1c  κατά 1,8%.165  

Επιπλέον, έχει φανεί ότι η υπογλυκαιμική της δράση 
είναι ανεξάρτητη από το σωματικό βάρος των  ασθε-
νών.165,179 Φαίνεται ότι μειώνει σταθερά την HbA1c 
κατά 1–2%, δηλαδή σε παρόμοιο βαθμό με τα περισ-
σότερα εκκριταγωγά.188-190

 Η χορήγησή της παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτή-
ματα, γι’ αυτό οι περισσότεροι διαβητολόγοι εξακο-
λουθούν να προτιμούν τη  μετφορμίνη ως το ιδανικό 
πρώτης γραμμής φάρμακο, ειδικά σε  παχύσαρκους 

ασθενείς και εφόσον δεν υπάρχουν αντενδείξεις. 
 Είναι το μόνο φάρμακο που σχετίζεται με απώλεια  

βάρους ή, στη χειρότερη περίπτωση, δεν προκαλεί 
αύξηση του βάρους. 

 Επειδή δεν αυξάνει την έκκριση της ινσουλίνης, δεν 
προκαλεί υπογλυκαιμία εκτός αν συγχορηγηθεί με 
κάποιο εκκριταγωγό της ινσουλίνης. Κατά συνέπεια, 
αποτελεί ελκυστική επιλογή σε  ασθενείς των οποίων 
η ρύθμιση του σακχάρου προσεγγίζει τα  ευγλυκαιμι-
κά όρια.  Επίσης, όπως έχει ήδη αναφερθεί, προκαλεί 
μέτρια  μείωση των λιπιδίων και βελτιώνει την ινωδό-
λυση, τους δείκτες φλεγμονής  και την ενδοθηλιακή 
λειτουργία. 

 Όπως φάνηκε από την UKPDS, μία μεγάλη προ-
οπτική μελέτη παρέμβασης, είναι  το μόνο από του 
στόματος υπογλυκαιμικό φάρμακο που μειώνει τις 
μακροαγγειακές επιπλοκές σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 
2. Σύμφωνα με τη μελέτη, μία υποομάδα  υπέρβαρων 
και παχύσαρκων διαβητικών που έλαβε μετφορμίνη  
παρουσίασε κατά 32% μείωση όλων των συμβαμάτων, 
κατά 42%  μείωση των θανάτων των σχετιζόμενων με 
τον διαβήτη και κατά 36% μείωση της θνησιμότητας 
από κάθε αιτία. Ειδικά συγκρινόμενη με την  ομάδα 
της συμβατικής θεραπείας (υπό δίαιτα) παρουσίασε 
μείωση κατά 39% του κινδύνου εμφάνισης εμφράγμα-
τος μυοκαρδίου και κατά 30% όλων  των καρδιαγγεια-
κών συμβαμάτων.188 

  Η μελέτη UKPDS έχει επηρεάσει σε μεγάλο  βαθμό 
τη συνταγογράφηση της μετφορμίνης. Στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, σύμφωνα με  στοιχεία του 2003, η μετφορμί-
νη ήταν το συχνότερα συνταγογραφούμενο  αντιδια-
βητικό φάρμακο (48%) και ακολουθούσαν οι σουλφο-
νυλουρίες με  κύριο εκπρόσωπο τη γλικλαζίδη (31%). 
Οι θειαζολιδινεδιόνες παρόλο  που αποτελούσαν μόνο 
το 5% της συνταγογράφησης, κάλυπταν το 32%  του 
συνολικού κόστους των αντιδιαβητικών δισκίων. Όλα 
τα υπόλοιπα δισκία εχορηγούντο σε ποσοστό μικρότε-
ρο του 5%.191,192 

 Τέλος,  η χορήγηση της μετφορμίνης σε ασθενείς με 
διαταραγμένη ανοχή γλυκόζης εμπόδισε ή  καθυστέ-
ρησε την εμφάνιση ΣΔ τύπου 2 κατά 31%.193   Πρέπει, 
βέβαια,  να τονίσουμε ότι η αλλαγή του τρόπου ζωής 
μείωσε τον κίνδυνο εμφάνισης  ΣΔ σε μεγαλύτερο 
ποσοστό (58%). Εκτός των άλλων, η μετφορμίνη είναι 
ένα φθηνό και δοκιμασμένο επί δεκαετίες φάρμακο, 
με κύριο μειονέκτημα τη δυσανεξία από το γαστρεντε-
ρικό σύστημα.

Ανεπιθύμητες ενέργειες μετφορμίνης

Γαστρεντερικές διαταραχές

Οι γαστρεντερικές διαταραχές αποτελούν τις συχνότε-
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ρες ανεπιθύμητες ενέργειες της μετφορμίνης. Περίπου 
20% των ασθενών εμφανίζουν κοιλιακό άλγος, ναυτία, 
ανορεξία, διάρροια και μεταλλική γεύση.170 Ενώ τα 
συμπτώματα είναι εντονότερα κατά την έναρξη της 
αγωγής , υφίενται με τη συνέχιση του φαρμάκου, με 
αποτέλεσμα τελικά μόνο 5% των ασθενών να διακό-
πτουν την αγωγή.170,194 Καθώς η εμφάνιση των γαστρε-
ντερικών διαταραχών είναι δοσοεξαρτώμενη, είναι 
προτιμότερο η έναρξη της θεραπείας να αρχίζει με 
μικρή δόση μαζί ή μετά τα γεύματα και να ακολουθεί 
σταδιακή τιτλοποίηση της δόσης με μεσοδιαστήματα 
δύο ή και περισσότερων εβδομάδων.169,191 Επίσης, η 
αύξηση της δόσης πάνω από τα 1.700-2.000 mg όχι 
μόνο δεν βελτιώνει τον γλυκαιμικό έλεγχο, αλλά αντί-
θετα υπερδιπλασιάζει την εμφάνιση των γαστρεντερι-
κών διαταραχών (σχήμα 6.2.1.13).195

Γαλακτική οξέωση*

Αναμφισβήτητα η γαλακτική οξέωση αποτελεί τη 
σοβαρότερη ανεπιθύμητη ενέργεια των διγουανιδών 
με θνητότητα που φτάνει στο 50%.196 Πράγματι, η 
μετφορμίνη αυξάνει ελαφρώς τα επίπεδα του γαλα-
κτικού οξέος (1,86 έναντι 1,58 mmol/L). Ωστόσο η αύ-
ξηση αυτή δεν είναι ικανή από μόνη της να οδηγήσει 
σε γαλακτική οξέωση (γαλακτικό οξύ > 5 mmol/L).197 

Αυτός είναι ο λόγος που η ανεπιθύμητη αυτή ενέργεια 
είναι εξαιρετικά σπάνια (3 περιπτώσεις ανά 100.000 
έτη θεραπείας) και εμφανίζεται μόνο όταν η μετφορ-
μίνη χορηγείται σε ασθενείς που παρουσιάζουν ήδη 
κάποια αντένδειξη χορήγησής της.147,182 Πρόσφατη 
μετανάλυση 206 συγκριτικών μελετών δεν αποκάλυψε 
κανένα επεισόδιο γαλακτικής οξέωσης σε 47.846 -έτη 
θεραπείας ασθενών με μετφορμίνη.198  Επίσης, αν και 
στη Γαλλία, από το 1985-2005, αναφέρθηκαν 9 επει-
σόδια γαλακτικής οξέωσης από μετφορμίνη, εκ των 
οποίων τα 5 ήταν θανατηφόρα, σε όλες τις περιπτώ-
σεις υπήρχε τουλάχιστον μία αντένδειξη χορήγησης 
της μετφορμίνης (νεφρική ανεπάρκεια, αφυδάτωση, 
μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ, καρδιακή ανεπάρκεια, 
χορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρ-
μάκων, χορήγηση ιωδιούχου σκιαστικού, εγχείρηση 
καρδιάς).199  

Ελάττωση βιταμίνης Β12

Το 30% των ασθενών που λαμβάνουν μετφορμίνη 
παρουσιάζουν μείωση των επιπέδων της βιταμίνης 
Β12.146 Η αιτιολογία αυτής της μείωσης είναι αδιευκρί-
νιστη και ίσως να οφείλεται σε μειωμένη απορρόφηση 
της βιταμίνης.200,201 Σε μία πρόσφατη μελέτη φάνηκε 
ότι η ελάττωση της Β12 είναι ανάλογη της δόσης 
και του χρονικού διαστήματος που λαμβάνεται η 
μετφορμίνη, ενώ σε μεγαλύτερο κίνδυνο βρίσκονται 

οι φυτοφάγοι ασθενείς (πίνακας 6.2.1.9).202 Ωστόσο, 
όπως προκύπτει από τις ελάχιστες μεμονωμένες περι-
πτώσεις που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία, η 
εμφάνιση μεγαλοβλαστικής αναιμίας είναι εξαιρετικά 
σπάνια.170 Παρόλα αυτά πρέπει να αποφεύγεται η χο-
ρήγηση της μετφορμίνης σε ασθενείς με ήδη εγκατε-
στημένη μεγαλοβλαστική αναιμία.

Φαρμακοκινητικές αλληλεπιδράσεις

Οι φαρμακοκινητικές αλληλεπιδράσεις της μετφορμί-
νης είναι εξαιρετικά σπάνιες γιατί δεν μεταβολίζεται 
στο ήπαρ, δεν συνδέεται με λευκώματα και αποβάλλε-
ται αναλλοίωτη από τα νεφρά, τόσο μέσω σπειραματι-
κής διήθησης όσο και μέσω σωληναριακής έκκρισης. 
Ωστόσο, φάρμακα που αποβάλλονται επίσης μέσω 
σωληναριακής έκκρισης δυνητικά μπορεί να αντα-
γωνίζονται τη νεφρική αποβολή της μετφορμίνης, 
οδηγώντας σε αύξηση της συγκέντρωσής της και 
κατά συνέπεια του κινδύνου εμφάνισης γαλακτικής 
οξέωσης.116 Έτσι, η συγχορήγηση μετφορμίνης με 
σιμετιδίνη, ρανιτιδίνη, αμιλορίδη, τριαμτερένη, κινίνη, 
κινιδίνη, προκαϊναμίδη, διγοξίνη, μορφίνη, τριμεθο-
πρίμη και βανκομυκίνη, όποτε είναι εφικτό, καλό είναι 
να αποφεύγεται, καθώς όλα τα παραπάνω φάρμακα 
αποβάλλονται μέσω σωληναριακής έκκρισης.116 Όποτε 
αυτό δεν είναι εφικτό, απαιτείται στενή παρακολούθη-
ση του ασθενούς και αναπροσαρμογή της δόσης της 
μετφορμίνης.116

Συνδυασμός ινσουλίνης με μετφορμίνη

Συνδυασμός ινσουλίνης με μετφορμίνη εφαρμόζεται 
σε παχύσαρκους ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 που δεν ρυθ-
μίζονται ικανοποιητικά με ινσουλίνη ή πρόκειται να 
αρχίσουν ινσουλίνη. Θεωρείται ότι ο συνδυασμός αυ-
τός έχει το πλεονέκτημα να εμποδίζει την αύξηση του 
σωματικού βάρους. Με την κυκλοφορία της μετφορμί-
νης στις ΗΠΑ, το σχήμα αυτού του συνδυασμού τείνει 
να καθιερωθεί. Στον συνδυασμό με μετφορμίνη η 
ινσουλίνη χορηγείται συνήθως σε μία ή δύο δόσεις το 
24ωρο.203

Θειαζολιδινεδιόνες (TZDs)

Οι θειαζολιδινεδιόνες είναι συνθετικοί συνδέτες 
των πυρηνικών υποδοχέων PPARγ (peroxisome 
proliferator-activated receptor-γ) και φαίνεται ότι 
βελτιώνουν την ινσουλινοαντίσταση κυρίως λόγω 
της επίδρασης που έχουν στην έκφραση διαφόρων 
γονιδίων. Ανακαλύφθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 

* Οι περιπτώσεις γαλακτικής οξέωσης ήταν περισσότερες σε άτομα που 
ελάμβαναν φαινφορμίνη, η οποία σήμερα έχει παύσει να χρησιμο-
ποιείται.
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1970 κατά τη διάρκεια μελετών για την παρασκευή 
νέων υπολιπιδαιμικών παραγόντων. Το 1997 άρχισε 
η κυκλοφορία του πρώτου εκπροσώπου της κατηγο-
ρίας, της τρογλιταζόνης, αλλά γρήγορα διακόπηκε η 
κυκλοφορία της στην Ευρώπη μετά τη γνωστοποίηση 
θανάτων από οξεία ηπατική ανεπάρκεια.204-206 Η βρετα-
νική επιτροπή φαρμάκων, αντίστοιχη της FDA, διέταξε 
την απόσυρση του φαρμάκου στη Βρετανία λίγους 
μόνο μήνες μετά την πρώτη κυκλοφορία του. Στην Ελ-
λάδα το φάρμακο δεν είχε προλάβει να κυκλοφορήσει. 
Παρόλο που στις ΗΠΑ είχαν ανακοινωθεί 18 θάνα-
τοι, η FDA των ΗΠΑ εξακολούθησε να επιτρέπει την 
κυκλοφορία της τρογλιταζόνης μέχρι το 2000, με ένα 
απερίγραπτο και ατεκμηρίωτο σκεπτικό θεωρώντας 
ότι τα μειονεκτήματα του φαρμάκου είναι λιγότερα 
από τα πλεονεκτήματα. Τελικά, στις 22/3/2000 η FDA 
αναγκάστηκε να αποσύρει την τρογλιταζόνη αλλά ταυ-
τόχρονα, σχεδόν, δύο νέα μέλη αυτής της κατηγορίας 
φαρμάκων άρχισαν να κυκλοφορούν: η ροζιγλιταζόνη 
και η πιογλιταζόνη. Τα φάρμακα αυτά, όπως έχει φανεί 
μέχρι τώρα, δεν παρουσιάζουν ηπατοτοξικότητα, 
έχουν όμως διάφορες άλλες ανεπιθύμητες επιδράσεις. 

Χημική σύσταση

Η χημική σύσταση της ροζιγλιταζόνης και της πιογλι-
ταζόνης φαίνεται στο σχήμα 6.2.1.14.

Απορρόφηση, μεταβολισμός, απέκκριση

Η φαρμακοκινητική της ροζιγλιταζόνης και της πιογλι-
ταζόνης συνοψίζεται στον πίνακα 6.2.1.10.207,208

Ροζιγλιταζόνη

Η ροζιγλιταζόνη χορηγούμενη από του στόματος 
εφάπαξ, σε δόση 4-8 mg, απορροφάται ταχύτατα και 
εμφανίζει μέγιστη συγκέντρωση στο πλάσμα ύστερα 

από μία ώρα. Με τη λήψη γεύματος, η απορρόφησή 
της εμφανίζει μικρή καθυστέρηση, χωρίς όμως κλινική 
σημασία, γι’ αυτό χορηγείται ανεξάρτητα από τη λήψη 
γεύματος.

Η ροζιγλιταζόνη εμφανίζει βιοδιαθεσιμότητα κατά 
99% και δεσμεύεται με τις πρωτεΐνες του πλάσμα-
τος, κυρίως με τη λευκωματίνη, επίσης κατά 99%. 
Μεταβολίζεται πλήρως στο ήπαρ, σε μη δραστικούς 
μεταβολίτες, μέσω των ισοενζύμων του κυτοχρώματος 
P450, κυρίως μέσω του CYP2C8 και λιγότερο μέσω 
του CYP2C9. Αποβάλλεται στα ούρα κατά 65% και στα 
κόπρανα κατά 35%.

Έχει χρόνο ημίσειας ζωής 3-4 ώρες. Χορηγείται μία 
φορά την ημέρα, αλλά μπορεί να δοθεί και δύο φορές 
ημερησίως.

Πιογλιταζόνη

Η πιογλιταζόνη χορηγούμενη εφάπαξ από του στό-
ματος, απορροφάται ταχύτατα και εμφανίζει μέγιστη 
συγκέντρωση απορρόφησης ύστερα από δύο ώρες. Η 
απορρόφηση δεν επηρεάζεται από τη λήψη τροφής. 

Η βιοδιαθεσιμότητα του φαρμάκου είναι > από 80%. 
Συνδέεται κατά 99% με τις πρωτεΐνες του πλάσματος, 
κυρίως με τη λευκωματίνη. Μεταβολίζεται πλήρως 
στο ήπαρ, σε μεταβολίτες εκ των οποίων κάποιοι είναι 
δραστικοί, μέσω των ισοενζύμων του κυτοχρώματος 
P450, κυρίως μέσω του CYR2C8 και λιγότερο μέσω του 
CYR3A4 αλλά και κάποιων άλλων. Από τους έξι γνω-
στούς μεταβολίτες της πιογλιταζόνης (ΜΙ-ΜVI) οι τρείς 
είναι δραστικοί (MII, MIII, MIV). Ο MIII έχει παραπλήσια 
δραστικότητα και ο MIV έχει τριπλάσια δραστικότητα 
σε σχέση με το πρωτογενές φάρμακο, ενώ η δραστικό-
τητα του MII είναι ασθενής. Η πιογλιταζόνη, σε αντί-
θεση με τη ροζιγλιταζόνη, αποβάλλεται κυρίως στα 
κόπρανα (55%) και λιγότερο στα ούρα (45%).

Ο χρόνος ημίσειας ζωής της μη μεταβολιζόμενης 

σχήμα 6.2.1.13. Συσχέτιση δόσης μετφορμίνης με HbA1c και γαστρεντερικές διαταραχές.
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πιογλιταζόνης είναι περίπου 5-6 ώρες, αλλά αν συ-
νυπολογίσουμε και τους ενεργούς μεταβολίτες της 
φτάνει τις 16-24 ώρες, γι’ αυτό χορηγείται μία φορά 
ημερησίως. 

Μηχανισμός δράσης θειαζολιδινεδιονών

Η διέγερση των πυρηνικών υποδοχέων PPARγ 
(peroxisome proliferator-activated receptors γ) είναι ο 
κύριος μηχανισμός μέσω του οποίου οι θειαζολιδινεδι-
όνες προάγουν την ινσουλινοευαισθησία. Τα φάρμακα 
αυτά είναι εξωγενείς συνδέτες (ligands) των PPARγ, 
δηλαδή συνδεόμενα σε ειδικές θέσεις τους προάγουν 
τη λειτουργία τους.209

Οι PPARs είναι μεταγραφικοί παράγοντες και ανή-
κουν στην ομάδα των πυρηνικών υποδοχέων μαζί με 
τους υποδοχείς των στεροειδών και των θυρεοειδικών 
ορμονών.210 Η διέγερσή τους από κάποιο συνδέτη 
οδηγεί είτε σε ενεργοποίηση της μεταγραφής κάποιων 
γονιδίων είτε σε καταστολή της μεταγραφής κάποιων 
άλλων. Είναι, δηλαδή, μεταγραφικοί ρυθμιστές που 
διατηρούν τη μεταβολική ομοιόσταση λειτουργώντας 
κυρίως ως αισθητήρες των λιπιδίων (λιπαρά οξέα τρο-
φής, κυρίως ακόρεστα και παράγωγά τους), τα οποία 
αποτελούν και τους φυσικούς συνδέτες (διεγέρτες) 
τους.210,211

Υπάρχουν τρεις τύποι PPAR: οι PPARα, οι PPARβ/δ 
και, τέλος, οι PPARγ. Οι PPARα εκφράζονται κυρί-
ως στους ιστούς που επιδεικνύουν υψηλό ρυθμό 
μεταβολισμού των λιπαρών οξέων (φαιός λιπώδης 
ιστός, ήπαρ, νεφρά, καρδιά) και μέσω αυτών δρουν 
οι φιμπράτες.211 Οι  PPARβ/δ εκφράζονται σε περισ-
σότερους ιστούς, λίγα είναι γνωστά για τη λειτουργία 

τους, αν και πρόσφατες μελέτες τους εμπλέκουν στη 
διακίνηση των λιπιδίων στα μακροφάγα, στην εμφύ-
τευση βλαστοκύστεων, στη θεραπεία τραυμάτων και 
στη ρύθμιση του καταβολισμού των λιπαρών οξέων.211 
Τέλος, οι PPARγ εκφράζονται κυρίως στον λιπώδη ιστό 
και λιγότερο στους μυς και στο ήπαρ.211

Υπάρχουν δύο ισομορφές των PPARγ: οι PPARγ1 και 
οι PPARγ2. Οι PPARγ1 βρίσκονται σε πολλούς ιστούς 
(λιπώδης ιστός, Β κύτταρα παγκρέατος, μακροφάγα, 
ενδοθήλιο), ενώ οι PPARγ2 βρίσκονται σχεδόν απο-
κλειστικά στον λιπώδη ιστό.211

Οι θειαζολιδινεδιόνες, λόγω της λιποφιλίας τους, 
εισέρχονται στον πυρήνα του κυττάρου και συνδέο-
νται με τους PPARγ με υψηλή συγγένεια. Αμέσως μετά 
τη σύνδεση αυτή, ο  ενεργοποιημένος πλέον PPARγ 
μεταβάλλοντας τη στερεοδομή του μπορεί να ενωθεί 
με τον υποδοχέα του 9-cis-ρετινοϊκού οξέος (RXR) και 
σχηματίζει μαζί του το ετεροδιμερές PPAR/RXR. Το ετε-
ροδιμερές αυτό στη συνέχεια προσδένεται σε ειδικό 
τμήμα του DNA διαφόρων γονιδίων που ονομάζεται 
προαγωγός (promoter) και μάλιστα σε συγκεκριμέ-
νη θέση του προαγωγού, την PPER (PPAR response 
element). Η πρόσδεση αυτή ενεργοποιεί τη μεταγρα-
φική δραστηριότητα διαφόρων γονιδίων που μετέ-
χουν στην ομοιοστασία των λιπιδίων και της γλυκόζης 
(σχήμα 6.2.1.15).210

Παράλληλα, η διέγερση των PPARs από τους συνδέ-
τες τους μπορεί, είτε μέσω αλληλεπίδρασης με άλλους 
μεταγραφικούς παράγοντες είτε μέσω επιστράτευσης 
μεταγραφικών καταστολέων, να οδηγήσει σε κατα-
στολή της μεταγραφικής δραστηριότητας διαφόρων 
γονιδίων που εμπλέκονται σε φλεγμονώδεις διαδικα-
σίες (σχήμα 6.2.1.15).212,213 Οι μηχανισμοί καταστολής 
είναι υπεύθυνοι για τις αντιφλεγμονώδεις δράσεις των 
PPARs.

Συγκεκριμένα, οι θειαζολιδινεδιόνες προάγουν τη 
διαφοροποίηση των προλιποκυττάρων, ιδίως του 
υποδόριου λίπους, σε λιποκύτταρα.214 Μειώνουν τα 
ελεύθερα λιπαρά οξέα (FFA) αυξάνοντας την έκφραση 
της λιποπρωτεϊνικής  λιπάσης, την πρόσληψη των λι-
παρών οξέων από τον λιπώδη ιστό και την  αποθήκευ-
ση των λιπαρών οξέων στον λιπώδη ιστό με τη μορφή  
τριγλυκεριδίων.215,216 Αναστέλλουν την έκφραση του 
TNFa και της ρεζιστίνης και αυξάνουν  την έκφρα-

πίνακας 6.2.1.9.  Παράγοντες κινδύνου έλλειψης β1� από χορήγηση μετφορμίνης.

Παράγοντες κινδύνου OR (��% CI) P Value

ηλικία (ανά 10 έτη αύξηση)   1,�� (1,0�-1,��)    0,01

Φυτοφάγοι 1�,�0 (1,��-1��,00)    0,0�

ανταγωνιστές η� υποδοχέων-PPIs   1,1� (0,��-�,1�)    0,��

Δόση (ανά 1 g αύξηση)   �,�� (�,1�-�,��) <0,001

Χορήγηση μετφορμίνης > � έτη   1,�� (1,�0-�,0�)    0,001

σχήμα 6.2.1.14 Χημικοί τύποι πιογλιταζόνης και 
ροζιγλιταζόνης.
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ση του γονιδίου της αντιπονεκτίνης.217-219 Αυξάνουν 
την πρόσληψη γλυκόζης από τον λιπώδη ιστό μέσω  
διέγερσης των GLUT4. Παραμένει να διαπιστωθεί αν 
παρόμοια επίδραση  παρατηρείται και στην πρόσλη-
ψη της γλυκόζης από τους σκελετικούς μυς, όπου τα 
επίπεδα των PPARγ είναι χαμηλά. Τα μέχρι σήμερα  
ευρήματα είναι αντικρουόμενα.220-223 Τέλος, μειώνουν 
την έκφραση και τη δραστικότητα της 11β-HSDI (11B- 
hydroxysteroid dehydrogenase type I) του λιπώδους 
ιστού που φαίνεται  να συμμετέχει στην πρόκληση 
ινσουλινοαντίστασης.224

 Οι θειαζολιδινεδιόνες ίσως δρουν και έξω από τον 
πυρήνα του κυττάρου μέσω άμεσης ενεργοποίησης 
του συστήματος της AMPKinase.225 

 Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι οι θειαζολιδινεδι-
όνες είναι ισχυρότεροι ευαισθητοποιητές της ινσου-
λίνης σε σχέση με τη μετφορμίνη.159,160,226,227  Ωστόσο,  
καθώς τα φάρμακα αυτά δρουν μέσα στο γονιδίωμα 
μεταβάλλοντας τη μεταγραφική δραστηριότητα πολ-
λών γονιδίων, υπάρχουν αρκετά σημεία της δράσης 
τους  τα οποία πρέπει να αποσαφηνιστούν.

Ενδείξεις χορήγησης θειαζολιδινεδιονών

Οι θειαζολιδινεδιόνες ενδείκνυνται για την από του 
στόµατος µονοθεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη 
τύπου 2, ιδιαίτερα σε παχύσαρκους ασθενείς, οι οποίοι 
δεν ρυθµίζονται ικανοποιητικά µε δίαιτα και άσκηση. 

  Επίσης, μπορεί να δοθούν σε άτομα με σακχαρώ-
δη διαβήτη τύπου 2 που έχουν ανεπαρκή γλυκαιµικό 
έλεγχο, παρά τη χορήγηση της µέγιστης ανεκτής 
δόσης µετφορµίνης ή σουλφονυλουρίας. 

Αντενδείξεις χορήγησης θειαζολιδινεδιονών

Νεφρική ανεπάρκεια 

Τα φάρμακα αυτά έχοντας ηπατικό μεταβολισμό 
μπορεί να δοθούν με ασφάλεια σε ασθενείς με διατα-
ραγμένη νεφρική λειτουργία. Ωστόσο τα αυξημένα 
επίπεδα κρεατινίνης είναι ανεξάρτητος παράγοντας 
κινδύνου καρδιακής ανεπάρκειας228 και σε νεφρική 
ανεπάρκεια με Cr > 2 mg/dl αυξάνεται κατά πολύ η 
πιθανότητα κατακράτησης υγρών και συνύπαρξης 
καρδιακής ανεπάρκειας, γεγονός που καθιστά επισφα-
λή τη χορήγηση αυτών των φαρμάκων.229

πίνακας 6.2.1.10 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες θειαζολιδινεδιονών.

Φαρμακευτική
ουσία

Χρόνος
T 1/� (h)

Διάρκεια
δράσης (h)

Μεταβολισμός Μεταβολίτες απέκκριση

Ροζιγλιταζόνη �-� <�� ηπατικός αδρανείς 
Νεφροί   ��%
Χολή       ��%

Πιογλιταζόνη �-� �� ηπατικός
αδρανείς και 
δραστικοί

Νεφροί   ��%
Χολή       ��%

σχήμα 6.2.1.15 Μηχανισμός δράσης θειαζολιδινεδιονών.
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Ηπατική ανεπάρκεια

Η χορήγηση θειαζολιδινεδιονών αντενδείκνυται γιατί 
αυξάνεται ο κίνδυνος ηπατοτοξικότητας.

Καρδιακή ανεπάρκεια

Δυστυχώς, πολλές φορές κατά την έναρξη της θε-
ραπείας με κάποιο αντιδιαβητικό δισκίο η ύπαρξη 
καρδιακής ανεπάρκειας είτε υποεκτιμάται είτε δεν 
λαμβάνεται καθόλου υπόψη και λησμονείται το γεγο-
νός ότι 20% περίπου των ασθενών με ΣΔ τύπου 2 έχει 
καρδιακή ανεπάρκεια.228

   Η χορήγηση αυτών των φαρμάκων αντενδείκνυ-
ται σε καρδιακή ανεπάρκεια οποιουδήποτε σταδίου 
κατά NYHA, διότι προκαλούν κατακράτηση υγρών229 
με πιθανή σύγχρονη αύξηση της διαπερατότητας 
της πνευμονικής μικροκυκλοφορίας, και οδηγούν σε 
επιβάρυνση της καρδιακής λειτουργίας.230 Στη μελέτη 
PROactive, παρόλο που είχαν αποκλειστεί οι ασθενείς 
με καρδιακή ανεπάρκεια ΙΙ, ΙΙΙ και IV σταδίου κατά 
NYHA, στην ομάδα της πιογλιταζόνης παρουσιάστη-
καν 115 περισσότερα επεισόδια καρδιακής ανεπάρκει-
ας (11%) σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (8%).231

Κύηση-Γαλουχία

Στην κύηση και στη γαλουχία οι γλιταζόνες αντενδεί-
κνυνται.

Νοσηλευόμενοι ασθενείς

Επειδή προκαλούν κατακράτηση υγρών και πιθανώς 
αυξάνουν τη διαπερατότητα της πνευμονικής μι-
κροκυκλοφορίας, ενέχουν κίνδυνο για ασθενείς που 
νοσηλεύονται με αιμοδυναμικές διαταραχές και ειδικά 
με καρδιακή ανεπάρκεια ή οξύ στεφανιαίο επεισό-
διο.59 Ωστόσο, παρά τα παραπάνω δεδομένα, περίπου 
το 16% των ασθενών που νοσηλεύονται με ΣΔ τύπου 2 
και καρδιακή ανεπάρκεια λαμβάνουν κατά την έξοδό 
τους από το νοσοκομείο –κακώς- κάποιο από τα φάρ-
μακα αυτά.232

  Επίσης, τα φάρμακα αυτά δεν μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν με αισθητή απόδοση εντός νοσοκομείου 
για την επίτευξη του γλυκαιμικού ελέγχου λόγω της 
εξαιρετικά βραδείας έναρξης δράσης τους.59 

Άλλες αντενδείξεις χορήγησης των θειαζολιδινεδιονών

 Ως συνέπεια της ενίσχυσης της δράσης της ινσου-
λίνης, η θεραπεία με θειαζολιδινεδιόνες σε ασθενείς 
με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών μπορεί να 
επιφέρει επαναφορά της ωορηξίας.233 Κατά συνέπεια, 
υπάρχει πιθανότητα ενδεχόμενης εγκυμοσύνης. Οι 
ασθενείς αυτές πρέπει να ενημερώνονται σχετικά και, 
αν επιθυμούν εγκυμοσύνη, η αγωγή πρέπει να διακό-
πτεται. 

 Η ινσουλινοθεραπεία δεν αποτελεί πλέον αντέν-
δειξη για τη χορήγηση των θειαζολιδινεδιονών. Η 
συγχορήγηση όμως απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς 
πολυάριθμες μελέτες δείχνουν ότι υπερδιπλασιάζει το 
ποσοστό εμφάνισης οιδημάτων (> 15%) ως απόρροια 
της ακόμη μεγαλύτερης κατακράτησης υγρών.234-236 
Μάλιστα στη μελέτη PROactive όπου 36% των ασθε-
νών ελάμβαναν ταυτόχρονα και ινσουλίνη, το ποσοστό 
εμφάνισης των οιδημάτων στην ομάδα της πιογλιταζό-
νης έφτασε στο 32%.231

Δραστικότητα θειαζολιδινεδιονών

Η ροζιγλιταζόνη χορηγείται σε δόση 4 – 8 mg την ημέ-
ρα σε μία ή δύο  δόσεις και η πιογλιταζόνη σε δόση 
15 – 45 mg την ημέρα σε μία δόση. Παρουσιάζουν 
σχεδόν την ίδια υπογλυκαιμική δράση μειώνοντας την  
HbA1c κατά 0,5 – 1,5%.237 

 Η μέγιστη υπογλυκαιμική τους δράση  εμφανίζε-
ται αργά, 2–3 μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας. 
Όταν χορηγούνται ως μονοθεραπεία, επειδή δεν 
αυξάνουν την έκκριση της ινσουλίνης, δεν προκαλούν 
υπογλυκαιμία, όπως και η μετφορμίνη. Φάνηκε ότι 
βελτιώνουν την ινσουλινοευαισθησία και  μειώνουν 
τα επίπεδα ινσουλίνης πλάσματος. Για να δράσουν, 
απαιτείται η παρουσία ινσουλίνης και το υπογλυκαιμι-
κό τους αποτέλεσμα είναι καλύτερο, όσο μεγαλύτερη 
είναι η λειτουργικότητα των Β κυττάρων.

 Από μελέτες απευθείας σύγκρισης φάνηκε ότι οι 
θειαζολιδινεδιόνες παρουσιάζουν την ίδια περίπου 
υπογλυκαιμική δράση τόσο με τη μετφορμίνη όσο 
και με διάφορα εκκριταγωγά.227,238   Ωστόσο, υποστη-
ρίζεται ότι τα φάρμακα αυτά, μειώνοντας τον ρυθμό 
έκπτωσης της λειτουργικότητας του Β κυττάρου,239,240 
διατηρούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τον γλυ-
καιμικό έλεγχο σε σχέση με τα υπόλοιπα αντιδιαβητι-
κά δισκία. Μάλιστα στη μελέτη ADOPT,106 μεγαλύτερο 
ποσοστό ασθενών που έλαβαν ροζιγλιταζόνη (85%) 
σε σχέση με αυτούς που έλαβαν μετφορμίνη (79%) ή 
γλιβενκλαμίδη (66%) διατήρησαν τον γλυκαιμικό έλεγ-
χο μετά 5 έτη θεραπείας. Κατά περίεργο τρόπο, όμως, 
στη μελέτη αυτή ως δείκτης απώλειας του γλυκαιμικού 
ελέγχου χρησιμοποιήθηκε η τιμή γλυκόζης νηστείας 
(> 180 mg/dl) και όχι η τιμή της HbA1c(>7%). Όταν η 
ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με βάση την τιμή 
της HbA1c, οι διαφορές, αν και διατηρήθηκαν σημα-
ντικές, αμβλύνθηκαν καθώς η μέση τιμή της HbA1c 
στην ομάδα της ροζιγλιταζόνης ήταν μικρότερη μόνο 
κατά 0,13% σε σχέση με την ομάδα της μετφορμίνης 
και κατά 0,42% σε σχέση με την ομάδα της γλιβενκλα-
μίδης. Επίσης,  HbA1c<7%, μετά το τέλος της μελέτης, 
είχε το 40% των ασθενών που έλαβαν ροζιγλιταζόνη 
και το 36% των ασθενών που έλαβαν μετφορμίνη.241 
Επιπλέον, οι ασθενείς που έλαβαν ροζιγλιταζόνη πα-
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ρουσίασαν μεγάλη αύξηση του σωματικού βάρους και 
έλαβαν σε μεγαλύτερο ποσοστό διουρητικά της αγκύ-
λης και στατίνες. Ανέλπιστα, οι ασθενείς που έλαβαν 
γλιβενκλαμίδη είχαν μικρότερο ποσοστό εμφάνισης 
καρδιαγγειακών συμβαμάτων.106 

 Καθώς κάποιες παρατηρήσεις έδειξαν ότι ίσως οι 
θειαζολιδινεδιόνες μπορούν να προφυλάξουν και να 
διατηρήσουν τη λειτουργικότητα του Β κυττάρου σε 
μεγαλύτερο βαθμό από τα υπόλοιπα αντιδιαβητικά 
δισκία, διατυπώθηκε η άποψη ότι τα φάρμακα αυτά 
θα μπορούσαν να αποτρέψουν την εμφάνιση του ΣΔ 
τύπου 2 σε ασθενείς με διαταραγμένη ανοχή γλυκόζης 
(IGT) ή με διαταραγμένη γλυκαιμία νηστείας (IFG).242 

Στη μελέτη DREAM με IGT ή/και IFG αθενείς,243 η ροζι-
γλιταζόνη, αν και μείωσε την εμφάνιση του ΣΔ τύπου 
2 κατά 60% περίπου, δεν είχε καλύτερα αποτελέσματα 
από ό,τι είχε η αλλαγή του τρόπου ζωής (δίαιτα και 
φυσική δραστηριότητα).193,244,245 Επίσης, στην ομάδα 
της ροζιγλιταζόνης παρουσιάστηκαν 5πλάσια επεισό-
δια καρδιακής ανεπάρκειας σε σχέση με την ομάδα 
ελέγχου, παρόλο που κανείς από τους ασθενείς δεν 
είχε ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας.243 

 Αρκετές μελέτες υποστηρίζουν την ευεργετική 
επίδραση των TZDs σε διάφορους καρδιαγγειακούς 
παράγοντες κινδύνου, όπως κυτταροκίνες, δείκτες 
φλεγμονής,159,246,247 λιπίδια,248-250 αρτηριακή πίεση,251-253 

ενδοθηλιακή λειτουργία,254-256 και μηχανισμούς αθηρο-
σκλήρωσης.257-259 Μάλιστα, η πιογλιταζόνη φαίνεται να 
έχει ευνοϊκότερη επίδραση στα λιπίδια σε σχέση με τη 
ροζιγλιταζόνη,250 ίσως γιατί σε κάποιο βαθμό παρου-
σιάζει και δραστηριότητα PPARα αγωνιστή (δραστη-
ριότητα φιμπράτης).260 Πάντως, όπως φάνηκε από τη  
μελέτη PROactive,231 που ήταν μελέτη δευτερογενούς 
πρόληψης και  αφορούσε σακχαροδιαβητικούς ασθε-
νείς τύπου 2 με εγκατεστημένη  μακροαγγειακή νόσο, 
δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0,095) 
στο σύνολο των πρωτευόντων καταληκτικών σημείων 
(θάνατοι, εμφράγματα μυοκαρδίου, οξέα στεφανι-
αία σύνδρομα, στεφανιαία  επαναιμάτωση, αγγειακά 
εγκεφαλικά επεισόδια, ακρωτηριασμός κάτω  άκρων, 
επαναιμάτωση κάτω άκρων) ανάμεσα στην ομάδα 

που έλαβε  πιογλιταζόνη (15-45 mg) και στην ομάδα 
ελέγχου. Βέβαια, θα πρέπει να  σημειωθεί ότι υπήρξε 
στατιστικά σημαντική διαφορά στο σύνολο των  κύρι-
ων δευτερευόντων καταληκτικών σημείων (θάνατοι, 
εμφράγματα  μυοκαρδίου-πλην σιωπηλών εμφραγ-
μάτων και αγγειακά εγκεφαλικά  επεισόδια) που ήταν 
λιγότερα στην ομάδα της πιογλιταζόνης (p = 0,027).231 

Επίσης, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε μία πρόσφατη 
μετανάλυση μελετών διάρκειας μεγαλύτερης των 6 
μηνών χορήγησης ροζιγλιταζόνης, όπου βρέθηκε ότι η 
λήψη της ροζιγλιταζόνης συνδυάστηκε με αύξηση των 
εμφραγμάτων μυοκαρδίου κατά 43% και των θανάτων 
από καρδιαγγειακά αίτια κατά 64%.261

   Οι θειαζολιδινεδιόνες μπορεί να συνδυαστούν με 
μετφορμίνη, καθώς τα φάρμακα αυτά μειώνουν την ιν-
σουλινοαντίσταση κυρίως στους περιφερικούς ιστούς 
(λιπώδη και μυϊκό ιστό), ενώ η μετφορμίνη δρα κυρίως 
στο ήπαρ. Η συγχορήγηση επιφέρει επιπλέον μείωση 
της HbA1c που κυμαίνεται από 0,7-1,4%.262-264

   Επίσης, η συγχορήγηση θειαζολιδινεδιονών και 
εκκριταγωγών επιφέρει επιπλέον μείωση της HbA1c 
περίπου κατά 1,3%.265

  Στον πίνακα 6.2.1.11. αναφέρονται τα υπάρχοντα 
σκευάσματα θειαζολιδινεδιονών.

Ανεπιθύμητες ενέργειες θειαζολιδινεδιονών

Αύξηση σωματικού βάρους

Οι θειαζολιδινεδιόνες, όπως και τα εκκριταγωγά, 
προκαλούν αύξηση του σωματικού βάρους κατά 1-4 
Kg, με τη διαφορά ότι απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα, ενός και πλέον ετών, για τη σταθεροποίηση 
του βάρους.102 Η αύξηση αυτή είναι απόρροια τόσο 
της κατακράτησης υγρών όσο και της αύξησης του 
υποδόριου λίπους λόγω διέγερσης της διαφοροποίη-
σης των προλιποκυττάρων - κυρίως του υποδόριου - 
λίπους σε λιποκύτταρα.146 Μάλιστα στη μελέτη ADOPT, 
η ροζιγλιταζόνη προκάλεσε τριπλάσια αύξηση βάρους 
σε σχέση με τη γλιβενκλαμίδη (4,8 έναντι 1,6 Kg).106

πίνακας 6.2.1.11 Σκευάσματα θειαζολιδινεδιονών.

ονομασία Πιογλιταζόνη Ροζιγλιταζόνη
Ροζιγλιταζόνη
+ Μετφορμίνη

Ροζιγλιταζόνη
+ γλιμεπιρίδη

Actos Avandia Avandamet Avaglim

Δόση δισκίου 1�, �0, �� mg �, � mg �/1000, �/1000 mg �/�, �/� mg

Δοσολογία 1�-�� mg �-� mg �/�000-�/�000 mg �/�-�/� mg

Δόσεις/��ωρο 1x1 ��ωρο 1x1-1x� ��ωρο 1x� ��ωρο 1x1 ��ωρο
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Οιδήματα

Η συχνότητα εμφάνισης οιδημάτων στη μελέτη 
ADOPT ήταν 14%106 και στη μελέτη PROactive 32%.231 
Η διαφορά αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι στη μελέτη 
PROactive  36% των ασθενών ελάμβανε ταυτόχρο-
να και ινσουλίνη. Για την εμφάνιση των οιδημάτων 
ενοχοποιούνται διάφοροι παράγοντες όπως αυξημένη 
κατακράτηση υγρών, αγγειοδιαστολή ως επακόλουθο 
της βελτιωμένης ινσουλινοευαισθησίας, αυξημένη 
δραστηριότητα του αυτόνομου νευρικού συστήματος, 
αυξημένη ενδοθηλιακή διαπερατότητα ως συνέπεια 
της αυξημένης έκφρασης του γονιδίου του αγγειακού 
ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα και, ίσως, δια-
ταραγμένη μεταφορά ιόντων στον διάμεσο χώρο.229 
Πρόσφατα διαπιστώθηκε, τόσο in vitro όσο και σε 
πειραματόζωα, ότι οι PPARγ αγωνιστές αυξάνουν την 
απορρόφηση του νατρίου από τον άπω νεφρώνα 
διεγείροντας την έκφραση και μετατόπιση του επιθη-
λιακού διαύλου νατρίου του αθροιστικού σωληναρίου 
(EnaCa).266 Συγχορήγηση φαρμάκων που προκαλούν 
κατακράτηση υγρών, όπως τα μη στεροειδή αντιφλεγ-
μονώδη, διευκολύνουν την εμφάνιση οιδημάτων.

Χαρακτηριστικά, τα οιδήματα από θειαζολιδινε-
διόνες είναι ανθεκτικά στη χορήγηση διουρητικών 
της αγκύλης του Henle (φουροσεμίδη). Η μείωση της 
δόσης ή η διακοπή των θειαζολιδινεδιονών, λόγω της 
παρατεταμένης δράσης αυτών των φαρμάκων, πολλές 
φορές δεν αρκεί, γιατί καθυστερεί να επιφέρει το επι-
θυμητό αποτέλεσμα (τουλάχιστον για μία εβδομάδα), 
κάτι που είναι πολύ σημαντικό σε περιπτώσεις στις 
οποίες απαιτείται γρήγορη μείωση του εξωκυττάριου 
όγκου. Φαίνεται ότι καλύτερες επιλογές αποτελούν 
κυρίως οι ανταγωνιστές της αλδοστερόνης (σπιρο-
νολακτόνη 50 mg ημερησίως) αλλά και τα θειαζιδικά 
διουρητικά κατά δεύτερο λόγο (υδροχλωροθειαζίδη 
25 mg ημερησίως) που αναστέλλουν τη λειτουργία 
των διαύλων νατρίου του αθροιστικού σωληναρίου.267

Καρδιακή ανεπάρκεια

Όλες οι μεγάλες μελέτες των τελευταίων ετών106,231,243 
που αφορούν στις θειαζολιδινεδιόνες δείχνουν ότι στις 
ομάδες των ασθενών που έλαβαν τα συγκεκριμένα 
φάρμακα το ποσοστό εμφάνισης καρδιακής ανεπάρ-
κειας ήταν αυξημένο. Μάλιστα, οι διαβητικοί ασθενείς 
που λαμβάνουν αγωγή με θειαζολιδινεδιόνες πα-
ρουσιάζουν αυξημένη, κατά 70%, την πιθανότητα να 
νοσηλευθούν λόγω καρδιακής ανεπάρκειας τις πρώτες 
60 ημέρες από την έναρξη της αγωγής.268 Ωστόσο από 
καμία μελέτη δεν προκύπτει ότι οι θειαζολιδινεδιόνες 
προκαλούν καρδιακή ανεπάρκεια. Φαίνεται, όμως, 
ότι τα φάρμακα αυτά, προκαλώντας κατακράτηση 
υγρών229 αλλά και αυξάνοντας ίσως τη διαπερατότητα 

της πνευμονικής μικροκυκλοφορίας,230 αναδεικνύουν 
προϋπάρχουσα καρδιακή δυσλειτουργία. Λαμβάνο-
ντας υπόψη ότι 20% περίπου των ασθενών με σακχα-
ρώδη διαβήτη τύπου 2 έχει καρδιακή ανεπάρκεια,228 
η χορήγηση αυτών των φαρμάκων δεν πρέπει να 
είναι αλόγιστη, ιδίως όταν συνυπάρχουν παράγοντες 
κινδύνου ύπαρξης καρδιακής δυσλειτουργίας (πίνακας 
6.2.1.12).229

Αύξηση ηπατικών ενζύμων

Η ηπατοτοξικότητα δεν φαίνεται να αποτελεί πρό-
βλημα ούτε για τη  ροζιγλιταζόνη ούτε για την πιο-
γλιταζόνη, τουλάχιστον μέχρι σήμερα.146 Υπάρχουν, 
μάλιστα, αναφορές για ευνοϊκή επίδραση αυτών των 
φαρμάκων στη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπα-
τος.269 Ωστόσο, κυρίως υπό το φως της απόσυρσης της 
τρογλιταζόνης λόγω ηπατοτοξικότητας, τα ηπατικά 
ένζυμα πρέπει να ελέγχονται σε όλους τους ασθενείς 
τόσο πριν από την έναρξη όσο και κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας. Η συχνότητα επανελέγχου των ηπατι-
κών ενζύμων καθορίζεται από τον θεράποντα γιατρό. 
Αν η SGPT βρεθεί  2,5 φορές μεγαλύτερη της φυσιολο-
γικής τιμής, η χορήγηση του φαρμάκου διακόπτεται.

Αναιμία

Λόγω κατακράτησης υγρών και αύξησης του όγκου 
του πλάσματος229,270 μπορεί να παρατηρηθεί, ήπια 
συνήθως, μείωση του αιματοκρίτη και της αιμοσφαιρί-
νης (περίπου 3% και 1 g/dl αντίστοιχα). Επιπροσθέτως, 
υπάρχουν πρόσφατες αναφορές για κατασταλτική 
επίδραση των θειαζολιδινεδιονών στον μυελό των 
οστών,271 όταν χορηγηθούν σε υψηλές δόσεις. Επειδή 
η μείωση της Hb, αν και  συνήθως ήπια, μερικές φορές 
μπορεί να είναι > 1 g/dl, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
ιδίως σε άτομα με οριακές τιμές Hb ή αναιμία. Έτσι,  

πίνακας 6.2.1.12. Παράγοντες κινδύνου καρδιακής 
ανεπάρκειας σε χορήγηση TZDs.

• ιστορικό Κα
• ισχαιμική καρδιοπάθεια
• Υπέρταση
• Υπερτροφία αριστερής κοιλίας
• αορτική ή μιτροειδική βαλβιδική νόσος
• Προχωρημένη ηλικία ( >�0 ετών )
• Μεγάλη διάρκεια διαβήτη (>10 έτη)
• Προϋπάρχον οίδημα ή χορήγηση   
    διουρητικών
• Εμφάνιση οιδήματος ή αύξηση του βάρους  
   από θειαζολιδινεδιόνες
• Συγχορήγηση ινσουλίνης
• Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (κρεατινίνη> �  
    mg/dl)
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θεωρείται σκόπιμο να ελέγχεται το αιματολογικό προ-
φίλ πριν από την έναρξη της θεραπείας.

Οίδημα ωχράς κηλίδας

Μία σχετικά πρόσφατα ανακαλυφθείσα ανεπιθύμη-
τη ενέργεια, της οποίας η ακριβής συχνότητα δεν 
έχει ακόμα διευκρινιστεί, είναι το οίδημα της ωχράς 
κηλίδας. Εμφανίζεται κυρίως σε ασθενείς που ήδη 
έχουν εμφανίσει σημεία κατακράτησης υγρών από τη 
χορήγηση των θειαζολιδινεδιονών. Σε μία πρόσφα-
τη μελέτη, η συχνότητα εμφάνισης κυμαινόταν από 
2,4% έως 3,6% και μάλιστα το 60% αυτών των ασθε-
νών παρουσίαζαν διάχυτο οίδημα με επιδείνωση της 
οπτικής οξύτητας (εικόνα 6.2.1.1).272 Κατά συνέπεια, 
κρίνεται σκόπιμο πριν από την έναρξη της αγωγής 
όλοι οι ασθενείς να βυθοσκοπούνται για την πιθανότη-
τα ύπαρξης οιδήματος ωχράς. Επίσης κατά τη διάρκεια 
της αγωγής, εφόσον παρατηρηθούν διαταραχές οπτι-
κής οξύτητας,  πρέπει να γίνεται σύντομα επαναληπτι-
κός βυθοσκοπικός έλεγχος.

Αυξημένη επίπτωση καταγμάτων σε γυναίκες

Στη μελέτη ADOPT106 οι γυναίκες ασθενείς που έλαβαν 
αγωγή με ροζιγλιταζόνη εμφάνισαν σημαντικά περισ-
σότερα κατάγματα στους άκρους πόδας, στις άκρες 
χείρες και στα άνω άκρα, σε σχέση με τις γυναίκες 
ασθενείς που έλαβαν είτε μετφορμίνη είτε γλιβενκλα-
μίδη. Η παρατηρηθείσα επίπτωση καταγμάτων για 
τους άνδρες ήταν παρόμοια και στις τρεις θεραπευτι-
κές ομάδες. Οι θέσεις κατάγματος ήταν διαφορετικές 
από εκείνες που σχετίζονται με τη μετεμμηνοπαυ-
σιακή οστεοπόρωση (ισχίο ή σπονδυλική στήλη). Ο 
μηχανισμός της παρατηρούμενης αύξησης των καταγ-
μάτων δεν έχει εξακριβωθεί και η περαιτέρω εκτίμηση 
των παραπάνω παρατηρήσεων βρίσκεται υπό εξέλιξη. 
Ωστόσο, καλό είναι ο κίνδυνος κατάγματος να λαμβά-
νεται υπόψη σε γυναίκες που θεραπεύονται ή εξετάζε-
ται το ενδεχόμενο έναρξης θεραπείας τους με ροζιγλι-
ταζόνη, και να δίδεται προσοχή στην αξιολόγηση και 
στη διατήρηση της υγείας των οστών.

Μεταβολές κυτταρικής διαίρεσης και διαφοροποίησης

Σε πειραµατόζωα µε οικογενή αδενωµατώδη πολυπο-
δίαση (FAP), η θεραπεία µε θειαζολιδινεδιόνες προ-
κάλεσε αύξηση της έκτασης του καρκίνου του παχέος 
εντέρου. Η αιτιολογική συσχέτιση του ευρήµατος 
αυτού δεν έχει εξακριβωθεί. Καθώς, όμως, τα φάρμα-
κα αυτά δρουν πάνω στο γονιδίωμα μεταβάλλοντας 
τη μεταγραφή κάποιων γονιδίων και προκαλούν 
ανάλογες μεταβολές στην κυτταρική διαίρεση και 
διαφοροποίηση, ίσως είναι φρόνιμο να αποφεύγονται 
τουλάχιστον σε ασθενείς με οικογενή αδενωματώδη 
πολυποδίαση.22

Γενικά, οι ανεπιθύμητες επιδράσεις των TZDs είναι 
πολυάριθμες και σοβαρές, ώστε να εγείρονται σκέψεις 
για πιθανή διακοπή της κυκλοφορίας τους.

Φαρμακοκινητικές αλληλεπιδράσεις

Η πιογλιταζόνη προκαλεί μικρή μείωση των συγκε-
ντρώσεων της νιφεδιπίνης (10-30%).116

Οι φαρμακοκινητικές ιδιότητες της ροζιγλιταζόνης 
μπορεί να επηρεαστούν από επαγωγείς ή ανασταλτές 
του CYP2C9. Έτσι, η ριφαμπικίνη μειώνει, ενώ η γκεμ-
φιμπροζίλη και η τριμεθοπρίμη αυξάνουν τις συγκε-
ντρώσεις της ροζιγλιταζόνης και της πιογλιταζόνης.116

Η συγχορήγηση θειαζολιδινεδιονών και στατινών 
είναι γενικά ασφαλής. Ωστόσο σε μία σχετικά πρόσφα-
τη μελέτη, η συγχορήγηση με ατορβαστατίνη παρου-
σίασε τριπλάσια εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών, 
κυρίως μυοπάθειας, σε σχέση με σιμβαστατίνη.273

εικόνα 6.2.1.1 Εξέλιξη οιδήματος ωχράς κηλίδας σε γυναίκα 
�0 ετών που ελάμβανε ροζιγλιταζόνη.

A. οκτώβριος 1�, �000,  όραση �0/�0.
B. Φεβρουάριος �, �001, όραση �0/�0.
C.  Μάϊος ��, �001,  όραση �0/100.
D. Σεπτέμβριος �0, �001,   όραση �0/�00  και έγινε  διακοπή 
ροζιγλιταζόνης
E. απρίλιος 1�, �00�, όραση �0/�00.
F.  αύγουστος �, �00�, υποχώρηση οιδήματος με 
ουλοποίηση, όραση �0/1�0.
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Αναστολείς α-γλυκοσιδασών

Οι ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 δεν χαρακτηρίζονται από 
σπουδαία συμμόρφωση στη δίαιτα. Απεναντίας, συνη-
θίζουν να καταναλώνουν περισσότερες θερμίδες και 
υδατάνθρακες απ’ ό,τι περιλαμβάνει το καθορισμένο 
διαιτολόγιό τους.274 Η ιδέα να βρεθεί ένα φάρμακο που 
να εμποδίζει την απορρόφηση των υδατανθράκων, 
ενώ ο ασθενής δεν θα είναι υποχρεωμένος να κάνει 
δίαιτα, γεννιέται αυτόματα στο μυαλό κάθε ανθρώπου 
που βρίσκεται αντιμέτωπος με την ανάγκη να υπο-
βάλλεται σε όλη του τη ζωή σε δίαιτα. Έτσι προέκυψε 
η κατηγορία αυτή των φαρμάκων που εμποδίζουν τη 
διάσπαση των δισακχαριτών. Επειδή η απορρόφηση 
των υδατανθράκων γίνεται με τη μορφή των μονοσακ-
χαριτών, η παρεμπόδιση της διάσπασης των δισακ-
χαριτών έχει ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της 
απορρόφησης των υδατανθράκων (σχήμα 6.2.1.16).22 
Ο κύριος εκπρόσωπος της κατηγορίας αυτής και ο 
πλέον μελετημένος είναι η ακαρβόζη.

Ακαρβόζη

Η ακαρβόζη παρεμποδίζει την απορρόφηση της 
μαλτόζης, της σακχαρόζης και του αμύλου, αλλά δεν 
έχει επίδραση στην απορρόφηση της γλυκόζης και της 
λακτόζης. Απορροφάται σε μηδαμινές ποσότητες και 
δρα αποκλειστικά στο έντερο προκαλώντας σύνδρο-
μο μικρής δυσαπορρόφησης υδατανθράκων. Αυτή η 
δράση έχει ως αποτέλεσμα μία μικρή ελάττωση των 
μεταγευματικών αυξήσεων της γλυκόζης του πλάσμα-
τος, αλλά καμία ή πολύ μικρή επίδραση στις προγευ-
ματικές τιμές της γλυκόζης. Είναι γνωστό ότι μεγάλο 
μέρος της κυκλοφορούσας γλυκόζης στον ΣΔ τύπου 
2 προέρχεται από ηπατική γλυκογονόλυση και γλυκο-
νεογένεση. Έτσι, παρά τη λήψη ακαρβόζης, οι τιμές 
γλυκόζης νηστείας παραμένουν υψηλές.

Δραστικότητα ακαρβόζης

Η περιγραφόμενη μείωση της HbA1c με λήψη ακαρ-
βόζης, από τους θιασώτες του φαρμάκου, αναφέρεται 
ότι είναι περίπου 1% (απόλυτων μονάδων μέτρησης). 
Ωστόσο σε άρθρο του Berger αναφέρεται μείωση 
μόνο 0,6-0,7% και σε άλλες δημοσιεύσεις ελάττωση 
κατά 0,4-0,7%.275 Η πτώση της γλυκόζης νηστείας ανα-
φέρεται 30-45 mg/dl.276,277 Σε ορισμένες εργασίες ανα-
φέρεται μεγαλύτερη μείωση της  HbA1c.278 Αλλά είναι 
ερώτημα κατά πόσο οι ασθενείς είχαν σταθεροποιηθεί 
με τη δίαιτα και τη σταθερή δόση υπογλυκαιμικών 
φαρμάκων πριν από την έναρξη της ακαρβόζης. Πολ-
λοί δεν βρίσκουν αξιόλογη την πτώση της γλυκόζης 
νηστείας, αλλά μόνο των μεταγευματικών τιμών. Όπως 
αναφέρει ο Berger, οι ευνοϊκές, για την ακαρβόζη, 
εργασίες έχουν χρηματοδοτηθεί από την κατασκευά-
στρια εταιρεία και αυτό ελαττώνει την αξιοπιστία των 
παρατηρήσεων.275

Για να δράσει ικανοποιητικά η ακαρβόζη, πρέπει να 
υπάρχουν αρκετοί υδατάνθρακες στο έντερο. Τότε, 
όμως, εμφανίζονται σε σημαντικό ποσοστό και ένταση 
οι ανεπιθύμητες επιδράσεις. Όταν στο έντερο υπάρχει 
μικρή ποσότητα υδατανθράκων, η ακαρβόζη δεν έχει 
σημαντική επίδραση και βέβαια ούτε προκαλεί ανεπι-
θύμητες επιδράσεις.279

Στη μελέτη STOP-NIDDM, η χορήγηση ακαρβόζης 
σε ασθενείς με διαταραγμένη ανοχή γλυκόζης (IGT) 
μείωσε κατά 25% τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη.280 
Ωστόσο παρόμοια ή και καλύτερα αποτελέσματα εί-
χαν και άλλες φαρμακευτικές παρεμβάσεις και κυρίως 
η αλλαγή του τρόπου ζωής με συνδυασμό δίαιτας με 
άσκηση.

σχήμα 6.2.1.16 Μηχανισμός δράσης αναστολέων α-γλυκοσιδασών.
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Ανεπιθύμητες ενέργειες

Μειονέκτημα του φαρμάκου είναι το μεγάλο ποσοστό 
ανεπιθύμητων ενεργειών και το υψηλό, σχετικά, κό-
στος σε σύγκριση, για παράδειγμα, με τη μετφορμίνη. 
Περίπου 40-50% των ασθενών που λαμβάνουν ακαρ-
βόζη εμφανίζουν γαστρεντερικές διαταραχές που 
οφείλονται στην παραμονή δισακχαριτών σε μεγάλο 
μήκος του εντέρου, γεγονός που οδηγεί σε διάσπασή 
τους με μικροβιακή δράση και τελικό αποτέλεσμα τη 
συσσώρευση αερίων. Έτσι οι ασθενείς εμφανίζουν 
συνήθως μεγάλο μετεωρισμό και αποβολή δύσοσμων 
αερίων. Σε μικρότερο ποσοστό ασθενών εμφανίζονται 
διαρροϊκές κενώσεις.281 Μερικές φορές ο μετεωρισμός 
είναι πολύ μεγάλος και προκαλεί έντονους κοιλιακούς 
πόνους. Ανάγκη νοσηλείας ασθενών επειγόντως για 
ανυπόφορο μετεωρισμό και πόνο είναι κάτι που σπά-
νια συμβαίνει. Έχει περιγραφεί ακόμη και εικόνα ειλε-
ού.282,283 Για την αποφυγή της εμφάνισης ενοχλητικών 
παρενεργειών συνιστάται έναρξη από δόση 100-150 
mg και η βαθμιαία αύξηση της δόσης σε 300 mg μετά 
15-20 ημέρες, οπότε και αναμένεται προσαρμογή στον 
μετεωρισμό. Πολλοί περιγράφουν ότι τα ενοχλήματα 
του μετεωρισμού βαθμιαία γίνονται ηπιότερα και κα-
λύτερα ανεκτά με το πέρασμα του χρόνου.   Σύμφωνα 
με αδημοσίευτες παρατηρήσεις μας, η ακαρβόζη δια-
κόπτεται από το 25% των ασθενών χωρίς να ερωτηθεί 
ο γιατρός και σε ένα 25% από τον γιατρό, λόγω παρα-
πόνων των ασθενών για τα αέρια, τον μετεωρισμό και 
τα κοιλιακά άλγη.

Όταν χορηγηθεί σε υψηλές δόσεις, μπορεί να προκα-
λέσει αύξηση των ηπατικών ενζύμων.

Αντενδείξεις χορήγησης

Η ακαρβόζη αντενδείκνυται σε φλεγμονώδη νοσήμα-
τα του εντέρου, σε μερική ή ύποπτη εντερική από-
φραξη και γενικώς σε καταστάσεις που ενδέχεται να 
επιδεινωθούν από τον σχηματισμό αερίων στο έντερο 
(π.χ. κήλες), σε κύηση και γαλουχία, σε ηπατική ανε-
πάρκεια και σε νεφρική ανεπάρκεια.

Φαρμακοκινητικές αλληλεπιδράσεις

Η ακαρβόζη μειώνει την απορρόφηση της διγοξίνης 
και αυξάνει την απορρόφηση της βαρφαρίνης.116 Τα 
αντιόξινα και η χολεστυραμίνη μειώνουν τη δράση της 
ακαρβόζης.

Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι η χρήση της ακαρ-
βόζης δεν είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα αλλά 
συχνές ανεπιθύμητες επιδράσεις, γι’ αυτό και δεν 
ευδοκίμησε η χρησιμοποίησή της.

Συνδυασμοί υπογλυκαιμικών φαρμάκων

Τα εκκριταγωγά συνδυαζόμενα με μετφορμίνη εμφα-
νίζουν επίταση του υπογλυκαιμικού αποτελέσματος 
επηρεάζοντας ταυτόχρονα τις δύο κύριες παθο-
φυσιολογικές διαταραχές του ΣΔ τύπου 2, δηλαδή 
τη μειωμένη λειτουργικότητα των Β κυττάρων του 
παγκρέατος και την αυξημένη ινσουλινοαντίσταση. Ο 
συνδυασμός αυτός ίσως έχει τη μεγαλύτερη αθροιστι-
κή επίδραση από οποιονδήποτε άλλο συνδυασμό.

Ωστόσο, αρκετές τυχαιοποιημένες μελέτες έχουν 
δείξει ότι και ο συνδυασμός σουλφονυλουρίας και 
θειαζολιδινεδιόνης είναι παρόμοιας περίπου δρα-
στικότητας με τον συνδυασμό σουλφονυλουρίας και 
μετφορμίνης.284-286

Ελάχιστες μελέτες έχουν συγκρίνει τη δραστικότητα 
των συνδυασμών σουλφονυλουρίας-μετφορμίνης και 
θειαζολιδινεδιόνης-μετφορμίνης. Αυτό είναι λογικό, 
καθώς ο συνδυασμός των ευαισθητοποιητών της 
ινσουλίνης έχει άμεση ευνοϊκή επίδραση μόνο στην 
ινσουλινοαντίσταση, ενώ δεν επιδρά άμεσα στην έκ-
κριση της ινσουλίνης. Εξάλλου, και οι δύο κατηγορίες 
των ευαισθητοποιητών της ινσουλίνης (θειαζολιδινε-
διόνες, μετφορμίνη) δρουν κυρίως σε παχύσαρκους 
ασθενείς, γιατί η παχυσαρκία αποτελεί τον κύριο 
επίκτητο παράγοντα ινσουλινοαντίστασης. Επίσης 
δρουν κυρίως σε αρχόμενα στάδια του ΣΔ τύπου 2, 
όταν δηλαδή υπάρχει αρκετή έκκριση ινσουλίνης, ενώ 
η δραστικότητά τους μειώνεται με την πάροδο του 
χρόνου, καθώς μειώνεται και η έκκριση της ινσουλίνης. 
Τότε η προσθήκη ενός εκκριταγωγού στο θεραπευτικό 
σχήμα είναι απαραίτητη.

Η χορήγηση τριπλής αγωγής με αντιδιαβητικά 
δισκία (συνδυασμός σουλφονυλουρίας, μετφορμίνης 
και θειαζολιδινεδιόνης) έχει προταθεί από μερικούς 
διαβητολόγους ως εναλλακτική επιλογή αντί της 
ινσουλινοθεραπείας, σε ασθενείς που δεν ρυθμίζονται 
επαρκώς με διπλή αγωγή αντιδιαβητικών δισκίων (εκ 
των οποίων το ένα σίγουρα είναι σουλφονυλουρία).287 
Προς το παρόν,  το σχήμα αυτό δεν τυγχάνει ευρείας 
αποδοχής λόγω της αμφίβολης αποτελεσματικότητάς 
του.

Σύμφωνα με την πείρα των συγγραφέων, δεν 
υπάρχει κανένα πλεονέκτημα από την προσθήκη 
ακαρβόζης ως τρίτου φαρμάκου σε προηγούμενη 
αγωγή σουλφονυλουριών και μετφορμίνης, όταν ο 
συνδυασμός των δύο πρώτων φαρμάκων έχει πάψει 
να αποδίδει. Επίσης, δεν έχει νόημα ο συνδυασμός 
διαφόρου τύπου εκκριταγωγών, δεδομένου ότι δρουν 
με τον ίδιο μηχανισμό.
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Υπογλυκαιμικά δισκία και καρδιαγγειακές επιπλοκές

Η μελέτη UGDP. Δώδεκα πανεπιστημιακά κέντρα των 
ΗΠΑ έκαναν μία μελέτη των καρδιαγγειακών επιπλο-
κών του ΣΔ σε συσχέτιση με το είδος της θεραπείας. Η 
μελέτη σχεδιάστηκε το 1961, ανακοινώθηκε το 1970 
και έκτοτε συνεχώς μέχρι τις αρχές του 1980 απασχο-
λούσε τη βιβλιογραφία. Η μελέτη αυτή, αποκαλούμενη 
εν συντομία UGDP από τα αρχικά του University Group 
Diabetes Program, περιελάμβανε 223 ασθενείς με 
πρόσφατη έναρξη ΣΔ τύπου 2. Οι ασθενείς κατανε-
μήθηκαν σε τέσσερις ομάδες. Ομάδα placebo, ομάδα 
τολβουταμίδης (δόση 1,5 g/24ωρο), ομάδα σταθερής 
δόσης ινσουλίνης 10-16 μονάδες ινσουλίνης Lente και 
ομάδα κυμαινόμενης δόσης ινσουλίνης για την επίτευ-
ξη ικανοποιητικής ρύθμισης. Τελικά παρατηρήθηκαν 
89 θάνατοι, εκ των οποίων οι 61 από καρδιαγγειακά 
αίτια. Οι θάνατοι κατανεμήθηκαν ως εξής: 4,9% στην 
ομάδα placebo, 12,7% στην ομάδα τολβουταμίδης, 
6,2% στην ομάδα σταθερής δόσης ινσουλίνης και 
5,9% στην ομάδα κυμαινόμενης δόσης ινσουλίνης.

Στη μελέτη UGDP περιελήφθηκε αργότερα και η 
φαινφορμίνη με 204 ασθενείς. Οι θάνατοι στην ομάδα 
της φαινφορμίνης ανήλθαν στο 12,7%, ενώ ήταν 
μόνο 3,1% στην ομάδα placebo. Η κυριότερη κριτική 
εναντίον της UGDP μελέτης ήταν ότι δεν ελήφθησαν 
υπόψη οι διάφοροι παράγοντες κινδύνου για στεφα-
νιαία νόσο, όπως το κάπνισμα, η ύπαρξη υπερλιπιδαι-
μίας, η ηλικία, το φύλο, η παχυσαρκία και το ατομικό 
αναμνηστικό. Επιπλέον, οι περισσότεροι θάνατοι της 
UGDP παρατηρήθηκαν σε τρία κέντρα στα οποία όλοι 
οι ασθενείς έπαιρναν τολβουταμίδη, αλλά η ρύθμιση 
του ΣΔ τους ήταν πτωχή και ήταν οι περισσότεροι 
έγχρωμοι. Γενικά μπορεί να λεχθεί ότι η μελέτη UGDP, 
αφού προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στις ΗΠΑ, τελι-
κά περιέπεσε σε σχετική ανυποληψία, επειδή δεν είχε 
σωστό σχεδιασμό. Ωστόσο, χώρισε τη Διαβητολογική 
Κοινότητα σε δύο ομάδες. ακόμη και σήμερα μερικοί 
διαβητολόγοι στις ΗΠΑ δεν αναγράφουν καθόλου 
σουλφονυλουρίες ή διγουανίδες, αλλά συνιστούν 
μόνο ινσουλινοθεραπεία, όταν ο διαβήτης δεν ελέγχε-
ται μόνο με δίαιτα.288

Πολλές μελέτες που ακολούθησαν στην Αγγλία, στις 
Σκανδιναβικές χώρες και στην Joslin Clinic των ΗΠΑ 
έδειξαν διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά της 
UGDP.

Η μελέτη Paasakivi. Χορηγήθηκε 1 g τολβουταμίδης 
ή placebo σε 175 εμφραγματίες μη διαβητικούς. Οι 
λήπτες τολβουταμίδης δεν εμφάνισαν αυξημένο πο-
σοστό επιπλέον καρδιαγγειακών συμβαμάτων έναντι 
της ομάδας ελέγχου (14% έναντι 19%).289

Η μελέτη των Tzagournis και Reynertson. Σε 104 
ασθενείς με πρώιμη εκδήλωση στεφανιαίας νόσου 

δόθηκε φαινφορμίνη 50-100 mg ή μόνο δίαιτα. Η 
μελέτη δεν συμπεριέλαβε διαβητικούς ή παχύσαρκους 
ασθενείς. Δεν βρέθηκαν στατιστικές διαφορές στη 
μακροχρόνια έκβαση, αλλά, βέβαια, ο αριθμός των 
ασθενών ήταν σχετικά μικρός.290

Η μελέτη Feldman.  Τριακόσιοι πενήντα διαβητι-
κοί ασθενείς ηλικίας 15-59 ετών τυχαιοποιήθηκαν σε 
ομάδα τολβουταμίδης 1 g, φαινφορμίνης 100 mg και 
placebo. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στη θνητότη-
τα και στα καρδιαγγειακά συμβάματα στο διάστημα 
της παρακολούθησης.291

Η μελέτη Keen. Σε 248 ασθενείς με οριακό διαβήτη 
χορηγήθηκαν τολβουταμίδη 1 g ή placebo σε δύο 
ομάδες συγκρίσιμης ηλικίας και φύλου. Οι ασθενείς 
που έπαιρναν τολβουταμίδη είχαν παρόμοιο ποσοστό 
θανάτων από καρδιαγγειακά προβλήματα (16,6% 
έναντι 15,2%). Σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου για 
στεφανιαία νόσο, η ομάδα της τολβουταμίδης είχε μι-
κρότερο ποσοστό μη θανατηφόρων καρδιαγγειακών 
επεισοδίων.292

Θεραπεία με τολβουταμίδη ατόμων με IGT (μει-
ωμένη ανοχή γλυκόζης). Θεραπεία ατόμων με IGT 
για διάστημα 10-12 ετών με δίαιτα και τολβουταμίδη 
έδειξε ότι απομακρύνει την εμφάνιση κλινικού ΣΔ293 
και ελαττώνει την καρδιαγγειακή νοσηρότητα.294

Η βρετανική μελέτη, UKPDS (United Kingdom 
Prospective Diabetes Study). Συμμετείχαν 23 κέντρα, 
αφορούσε 5.102 πρωτοδιαγνωσθέντες ασθενείς με ΣΔ 
τύπου 2, εκ των οποίων 1.704 ήταν παχύσαρκοι. Αρχι-
κά περιέλαβε 753 ασθενείς μέσης ηλικίας 53 ετών, από 
το σύνολο των ασθενών που αποτελούσαν το βασικό 
υλικό. Οι ασθενείς είχαν αυξημένη γλυκόζη νηστείας 
από 110-270mg/dl, χωρίς υπεργλυκαιμικά συμπτώ-
ματα ύστερα από ένα τρίμηνο διάστημα δίαιτας. Η 
μέση διάρκεια της μελέτης ήταν 10,7 έτη. Οι ερευνητές 
τυχαιοποίησαν τους ασθενείς σε ομάδα δίαιτας (441 
άτομα), με στόχο γλυκόζη<270 mg/dl και σε εντατική 
ελεγχόμενη θεραπεία με μετφορμίνη (342 άτομα) που 
απέβλεπε σε τιμές γλυκόζης κάτω των 6 mMol/L (108 
mg/dl). Μία αναδρομική μελέτη συνέκρινε τους 342 
ασθενείς υπό μετφορμίνη με 951 ασθενείς σε εντατική 
θεραπεία, από τους οποίους έπαιρναν χλωροπροπαμί-
δη 265 άτομα, γλιβενκλαμίδη 277 άτομα και ινσουλίνη 
409 άτομα. Καταγράφηκαν όλα τα κλινικά επεισόδια 
τα σχετιζόμενα με τον διαβήτη, οι θάνατοι και η ολική 
θνητότητα. Σε μία συμπληρωματική τυχαιοποιημέ-
νη μελέτη σε 537 μη υπέρβαρους και υπέρβαρους 
ασθενείς, μέσης ηλικίας 59 ετών, που ήδη έπαιρναν το 
μέγιστο της αγωγής με σουλφονυλουρίες, αλλά είχαν 
γλυκόζη πλάσματος νηστείας αυξημένη  (110mg/dl-
270mg/dl), εφαρμόστηκε συνεχιζόμενη αγωγή με 
σουλφονυλουρίες σε 269 άτομα ή με προσθήκη 



Κεφάλαιο � - Θεραπεία του Σακχαρώδη Διαβήτη • ���

μετφορμίνης σε 268 άτομα σε δόσεις 850-2.550 mg. Η 
μέση HbA1c ήταν 7,4% στην ομάδα της μετφορμίνης 
και 8,4% στην ομάδα της συμβατικής θεραπείας.

Οι ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε μετφορμίνη, 
σε σύγκριση με τους ασθενείς της συμβατικής θερα-
πείας, είχαν μειώσεις κινδύνου της τάξης του 32% για 
κάθε σχετιζόμενο με τον διαβήτη σύμβαμα, 42% για 
σχετιζόμενο με τον διαβήτη θάνατο και 36% για θνησι-
μότητα από κάθε αιτία.104

Στους ασθενείς στους οποίους εφαρμόστηκε 
εντατικοποιημένος έλεγχος του διαβήτη, η μετφορ-
μίνη έδειξε μεγαλύτερη επίδραση απ’ ό,τι η χλωρο-
προπαμίδη, η γλιβενκλαμίδη ή η ινσουλίνη για κάθε 
σχετιζόμενο με τον διαβήτη σύμβαμα ή θνησιμότητα 
από κάθε αίτιο και εγκεφαλικό επεισόδιο. Όμως, η 
προσθήκη μετφορμίνης σε ασθενείς υπό αγωγή με 
σουλφονυλουρίες συνδυάστηκε με αυξημένο κίνδυνο 
θανάτου σχετιζόμενο με τον διαβήτη, σε σύγκριση με 
συνεχιζόμενη θεραπεία μόνο με σουλφονυλουρίες. 
Μια συνδυασμένη ανάλυση της κύριας και των συ-
μπληρωματικών μελετών έδειξε ότι λιγότεροι ασθενείς 
στους οποίους χορηγήθηκε μετφορμίνη εμφάνισαν 
συμβάματα σχετιζόμενα με τον διαβήτη (ελάττωση 
κινδύνου 19%). Επιδημιολογική εκτίμηση της πιθανής 
σχέσης του θανάτου από αιτίες σχετιζόμενες με τον 
διαβήτη με την εφαρμοζόμενη θεραπεία του διαβήτη 
σε 4.416 ασθενείς, δεν έδειξε αυξημένο κίνδυνο για 
θάνατο σχετιζόμενο με τον διαβήτη σε ασθενείς που 
έπαιρναν συνδυασμό σουλφονυλουριών και μετφορ-
μίνης (ελάττωση κινδύνου 5% αλλά p=0,78).188

Ερμηνεία. Καθώς ο εντατικοποιημένος έλεγχος 
της γλυκόζης με μετφορμίνη φαίνεται να ελαττώνει 
τον κίνδυνο των συμβαμάτων που σχετίζονται με 
τον διαβήτη σε υπέρβαρους διαβητικούς ασθενείς 
και σχετίζεται με μικρότερη αύξηση του βάρους και 
λιγότερα υπογλυκαιμικά επεισόδια απ’ ό,τι η ινσουλίνη 
και οι σουλφονυλουρίες, πρέπει να είναι η μετφορμίνη 
πρώτο φάρμακο στη γραμμή επιλογής φαρμακευτικής 
θεραπείας γι’ αυτούς τους ασθενείς.188

Η ινσουλινοθεραπεία δεν σχετίζεται με αύξηση των 
καρδιαγγειακών επεισοδίων και κατά συνέπεια δεν 
υπάρχει καμία υποστήριξη στη διαδιδόμενη άποψη 
της αθηρωματογένεσης που δήθεν προκαλεί η ινσου-
λίνη.104 Επιπρόσθετο εύρημα της ανωτέρω μελέτης 
ήταν ότι η αυστηρή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης 
ελάττωσε τη συχνότητα των μικροαγγειακών και μεγα-
λοαγγειακών επιπλοκών.295

Πάντως η συνολική ερμηνεία των ευρημάτων, ιδίως 
αυτών που σχετίζονται με τη μετφορμίνη ± σουλφονυ-
λουρίες, είναι αρκετά δύσκολη και προκάλεσε ενδια-
φέρον άρθρο που δημοσίευσε ο Nathan.296 Στο άρθρο 
αυτό αναφέρονται παρατηρήσεις που αφορούν στο 

σχεδιασμό της μελέτης και τη δυσκολία εξαγωγής 
συμπερασμάτων. Θα αναφερθούν παρακάτω μερικά 
από αυτά.

1. Ο στόχος της παραμονής σε φυσιολογικά επίπεδα 
της γλυκόζης του πλάσματος της ομάδας εντατικής 
παρέμβασης απαιτεί σταδιακή προσθήκη φαρμάκων 
και αύξηση των δόσεών τους και, τελικά, την προσθή-
κη ινσουλίνης. Ωστόσο, και στην ομάδα της διαιτητι-
κής μόνο παρέμβασης το πρωτόκολλο της μελέτης 
περιελάμβανε χορήγηση φαρμάκων, αν η γλυκόζη του 
πλάσματος υπερέβαινε τα 15 mMol/L (270 mg/dl). Η 
αποτυχία της δίαιτας και η αποτυχία των φαρμάκων 
να διατηρήσουν τα επίπεδα της γλυκόζης μέσα στους 
τεθέντες στόχους δημιούργησαν αλληλεπίδραση των 
δύο ομάδων και μείωσαν τη δυνατότητα καθαρών 
συγκρίσεων.

2. Η εντατική παρέμβαση είχε επωφελές αποτέλεσμα 
στη μείωση των μικροαγγειακών επιπλοκών, αλλά δεν 
επηρέασε τη θνητότητα τη μη σχετιζόμενη με τον ΣΔ 
και τη συνολική θνητότητα. Φαίνεται πιθανόν ότι στον 
ΣΔ τύπου 2 η μεγαλοαρτηριοπάθεια, η οποία είναι 
υπεύθυνη για τη θνητότητα σε μεγάλο ποσοστό, δεν 
είναι εύκολο να επηρεαστεί σημαντικά και σε μακρο-
χρόνια βάση. Επιπροσθέτως, η αιτιολογία αυτής είναι 
πολυπαραγοντική.

3. Οι συγκρίσεις της έκβασης μεταξύ των επιμέ-
ρους φαρμάκων στην ομάδα εντατικής παρέμβασης 
αποδυναμώνονται στατιστικά, γιατί με την υπερβολι-
κή κατάτμηση μικραίνει ο αριθμός των ατόμων των 
συγκρινόμενων ομάδων.

4. Το πιο περίεργο εύρημα είναι το σχετιζόμενο με 
τη μετφορμίνη. Η τελευταία επέφερε καλύτερη έκβα-
ση σε προβλήματα σχετικά με τον ΣΔ, στη θνητότητα 
του διαβήτη και στη συνολική θνητότητα. Όμως, σε 
περίπτωση που οι ασθενείς έπαιρναν τη μετφορμίνη 
ως δεύτερο, στη χρονική σειρά, φάρμακο, όταν οι 
σουλφονυλουρίες αποτύγχαναν να διατηρήσουν τον 
γλυκαιμικό έλεγχο, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση 
των θανάτων των σχετιζόμενων  με τον ΣΔ και του 
συνόλου των θανάτων. Ακόμη πιο περίεργο είναι ότι 
η ανάλυση και η επιδημιολογική μελέτη που έγιναν 
για το ίδιο ζήτημα δεν πρόσφεραν υποστήριξη στα 
ευρήματα τα σχετικά με την επιβλαβή επίδραση της 
μετφορμίνης στα άτομα που παίρνουν σουλφονυλου-
ρίες.296

Ως προς τις παρατηρήσεις της UKPDS, σε σχέση 
με την προσθήκη της μετφορμίνης στην ομάδα των 
σουλφονυλουριών, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε 
ερμηνευτικά ότι ίσως τα παραπάνω ευρήματα είναι 
αποτέλεσμα βαρύτερης μορφής ΣΔ ή πτωχότερης 
συμμόρφωσης στη δίαιτα.

Το ερώτημα αν η εντατική θεραπεία του ΣΔ  μπορεί 
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να ελαττώσει τη νοσηρότητα ή τη θνητότητα από 
μεγαλοαρτηριοπάθεια είναι δύσκολο να απαντηθεί 
λόγω της πολυπαραγοντικότητας που διέπει τη μεγα-
λοαγγειοπάθεια και την καρδιαγγειακή νόσο. Ωστόσο, 
από τη μελέτη UKPDS έχει φανεί ότι για κάθε αύξηση 
της HbA1c κατά 1 μονάδα, ο κίνδυνος για στεφανιαία 
νόσο αυξάνεται κατά 16%, για αγγειακό εγκεφαλικό 
επεισόδιο κατά 14% και  για περιφερική αρτηριακή 
νόσο κατά 28%.297,298

Τα πλέον βέβαια συμπεράσματα της UKPDS είναι ότι:
1. Με όλες τις θεραπευτικές επιλογές αρχικής θερα-

πείας (δίαιτα μόνη, per os φάρμακα, ινσουλίνη) υπάρ-
χει προοδευτική αύξηση των επιπέδων γλυκαιμίας με 
την πάροδο των ετών.

2. Η φαρμακευτική θεραπεία και η ινσουλινοθερα-
πεία έχουν επωφελή αποτελέσματα στη μικροαγγειο-
πάθεια.

3. Η φαρμακευτική θεραπεία και η ινσουλινοθερα-
πεία επηρεάζουν θετικά την μεγαλοαρτηριοπάθεια, 
αλλά σε μικρότερο βαθμό απ’ ότι τη μικροαγγειοπά-
θεια. Η μεγαλοαρτηριοπάθεια ως εκδήλωση αθηρω-
μάτωσης είναι πολυπαραγοντική και αρχίζει πολύ πριν 
από την κλινική εκδήλωση του ΣΔ τύπου 2.

4. Η ινσουλινοθεραπεία δεν αυξάνει τη συχνότητα 
της μεγαλοαρτηριοπάθειας.

Η μελέτη PROactive.231 Από το 2000 και μετά την 
κυκλοφορία των νέων θειαζολιδινεδιονών (ροζιγλιτα-
ζόνη, πιογλιταζόνη), δημοσιεύθηκαν πολλές μελέτες 
που έδειχναν ότι οι PPAR-γ αγωνιστές φαίνεται να 
επιδρούν ευνοϊκά σε διάφορους δείκτες καρδιαγγεια-
κού κινδύνου, όπως και στην ενδοθηλιακή λειτουργία. 
Στηριζόμενο σε αυτές τις μελέτες και με την κατάλ-
ληλη προώθηση από τις παρασκευάστριες εταιρίες, 
ένα μεγάλο μέρος της Διαβητολογικής Κοινότητας 
κατέληξε στο αυθαίρετο συμπέρασμα ότι οι θεια-
ζολιδινεδιόνες μειώνουν τη μεγαλοαρτηριοπάθεια. 
Μάλιστα πολλοί διαβητολόγοι εξέφρασαν την άποψη 
ότι τα φάρμακα αυτά  πρέπει να αποτελούν την πρώτη 
γραμμή θεραπείας του ΣΔ τύπου 2, χωρίς μέχρι τότε 
να υπάρχουν προοπτικές μελέτες παρέμβασης που να 
επιβεβαιώνουν αυτό τον ισχυρισμό.299

Τελικά τον Σεπτέμβριο του 2005 ανακοινώθηκε η 
μελέτη PROactive, η πρώτη μεγάλη προοπτική μελέτη 
παρέμβασης που αφορούσε τις θειαζολιδινεδιόνες 
και ειδικότερα την πιογλιταζόνη, τα αποτελέσματα 
της οποίας αναμένονταν να δώσουν απάντηση στο 
παραπάνω ερώτημα. Επρόκειτο για μία τυχαιοποιημέ-
νη διπλή-τυφλή μελέτη με 5.238 διαβητικούς ασθενείς 
τύπου 2 που ήδη ελάμβαναν αντιδιαβητική αγωγή και 
είχαν ιστορικό μεγαλοαρτηριοπάθειας και διενεργήθη-
κε από 320 ερευνητικά κέντρα 19 ευρωπαϊκών χωρών. 
Ήταν, δηλαδή, μελέτη δευτερογενούς πρόληψης. 

Ασθενείς ηλικίας 35-75 ετών τυχαιοποιήθηκαν για να 
λάβουν είτε εικονικό φάρμακο είτε πιογλιταζόνη στη 
μέγιστη εγκεκριμένη δόση των 45 mg ημερησίως. Η 
συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών που συμμετεί-
χαν στη μελέτη, επειδή είχαν προϋπάρχουσα καρδι-
αγγειακή νόσο και μακράς διάρκειας διαβήτη (8 έτη 
κατά μέσο όρο), ελάμβαναν ήδη αντιδιαβητική αγωγή, 
καθώς και άλλα φάρμακα που βοηθούν στη μείωση 
των καρδιαγγειακών επεισοδίων (αντιαιμοπεταλιακά, 
υπολιπιδαιμικά, αντιυπερτασικά). Η μελέτη διήρκεσε 
3 έτη και είχε ως στόχο να διερευνήσει αν η προσθήκη 
πιογλιταζόνης στην ήδη υπάρχουσα αγωγή θα οδη-
γούσε στη μείωση εμφάνισης νέων καρδιαγγειακών 
επεισοδίων (θάνατοι, εμφράγματα μυοκαρδίου, οξέα 
στεφανιαία σύνδρομα, στεφανιαία  επαναιμάτωση, 
αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, ακρωτηριασμός κάτω  
άκρων, επαναιμάτωση κάτω άκρων).

Τα αποτελέσματα της PROactive συνοψίζονται στα 
εξής:

1. Η πιογλιταζόνη απέτυχε να επιφέρει στατιστικά 
σημαντική μείωση στο πρωτεύον καταληκτικό σημείο 
(θάνατοι, εμφράγματα μυοκαρδίου, οξέα στεφανι-
αία σύνδρομα, στεφανιαία  επαναιμάτωση, αγγειακά 
εγκεφαλικά επεισόδια, ακρωτηριασμός κάτω  άκρων, 
επαναιμάτωση κάτω άκρων).

2. Η πιογλιταζόνη μείωσε κατά 16% (p=0,027) το 
δευτερεύον καταληκτικό σημείο (θάνατοι, εμφράγμα-
τα μυοκαρδίου-πλην σιωπηλών, αγγειακά εγκεφαλικά 
επεισόδια). Αυτό σημαίνει ότι περίπου 50 ασθενείς 
πρέπει να θεραπεύονται για τρία έτη για να αποφευ-
χθεί ένα από τα παραπάνω συμβάματα.

3. Στην ομάδα της πιογλιταζόνης υπήρξε μεγαλύτε-
ρη μείωση της HbA1c (κατά 0,6%) και των τριγλυκε-
ριδίων (κατά 13%) και μεγαλύτερη αύξηση της HDL 
(κατά 9%) και της LDL (κατά 2%), με αποτέλεσμα ο 
λόγος  HDL/ LDL να μειωθεί περισσότερο σε σχέση με 
την ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Επιπροσθέτως, 
υπήρξε μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης 
κατά 3 mmHg σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.

Δυστυχώς η μελέτη αυτή άφησε πολλά αναπάντητα 
ερωτήματα με αποτέλεσμα να δεχθεί και την ανάλογη 
κριτική.

1. Ουσιαστικά ήταν μία αρνητική μελέτη, δηλαδή 
απέτυχε στο πρωτεύον καταληκτικό σημείο, να δείξει 
δηλαδή μείωση του συνόλου των καρδιαγγειακών 
συμβαμάτων, όπως αυτό ορίστηκε από τους ίδιους 
τους σχεδιαστές της μελέτης,300 και ως τέτοια πρέπει 
να αντιμετωπιστεί.301

2. Μήπως τα οφέλη που υπήρξαν σε σχέση με το 
δευτερεύον καταληκτικό σημείο ήταν απόρροια του 
καλύτερου γλυκαιμικού ελέγχου στην ομάδα της πιο-
γλιταζόνης;301
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3. Μήπως τα οφέλη που υπήρξαν σε σχέση με το 
δευτερεύον καταληκτικό σημείο ήταν απόρροια του 
καλύτερου λιπιδαιμικού προφίλ στην ομάδα της πιο-
γλιταζόνης;

4. Μπορεί η πιογλιταζόνη να μειώσει τα καρδιαγ-
γειακά επεισόδια, όταν υπάρχει ιδανική ρύθμιση του 
σακχάρου, των λιπιδίων και της αρτηριακής πίεσης;302

5. Μπορεί η πιογλιταζόνη να μειώσει τα καρδιαγ-
γειακά επεισόδια, όταν χορηγηθεί ως μονοθεραπεία, 
δεδομένου ότι στη μελέτη PROactive οι ασθενείς 
ελάμβαναν και πλήθος άλλων φαρμάκων που έχουν 
ευεργετική επίδραση στον καρδιαγγειακό κίνδυνο;302 
Χαρακτηριστικά φάνηκε από μία παράπλευρη ανά-
λυση ότι τα ευνοϊκά αποτελέσματα της πιογλιταζόνης 
ήταν εμφανή μόνο στους ασθενείς που δεν ελάμβαναν 
στατίνες και όχι σε αυτούς που ελάμβαναν τα συγκε-
κριμένα φάρμακα.301

6. Μπορεί η πιογλιταζόνη να αποτρέψει την εμφάνι-
ση ενός καρδιαγγειακού επεισοδίου, όταν χορηγηθεί 
σε ασθενείς χωρίς προηγούμενο ιστορικό καρδιαγγει-
ακής νόσου;302

Τέλος, ανεξάρτητα από τα παραπάνω αναπάντητα 
ερωτήματα, το σημαντικότερο στοιχείο ίσως ήταν ότι 
η μελέτη αυτή έθεσε υπό αμφισβήτηση την ασφάλεια 
χορήγησης αυτών των φαρμάκων. Συγκεκριμένα, τα 
επεισόδια καρδιακής ανεπάρκειας ήταν σημαντικά 
αυξημένα στην ομάδα της πιογλιταζόνης (11% έναντι 
8% της ομάδας του εικονικού φαρμάκου, p<0,0001) 
παρόλο που από τη μελέτη είχαν αποκλειστεί οι ασθε-
νείς με καρδιακή ανεπάρκεια ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV σταδίου κατά 
NYHA. Έτσι, η Yki-Järvinen εξέφρασε την απορία αν 
είναι προτιμότερο για έναν ασθενή να έχει φυσιολογι-
κές αρτηρίες ή ανεπαρκούσα καρδιά,303 ενώ ο Ceriello 
παρατήρησε ότι το να παρουσιάζεται υψηλό ποσοστό 
καρδιακής ανεπάρκειας με ένα φάρμακο που υποτί-
θεται ότι μειώνει την καρδιαγγειακή νοσηρότητα και 
θνητότητα δεν ακούγεται λογικό.304

Μετα-ανάλυση των Nissen και Wolski. Στα μέσα του 
2007, μεγάλη αίσθηση προκάλεσε η δημοσίευση στο 
New England Journal of Medicine μιας μετα-ανάλυσης 
προηγούμενων μελετών που είχε ως στόχο την εκτίμη-
ση της επίδρασης της ροζιγλιταζόνης στην καρδιαγγει-
ακή νοσηρότητα και θνητότητα.305 Στη μετα-ανάλυση 
αυτή συμπεριελήφθησαν 42 τυχαιοποιημένες μελέτες, 
στις οποίες υπήρχε και ομάδα εικονικού φαρμάκου, δι-
άρκειας > 24 εβδομάδων και εκτιμήθηκε η πιθανότητα 
εμφάνισης εμφράγματος μυοκαρδίου και θανάτου 
από καρδιαγγειακά αίτια κατά τη διάρκεια χορήγησης 
της ροζιγλιταζόνης. Η μετα-ανάλυση έδειξε ότι η ροζι-
γλιταζόνη όχι μόνο δεν μείωσε, αλλά, αντίθετα, αύξησε 
την πιθανότητα εμφράγματος μυοκαρδίου κατά 43% 
(p=0,03) και του θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια 

κατά 64% (p=0,06) σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Αν 
και η μετα-ανάλυση παρουσιάζει αρκετές αδυναμίες, 
το συμπέρασμά της δεν μπορεί να αγνοηθεί. Μάλιστα 
οι Psaty και Furberg σχολιάζοντας τα αποτελέσματα 
αυτής της μετα-ανάλυσης αναφέρουν ότι προς το πα-
ρόν η χορήγηση της ροζιγλιταζόνης, υπό την υποψία 
του αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου και καθώς 
δεν παρουσιάζει κανένα άλλο πρόσθετο όφελος σε 
σχέση με τα υπόλοιπα αντιδιαβητικά δισκία, τίθεται 
υπό κριτική συζήτηση.306

Μελέτη RECORD. Η μελέτη αυτή, διάρκειας 6 ετών, 
είναι ήδη σε εξέλιξη και έχει ως στόχο την εκτίμηση 
της επίδρασης των συνδυασμών ροζιγλιταζόνη + 
σουλφονυλουρία και ροζιγλιταζόνη + μετφορμίνη, 
σε σχέση με τον συνδυασμό σουλφονυλουρίας + 
μετφορμίνης, στον γλυκαιμικό έλεγχο και στον καρδι-
αγγειακό κίνδυνο.307 Μετά την ανησυχία που προέκυψε 
από τη δημοσίευση της μετα-ανάλυσης των Nissen και 
Wolski έγινε μία πρόωρη ανάλυση (στα 3,75 έτη) των 
μέχρι τώρα αποτελεσμάτων της μελέτης RECORD.308 
Σε αυτή την ανάλυση ο συνολικός κίνδυνος νοσηλείας 
ή θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια ήταν ελαφρώς 
μεγαλύτερος στην ομάδα της ροζιγλιταζόνης σε σχέση 
με την ομάδα ελέγχου (σχέση 1,08), χωρίς όμως στα-
τιστικά σημαντική διαφορά (p=0,43). Δεν υπήρχε στα-
τιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες 
όσον αφορά στα εμφράγματα μυοκαρδίου και στους 
θανάτους από καρδιαγγειακά και άλλα αίτια. Ωστόσο, 
στην ομάδα της ροζιγλιταζόνης παρατηρήθηκε υπερ-
διπλασιασμός των επεισοδίων καρδιακής ανεπάρκειας 
σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (σχέση 2,15, p=0,006). 
Η παραπάνω ανάλυση, που στερούνταν ισχυρής 
στατιστικής εγκυρότητας, όχι μόνο δεν κατόρθωσε 
να αμβλύνει τις δυσμενείς  εντυπώσεις που δημιουρ-
γήθηκαν από τη μετα-ανάλυση των Nissen και Wolski 
σχετικά με τη χορήγηση της ροζιγλιταζόνης, αλλά ίσως 
και να τις ενίσχυσε.309,310

Τρόπος χορήγησης υπογλυκαιμικών δισκίων

Ο ακρογωνιαίος λίθος της θεραπείας του ΣΔ τύπου 2 
εξακολουθεί να είναι η αλλαγή του τρόπου ζωής με τη 
δίαιτα, την απώλεια βάρους και την άσκηση να απο-
τελούν το κέντρο κάθε θεραπευτικού προγράμματος. 
Δυστυχώς, καθώς η νόσος εξελίσσεται, τα ευεργετικά 
αποτελέσματα της αλλαγής του τρόπου ζωής δεν 
διατηρούνται σε βάθος χρόνου, με αποτέλεσμα την 
ανάγκη έναρξης φαρμακευτικής αγωγής.

 Ωστόσο αυτός ο τρόπος θεραπευτικής προσέγγισης 
παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα. Κατ’ αρχάς, 
η αύξηση της δόσης ενός αντιδιαβητικού δισκίου 
στη μέγιστη συνιστώμενη όχι μόνο δεν βελτιώνει τον 
γλυκαιμικό έλεγχο, αλλά αυξάνει σημαντικά και τις 
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ανεπιθύμητες ενέργειες (σχήματα 6.2.1.7).195 Επίσης 
έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει αδικαιολόγητη καθυστέ-
ρηση, που μπορεί να φτάσει περίπου τα δύο έτη, κατά 
τη μετάβαση από μονοθεραπεία σε συνδυασμένη 

 Τέλος, έχει διαπιστωθεί ότι η συνδυασμένη χορή-
γηση δύο αντιδιαβητικών δισκίων με διαφορετικό 
τρόπο δράσης, σε μικρές δόσεις, επιτυγχάνει καλύτερο 
γλυκαιμικό έλεγχο από τη μεμονωμένη χορήγηση 
των παραπάνω φαρμάκων σε διπλάσια δόση (σχήμα 
6.2.1.19).312

Κατά συνέπεια, για την καλύτερη επίτευξη των θερα-
πευτικών μας στόχων πρέπει: 

1) Να μην καθυστερεί η έναρξη της φαρμακευτικής 
αγωγής, όταν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα δεν 
επιτυγχάνεται ο γλυκαιμικός έλεγχος μόνο με την 
αλλαγή του τρόπου ζωής. 

2) Να μην επιμένουμε στο στάδιο της μονοθεραπεί-
ας, αυξάνοντας τη δόση του αντιδιαβητικού δισκίου 
στη μέγιστη συνιστώμενη, αλλά γρήγορα να περνάμε 
στο στάδιο της συνδυασμένης αγωγής, εφόσον δεν 
επιτυγχάνονται οι θεραπευτικοί στόχοι. Με αυτόν τον 
τρόπο μειώνονται οι ανεπιθύμητες ενέργειες και λόγω 
της συνεργικής δράσης των συνδυαζόμενων αντιδια-
βητικών δισκίων έχουμε γρήγορη επίτευξη γλυκαιμι-
κού ελέγχου. 

3) Να γίνεται προσπάθεια για γρήγορη επίτευξη του 
γλυκαιμικού στόχου. Το σημείο δράσης για τη μετά-
βαση από το ένα στάδιο στο επόμενο είναι η τιμή της  
HbA1c>7%.313 Ωστόσο για κάθε ασθενή ξεχωριστά 
πρέπει να γίνεται προσπάθεια, ώστε η HbA1c να προ-
σεγγίζει όσο το δυνατόν τη φυσιολογική τιμή (περίπου 
6%).313 Η HbA1c πρέπει να ελέγχεται κάθε δύο έως 
τρείς μήνες, με ανάλογες προσαρμογές της φαρμα-

κευτικής αγωγής, με τελικό σκοπό την επίτευξη του 
γλυκαιμικού στόχου μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη 
της αγωγής (σχήμα 6.2.1.20).314

Επιλογή της αρχικής φαρμακευτικής αγωγής

Η επιλογή της αρχικής φαρμακευτικής αγωγής του ΣΔ 
τύπου 2 αποτελεί σημείο αντιπαράθεσης τόσο στην 
Ελλάδα όσο και διεθνώς. Αυτός είναι και ο λόγος έλλει-
ψης ειδικών κατευθυντήριων οδηγιών. Κατά καιρούς, 
βέβαια, δημοσιεύονται διάφορες απόψεις ειδικών 
για το πώς πρέπει να επιλέγεται η αρχική φαρμακο-
θεραπεία, χωρίς όμως να γίνονται αποδεκτές από 
το σύνολο της Διαβητολογικής Κοινότητας. Ωστόσο, 
παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την 
απόφασή μας  είναι η ασφάλεια, η αποτελεσματικό-
τητα, η επίδραση στον καρδιαγγειακό κίνδυνο και το 
κόστος κάθε αντιδιαβητικού δισκίου.

Ασφάλεια αντιδιαβητικών δισκίων

Αναμφισβήτητα η ασφάλεια και οι αντενδείξεις χο-
ρήγησης πρέπει να αποτελούν τον καθοριστικότερο 
παράγοντα της αρχικής φαρμακευτικής επιλογής. 
Κατά συνέπεια, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την 
ασφάλεια του ασθενούς, πριν από τη χορήγηση οποι-
ουδήποτε αντιδιαβητικού δισκίου πρέπει οπωσδήποτε 
να λαμβάνεται λεπτομερές ιστορικό και να πραγματο-
ποιείται έλεγχος της νεφρικής, ηπατικής και καρδιακής  
λειτουργίας.

Εξάλλου, τα τελευταία έτη, με την προσθήκη νέων 
εκκριταγωγών και ευαισθητοποιητών της ινσουλίνης, 
ο αριθμός των διαθέσιμων αντιδιαβητικών δισκίων 
έχει αυξηθεί σημαντικά. Καθώς, μάλιστα, η επίπτωση 
του ΣΔ τύπου 2 συνεχώς αυξάνεται με αποτέλεσμα 

σχήμα 6.2.1.17 Παραδοσιακή βήμα προς βήμα προσέγγιση της θεραπείας του ΣΔ τύπου �. (οαD = αντιδιαβητικά δισκία).
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όλο και περισσότεροι ασθενείς να είναι αναγκασμένοι 
να λάβουν κάποιο από αυτά τα αντιδιαβητικά δισκία, 
είναι επιτακτική ανάγκη όλοι οι γιατροί να είναι ενή-
μεροι για τις αντενδείξεις, τις ανεπιθύμητες ενέργειες 
και τις φαρμακοκινητικές αλληλεπιδράσεις που μπορεί 
να προκύψουν από τη χρησιμοποίηση αυτών των 
φαρμάκων.

Αποτελεσματικότητα αντιδιαβητικών δισκίων

Στη διεθνή βιβλιογραφία συχνά αναφέρονται μεγά-
λες διαφορές στη μείωση της HbA1c ακόμη και με 
τη χρησιμοποίηση του ίδιου αντιδιαβητικού δισκίου, 
στην ίδια δόση. Τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν 
κυρίως από τυχαιοποιημένες πολυκεντρικές μελέτες 
στις οποίες το υπό εξέταση φάρμακο συγκρίνεται 
με εικονικό φάρμακο. Στις μελέτες αυτές, σε  μεγάλο 
ποσοστό χρησιμοποιούνται ασθενείς που προηγου-
μένως ελάμβαναν κάποιο υπογλυκαιμικό δισκίο το 
οποίο έχουν διακόψει. Οι  ασθενείς αυτοί, όταν λάβουν 
εικονικό φάρμακο, παρουσιάζουν μεγάλη  επιδείνωση 
του γλυκαιμικού ελέγχου, ενώ η ομάδα που λαμβάνει 
το υπό  μελέτη φάρμακο διατηρεί ή και βελτιώνει τον 
γλυκαιμικό έλεγχο. Τα  αποτελέσματα ανακοινώνονται 
είτε ως «δράση θεραπείας», που είναι η  διαφορά μετα-

ξύ δραστικής και εικονικής θεραπείας, είτε ως «μετα-
βολή  από τα επίπεδα έναρξης», που είναι η διαφορά 
του γλυκαιμικού ελέγχου  πριν και μετά τη θεραπεία. 
Στους ασθενείς που δεν έχουν λάβει  προηγουμένως 
κανένα αντιδιαβητικό δισκίο, η διαφορά της «δράσης 
της θεραπείας» από τη «μεταβολή από τα επίπεδα 
έναρξης» είναι σημαντικά  μικρότερη.146 Επίσης, πρό-
σφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η μείωση της  HbA1c, 

ανεξάρτητα από την εφαρμοζόμενη θεραπεία, είναι 
ευθέως ανάλογη  της αρχικής τιμής της HbA1c (σχήμα 
6.2.1.21).315

Η επίδραση της ετερογένειας του υπό  μελέτη πλη-
θυσμού αλλά και των αρχικών τιμών της HbA1c πάνω 
στον  γλυκαιμικό έλεγχο καθιστά αδύνατη τη σύγκριση 
της υπογλυκαιμικής  δράσης των διαφόρων δισκί-
ων, εκτός αν η σύγκριση προέρχεται από  δεδομένα 
που προκύπτουν από την ίδια τυχαιοποιημένη διπλή 
τυφλή  μελέτη. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν 
αρκετές τέτοιες μελέτες που δείχνουν ότι, με εξαίρεση 
τη νατεγλινίδη και τις α-γλυκοσιδάσες που είναι ασθε-
νέστερα φάρμακα, όλα τα υπόλοιπα αντιδιαβητικά 
δισκία παρουσιάζουν παρόμοια υπογλυκαιμική δρά-
ση.135,316 Κατά συνέπεια, η αποτελεσματικότητα ενός 
αντιδιαβητικού δισκίου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

σχήμα 6.2.1.18. Καθυστέρηση μετάβασης από 
μονοθεραπεία σε συνδυασμένη αγωγή σε ασθενείς με  
HbA1c>�%.

σχήμα 6.2.1.19. Επίδραση συνδυασμού αντιδιαβητικών 
δισκίων έναντι μονοθεραπείας στη γλυκαιμική ρύθμιση

σχήμα 6.2.1.20 Πρώιμη έναρξη συνδυασμένης αγωγής για γρήγορη επίτευξη θεραπευτικών στόχων.
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ως παράγοντας επιλογής της αρχικής φαρμακευτικής 
θεραπείας.

Επίδραση στον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Καθώς 75% των ασθενών με ΣΔ τύπου 2 πεθαίνουν 
από κάποιο καρδιαγγειακό νόσημα317 και η θνητότητα 
από στεφανιαία νόσο στους διαβητικούς ασθενείς 
είναι δύο έως τέσσερις φορές μεγαλύτερη σε σχέση με 
τους μη διαβητικούς,318 η ευνοϊκή επίδραση κάποιων 
αντιδιαβητικών δισκίων στον καρδιαγγειακό κίνδυνο, 
αν υπάρχει, αποκτά ιδιαίτερη σημασία και μπορεί να 
αποτελέσει παράγοντα επιλογής.

Πράγματι, έχει φανεί η ευνοϊκή επίδραση των ευαι-
σθητοποιητών της ινσουλίνης και ιδίως των θειαζο-
λιδινεδιονών σε αρκετούς παράγοντες κινδύνου που 
ενοχοποιούνται για εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου 
(πίνακας 6.2.1.13).319-321

Ωστόσο, μόνο η μετφορμίνη, όπως έχει φανεί από τη 
μελέτη UKPDS, μειώνει τις μακροαγγειακές επιπλοκές, 
ενώ η επίδραση των θειαζολιδινεδιονών είναι ακόμη 
υπό έρευνα.322 Επίσης η μετφορμίνη είναι το μόνο 
αντιδιαβητικό δισκίο που έχει ευνοϊκή επίδραση στο 
σωματικό βάρος, γεγονός σημαντικό αν αναλογιστού-
με ότι το 90% των ασθενών με ΣΔ τύπου 2 είναι υπέρ-
βαροι ή παχύσαρκοι.323 Επιπλέον, τα αποτελέσματα 
της μετανάλυσης των Nissen και Wolski που δημοσιεύ-
θηκαν πρόσφατα είναι λογικό να επηρεάσουν αρνητι-
κά τη χρήση της ροζιγλιταζόνης και ενδεχομένως των 
TZDs γενικότερα.305

Κόστος αντιδιαβητικών δισκίων

Το μηνιαίο κόστος της μετφορμίνης είναι 4,60 €, της 
γλιμεπιρίδης κυμαίνεται από 5,22 έως 16,37 €, της 

ρεπαγλινίδης είναι 17 € και των θειαζολιδινεδιονών 40 
έως 60 €.*

Με βάση τα παραπάνω, οι περισσότεροι διαβητο-
λόγοι εξακολουθούν να προτιμούν τη μετφορμίνη ως 
αρχική φαρμακευτική επιλογή σε παχύσαρκους και 
υπέρβαρους ασθενείς, εφόσον βέβαια δεν υπάρχουν 
αντενδείξεις για τη χορήγησή της.324 Στη μειονότητα 
των ασθενών (~ 10%) με φυσιολογικό ή μειωμένο σω-
ματικό βάρος (με BMI<26), στους οποίους η κυρίαρχη 
διαταραχή πιθανόν να είναι η έλλειψη ινσουλίνης και 
όχι η ινσουλινοαντίσταση, η χορήγηση εκκριταγωγών  
ως αρχική θεραπεία κρίνεται λογική επιλογή.

Νέες φαρμακευτικές θεραπείες ΣΔ τύπου 2

Τελευταία, η ανακάλυψη των γλυκορρυθμιστικών ορ-
μονών GLP-1 (glucagon like peptide-1), GIP (glucose 
dependent insulinotropic  polypeptide) και αμυλίνης 
βελτίωσαν τις γνώσεις μας σχετικά με την ομοιόσταση 
της γλυκόζης και οδήγησαν στην ανάπτυξη νέων θε-
ραπευτικών επιλογών για τη θεραπεία του ΣΔ τύπου 2.

Ινκρετίνες

Ιστορική αναδρομή

Το 1902, ο Bayliss και ο Starling παρατήρησαν ότι ένας 
παράγοντας που παράγεται από το έντερο, ως απά-
ντηση στη λήψη τροφής, ίσως μπορούσε να διεγείρει 
τη παγκρεατική έκκριση325 και το 1906 ο Moore και οι 
συνεργάτες του επιχείρησαν να θεραπεύσουν διαβη-
τικούς ασθενείς με εκχυλίσματα δωδεκαδακτυλικού 
βλεννογόνου.326 Το 1930, οι La Barre και Still εισήγαγαν 
τον όρο «ινκρετίνη» για να περιγράψουν την ορμονική 
δραστηριότητα που προερχόταν από το έντερο και η 
οποία μπορούσε να αυξήσει την ενδοκρινή έκκριση 
του παγκρέατος.327 To 1964, δύο ανεξάρτητες ερευνη-
τικές ομάδες, των McIntyre και Erlick, κοινοποίησαν 
ταυτόχρονα την ανακάλυψη ότι η από του στόματος 
χορήγηση γλυκόζης προκαλούσε μεγαλύτερη έκκριση 
ινσουλίνης από την ενδοφλέβια έγχυση ισογλυκαιμι-
κού φορτίου γλυκόζης. Η διαφορά στην έκκριση της 
ινσουλίνης μεταξύ της από του στόματος και της ενδο-
φλέβιας χορήγησης γλυκόζης ονομάστηκε «φαινόμε-
νο ινκρετίνης» (σχήμα 6.2.1.22).328,329

Για να χαρακτηριστεί μία ορμόνη ως ινκρετίνη 
πρέπει να εκκρίνεται από το έντερο μετά την από του 
στόματος λήψη υδατανθράκων και να διεγείρει την έκ-
κριση της ινσουλίνης μόνο επί υπάρξεως αυξημένων 
επιπέδων γλυκόζης. Η πρώτη ορμόνη που βρέθηκε 
ότι έχει ιδιότητες ινκρετίνης ήταν το GIP, το οποίο ενώ 
αρχικά είχε ονομαστεί γαστρικό ανασταλτικό πεπτίδιο 
(Gastric Inhibitory Polyeptide), στη συνέχεια, γι’ αυτές 

σχήμα 6.2.1.21. Μεταβολή HbA1c με βάση την αρχική  
τιμή της. 

*  τιμές 2008



Κεφάλαιο � - Θεραπεία του Σακχαρώδη Διαβήτη • ���

ακριβώς τις ιδιότητές του, ονομάστηκε εξαρτώμενο 
από τη γλυκόζη ινσουλινοτρόπο πεπτίδιο (Glucose 
dependent Insulinotropic Polypeptide).330 Το 1983 δια-
πιστώθηκε ότι το GIP δεν ήταν τελικά η μόνη ινκρετίνη 
που υπήρχε.331 Την ίδια μάλιστα εποχή ανακαλύπτεται 
μία νέα ορμόνη, το GLP-1 (Glucagon Like Peptide),332 
για το οποίο μετά από τέσσερα χρόνια διαπιστώνεται 
ότι παρουσιάζει επίσης ιδιότητες ινκρετίνης, όπως και 
το GIP.333 Ήδη από το 1986 είχε φανεί ότι το φαινόμενο 
ινκρετίνης ήταν μειωμένο σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 
2.334 Τέλος, το 1995 βρέθηκε ότι τα GLP-1 και GIP απο-
δομούνται από το ένζυμο διπεπτιδυλική πεπτιδάση 
(DPP-IV).335

GLP-1 και GIP: οι κυριότερες ινκρετίνες

Το GIP είναι ένα πεπτίδιο 42 αμινοξέων που προέρχε-
ται από μία μεγαλύτερη πρωτεΐνη (ProGIP) και εκκρί-
νεται από τα ενδοκρινικά Κ κύτταρα που βρίσκονται 
κυρίως στον δωδεκαδάκτυλο και στο εγγύς τμήμα της 
νήστιδας.336

Το GLP-1 είναι ένα πεπτίδιο 30 ή 31 αμινοξέων που 
προέρχεται από μία επίσης μεγαλύτερη πρωτεΐνη 
(προγλουκαγόνη) και εκκρίνεται από τα L κύτταρα 
που βρίσκονται κατά κύριο λόγο στον ειλεό και στο 
κόλον.336 Ωστόσο, πρόσφατη μελέτη έχει δείξει ότι 
L κύτταρα σε ικανό αριθμό υπάρχουν και στο δωδε-
καδάκτυλο και έτσι ίσως εξηγείται η πρώιμη έκκριση 
GLP-1 μετά τη λήψη γεύματος.337

Ενώ σε κατάσταση νηστείας τα επίπεδα των δύο 
ινκρετινών είναι χαμηλά, αυξάνονται ταχέως μετά τη 
λήψη γεύματος που περιέχει υδατάνθρακες, ελεύθερα 
λιπαρά οξέα ή πεπτόνες.336 Μετά την έκκρισή τους, οι 
δύο ινκρετίνες μεταβολίζονται ταχέως από το ένζυμο 
DPP-IV με αποτέλεσμα ο χρόνος ημίσειας ζωής τους 
να είναι εξαιρετικά βραχύς (περίπου 1-2 min  για το 
GLP-1 και ως 5 min για το GIP).338 Το ένζυμο αυτό είναι 
μία πεπτιδάση που μεσολαβεί στον διαχωρισμό των 
δύο πρώτων αμινοξέων από τα μόρια των ινκρετινών, 
οι οποίες χάνουν έτσι τη δραστικότητά τους. Βρίσκεται 
στην ψηκτροειδή παρυφή του εντερικού βλεννογό-

πίνακας 6.2.1.13. Επίδραση αντιδιαβητικών δισκίων σε παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου.

Παράγοντες κινδύνου Σουλφονυλουρίες γλινίδες Μετφορμίνη TZDs ακαρβόζη
DPP-IV

αναστολείς

τριγλυκερίδια  /  

Χοληστερόλη  /  

HDL  /  / 

LDL  /   

Ελεύθερα λιπαρά οξέα  -

αρτηριακή πίεση  /  /   /   

Σωματικό βάρος/ λιπώδης ιστός  /   

Σπλαγχνικό λίπος  /  /  

PAI-I  -

TPA  -

Συσσώρευση αιμοπεταλίων  /  /   -

Ενδοθηλιακή λειτουργία  -

οξειδωτικό στρες -

hs-CRP 

ινωδογόνο 

Πάχυνση έσω χιτώνα  / -

Μόρια αγγειακής προσκόλλησης - -

Υπερινσουλιναιμία
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νου, στους νεφρούς, στο ήπαρ, στον εγκέφαλο αλλά 
και σε διαλυτή μορφή στη συστηματική κυκλοφο-
ρία.338 Μετά την ταχεία αποδόμηση, οι μεταβολίτες των 
ινκρετινών αποβάλλονται μέσω των νεφρών.339 Τελικά, 
μόνο 10-15% του εκκρινόμενου GLP-1 εισέρχεται στη 
συστηματική κυκλοφορία.340

Οι δύο ινκρετίνες, στη συνέχεια, συνδεόμενες με 
αντίστοιχους υποδοχείς των Β κυττάρων του παγκρέ-
ατος (GLP-1R  και GIPR) αυξάνουν την έκκριση ινσου-
λίνης και είναι υπεύθυνες για το 70% της μεταγευματι-
κής έκκρισης ινσουλίνης (φαινόμενο ινκρετίνης).340 Η 
έκκριση ινσουλίνης που προκαλείται από τις ινκρετίνες 
είναι γλυκοζοεξαρτώμενη και αναστέλλεται σε χαμηλά 
επίπεδα γλυκόζης. Έτσι η ινσουλινοτρόπος δράση του 
GLP-1 διατηρείται σε επίπεδα γλυκόζης >4 mMol (~75 
mg), ενώ αναστέλλεται σε χαμηλότερα επίπεδα.341

Το  GLP-1 επιπλέον προκαλεί γλυκοζοεξαρτώμενη 
καταστολή της έκκρισης του γλουκαγόνου μειώνοντας 
την ηπατική παραγωγή γλυκόζης,340,342 επιβραδύνει τη 

γαστρική κένωση,343 αυξάνει το αίσθημα κορεσμού, 
μειώνει το σωματικό βάρος344 και βελτιώνει την περι-
φερική διάθεση της γλυκόζης (σχήμα 6.2.1.23). 340

Εξίσου ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν μελέ-
τες σε πειραματόζωα που έχουν δείξει ότι το GLP-1 
αναστέλλει την απόπτωση, διεγείρει τον πολλαπλασια-
σμό και προάγει τη νεογένεση των Β κυττάρων.341,345,346 

Ενδιαφέρουσες είναι και οι ενδείξεις που υπάρχουν για 
τη δράση του GLP-1 στον εγκέφαλο και στο καρδιαγ-
γειακό σύστημα. Έτσι, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι 
καταστέλλει τους νευροεκφυλιστικούς μηχανισμούς 
και προάγει τη μάθηση και τη μνήμη, οπότε μπορεί 
δυνητικά να χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία της νόσου 
Alzheimer.347,348 Επίσης υποστηρίζεται ότι παρουσιάζει 
αντιυπερτασική δράση και προκαλεί αγγειοχάλαση, 
τόσο σε υπερτασικά ποντίκια όσο και σε ασθενείς με 
ΣΔ τύπου 2.349,350 Επιπλέον, σε πειραματικά μοντέλα με 
διατατική μυοκαρδιοπάθεια έχει αυξήσει τη συσταλτι-
κότητα της αριστερής κοιλίας.351

σχήμα 6.2.1.22 Φαινόμενο ινκρετίνης: η ινσουλινική απάντηση είναι μεγαλύτερη σε από του στόματος χορήγηση γλυκόζης 
συγκριτικά με την ενδοφλέβια, παρά τις ίδιες συγκεντρώσεις γλυκόζης στο πλάσμα.

σχήμα 6.2.1.23 Ενδοκρινικές (συνεχή βέλη) και νευρικές (διακεκομμένα βέλη) οδοί της δράσης του GLP-1.
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Ινκρετίνες και ΣΔ τύπου 2 

Σε διαβητικούς ασθενείς μειώνεται η έκκριση του 
GLP-1.352,353 Το GIP εκκρίνεται σε σχεδόν φυσιολογικές 
ποσότητες, αλλά παρουσιάζει μειωμένη ικανότητα 
διέγερσης της έκκρισης της ινσουλίνης.352,353 Το τελικό 
αποτέλεσμα είναι η μείωση του φαινομένου ινκρετίνης 
σε 30%.340 Το GIP παρουσιάζει παρόμοια ινσουλινο-
τρόπο δράση με το GLP-1 σε συγκεντρώσεις γλυκόζης 
μεταξύ 5,5 mM και 7,8 mM, αλλά δεν καταστέλλει την 
έκκριση της γλουκαγόνης, ενώ η δράση του στην δια-
τροφική συμπεριφορά, αν υπάρχει, δεν είναι γνωστή. 
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά αναδεικνύουν το GLP-1 
πιο ελκυστικό στόχο για τη θεραπεία του ΣΔ τύπου 2, 
σε σύγκριση με το GIP.

Χρήση ινκρετινών στη θεραπεία του ΣΔ τύπου 2

Η χρήση κυρίως του GLP-1 στη θεραπεία του ΣΔ 
τύπου 2 ίσως προσφέρει αρκετά οφέλη (πίνακας 
6.2.1.14).

Ωστόσο, η χρήση του GLP-1 στην κλινική πράξη 
είναι δύσκολη λόγω του ταχύτατου καταβολισμού 
του από το ένζυμο DPP-IV. Επομένως η θεραπευτική 
χρήση του GLP-1 προϋποθέτει τη χορήγησή του σε 
συνεχή ενδοφλέβια έγχυση. Για να αντιμετωπιστεί 
αυτό το μεγάλο μειονέκτημα του ενδογενούς GLP-1, 
η φαρμακευτική βιομηχανία ανέπτυξε φάρμακα με 
δράση GLP-1 τα οποία όμως είναι ανθεκτικά στη δρά-
ση του  DPP-IV (ινκρετινομιμητικά) και φάρμακα που 
αναστέλλουν το ένζυμο DPP-IV (DPP-IV αναστολείς).

Ινκρετινομιμητικά

Εξενατίδη (Exenatide)

Είναι το μοναδικό ινκρετινομιμητικό που κυκλοφόρη-
σε πρώτα στις ΗΠΑ από τον Απρίλιο του 2005 με την 
εμπορική ονομασία Byetta. Είναι συνθετική exendin-4 

που απομονώθηκε αρχικά στο σάλιο της μεγάλης σαύ-
ρας Heloderma suspectum. Οι ερευνητές έδωσαν το 
όνομα exendin-4 στην ορμόνη αυτή, για να περιγρά-
ψουν μία εξωκρινή ορμόνη με ενδοκρινείς ιδιότητες. 
Είναι ένα πεπτίδιο 39 αμινοξέων με δομική ομοιότητα 
(στη σειρά των αμινοξέων) κατά 53% με το ανθρώπινο 
GLP-1.

Απορρόφηση, μεταβολισμός, απέκκριση εξενατίδης

Τα υψηλότερα επίπεδα του φαρμάκου εμφανίζονται 
2-3 ώρες μετά την υποδόρια χορήγηση. Ο χρόνος 
ημίσειας ζωής κυμαίνεται από 3,3-4 ώρες. Ο όγκος 
κατανομής του φαρμάκου είναι περίπου 28,3 L. Για 
υποδόρια και ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση σε ποντίκια, 
η βιοδιαθεσιμότητα κυμαίνεται από 65% έως 76%. Η 
αποβολή της εξενατίδης γίνεται κυρίως μέσω σπειρα-
ματικής διήθησης και κατά δεύτερο λόγο μέσω πρω-
τεολυτικής αποδόμησης. Έτσι η χορήγηση εξενατίδης 
αντενδείκνυται σε ασθενείς με κάθαρση κρετινίνης < 
30 mL/min.

Μηχανισμός δράσης εξενατίδης

Η εξενατίδη, παρόλο που ο μηχανισμός δράσης της 
είναι παρόμοιος με του GLP-1, όταν ασκεί τη δράση 
της συνδεόμενη με τον ίδιο παγκρεατικό υποδοχέα, δι-
αφοροποιείται σε ορισμένα σημεία. Έτσι, σε αντίθεση 
με το GLP-1, δεν καταστέλλει την έκκριση του γαστρι-
κού οξέος,354 ενώ η έγχυσή της στην πυλαία κυκλοφο-
ρία δεν διεγείρει τις ηπατικές κεντρομόλους ίνες του 
πνευμονογαστρικού.355 Τέλος, η in vivo δραστικότητά 
της είναι μεγαλύτερη από του GLP-1, καθώς παρουσιά-
ζει αντίσταση στην πρωτεολυτική δράση της DDP-IV.

Οι αντιδιαβητικές ιδιότητες της εξενατίδης περιλαμ-
βάνουν τη γλυκοζοεξαρτώμενη αύξηση της έκκρισης 
της ινσουλίνης, τη γλυκοζοεξαρτώμενη καταστολή 
της έκκρισης της γλουκαγόνης, την επιβράδυνση της 
γαστρικής κένωσης και τη μείωση της πρόσληψης 
τροφής.356 Σε μία εργασία με πειραματόζωα φαίνεται 
ότι αυξάνει τη μάζα των Β κυττάρων.356

Ενδείξεις-τρόπος χορήγησης εξενατίδης

Η εξενατίδη ενδείκνυται ως πρόσθετη θεραπεία σε 
ασθενείς με ΣΔ τύπου 2, που ενώ λαμβάνουν σουλφο-
νυλουρία ή μετφορμίνη ή συνδυασμό των δύο φαρ-
μάκων, δεν επιτυγχάνουν επαρκή γλυκαιμική ρύθμιση. 
Επειδή φαίνεται να προκαλεί μέτρια απώλεια βάρους, 
ίσως είναι πλέον χρήσιμη σε παχύσαρκους ασθενείς.356

Η εξενατίδη δεν ενδείκνυνται σε ασθενείς με ΣΔ 
τύπου 1 ή στην αντιμετώπιση διαβητικής κετοξέω-
σης.356 Επίσης δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα που να 
υποστηρίζουν την ασφαλή χορήγησή της σε ασθενείς 
με καρδιακή ή νεφρική ανεπάρκεια, σε ασθενείς με 

πίνακας 6.2.1.14. ιδιότητες του GLP-1

• αύξηση της γλυκοζοεξαρτώμενης έκκρισης ινσουλίνης, 
αποκατάσταση της 1ης φάσης της έκκρισης της 
ινσουλίνης, αύξηση της μεταγευματικής ώσης ινσουλίνης.
• Μείωση της υπεργλυκαγοναιμίας που χαρακτηρίζει τον 
ΣΔ τύπου �.
• Μείωση της πρόσληψης τροφής.
• Μείωση του σωματικού βάρους.
• Ενδείξεις για αναστολή απόπτωσης και για διέγερση 
πολλαπλασιασμού και νεογένεσης των β κυττάρων 
παγκρέατος που αν επιβεβαιωθούν ίσως να καθυστερείται 
ή να αποτρέπεται η πορεία του διαβήτη προς επιδείνωση.
• Ενδείξεις για ευνοϊκή επίδραση στο καρδιαγγειακό και 
νευρικό σύστημα.
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γαστρεντερικά νοσήματα ή σε ασθενείς που ήδη λαμ-
βάνουν θειαζολιδινεδιόνες.356

Χορηγούνται αρχικά 5 μg δύο φορές την ημέρα, 60 
min πριν από το πρωινό και το βραδυνό γεύμα, με 
υποδόρια ένεση στον μηρό, την κοιλιά ή στον βραχί-
ονα. Μετά από ένα μήνα θεραπείας η δόση μπορεί να 
αυξηθεί σε 10 μg δύο φορές την ημέρα. Ήδη δοκιμά-
ζονται μορφές παρατεταμένης αποδέσμευσης που θα 
χορηγούνται μία φορά την εβδομάδα με στόχο την 
ευκολότερη συμμόρφωση των ασθενών (Exanitide-
LAR).356

Λόγω των παραπάνω περιορισμών και του μεγάλου 
σχετικά κόστους, η εξενατίδη προς το παρόν δεν γνώ-
ρισε ευρεία εφαρμογή.356

Δραστικότητα εξενατίδης

Η εξενατίδη όταν χορηγήθηκε σε δόση 20 μg ημερησί-
ως σε ασθενείς που ήδη ελάμβαναν σουλφονυλουρία 
προκάλεσε μείωση της HbA1c κατά μία μονάδα και 
του σωματικού βάρους κατά ένα Kg σε σχέση με το 
εικονικό φάρμακο. Τελικά  στην ομάδα της εξενατίδης, 
HbA1c≤7% είχε το 34,2% των ασθενών.357

Όταν χορηγήθηκε σε ασθενείς που ήδη ελάμβαναν 
μετφορμίνη, προκάλεσε μείωση της HbA1c κατά 0,9% 
και του σωματικού βάρους κατά 2,5 Kg σε σχέση με το 
εικονικό φάρμακο. Τελικά,  στην ομάδα της εξενατίδης 
HbA1c≤7% είχαν 40% των ασθενών.358

Όταν η εξενατίδη χορηγήθηκε σε ασθενείς που ήδη 
ελάμβαναν συνδυασμό σουλφονυλουρίας και μετφορ-
μίνης προκάλεσε μείωση  HbA1c κατά μία μονάδα και 
μείωση του σωματικού βάρους κατά 0,7 Kg σε σχέση 
με το εικονικό φάρμακο. Τελικά,  στην ομάδα της εξε-
νατίδης HbA1c≤7% είχε το 30% των ασθενών.359

Τέλος, όταν χορηγήθηκε σε ασθενείς που ήδη ελάμ-
βαναν συνδυασμό σουλφονυλουρίας και μετφορμίνης, 
συγκρινόμενη με την ινσουλίνη Glargine, είχε ευνοϊκό-
τερη επίδραση στο σωματικό βάρος (-4,1 Kg σε σχέση 
με την ομάδα των ασθενών που έλαβαν Glargine), ενώ 
η γλυκαιμική ρύθμιση ήταν παρόμοια.360

Ανεπιθύμητες ενέργειες εξενατίδης

Η ναυτία είναι η συχνότερη ανεπιθύμητη ενέργεια 
(44% έναντι 18% με το εικονικό φάρμακο). Αν και είναι 
ήπιας έως μέτριας βαρύτητας, 2-4% των ασθενών δια-
κόπτουν τη θεραπεία εξαιτίας της.357-360 Παρουσιάζεται 
σε μεγαλύτερη συχνότητα με τις μεγαλύτερες δόσεις 
του φαρμάκου, όπως κατά τη διάρκεια των πρώτων 
εβδομάδων της θεραπείας (εβδομάδες 0-8), ενώ στη 
συνέχεια μειώνεται.357-360 Επίσης έχει περιγραφτεί εμ-
φάνιση οξείας παγκρεατίτιδας.360β

Η δεύτερη συχνότερη ανεπιθύμητη ενέργεια είναι 

η υπογλυκαιμία˙ η συχνότητά της εξαρτάται από τα 
συγχορηγούμενα υπογλυκαιμικά φάρμακα. Έτσι, σε 
μία μελέτη στην οποία η εξενατίδη συγχορηγήθηκε 
με σουλφονυλουρία, η συχνότητα εμφάνισης ήπιας-
μέτριας υπογλυκαιμίας ήταν 12πλάσια σε σχέση με 
την ομάδα που έλαβε εικονικό φάρμακο και σουλ-
φονυλουρία.357 Αντίθετα, όταν συγχορηγήθηκε με 
μετφορμίνη, δεν παρουσιάστηκε αυξημένος κίνδυνος 
υπογλυκαιμίας.358

Σε 40% των ασθενών αναπτύσσονται αντισώματα 
έναντι της εξενατίδης. Ο τίτλος των αντισωμάτων 
στις περισσότερες περιπτώσεις είναι χαμηλός και δεν 
φαίνεται να σχετίζεται με απώλεια του γλυκαιμικού 
ελέγχου ή με κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες.356

Φαρμακοκινητικές αλληλεπιδράσεις

Η χορήγηση εξενατίδης μειώνει κατά 17% την Cmax  και  
αυξάνει κατά 2,5 ώρες την tmax  της διγοξίνης, χωρίς, 
όμως, οι μεταβολές αυτές να έχουν ιδιαίτερη κλινική 
σημασία, γι’ αυτό και δεν απαιτείται αναπροσαρμογή 
της δόσης της διγοξίνης.356 Επίσης, καθυστερεί την 
tmax της λισινοπρίλης κατά 2 ώρες περίπου, χωρίς, 
όμως, σημαντικές μεταβολές στη μέση συστολική και 
διαστολική πίεση.356 Τέλος, έχει φανεί ότι μειώνει κατά 
28% την Cmax  και καθυστερεί κατά 4 ώρες την tmax της 
λοβαστατίνης, χωρίς, όμως, να προκαλεί σταθερές 
μεταβολές στις τιμές των λιπιδίων.356 Γενικά, διάφορα 
φάρμακα παρουσιάζουν καθυστέρηση στην απορ-
ρόφησή τους όταν χορηγούνται ταυτόχρονα ή μέσα 
σε δύο ώρες από τη χορήγηση της εξενατίδης. Κατά 
συνέπεια, η εξενατίδη πρέπει να χρησιμοποιείται με 
προσοχή σε ασθενείς που λαμβάνουν φάρμακα για 
τα οποία απαιτείται γρήγορη απορρόφηση από το 
γαστρεντερικό σύστημα.361

Λιραγλουτίδη (Liraglutide)

Δημιουργήθηκε με την προσθήκη ακυλομάδας στο 
μόριο του GLP-1 και έχει ιδιότητες αγωνιστή των GLP-1 
υποδοχέων. Βρίσκεται σε κλινική φάση ΙΙΙ. Η κύρια δια-
φορά της από την εξενατίδη είναι ότι έχει μεγαλύτερο 
χρόνο ημίσειας ζωής (11-15 ώρες) και έτσι χορηγείται 
υποδορίως μία φορά την ημέρα.362 Επίσης, μικρότερο 
φαίνεται ότι είναι και το ποσοστό των ανεπιθύμητων 
ενεργειών και κυρίως εκείνο της ναυτίας.362 Τέλος, η 
χορήγησή της δεν φαίνεται να συνοδεύεται από ανά-
πτυξη αντισωμάτων.362

Άλλα GLP-1 μιμητικά

Σε κλινική φάση ΙΙ βρίσκονται οι μελέτες για τα πεπτί-
δια CJC-1131, BIM-51077 και ZIP10.
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Αναστολείς Διπεπτιδυλ-πεπτιδάσης IV (DPP-IV)

Η διπεπτιδυλ-πεπτιδάση IV (DPP-IV) είναι ένα ένζυμο 
γνωστό επίσης και ως CD26, που ανήκει στην οικογέ-
νεια των πεπτιδασών, στην οποία εκτός αυτής, ανή-
κουν η FAPa (fibroblast activation protein a), η DPPII, η 
DPP8 και η DPP9.363 Είναι μία γλυκοπρωτεΐνη η οποία 
αποτελείται από 766 αμινοξέα και διασπά κυρίως δι-
πεπτίδια ή ολιγοπεπτίδια που έχουν μία ρίζα προλίνης 
ή αλανίνης στη θέση 2. Έτσι είναι το υπεύθυνο ένζυμο 
για την αποδόμηση των GLP-1 και GIP σε αδρανείς 
μεταβολίτες in vivo. Εκτός, όμως, από τις παραπάνω 
ινκρετίνες, η DPP-IV μπορεί να αποδομήσει διάφο-
ρα νευροπεπτίδια (παράγοντας P, νευροπεπτίδιο Υ, 
PACAP, GRP), ανοσοπεπτίδια (MCP, χυμοκίνες παραγό-
μενες από τα μακροφάγα) και πεπτίδια του πεπτικού 
(πεπτίδιο ΥΥ, εντεροστατίνη, GLP-2), πολλά εκ των 
οποίων μετατρέπονται σε αδρανή προϊόντα.364

Η  DPP-IV φαίνεται επίσης να αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο του ανοσολογικού συστήματος. Συνδέει την 
αδενοσινοδεαμινάση, η οποία είναι απαραίτητη για 
τη φυσιολογική ανάπτυξη και λειτουργία του ανοσο-
λογικού συστήματος.365 Εκφράζεται στην κυτταρική 
μεμβράνη των ενεργοποιημένων Τ λεμφοκυττάρων 
ως CD26. Φαίνεται ότι λειτουργεί ως συνδιεγέρτης στη 
διέγερση των Τ  λεμφοκυττάρων.

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του ενζύμου βρίσκο-
νται στους νεφρούς, στο έντερο και στον μυελό των 
οστών, ενώ χαμηλότερες συγκεντρώσεις του ενζύμου 
υπάρχουν στο ήπαρ, στο πάγκρεας, στον πλακούντα, 
στον θύμο, στον σπλήνα, στα επιθηλιακά κύτταρα, 
στο αγγειακό ενδοθήλιο, στα λεμφικά και στα μυελικά 
κύτταρα.366

Οι αναστολείς της DPP-IV αναστέλλουν την ταχεία 
in vivo αδρανοποίηση των GLP-1 και GIP σε αδρανείς 
μεταβολίτες και έτσι επιτυγχάνουν τη διατήρηση της 
ινκρετινικής δράσης των ορμονών αυτών. Χαρακτη-
ριστικό των αναστολέων αυτών είναι η per os (ως 
χάπια) χορήγησή τους. Οι κυριότεροι εκπρόσωποι της 
ομάδας αυτής είναι η σιταγλιπτίνη, η βιλνταγλιπτίνη 
και η σαχαγλιπτίνη.

Σιταγλιπτίνη (Januvia)

Τον Οκτώβριο του 2006 εγκρίθηκε η κυκλοφορία της 
σιταγλιπτίνης στις ΗΠΑ. Πρόσφατα κυκλοφόρησε και 
στη χώρα μας.

Η Χημική σύσταση σιταγλιπτίνης φαίνεται στο σχή-
μα 6.2.1.24. 

Απορρόφηση, μεταβολισμός, απέκκριση 

Απορροφάται σχετικά γρήγορα (1-4 ώρες) και η 
απορρόφησή της δεν επηρεάζεται από την πρόσληψη 
τροφής. Έχει χρόνο ημίσειας ζωής 11,8-14,4 ώρες και 

βιοδιαθεσιμότητα 87%. Συνδέεται σε μικρό βαθμό 
με τις πρωτεΐνες του πλάσματος (38%) και η σύνδεση 
αυτή είναι αναστρέψιμη. Σε ποσοστό περίπου 80% 
αποβάλλεται αναλλοίωτη στα ούρα. Μόνο το 16% του 
φαρμάκου μεταβολίζεται κυρίως μέσω του κυτοχρώ-
ματος P 450 (CYP 3A4) και CYP2C8.  Όταν η κάθαρση 
κρεατινίνης είναι 30-50 ml/min, η συγκέντρωση του 
φαρμάκου στο πλάσμα διπλασιάζεται, ενώ όταν η 
κάθαρση κρεατινίνης είναι <30 ml/min, η συγκέντρω-
ση του φαρμάκου τετραπλασιάζεται. Επομένως, σε 
μέτρια νεφρική ανεπάρκεια πρέπει να χορηγείται η 
μισή δόση και σε σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια το 
¼ της δόσης. Σταθερή συγκέντρωση επιτυγχάνεται 
μέσα σε τρεις ημέρες από την έναρξη χορήγησης του 
φαρμάκου.367,368

Ενδείξεις-τρόπος χορήγησης σιταγλιπτίνης

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ευαισθη-
τοποιητές της ινσουλίνης (μετφορμίνη ή πιογλιταζό-
νη) σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 2.367,368 Δεν έχει προς το 
παρόν ένδειξη ως μονοθεραπεία.

Χορηγείται per os, σε δόση 100 mg μία φορά ημερη-
σίως. 

Δραστικότητα σιταγλιπτίνης

Προκαλεί παρατεταμένη και δοσοεξαρτώμενη ανα-
στολή του DPP-IV. Έτσι, σε δόση 50 mg την ημέρα 
προκαλεί 24ωρη αναστολή της δράσης του DPP-IV 
σε ποσοστό >80%. Υπερδιπλασιάζει τα επίπεδα των 
δραστικών GLP-1 και GIP.367,368

 Ως μονοθεραπεία, η σιταγλιπτίνη μειώνει τόσο τη 
μεταγευματική όσο και τη γλυκαιμία νηστείας. Σε 
δόση 100 mg ημερησίως προκαλεί μείωση της HbA1c 
κατά 0,79% και της γλυκόζης πλάσματος κατά 17,1 
mg/dl, χωρίς ουσιαστική μεταβολή του σωματικού 
βάρους.369,370

 Όταν χορηγείται σε ασθενείς που ήδη λαμβάνουν 
μετφορμίνη και έχουν ανεπαρκή γλυκαιμικό έλεγχο, σε 
δόση 100 mg ημερησίως προκαλεί μείωση της HbA1c 
κατά 0,65%, της γλυκόζης πλάσματος νηστείας κατά 
25,4 mg/dl και της μεταγευματικής γλυκόζης κατά 
50,6 mg/dl, χωρίς ουσιαστική, επίσης, μεταβολή του 
σωματικού βάρους.371

 Παρομοίως, όταν χορηγηθεί στην ίδια δόση σε 
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ασθενείς που ήδη λαμβάνουν πιογλιταζόνη, προκαλεί 
μείωση της HbA1c κατά 0,70% και της γλυκόζης πλά-
σματος νηστείας κατά 17,7 mg/dl.372

 Μελέτη σε πειραματόζωα έδειξε ότι τα φάρμακα 
αυτά, επιβραδύνουν την απώλεια της μάζας και της 
λειτουργικότητας των Β κυττάρων, οπότε ίσως βελτι-
ώσουν τη φυσική εξέλιξη του ΣΔ τύπου 2.368 Ωστόσο 
πρέπει η απόψη αυτή να επιβεβαιωθεί στην κλινική 
πράξη μέσα από κλινικές μελέτες μακράς διαρκείας.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Οι DPP-IV αναστολείς έχει φανεί ότι αναστέλλουν τη 
λειτουργία των Τ λεμφοκυττάρων in vitro. Ωστόσο οι 
συγκεντρώσεις που απαιτούνται γι’ αυτή την αναστολή 
είναι πολύ υψηλές και πολύ μεγαλύτερες από αυτές 
που χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη για τη θε-
ραπεία του ΣΔ τύπου 2. Μέχρι τώρα, από τη χορήγηση 
της σιταγλιπτίνης στους ανθρώπους δεν έχει αναφερ-
θεί καμία ανεπιθύμητη ενέργεια που να σχετίζεται με 
τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.367

 Επειδή οι DPP-IV αναστολείς, εκτός της αύξησης των 
συγκεντρώσεων των GLP-1 και GIP, μπορεί να αυξή-
σουν τη συγκέντρωση και άλλων ουσιών που αποδο-
μούνται από το ένζυμο DPP-IV, δυνητικά μπορούν να 
προαγάγουν τη φλεγμονή (δράση παράγοντα Ρ), να 
αυξήσουν την αρτηριακή πίεση (δράση νευροπεπτι-
δίου Υ) και να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις 
(δράση χυμοκινών).367

 Θεωρητικά, άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί 
να προκύψουν από την ταυτόχρονη αδρανοποίηση 
και άλλων ενζύμων που μοιάζουν με το DPP-IV και 
ανήκουν στην ίδια οικογένεια των πεπτιδασών (FAPa, 
DPPII, DPP8 και DPP9). Το ένζυμο DPP8 βρίσκεται στα 
ενεργοποιημένα Τ λεμφοκύτταρα και το DPP9 στους 
σκελετικούς μυς, την καρδιά και το ήπαρ.373 Η αναστο-
λή των παραπάνω ενζύμων είχε τοξικές επιδράσεις σε 
πειραματόζωα όπως σπληνομεγαλία, θρομβοκυτοπε-
νία, αναιμία και άλλες ιστολογικές ανωμαλίες. Ωστόσο 
η σιταγλιπτίνη φαίνεται ότι παρουσιάζει ιδιαίτερα 
υψηλή εκλεκτικότητα για το ένζυμο DPP-IV σε σχέση 
με τις υπόλοιπες πεπτιδάσες.374 Αυτό ίσως εξηγεί και το 
γεγονός ότι μέχρι τώρα από τη χορήγηση της σιταγλι-
πτίνης δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ανεπιθύμητες 
ενέργειες.

Από τις μέχρι τώρα κλινικές μελέτες φαίνεται ότι δεν 
προκαλεί υπογλυκαιμίες, ενώ έχει ουδέτερη επίδραση 
στο σωματικό βάρος.374 Σε αντίθεση με τα ινκρετινομι-
μητικά, δεν προκαλεί ναυτία.

Φαρμακοκινητικές αλληλεπιδράσεις

Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι σήμερα σημαντικές φαρ-
μακοκινητικές αλληλεπιδράσεις.

Βιλνταγλιπτίνη (Galvus) 

Αυξάνει το GLP-1 και μειώνει τη γλυκαγόνη, με απο-
τέλεσμα να μειώνει το σάκχαρο νηστείας, το μεταγευ-
ματικό σάκχαρο και την HbA1c.375 Όταν χορηγήθηκε 
δόση 50 mg σε ασθενείς που ήδη ελάμβαναν μετφορ-
μίνη, μείωσε την HbA1c κατά 0,7%. Επίσης έχει φανεί 
ότι αυξάνει  τη μεταγευματική ινσουλινοευαισθησία 
και τη λειτουργία των Β κυττάρων σε ασθενείς με ΣΔ 
τύπου 2. Δεν προκαλεί μεταβολές του σωματικού 
βάρους.375

Σαξαγλιπτίνη

Βρίσκεται σε κλινική φάση ΙΙΙ. Παρουσιάζει την πλέον 
ειδική και ισχυρότερη αναστολή του DPP-IV.376

Διαφορές μεταξύ ινκρετινομιμητικών και αναστολέων 
DPP-IV

Οι DPP-IV αναστολείς προκαλούν μέτρια μόνο αύξηση 
(διπλασιασμό) των επιπέδων του ενδογενούς GLP-1. 
Έτσι, σε αντίθεση με τα ινκρετομιμητικά, δεν προκα-
λούν απώλεια σωματικού βάρους, επιβράδυνση της 
γαστρικής κένωσης και ναυτία ή εμέτους. Δεν προκα-
λούν παραγωγή αντισωμάτων και χορηγούνται per os. 
Επειδή στον μηχανισμό δράσης τους εμπλέκονται και 
άλλες ουσίες, υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις σχετικά 
με την ασφαλή χορήγησή τους σε μακροχρόνια βάση.

 Η δραστικότητα, η ασφάλεια όπως και η πιθανή 
προστατευτική, πολλαπλασιαστική και νεογενετική 
δράση στα Β κύτταρα τόσο των ινκρετινομιμητικών 
φαρμάκων όσο και των DPP-IV αναστολέων, πρέπει να 
επιβεβαιωθεί μέσα από καλά σχεδιασμένες μακροχρό-
νιες προοπτικές μελέτες παρέμβασης.377

Ανάλογα παγκρεατικής αμυλίνης

Πραμλιντίδη (Symlin)

 Η πραμλιντίδη είναι ανάλογο της παγκρεατικής αμυλί-
νης και μειώνει  κυρίως τα μεταγευματικά επίπεδα της 
γλυκόζης με διάφορους μηχανισμούς,  όπως κατα-
στολή της απελευθέρωσης της γλυκαγόνης, καθυ-
στέρηση της  κένωσης του στομάχου και αύξηση του 
αισθήματος κορεσμού. Έχει  εγκριθεί για ασθενείς που 
λαμβάνουν ινσουλίνη. Παρουσιάζει μέτρια  υπογλυκαι-
μική ικανότητα. Στα αρνητικά του φαρμάκου συγκα-
ταλέγεται το ότι απαιτούνται τρείς επιπλέον ενέσεις 
ημερησίως, ενώ είναι αναγκαίο να γίνεται συχνότερα 
αυτοέλεγχος  του σακχάρου, γιατί αυξάνεται ο κίνδυ-
νος υπογλυκαιμίας.378 Η πραμλιντίδη δεν κυκλοφορεί 
στην Ελλάδα.
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Γενικό σχόλιο για τα υπογλυκαιμικά φάρμακα

Η τάση για επιδείνωση που εμφανίζει σχεδόν πάντοτε 
ο ΣΔ τύπου 2 περιορίζει τη χρησιμότητα των υπογλυ-
καιμικών φαρμάκων για κάποιο χρονικό διάστημα στη 
ζωή κάθε διαβητικού ατόμου που σπάνια υπερβαίνει 
τη δεκαετία. Τα ινσουλινοεκκριτικά φάρμακα- και ιδίως 
οι σουλφονυλουρίες- καθώς και η μετφορμίνη παρα-
μένουν τα πλέον χρησιμοποιούμενα φάρμακα, λόγω 
της μεγαλύτερης πείρας στη χρησιμοποίησή τους, 
της γνωστής και γρήγορης αποτελεσματικότητας, του 
χαμηλού κόστους και των μη σοβαρών ανεπιθύμητων 
ενεργειών. Οι γλινίδες, με σαφώς υψηλότερο κόστος, 
έχουν αποτελεσματική εφαρμογή στα πρώτα λίγα 
χρόνια διάρκειας του σακχαρώδη διαβήτη. Οι γλιταζό-
νες παραμένουν ένα ερωτηματικό, καθώς αυξάνουν το 
σωματικό βάρος και συχνά προκαλούν κατακράτηση 
υγρών με σοβαρές συνέπειες στην καρδιακή λειτουρ-
γία των ασθενών- που ως ομάδα ήδη εμφανίζουν πολύ 
συχνά νόσο των στεφανιαίων αρτηριών και καρδιακή 
ανεπάρκεια. Η ακαρβόζη έχει σχετικά ασθενή δράση, 
ενώ το μειονέκτημα του μετεωρισμού που προκαλεί 
περιορίζει σημαντικά τη χρήση της. Τέλος, τα νεότερα 
φάρμακα που υπάγονται στις ινκρετίνες εμφανίζουν 
ενδιαφέροντες μηχανισμούς δράσης, αλλά ως νέες 
ουσίες απαιτούν την προσοχή που πρέπει να δίδεται 
σε κάθε νέο φάρμακο και δεν υπάρχει προς το παρόν 
πείρα των συγγραφέων, ώστε να εκφραστεί προσωπι-
κή γνώμη για την αξία τους στην κλινική πράξη. Δρούν 
κυρίως τα πρώτα χρόνια του ΣΔ τύπου 2.
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και λερώνουν το εργαστήριο παρά το ότι τα έβγα-
λαν συχνά έξω για τις ανάγκες τους. Θυμάται τότε το 
δάσκαλό του Naunyn ο οποίος του εδίδαξε να εξετάζει 
τα ούρα για σάκχαρο σε περιπτώσεις πολυουρίας. H 
εξέταση των ούρων αυτών των σκυλιών έδειξε σακχα-
ρουρία. Aποδείχθηκε, έτσι, ότι χωρίς τη λειτουργία του 
παγκρέατος δημιουργείται διαβήτης.1

1893. O Γάλλος Hedon κάνει ολική παγκρεατεκτομή 
σε σκύλο και μεταμοσχεύει μικρό τμήμα του παγκρέα-
τος κάτω από το δέρμα. Tο σκυλί δεν έγινε διαβητικό. 
Mετά την εξαγωγή του μοσχεύματος, όμως, αναπτύ-
χθηκε σακχαρώδης διαβήτης. Eπιβεβαιώνεται έτσι η 
έσω έκκριση του παγκρέατος.1

1880-1902. Eίναι η εποχή της αποκάλυψης των 
ορμονών. O Brown-Seguard αυτοθεραπεύεται με 
εκχύλισμα όρχεων και αισθάνεται αναζωογονημένος. 
Kαι ο Starling το 1902 ανακαλύπτει τη σεκρετίνη και 
χρησιμοποιεί πρώτος τον όρο “ορμόνη”.1

Mετά την ανακάλυψη των Mering και Minkowski πα-
ρατηρείται μια έξαρση ερευνών γύρω από την έσω έκ-
κριση του παγκρέατος. Aνάλογη αύξηση εμφανίζουν 
και οι δημοσιεύσεις. Tο 1910 ο Opie παραπονείται ότι 
η βιβλιογραφία είναι πολύ ογκώδης. Πολλοί δοκιμά-
ζουν εκχυλίσματα παγκρέατος για να θεραπεύσουν 
τον διαβήτη. Oι δημοσιεύσεις όμως είναι ελάχιστες, 
γιατί τα αποτελέσματα δεν είναι ενθαρρυντικά. Yπολο-
γίζεται ότι περί τους 400 ερευνητές από το 1890 έως 
το 1910 έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό. O Lagnesse 
συνιστά να γίνει δοκιμή με πάγκρεας εμβρύων στα 
οποία η εξωκρινής μοίρα δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγ-
μένη. Άλλοι ερευνητές χρησιμοποιούν ψάρια στα 
οποία η ενδοκρινής μοίρα είναι ανατομικά ξεχωριστή. 
Mεταξύ 1902-1904 οι Σκώτοι ερευνητές Rennie και 
Fraser δίνουν per os εκχύλισμα παγκρέατος ψαριού 
ανεπιτυχώς. Σε ένεση το εκχύλισμά τους προκάλεσε 
τοξικές αντιδράσεις.1

Oι πρώτες επιτυχίες με πολλές αμφιβολίες

Aπό τους ερευνητές των εκχυλισμάτων του παγκρέα-
τος ξεχωρίζει ο Γερμανός G. L. Zulzer. Περί το 1900, ως 
νεαρός εσωτερικός γιατρός, πειραματίζεται με εκχυλί-
σματα παγκρέατος σε κουνέλια και σκυλιά. Xρησιμο-
ποιεί για το εκχύλισμα αλκοόλη. Ύστερα από μερικά 
ενθαρρυντικά αποτελέσματα, ο Zulzer κάνει ένεση 
εκχυλίσματος σε διαβητικό ασθενή που βρισκόταν 
στο χείλος του τάφου, σε ιδιωτική κλινική στο Bερολί-
νο. Eπαναλαμβάνει την ένεση σε 12 ώρες. O ασθενής 
παρουσιάζει σαφή κλινική βελτίωση, αλλά δεν υπάρχει 
άλλο εκχύλισμα. O Zulzer ονομάζει τη θεραπευτική 
ουσία “Acomatοl” και καταφέρνει να πάρει χρηματο-
δότηση από την εταιρία Schering για τις μελέτες του. 
Στις επόμενες εφαρμογές σε ανθρώπους, εκτός από 

*  Δημοσιεύτηκε στα Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά, 1996;9(2):79-93
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Tα προηγηθέντα της ανακάλυψης

1869. O Langerhans, φοιτητής ιατρικής, παρατηρεί 
τα νησίδια του παγκρέατος. Δεν γνωρίζει τίποτε για τη 
λειτουργία τους. O Γάλλος Lagnesse αργότερα καθιε-
ρώνει την ονομασία “νησίδια του Langerhans”. 

1889. Oι von Mering και Minkowski διενεργούν 
παγκρεατεκτομές στην αναζήτησή τους για το αν το 
πάγκρεας είναι απαραίτητο για την απορρόφηση του 
λίπους στο έντερο. O Minkowski παρατηρεί πρώτος 
ότι τα παγκρεατεκτομηθέντα σκυλιά διαρκώς ουρούν 
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την εξάλειψη της διαβητικής συμπτωματολογίας, πα-
ρουσιάζονται ανεπιθύμητες αντιδράσεις όπως έμετοι, 
πυρετός και, σε μερικές περιπτώσεις, σπασμοί.1 (Tι 
αιτιολογίας άραγε; Ήταν πυρετικοί σπασμοί ή υπο-
γλυκαιμία;). O Zulzer έκανε τρεις δημοσιεύσεις με τα 
αποτελέσματά του τα έτη 1907-1908. Συμπέρανε ότι 
“είναι δυνατόν με τις ενέσεις παγκρεατικού εκχυλίσμα-
τος να σταματήσει η γλυκοζουρία και η κετονουρία 
σε έναν διαβητικό ασθενή, χωρίς να έχει μεταβληθεί 
η δίαιτά του”. O ερευνητής Forschbach στην κλινική 
του Minkowski στο Breslau δοκίμασε το εκχύλισμα του 
Zulzer και η κρίση του ήταν αρνητική. Nαι μεν προ-
καλούσε πτώση του σακχάρου στο αίμα, αλλά ταυτό-
χρονα και σοβαρές, τοξικές ανεπιθύμητες επιδράσεις 
που πιθανώς θα σκότωναν τους ασθενείς παρά το 
παροδικό ευνοϊκό αποτέλεσμα.2 O Fοrschbach με το 
κύρος του Minkowski στην πλάτη του κατακεραύνωσε 
τον Zulzer. H εταιρία Schering απέσυρε τη χρηματοδό-
τηση. O Γερμανός ερευνητής συνέχισε μέσω οικονομι-
κών δυσκολιών. Tο 1911 η εταιρία Hoffman-La Roche 
υποστήριξε οικονομικά τις έρευνές του. Tο 1912 ο 
Zulzer πήρε πατέντα για τη χρήση του εκχυλίσματός 
του. Παρασκεύασε εκχύλισμα από 100 Kg παγκρέατος 
ζώων που προμηθεύτηκε από σφαγεία. Όμως όλα 
τα πειραματόζωα που δέχθηκαν ενέσεις εκχυλίσμα-
τος εμφάνισαν σπασμούς. O Zulzer υπέθεσε τότε ότι 
έφταιγε η χρήση χάλκινων δοχείων. Συνέχισε πειραμα-
τιζόμενος μέχρι το 1914, οπότε και στρατεύτηκε λόγω 
του πολέμου.1,2 

Στην άλλη πλευρά του Aτλαντικού, στο Σικάγο, το 
1911-1912, ο φοιτητής ιατρικής E.L.Scott επηρεασμέ-
νος βαθιά από τον θάνατο ενός φίλου του από σακ-
χαρώδη διαβήτη, κάνει εργασία για το Master του με 
θέμα την έσω έκκριση του παγκρέατος. Σκέπτεται ότι 
τα πρωτεολυτικά ένζυμα της έξω έκκρισης είναι υπεύ-
θυνα για τις μέχρι τότε αποτυχίες των εκχυλισμάτων. 
Eφαρμόζει την απολίνωση του πόρου του παγκρέατος, 
ώστε να ατροφήσουν τα κύτταρα της έξω έκκρισης. H 
ατροφία όμως απαιτεί πολύ χρόνο αναμονής και ίσως 
δεν είναι πλήρης. O Scott στρέφεται τότε στη χρήση 
αλκοόλης, όπως και ο Zulzer. Ύστερα από πολλές 
δοκιμές καταλήγει σε μία διαδικασία παραλαβής της 
έσω έκκρισης. H δοκιμή του εκχυλίσματος σε τέσσερα 
σκυλιά είναι πολύ ενθαρρυντική. Tα συμπεράσματα 
στη διατριβή του Scott είναι:

α) Yπάρχει έσω έκκριση παγκρέατος που ρυθμίζει 
τον μεταβολισμό του σακχάρου.

β) Mε κατάλληλες μεθόδους η έκκριση αυτή μπορεί 
να παραληφθεί, ενώ διατηρείται η δραστικότητά της. 
O επιβλέπων καθηγητής της διατριβής, φυσιολόγος 
A. Carlson, δεν συμμερίζεται απόλυτα τις απόψεις του 
Scott. Tροποποιεί τα συμπεράσματα του Scott επί 

το συντηρητικότερο και θέτει ερωτηματικά για τον 
μηχανισμό πτώσης του σακχάρου. Συνιστά περαιτέρω 
έρευνα για να δοθούν οριστικές απαντήσεις. Tα απο-
τελέσματα της συνέχειας της έρευνας σε γάτες ήταν 
αντίστροφα του αναμενόμενου. Tο σάκχαρο αίματος 
ανέβαινε με τη χορήγηση εκχυλίσματος. Eξάλλου η 
ακρίβεια των μετρήσεων σακχάρου ήταν μάλλον προ-
βληματική. O Scott πριν σταματήσει τις έρευνές του 
συζήτησε το θέμα με τον καθηγητή φυσιολογίας του 
Toronto J.R.Macleod. O Macleod είχε τότε την άποψη 
ότι είναι ακατόρθωτη η απομόνωση της έσω έκκρισης 
για μια σειρά από λόγους. Kατ’ αυτόν:

1. H έξω έκκριση καταστρέφει in vitro την έσω έκκρι-
ση.

2. Δεν υπάρχουν πιθανόν εφεδρείες έσω έκκρισης, 
ώστε να απομονωθούν.

3. H έσω έκκριση στο πάγκρεας υφίσταται σε ανε-
νεργό μορφή και ενεργοποιείται ίσως στο αίμα.

O Scott απογοητεύτηκε μετά τη συζήτηση με τον 
Macleod και στράφηκε ερευνητικά σε άλλο τομέα.1

Tο 1913 ο γνωστός διαβητολόγος της δίαιτας πείνας 
F.Allen έδωσε με τις δημοσιεύσεις του άλλο ένα καίριο 
χτύπημα στην ιδέα της χρησιμοποίησης εκχυλισμάτων 
του παγκρέατος. 

Ένας άλλος Aμερικανός, ο I.Kleiner, εργάστηκε και 
δημοσίευσε το 1915 τα ευρήματά του από τη χρήση 
εκχυλίσματος παγκρέατος. Mετά το τέλος του πολέμου 
επανήλθε στο προσκήνιο, το 1919, με ενθουσιαστικά 
σχόλια για τη θεραπευτική αξία του εκχυλίσματος του 
παγκρέατος. Oι μετρήσεις σακχάρου στο αίμα ήταν 
αποδεικτικές. Mικρές πυρετικές αντιδράσεις, πιθανώς 
οφειλόμενες σε πρωτεϊνικές προσμείξεις, μπορούσαν 
στο μέλλον να αντιμετωπιστούν με καλύτερες με-
θόδους χημικού καθαρισμού της έσω έκκρισης από 
ξένες προσμείξεις. Ωστόσο, ο Kleiner δεν συνέχισε τις 
έρευνές του, πιθανόν γιατί δεν είχε χρηματοδότηση. 
Eρωτηθείς για τους λόγους διακοπής αργότερα απά-
ντησε λακωνικά: “This is a long story”.1

O N.Paulesco (εικόνα 6.2.2.1), καθηγητής φυσιολο-
γίας στην ιατρική σχολή στο Bουκουρέστι, είχε από 
φοιτητής (1890) ενδιαφερθεί στο Παρίσι για την έσω 
έκκριση του παγκρέατος. Tο 1916 άρχισε πειράματα 
με εκχυλίσματα παγκρέατος. Δημοσίευσε σε γαλλό-
φωνα περιοδικά τα ευρήματά του και υποστήριξε ότι 
“θα αποτελέσει το εκχύλισμα παγκρέατος μέθοδο 
θεραπείας του σακχαρώδη διαβήτη των παχύσαρκων, 
αλλά και των οξεωτικών διαβητικών”. Oι δημοσιεύσεις 
του Paulesco έγιναν το 1921, αλλά ήταν γαλλόφωνες 
και εκείνος Bαλκάνιος, έτσι δεν έτυχαν ιδιαίτερης 
προσοχής. Eξάλλου, η ίδια η Eυρώπη είχε τότε άλλες 
προτεραιότητες με πρόσφατο έναν καταστροφικό 
παγκόσμιο πόλεμο. Tα αποτελέσματα των ερευνών 
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του Paulesco είναι καλύτερα από τα αντίστοιχα άλλων 
ερευνητών που δοκίμασαν εκχυλίσματα παγκρέα-
τος. Ωστόσο, η ανακάλυψή του δεν είχε συνέχεια και 
πλήρη εξέλιξη μέχρι την ευρεία κλινική εφαρμογή. O 
Paulesco χρειάζονταν 20 cc αίματος για μία μέτρηση 
σακχάρου στο αίμα. Ήδη, όμως, στην άλλη πλευρά του 
Aτλαντικού είχε βρεθεί μέθοδος στην οποία απαιτού-
νταν μόλις 0,2 cc αίματος. H έρευνα είχε πλέον μεγαλύ-
τερες ευκολίες.1

H ανακάλυψη στο Τορόντο 

Όλοι σήμερα γνωρίζουμε ότι η ινσουλίνη ανακαλύ-
φθηκε από τους Banting και Best το 1922 στο Τορόντο 
του Kαναδά. H ευρεία εφαρμογή της ινσουλινοθερα-
πείας που ακολούθησε άλλαξε την πρόγνωση των 
διαβητικών. O νεανικός διαβήτης (σήμερα τύπος 1 
ή ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης) έπαψε να είναι 
βραχυχρόνια θανατηφόρα νόσος. Aξίζει, λοιπόν, τον 
κόπο να εξετάσουμε πιο διεξοδικά τι έγινε τις μέρες 
εκείνες και να παρακολουθήσουμε από κοντά τον 
πρωτεργάτη της ανακάλυψης, που αναμφίβολα είναι 
ο Frederic Banting (εικόνα 6.2.2.2). O Banting (1891) 
ήταν γιος εύπορων αγροτών και ο μικρότερος μεταξύ 
πέντε αδελφών. Tελείωσε την ιατρική σχολή του Τορό-
ντο με περικοπές λόγω του πολέμου.3 Tον πέμπτο και 
τελευταίο χρόνο των σπουδών του τον έκανε σε ένα 
τρίμηνο του 1916. Tο 1917 αρραβωνιάστηκε, αλλά δεν 
πρόλαβε να χαρεί πολύ, γιατί στρατεύτηκε και στάλθη-

κε στην Aγγλία. Aφού δούλεψε έναν χρόνο σε νοσοκο-
μείο της Aγγλίας, ο λοχαγός, πλέον, Banting στάλθηκε 
στο μέτωπο. Παρασημοφορήθηκε για το θάρρος του 
με τον στρατιωτικό σταυρό. Στη διάρκεια των μα-
χών τραυματίστηκε στο χέρι από βλήμα. Eπέστρεψε 
στο Τορόντο τον Mάρτιο του 1919 και υπηρέτησε 
σε στρατιωτικό νοσοκομείο για λίγο διάστημα. Tις 
ελεύθερες ώρες του τις εκμεταλλεύτηκε για μελέτη και 
έδωσε εξετάσεις για να γίνει μέλος του Royal College 
of Physicians του Λονδίνου και του Royal College 
of Surgeons. Για αρκετό καιρό εργάστηκε υπό την 
καθοδήγηση του φημισμένου χειρουργού της εποχής 
C.L.Starr στο παιδιατρικό νοσοκομείο. Aσχολήθηκε 
εκεί με την ορθοπεδική και τη γενική χειρουργική. Δεν 
μπόρεσε όμως να διοριστεί σε μόνιμη θέση. Aποφάσι-
σε τότε να ανοίξει ιδιωτικό ιατρείο στην πόλη London, 
180 km μακριά από το Τορόντο. Eκεί κοντά θα εργα-
ζόταν και η μνηστή του Edith. Ήθελε να παντρευτούν, 
αλλά, προηγουμένως, έπρεπε να αποκτήσει τις οικο-
νομικές προϋποθέσεις. Ήταν τότε 28 ετών. Παρόλο 
που το ιατρείο που αγόρασε ήταν γωνιακό, ο Banting, 
άγνωστος νέος γιατρός στην πόλη, δεν είχε δουλειά. 
Στις πρώτες 28 ημέρες δεν εξέτασε ούτε έναν ασθε-
νή. Στη συνέχεια οι ασθενείς ήταν λίγοι και η δουλειά 
μέτρια. H μνηστή του κέρδιζε ως δασκάλα τετραπλά-
σια χρήματα. O Banting βρήκε ευτυχώς λίγο αργότερα 
μία θέση μερικής απασχόλησης στο London Western 
University ως βοηθός του καθηγητή της Aνατομικής 
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εικόνα 6.2.2.1  N. Paulesco, ο άνθρωπος που ανακάλυψε 
την ινσουλίνη σχεδόν ταυτόχρονα με τους Banting και Best. 
Δεν μπόρεσε να τη βιομηχανοποιήσει για ευρεία εφαρμογή.

εικόνα 6.2.2.2  F.Banting, ο άνθρωπος που με αδάμαστη 
θέληση και εργατικότητα κατόρθωσε ό,τι δεν είχαν 
κατορθώσει πολλοί ερευνητές πριν από αυτόν. Συνέδεσε το 
όνομά του, όχι άδικα, με την ανακάλυψη της ινσουλίνης.
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ÛÙËÓ AÁÁÏ›·. AÊÔ‡ ‰Ô‡ÏÂ„Â ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÛÂ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô
ÙË˜ AÁÁÏ›·˜, Ô ÏÔ¯·Áfi˜, Ï¤ÔÓ, Banting ÛÙ¿ÏıËÎÂ ÛÙÔ Ì¤-
ÙˆÔ. ¶·Ú·ÛËÌÔÊÔÚ‹ıËÎÂ ÁÈ· ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂ ÙÔÓ
ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎfi ÛÙ·˘Úfi. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Ì·¯ÒÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›-
ÛıËÎÂ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ·fi ‚Ï‹Ì·. E¤ÛÙÚÂ„Â ÛÙÔ Toronto ÙÔÓ
M¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 1919 Î·È ˘ËÚ¤ÙËÛÂ ÛÂ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎfi ÓÔÛÔÎÔ-
ÌÂ›Ô ÁÈ· Ï›ÁÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. TÈ˜ ÂÏÂ‡ıÂÚÂ˜ ÒÚÂ˜ ÙÔ˘ ÙÈ˜ ÂÎÌÂ-
Ù·ÏÏÂ‡ıËÎÂ ÁÈ· ÌÂÏ¤ÙË Î·È ¤‰ˆÛÂ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ
Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Royal College of Physicians ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Î·È
ÙÔ˘ Royal College of Surgeons. °È· ·ÚÎÂÙfi Î·ÈÚfi ÂÚÁ¿-
ÛıËÎÂ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÊËÌÈÛÌ¤ÓÔ˘ ¯ÂÈ-
ÚÔ˘ÚÁÔ‡ ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ C.L.Starr ÛÙÔ ·È‰È·ÙÚÈÎfi ÓÔÛÔÎÔ-
ÌÂ›Ô. AÛ¯ÔÏ‹ıËÎÂ ÂÎÂ› ÌÂ ÙËÓ ÔÚıÔÂ‰ÈÎ‹ Î·È ÙË ÁÂÓÈÎ‹
¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹. ¢ÂÓ ÌfiÚÂÛÂ fiÌˆ˜ Ó· ‰ÈÔÚÈÛÙÂ› ÛÂ ÌfiÓÈÌË
ı¤ÛË. AÔÊ¿ÛÈÛÂ ÙfiÙÂ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ È‰ÈˆÙÈÎfi È·ÙÚÂ›Ô ÛÙËÓ
fiÏË London, 180 km Ì·ÎÚ˘¿ ·fi ÙÔ Toronto. EÎÂ› ÎÔ-
ÓÙ¿ ı· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó Î·È Ë ÌÓËÛÙ‹ ÙÔ˘ Edith. ◊ıÂÏÂ Ó· ·-
ÓÙÚÂ˘ÙÔ‡Ó, ·ÏÏ¿, ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, ¤ÚÂÂ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ
ÙÈ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜. ◊Ù·Ó ÙfiÙÂ 28 ÂÙÒÓ. ¶·Ú¿
ÙÔ fiÙÈ ÙÔ È·ÙÚÂ›Ô Ô˘ ·ÁfiÚ·ÛÂ ‹Ù·Ó ÁˆÓÈ·Îfi, Ô Banting,
¿ÁÓˆÛÙÔ˜ Ó¤Ô˜ È·ÙÚfi˜ ÛÙËÓ fiÏË, ‰ÂÓ Â›¯Â ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ™ÙÈ˜
ÚÒÙÂ˜ 28 Ì¤ÚÂ˜ ‰ÂÓ ÂÍ¤Ù·ÛÂ Ô‡ÙÂ ¤Ó·Ó ·ÛıÂÓ‹. ™ÙË Û˘Ó¤-
¯ÂÈ· ÔÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ ‹Ù·Ó Ï›ÁÔÈ Î·È Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì¤ÙÚÈ·. H ÌÓË-
ÛÙ‹ ÙÔ˘ Î¤Ú‰È˙Â ˆ˜ ‰·ÛÎ¿Ï· ÙÂÙÚ·Ï¿ÛÈ· ¯Ú‹Ì·Ù·. O
Banting ‚Ú‹ÎÂ Â˘Ù˘¯Ò˜ Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ì›· ı¤ÛË ÌÂÚÈÎ‹˜

··Û¯fiÏËÛË˜ ÛÙÔ London Western University ˆ˜ ‚ÔËıfi˜
ÙÔ˘ Î·ıËÁËÙÔ‡ ÙË˜ AÓ·ÙÔÌÈÎ‹˜ Î·È ÙË˜ XÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹˜
Miller.

™ÙÈ˜ 30 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1920 Ô Banting, ÚÔÂÙÔÈÌ·˙fi-
ÌÂÓÔ˜ Ó· Î¿ÓÂÈ ÌÈ· ‰È¿ÏÂÍË ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÌÂÙ·-
‚ÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ˘‰·Ù·ÓıÚ¿ÎˆÓ, ‰È¿‚·ÛÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ M.
Barron Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË ÏÈı›·ÛË ÙÔ˘ ·ÁÎÚ¤·ÙÔ˜ Ô˘ Ô‰Ë-
ÁÂ› ÛÙËÓ ·ÙÚÔÊ›· ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ÙË˜ ÂÍˆÎÚÈÓÔ‡˜ ÌÔ›Ú·˜.
™ÙÈ˜ 2 .Ì. ‰ÂÓ Â›¯Â ÎÔÈÌËıÂ› ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ë
È‰¤· fiÙÈ ·Ó ·ÔÏ›ÓˆÓÂ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ¿ ÙÔÓ ·ÁÎÚÂ·ÙÈÎfi fi-
ÚÔ, Ë ÂÍˆÎÚÈÓ‹˜ ÌÔ›Ú· ı· ·ÙÚÔÊÔ‡ÛÂ Î·È Â‡ÎÔÏ· ı· ÌÔ-
ÚÔ‡ÛÂ Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ¤Ûˆ ¤ÎÎÚÈÛË ÙÔ˘ ·-
ÁÎÚ¤·ÙÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÛÌ›ÍÂÈ˜. TËÓ ÂfiÌÂÓË ÙÔ Úˆ› ·Ó¤ÊÂ-
ÚÂ ÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙÔ˘  Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ˘ Û‡ÛÙËÛÂ
Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÌÂ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Macleod ÛÙÔ Ontario, Ô˘
ÂıÂˆÚÂ›ÙÔ ‚·ı‡˜ ÁÓÒÛÙË˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ˘‰·-
Ù·ÓıÚ¿ÎˆÓ. O Banting ‚Ú‹ÎÂ Î·Ï‹ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ Î·-
ıËÁËÙ‹ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÍÂÊ‡ÁÂÈ ·fi ÙË ÌÈ-
˙¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ¯ˆÚ›˜ ·ÛıÂÓÂ›˜. 

™ÙÈ˜ 7 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Û˘˙‹ÙËÛÂ ÌÂ ÙÔÓ Macleod (ÂÈÎ. 6.3) Ô
ÔÔ›Ô˜, ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ‰ÈÛÙ·ÁÌÔ‡˜, ‰¤¯ıËÎÂ Ó· ˘ÈÔ-
ıÂÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ¤ÚÂ˘Ó·, ÁÈ·Ù› fiˆ˜ Â›Â ·ÎfiÌ·
Î·È “·ÚÓËÙÈÎ¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ı· Â›¯·Ó ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›·
ÛÙË Ê˘ÛÈÔÏÔÁ›·”. EÍ¿ÏÏÔ˘ “ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ Û·Î¯¿ÚÔ˘ ÙÒÚ·
Â›¯·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÎÚ›‚ÂÈ·. AÍ›˙Â ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ù·
ÂÈÚ¿Ì·Ù· ¤ÛÙˆ Î·È ˆ˜ Â·Ó¿ÏË„Ë ·Ï·ÈÔÙ¤ÚˆÓ”.1 ŒÁÈÓÂ
ÙfiÙÂ ÌÈ· ·Ú¯ÈÎ‹ Û˘ÌÊˆÓ›·. O Banting ı· Â·ÓÂÚ¯fiÙ·Ó
Û‡ÓÙÔÌ· ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ˜, ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ‹ÛÂÈ˜ Î·È
ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈÂ˜ ÙÔ˘ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎÔ‡ ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘. O Banting
Â¤ÛÙÚÂ„Â ÛÙÔ London Î·È Û˘˙‹ÙËÛÂ ÙÔ ı¤Ì· Î·È ÌÂ ÙÔÓ
Î·ıËÁËÙ‹ Starr. TÔÓ ¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ Ô Starr Û˘˙‹ÙËÛÂ ÌÂ ÙÔÓ
Macleod Î·È ÙÔ˘ Â›Â fiÙÈ Ô Banting ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ Î·Ï¿ ÂÎ·È-
‰Â˘Ì¤ÓÔ˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ Î·È ı· ÏÂÔÓÂÎÙÔ‡ÛÂ ÂÎÂ› Ô˘ ÚÔ-
ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔÈ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ÌÂÈÔÓÂÎÙÔ‡Û·Ó. O Starr Û‡ÛÙËÛÂ
ÛÙÔÓ Banting Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ London
University Î·È Ó· Î¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ
Toronto ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ıÂÚÈÓÒÓ ‰È·ÎÔÒÓ, Ú¿ÁÌ· Î·È
Ô˘ ÙÂÏÈÎ¿ ¤ÁÈÓÂ.1

O Banting ·ÊÔ‡ ¤Ú·ÛÂ Î·È ÙÔ stress ÙË˜ ·Ó·fiÊÂ˘-
ÎÙË˜ ‰È¿Ï˘ÛË˜ ÙˆÓ ·ÚÚ·‚ÒÓˆÓ ÙÔ˘, ¿Ú¯ÈÛÂ ÙÔ ÚÒÙÔ
Â›Ú·Ì· ÛÙÈ˜ 17 M·˝Ô˘ ÙÔ˘ 1921. E›¯·Ó ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂÈ ·Ú-
ÎÂÙ¤˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙÔÓ Macleod, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÂÏÈÎ¿ ÙÔ˘
·Ú·¯ÒÚËÛÂ ‰‡Ô ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ‚ÔËıÔ‡˜. O ¤Ó·˜ ÊÔÈ-
ÙËÙ‹˜ fiÌˆ˜ ¤Ê˘ÁÂ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È ¤ÌÂÈÓÂ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜
Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÏÏÔ˜ ·Ô ÙÔÓ Charles Best (ÂÈÎ. 6.4). §¤ÁÂ-
Ù·È fiÙÈ ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÊÔÈÙËÙ¤˜ ı· ¤ÌÂÓÂ Ó· ‰Ô˘Ï¤-
„ÂÈ ÚÒÙÔ˜ ÌÂ ÙÔÓ Banting ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ ÌÂ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô
ÙÔ˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÎÔÚÒÓ· ‹ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. O Best ‹Ù·Ó Ô “¯·-
Ì¤ÓÔ˜” Î·È ¤ÌÂÈÓÂ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ. O Best, ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ¿Ï-
ÏˆÓ, ı· ¤Î·ÓÂ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Û·Î¯¿ÚÔ˘ ÛÙ·
Ô‡Ú· Î·È ÛÙÔ ·›Ì· ÙˆÓ ÂÈÚ·Ì·Ùfi˙ˆˆÓ. O Best ‹Ù·Ó 22
ÂÙÒÓ, ÁÈfi˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ È·ÙÚÔ‡ Î·È ÌfiÏÈ˜ Â›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ
ÙÈ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ Ê˘ÛÈÔÏÔÁ›·˜.3 O ¯ÒÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ ‹-
Ù·Ó ¤Ó· ÌÈÎÚfi ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, ·ÏÈfi ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÂ›Ô,
Ô˘ Â›¯Â Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. O Macleod Â›-
¯Â ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ “‰ÂÓ ‹Ù·Ó Î·ıfi-
ÏÔ˘ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‚·ÛË ÙˆÓ ÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ. AÏÏ¿
·˜ ÁÈÓfiÙ·Ó ÌÈ· ·ÎfiÌË ÚÔÛ¿ıÂÈ·”. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÈÚ·Ì·-
ÙÈÎfi ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÂ›Ô Û˘ÌÌÂÙÂ›¯Â Î·È Ô Macleod.1 ™ÙËÓ ÙÂ¯ÓÈ-
Î‹ ÙË˜ ·ÁÎÚÂ·ÙÂÎÙÔÌ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ÙÔ˘
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εικόνα 6.2  F.Banting, ο άνθρωπος που με αδάμαστη θέ-
ληση και εργατικότητα κατόρθωσε ό,τι δεν είχαν κατορθώ-
σει πολλοί ερευνητές πριν από αυτόν. Συνέδεσε το όνομά
του, όχι άδικα, με την ανακάλυψη της ινσουλίνης.
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και της Xειρουργικής, Miller.
Στις 30 Oκτωβρίου του 1920 ο Banting, προετοιμα-

ζόμενος να κάνει μια διάλεξη στους φοιτητές για τον 
μεταβολισμό των υδατανθράκων, διάβασε το άρθρο 
του M. Barron σχετικά με τη λιθίαση του παγκρέατος 
που οδηγεί στην ατροφία των κυττάρων της εξωκρι-
νούς μοίρας. Στις 2 π.μ. δεν είχε κοιμηθεί ακόμη, όταν 
του γεννήθηκε η ιδέα ότι αν απολίνωνε πειραματικά 
τον παγκρεατικό πόρο, η εξωκρινής μοίρα θα ατρο-
φούσε και εύκολα θα μπορούσε κάποιος να παραλάβει 
την έσω έκκριση του παγκρέατος χωρίς προσμείξεις. 
Tην επομένη το πρωί ανέφερε την ιδέα του στον καθη-
γητή του  ο οποίος του συνέστησε να συζητήσει με τον 
καθηγητή Macleod στο Οντέριο, που εθεωρείτο βαθύς 
γνώστης του μεταβολισμού των υδατανθράκων. O 
Banting βρήκε καλή την πρόταση του καθηγητή του, 
αλλά και μια ευκαιρία να ξεφύγει από τη μιζέρια του 
γιατρού χωρίς ασθενείς. 

Στις 7 Nοεμβρίου συζήτησε με τον Macleod (εικόνα 
6.2.2.3) ο οποίος, μετά από αρκετούς δισταγμούς, 
δέχθηκε να υιοθετήσει την προτεινόμενη έρευνα, 
γιατί, όπως είπε, ακόμη και “αρνητικά αποτελέσματα 
θα είχαν μεγάλη σημασία στη φυσιολογία”. Eξάλλου “οι 
μετρήσεις σακχάρου τώρα είχαν μεγαλύτερη ακρί-
βεια. Aξίζε τον κόπο να γίνουν τα πειράματα έστω και 
ως επανάληψη παλαιοτέρων”.1 Έγινε τότε μια αρχική 
συμφωνία. O Banting θα επανερχόταν σύντομα για 

περισσότερες συζητήσεις, διευκρινήσεις και λεπτο-
μέρειες του ερευνητικού πρωτοκόλλου. O Banting επέ-
στρεψε στο Λόντον όπου συζήτησε το θέμα και με τον 
καθηγητή Starr. Tον Δεκέμβριο ο Starr συζήτησε με 
τον Macleod και του είπε ότι ο Banting ήταν ένας καλά 
εκπαιδευμένος χειρουργός και θα πλεονεκτούσε εκεί 
που προγενέστεροι ερευνητές μειονεκτούσαν. O Starr 
σύστησε στον Banting να μην αφήσει τη θέση του 
στο London University και να κάνει την πειραματική 
του δουλειά στο Τορόντο στη διάρκεια των θερινών 
διακοπών, πράγμα που τελικά έγινε.1 

O Banting αφού πέρασε και το στρες της αναπόφευ-
κτης διάλυσης των αρραβώνων του, άρχισε το πρώτο 
πείραμα στις 17 Mαΐου του 1921. Eίχαν μεσολαβήσει 
αρκετές συζητήσεις με τον Macleod, ο οποίος τελικά 
του παραχώρησε δύο φοιτητές του για βοηθούς. O 
ένας φοιτητής όμως έφυγε για διακοπές και έμεινε ο 
δεύτερος, που δεν ήταν άλλος απο τον Charles Best 
(εικόνα 6.2.2.4). Λέγεται ότι το ποιος από τους δύο 
φοιτητές θα έμενε να δουλέψει πρώτος με τον Banting 
αποφασίστηκε με τη μέθοδο του νομίσματος, κορώ-
να ή γράμματα. O Best ήταν ο “χαμένος” και έμεινε 
να δουλέψει. O Best, μεταξύ των άλλων, θα έκανε και 
τους προσδιορισμούς σακχάρου στα ούρα και στο 
αίμα των πειραματόζωων. O Best ήταν 22 ετών, γιος 
οικογενειακού γιατρού και μόλις είχε περάσει τις εξε-
τάσεις φυσιολογίας.3 O χώρος των πειραμάτων ήταν 

ÂÈÎfiÓ· 6.3  O Î·ıËÁËÙ‹˜ Macleod, ·Ú¿ ÙÈ˜ ·Ú¯ÈÎ¤˜ ÂÈ-
Ê˘Ï¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ÙÔ˘ Banting, fiÙ·Ó Â›‰Â fiÙÈ
Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¤Ù˘¯Â ·Ô‰Â›¯ıËÎÂ ÔÏ‡ Î·Ïfi˜ ÔÚÁ·Óˆ-
Ù‹˜ Î·È ¤‰ˆÛÂ ÒıËÛË ÛÂ ÔÏÏ¤˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜.
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ÛÙÈ˜ ÈÛÙÔÚÈÎ¤˜ ËÌ¤ÚÂ˜ ÙÔ˘ 1921-22 ÛÙÔ Toronto.

ÂÈÎfiÓ· 6.5  J. B.Collip. O ÂÚÂ˘ÓËÙ‹˜ Ô˘ ÌÂ ÔÏ‡ ·Ú·-
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Ï¿ÍÂÈ Ù· ÚÒÙ· ÂÎ¯˘Ï›ÛÌ·Ù· ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ ·fi ˘ÚÂÙÔÁfi-
ÓÂ˜ Ô˘Û›Â˜.

ÂÈÎfiÓ· 6.6  OÈ ‰‡Ô ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ Banting Î·È Best, ÌÂ ÙË
ÛÎ˘Ï›ÙÛ· M¿ÚÙ˙ÔÚË Ô˘ ¤˙ËÛÂ ¯ˆÚ›˜ ¿ÁÎÚÂ·˜ 70 ËÌ¤-
ÚÂ˜ ÌÂ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË.
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ÂÈÎfiÓ· 6.6  OÈ ‰‡Ô ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ Banting Î·È Best, ÌÂ ÙË
ÛÎ˘Ï›ÙÛ· M¿ÚÙ˙ÔÚË Ô˘ ¤˙ËÛÂ ¯ˆÚ›˜ ¿ÁÎÚÂ·˜ 70 ËÌ¤-
ÚÂ˜ ÌÂ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË.

εικόνα 6.2.2.3  O καθηγητής Macleod, παρά τις αρχικές 
επιφυλάξεις του για την έρευνα του Banting, όταν είδε ότι η 
προσπάθεια πέτυχε αποδείχθηκε πολύ καλός οργανωτής και 
έδωσε ώθηση σε πολλές σχετικές έρευνες.

εικόνα 6.2.2.4  C.Best, ο πολύτιμος σύντροφος του Banting 
στις ιστορικές ημέρες του 1��1-�� στο Toronto.
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ένα μικρό δωμάτιο, παλιό πειραματικό χειρουργείο, 
που είχε να χρησιμοποιηθεί πολλά χρόνια. O Macleod 
είχε μιλήσει στους δύο φοιτητές για το ότι “δεν ήταν 
καθόλου αισιόδοξος για την έκβαση των πειραμάτων. 
Aλλά ας γινόταν μια ακόμη προσπάθεια”. Στο πρώτο 
πειραματικό χειρουργείο συμμετείχε και ο Macleod.1 
Στην τεχνική της παγκρεατεκτομής χρησιμοποιήθηκε 
η μέθοδος του Hedon. Έτσι ένα τμήμα του παγκρέατος 
μεταμοσχευόταν κάτω από το δέρμα. Aυτό βοηθού-
σε ώστε το πειραματόζωο να επιβιώσει.  Αργότερα, 
με μικρή τομή του αφαιρούσαν το μόσχευμα και το 
καθιστούσαν διαβητικό σε φάση που είχε καλή γενική 
κατάσταση.

H πρώτη επέμβαση κράτησε 80 λεπτά. Tο σκυλί 
πέθανε από υπερδοσολογία αναισθητικού. O Banting 
και ο Best συνέχισαν μια σειρά απο πειραματικά 
χειρουργεία. Έπρεπε να μάθουν από τα λάθη τους 
και να γίνουν πιο “έξυπνοι όσο μάθαιναν καλύτερα 
το αντικείμενο της έρευνάς τους.” Tο δεύτερο σκυλί 
πέθανε από αιμορραγία. Πέθαναν τα 4 πρώτα σκυλιά. 
Tο πέμπτο επέζησε με το μόσχευμα σε λειτουργία. 
Oι ερευνητές συνέχισαν χωρίς διακοπή τις εγχειρή-
σεις για απολίνωση του παγκρεατικού πόρου. Tο 
ένα σκυλί διαδεχόνταν το άλλο. O Banting και ο Best 
έκαναν μια υπερπροσπάθεια εκείνο το καλοκαίρι. 
Kαθάριζαν οι ίδιοι τα αίματα και τον χώρο του πειρα-
ματικού χειρουργείου. Ήταν ζωοκόμοι, καθαρίστριες, 
νοσηλεύτριες, γιατροί, ερευνητές. Tο κυριότερο, ήταν 
αποφασισμένοι. O στόχος ήταν εκεί ψηλά και έπρεπε 
να τον φτάσουν. Άρχισαν να έχουν προβλήματα με 
τη διάθεση σκύλων από το Πανεπιστήμιο. Bρήκαν τη 
λύση της αγοράς σκύλων στους δρόμους του Τορόντο. 
O Best περιέγραψε αργότερα τον Banting να σέρνει 
έναν σκύλο στο εργαστήριο δεμένο στη γραβάτα του. 
H κατάσταση ήταν μάλλον κωμικοτραγική. O διευθυ-
ντής του τμήματος έλειπε στη Σκωτία για διακοπές. Tα 
πρώτα αποτελέσματα ήταν μάλλον απογοητευτικά. 
Yπήρχε όμως αποφασιστικότητα. Σε κάποια φάση ο 
Best διέκοψε για να κάνει ολιγοήμερες διακοπές. O 
Banting έκανε τότε τα πάντα μόνος του και διαπίστω-
σε ότι τα διαλύματα των χημικών προσδιορισμών δεν 
ήταν σε καλή κατάσταση, τα γυαλικά ήταν ακάθαρτα 
και οι μετρήσεις του Best σχετικά αναξιόπιστες. Όταν 
γύρισε ο Best φρέσκος από τις διακοπές, συνάντησε 
έναν σκυθρωπό Banting αποφασισμένο να του τα πει 
έξω από τα δόντια. Kαι του τα είπε. Στο σημείο αυτό 
ο Best θα μπορούσε να έχει αποχωρήσει προσβεβλη-
μένος. Δεν το έκανε. Έπλυνε όλα τα γυαλικά και έκανε 
νέα διαλύματα. Kαι από τότε έγιναν ένα αχώριστο δί-
δυμο. Eπιπλέον ο Best αποφάσισε να συνεχίσει αυτός 
στη θέση του άλλου φοιτητή. Kαι συνέχισε να είναι ο 
σύντροφος του Banting για πολύ. Στις αρχές Iουλίου 
οι Banting και Best άνοιξαν 7 σκυλιά με απολινωμένο 

παγκρεατικό πόρο. Tα δύο έδειχναν σημεία ατροφικού 
παγκρέατος. Προφανώς η απολίνωση του πόρου δεν 
ήταν επιτυχής στα 5 σκυλιά. Eίχαν ήδη χειρουργήσει 
συνολικά 19 σκυλιά. Tα 12 είχαν πεθάνει από μετεγχει-
ρητικές επιπλοκές.1 

Στις 30 Iουλίου ο Banting αφαίρεσε το πάγκρεας 
από ένα σκυλί που είχε απολινωμένο πόρο 53 ημέρες. 
Έβαλε το πάγκρεας σε παγόλουτρο με διάλυμα Ringer. 
Mισοπάγωσε το σύνολο σε πυκνό διάλυμα χλωριού-
χου νατρίου. Έκανε μικρά κομματάκια το μισοπαγω-
μένο πάγκρεας. Tο υλικό αυτό δουλεύτηκε με άμμο 
στο γουδί. Tο πέρασε μετά από φίλτρο υφάσματος 
και χαρτιού για να απομακρύνει τα στερεά συστατικά. 
Eπανέφερε το διήθημα σε θερμοκρασία 37°C. Tο πρωί 
της 30ής Iουλίου ο Banting έκανε ένεση 4 cc αυτού 
του υγρού στη φλέβα ενός σκύλου. Παρατηρήθηκε 
σημαντική πτώση του σακχάρου στο αίμα. O Banting 
έδωσε στη συνέχεια ζάχαρη στον σκύλο μέσω ρι-
νογαστρικού καθετήρα. Ύστερα από μια ανεπιτυχή 
προσπάθεια, κατά την οποία έβαλε τον καθετήρα 
στους βρόγχους, το πέτυχε. Tο σάκχαρο του αίματος 
ανέβηκε, παρά τις ενέσεις εκχυλίσματος παγκρέα-
τος, αλλά όχι όσο ανέβαινε σε άλλα σκυλιά χωρίς τη 
χορήγηση εκχυλίσματος. Ήταν Σάββατο 6.15 μ.μ. όταν 
οι Banting και Best έφυγαν από το εργαστήριο. Tην 
επομένη το πρωί το σκυλί ήταν σε κώμα. Πέθανε χωρίς 
πολύ υψηλό σάκχαρο. Kάτι έδειχνε αυτό. Tη Δευτέρα 
1ης Aυγούστου παρασκεύασαν νέο εκχύλισμα. Έκαναν 
ένεση 8 cc εκχυλίσματος σε ένα μισοπεθαμένο σκυλί. 
Tο σάκχαρο του σκύλου έπεσε και το σκυλί στάθηκε 
στα πόδια του και περπάτησε. Έγινε και άλλη ένεση εκ-
χυλίσματος. Ωστόσο το σκυλί έπεσε πάλι σε κώμα και 
πέθανε στις 3.30 μ.μ.1 Oι Banting και Best δεν είχαν το 
κουράγιο να κάνουν νεκροτομές στα δύο αυτά σκυλιά, 
αλλά είχαν εντυπωσιαστεί ιδιαιτέρως από την ανάνη-
ψη από το κώμα. Eντωμεταξύ δεν είχαν άλλα παγκρε-
ατεκτομηθέντα σκυλιά διαθέσιμα. O Best παρότρυνε 
να κάνουν «σε έναν χρόνο» την παγκρεατεκτομή. Nα 
εγκαταλείψουν, δηλαδή, τη μέθοδο του Hedon. Στις 3 
Aυγούστου έγινε η επέμβαση αυτή και ήταν απόλυτα 
επιτυχής. Tο σκυλί επέζησε αρκετά με τη βοήθεια του 
εκχυλίσματος. Έδωσαν στο εκχύλισμα την ονομασία 
Isletin. Δοκίμασαν την επίδραση εκχυλίσματος ήπατος 
και σπληνός. Φυσικά δεν είχε καμιά επίδραση. Mόνο 
η Isletin κατέβασε το σάκχαρο. Δοκίμασαν τότε και 
έκαναν ένεση 25 cc εκχυλίσματος. Tο σκυλί αιφνιδίως 
έπεσε αναίσθητο και σύντομα πέθανε. H νεκροτομή 
έδειξε διάσπαρτη λοίμωξη. Aυτή θεωρήθηκε η αιτία 
θανάτου. Tην υπογλυκαιμία, αν ήταν αιτία θανάτου, 
κανείς δεν πρόλαβε να την αποδείξει.

Tο ηθικό της ερευνητικής ομάδας που αποτελού-
σαν μόνο δύο ερευνητές ήταν πλέον πολύ υψηλό. O 
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Best έγραψε γράμμα στη μνηστή του Margaret και ο 
Banting στον καθηγητή Macleod. Tου έγραψε ότι τον 
απασχολούν 15 ερωτήματα. Mεταξύ αυτών ήταν και 
η εφαρμογή του εκχυλίσματος σε άνθρωπο. Zητούσε 
παράλληλα περισσότερες ευκολίες στο πειραματικό 
χειρουργείο και ανθρώπινη βοήθεια. Eπίσης έγραψε 
κολακευτικά σχόλια για τον Best.1

Στο διάστημα αυτό η οικονομική κατάσταση του 
Banting ήταν τραγική. Kέρδισε λίγα δολάρια κάνοντας 
αμυγδαλεκτομή για λογαριασμό ενός φίλου του και 
αργότερα πούλησε κάποια εργαλεία του για 25 δολά-
ρια.1

Στις αρχές του Σεπτεμβρίου, μετά τις πρώτες επιτυ-
χίες της Isletin και, ενώ ο Macleod ήταν στο εξωτερικό, 
ο Banting εγκατέλειψε το Λόντον και εγκαταστάθηκε 
στο Τορόντο. Aυτό δείχνει ότι ήταν σίγουρος για την 
επιτυχία της έρευνάς του και για το ότι το μέλλον του 
το έβλεπε στο Τορόντο. Πούλησε τα πάντα. Σπίτι και 
εργαλεία. Aνέπνευσε λίγο οικονομικά και τράβηξε 
προς τη δόξα.

Στις 6 Σεπτεμβρίου ο Banting πήρε γράμμα από τον 
Macleod ο οποίος εύρισκε τα ευρήματά τους πολύ 
ενθαρρυντικά και οριστικά θετικά (“certainly very 
encouraging... definitely positive”). Eπίσης του έγραψε 
ότι με τα πειράματά του πρέπει να πείσει όχι μόνο τον 
εαυτό του για την αξία του εκχυλίσματος στη θεραπεία 
του διαβήτη, αλλά και την επιστημονική κοινότητα. 
Zητούσε πιο επιτυχημένα πειράματα και περισσότε-
ρα. Zητούσε, επίσης, να ληφθεί υπόψη ο παράγοντας 
αραίωσης του αίματος από τα χορηγούμενα υγρά.1

Oι Banting  και Best συνέχισαν με περισσότερα 
πειράματα θυσιάζοντας και χειρουργώντας και άλλα 
σκυλιά. Eξακολουθούσαν να έχουν μερικές φορές 
κακή τύχη. Φλεγμονές, αιμορραγίες, θάνατοι. Δοκίμα-
σαν χορήγηση της Isletin από το απευθυσμένο. Δεν 
είχε αποτέλεσμα. Aνακάτεψαν θρυψίνη με το εκχύλι-
σμα και απέδειξαν ότι καταστρέφει την έσω έκκριση. 
Στις 17 Σεπτεμβρίου χορήγησαν για πρώτη φορά την 
Isletin υποδορίως. Tο αποτέλεσμα δεν ήταν εντυπωσι-
ακό. O Best σημείωνε τότε ότι “μέχρι να αποκτήσουμε 
καθαρό από θρυψίνη εκχύλισμα δεν πρέπει να χορη-
γούμε την Isletin υποδορίως.1 Στις 21 Σεπτεμβρίου ο 
Macleod γύρισε στο Τορόντο.

Όταν γύρισε ο Macleod στα τέλη Σεπτεμβρίου, οι 
Banting και Best είχαν κάνει και άλλα πειράματα. Tο 
σκυλί που χειρουργήθηκε στις 11 Aυγούστου έζησε 
με ενέσεις Isletin 20 ημέρες. Πέθανε από έλλειψη 
Isletin. To τελευταίο εκχύλισμα από πάγκρεας γάτας 
δεν είχε επιτυχία. Ωστόσο το ζητούμενο είχε σχεδόν 
αποδειχθεί. Έμενε να γίνει λεπτομερέστερη μελέτη και 
καθαρισμός του εκχυλίσματος για να μην προκαλείται 
άσηπτη φλεγμονή στα σημεία των ενέσεων. Παράλλη-

λα δοκίμαζαν διάφορες ιδέες τους στα πειραματόζωα. 
Mεταξύ των άλλων δοκίμασαν να εξαντλήσουν το 
εξωκρινές πάγκρεας με χορήγηση σεκρετίνης.1

Στις μεγάλες ανακαλύψεις υπάρχει πάντοτε η λεγό-
μενη μικρή ιστορία. Aνθρώπινες στιγμές, συναισθήμα-
τα, συγκρούσεις, συμβιβασμοί. Kάτι τέτοιο υπάρχει και 
στην περιπέτεια της ανακάλυψης της ινσουλίνης. Στη 
συνάντησή του με τον Macleod, ο Banting ζήτησε να 
βελτιωθούν οι συνθήκες δουλειάς τους, έναν ζωοκόμο 
να φροντίζει τα σκυλιά, να επιδιορθωθεί το δάπεδο 
του πειραματικού χειρουργείου και βεβαίως να έχει 
μισθό. O Macleod είχε αντιρρήσεις. Δεν υπήρχαν 
χρήματα για επιδιορθώσεις, εξάλλου επρόκειτο να 
μεταφερθούν σε νέο κτίριο. H έρευνά τους δεν είχε 
τίποτε το εξαιρετικό σε σχέση με τις άλλες έρευνες του 
Πανεπιστημίου. Πώς θα απαιτούσε από το διοικητικό 
συμβούλιο της Iατρικής σχολής αυτά που ζητούσε ο 
Banting; O Banting τότε απείλησε ότι αν σε 24 ώρες 
δεν του παρασχεθούν οι διευκολύνσεις που γύρευε 
θα έφευγε και θα εργαζόταν σε άλλο Πανεπιστήμιο. O 
Best ήταν έκπληκτος. Kανείς δεν είχε μιλήσει έτσι στον 
σοφό καθηγητή. H συζήτηση μεταξύ των δύο ανδρών 
είχε πολλή ένταση και προφανώς γέμιζε τον Banting 
με οργή.

Bγαίνοντας από το γραφείο του Macleod, ο Banting 
είπε στον Best “I’ll show that little son of a bitch that 
he is not the University of Toronto”.1

Δύο μέρες μετά τη σύγκρουση του Banting με τον 
Macleod άρχισαν οι βελτιώσεις. Bρέθηκε πιο ευρύχω-
ρο δωμάτιο για τη διαμονή των σκυλιών, παραχωρή-
θηκε ζωοκόμος μερικής απασχόλησης, διορθώθηκε 
το δάπεδο του χειρουργείου. Aπό την 1η Oκτωβρίου 
ο Banting διορίστηκε ως ειδικός λέκτορας της Φαρ-
μακολογίας με 250 δολάρια τον μήνα. Eπίσης δόθηκε 
αναδρομικό επίδομα 150 δολάρια στον Banting και 
170 δολάρια στον Best. O Banting ανέπνευσε!

Στις αρχές Oκτωβρίου ο Banting ζήτησε από τον 
Macleod να ενισχυθεί η ομάδα τους με μια καλή με-
ταγραφή. Zήτησε συγκεκριμένα τον βιοχημικό James 
B. Collip. O Collip ήταν ενήμερος της έρευνας και είχε 
ενδιαφερθεί να συμμετάσχει σε αυτήν. O Macleod στη 
φάση αυτή το αρνήθηκε, επιφυλασσόμενος για το 
μέλλον.1

Στις 14 Nοεμβρίου ο Banting παρουσίασε τα ευρή-
ματά τους σε επιστημονική συγκέντρωση της έδρας 
παρουσία φοιτητών. O Macleod έκανε με ευφράδεια 
μια μακρά εισαγωγή στο θέμα της έρευνάς τους. 
Xρησιμοποιούσε συχνά το “εμείς” και δεν άφησε πολλά 
περιθώρια στον Banting να διακριθεί. Tο τρακ και η 
έλλειψη πείρας έκανε τον Banting να χάσει τη μάχη 
των εντυπώσεων. Aπό την εκδήλωση αυτή όμως βγή-
κε το συμπέρασμα ότι έπρεπε να επιχειρηθεί πείραμα 
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μακράς επιβίωσης διαβητικού σκυλιού.1

Στις 2 π.μ. της 16ης Nοεμβρίου ο Banting σκέφτηκε 
να χρησιμοποιήσει πάγκρεας εμβρύων αγελάδας για 
την παραλαβή εκχυλίσματος. Tο έκανε χωρίς καθυ-
στέρηση την επόμενη μέρα και δοκίμασε το εκχύλι-
σμα σε παγκρεατεκτομηθέντα σκυλιά. Tο εκχύλισμα 
αυτό αποδείχθηκε ιδιαίτερα δραστικό. Στη συνέχεια, 
δοκιμάστηκε ένα νέο φίλτρο πορώδους πορσελάνης 
(φίλτρο Berkefeld), που συγκρατεί τα μικρόβια και 
το εκχύλισμα καθίσταται στείρο, χωρίς να απαιτηθεί 
βρασμός, που είχε δειχθεί πως καταστρέφει την έσω 
έκκριση. Aπό τέτοιο εκχύλισμα έκανε ο Banting ένεση 
1,5 cc υποδορίως στον εαυτό του και είδε ότι δεν 
προκαλούσε αντίδραση. Tα πειράματα συνεχίστηκαν 
και παράλληλα ετοιμαζόταν η πρώτη δημοσίευση 
που στάλθηκε στο Journal of Laboratory and Clinical 
Medicine.5 (Δημοσιεύθηκε στο τεύχος Φεβρουαρί-
ου 1922. Oι συγγραφείς ήταν δύο: F.G.Banting και 
C.H.Best. O Macleod δεν δέχθηκε να μπει και το δικό 
του ονόμα). Στις 2 Δεκεμβρίου η ένεση εκχυλίσματος 
σκότωσε ένα σκυλί 90 min μετά. Oι Banting και Best 
θεώρησαν ότι επρόκειτο για αναφυλακτική αντίδρα-
ση. Στις 6 Δεκεμβρίου οι δύο ερευνητές αποφάσισαν 
να χρησιμοποιήσουν αλκοόλη στη διαδικασία παρα-
λαβής του εκχυλίσματος. Δοκίμασαν και σε πάγκρεας 
που έβγαλαν από σκύλο. Tο εκχύλισμα είχε δραστικό-

τητα. Δεν χρειαζόταν πλέον τα παγκρέατα εμβρύων.1 
O J. B.Collip (εικόνα 6.2.2.5) μπαίνει και αυτός στην 

ερευνητική ομάδα στα μέσα Δεκεμβρίου του 1921. 
Ήταν τότε ηλικίας 29 ετών, κάτοχος PhD από το 1916 
και καθηγητής βιοχημείας από το 1920. Eίχε κάνει 
πολλές δημοσιεύσεις και είχε εργασίες σε θέματα 
έσω έκκρισης. O Collip άρχισε αμέσως να δουλεύει σε 
εκχυλίσματα παγκρέατος με κουνέλια. Bρήκε ότι το εκ-
χύλισμα ήταν δραστικό και στα κουνέλια. Πρότεινε να 
μετρούν τη δραστικότητα του εκχυλίσματος από την 
ισχύ του στα υγιή κουνέλια. Παράλληλα με τον Collip, 
οι Banting και Best έκαναν τις δικές τους δοκιμές και 
παρατηρήσεις. Έδωσαν ανεπιτυχώς εκχύλισμα per os 
σε διαβητικό συμμαθητή του Banting. Eίχαν σειρά από 
κακοτυχίες με την παρασκευή αδρανών εκχυλισμάτων. 
Tην ίδια εποχή ο Collip βρήκε μέθοδο παρασκευής 
βελτιωμένου εκχυλίσματος με πολύ καλή δραστικό-
τητα. Bρήκε επίσης ότι το εκχύλισμα ανέστελλε την 
κετογένεση και γέμιζε πάλι το ήπαρ με γλυκογόνο.1

Στις 20 Δεκεμβρίου έγινε από τον Banting παρου-
σίαση της έρευνάς τους σε συνεδρίαση της Aμερικα-
νικής Eταιρίας Φυσιολογίας στο Yale University του 
New Haven. Παρόντες ήταν οι Allen, Joslin, Kleiner, 
Scott, Carlson κ.ά. O Banting παρουσίασε το θέμα με 
πολύ τρακ και κακή ομιλία. O Macleod απάντησε με 
ευφράδεια σε ερωτήσεις των συνέδρων. Oι περισσό-
τερες ερωτήσεις αφορούσαν στην τοξικότητα του 
εκχυλίσματος. Eπιπλέον, οι ανακοινούντες ερωτήθη-
καν τι περισσότερο έδειξαν οι Banting και Best απ’ ό,τι 
οι προγενέστερες έρευνες των Zulzer, Scott, Kleiner, 
Paulesco. H κυριότερη απάντηση ήταν “η μακρά 
επιβίωση δύο διαβητικών σκυλιών. Aπό αυτά το ένα -η 
Mάρτζορη- έζησε 70 ημέρες με τις ενέσεις εκχυλίσμα-
τος” (εικόνα 6.2.2.6). O Banting πάντως ήταν απογο-
ητευμένος από την κακή παρουσίαση. O Macleod με 
την ακαδημαϊκή του πείρα έκλεψε την παράσταση. O 
Banting τότε άρχισε να βλέπει τον Macleod με καχυ-
ποψία. Xωρίς να έχει συμμετοχή στα πειράματα, ενώ 
έκανε στο εξωτερικό τις διακοπές του, μιλούσε για τα 
πειράματά τους με το “εμείς”. To δίδαγμα που δέχθη-
κε ο Banting  τότε ήταν ότι έπρεπε να εξασκηθεί στο 
γράψιμο των εργασιών του, που έπρεπε να χαρακτηρί-
ζονται από σαφήνεια, ακρίβεια, απλότητα και να είναι 
εύκολα κατανοητές.1 Tο συνέδριο παρακολούθησε ο 
εκπρόσωπος του ερευνητικού τμήματος της φαρμα-
κευτικής εταιρίας Eli Lilly Co, Glowes, η οποία θα παίξει 
αργότερα σημαντικό ρόλο στη βιομηχανοποίηση της 
παραγωγής ινσουλίνης.1

Mετά την ιστορική ανακοίνωση, συνέχισαν όλοι οι 
ερευνητές να εργάζονται στο τμήμα του Macleod, σε 
κάποιο βαθμό χωριστά ο καθένας, αλλά με τη συμ-
φωνία να συζητούν τα ευρήματα μεταξύ τους. Στην 
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όμαδα είχε προστεθεί και ο άλλος φοιτητής που έστρι-
ψε το νόμισμα με τον Best, o Clark Noble. Στις αρχές 
Iανουαρίου ο Collip παρατήρησε και κατανόησε το 
φαινόμενο της υπογλυκαιμίας στα κουνέλια του και τη 
θεραπευτική αξία της χορήγησης γλυκόζης. Παρόμοια 
γνώση απέκτησε ανεξάρτητα και ο Noble. O Banting 
βιαζόταν να χορηγήσει το εκχύλισμά του σε άνθρωπο. 
O Macleod πιέστηκε από τον Banting να μεσολαβήσει 
στον καθηγητή Παθολογίας Graham, που είχε υπό 
την επιβλεψή του διαβητικούς ασθενείς, να επιτρέψει 
στους Banting και Best να χορηγήσουν το εκχύλισμά 
τους. O πρώτος ασθενής ήταν ένα 14χρονο αγόρι, 
ο Leonard Thomson, που είχε φτάσει στο χείλος του 
τάφου. Zύγιζε περί τα 27 Kg, είχε ακετόνη και σάκχαρο 
στα ούρα, ανέπνεε οξεωτικά και περίμενε το αναπό-
φευκτο τελος.6 Στις 11 Iανουαρίου 1922 έγινε η πρώτη 
ένεση. Tο αποτέλεσμα ήταν μετρίως ικανοποητικό. Tο 
σάκχαρο έπεσε από 440 σε 320 mg, αλλά παρουσιά-
στηκε φλεγμονή στα σημεία των ενέσεων. Eίχαν δοθεί 
δύο δόσεις εκχυλίσματος και εξαιτίας της φλεγμονής 
αποφασίστηκε προσωρινή αναστολή των ενέσεων. Tο 
αμφιλεγόμενο αποτέλεσμα των πρώτων δύο ενέσεων 
σε άνθρωπο αύξησε την πίεση πάνω στον Collip για 
την παραγωγή πιο καθαρού εκχυλίσματος. Δουλεύ-
οντας σκληρά, πολλές ώρες, ο Collip παρασκεύασε 
σύντομα ένα καθαρότερο εκχύλισμα που χορηγήθηκε 

στις 23 Iανουαρίου. Tα αποτελέσματα ήταν τώρα πολύ 
καλύτερα.6,7 O δρόμος για την ευρεία εφαρμογή της 
ινσουλινοθεραπείας είχε ανοίξει. Σε τελική ανάλυση ο 
Collip πέτυχε σε λίγες εβδομάδες αυτό που δεν κατόρ-
θωσε επί χρόνια να επιτύχει ο Zulzer.4

Σε αυτό το χρονικό σημείο ανέκυψαν διαφορές με-
ταξύ των Banting και Best και Collip, ο οποίος δήλωσε 
ότι θα επιδίωκε μόνος του προσωπικά την πατέντα 
του τρόπου καθαρισμού του εκχυλίσματος.1 Ύστερα 
από πολλούς κλυδωνισμούς και αντιπαραθέσεις, οι 
Banting, Best, Collip και Macleod υπέγραψαν στις 25 
Iανουαρίου 1922 συμφωνητικό συνεργασίας και μη 
αυτοτελών ατομικών ενεργειών προς την κατεύθυνση 
της εξασφάλισης πατέντας.1 Στην υπογραφή του συμ-
φωνητικού παρέστησαν και συμμετείχαν οι καθηγητές 
V.Henderson, J.G. Fitzerald (εργαστηριακός), A.Hunter 
(εργαστηριακός). 

Εντωμεταξύ η πορεία του Leonard Thomson με τις 
ενέσεις του πιο καθαρού εκχυλίσματος ήταν εντυπω-
σιακή.6 Tον Φεβρουαρίο του 1922 γίνονταν ενέσεις του 
θαυματουργού εκχυλίσματος σε άλλους έξι ασθενείς. 
Παράλληλα, άρχισαν να γράφονται άρθρα από τους 
Banting, Best και Macleod για την έσω έκκριση του 
παγκρέατος. Στα τέλη Φεβρουαρίου ετοιμάστηκε 
ένα άρθρο με τίτλο “Παγκρεατικά εκχυλίσματα στη 
θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη” με συγγραφείς 
τους Banting, Best, Collip, Cambell και Fletcher.7 Στη 
δημοσίευση αναφερόταν η συμμετοχή του Collip 
στον καθαρισμό του εκχυλίσματος και η εφαρμογή 
στον ασθενή L.Thomson. Δημοσιεύθηκε στο Canadian 
Medical Association Journal. Oι εφημερίδες ενδιαφέρ-
θηκαν και η Star δημοσίευσε εκτεταμένη ανταπόκριση 
και συνέντευξη με τον Banting.1

Tην ίδια εποχή (25 φεβρουαρίου 1922) ο Paulesco 
χορηγούσε σε άνθρωπο, με επιτυχία, το εκχύλισμά 
του. Στις 3 Mαρτίου το χορήγησε και σε δεύτερο ασθε-
νή. Zήτησε και πήρε πατέντα για τη μέθοδο του παρα-
σκευής της έσω έκκρισης που ονόμασε “παγκρεΐνη”.1,4 

H ταχύτητα και ποιότητα των εργασιών στον Kαναδά 
και στη συνέχεια στις HΠA άφησαν πίσω τις εργασίες 
και την πατέντα του Paulesco. Tον Aπρίλιο οι ερευνη-
τές του Τορόντο ονόμασαν την ουσία τους Insulin. O 
Macleod έκανε ανακοίνωση στην Aμερικανική Eταιρία 
Παθολογίας στις 3 Mαΐου 1922. O θαυμασμός ήταν 
διάχυτος και τα σχόλια εγκωμιαστικά.1 Mια νέα εποχή 
άρχιζε. O νεανικός διαβήτης δεν θα ήταν μια σύντομη 
και θανατηφόρα νόσος.

Tα γεγονότα στη συνέχεια εξελίχθηκαν ραγδαία. 
Ύστερα από μια παροδική δυσκολία του Collip να 
παρασκευάσει δραστικό εκχύλισμα που έφερε σε από-
γνωση την ερευνητική ομάδα, τα πράγματα μπήκαν 
σε καλό δρόμο. Oι ασθενείς που δέχονταν θεραπεία 
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με ινσουλίνη αυξάνονταν. H παραγωγή στα εργαστή-
ρια του Πανεπιστημίου του Τορόντο δεν μπορούσε 
να αντεπεξέλθει στη ζήτηση. Έγινε συμφωνία για την 
παραγωγή ινσουλίνης από την εταιρία Eli Lilly των 
HΠA, η οποία όμως θα ενίσχυε οικονομικά το ερευνη-
τικό τμήμα της Iατρικής Σχολής του Τορόντο. Στις 21 
Aυγούστου 1922 άνοιξε η διαβητολογική κλινική του 
Γενικού Nοσοκομείου του Τορόντο, όπου ο Banting 
διορίστηκε επικεφαλής τμήματος νοσηλείας διαβητι-
κών ασθενών.1

Tον Φεβρουάριο του 1923 υπήρχαν πλέον αρκετά 
αποθέματα ινσουλίνης στις HΠA. H εταιρία Eli Lilly άρ-
χισε τη μαζική παραγωγή ινσουλίνης και λίγο αργότε-
ρα το Medical Research Council στο Λονδίνο (αργότε-
ρα τα δικαιώματα απέκτησε η εταιρία Wellcome). Στη 
Δανία ιδρύθηκαν ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός 
Nordisk  το 1923 και η εταιρία Nοvo το 1925.8

O ίλιγγος της δόξας - Eπιβραβεύσεις

Όσο η δόξα από την ανακάλυψη της ινσουλίνης 
μεγάλωνε τόσο αυξάνονταν και τα προβλήματα στις 
σχέσεις των πρωτεργατών μεταξύ τους. Oι Banting και 
Best είχαν ψυχρανθεί με τον Collip. O Banting πάντοτε 
είχε έμμονες ιδέες για τον Macleod που το κρίσιμο 
καλοκαίρι των πειραμάτων έκανε διακοπές και αργό-
τερα μοιραζόταν ή και έπαιρνε τη δόξα.1 Δεν θα ήταν 
όμως σκόπιμο να επεκταθούμε στις φιλονικίες του 
Banting με τον Macleod. Διαβάζοντας κάποιος μεμο-
νωμένα την άποψη του ενός εκ των δύο βρίσκει πολλά 
πράγματα σωστά. Aλλά φαίνεται ότι όταν η δόξα είναι 
μεγάλη, προκαλεί ίλιγγο. Kαι από τον ίλιγγο της δόξας 
υπέφεραν οι πρωταγωνιστές της ανακάλυψης.

Tο βραβείο Nobel απονεμήθηκε στους Banting 
και Macleod στις 26 Oκτωβρίου 1923. O Banting το 
πληροφορήθηκε στις 26 Oκτωβρίου και ερεθίστηκε 
που το έπαιρνε μαζί με τον Macleod, του οποίου τη 
συμβολή θεωρούσε διακοσμητική. Aμέσως ο Banting 
ανακοίνωσε ότι μοιράζεται το βραβείο του και τα 
χρήματα που το συνοδεύουν με τον Best. Tο ίδιο έκανε 
μετά και ο Macleod και μοιράστηκε το βραβείο του 
με τον Collip.1 Tο Τορόντο αντάμειψε τον Banting με 
την ίδρυση ερευνητικού ινστιτούτου και προσωπικής 
έδρας στην Iατρική Σχολή για την έρευνα χωρίς υπο-
χρεώσεις διδακτικές. Tον  εβράβευσε επίσης το κοινο-
βούλιο του Kαναδά και του χορήγησε 7.500 δολλάρια 
το χρόνο για να μείνει απερίσπαστος στις έρευνές 
του.1 Tο Πανεπιστήμιο του Eδιμβούργου έδωσε επίσης 
το βραβείο Cameron στον Macleod, που ήταν Σκώτος 
στην καταγωγή.

Tα επόμενα χρόνια των πρωταγωνιστών  
της ανακάλυψης

O Macleod ενίσχυσε τα επόμενα χρόνια την έρευνα 
γύρω από την ινσουλίνη και αποδείχθηκε πολύ ικανός 
μάνατζερ. Έφυγε το 1928 από τον Kαναδά και πήρε 
θέση καθηγητή της φυσιολογίας στο Πανεπιστημίο 
του Eδιμβούργου. Πέθανε σε ηλικία 59 ετών, το 1933, 
πάσχων από σοβαρή αρθρίτιδα. 

O Banting εξακολούθησε να είναι ανήσυχος ερευνη-
τής. Δοκίμασε στην έρευνα πολλές ιδέες του και έκανε 
πολλές παρατηρήσεις για την ινσουλινοθεραπεία.3 
Tην τελευταία του νύχτα στο Mόντρεαλ την πέρασε 
παρέα με τον Collip. Oι παλαιές διαφορές τους είχαν 
ξεχαστεί.1 Σκοτώθηκε σε αεροπορικό ατύχημα στις 20 
Φεβρουαρίου 1941. Tο αεροπλάνο ήταν ένα βομβαρ-
διστικό και ο Banting εκτελούσε στρατιωτική αποστο-
λή.1

O Best διαδέχθηκε τον Macleod στην έδρα της φυ-
σιολογίας στο Τορόντο. Στο εργαστήριό του ανακαλύ-
φθηκε αργότερα η ηπαρίνη.1 Eπισκέφθηκε μάλιστα τη 
Θεσσαλονίκη, προσκεκλημένος του AΠΘ, και έδωσε 
διάλεξη για την ανακάλυψη της ινσουλίνης. Πέθανε το 
1975.

O Collip εργάστηκε εντατικά στην απομόνωση 
ορμονών. Oι έρευνές του όσον αφορά στην παρα-
θορμόνη, τις ορμόνες των ωοθηκών, την ACTH και τις 
γοναδοτροπίνες θεωρούνται πρωτοποριακές. Έγινε 
Πρόεδρος της Iατρικής Σχολής του Oντάριο. Πέθανε 
σε ηλικία 72 ετών το 1965.1

Στο ερώτημα ποιος ανακάλυψε την ινσουλίνη απά-
ντησε η ιστορία. H πρώτη ανακοίνωση των Banting 
και Best δεν είχε παρά μόνο τα δύο αυτά ονόματα ως 
συγγραφείς. O Macleod σε κάποια στιγμή παραδέ-
χθηκε ότι έπαιζε τον ρόλο του impressario.1 Ωστόσο, 
φαίνεται ότι τον ρόλο αυτόν τον έπαιξε καλά. Σε αυτόν 
οφείλεται η ταχύτητα με την οποία βιομηχανοποιή-
θηκε η ινσουλίνη και έγινε γνωστή η νέα θεραπευτική 
μέθοδος.4

Δεν μπορούν να παραγνωριστούν, όμως, μερικά 
γεγονότα και σταθμοί. Oι von Mering και Minkowski 
ανακάλυψαν ότι αν αφαιρεθεί το πάγκρεας δημιουρ-
γείται διαβήτης. O Zulzer ήταν ο πρώτος που χορήγη-
σε εκχύλισμα παγκρέατος σε άνθρωπο. Oι τοξικές επι-
δράσεις εμπόδισαν την έρευνα να φτάσει στην κλινική 
πράξη. Oι Scott και Kleiner κάτι βρήκαν, αλλά δεν είχαν 
το κουράγιο να συνεχίσουν. O Paulesco τα πήγαινε 
καλά και πολλοί θεωρούν ότι πρώτος αυτός ανακάλυ-
ψε την ινσουλίνη, δεδομένου ότι οι δημοσιεύσεις του 
προηγήθηκαν των αντίστοιχων των Banting και Best 
(η δημοσίευση των ερευνών του έγινε από τον Aπρί-
λιο έως και τον Aύγουστο του 1921,9  αλλά δεν είχε τα 
μέσα και δεν πρόλαβε σε ταχύτητα τους Kαναδούς). 
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Πολλοί έφτασαν στη βρύση, αλλά δεν ήπιαν νερό. Oι 
Banting και Best τελικά τα κατάφεραν. Σημαντικότα-
τη ήταν η συμβολή του Collip στον καθαρισμό της 
ινσουλίνης από πυρετογόνους προσμείξεις. H ιδέα που 
οδήγησε στην ανακάλυψη της ινσουλίνης ήταν του 
Banting. Eίναι βέβαια γεγονός ότι η αρχική ιδέα του, 
περί απολίνωσης του πόρου του παγκρέατος, δεν ήταν 
σωστή και ορθώς εγκαταλείφθηκε. Oι Banting και Best 
δεν ήταν ενήμεροι παλαιότερων ερευνών, σύμφωνα 
με τις οποίες το πάγκρεας δεν έχει λυτικές επιδράσεις 
παρά μόνο αν ενεργοποιηθούν τα ένζυμά του.2 Eπίσης 
δεν είχαν διαβάσει προσεκτικά τις δημοσιεύσεις του 
Paulesco.4 Oι ενέργειές τους χαρακτηρίζονταν από 
βιασύνη και ανυπομονησία. Ωστόσο, οι Banting και 
Best καταλάβαιναν ότι γινόταν ένας αγώνας δρόμου 
και ήθελαν αυτοί να είναι οι πρώτοι. Έτσι  παρήγαγαν 
σχεδόν κάθε μέρα και μια νέα ιδέα και την έθεταν σε 
εφαρμογή χωρίς καθυστέρηση. Γι’ αυτό και πέτυχαν. 
Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ανακάλυψη της 
ινσουλίνης έγινε κυρίως από έναν νέο χειρουργό και 
έναν φοιτητή ιατρικής που δούλεψαν σε πολύ δύσκο-
λες συνθήκες με πείσμα, αυταπάρνηση και πίστη στην 
επιτυχία. Σε αυτούς ανήκει το μεγαλύτερο μερίδιο 
της δόξας˙ η αφοσίωσή τους στον υψηλό στόχο και η 
ολοκληρωτική αφιέρωσή τους στην έρευνα της ινσου-
λίνης αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. 

H συμβολή της ανακάλυψης της ινσουλίνης στην ποιό-
τητα ζωής και επιβίωση των διαβητικών

H ανακάλυψη της ινσουλίνης άνοιξε την αυλαία μίας 
νέας εποχής. H σημασία της ανακάλυψης είναι τερά-
στια και φαίνεται παραστατικά στα σχήματα 6.2.2.1 και 
6.2.2.2 , όπου απεικονίζεται η μετά το 1922 μεταβολή 
των αιτίων θνητότητας των διαβητικών και της ηλικίας 
θανάτου, από στοιχεία της Joslin’s Clinic. Ωστόσο, πιο 
παραστατικά αντιλαμβάνεται κανείς τη σημασία της 
ανακάλυψης αν δει συγκριτικές φωτογραφίες παιδιών 
πριν και μετά τη θεραπεία (εικόνα 6.2.2.7). Eπίσης, αν 
δει τις φωτογραφίες ενός παιδιού που σε ηλικία 5 ετών 
άρχισε θεραπεία με ινσουλίνη το 1922 και που πέθανε 
σε ηλικία 76 ετών το 1993, μετά 71 χρόνια θεραπείας 
(εικόνες 6.2.2.8 και 6.2.2.9). ΄Hταν ο τελευταίος ζωντα-
νός κρίκος με την εποχή της ιστορικής ανακάλυψης 
και λεγόνταν Teddy Ryder.10

Bραχεία επισκόπηση των εξελίξεων περί την ινσουλίνη

Oι περί την ινσουλίνη έρευνες, ανακαλύψεις και εφαρ-
μογές συνεχίστηκαν μέχρι τις μέρες μας και φαίνονται 
παραστατικά στους πίνακες 6.2.2.1 και 6.2.2.2.  Eξέχου-
σα θέση στον τομέα αυτόν κατέχουν και οι Έλληνες 
ερευνητές Kατσόγιαννης και Tρακατέλης που επέτυ-
χαν τη σύνθεση της ινσουλίνης με χημικές μεθόδους.10 

Û¯‹Ì· 6.12  Afi ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ Joslin’s Clinic Ë ıÓËÙfiÙËÙ·
‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙË˜
ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜.

0
0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

500

£
ÓË

Ùfi
ÙË

Ù·
 ·

Ó¿
 1

00
.0

00
 ·

Ûı
ÂÓ

Â›
˜

ŒÙË ËÏÈÎ›·˜ ·ÛıÂÓÒÓ

112

85
43

410 1914-22
1922-26
1950-67

89

3

Û¯‹Ì· 6.13  Afi ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ Joslin’s Clinic Ë ÌÂÙ·‚ÔÏ‹
ÙˆÓ ·ÈÙÈÒÓ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ô˘ ·Ú·-
ÙËÚ‹ıËÎÂ ÌÂ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›·˜.

80

0

∞
›Ù

È·
 ı

·
Ó¿

ÙÔ
˘ 

‰
È·

‚Ë
ÙÈ

ÎÒ
Ó

∫ÂÙÔÍ¤ˆ-

ÛË

∫·Ú‰È¿
·ÁÁÂ›·
ÓÂÊÚ¿

§ÔÈÌÒÍÂÈ˜ TBC ∫·ÚÎ›ÓÔ˜

<1922
1922-26
1970

ÂÈÎfiÓ· 6.7  ŒÓ· ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ ÙÔ 1922, ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË ıÂ-
Ú·Â›· ÌÂ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË.

ÂÈÎfiÓ· 6.8  ŒÓ·˜ ÌÈÎÚfi˜ ·ÛıÂÓ‹˜ ÌÂ ÓÂ·ÓÈÎfi Û·Î¯·ÚÒ‰Ë
‰È·‚‹ÙË, Ô Teddy Ryder, ÛÂ ËÏÈÎ›· 5 ÂÙÒÓ ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿
ÙËÓ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›·.

ÂÈÎfiÓ· 6.9  O Teddy Ryder ÛÂ ÌÂÁ¿ÏË ËÏÈÎ›·. ¶¤ı·ÓÂ 76
ÂÙÒÓ ÙÔ 1993, ÌÂÙ¿ ·fi 71 ¯ÚfiÓÈ· ıÂÚ·Â›·˜ ÌÂ ÈÓÛÔ˘-
Ï›ÓË.

1922 ÕÌÔÚÊË ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË

1926 KÚ˘ÛÙ·ÏÏÈÎ‹ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË

1934 KÚ˘ÛÙ·ÏÏÈÎ‹ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË ÌÂ Zn

1936 ¶ÚˆÙ·ÌÈÓÈÎ‹ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË ÌÂ Zn (ƒ∑π)

1946 NPH (Neutral Protamine Hagedorn) 
‹ ÈÛÔÊ·ÓÈÎ‹ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË

1949 ¢ÈÏ‹ ÎÚ˘ÛÙ·ÏÏÔÔ›ËÛË ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜

1953 Lente (30% SL+70% UL)

1956 Surphen-insulin

1973 MÔnocomponent Î·È Single Pick ÈÓÛÔ˘Ï›ÓÂ˜

1979 BÈÔÛ˘ÓıÂÙÈÎ‹ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË ·fi E.Coli 

1980 HÌÈÛ˘ÓıÂÙÈÎ‹ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË(ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ·fi ¯Ô›ÚÂÈ·)

1985 BÈÔÛ˘ÓıÂÙÈÎ‹ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË ·fi ˙˘ÌÔÌ‡ÎËÙÂ˜

SL=Semilente, UL=Ultralente

›Ó·Î·˜ 6.16  ¢È¿ÊÔÚÔÈ ÛÙ·ıÌÔ› ÛÙËÓ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂ-
Ú·Â›·. ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÒÓ ÌÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹
Ê·ÚÌ·ÎÔÎÈÓËÙÈÎ‹ Î·È ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ·Ú·-
ÛÎÂ˘‹˜ ÙÔ˘˜.

σχήμα 6.2.2.1  Aπό στοιχεία της Joslin’s Clinic, η θνητότητα 
διαβητικών ασθενών πριν και μετά την ανακάλυψη της 
ινσουλίνης.
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σχήμα  6.2.2.2 από στοιχεία της Joslin’s Clinic η μεταβολή 
των αιτιών θανάτου των διαβητικών ασθενών που 
παρατηρήθηκε με την εισαγωγή της ινσουλινοθεραπείας.
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εικόνα 6.2.2.7 Ένα κοριτσάκι το 1���, πριν και μετά τη 
θεραπεία με ινσουλίνη.



��� • Διαβητολογια

βόειος ινσουλίνη είναι πιο αντιγονική από τη χοίρειο. 
Aκολούθησαν μέθοδοι παρασκευής ινσουλίνης μεγά-
λης χημικής καθαρότητας (μη ανοσογόνεοι ινσουλίνες, 
monocompo-nent ινσουλίνες) και οι ανακαλύψεις 
των μεθόδων παρασκευής ανθρώπινης ινσουλίνης 
με βιοσύνθεση που χρησιμοποιεί κολοβακτηρίδια15 ή 
ζυμομύκητες.16 Eπίσης βρέθηκε και η ημισυνθετική μέ-
θοδος παραγωγής ανθρώπινης ινσουλίνης που αντικα-
θιστά το αμινοξύ αλανίνη της θέσης 30 της B αλυσίδας 
με θρεονίνη.17 H ανθρώπινου τύπου ινσουλίνη εξάλει-
ψε τα φαινόμενα αλλεργίας και ανοσοαντοχής, αλλά 
δημιούργησε και παροδικό σκεπτικισμό για πιθανή 
συμβολή της σε αιφνίδιους θανάτους από υπογλυκαι-
μία.18 Aπ’ ό,τι φάνηκε στη συνέχεια, δεν συμβαίνει κάτι 
τέτοιο, αλλά η ανθρώπινη ινσουλίνη δρα πιο γρήγορα 
και διαρκεί λιγότερο. Σχεδόν εξ ανάγκης οδηγηθήκαμε 
στις περισσότερες ενέσεις το 24ωρο. Eίχαμε περάσει 
προηγουμένως από τη “σκοτεινή εποχή” των ινσου-
λινών βραδείας δράσης όπως PZI, Lente, Ultralente. 
Πρόκειται για σκοτεινή εποχή, γιατί η γενίκευση της 
Lente για μία 20ετία μάλλον έκανε κακό παρά καλό. 
Πολλοί ασθενείς παρέμεναν ατελώς ρυθμισμένοι στην 
προσπάθειά τους να αποφύγουν τις πολλές ενέσεις. 
Σήμερα με τις τεχνολογικές βελτιώσεις –πολύ λεπτές 
βελόνες και στυλό χορήγησης ινσουλίνης– οι πολλα-
πλές ενέσεις, 3 ή 4 το 24ωρο, τείνουν να αποτελέσουν 
μέθοδο εκλογής στον ΣΔ τύπου 1.19 H χορήγηση 
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Ï›ÓË.

1922 ÕÌÔÚÊË ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË

1926 KÚ˘ÛÙ·ÏÏÈÎ‹ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË

1934 KÚ˘ÛÙ·ÏÏÈÎ‹ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË ÌÂ Zn

1936 ¶ÚˆÙ·ÌÈÓÈÎ‹ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË ÌÂ Zn (ƒ∑π)

1946 NPH (Neutral Protamine Hagedorn) 
‹ ÈÛÔÊ·ÓÈÎ‹ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË

1949 ¢ÈÏ‹ ÎÚ˘ÛÙ·ÏÏÔÔ›ËÛË ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜

1953 Lente (30% SL+70% UL)

1956 Surphen-insulin

1973 MÔnocomponent Î·È Single Pick ÈÓÛÔ˘Ï›ÓÂ˜

1979 BÈÔÛ˘ÓıÂÙÈÎ‹ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË ·fi E.Coli 

1980 HÌÈÛ˘ÓıÂÙÈÎ‹ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË(ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ·fi ¯Ô›ÚÂÈ·)

1985 BÈÔÛ˘ÓıÂÙÈÎ‹ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË ·fi ˙˘ÌÔÌ‡ÎËÙÂ˜

SL=Semilente, UL=Ultralente

›Ó·Î·˜ 6.16  ¢È¿ÊÔÚÔÈ ÛÙ·ıÌÔ› ÛÙËÓ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂ-
Ú·Â›·. ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÒÓ ÌÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹
Ê·ÚÌ·ÎÔÎÈÓËÙÈÎ‹ Î·È ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ·Ú·-
ÛÎÂ˘‹˜ ÙÔ˘˜.

εικόνα 6.2.2.8  Ένας μικρός ασθενής με νεανικό 
σακχαρώδη διαβήτη, ο Teddy Ryder, σε ηλικία � ετών πριν 
και μετά την ινσουλινοθεραπεία.

·˜ ÂÔ¯‹˜. H ÛËÌ·Û›· ÙË˜ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë˜ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ·
Î·È Ê·›ÓÂÙ·È ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎ¿ ÛÙ· Û¯‹Ì·Ù· 6.12 Î·È 6.13 fi-
Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ë ÌÂÙ¿ ÙÔ 1922 ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÈÙ›ˆÓ
ıÓËÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ Î·È ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜ ı·Ó¿ÙÔ˘, ·-
fi ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ Joslin’s Clinic. AÏÏ¿ ÈÔ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎ¿ ÙË
ÛËÌ·Û›· ÙË˜ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·ÓÂ›˜ ·Ó ‰ÂÈ
Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ¤˜ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜ ·È‰ÈÒÓ ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË ıÂ-
Ú·Â›· (ÂÈÎ. 6.7). E›ÛË˜ ·Ó ‰ÂÈ ÙÈ˜ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜ ÂÓfi˜
·È‰ÈÔ‡ Ô˘ ÛÂ ËÏÈÎ›· 5 ÂÙÒÓ ¿Ú¯ÈÛÂ ıÂÚ·Â›· ÌÂ ÈÓÛÔ˘-
Ï›ÓË ÙÔ 1922 Î·È Ô˘ ¤ı·ÓÂ ÛÂ ËÏÈÎ›· 76 ÂÙÒÓ ÙÔ 1993
ÌÂÙ¿ 71 ¯ÚfiÓÈ· ıÂÚ·Â›·˜ (ÂÈÎ. 6.8, 6.9). ãHÙ·Ó Ô ÙÂÏÂ˘-
Ù·›Ô˜ ˙ˆÓÙ·Ófi˜ ÎÚ›ÎÔ˜ ÌÂ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙË˜ ÈÛÙÔÚÈÎ‹˜ ·Ó·-
Î¿Ï˘„Ë˜ Î·È Ï¤ÁÔÓÙ·Ó Teddy Ryder.10

Bραχεία επισκόπηση των εξελίξεων περί την ινσου-
λίνη

OÈ ÂÚ› ÙËÓ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ˜ Î·È ÂÊ·ÚÌÔ-
Á¤˜ Û˘ÓÂ¯›ÛÙËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÈ˜ Ì¤ÚÂ˜ Ì·˜ Î·È Ê·›ÓÔÓÙ·È ·-
Ú·ÛÙ·ÙÈÎ¿ ÛÙÔ˘˜ ›Ó·ÎÂ˜ 6.16 Î·È 6.17. EÍ¤¯Ô˘Û· ı¤ÛË
ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ·˘Ùfi Î·Ù¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ K·-
ÙÛfiÁÈ·ÓÓË˜ Î·È TÚ·Î·Ù¤ÏË˜ Ô˘ Â¤Ù˘¯·Ó ÙË Û‡ÓıÂÛË
ÙË˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ ÌÂ ¯ËÌÈÎ¤˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜.10 H Ì¤ıÔ‰fi˜ ÙÔ˘˜ fi-
Ìˆ˜ Â›¯Â ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ÛÙËÓ
‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜. Afi ÙÔ 1922 Ì¤¯ÚÈ
Û‹ÌÂÚ· ·Ú·ÛÎÂ˘¿ÛıËÎ·Ó ‰È·‰Ô¯ÈÎ¿ ÔÏÏ¤˜ ÌÔÚÊ¤˜
ÛÎÂ˘·ÛÌ¿ÙˆÓ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ ÌÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ Ê·ÚÌ·ÎÔÎÈÓË-
ÙÈÎ‹, ÒÛÙÂ Ó· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜
ÌÈ·˜ ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓË˜ ıÂÚ·Â›·˜. AÓ·Î·Ï‡ÊıËÎ·Ó Ë
ÚˆÙÔÙ·Á‹˜ ‰ÔÌ‹ ÙË˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ ·fi ÙÔÓ Sanger Î·È
Û˘Ó. (1955),12 Ë ÚÔ˚ÓÛÔ˘Ï›ÓË ·fi ÙÔÓ Steiner (1967),13

Î·È Ë ÙÚÈÛ‰È¿ÛÙ·ÙË ‰ÔÌ‹ ÙË˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰·
ÙˆÓ Blundel & Hodgkin (1969).14 O Banting ‹‰Ë ·fi ÙÔ
1938 ‰È·›ÛÙˆÛÂ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÓÙÈÛˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰Â-
ÛÌÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË.3 TÔ 1956 ÔÈ Yalow Î·È Berson ·-
Ó·Î¿Ï˘„·Ó ÙË Ú·‰ÈÔ·ÓÔÛÔÏÔÁÈÎ‹ Ì¤ıÔ‰Ô Ì¤ÙÚËÛË˜ ÈÓ-
ÛÔ˘Ï›ÓË˜ ÛÙÔ Ï¿ÛÌ·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ ÌÂÁ¿ÏË ÒıËÛË
ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó·.3 OÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔ 1959 ÂÚÈ¤ÁÚ·„·Ó fiÙÈ Ë ‚fiÂÈÔ˜
ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË Â›Ó·È ÈÔ ·ÓÙÈÁÔÓÈÎ‹ ·fi ÙË ¯Ô›ÚÂÈÔ. AÎÔÏÔ‡-
ıËÛ·Ó Ì¤ıÔ‰ÔÈ ·Ú·ÛÎÂ˘‹˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ ÌÂÁ¿ÏË˜ ¯ËÌÈÎ‹˜
Î·ı·ÚfiÙËÙ·˜ (ÌË ·ÓÔÛÔÁfiÓÂ˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓÂ˜, monocompo-
nent ÈÓÛÔ˘Ï›ÓÂ˜) Î·È ÔÈ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ˜ ÙˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ·Ú·-
ÛÎÂ˘‹˜ ·ÓıÚÒÈÓË˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ ÌÂ ‚ÈÔÛ‡ÓıÂÛË Ô˘ ¯ÚË-
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σχήμα 6.13  Aπό στοιχεία της Joslin’s Clinic η μεταβολή
των αιτιών θανάτου των διαβητικών ασθενών που παρα-
τηρήθηκε με την εισαγωγή της ινσουλινοθεραπείας.
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εικόνα 6.7  Ένα κοριτσάκι το 1922, πριν και μετά τη θερα-
πεία με ινσουλίνη.

εικόνα 6.8  Ένας μικρός ασθενής με νεανικό σακχαρώδη
διαβήτη, ο Teddy Ryder, σε ηλικία 5 ετών πριν και μετά
την ινσουλινοθεραπεία.

εικόνα 6.9  O Teddy Ryder σε μεγάλη ηλικία. Πέθανε 76 ε-
τών το 1993, μετά από 71 χρόνια θεραπείας με ινσουλίνη.

πίνακας  6.2.2.1 Διάφοροι σταθμοί στην ινσουλινοθερα-
πεία. Παρασκευή ινσουλινών με διαφορετική φαρμα-
κοκινητική και τεχνολογικές εξελίξεις παρασκευής
τους.
 
1��� Άμορφη ινσουλίνη
1��� Kρυσταλλική ινσουλίνη
1��� Kρυσταλλική ινσουλίνη με Zn
1��� Πρωταμινική ινσουλίνη με Zn (ΡΖι)
1��� NPH (Neutral Protamine Hagedorn)
         ή ισοφανική ινσουλίνη
1��� Διπλή κρυσταλλοποίηση ινσουλίνης
1��� Lente (�0% SL+�0% UL)
1��� Surphen-insulin
1��� Mοnocomponent και Single Pick ινσουλίνες
1��� Bιοσυνθετική ινσουλίνη από E.Coli
1��0 Hμισυνθετική ινσουλίνη(μετατροπή  
         από χοίρεια)
1��� Bιοσυνθετική ινσουλίνη από ζυμομύκητες
1��� ινσουλίνη Lispro (ανάλογο ινσουλίνης ταχείας  
         δράσης)
1��� ινσουλίνη Aspart (ανάλογο ινσουλίνης ταχείας  
         δράσης)
�000 ινσουλίνη Glargine (ανάλογο ινσουλίνης βραδείας  
         δράσης)
�00� ινσουλίνη Glulysine (ανάλογο ινσουλίνης ταχείας  
         δράσης)

SL=Semilente, UL=Ultalente

Û¯‹Ì· 6.12  Afi ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ Joslin’s Clinic Ë ıÓËÙfiÙËÙ·
‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙË˜
ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜.
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Û¯‹Ì· 6.13  Afi ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ Joslin’s Clinic Ë ÌÂÙ·‚ÔÏ‹
ÙˆÓ ·ÈÙÈÒÓ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ô˘ ·Ú·-
ÙËÚ‹ıËÎÂ ÌÂ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›·˜.
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ÂÈÎfiÓ· 6.7  ŒÓ· ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ ÙÔ 1922, ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË ıÂ-
Ú·Â›· ÌÂ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË.

ÂÈÎfiÓ· 6.8  ŒÓ·˜ ÌÈÎÚfi˜ ·ÛıÂÓ‹˜ ÌÂ ÓÂ·ÓÈÎfi Û·Î¯·ÚÒ‰Ë
‰È·‚‹ÙË, Ô Teddy Ryder, ÛÂ ËÏÈÎ›· 5 ÂÙÒÓ ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿
ÙËÓ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›·.

ÂÈÎfiÓ· 6.9  O Teddy Ryder ÛÂ ÌÂÁ¿ÏË ËÏÈÎ›·. ¶¤ı·ÓÂ 76
ÂÙÒÓ ÙÔ 1993, ÌÂÙ¿ ·fi 71 ¯ÚfiÓÈ· ıÂÚ·Â›·˜ ÌÂ ÈÓÛÔ˘-
Ï›ÓË.

1922 ÕÌÔÚÊË ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË

1926 KÚ˘ÛÙ·ÏÏÈÎ‹ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË

1934 KÚ˘ÛÙ·ÏÏÈÎ‹ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË ÌÂ Zn

1936 ¶ÚˆÙ·ÌÈÓÈÎ‹ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË ÌÂ Zn (ƒ∑π)

1946 NPH (Neutral Protamine Hagedorn) 
‹ ÈÛÔÊ·ÓÈÎ‹ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË

1949 ¢ÈÏ‹ ÎÚ˘ÛÙ·ÏÏÔÔ›ËÛË ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜

1953 Lente (30% SL+70% UL)

1956 Surphen-insulin

1973 MÔnocomponent Î·È Single Pick ÈÓÛÔ˘Ï›ÓÂ˜

1979 BÈÔÛ˘ÓıÂÙÈÎ‹ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË ·fi E.Coli 

1980 HÌÈÛ˘ÓıÂÙÈÎ‹ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË(ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ·fi ¯Ô›ÚÂÈ·)

1985 BÈÔÛ˘ÓıÂÙÈÎ‹ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË ·fi ˙˘ÌÔÌ‡ÎËÙÂ˜

SL=Semilente, UL=Ultralente

›Ó·Î·˜ 6.16  ¢È¿ÊÔÚÔÈ ÛÙ·ıÌÔ› ÛÙËÓ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂ-
Ú·Â›·. ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÒÓ ÌÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹
Ê·ÚÌ·ÎÔÎÈÓËÙÈÎ‹ Î·È ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ·Ú·-
ÛÎÂ˘‹˜ ÙÔ˘˜.

εικόνα  6.2.2.9 O Teddy Ryder σε μεγάλη ηλικία. Πέθανε �� 
ετών το 1���, μετά από �1 χρόνια θεραπείας με ινσουλίνη.

H μέθοδός τους, όμως, είχε μεγάλο κόστος και δεν 
χρησιμοποιήθηκε στη βιομηχανική παραγωγή ινσου-
λίνης. Aπό το 1922 μέχρι σήμερα παρασκευάστηκαν 
διαδοχικά πολλές μορφές σκευασμάτων ινσουλίνης με 
διαφορετική φαρμακοκινητική, ώστε να προσαρμό-
ζονται καλύτερα στις ανάγκες μιας εξατομικευμένης 
θεραπείας. Aνακαλύφθηκαν η πρωτοταγής δομή της 
ινσουλίνης από τον Sanger και συν. (1955),12 η προϊν-
σουλίνη από τον Steiner (1967),13 και η τρισδιάστατη 
δομή της ινσουλίνης από την ομάδα των Blundel & 
Hodgkin (1969).14 O Banting ήδη από το 1938 διαπί-
στωσε την ανάπτυξη αντισωμάτων που δεσμεύουν 
την ινσουλίνη.3 Tο 1956 οι Yalow και Berson ανακάλυ-
ψαν τη ραδιοανοσολογική μέθοδο μέτρησης ινσουλί-
νης στο πλάσμα, γεγονός που έδωσε μεγάλη ώθηση 
στην έρευνα.3 Oι ίδιοι, το 1959, περιέγραψαν ότι η 
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ινσουλίνης με φορητές αντλίες ινσουλίνης προσφέρει 
επιπλέον πλεονεκτήματα, αλλά λίγοι ασθενείς είναι 
σε θέση να την ανεχθούν και να την εφαρμόσουν επί 
μακρόν. H εφαρμογή αντλίας εφαρμόζεται επίσης στις 
εγκύους με ΣΔ τύπου 1. H αξία της εντατικοποιημένης 
ινσουλινοθεραπείας έχει γενικά αναγνωριστεί.20 H 
μελέτη DCCT απέδειξε τα πλεονεκτήματα της εντατι-
κοποιημένης ινσουλινοθεραπείας και τη δυνατότητα 
καλύτερης ρύθμισης στους ασθενείς με ΣΔ τύπου 1, 
ώστε να προλαμβάνεται η εμφάνιση χρόνιων επιπλο-
κών.21 Aλλά και το σχήμα των δύο ενέσεων μείγματος 
ινσουλινών ταχείας δράσης και Isophane(NPH) εξακο-
λουθεί να είναι αποτελεσματικό σε πολλούς ασθενείς 
με ΣΔ τύπου 2 και κρατάει ακόμη σημαντική θέση στις 
θεραπευτικές επιλογές. Tα έτοιμα μείγματα ινσουλινών 
διευκόλυναν πολύ στην πράξη την ευρεία εφαρμογή 
του σχήματος 2 ή 3 ενέσεων/24ωρο. 

Έχει υπολογιστεί ότι το 20% του πληθυσμού της γης 
καταναλίσκει το 67% της παραγόμενης ινσουλίνης.22 
Yπάρχουν, δηλαδή, περιοχές όπου η ινσουλίνη δεν 
φτάνει στον άρρωστο. H ανισότητα στην υγεία υπήρχε 
πάντοτε, αλλά  και παραμένει ένα διεθνές πρόβλημα 
ακόμη και σήμερα. Στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια, 
δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην προμήθεια ινσου-
λίνης, η οποία χορηγείται δωρεάν. Eπίσης πρόσφατα 
εγκρίνεται από πολλά ασφαλιστικά ταμεία η χορήγηση 
συσκευών αυτοελέγχου και δοκιμαστικών ταινιών. 

Παραμένουν πάντως ακόμη κάποια επιστημονικά 
ζητήματα που απαιτούν λύσεις. Έτσι, είναι φανερή η 
ανάγκη για ινσουλίνες που θα έχουν μεγαλύτερη φαρ-
μακοκινητική ομοιότητα με την έκκριση ινσουλίνης 
του φυσιολογικού ανθρώπου και ινσουλίνες κατάλ-
ληλες να καλύπτουν την περίοδο του ύπνου χωρίς 
υπογλυκαιμίες. Aυτός είναι ο λόγος που παρασκευά-
στηκαν και κυκλοφορούν  ινσουλινικά ανάλογα.23 Tο 
αν τα ανάλογα αυτά αποτελούν ουσιαστική πρόοδο 
μένει να το δείξουν μεγάλες κλινικές μελέτες. Πρέπει 
να δειχθεί αν τα ανάλογα θα έχουν μόνο πλεονεκτή-

ματα και όχι μειονεκτήματα. Oι πιθανές ανεπιθύμητες 
επιδράσεις τους πρέπει να μην εξουδετερώνουν τα 
πιθανά πλεονεκτήματά τους και να μην έχουν πολύ 
μεγαλύτερο κόστος.  Τα ταχείας δράσης ανάλογα δεν 
πλεονεκτούν της ταχείας δράσης ανθρώπινης ινσουλί-
νης στη ρύθμιση του διαβήτη παρά μόνο στη δυνα-
τότητα λήψης γεύματος αμέσως μετά την ένεση. Αν 
όμως τα γεύματα είναι περισσότερα απαιτούνται και 
περισσότερες ενέσεις.

Oι ασθενείς σήμερα και ενώ βρισκόμαστε πλέον 
στον  21ο αιώνα περιμένουν κάτι που θα είναι ριζικά 
νέο. Oι πειραματικές μορφές χορήγησης ινσουλίνης24,25 
–εμφυτεύσιμες αντλίες ινσουλίνης, ενδοπεριτοναϊ-
κή χορήγηση ινσουλίνης, μεταμόσχευση νησιδίων 
παγκρέατος– δεν φαίνεται να είναι πιθανόν να γενικευ-
τούν σύντομα στην κλινική πράξη (πίνακες 6.2.2.3 και 
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των ινοβλαστών του πάσχοντος σε κύτταρα που 
παράγουν ινσουλίνη (με μεθόδους ανασύνθεσης του 
DNA) και επαναχορήγησή τους στον πάσχοντα. Aν 
η μέθοδος αυτή καταστεί εφαρμόσιμη, θα έχουμε 
μεταμόσχευση B κυττάρων χωρίς την ανάγκη ανο-
σοκατασταλτικής αγωγής. Θα είναι ουσιαστικά άλλη 
μία αποφαστική νίκη στον αγώνα κατά της νόσου. Η 
μελλοντική χρήση βλαστοκυττάρων είναι έλας πολλά 
υποσχόμενος τομέας, ο οποίος απέχει προς το παρόν 
αρκετά από την κλινική εφαρμογή.

1922 Ins 2 ‹ 3 ‹ 4/¤Ó¤ÛÂÈ˜/24 h

1936 Ins 1 ‹ 2 ÊÔÚ¤˜ + Ins + PZI (2-3 ÂÓ¤ÛÂÈ˜)

1951 SemiLente 2 ÂÓ¤ÛÂÈ˜/24 h

1953 Lente 1 ¤ÓÂÛË/24 h ± Ins

1966 Ins+NPH 2/24 h

1980 Ins/Ins/Ins/UL ‹ NPH (4 ÂÓ¤ÛÂÈ˜ 24h)

1980 AÓÙÏ›Â˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ (iv, sc)

1981 Insulin Pens (ÚˆÙfiÁÔÓÂ˜ Û˘ÛÎÂ˘¤˜)

1985 NÔvopen(s), B-D pens, (ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓÂ˜ Û˘ÛÎÂ˘¤˜) ÎÏ.
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›Ó·Î·˜ 6.17  IÛÙÔÚÈÎ‹ ÂÍ¤ÏÈÍË Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔ-
ıÂÚ·Â›·˜.

1. Afi ÙÔ ÔÚıfi

2. Afi ÙÔ ÛÙfiÌ·

3. MÂ ·ÂÚÔ˙fiÏ ‰È· ÙÔ˘ ÓÂ‡ÌÔÓÔ˜

4. ¢È·ÚÚÈÓÈÎÒ˜

5. MÂ ÎÔÏÏ‡ÚÈÔ

6. ¢È·‰ÂÚÌÈÎÒ˜ (ÌÂ ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔ)

›Ó·Î·˜ 6.19  O‰Ô› ¯ÔÚ‹ÁËÛË˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ Ô˘ ‰ÔÎÈ-
Ì¿˙ÔÓÙ·È ‹ ‰ÔÎÈÌ¿ÛıËÎ·Ó ·ÓÂÈÙ˘¯Ò˜.

EÓ‰ÔÂÚÈÙÔÓ·˚Î‹ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ 
¶ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·: H ÚÒÙË ‰›Ô‰Ô˜ ·fi ÙÔ ‹·Ú. 
MÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·: OÈ ÏÔÈÌÒÍÂÈ˜, ÔÈ ·ÔÊÚ¿ÍÂÈ˜ Î·ıÂÙ‹-

ÚÔ˜, Ë ·Ó¿ÁÎË Î·ıËÌÂÚÈÓÔ‡ ·˘ÙÔÂ-
Ï¤Á¯Ô˘ Î·È Ë ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÂÈ‰ÈÎfi Î¤-
ÓÙÚÔ.

EÌÊ˘ÙÂ‡ÛÈÌË ·ÓÙÏ›· ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ 
¶ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·: EÏÂ˘ıÂÚ›· ÎÈÓ‹ÛÂˆ˜, ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ë

·ÓÙÏ›· ÂÍˆÙÂÚÈÎ¿. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓ‰Ô-
ÂÚÈÙÔÓ·˚Î‹˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛË˜.

MÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·: OÈ ·ÔÊÚ¿ÍÂÈ˜ Î·ıÂÙ‹ÚˆÓ, Ë ·Ó¿ÁÎË
Î·ıËÌÂÚÈÓÔ‡ ·˘ÙÔÂÏ¤Á¯Ô˘ Î·È Ë ÂÍ¿Ú-
ÙËÛË ·fi ÂÈ‰ÈÎfi Î¤ÓÙÚÔ. TÂ¯ÓÈÎ¿ ÚÔ-
‚Ï‹Ì·Ù·.

MÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÓËÛÈ‰›ˆÓ
¶ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·: AÓ ÂÈÙ‡¯ÂÈ Î·È ·Ô‰›‰ÂÈ, ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›-

Ù·È Û˘¯Ófi˜ ·˘ÙÔ¤ÏÂÁ¯Ô˜. H Ú‡ıÌÈÛË
Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Â›Ó·È È‰·ÓÈÎ‹(;)

MÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·: H ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË ËÁ‹ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ÓË-
ÛÈ‰›ˆÓ. AÓ¿ÁÎË ·ÓÔÛÔÎ·Ù·ÛÙ·ÏÙÈÎ‹˜
·ÁˆÁ‹˜.

›Ó·Î·˜ 6.18  ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ¤˜ ÌÔÚÊ¤˜ ıÂÚ·Â›·˜ Ô˘
‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Â˘ÚÂ›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. A·ÈÙÂ›Ù·È Û˘-
¯Ó‹ Â·Ê‹ ÌÂ ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎfi ‰È·‚ËÙÔÏÔÁÈÎfi
Î¤ÓÙÚÔ.

πίνακας  6.2.2.2 Iστορική εξέλιξη σχημάτων ινσουλινο-
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›Ó·Î·˜ 6.18  ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ¤˜ ÌÔÚÊ¤˜ ıÂÚ·Â›·˜ Ô˘
‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Â˘ÚÂ›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. A·ÈÙÂ›Ù·È Û˘-
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πίνακας  6.2.2.3 Πειραματικές μορφές θεραπείας που
δεν έχουν ακόμα ευρεία εφαρμογή. Aπαιτείται συχνή
επαφή με το αρμόδιο ερευνητικό διαβητολογικό κέ-
ντρο.
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1985 NÔvopen(s), B-D pens, (ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓÂ˜ Û˘ÛÎÂ˘¤˜) ÎÏ.

Ins=¢È·Ï˘Ù‹ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË Ù·¯Â›·˜ ‰Ú¿ÛÂˆ˜

›Ó·Î·˜ 6.17  IÛÙÔÚÈÎ‹ ÂÍ¤ÏÈÍË Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔ-
ıÂÚ·Â›·˜.

1. Afi ÙÔ ÔÚıfi

2. Afi ÙÔ ÛÙfiÌ·

3. MÂ ·ÂÚÔ˙fiÏ ‰È· ÙÔ˘ ÓÂ‡ÌÔÓÔ˜

4. ¢È·ÚÚÈÓÈÎÒ˜

5. MÂ ÎÔÏÏ‡ÚÈÔ

6. ¢È·‰ÂÚÌÈÎÒ˜ (ÌÂ ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔ)

›Ó·Î·˜ 6.19  O‰Ô› ¯ÔÚ‹ÁËÛË˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ Ô˘ ‰ÔÎÈ-
Ì¿˙ÔÓÙ·È ‹ ‰ÔÎÈÌ¿ÛıËÎ·Ó ·ÓÂÈÙ˘¯Ò˜.

EÓ‰ÔÂÚÈÙÔÓ·˚Î‹ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ 
¶ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·: H ÚÒÙË ‰›Ô‰Ô˜ ·fi ÙÔ ‹·Ú. 
MÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·: OÈ ÏÔÈÌÒÍÂÈ˜, ÔÈ ·ÔÊÚ¿ÍÂÈ˜ Î·ıÂÙ‹-

ÚÔ˜, Ë ·Ó¿ÁÎË Î·ıËÌÂÚÈÓÔ‡ ·˘ÙÔÂ-
Ï¤Á¯Ô˘ Î·È Ë ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÂÈ‰ÈÎfi Î¤-
ÓÙÚÔ.

EÌÊ˘ÙÂ‡ÛÈÌË ·ÓÙÏ›· ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ 
¶ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·: EÏÂ˘ıÂÚ›· ÎÈÓ‹ÛÂˆ˜, ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ë

·ÓÙÏ›· ÂÍˆÙÂÚÈÎ¿. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓ‰Ô-
ÂÚÈÙÔÓ·˚Î‹˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛË˜.

MÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·: OÈ ·ÔÊÚ¿ÍÂÈ˜ Î·ıÂÙ‹ÚˆÓ, Ë ·Ó¿ÁÎË
Î·ıËÌÂÚÈÓÔ‡ ·˘ÙÔÂÏ¤Á¯Ô˘ Î·È Ë ÂÍ¿Ú-
ÙËÛË ·fi ÂÈ‰ÈÎfi Î¤ÓÙÚÔ. TÂ¯ÓÈÎ¿ ÚÔ-
‚Ï‹Ì·Ù·.

MÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÓËÛÈ‰›ˆÓ
¶ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·: AÓ ÂÈÙ‡¯ÂÈ Î·È ·Ô‰›‰ÂÈ, ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›-

Ù·È Û˘¯Ófi˜ ·˘ÙÔ¤ÏÂÁ¯Ô˜. H Ú‡ıÌÈÛË
Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Â›Ó·È È‰·ÓÈÎ‹(;)

MÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·: H ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË ËÁ‹ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ÓË-
ÛÈ‰›ˆÓ. AÓ¿ÁÎË ·ÓÔÛÔÎ·Ù·ÛÙ·ÏÙÈÎ‹˜
·ÁˆÁ‹˜.

›Ó·Î·˜ 6.18  ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ¤˜ ÌÔÚÊ¤˜ ıÂÚ·Â›·˜ Ô˘
‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Â˘ÚÂ›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. A·ÈÙÂ›Ù·È Û˘-
¯Ó‹ Â·Ê‹ ÌÂ ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎfi ‰È·‚ËÙÔÏÔÁÈÎfi
Î¤ÓÙÚÔ.

1922 Ins 2 ‹ 3 ‹ 4/¤Ó¤ÛÂÈ˜/24 h

1936 Ins 1 ‹ 2 ÊÔÚ¤˜ + Ins + PZI (2-3 ÂÓ¤ÛÂÈ˜)

1951 SemiLente 2 ÂÓ¤ÛÂÈ˜/24 h

1953 Lente 1 ¤ÓÂÛË/24 h ± Ins

1966 Ins+NPH 2/24 h

1980 Ins/Ins/Ins/UL ‹ NPH (4 ÂÓ¤ÛÂÈ˜ 24h)

1980 AÓÙÏ›Â˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ (iv, sc)

1981 Insulin Pens (ÚˆÙfiÁÔÓÂ˜ Û˘ÛÎÂ˘¤˜)

1985 NÔvopen(s), B-D pens, (ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓÂ˜ Û˘ÛÎÂ˘¤˜) ÎÏ.

Ins=¢È·Ï˘Ù‹ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË Ù·¯Â›·˜ ‰Ú¿ÛÂˆ˜

›Ó·Î·˜ 6.17  IÛÙÔÚÈÎ‹ ÂÍ¤ÏÈÍË Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔ-
ıÂÚ·Â›·˜.

1. Afi ÙÔ ÔÚıfi

2. Afi ÙÔ ÛÙfiÌ·

3. MÂ ·ÂÚÔ˙fiÏ ‰È· ÙÔ˘ ÓÂ‡ÌÔÓÔ˜

4. ¢È·ÚÚÈÓÈÎÒ˜

5. MÂ ÎÔÏÏ‡ÚÈÔ

6. ¢È·‰ÂÚÌÈÎÒ˜ (ÌÂ ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔ)

›Ó·Î·˜ 6.19  O‰Ô› ¯ÔÚ‹ÁËÛË˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ Ô˘ ‰ÔÎÈ-
Ì¿˙ÔÓÙ·È ‹ ‰ÔÎÈÌ¿ÛıËÎ·Ó ·ÓÂÈÙ˘¯Ò˜.

EÓ‰ÔÂÚÈÙÔÓ·˚Î‹ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ 
¶ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·: H ÚÒÙË ‰›Ô‰Ô˜ ·fi ÙÔ ‹·Ú. 
MÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·: OÈ ÏÔÈÌÒÍÂÈ˜, ÔÈ ·ÔÊÚ¿ÍÂÈ˜ Î·ıÂÙ‹-

ÚÔ˜, Ë ·Ó¿ÁÎË Î·ıËÌÂÚÈÓÔ‡ ·˘ÙÔÂ-
Ï¤Á¯Ô˘ Î·È Ë ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÂÈ‰ÈÎfi Î¤-
ÓÙÚÔ.

EÌÊ˘ÙÂ‡ÛÈÌË ·ÓÙÏ›· ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ 
¶ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·: EÏÂ˘ıÂÚ›· ÎÈÓ‹ÛÂˆ˜, ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ë

·ÓÙÏ›· ÂÍˆÙÂÚÈÎ¿. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓ‰Ô-
ÂÚÈÙÔÓ·˚Î‹˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛË˜.

MÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·: OÈ ·ÔÊÚ¿ÍÂÈ˜ Î·ıÂÙ‹ÚˆÓ, Ë ·Ó¿ÁÎË
Î·ıËÌÂÚÈÓÔ‡ ·˘ÙÔÂÏ¤Á¯Ô˘ Î·È Ë ÂÍ¿Ú-
ÙËÛË ·fi ÂÈ‰ÈÎfi Î¤ÓÙÚÔ. TÂ¯ÓÈÎ¿ ÚÔ-
‚Ï‹Ì·Ù·.

MÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÓËÛÈ‰›ˆÓ
¶ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·: AÓ ÂÈÙ‡¯ÂÈ Î·È ·Ô‰›‰ÂÈ, ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›-

Ù·È Û˘¯Ófi˜ ·˘ÙÔ¤ÏÂÁ¯Ô˜. H Ú‡ıÌÈÛË
Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Â›Ó·È È‰·ÓÈÎ‹(;)

MÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·: H ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË ËÁ‹ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ÓË-
ÛÈ‰›ˆÓ. AÓ¿ÁÎË ·ÓÔÛÔÎ·Ù·ÛÙ·ÏÙÈÎ‹˜
·ÁˆÁ‹˜.

›Ó·Î·˜ 6.18  ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ¤˜ ÌÔÚÊ¤˜ ıÂÚ·Â›·˜ Ô˘
‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Â˘ÚÂ›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. A·ÈÙÂ›Ù·È Û˘-
¯Ó‹ Â·Ê‹ ÌÂ ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎfi ‰È·‚ËÙÔÏÔÁÈÎfi
Î¤ÓÙÚÔ.

1922 Ins 2 ‹ 3 ‹ 4/¤Ó¤ÛÂÈ˜/24 h

1936 Ins 1 ‹ 2 ÊÔÚ¤˜ + Ins + PZI (2-3 ÂÓ¤ÛÂÈ˜)

1951 SemiLente 2 ÂÓ¤ÛÂÈ˜/24 h

1953 Lente 1 ¤ÓÂÛË/24 h ± Ins

1966 Ins+NPH 2/24 h

1980 Ins/Ins/Ins/UL ‹ NPH (4 ÂÓ¤ÛÂÈ˜ 24h)

1980 AÓÙÏ›Â˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ (iv, sc)

1981 Insulin Pens (ÚˆÙfiÁÔÓÂ˜ Û˘ÛÎÂ˘¤˜)

1985 NÔvopen(s), B-D pens, (ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓÂ˜ Û˘ÛÎÂ˘¤˜) ÎÏ.

Ins=¢È·Ï˘Ù‹ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË Ù·¯Â›·˜ ‰Ú¿ÛÂˆ˜

›Ó·Î·˜ 6.17  IÛÙÔÚÈÎ‹ ÂÍ¤ÏÈÍË Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔ-
ıÂÚ·Â›·˜.

1. Afi ÙÔ ÔÚıfi

2. Afi ÙÔ ÛÙfiÌ·

3. MÂ ·ÂÚÔ˙fiÏ ‰È· ÙÔ˘ ÓÂ‡ÌÔÓÔ˜

4. ¢È·ÚÚÈÓÈÎÒ˜

5. MÂ ÎÔÏÏ‡ÚÈÔ

6. ¢È·‰ÂÚÌÈÎÒ˜ (ÌÂ ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔ)

›Ó·Î·˜ 6.19  O‰Ô› ¯ÔÚ‹ÁËÛË˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ Ô˘ ‰ÔÎÈ-
Ì¿˙ÔÓÙ·È ‹ ‰ÔÎÈÌ¿ÛıËÎ·Ó ·ÓÂÈÙ˘¯Ò˜.

EÓ‰ÔÂÚÈÙÔÓ·˚Î‹ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ 
¶ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·: H ÚÒÙË ‰›Ô‰Ô˜ ·fi ÙÔ ‹·Ú. 
MÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·: OÈ ÏÔÈÌÒÍÂÈ˜, ÔÈ ·ÔÊÚ¿ÍÂÈ˜ Î·ıÂÙ‹-

ÚÔ˜, Ë ·Ó¿ÁÎË Î·ıËÌÂÚÈÓÔ‡ ·˘ÙÔÂ-
Ï¤Á¯Ô˘ Î·È Ë ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÂÈ‰ÈÎfi Î¤-
ÓÙÚÔ.

EÌÊ˘ÙÂ‡ÛÈÌË ·ÓÙÏ›· ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ 
¶ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·: EÏÂ˘ıÂÚ›· ÎÈÓ‹ÛÂˆ˜, ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ë

·ÓÙÏ›· ÂÍˆÙÂÚÈÎ¿. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓ‰Ô-
ÂÚÈÙÔÓ·˚Î‹˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛË˜.

MÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·: OÈ ·ÔÊÚ¿ÍÂÈ˜ Î·ıÂÙ‹ÚˆÓ, Ë ·Ó¿ÁÎË
Î·ıËÌÂÚÈÓÔ‡ ·˘ÙÔÂÏ¤Á¯Ô˘ Î·È Ë ÂÍ¿Ú-
ÙËÛË ·fi ÂÈ‰ÈÎfi Î¤ÓÙÚÔ. TÂ¯ÓÈÎ¿ ÚÔ-
‚Ï‹Ì·Ù·.

MÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÓËÛÈ‰›ˆÓ
¶ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·: AÓ ÂÈÙ‡¯ÂÈ Î·È ·Ô‰›‰ÂÈ, ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›-

Ù·È Û˘¯Ófi˜ ·˘ÙÔ¤ÏÂÁ¯Ô˜. H Ú‡ıÌÈÛË
Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Â›Ó·È È‰·ÓÈÎ‹(;)

MÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·: H ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË ËÁ‹ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ÓË-
ÛÈ‰›ˆÓ. AÓ¿ÁÎË ·ÓÔÛÔÎ·Ù·ÛÙ·ÏÙÈÎ‹˜
·ÁˆÁ‹˜.

›Ó·Î·˜ 6.18  ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ¤˜ ÌÔÚÊ¤˜ ıÂÚ·Â›·˜ Ô˘
‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Â˘ÚÂ›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. A·ÈÙÂ›Ù·È Û˘-
¯Ó‹ Â·Ê‹ ÌÂ ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎfi ‰È·‚ËÙÔÏÔÁÈÎfi
Î¤ÓÙÚÔ.

1922 Ins 2 ‹ 3 ‹ 4/¤Ó¤ÛÂÈ˜/24 h

1936 Ins 1 ‹ 2 ÊÔÚ¤˜ + Ins + PZI (2-3 ÂÓ¤ÛÂÈ˜)

1951 SemiLente 2 ÂÓ¤ÛÂÈ˜/24 h

1953 Lente 1 ¤ÓÂÛË/24 h ± Ins

1966 Ins+NPH 2/24 h

1980 Ins/Ins/Ins/UL ‹ NPH (4 ÂÓ¤ÛÂÈ˜ 24h)

1980 AÓÙÏ›Â˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ (iv, sc)

1981 Insulin Pens (ÚˆÙfiÁÔÓÂ˜ Û˘ÛÎÂ˘¤˜)

1985 NÔvopen(s), B-D pens, (ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓÂ˜ Û˘ÛÎÂ˘¤˜) ÎÏ.

Ins=¢È·Ï˘Ù‹ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË Ù·¯Â›·˜ ‰Ú¿ÛÂˆ˜

›Ó·Î·˜ 6.17  IÛÙÔÚÈÎ‹ ÂÍ¤ÏÈÍË Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔ-
ıÂÚ·Â›·˜.

1. Afi ÙÔ ÔÚıfi

2. Afi ÙÔ ÛÙfiÌ·

3. MÂ ·ÂÚÔ˙fiÏ ‰È· ÙÔ˘ ÓÂ‡ÌÔÓÔ˜

4. ¢È·ÚÚÈÓÈÎÒ˜

5. MÂ ÎÔÏÏ‡ÚÈÔ

6. ¢È·‰ÂÚÌÈÎÒ˜ (ÌÂ ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔ)

›Ó·Î·˜ 6.19  O‰Ô› ¯ÔÚ‹ÁËÛË˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ Ô˘ ‰ÔÎÈ-
Ì¿˙ÔÓÙ·È ‹ ‰ÔÎÈÌ¿ÛıËÎ·Ó ·ÓÂÈÙ˘¯Ò˜.

EÓ‰ÔÂÚÈÙÔÓ·˚Î‹ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ 
¶ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·: H ÚÒÙË ‰›Ô‰Ô˜ ·fi ÙÔ ‹·Ú. 
MÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·: OÈ ÏÔÈÌÒÍÂÈ˜, ÔÈ ·ÔÊÚ¿ÍÂÈ˜ Î·ıÂÙ‹-

ÚÔ˜, Ë ·Ó¿ÁÎË Î·ıËÌÂÚÈÓÔ‡ ·˘ÙÔÂ-
Ï¤Á¯Ô˘ Î·È Ë ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÂÈ‰ÈÎfi Î¤-
ÓÙÚÔ.

EÌÊ˘ÙÂ‡ÛÈÌË ·ÓÙÏ›· ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ 
¶ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·: EÏÂ˘ıÂÚ›· ÎÈÓ‹ÛÂˆ˜, ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ë

·ÓÙÏ›· ÂÍˆÙÂÚÈÎ¿. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓ‰Ô-
ÂÚÈÙÔÓ·˚Î‹˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛË˜.

MÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·: OÈ ·ÔÊÚ¿ÍÂÈ˜ Î·ıÂÙ‹ÚˆÓ, Ë ·Ó¿ÁÎË
Î·ıËÌÂÚÈÓÔ‡ ·˘ÙÔÂÏ¤Á¯Ô˘ Î·È Ë ÂÍ¿Ú-
ÙËÛË ·fi ÂÈ‰ÈÎfi Î¤ÓÙÚÔ. TÂ¯ÓÈÎ¿ ÚÔ-
‚Ï‹Ì·Ù·.

MÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÓËÛÈ‰›ˆÓ
¶ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·: AÓ ÂÈÙ‡¯ÂÈ Î·È ·Ô‰›‰ÂÈ, ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›-

Ù·È Û˘¯Ófi˜ ·˘ÙÔ¤ÏÂÁ¯Ô˜. H Ú‡ıÌÈÛË
Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Â›Ó·È È‰·ÓÈÎ‹(;)

MÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·: H ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË ËÁ‹ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ÓË-
ÛÈ‰›ˆÓ. AÓ¿ÁÎË ·ÓÔÛÔÎ·Ù·ÛÙ·ÏÙÈÎ‹˜
·ÁˆÁ‹˜.

›Ó·Î·˜ 6.18  ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ¤˜ ÌÔÚÊ¤˜ ıÂÚ·Â›·˜ Ô˘
‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Â˘ÚÂ›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. A·ÈÙÂ›Ù·È Û˘-
¯Ó‹ Â·Ê‹ ÌÂ ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎfi ‰È·‚ËÙÔÏÔÁÈÎfi
Î¤ÓÙÚÔ.

1922 Ins 2 ‹ 3 ‹ 4/¤Ó¤ÛÂÈ˜/24 h

1936 Ins 1 ‹ 2 ÊÔÚ¤˜ + Ins + PZI (2-3 ÂÓ¤ÛÂÈ˜)

1951 SemiLente 2 ÂÓ¤ÛÂÈ˜/24 h

1953 Lente 1 ¤ÓÂÛË/24 h ± Ins

1966 Ins+NPH 2/24 h

1980 Ins/Ins/Ins/UL ‹ NPH (4 ÂÓ¤ÛÂÈ˜ 24h)

1980 AÓÙÏ›Â˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ (iv, sc)

1981 Insulin Pens (ÚˆÙfiÁÔÓÂ˜ Û˘ÛÎÂ˘¤˜)

1985 NÔvopen(s), B-D pens, (ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓÂ˜ Û˘ÛÎÂ˘¤˜) ÎÏ.

Ins=¢È·Ï˘Ù‹ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË Ù·¯Â›·˜ ‰Ú¿ÛÂˆ˜

›Ó·Î·˜ 6.17  IÛÙÔÚÈÎ‹ ÂÍ¤ÏÈÍË Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔ-
ıÂÚ·Â›·˜.

1. Afi ÙÔ ÔÚıfi

2. Afi ÙÔ ÛÙfiÌ·

3. MÂ ·ÂÚÔ˙fiÏ ‰È· ÙÔ˘ ÓÂ‡ÌÔÓÔ˜

4. ¢È·ÚÚÈÓÈÎÒ˜

5. MÂ ÎÔÏÏ‡ÚÈÔ

6. ¢È·‰ÂÚÌÈÎÒ˜ (ÌÂ ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔ)

›Ó·Î·˜ 6.19  O‰Ô› ¯ÔÚ‹ÁËÛË˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ Ô˘ ‰ÔÎÈ-
Ì¿˙ÔÓÙ·È ‹ ‰ÔÎÈÌ¿ÛıËÎ·Ó ·ÓÂÈÙ˘¯Ò˜.

EÓ‰ÔÂÚÈÙÔÓ·˚Î‹ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ 
¶ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·: H ÚÒÙË ‰›Ô‰Ô˜ ·fi ÙÔ ‹·Ú. 
MÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·: OÈ ÏÔÈÌÒÍÂÈ˜, ÔÈ ·ÔÊÚ¿ÍÂÈ˜ Î·ıÂÙ‹-

ÚÔ˜, Ë ·Ó¿ÁÎË Î·ıËÌÂÚÈÓÔ‡ ·˘ÙÔÂ-
Ï¤Á¯Ô˘ Î·È Ë ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÂÈ‰ÈÎfi Î¤-
ÓÙÚÔ.

EÌÊ˘ÙÂ‡ÛÈÌË ·ÓÙÏ›· ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ 
¶ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·: EÏÂ˘ıÂÚ›· ÎÈÓ‹ÛÂˆ˜, ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ë

·ÓÙÏ›· ÂÍˆÙÂÚÈÎ¿. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓ‰Ô-
ÂÚÈÙÔÓ·˚Î‹˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛË˜.

MÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·: OÈ ·ÔÊÚ¿ÍÂÈ˜ Î·ıÂÙ‹ÚˆÓ, Ë ·Ó¿ÁÎË
Î·ıËÌÂÚÈÓÔ‡ ·˘ÙÔÂÏ¤Á¯Ô˘ Î·È Ë ÂÍ¿Ú-
ÙËÛË ·fi ÂÈ‰ÈÎfi Î¤ÓÙÚÔ. TÂ¯ÓÈÎ¿ ÚÔ-
‚Ï‹Ì·Ù·.

MÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÓËÛÈ‰›ˆÓ
¶ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·: AÓ ÂÈÙ‡¯ÂÈ Î·È ·Ô‰›‰ÂÈ, ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›-

Ù·È Û˘¯Ófi˜ ·˘ÙÔ¤ÏÂÁ¯Ô˜. H Ú‡ıÌÈÛË
Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Â›Ó·È È‰·ÓÈÎ‹(;)

MÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·: H ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË ËÁ‹ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ÓË-
ÛÈ‰›ˆÓ. AÓ¿ÁÎË ·ÓÔÛÔÎ·Ù·ÛÙ·ÏÙÈÎ‹˜
·ÁˆÁ‹˜.

›Ó·Î·˜ 6.18  ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ¤˜ ÌÔÚÊ¤˜ ıÂÚ·Â›·˜ Ô˘
‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Â˘ÚÂ›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. A·ÈÙÂ›Ù·È Û˘-
¯Ó‹ Â·Ê‹ ÌÂ ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎfi ‰È·‚ËÙÔÏÔÁÈÎfi
Î¤ÓÙÚÔ.

1922 Ins 2 ‹ 3 ‹ 4/¤Ó¤ÛÂÈ˜/24 h

1936 Ins 1 ‹ 2 ÊÔÚ¤˜ + Ins + PZI (2-3 ÂÓ¤ÛÂÈ˜)

1951 SemiLente 2 ÂÓ¤ÛÂÈ˜/24 h

1953 Lente 1 ¤ÓÂÛË/24 h ± Ins

1966 Ins+NPH 2/24 h

1980 Ins/Ins/Ins/UL ‹ NPH (4 ÂÓ¤ÛÂÈ˜ 24h)

1980 AÓÙÏ›Â˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ (iv, sc)

1981 Insulin Pens (ÚˆÙfiÁÔÓÂ˜ Û˘ÛÎÂ˘¤˜)

1985 NÔvopen(s), B-D pens, (ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓÂ˜ Û˘ÛÎÂ˘¤˜) ÎÏ.

Ins=¢È·Ï˘Ù‹ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË Ù·¯Â›·˜ ‰Ú¿ÛÂˆ˜

›Ó·Î·˜ 6.17  IÛÙÔÚÈÎ‹ ÂÍ¤ÏÈÍË Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔ-
ıÂÚ·Â›·˜.

1. Afi ÙÔ ÔÚıfi

2. Afi ÙÔ ÛÙfiÌ·

3. MÂ ·ÂÚÔ˙fiÏ ‰È· ÙÔ˘ ÓÂ‡ÌÔÓÔ˜

4. ¢È·ÚÚÈÓÈÎÒ˜

5. MÂ ÎÔÏÏ‡ÚÈÔ

6. ¢È·‰ÂÚÌÈÎÒ˜ (ÌÂ ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔ)

›Ó·Î·˜ 6.19  O‰Ô› ¯ÔÚ‹ÁËÛË˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ Ô˘ ‰ÔÎÈ-
Ì¿˙ÔÓÙ·È ‹ ‰ÔÎÈÌ¿ÛıËÎ·Ó ·ÓÂÈÙ˘¯Ò˜.

EÓ‰ÔÂÚÈÙÔÓ·˚Î‹ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ 
¶ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·: H ÚÒÙË ‰›Ô‰Ô˜ ·fi ÙÔ ‹·Ú. 
MÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·: OÈ ÏÔÈÌÒÍÂÈ˜, ÔÈ ·ÔÊÚ¿ÍÂÈ˜ Î·ıÂÙ‹-

ÚÔ˜, Ë ·Ó¿ÁÎË Î·ıËÌÂÚÈÓÔ‡ ·˘ÙÔÂ-
Ï¤Á¯Ô˘ Î·È Ë ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÂÈ‰ÈÎfi Î¤-
ÓÙÚÔ.

EÌÊ˘ÙÂ‡ÛÈÌË ·ÓÙÏ›· ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ 
¶ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·: EÏÂ˘ıÂÚ›· ÎÈÓ‹ÛÂˆ˜, ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ë

·ÓÙÏ›· ÂÍˆÙÂÚÈÎ¿. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓ‰Ô-
ÂÚÈÙÔÓ·˚Î‹˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛË˜.

MÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·: OÈ ·ÔÊÚ¿ÍÂÈ˜ Î·ıÂÙ‹ÚˆÓ, Ë ·Ó¿ÁÎË
Î·ıËÌÂÚÈÓÔ‡ ·˘ÙÔÂÏ¤Á¯Ô˘ Î·È Ë ÂÍ¿Ú-
ÙËÛË ·fi ÂÈ‰ÈÎfi Î¤ÓÙÚÔ. TÂ¯ÓÈÎ¿ ÚÔ-
‚Ï‹Ì·Ù·.

MÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÓËÛÈ‰›ˆÓ
¶ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·: AÓ ÂÈÙ‡¯ÂÈ Î·È ·Ô‰›‰ÂÈ, ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›-

Ù·È Û˘¯Ófi˜ ·˘ÙÔ¤ÏÂÁ¯Ô˜. H Ú‡ıÌÈÛË
Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Â›Ó·È È‰·ÓÈÎ‹(;)

MÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·: H ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË ËÁ‹ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ÓË-
ÛÈ‰›ˆÓ. AÓ¿ÁÎË ·ÓÔÛÔÎ·Ù·ÛÙ·ÏÙÈÎ‹˜
·ÁˆÁ‹˜.

›Ó·Î·˜ 6.18  ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ¤˜ ÌÔÚÊ¤˜ ıÂÚ·Â›·˜ Ô˘
‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Â˘ÚÂ›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. A·ÈÙÂ›Ù·È Û˘-
¯Ó‹ Â·Ê‹ ÌÂ ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎfi ‰È·‚ËÙÔÏÔÁÈÎfi
Î¤ÓÙÚÔ.

1922 Ins 2 ‹ 3 ‹ 4/¤Ó¤ÛÂÈ˜/24 h

1936 Ins 1 ‹ 2 ÊÔÚ¤˜ + Ins + PZI (2-3 ÂÓ¤ÛÂÈ˜)

1951 SemiLente 2 ÂÓ¤ÛÂÈ˜/24 h

1953 Lente 1 ¤ÓÂÛË/24 h ± Ins

1966 Ins+NPH 2/24 h

1980 Ins/Ins/Ins/UL ‹ NPH (4 ÂÓ¤ÛÂÈ˜ 24h)

1980 AÓÙÏ›Â˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ (iv, sc)

1981 Insulin Pens (ÚˆÙfiÁÔÓÂ˜ Û˘ÛÎÂ˘¤˜)

1985 NÔvopen(s), B-D pens, (ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓÂ˜ Û˘ÛÎÂ˘¤˜) ÎÏ.

Ins=¢È·Ï˘Ù‹ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË Ù·¯Â›·˜ ‰Ú¿ÛÂˆ˜

›Ó·Î·˜ 6.17  IÛÙÔÚÈÎ‹ ÂÍ¤ÏÈÍË Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔ-
ıÂÚ·Â›·˜.

1. Afi ÙÔ ÔÚıfi

2. Afi ÙÔ ÛÙfiÌ·

3. MÂ ·ÂÚÔ˙fiÏ ‰È· ÙÔ˘ ÓÂ‡ÌÔÓÔ˜

4. ¢È·ÚÚÈÓÈÎÒ˜

5. MÂ ÎÔÏÏ‡ÚÈÔ

6. ¢È·‰ÂÚÌÈÎÒ˜ (ÌÂ ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔ)

›Ó·Î·˜ 6.19  O‰Ô› ¯ÔÚ‹ÁËÛË˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ Ô˘ ‰ÔÎÈ-
Ì¿˙ÔÓÙ·È ‹ ‰ÔÎÈÌ¿ÛıËÎ·Ó ·ÓÂÈÙ˘¯Ò˜.

EÓ‰ÔÂÚÈÙÔÓ·˚Î‹ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ 
¶ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·: H ÚÒÙË ‰›Ô‰Ô˜ ·fi ÙÔ ‹·Ú. 
MÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·: OÈ ÏÔÈÌÒÍÂÈ˜, ÔÈ ·ÔÊÚ¿ÍÂÈ˜ Î·ıÂÙ‹-

ÚÔ˜, Ë ·Ó¿ÁÎË Î·ıËÌÂÚÈÓÔ‡ ·˘ÙÔÂ-
Ï¤Á¯Ô˘ Î·È Ë ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÂÈ‰ÈÎfi Î¤-
ÓÙÚÔ.

EÌÊ˘ÙÂ‡ÛÈÌË ·ÓÙÏ›· ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ 
¶ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·: EÏÂ˘ıÂÚ›· ÎÈÓ‹ÛÂˆ˜, ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ë

·ÓÙÏ›· ÂÍˆÙÂÚÈÎ¿. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓ‰Ô-
ÂÚÈÙÔÓ·˚Î‹˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛË˜.

MÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·: OÈ ·ÔÊÚ¿ÍÂÈ˜ Î·ıÂÙ‹ÚˆÓ, Ë ·Ó¿ÁÎË
Î·ıËÌÂÚÈÓÔ‡ ·˘ÙÔÂÏ¤Á¯Ô˘ Î·È Ë ÂÍ¿Ú-
ÙËÛË ·fi ÂÈ‰ÈÎfi Î¤ÓÙÚÔ. TÂ¯ÓÈÎ¿ ÚÔ-
‚Ï‹Ì·Ù·.

MÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÓËÛÈ‰›ˆÓ
¶ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·: AÓ ÂÈÙ‡¯ÂÈ Î·È ·Ô‰›‰ÂÈ, ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›-

Ù·È Û˘¯Ófi˜ ·˘ÙÔ¤ÏÂÁ¯Ô˜. H Ú‡ıÌÈÛË
Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Â›Ó·È È‰·ÓÈÎ‹(;)

MÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·: H ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË ËÁ‹ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ÓË-
ÛÈ‰›ˆÓ. AÓ¿ÁÎË ·ÓÔÛÔÎ·Ù·ÛÙ·ÏÙÈÎ‹˜
·ÁˆÁ‹˜.

›Ó·Î·˜ 6.18  ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ¤˜ ÌÔÚÊ¤˜ ıÂÚ·Â›·˜ Ô˘
‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Â˘ÚÂ›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. A·ÈÙÂ›Ù·È Û˘-
¯Ó‹ Â·Ê‹ ÌÂ ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎfi ‰È·‚ËÙÔÏÔÁÈÎfi
Î¤ÓÙÚÔ.

Μεταμόσχευση νησιδίων

Εμφυτεύσιμη αντλία ινσουλίνης

Ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση ινσουλίνης


