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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 
6.2.2.4). Η εσπνεύσιμη ινσουλίνη κυκλοφόρησε αλλά 
δεν ευδοκίμησε και εγκαταλείφθηκε. Πολύ ενδιαφέ-
ρουσα και φιλόδοξη φαίνεται η ιδέα της μετατροπής 
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.
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¯Ó‹ Â·Ê‹ ÌÂ ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎfi ‰È·‚ËÙÔÏÔÁÈÎfi
Î¤ÓÙÚÔ.

πίνακας  6.2.2.2 Iστορική εξέλιξη σχημάτων ινσουλινο-
θεραπείας.
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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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›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‹(;)
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 6.2.3  Aρχές ινσουλινοθεραπείας 
Δ.Θ.Καραμήτσος

Στοιχεία φαρμακοκινητικής της ινσουλίνης

H ενιέμενη ινσουλίνη είναι πυκνό διάλυμα σε εξαμερή 
μορφή. Tα εξαμερή ινσουλίνης στις θέσεις ενέσεως 
πρέπει να διασπαστούν σε μονομερή ή διμερή, ώστε 
να απορροφηθούν.1 Mετά την ένεση γίνεται αρχικά 
σχηματισμός διμερών ινσουλίνης. Aπό αυτά προκύ-
πτουν τελικά τα μονομερή, τα οποία μπορεί να υφί-
στανται μόνο όταν η ινσουλίνη βρίσκεται σε αραιό δι-
άλυμα1 (σχήμα 6.2.3.1). H σύνδεση στους κυτταρικούς 
υποδοχείς ινσουλίνης γίνεται με τη μονομερή μορφή 
ινσουλίνης.2 H φαρμακοκινητική της ινσουλίνης εξαρ-
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τάται από την απορρόφηση, την κατανομή, την πιθανή 
σύνδεση με αντισώματα, αν υπάρχουν, τη σύνδεση με 
τους κυτταρικούς υποδοχείς και τελικά τον καταβολι-
σμό και την απέκκρισή της.3 H εξωγενώς χορηγούμενη 
ινσουλίνη έχει διαφορετική φαρμακοκινητική απ’ ό,τι η 
ενδογενώς εκκρινόμενη, η οποία περνά πρώτα από το 
ήπαρ. Mε το πρώτο πέρασμα από το ήπαρ κατακρατεί-
ται το 50% της ινσουλίνης. H κάθαρση της ινσουλίνης 
συνολικά λαμβάνει χώρα κυρίως στο ήπαρ (80%) και 
στους νεφρούς (20%).3 Aκόμη και η ταχείας δράσης 
ινσουλίνη, που χορηγείται υποδορίως, έχει μεγαλύτε-
ρη διάρκεια δράσης, σε σύγκριση με την ενδογενώς 
παραγόμενη ινσουλίνη.3

Tα ανθρώπινα σκευάσματα ινσουλίνης απορροφώ-
νται ελαφρώς ταχύτερα απ’ ό,τι τα χοίρειας ή βόειας 
προέλευσης.4 Σήμερα, στην Eλλάδα κυκλοφορούν 
μόνο ανθρώπινου τύπου ινσουλίνες και έχουν απο-
συρθεί οι χοίρειες και οι βόειες. Eπίσης κυκλοφορούν 
ανάλογα ινσουλίνης που είναι τροποποιημένα μόρια 
ανθρώπινης. (σχήματα 6.2.3.2 – 6.2.3.6) 

Oι μακράς δράσης ανθρώπινου τύπου ινσουλίνες 
έχουν σχετικά πιο σύντομο χρονοδιάγραμμα δράσης 
απ ό,τι οι αντίστοιχες ζωϊκές ινσουλίνες.4 Η φαρμακο-
κινητική των ινσουλινών φαίνεται στις εικόνες 6.2.3.1, 
6.2.3.2 και στον πίνακα 6.2.3.1.

Tο σημείο της ένεσης έχει σημασία για την ταχύτητα 
απορρόφησής της. H ένεση απορροφάται ταχύτερα 
ύστερα από ένεση στο δέρμα της  κοιλιάς απ’ ό,τι 
στους μηρούς. H απορρόφηση από τους βραχίονες 

είναι καλύτερη απ’ ό,τι από  τους μηρούς, αλλά λίγο 
βραδύτερη σε σύγκριση με την απορρόφηση από την 
κοιλιά.5 Ωστόσο, και στην κοιλιά υπάρχουν περιοχές με 
διαφορές στην απορρόφηση. Έτσι, από περιοχές υψη-
λότερες του ομφαλού η απορρόφηση είναι ταχύτερη 
απ’ ό,τι από περιοχές κάτω από τον ομφαλό.6 Η τεχνική 
της ένεσης φαίνεται στην εικόνα 6.2.3.3.

H θεραπεία του διαβήτη με υποδόριες ενέσεις 
ινσουλίνης διαφέρει πολύ από το να είναι η ιδανική 
θεραπεία. Eκτός του ότι η φυσιολογικά εκκρινόμενη ιν-
σουλίνη περνάει πρώτα από το ήπαρ, πράγμα που δεν 
συμβαίνει με την υποδόρια ένεση, υπάρχει και μετα-
βλητότητα στον βαθμό της απορρόφησης της ινσουλί-
νης από τα σημεία των ενέσεων. Έτσι, η απορρόφηση 
της ινσουλίνης ποικίλλει εξαιρετικά, τόσο στο ίδιο 
άτομο όσο και από άτομο σε άτομο. H διακύμανση 
της απορρόφησης στο ίδιο άτομο μπορεί να υπερβαί-
νει και το 35%.5 Oι διαφορές στην απορρόφηση της 
ινσουλίνης, από ένεση σε ένεση, έχουν κυρίως σχέση 
με την τοπική κυκλοφορία του αίματος.7 Oι μακράς 
δράσης ινσουλίνες έχουν συνήθως πιο απρόβλε-
πτη απορρόφηση απ’ ό,τι οι ταχείας δράσης. Η ΝΡΗ 
έχει μεγαλύτερη μεταβλητότητα απ’ ό,τι τα ανάλογα 
Glargine και Detemir.

H ταχείας δράσης ινσουλίνη χορηγούμενη υποδορί-
ως  έχει μεταβλητότητα στην απορρόφηση 10-20%. Γι’ 
αυτό και σε δυσρύθμιστους ή σε απορρυθμισμένους 
ασθενείς είναι σκόπιμο να περιλαμβάνεται στο θερα-
πευτικό σχήμα ταχείας δράσης ανθρώπινη ινσουλίνη 

σχήμα 6.2.3.1  Διάσταση ινσουλινών μετά την υποδόρια χορήγηση. τα αρχικά εξαμερή μετατρέπονται σε διμερή και 
μονομερή. η διάσπαση των εξαμερών της ινσουλίνης Lispro γίνεται ταχύτερα από ό,τι συμβαίνει με την ανθρώπινου τύπου 
ταχείας δράσης ινσουλίνη.
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σχήμα 6.2.3.2 το μόριο της ινσουλίνης Lispro. Στις θέσεις 
�� και �� γίνεται αντιμετάθεση της λυσίνης με την προλίνη

σχήμα 6.2.3.3 το μόριο της ινσουλίνης αspart. Στη θέση �� 
της β-αλυσίδας φεύγει η προλίνη και αντικαθίσταται από 
ασπαρτικό οξύ.

σχήμα 6.2.3.4 το μόριο της ινσουλίνης Glulisine. Στη 
θέση � της β-αλυσίδας , μπαίνει λυσίνη και στη θέση �� 
γλουταμινικό οξύ.

σχήμα 6.2.3.5 το μόριο της ινσουλίνης Glargine. 
Προστίθενται δύο μόρια αργινίνης στο τέλος της β-αλυσίδας 
και γίνεται μία αντικατάσταση στη θέση �1 της α-αλυσίδας 
με ασπαραγίνη.

σχήμα 6.2.3.6 το μόριο της ινσουλίνης detemir. Στη θέση 
β-�0 βρίσκεται μυριστικό οξύ.
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που έχει μικρή μεταβλητότητα απορρόφησης και 
αρκετή διάρκεια δράσης.  H απορρόφηση της ινσουλί-
νης Lispro, Aspart, Glulisine που είναι ανάλογα ινσου-
λίνης ταχείας δράσης, γίνεται ταχύτερα, γι’ αυτό και 
χορηγούνται αμέσως πριν από το φαγητό.8 H διάρκεια 
δράσης τους όμως είναι σαφώς μικρότερη απ’ ό,τι 
συμβαίνει με την ταχείας δράσης ανθρώπινου τύπου 
ινσουλίνη και, κατά συνέπεια, χρειάζεται προσοχή 
στην κάλυψη των ωρών του 24ώρου από ενδιάμεσης 
διάρκειας ή μακράς δράσης ινσουλίνη. Για καλή ρύθμι-
ση με ινσουλίνη Lispro και NPH απαιτούνται συνήθως 
5 ενέσεις το 24ωρο (τρεις Lispro και δύο NPH), τακτική 
που λίγοι ασθενείς αποδέχονται. Σύμφωνα με πρό-
σφατη εργασία, η ανάμειξη ινσουλίνης Lispro και NPH 
είναι δυνατή χωρίς να χάνονται οι φαρμακοκινητικές 
ιδιότητες της πρώτης.9 Mε σκοπό την καλύτερη κάλυ-
ψη των αναγκών σε ινσουλίνη δοκιμάζονται ανάλογα 
ινσουλίνης μακράς δράσης, που έχουν μικρότερες αιχ-
μές απορρόφησης και καλύτερη κάλυψη του 24ώρου 
με καλύτερες πρωϊνές τιμές σακχάρου, χωρίς συχνότε-
ρες νυχτερινές υπογλυκαιμίες.10

H υποδόρια απορρόφηση μπορεί να επηρεαστεί 
από διάφορους παράγοντες:

• Γίνεται ταχύτερη με τη θέρμανση,11 το μασάζ 12 και 
την άσκηση του μέλους στο οποίο γίνεται η ένεση.13

• Γίνεται βραδύτερη με την ψύξη,11 την υπογλυκαι-
μία,14 λόγω της περιφερικής αγγειοσύσπασης και όταν 
η ένεση γίνεται σε λιποϋπερτροφικές περιοχές15 και σε 
περιοχή που υπάρχει οίδημα.16

• H δράση της ινσουλίνης διαρκεί περισσότερο, όταν 
η δόση είναι μεγάλη.11

• Tο κάπνισμα τσιγάρων έχει περιγραφεί ότι επιβρα-
δύνει την απορρόφηση ινσουλίνης.17

Eκπαίδευση στην ινσουλινοθεραπεία

H εκπαίδευση στην ινσουλινοθεραπεία έχει ιδιαίτερη 
σημασία, πριν να ξεκινήσει ένας νέος ασθενής θερα-
πεία με ινσουλίνη. O γιατρός οφείλει να του διδάξει 
ορισμένα θέματα όπως:

• τεχνικές ενέσεως ινσουλίνης,
• χρόνος για ενέσεις και γεύματα,
• αναγνώριση και αντιμετώπιση της υπογλυκαιμίας,
• αυτοέλεγχος των επιπέδων γλυκόζης,
• στόχοι του γλυκαιμικού ελέγχου,
• προσαρμογή, των δόσεων ινσουλίνης ανάλογα με   

      τις εξετάσεις αίματος,
• αντιμετώπιση του διαβήτη σε μέρες ασθένειας,
• ρόλος της φυσικής άσκησης, κ.λπ.18

Παλαιότερα οι ενέσεις ινσουλίνης γίνονταν με σύ-
ριγγες. Σήμερα οι περισσότεροι ασθενείς κάνουν τις 
ενέσεις ινσουλίνης με τη χρήση διαφόρων μικροσυ-
σκευών τύπου “στυλό” (insulin pens), που είναι πρακτι-

κές μικροσυσκευές και διευκολύνουν την αυτοχορήγη-
ση ινσουλίνης και έχουν κερδίσει τη γενική προτίμηση 
(98%).19

H εξατομίκευση της δοσολογίας ινσουλίνης βασί-
ζεται στον αυτοέλεγχο της γλυκόζης αίματος και στη 
δυνατότητα των ασθενών να τροποποιούν τις δόσεις 
ινσουλίνης, σύμφωνα με τις παρασχεθείσες οδηγίες.20

Έναρξη ινσουλινοθεραπείας

O ασθενής είναι προτιμότερο να ξεκινήσει την αγωγή 
με ινσουλίνη ως εξωτερικός ασθενής και, κατ’ εξαίρεση 
μόνο, ως νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο. Tην τακτική 
αυτή πρώτος εφήρμοσε ο Joslin,21 αλλά δεν βρήκε 
πολλούς μιμητές. Έχει λίγα χρόνια που συγγραφείς 
κλασικών βιβλίων άρχισαν να προτείνουν την παραπά-
νω τακτική. Ωστόσο, ακόμη και σήμερα, διαβητολόγοι, 
σε ορισμένα κέντρα, προτιμούν να νοσηλεύουν τους 
ασθενείς τις πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομά-
δας.22 Tην ίδια δε τεχνική εφαρμόζουν και στο γνωστό 
διαβητολογικό τμήμα της Kοπεγχάγης Steno που έχει 
παρακολουθήσει ο γράφων. Κατά τη νοσηλεία τους 
οι ασθενείς μαθαίνουν πολλά για τον διαβήτη και την 
αγωγή με ινσουλίνη από ειδικούς εκπαιδευτές. Aυτή 
η τακτική απαιτεί ελεύθερα νοσοκομειακά κρεβάτια, 
επιπλέον χρήματα για το όλο σύστημα και, επιπροσθέ-
τως, κοστίζει την απώλεια εργάσιμων ημερών για τους 
ασθενείς. Yπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 
και στις δύο τακτικές. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθή-
κες νοσηλείας στα περισσότερα ελληνικά νοσοκομεία, 
ο γράφων έχει τη γνώμη ότι η εισαγωγή ασθενούς σε 
νοσοκομείο για έναρξη ινσουλίνης πρέπει να είναι η 
εξαίρεση.

Eιδικοί παράγοντες επηρεάζουν την επιλογή του 
σκευάσματος ινσουλίνης. Aυτοί είναι η ηλικία, το επάγ-
γελμα, οι διαιτητικές συνήθειες, τα ταξίδια, η συνήθεια 
φυσικής άσκησης, επίπονα χόμπυ, κάποιες αναπηρίες, 
η ύπαρξη διαβητικών επιπλοκών, συνοδά νοσήματα 
και η προτίμηση του ασθενούς για κάποιο σκεύασμα 
ινσουλίνης, όταν έχει τη σχετική εμπειρία.

Tο σχήμα χορήγησης της ινσουλίνης πρέπει να δια-
μορφωθεί με βάση τις ανάγκες του ασθενούς, ο οποί-
ος πρέπει να το αποδεχθεί αναγνωρίζοντας το όφελος 
που θα αποκομίσει από αυτό. O καλά ενημερωμένος 
ασθενής είναι ο «καλός ασθενής» που θα εφαρμόσει 
με επιτυχία τη θεραπεία. Ο αριθμός των ενέσεων που 
θα γίνονται κάθε 24ωρο αναγκαστικά εξαρτάται και 
από τη συμφωνία και αποδοχή του ασθενούς. Πολλές 
φορές αναγκαζόμαστε να αρχίσουμε ινσουλινοθερα-
πεία με ένα λιγότερο επιθετικό σχήμα και αργότερα, 
όταν ο ασθενής αντιληφθεί ότι η θεραπεία αυτή δεν 
είναι τόσο ενοχλητική όσο τη φανταζόταν, επιλέγουμε 
το καταλληλότερο σχήμα.
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Στόχος του γλυκαιμικού ελέγχου

O στόχος του γλυκαιμικού ελέγχου ποικίλλει ανάλογα 
με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του ασθενούς, 
όμως μπορεί να λεχθεί ότι στις περισσότερες περιπτώ-
σεις διαμορφώνονται οι εξής στόχοι:

•  Πριν από τα γεύματα σάκχαρο 80-140 mg/dl (κατ’ 
εξαίρεση 160 mg/dl) και πριν από τον ύπνο 140-180 
mg/dl.

•  Σε περιπτώσεις ανεπίγνωστης υπογλυκαιμίας 
οι στόχοι του γλυκαιμικού ελέγχου πρέπει να είναι 
υψηλότεροι, για λόγους ασφάλειας, πράγμα το οποίο 
σημαίνει 20-40 mg/dl υψηλότερα.

•  Eπίσης, στους ασθενείς με διαβητική αμφιβλη-
στροειδοπάθεια, οι στόχοι του γλυκαιμικού ελέγχου 
πρέπει να είναι αρχικά υψηλότεροι, ώστε να αποφεύ-
γεται ταχεία εξέλιξη της αμφιβληστροειδοπάθειας που 
ενδέχεται να είναι επακόλουθο της ταχείας ομαλοποί-
ησης του μεταβολισμού της γλυκόζης (βλ. Kεφ. 8.2). Σε 
αυτές τις περιπτώσεις καταβάλλεται φροντίδα για τη 
βελτίωση του ελέγχου του διαβήτη, βήμα προς βήμα, 
σε μια περίοδο μερικών μηνών.

Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει μια απαραίτητη 
διευκρίνιση. Oι στόχοι ρύθμισης του διαβήτη δεν 
αποτελούν ταυτόχρονα και κριτήρια της ρύθμισής του. 
Tα κριτήρια ρύθμισης είναι συνήθως αυστηρότερα και 
πλησιάζουν πολύ τα φυσιολογικά όρια διακύμανσης 
της γλυκόζης στο αίμα. Δεν είναι δυνατόν, όμως, τα 
απόλυτα κριτήρια φυσιολογικής (άριστης) ρύθμισης 
να αποτελούν στόχο ρύθμισης, γιατί τότε οι ασθενείς 
θα εμφάνιζαν συχνές και έντονες υπογλυκαιμίες. Oι 
προτεινόμενοι από τον Hirsh και συν. στόχοι ρύθμισης 
εμφανίζονται στον πίνακα 6.2.3.2.20

Οι στόχοι γλυκαιμικού ελέγχου με κριτήριο τις τιμές 
γλυκόζης στο αίμα είναι απαραίτητοι για να γίνονται 
οι διάφορες προσαρμογές των δόσεων ινσουλίνης. 
Ο στόχος ως προς τη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη 
(HbA1c) είναι για επιβεβαίωση της επιτυχίας ή της 
αποτυχίας στην επιδίωξη γιατρού και ασθενούς. Οι 
τιμές της HbA1c δεν βοηθούν στη ρύθμιση, αλλά μας 
κινητοποιούν –γιατρό και ασθενή- για περισσότερη 
προσπάθεια. Γενικά αποδεκτός στόχος είναι η τιμή της 
HbA1c να μην υπερβαίνει το 7%.

Δόση έναρξης ινσουλίνης

ΣΔ τύπου 1: Σε σοβαρά κετωτικούς ασθενείς γίνεται iv 
χορήγηση ανθρώπινης ινσουλίνης ταχείας δράσης σε 
δόση 6-8 u την ώρα για μία ή δύο ημέρες. Σε μετρί-
ως κετωτικούς διαβητικούς τύπου 1 είναι δυνατόν 
να χορηγηθεί ταχείας δράσης ινσουλίνη σε 4 δόσεις 
το 24ωρο για δύο ημέρες. Mετά γίνεται έναρξη του 
χρόνιου σχήματος ινσουλίνης, το οποίο συνιστάται σε 

αυτούς τους ασθενείς καθ’ ότι είναι το πλέον προσο-
μοιάζον προς τη φυσιολογία της έκκρισης ινσουλίνης 
και είναι σχήμα τεσσάρων ενέσεων το 24ωρο (τρεις 
ενέσεις ταχείας δράσης και μία ένεση μακράς δράσης 
που χορηγείται προ του ύπνου).23

Συνήθως για λόγους μεγαλύτερης ασφάλειας καθο-
ρίζεται έναρξη των δόσεων που συνολικά δεν υπερ-
βαίνει  τις 0,4-0,5 u/Kg σωματικού βάρους. Mια πιο 
συντηρητική τακτική είναι να δοθούν 20-25 u/24ωρο 
ως δόση έναρξης. H δόση της ινσουλίνης μπορεί να 
αλλάξει ανάλογα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων 
σακχάρου στο αίμα.

ΣΔ τύπου 2: H δόση έναρξης (το 24ωρο) της ινσου-
λίνης μπορεί αδρά να υπολογιστεί από το σάκχαρο 
νηστείας, με τους παχύτερους ασθενείς να απαιτούν 
μεγαλύτερες δόσεις, λόγω της αντίστασης των ιστών 
στην ινσουλίνη. Στους περισσότερους ασθενείς δεν 
υπάρχει ανάγκη για δόση εφόδου, η οποία με την πα-
ρουσία των σουλφονυλουριών μπορεί να προκαλέσει 
υπογλυκαιμία. Eίναι δυνατόν να δοθεί με ασφάλεια, ιν-
σουλίνη 0,5 u/Kg σωματικού βάρους, ως αρχική δόση 
24ώρου. Γενικά, αν το σάκχαρο νηστείας πέσει κάτω 
από 120 mg, τις πρώτες ημέρες, η δόση της ινσουλίνης 
πρέπει να ελαττωθεί. Για τις πρώτες δύο εβδομάδες 
αυτό το όριο μπορεί να είναι 120-160 mg σε περιπτώ-
σεις ασθενών που είχαν πολύ υψηλό σάκχαρο αίματος 
πριν από την έναρξη ινσουλίνης.

Pύθμιση της δόσης ινσουλίνης ανάλογα με τη γλυκόζη 
αίματος

O ασθενής πρέπει να είναι εκπαιδευμένος, ώστε να 
μπορεί να αποφασίσει αύξηση της δόσης της ινσουλί-
νης, αν οι τιμές του σακχάρου νηστείας είναι μεγαλύ-
τερες από 160 mg/dl. Aυτή η αύξηση πρέπει να είναι 
2-4 μονάδες για την υπεύθυνη δόση, αυτή δηλαδή 
που δρούσε κατά τη στιγμή που η γλυκόζη μετρήθηκε 
και βρέθηκε αυξημένη. Για τους παχύσαρκους ασθε-
νείς αυτή η αύξηση πρέπει να είναι μεγαλύτερη, π.χ. 
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ÂÈÎfiÓ· 6.10 H Ê·ÚÌ·ÎÔÎÈÓËÙÈÎ‹ ÙˆÓ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÒÓ ÙÔ˘ Ê·ÚÌ·ÎÂ˘ÙÈÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘ Novo Nordisk (·fi ¤ÓÙ˘Ô ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜).

εκόνα 6.2.3.3 Φαίνεται η τεχνική της ένεσης με συγκράτηση 
του δέρματος σε πτυχή.
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πίνακας 6.2.3.1. Σκευάσματα ινσουλίνης, ονομασίες  και φαρμακοκινητικά χαρακτηριστικά τους.

Σκευάσματα ινσουλίνης Έναρξη
ώρες

Μέγιστη
δράση 

Διάρκεια
 ώρες

Ταχείας δράσης ανάλογα    

Insulin aspart (Νovorapid) 0,1�-0,�� 1-� �-�

Insulin glulisine (Apidra) 0,�� 0,�-1,� �,�

Insulin lispro (Humalog) 0,��-0,� 0,�-�,� �-�,�

Ταχείας δράσης ανθρώπινη    

Actrapid, Humulin Regular 0,�-1 1-� �-10

Ενδιάμεσης δράσης ανθρώπινη    

NPH (Protaphane, Humulin NPH) 1-� �-1� 1�-��

Μακράς δράσης ανθρώπινη*, **

Ultratard,  Ultralente � �-1� ��

Μακράς δράσης ανάλογα    

Insulin detemir (Levemir) 0,�-� �-� Έως  ��

Insulin glargine (Lantus) 1,1 �-�0 Έως ��

Μείγματα ανθρώπινης ινσουλίνης    

NPH/ταχεία ινσ. �0/�0 or �0/�0
Mixtard �0, �0, & Humulin M� 

0,� 1,�-1� Έως ��

Μείγματα αναλόγων ινσουλίνης    

aspart/ΝΡη* �0/�0 Novomix 0,1�-0.�� 1-� περίπου ��

lispro/ΝΡη* ��/�� 0,��-0,�  � περίπου ��

lispro /ΝΡη* �0/�0 0,��-0,� 0,�-1,� περίπου ��

Εισπνεύσιμη ινσουλίνη *** 0,1�-0,�� 0,�-1,� περίπου �

* σε μορφή αναλόγου ινσουλίνης, ** δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα μετά το �00�, *** αποσύρθηκε το �00�.

4-6 μονάδες για υπέρβαρους ασθενείς με σωματικό 
βάρος πάνω από 40%του ιδανικού βάρους. H δόση 
της ινσουλίνης πρέπει να ελαττωθεί, όταν συμβαίνει 
υπογλυκαιμία χωρίς κάποιο προφανή λόγο (χαμένα 
γεύματα, μυϊκή άσκηση, παράταση ώρας έναρξης 
ύπνου κ.λπ.).

Yπάρχουν δύο τρόποι να ρυθμίσει ο ασθενής τη 
δόση της ινσουλίνης.

O πιο συνηθισμένος τρόπος είναι ο “προληπτικός”. 
Για παράδειγμα, αυξάνουμε την επόμενη ημέρα την 
πρωϊνή δόση ινσουλίνης, αν το σάκχαρο αίματος πριν 
από το μεσημεριανό φαγητό είναι αυξημένο.

O λιγότερο συνηθισμένος τρόπος είναι ο “κατασταλ-
τικός”, στον οποίο ρυθμίζουμε τη δόση της ταχείας 
ινσουλίνης κατά τη στιγμή της εξέτασης του σακχάρου 
στο αίμα. Aυτή η δοσολογία δεν είναι μόνιμη, αλλά 
αποφασίζεται από τον ασθενή όταν κάνει την ένεση, 
με βάση έναν εξατομικευμένο αλγόριθμο τον οποίο 

συμβουλεύεται κάθε φορά που μετράει γλυκόζη 
αίματος (π.χ. αν το σάκχαρο είναι 60-80 mg/dl βάλε 6 
u, αν 81-120 mg/dl βάλε 7 u, αν 121-160 mg/dl βάλε 8 
u, κ.ο.κ.). Aν η τιμή της γλυκόζης είναι πολύ αυξημένη, 
εκτός από την αύξηση της δόσης της ώρας εκείνης, 
μπορεί να γίνει και καθυστέρηση της λήψης τροφής 
για 30-60 λεπτά πέραν του καθιερωμένου ημιώρου. 
Πάντως ποτέ δεν πρέπει να παραλείπεται η λήψη τρο-

¶ÚÔ Ê·ÁËÙÔ‡ 70-105 70-130

1 ÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙÔ Ê·ÁËÙfi 100-160 100-180

2 ÒÚÂ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ê·ÁËÙfi 80-120 80-150

02.00-04.00 70-100 70-120

›Ó·Î·˜ 6.21  OÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ú‡ıÌÈÛË˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ÙÈÌ¤˜ ÁÏ˘-
Îfi˙Ë˜ ·›Ì·ÙÔ˜ Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ÁÈ· ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈËÌ¤ÓË ıÂ-
Ú·Â›· ÛÂ ÓÂ·Ú¿ Î·Ù¿ Ù· ÏÔÈ¿ ˘ÁÈ‹ ¿ÙÔÌ·.20

I‰·ÓÈÎÔ› AÔ‰ÂÎÙÔ›
mg/dl mg/dl

ÂÈÎfiÓ· 6.12  ∏ Ê·ÚÌ·ÎÔÎÈÓËÙÈÎ‹ ÙˆÓ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÒÓ ÙÔ˘ Ê·ÚÌ·ÎÂ˘ÙÈÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘ º·ÚÌ·Û¤Ú‚-Lilly (·fi ¤ÓÙ˘Ô ÙË˜ ÂÙ·È-
Ú›·˜).

Û¯‹Ì· 6.14  ™¯‹Ì·Ù· ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›·˜ ÛÂ Û¯ËÌ·ÙÈÎ‹
·Ú¿ÛÙ·ÛË. ¶·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È ·‰ÚÒ˜ Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰Ú¿ÛË˜
ÙˆÓ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÒÓ. ªÂ ‚¤ÏÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ¯ÔÚ‹-
ÁËÛË˜ ÙË˜ ¤ÓÂÛË˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜. ™Ù· ÛËÌÂ›· Ô˘ Û˘Ì›-
ÙÔ˘Ó ‰‡Ô Î·Ì‡ÏÂ˜ Ë ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÒÓ Â›Ó·È ·-
ıÚÔÈÛÙÈÎ‹.

2 ÂÓ¤ÛÂÈ˜ NPH

2 ÂÓ¤ÛÂÈ˜ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ 
Ù·¯Â›·˜ & NPH

™ÙÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ Û¯‹Ì·
ÚÔÛı‹ÎË Ù·¯Â›·˜ 
ÈÓÛ. ÙÔ ÌÂÛËÌ¤ÚÈ

™ÙÔ Û¯‹Ì· 2 ÂÓÒÛÂˆÓ
Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜
ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÂ NPH 
ÛÙÈ˜ 24

™¯‹Ì· 4 ÂÓÒÛÂˆÓ. 
∆·¯Â›· ÈÓÛ. ÚÔ ÙˆÓ
ÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È NPH ÈÓÛ.
ÚÔ ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘

8 814 20 24

flÚÂ˜ 24ÒÚÔ˘

πίνακας 6.2.3.2 Oι στόχοι ρύθμισης για τις τιμές γλυκόζης 
αίματος κατάλληλοι για εντατικοποιημένη θεραπεία σε 
νεαρά κατά τα λοιπά υγιή άτομα.�0
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φής. Γενικά η λήψη τροφής δεν πρέπει να παραλείπε-
ται ούτε να μειώνεται με τη σκέψη ότι αυτή η επιλογή 
θα βοηθήσει  στην πτώση αυξημένης τιμής γλυκόζης, 
γιατί όταν γίνεται οδηγεί συνήθως σε υπογλυκαιμία.

Γενικός κανόνας που ακολουθούμε, επίσης, είναι ότι 
δεν αυξάνεται η δοσολογία της ινσουλίνης, αν ο ασθε-
νής είχε πρόσφατα υπογλυκαιμίες.

Aρκετοί ασθενείς με ΣΔ τύπου 1 εμφανίζουν μεγάλη 
μεταβλητότητα στις τιμές αυτοελέγχου της γλυκόζης 
στο αίμα. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνιστούμε μεγαλύ-
τερη συμμόρφωση στο πρόγραμμα διατροφής, ελέγ-
χουμε τα σημεία των ενέσεων για λιποϋπερτροφία, 
συνιστούμε κυκλική πορεία στην καθημερινή αλλαγή 
θέσης της ένεσης στην κοιλιά και σταθερότερο ωρά-
ριο ενέσεων, γευμάτων και ύπνου και αναζητούμε πι-
θανούς παράγοντες αστάθειας του διαβήτη (βλ. 6.2.8).

Ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 , συνήθως ηλικίας άνω των 
70 ετών που εμφανίζουν μεγάλες αυξομειώσεις στα 
αποτελέσματα του αυτοελέγχου πρέπει να ελεγχθούν 
για  λάθη σοβαρά με τα οποία παραβιάζουν βασικές 
αρχές της ινσουλινοθεραπείας. Πολλά από τα λάθη 
αυτά ενδέχεται να οφείλονται σε διαταραχές μνήμης.

Aυτοέλεγχος γλυκόζης αίματος

H συχνότητα και ο χρόνος αυτοελέγχου της γλυκόζης 
του αίματος με ατομικό μετρητή (σακχαρόμετρο) 
ποικίλλει από κέντρο σε κέντρο και από ασθενή 
σε ασθενή. Yπάρχουν κέντρα πολύ απαιτητικά που 
ζητούν π.χ. 3-6 ελέγχους κάθε μέρα και άλλα κέντρα 
λιγότερο απαιτητικά που ζητούν π.χ. 3-4 ελέγχους μία 
ή δύο μέρες κάθε εβδομάδα.24

Tο κόστος, η ψυχολογική επίπτωση των αιματολο-
γικών ελέγχων, η προσωπικότητα και η συμπεριφορά 
του ασθενούς, ειδικά προβλήματα και καταστάσεις 
επηρεάζουν την τακτική των εξετάσεων σακχάρου του 
αίματος που ζητούμε από τους ασθενείς. Για παράδειγ-
μα, πιο πολλές μετρήσεις απαιτούνται σε περιπτώσεις 
ανεπίγνωστης υπογλυκαιμίας και κύησης. O αυτοέ-
λεγχος σακχάρου αίματος κατ’ οίκον είναι ανάγκη να 
εφαρμόζεται από τους ασθενείς με ΣΔ τύπου 1. Δεν 
θεωρείται απαραίτητο να γίνεται στους ασθενείς με ΣΔ 
τύπου 2. Η αποτελεσματικότητα του αυτοελέγχου της 
γλυκόζης του αίματος σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 έχει 
αμφισβητηθεί σε σχετική εργασία και δεν συνιστάται 
από όλους τους συγγραφείς.25

Αναλυτικότερη παρουσίαση του αυτοελέγχου της 
γλυκόζης στο αίμα παρουσιάζεται στο ειδικό κεφά-
λαιο.

Σχήματα ινσουλινοθεραπείας

Eίναι σύνηθες να διακρίνονται τα σχήματα ινσουλι-
νοθεραπείας σε συμβατικά και εντατικοποιημένα. 

Tα σχήματα με τρεις ή τέσσερις ενέσεις ινσουλίνης/
24ωρο και η συνεχής υποδόρια έγχυση ινσουλίνης 
(CSII) αναφέρονται συνήθως ως εντατικοποιημένα 
σχήματα. Στην πράξη πρέπει να τονιστεί ότι εκτός 
από τον αριθμό των ενέσεων, πολλά άλλα στοιχεία 
χαρακτηρίζουν την εντατικοποιημένη ινσουλινοθε-
ραπεία (γλυκαιμικοί στόχοι, συχνότητα αυτοελέγχου 
της γλυκόζης αίματος, εκπαίδευση του ασθενούς και η 
αποφασιστικότητά του να ασχοληθεί με τον διαβήτη 
του) (βλ. Κεφ. 6.2.4 και 6.2.5).

Mία δόση ινσουλίνης μακράς ή μέσης δράσης μπο-
ρεί να είναι μερικές φορές αρκετή για ηλικιωμένους 
διαβητικούς, δεν είναι όμως ο κανόνας. Aυτή η δόση 
μπορεί να χορηγηθεί το πρωί ή πριν από τον ύπνο, 
ειδικά αν πρόκειται για μακράς δράσης ινσουλίνη. Αν 
τα άτομα έχουν ακόμη κάποια ενδογενή παραγωγή 
ινσουλίνης, μπορεί να γίνει συνδυασμένη αγωγή μιας 
ένεσης μακράς δράσης ινσουλίνης με υπογλυκαιμικά 
δισκία.  Αυτή η τακτική μπορεί να είναι χρήσιμη σε 
ορισμένους διαβητικούς ασθενείς που είναι δύσκολο 
–για πρακτικούς λόγους- να κάνουν δύο ενέσεις την 
ημέρα. Συνολικά ως σχήμα είναι πιο δαπανηρό απ’ 
ό,τι η χορήγηση μόνο ινσουλίνης και αποδίδει συνή-
θως μόνο για ένα ή δύο χρόνια. Σύμφωνα με κλινικές 
παρατηρήσεις του συγγραφέα, ο συνδυασμός υπο-
γλυκαιμικών δισκίων και ινσουλίνης, όταν τα χρόνια 
του διαβήτη είναι πάνω από δώδεκα, συνήθως δεν 
αποδίδει.

¶ÚÔ Ê·ÁËÙÔ‡ 70-105 70-130

1 ÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙÔ Ê·ÁËÙfi 100-160 100-180

2 ÒÚÂ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ê·ÁËÙfi 80-120 80-150

02.00-04.00 70-100 70-120

›Ó·Î·˜ 6.21  OÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ú‡ıÌÈÛË˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ÙÈÌ¤˜ ÁÏ˘-
Îfi˙Ë˜ ·›Ì·ÙÔ˜ Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ÁÈ· ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈËÌ¤ÓË ıÂ-
Ú·Â›· ÛÂ ÓÂ·Ú¿ Î·Ù¿ Ù· ÏÔÈ¿ ˘ÁÈ‹ ¿ÙÔÌ·.20

I‰·ÓÈÎÔ› AÔ‰ÂÎÙÔ›
mg/dl mg/dl

ÂÈÎfiÓ· 6.12  ∏ Ê·ÚÌ·ÎÔÎÈÓËÙÈÎ‹ ÙˆÓ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÒÓ ÙÔ˘ Ê·ÚÌ·ÎÂ˘ÙÈÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘ º·ÚÌ·Û¤Ú‚-Lilly (·fi ¤ÓÙ˘Ô ÙË˜ ÂÙ·È-
Ú›·˜).

Û¯‹Ì· 6.14  ™¯‹Ì·Ù· ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›·˜ ÛÂ Û¯ËÌ·ÙÈÎ‹
·Ú¿ÛÙ·ÛË. ¶·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È ·‰ÚÒ˜ Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰Ú¿ÛË˜
ÙˆÓ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÒÓ. ªÂ ‚¤ÏÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ¯ÔÚ‹-
ÁËÛË˜ ÙË˜ ¤ÓÂÛË˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜. ™Ù· ÛËÌÂ›· Ô˘ Û˘Ì›-
ÙÔ˘Ó ‰‡Ô Î·Ì‡ÏÂ˜ Ë ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÒÓ Â›Ó·È ·-
ıÚÔÈÛÙÈÎ‹.

2 ÂÓ¤ÛÂÈ˜ NPH

2 ÂÓ¤ÛÂÈ˜ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ 
Ù·¯Â›·˜ & NPH

™ÙÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ Û¯‹Ì·
ÚÔÛı‹ÎË Ù·¯Â›·˜ 
ÈÓÛ. ÙÔ ÌÂÛËÌ¤ÚÈ

™ÙÔ Û¯‹Ì· 2 ÂÓÒÛÂˆÓ
Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜
ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÂ NPH 
ÛÙÈ˜ 24

™¯‹Ì· 4 ÂÓÒÛÂˆÓ. 
∆·¯Â›· ÈÓÛ. ÚÔ ÙˆÓ
ÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È NPH ÈÓÛ.
ÚÔ ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘

8 814 20 24

flÚÂ˜ 24ÒÚÔ˘

εικόνα 6.2.3.2  Σχήματα ινσουλινοθεραπείας σε σχηματική 
παράσταση. Παριστάνεται αδρώς η διάρκεια δράσης των 
ινσουλινών. Με βέλος σημειώνεται ο χρόνος χορήγησης 
της ένεσης ινσουλίνης. Στα σημεία που συμπίπτουν δύο 
καμπύλες. η δράση των ινσουλινών είναι αθροιστική.



Κεφάλαιο � - Θεραπεία του Σακχαρώδη Διαβήτη • �0�

Δύο δόσεις ινσουλίνης το 24ωρο ήταν και ίσως 
ακόμη εξακολουθεί να είναι το πιο συχνά χρησιμοποι-
ούμενο σχήμα ινσουλινοθεραπείας. Προτιμούμε τα 
μείγματα ινσουλίνης ταχείας και ενδιάμεσης δράσης 
για να ελέγξουμε καλύτερα τη γλυκόζη μετά τα γεύ-
ματα. Λεπτόσωμοι και έντονα εργαζόμενοι ασθενείς, 
π.χ. αγρότες χειρωνακτικά εργαζόμενοι, κτίστες, κ.λπ. 
δεν είναι κατάλληλοι για ταχείας δράσης ινσουλίνη, 
επειδή είναι επιρρεπείς σε υπογλυκαιμία. Oι περισσό-
τεροι  ασθενείς στην Eλλάδα ακολουθούν σχήματα 
δύο ενέσεων μείγματος ινσουλίνης. Στους δύσκολους 
ασθενείς προτιμούμε να αναμειγνύουμε την ινσουλίνη 
στις επιθυμητές αναλογίες πριν από την ένεση, επειδή 
αυτό προσφέρει περισσότερη ευελιξία. Tο ίδιο γίνεται 
και στα μικρά παιδιά που κάνουν γενικά μικρές δόσεις. 
Mάλιστα στις μικρές δόσεις μπορεί να δημιουργηθεί 
πρόβλημα από τη διαρροή της ενιεμένης ινσουλίνης 
στο δέρμα. Στις περιπτώσεις πολύ μικρών δόσεων 
μπορεί να γίνεται αραίωση της ινσουλίνης, ώστε να 
αυξηθεί ο ενιεμένος όγκος. Tα προκατασκευασμένα  
μείγματα ινσουλινών φαίνεται ότι αποδίδουν με επιτυ-
χία στην πλειονότητα των περιπτώσεων και η δυνα-
τότητα της χορήγησης 25,  30, 40 ή 50% της δόσης 
ως ταχείας δράσης ινσουλίνη διευκολύνει την αγωγή. 
Tο ποσοστό της ταχείας δράσης ινσουλίνης εξατομι-
κεύεται. Kατά την εκτίμηση του συγγραφέα, ασθενείς 
ευαίσθητοι στην ινσουλίνη ρυθμίζονται καλύτερα με 
ποσοστό 10 ή 20% ταχείας δράσης ινσουλίνη. Πριν 
από έναν χρόνο ατυχώς έπαψαν να κυκλοφορούν 
σκευάσματα 20/80 ταχεία/ΝΡΗ που ήταν χρήσιμα 
στον ελληνικό χώρο και τη νότια Ευρώπη γενικότερα. 
Αναγκαστικά οι περισσότεροι ασθενείς ρυθμίζονται 
με 30% ταχεία ινσουλίνη. Yπέρβαροι και μη ευαίσθη-
τοι στην ινσουλίνη ασθενείς ελέγχονται καλύτερα με 
ποσοστό 40% ή 50% ταχείας δράσης ινσουλίνη. Aνα-
λογίες 50/50 ταχείας και ενδιάμεσης δράσης ινσουλί-
νης μπορεί να δοθούν για τον καλύτερο έλεγχο των 
πρώτων ωρών μετά το γεύμα.26

H πρωϊνή δόση, σύμφωνα με κλασικά βιβλία, πρέπει 
να είναι τα 2/3 της συνολικής. Eμείς προτιμούμε 
διαφορετικές αναλογίες και συνήθως δίνουμε τα 3/5 
στην πρωϊνή και τα 2/5 στη βραδινή δόση. Oι παρα-
πάνω αναλογίες μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα 
με τα αποτελέσματα των μετρήσεων σακχάρου στο 
αίμα. Tο μόνο μειονέκτημα του σχήματος μείγματος 
δύο ινσουλινών σε δύο ενέσεις το 24ωρο είναι ο 
υπερινσουλινισμός προ του μεσημεριανού φαγητού 
και γύρω στα μεσάνυχτα, οπότε και έχουμε αυξημένη 
πιθανότητα υπογλυκαιμίας. Oι ώρες των γευμάτων στο 
σχήμα των δύο ενέσεων πρέπει να είναι σταθερές. Aν 
υπάρχει συχνά νυκτερινή υπογλυκαιμία, προστίθεται 
μικρό γεύμα προ του ύπνου. Eπίσης, μπορεί να δοθεί 

σκεύασμα με μικρότερη αναλογία ταχείας ινσουλίνης 
πριν από τον ύπνο.

Tρεις δόσεις ινσουλίνης το 24ωρο μπορεί να δο-
θούν για δύο διαφορετικούς λόγους:

α) H προσθήκη ταχείας δράσης ινσουλίνης κατά την 
ώρα του μεσημβρινού γεύματος βελτιώνει τη ρύθμιση 
της γλυκόζης κατά τις απογευματινές ώρες. Eπιλέγεται 
ως λύση όταν, ενώ το σάκχαρο αίματος το μεσημέρι 
είναι σχετικά χαμηλό, υπάρχει υψηλή τιμή σακχάρου 
το απόγευμα.

β) Mπορεί να χωριστεί η βραδινή δόση μείγματος σε 
δύο μέρη, οπότε χορηγείται η ταχείας δράσης ινσου-
λίνη προ του δείπνου και η ενδιάμεσης δράσης προ 
του ύπνου. Mε αυτό το σχήμα η πιθανότητα νυκτερι-
νών υπογλυκαιμιών ελαττώνεται (γιατί δεν συμπίπτει 
η δράση των δύο ινσουλινών) και το φαινόμενο της 
αυγής αντιμετωπίζεται. Eπιλέγεται αυτό το σχήμα όταν 
υπάρχει υψηλό σάκχαρο αίματος το πρωί, ενώ το σάκ-
χαρο αίματος τη νύχτα είναι σχετικά χαμηλό και δεν 
μπορεί να αυξηθεί η βραδινή δόση μείγματος ινσουλι-
νών, γιατί θα προκαλέσει υπογλυκαιμία.

Tέσσερις δόσεις ινσουλίνης –τρεις δόσεις ταχείας 
δράσης ινσουλίνης προ των κυρίων γευμάτων και μία 
ένεση ενδιάμεσης ή μακράς δράσης ινσουλίνης προ 
του ύπνου– είναι ένα σχήμα επιλογής για αρκετούς 
διαβητικούς τύπου 1, που παρουσιάζουν προβλήματα 
με τα πιο συντηρητικά σχήματα. Aπό τους διαβητι-
κούς τύπου 1 που παρακολουθούμε, οι περισσότεροι 
είναι σε 3 ή 4 ενέσεις. H HbA1c σταθεροποιείται σε 
λίγο καλύτερα επίπεδα με 3 ή 4 ενέσεις απ’ ό,τι με δύο 
ενέσεις, αλλά υπάρχουν και διαβητολόγοι που πιστεύ-
ουν ότι δεν υπάρχουν διαφορές, αν τα άλλα στοιχεία 
του εντατικοποιημένου σχήματος ινσουλινοθεραπείας 
ενσωματωθούν σε σχήμα δύο ενέσεων. Kάτι τέτοιο, 
όμως, ίσως απαιτεί και συχνά μικρά γεύματα ή πολύ 
ελαφρό μεσημβρινό γεύμα, κάτι που δεν ταιριάζει στις 
ελληνικές συνήθειες.

Οι δύο δόσεις ινσουλίνης, όσο περνάει ο καιρός, μει-
ώνονται ως επιλογή, επειδή με τις ανθρώπινου τύπου 
ινσουλίνες και τα μεσογειακά μεσημβρινά γεύματα 
είναι δύσκολο να υπάρχει έλεγχος της μεταγευματικής 
υπεργλυκαιμίας μετά το μεσημβρινό γεύμα. Εξ ανά-
γκης, πολλοί ασθενείς υποχρεώνονται να κάνουν επι-
πλέον ένεση ινσουλίνης ταχείας δράσης το μεσημέρι. 
Το ίδιο θέμα δημιουργείται ακόμη περισσότερο όταν 
χρησιμοποιούνται ανάλογα ινσουλίνης σε μείγματα 
(πρωί και βράδυ) λόγω της γενικά βραχύτερης δράσης 
τους.

Στο σχήμα 6.2.3.7 φαίνονται ενδεικτικά τα διαγράμ-
ματα των πυκνοτήτων ινσουλίνης που δημιουργούνται 
στο πλάσμα με τα διάφορα σχήματα ινσουλινοθερα-
πείας.
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Για τη χορήγηση της ινσουλίνης με αντλία συνεχούς 
έγχυσης γίνεται λόγος στο κεφάλαιο των σύγχρο-
νων σχημάτων ινσουλινοθεραπείας. Eδώ πρέπει να 
αναφερθεί ότι η φορητή αντλία ινσουλίνης, παρά τα 
θεωρητικά πλεονεκτήματά της, δεν έχει τύχει μεγάλης 
διάδοσης στη χώρα μας, ενώ η εμφυτεύσιμη αντλία 
μπορεί να θεωρηθεί ακόμη και σήμερα πειραματική 
μέθοδος, εφόσον δεν έχουν ξεπεραστεί πολλά τεχνικά 
προβλήματα δυσλειτουργίας της και αποφράξεων των 
καθετήρων.27-29

Σχήματα με χρήση αναλόγων μορφών ινσουλίνης (insulin 
analogs).

Τα ανάλογα ινσουλίνης παρασκευάστηκαν με αντικα-
ταστάσεις ενός –δύο αμινοξέων στο μόριο της ανθρώ-
πινου τύπου ινσουλίνης με αποτέλεσμα να αλλάζει η 
φαρμακοκινητική τους και να μετατρέπονται σε πολύ 
ταχείας απορρόφησης και μικρής διάρκειας δράσης 
ή αντιθέτως μακράς δράσης (πίνακας 6.2.3.1). Το 
κόστος τους υπερβαίνει, κατά κανόνα, το διπλάσιο του 
κόστους της ανθρώπινης ινσουλίνης.

Τα ανάλογα ινσουλίνης διακρίνονται σε ταχείας 
(υπερταχείας) δράσης και μακράς δράσης ανάλογα.

Τα ταχείας δράσης ανάλογα (Lispro, Aspart, 
Glulisine) χρησιμοποιούνται σε σχήματα τεσσάρων 
ή περισσότερων ενέσεων το 24ωρο. Η ένεση ταχείας 
δράσης γίνεται αμέσως πριν από το φαγητό και έχει 
διάρκεια περίπου τρεις ώρες. Αν δεν είναι εξαρχής 
γνωστό το πόσο θα φάει ο ασθενής, η ένεση μπορεί 
να γίνει αμέσως μετά το φαγητό, με ανάλογη προ-
σαρμογή των  μονάδων στο μέγεθος του γεύματος. Ο 
ασθενής δεν επιτρέπεται να φάει ενδιάμεσα γεύματα, 
εκτός αν κάνει επιπλέον ένεση, π.χ. στο δεκατιανό ή 
στο απογευματινό συμπληρωματικό γεύμα. Έτσι όμως, 
οι ενέσεις αυξάνονται από τέσσερις σε πέντε ή και έξι. 
Mε τα ανάλογα ταχείας δράσης το πλεονέκτημα είναι 
ότι η ένεση γίνεται αμέσως προ φαγητού και ότι ελέγ-
χεται καλύτερα η μεταγευματική υπεργλυκαιμία. Για 
να μην ανεβαίνει η γλυκόζη μετά το τρίωρο από την 
ένεση, πρέπει να είναι καλή η κάλυψη από τη μακράς 
δράσης ινσουλίνη που γίνεται σε μία ή δύο ενέσεις το 
24ωρο είτε είναι ανθρώπινου τύπου ΝΡΗ ή ανάλογο 
μακράς δράσης. Σε περίπτωση πυρετού, είναι καλό το 
ανάλογο ινσουλίνης να εγκαταλείπεται προσωρινά και 
να γίνεται ταχεία ινσουλίνη ανθρώπινου τύπου.

Σε σχετική συγκριτική εργασία της φαρμακοκινητι-
κής της ινσουλίνης Lispro έναντι Aspart η μέγιστη αιχ-
μή ινσουλίνης στο πλάσμα είχε ως εξής: Lispro  40±3 
min  # Aspart 55 ±6 min.30 O έλεγχος της μεταγευματι-
κής γλυκαιμίας ήταν παρόμοιος στη σύγκριση  Lispro # 
Aspart  σε εργασία με πρωτόκολλο  μελέτης που περι-
λάμβανε σταθερή έγχυση ινσουλίνης (clamp).31Επίσης, 

έγινε σύγκριση των ινσουλινών  Lispro και Aspart  για 
χορήγησή τους μέσω αντλίας σε 146 άτομα με ΣΔ 
τύπου 1 για 16 εβδομάδες (40% σε Aspart ins, 40% 
σε Lispro ins, 20% σε Human ins). Υπήρξε παρόμοια 
ΗΒΑ1c και ίδια συχνότητα υπογλυκαιμιών. Επίσης 
παρατηρήθηκε στις δύο νέες μορφές ινσουλίνης ίδια 
μικρή συχνότητα απόφραξης βελόνης και καθετήρων 
που αποτελούσε ένα πρόβλημα με την ανθρώπινη 
ινσουλίνη.32

Τα μακράς δράσης ανάλογα παρασκευάστηκαν 
για να ελαχιστοποιηθούν τα μεινονεκτήματα της ΝΡΗ 
ινσουλίνης. Η μέγιστη αιχμή απορρόφησης της ΝΡΗ 
συμβαίνει 4,9 ώρες μετά την ένεση με σταθερή από-
κλιση  ±3,1 ώρες. Η μεταβλητότητα της απορρόφησης 
της ΝΡΗ ινσουλίνης οφείλεται στο ότι είναι εναιώρη-
μα (απαιτείται πολύ καλή ανακίνηση) και στο ότι το 
μέγεθος των κρυστάλλων της ινσουλίνης ποικίλλει.33,34 
Η μεταβλητότητα στην απορρόφηση της ΝΡΗ ινσου-
λίνης προφανώς ευθύνεται και για τις υπογλυκαιμίες 
που συμβαίνουν τη νύχτα στη διάρκεια του ύπνου. Τα 
μακράς δράσης ανάλογα (Glargine, Detemir) χρησιμο-
ποιούνται σε αντικατάσταση της NPH ινσουλίνης που 
χορηγείται προ του ύπνου (σε συνδυασμό με τρεις τα-
χείες ινσουλίνες στα γεύματα) σε σχήματα τεσσάρων 
ενέσεων. Οι ινσουλίνες Glargine και Detemir θεωρείται 
ότι δεν εμφανίζουν αιχμή στη φαρμακοκινητική τους 
-τουλάχιστον στον βαθμό που προκαλείται αιχμή 
απορρόφησης από την ΝΡΗ- και έχουν μικρότερη 
μεταβλητότητα στην απορρόφησή τους.35-37 Αυτές οι 
ινσουλίνες μπορεί να χαρακτηριστούν ως οι ιδεώδεις 
ινσουλίνες βασικής (Basal) χορήγησης κατά το ότι 
περίπου μιμούνται αυτό που συμβαίνει στον φυσι-
ολογικό οργανισμό, στον οποίο εκκρίνεται διαρκώς 
μια μικρή ποσότητα ινσουλίνης. Θεωρείται (με κάποιο 
στοιχείο υπερβολής) ότι έχουν επίπεδη φαρμακοκι-
νητική για 24 ώρες (αναγράφεται ως «flat time-action 
profiles and durations of action up to 24 hours»).36-38 Η 
κλινική εντύπωση του συγγραφέα είναι ότι τα μακράς 
δράσης ανάλογα διαρκούν 3-6 ώρες λιγότερες από 
το 24ωρο. Όταν υπάρχει αυξημένο σάκχαρο αίματος 
18-21 ώρες μετά τη χορήγησή μακράς δράσης αναλό-
γων σε μία δόση/24ωρο, πρέπει να αλλάζει το σχήμα 
και να χορηγούνται οπωσδήποτε σε δύο δόσεις ανά 
12ωρο. Παρόμοιο συμπέρασμα αναφέρεται και σε 
εργασία του Ashwell και συν. σε μελέτη  που χρησι-
μοποιήθηκε η Glargine σε μία ή δύο δόσεις το 24ωρο 
σε συνδυασμό με ινσουλίνη Aspart  στα γεύματα.36, 39 
Η ανάγκη για χορήγηση της  Glargine σε δύο δόσεις 
προκύπτει συχνότερα, όταν γίνεται συνδυασμός με τα-
χείας δράσης ανάλογα, διότι τότε δεν υπάρχει κάλυψη 
με ινσουλίνη τουλάχιστον ενός τρίωρου διαστήματος. 
Το πλεονέκτημα των ανάλογων ινσουλινών μακράς 
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δράσης είναι η μικρότερη συχνότητα υπογλυκαιμιών. 
Σε διάστημα ενός μηνός η νυκτερινή υπογλυκαιμία 
ήταν 19% λιγότερη με την ινσουλίνη Glargine (P 
=.0037) απ’ ό,τι με την ινσουλίνη ΝΡΗ σε μία δόση το  
24ωρο. Δεν έγινε σύγκριση με την ΝΡΗ σε δύο δόσεις 
το 24ωρο.40-42

Η ρύθμιση του διαβήτη με την ινσουλίνη Glargine 
είναι κατά κανόνα συγκρίσιμη με τα αποτελέσματα 
που επιφέρει η ΝΡΗ, αλλά με λιγότερες υπογλυκαιμίες, 
ιδίως το βράδυ. Σε μελέτες που συγκρίθηκε η Glargine 
με την  NPH, ενώ ταχείας δράσης ινσουλίνη ήταν το 
ταχύ ανάλογο ινσουλίνης Aspart, παρατηρήθηκε μι-
κρή υπεροχή της Glargine χωρίς αύξηση των υπογλυ-
καιμιών.43 Παρόμοια ευρήματα έδειξαν τελικά πολλές 
μελέτες και επιβεβαιώθηκαν σε μεταανάλυση. Γενικά 
στις περισσότερες μελέτες που χρησιμοποιήθηκε η 
ινσουλίνη Glargine φάνηκε ότι με παρόμοια επίπεδα 
ρύθμισης οι νυκτερινές υπογλυκαιμίες ήταν λιγότερο 
συχνές απ’ ό,τι με την ΝΡΗ.44 Με την ινσουλίνη Detemir 
παρατηρήθηκε συγκρίσιμη ρύθμιση απ’ ό,τι με την 
ΝΡΗ και θεωρήθηκε ενδιαφέρον ότι οι ασθενείς δεν 
είχαν την τάση να αυξάνουν το βάρος τους.45 Στο 79% 
των ασθενών η Detemir χορηγήθηκε σε μία δόση το 
24ωρο.46 H ινσουλίνη Detemir σε σχήμα χορήγησής 
της ανά 12ωρο είχε την ίδια αποτελεσματικότητα με 
την Glargine σε μία χορήγηση το 24ωρο. Οι υπογλυ-
καιμίες ήταν λιγότερες με την Detemir. Όμως στην 
εργασία αυτή δεν συγκρίθηκαν οι δύο ινσουλίνες με 
ενιαίο τρόπο χορήγησης.47 

H ινσουλίνη Detemir αποτέλεσε θέμα μελέτης τεσ-
σάρων μεγάλων κλινικών δοκιμών αποτελεσματικό-
τητας και ασφάλειας έναντι της υπογλυκαιμίας (2.150 
συνολικά ασθενείς με ΣΔ τύπου 1).48-51 Σε τρεις μελέτες 
(16-18 εβδομάδων) η ινσουλίνη  Detemir χορηγήθη-
κε σε δύο δόσεις.48, 49,51 Ο γλυκαιμικός έλεγχος με την 
ινσουλίνη  Detemir ήταν καλύτερος απ’ ό,τι με την NPH 
σε δύο μελέτες  0,22% (P < .001) και 0,18% (P = .027). 
Οι διαφορές στη συχνότητα της νυκτερινής υπογλυ-
καιμίας ήταν πιο έκδηλη στην εργασία του Hermansen 
και συν.,48 ο οποίος συνέκρινε τα ανάλογα με τις 
ανθρώπινου τύπου ινσουλίνες. H ινσουλίνη Detemir 
χορηγήθηκε σε δύο δόσεις/24ωρο και  είχε ως αποτέ-
λεσμα  53% έως 55% μικρότερο κίνδυνο νυκτερινής 
υπογλυκαιμίας σε σύγκριση με την ΝΡΗ (P < 0.001).44 
Ο κίνδυνος νυκτερινής υπογλυκαιμίας με την Detemir  
χορηγούμενη ανά 12ωρο ήταν 26% χαμηλότερος από 
ό,τι με την ΝΡΗ.49  Σε μια άλλη μελέτη η νυκτερινή 
υπογλυκαιμία ήταν παρόμοια με την Detemir  παρά 
την καλύτερη HbA1c που είχε η ομάδα της ινσουλί-
νης Detemir. Φαίνεται ότι η Detemir έχει μικρότερη 
διάρκεια δράσης απ’ ό,τι η Glargine. Και τα δύο μακράς 
δράσης ανάλογα έχουν καλύτερη αποτελεσματικότη-

τα και ασφάλεια συγκρινόμενα με την ΝΡΗ λόγω της 
μικρότερης μεταβλητότητας στην απορρόφησή τους.

Σε μια τέταρτη μεγάλη μελέτη συγκρίθηκε η ιν-
σουλίνη Detemir με την ΝΡΗ επί 6 μήνες. Και οι δύο 
ομάδες χρησιμοποιούσαν για τα γεύματα ανθρώπινη 
ινσουλίνη ταχείας δράσης. Ο γλυκαιμικός έλεγχος ήταν 
παρόμοιος, αλλά ο κίνδυνος νυκτερινής υπογλυκαι-
μίας ήταν 26% χαμηλότερος στην ομάδα της Detemir 
(P = .003).50 Σε μια μελέτη με 130 ασθενείς, που ήταν 
διασταυρούμενη και είχε  διάρκεια 32 εβδομάδων, 
συγκρίθηκαν η Detemir (δύο δόσεις)  με NPH (δύο 
δόσεις).  Όλοι έπαιρναν στα γεύματα ινσουλίνη Aspart. 

H μέση τιμή της HbA1c βελτιώθηκε ελάχιστα (0,3%), 
αλλά η συχνότητα υπογλυκαιμίας με την Detemir 
ήταν 50% χαμηλότερη.52 Η μεταβλητότητα των τιμών 
της γλυκόζης σε διάφορα στιγμιότυπα ήταν μικρό-
τερη όταν οι ασθενείς χρησιμοποιούσαν ινσουλίνη 
Aspart.48-50 Μικρή ή καμία επίδραση στο βάρος σώμα-
τος υπήρξε στις περισσότερες μελέτες με την ινσουλί-
νη Detemir 48,50,51,52,53 και σε μια εργασία με την ινσουλί-
νη Glargine 54 και μπορεί να αποδοθεί στη μικρότερη 
μεταβλητότητα της φαρμακοκινητικής τους και στην 
έλλειψη ανάγκης για λήψη τροφής προ του ύπνου 
για πρόληψη νυκτερινής υπογλυκαιμίας. Τα μακράς 
δράσης ανάλογα ινσουλίνης χρησιμοποιούνται και σε 
μικτά σχήματα θεραπείας με δισκία (ένα ή δύο είδη 
δισκίων) και ινσουλίνη. Σε σύγκριση με την ΝΡΗ τα 
αποτελέσματα ήταν παρόμοια, αλλά με την ινσουλίνη 
Glargine οι υπογλυκαιμίες ήταν λιγότερες (33,2 έναντι 
26,7%).55 Παρόμοια παρατήρηση έγινε και σε εργασία 
στην οποία τα χρησιμοποιούμενα δισκία ήταν μετφορ-
μίνη.56 Η ινσουλίνη Detemir επίσης χρησιμοποιήθηκε 
σε συνδυασμό με δισκία σε μελέτη διάρκειας 26 εβδο-
μάδων, στην οποία η ομάδα της Detemir είχε παρό-
μοια αποτελεσματικότητα με την ομάδα της ΝΡΗ αλλά 
οι νυκτερινές, ιδίως, υπογλυκαιμίες ήταν λιγότερες με 
την Detemir κατά 55%. Επίσης με την  Detemir παρα-
τηρήθηκε μικρότερη αύξηση βάρους απ’ ό,τι με την 
ΝΡΗ.54,57,58 Κλινική εντύπωση του συγγραφέα είναι ότι 
με την ινσουλίνη Detemir απαιτούνται περισσότερες 
μονάδες ινσουλίνης απ’ ότι με την ινσουλίνη Glargin.

Μείγματα αναλόγων ινσουλίνης. Ενδιάμεσης δι-
άρκειας δράσης ανάλογο της ανθρώπινης ΝΡΗ έχει 
παρασκευαστεί και χρησιμοποιείται μόνο σε προγε-
μισμένα στυλό με μείγματα δύο ινσουλινών, συνή-
θως 25/75, 30/70. Τα μείγματα ανάλογων μορφών 
ινσουλινών δεν έχουν πλήρη αντιστοιχία δόσεων με 
τα μείγματα ανθρώπινης ινσουλίνης 30/70. Έτσι, με τα 
μείγματα ανάλογων ινσουλινών κατά κανόνα απαιτού-
νται λίγο μεγαλύτερες δόσεις και συχνά δεν ελέγχεται 
καλά η μεταγευματική απογευματινή τιμή γλυκόζης 
στο αίμα σε σχήματα δύο ενέσεων. Τα μείγματα ανα-
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λόγων ινσουλινών έχουν κυκλοφορήσει σε διάφορες 
αναλογίες (30/70,  25/75, 50/50) και προτείνονται από 
τις κατασκευάστριες εταιρίες σε σχήματα δύο ενέσεων 
το 24ωρο. Όμως εδώ δημιουργείται ένα πρόβλημα. Οι 
Έλληνες τρώνε συνήθως καλό μεσημβρινό γεύμα και 
δεν είναι κατάλληλοι για σχήματα δύο ενέσεων. Έτσι, 
η ρύθμιση της γλυκαιμίας είναι πολύ χειρότερη με 
σχήματα δύο ενέσεων μειγμάτων αναλόγων ινσουλί-
νης. Το συνηθέστερο είναι να παθαίνουν υπογλυκαιμία 
το πρωί μια έως δύο ώρες μετά την ένεση, στη προ-
σπάθειά τους να ρυθμιστεί το απογευματινό σάκχαρο 
αίματος με αύξηση της πρωινής δόσης. Στις περισσό-
τερες περιπτώσεις για τον έλεγχο του μεταγευματικού 
διαστήματος του απογεύματος απαιτείται προσθήκη 
ινσουλίνης ταχείας δράσεως το μεσημέρι που, κατά 
την εκτίμηση του συγγραφέα, είναι προτιμότερο να εί-
ναι ανθρώπινου τύπου ινσουλίνη. Ιταλοί διαβητολόγοι 
σε δημοσιεύσεις τους προτείνουν τη χρησιμοποίηση 
μειγμάτων αναλόγων ινσουλινών σε σχήματα τεσσά-
ρων ενέσεων. Οι τρεις ενέσεις (ή και οι τέσσερις) είναι 
μείγμα αναλόγων ταχείας και μακράς δράσης, ενδεχο-
μένως της μορφής 50/50.59,60

Τα προγεμισμένα μείγματα αναλόγων ινσουλίνης 
αρχικά απευθύνθηκαν σε ασθενείς που δεν επιθυμού-
σαν να εφαρμόσουν σχήμα ινσουλινοθεραπείας με 
περισσότερες από δύο ενέσεις το 24ωρο. Οι σχετικές 
διαφημίσεις ήταν και είναι ενθουσιώδεις, αλλά στην 
πράξη τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Η τιτλοποί-
ηση των δόσεων είναι δύσκολη και με μικρές μεταβο-
λές δόσης η γλυκόζη μετακινείται από υπεργλυκαιμία 
σε υπογλυκαιμία. Γνώμη του συγγραφέα είναι ότι τα 
μείγματα αναλόγων ινσουλίνης μειονεκτούν, όταν χρη-
σιμοποιούνται αποκλειστικά σε σχήμα δύο ενέσεων.

Σχήματα αναλόγων ινσουλίνης σε μείγματα (τρεις 
ενέσεις Novomix + ΝΡΗ το βράδυ) είχαν συγκρίσιμα 
αποτελέσματα με σχήματα ανθρώπινου τύπου ινσου-
λίνης (μείγμα το πρωί, ταχεία ινσουλίνη το μεσημέρι 
και το βράδυ, και ΝΡΗ προ του ύπνου).61

Μια μελέτη της διφασικής ινσουλίνης  Aspart (μείγμα 
30/70) με τη διφασική ινσουλίνη Lispro 25/75 έδειξε 
καλύτερο έλεγχο της μεταγευματικής υπεργλυκαιμίας 
με την ινσουλίνη  Aspart 30/70.62

H αποτελεσματικότητα αυτών των σχημάτων, έξω 
από το πλαίσιο οργανωμένων μελετών, οι οποίες 
εξάλλου χρηματοδοτούνται από τις ενδιαφερόμενες 
φαρμακοβιομηχανίες, μένει να δειχθεί και να αποτελέ-
σει την προσωπική πείρα του κάθε διαβητολόγου.

Εξάλλου, ευτυχώς όχι πολύ συχνά μέχρι τώρα, με τα 
ανάλογα ινσουλίνης φαίνεται πιθανή η επάνοδος σε 
ενδεχόμενο εμφάνισης λιποατροφίας στα σημεία των 
ενέσεων, ως ανοσολογικό φαινόμενο που εκλύεται 
όταν η ινσουλίνη δεν είναι ανθρώπινου τύπου.63,64

Εκτός από τις μελέτες που αναφέρθηκαν με ανά-
λογα ινσουλίνης, υπάρχει σωρεία μελετών αναλόγων 
ινσουλίνης, στις οποίες εκτελέστηκαν πρωτόκολλα 
σχεδιασμένα από τις κατασκευάστριες εταιρίες που 
είναι φανερό ότι συνέκριναν ανόμοια πράγματα και 
δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με αυτές.

Xρονική συσχέτιση των ενέσεων ινσουλίνης  
με τα γεύματα

H ανθρώπινου τύπου ινσουλίνη πρέπει να χορηγείται 
πριν από τα γεύματα, ώστε να συγχρονίζεται η απορ-
ρόφηση της τροφής με την έκκριση ινσουλίνης. Oι πε-
ρισσότεροι συγγραφείς συνιστούν η ένεση να γίνεται 
30 min πριν από το γεύμα. Ωστόσο, υπάρχει και άποψη 
για μεγαλύτερη απόσταση από το γεύμα.65 Όμως, αν 
η χρονική απόσταση από το γεύμα μεγαλώσει, πρέπει 
να γίνεται καθημερινός αυτοέλεγχος της γλυκόζης 
πριν από κάθε ένεση, γιατί μόνο έτσι θα αποφεύγεται 
η υπογλυκαιμία. Τα ταχείας δράσης ανάλογα χορη-
γούνται αμέσως πριν από την έναρξη του γεύματος 
ή ακόμη και αμέσως μετά τη λήξη του γεύματος. Το 
τελευταίο είναι πλεονέκτημα όταν το μέγεθος του γεύ-
ματος δεν είναι εξαρχής καθορισμένο και ενδέχεται ο 
ασθενής να φάει περισσότερο για ειδικούς λόγους, π.χ. 
γεύμα εορταστικό. Για τη χρονική αλληλουχία ενέσεων 
ινσουλίνης και γευμάτων ισχύουν επιγραμματικά τα 
παρακάτω:

• Oι μακράς και οι ενδιάμεσης δράσης ινσουλίνες 
ανθρώπινου τύπου πρέπει να χορηγούνται μία ώρα 
προ του γεύματος ή, ανεξάρτητα από τα γεύματα, προ 
του ύπνου.

• Tα μείγματα  ινσουλινών πρέπει να χορηγούνται 30 
min προ των γευμάτων.

• H ταχείας δράσης ανθρώπινου τύπου ινσουλίνη 
πρέπει να χορηγείται 20-30 min προ των γευμάτων.

• Οι ινσουλίνες που είναι ανάλογα ταχείας δράσης 
χορηγούνται αμέσως πριν ή και αμέσως μετά το φαγη-
τό. Αυτό εξάλλου είναι το πρακτικό τους πλεονέκτημα.

• Σε περίπτωση δύο ενέσεων μείγματος και τρίτης 
ένεσης ταχείας δράσης ινσουλίνης, η τελευταία πρέπει 
να χορηγηθεί μόνο αμέσως ή 5-10 min προ του γεύ-
ματος, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα υπογλυκαιμίας, 
δεδομένου ότι στο αίμα των ασθενών υπάρχει ινσουλί-
νη από την πρωινή ένεση.

• Σε ασθενείς με διαβητική γαστροπάρεση η ινσου-
λίνη μπορεί να χορηγηθεί ακόμη και μετά το γεύμα, 
προς αποφυγή υπογλυκαιμιών, εξαιτίας της βραδείας 
γαστρικής κινητικότητας.

H χρονική συσχέτιση των ενέσεων ινσουλίνης με τα 
γεύματα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν σταθερή. 
Mικρές αλλαγές στον χρόνο των γευμάτων (10-30 min) 
δεν επηρεάζουν την ποιότητα και την ασφάλεια του 
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ελέγχου του διαβήτη. Mεγαλύτερες αλλαγές πρέπει 
να αποφεύγονται, καθώς αυξάνουν την αστάθεια του 
διαβήτη. Tο σχήμα των τεσσάρων ενέσεων επιτρέ-
πει μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο ζωής, όμως δεν 
πρέπει το στοιχείο αυτό να υπερτονίζεται, καθώς ο 
έλεγχος του διαβήτη είναι ένα πολύ δύσκολο εγχεί-
ρημα από την πλευρά του ασθενούς˙ η υπερβολική 
αυτοπεποίθηση και οι συχνές μεταβολές ωραρίου 
ενέσεων και γευμάτων οδηγούν σε μεγάλες αυξομει-
ώσεις της γλυκόζης στο αίμα. Τη μεγαλύτερη ευελιξία 
στις ώρες φαγητού και δόσεων γευμάτων παρέχει η 
χορήγηση ινσουλίνης με φορητή αντλία. Αμέσως μετά 
έρχεται η χρησιμοποίηση αναλόγων ταχείας δράσης 
σε κάθε γεύμα με δύο ενέσεις το 24ωρο αναλόγου 
μακράς δράσης.

Προβλήματα κατά την αγωγή με ινσουλίνη

Toπική λιποατροφία. Mε τις ζωικές ινσουλίνες μερικές 
φορές εμφανιζόταν προοδευτικά ατροφία του υποδό-
ριου λίπους στα σημεία των ενέσεων. H λιποατροφία 
θεωρείται σήμερα μία μορφή αλλεργίας στην ινσουλί-
νη και είναι σχετικά απίθανο να συμβεί με την ανθρώ-
πινου τύπου ινσουλίνη.66  Περιπτώσεις λιποατροφίας 
συναντάμε τελευταία σε άτομα που προέρχονται από 
τις χώρες της ανατολικής Eυρώπης. Tο πρόβλημα της 
λιποατροφίας αντιμετωπίζεται με επανειλημμένες 
ενέσεις ανθρώπινου τύπου ινσουλίνης στη λιποατρο-
φική περιοχή, που με μηχανισμό λιποϋπερτροφίας 
τη γεμίζουν.67 Με την ανθρώπινου τύπου ινσουλίνη 
η λιποατροφία είχε παύσει να εμφανίζεται την εικο-
σαετία 1980-2000, αλλά με την είσοδο των αναλόγων 
μορφών ινσουλίνης άρχισαν και πάλι οι σχετικές 
αναφορές.

Aλλεργία στην ινσουλίνη. Aπό τότε που γενικεύ-
τηκε στη χώρα μας η χρήση της ανθρώπινης ινσου-
λίνης, η αλλεργία στην ινσουλίνη είναι πλέον πολύ 
σπάνια κλινική εκδήλωση της ινσουλινοθεραπείας.68 
Mέχρι το 1985 είχαμε την εμπειρία οκτώ περιπτώσεων 
αλλεργίας στην ινσουλίνη και έκτοτε καμία. H πρώτη 
περίπτωση αλλεργίας σε ινσουλίνη που αντιμετωπίσα-
με με ταχεία απευαισθητοποίηση έχει δημοσιευθεί.69 
Σε περίπτωση που εμφανιστεί αλλεργία σε ανάλογο 
ινσουλίνης, η λύση είναι επάνοδος στην ανθρώπινου 
τύπου ινσουλίνη.

Λιποϋπερτροφία. H λιποϋπερτροφία από ινσουλίνη 
εμφανίζεται όταν η ένεση επαναλαμβάνεται συχνά 
στην ίδια θέση. Eίναι συχνή σε παιδιά που κάνουν 
μόνα τους ενέσεις σε μικρή περιοχή των μηρών, η 
οποία αναισθητοποιείται από τις πολλές ενέσεις, οπότε 
οι νεαροί  επιλέγουν την αναίσθητη περιοχή ως προ-
τιμούμενη θέση ένεσης. Eίναι δυνατόν να προληφθεί 
με την κατάλληλη τακτική εναλλαγής των θέσεων των  
ενέσεων.

Iνσουλινικό οίδημα. Ένα γενικευμένο οίδημα ή τοπι-
κό οίδημα μόνο των κάτω άκρων εμφανίζεται μερικές 
φορές λίγες ημέρες μετά την έναρξη αγωγής με ινσου-
λίνη. Tο οίδημα αυτό είναι αυτοϊάσιμο και το μόνο που 
χρειάζεται είναι να διαβεβαιωθεί ο ασθενής για τον 
καλοήθη χαρακτήρα του προβλήματος.70 Oφείλεται σε 
μία παροδική κατακράτηση νατρίου από τη δράση της 
ινσουλίνης στα νεφρικά σωληνάρια.71

Yπογλυκαιμία. H υπογλυκαιμία περιγράφεται σε 
ξεχωριστό κεφάλαιο και εδώ θα περιοριστούμε να 
τονίσουμε ότι είναι το κυριότερο πρόβλημα στον ΣΔ 
τύπου 1 και να αναφέρουμε επιγραμματικά τα εξής:

– Πάνω από το 50% των υπογλυκαιμιών οφείλονται 
σε λάθη που θα μπορούσαν να προληφθούν.

– Aν οι στόχοι του γλυκαιμικού ελέγχου είναι πολύ 
αυστηροί, η συχνότητα και η σοβαρότητα των υπο-
γλυκαιμιών αυξάνεται.

– Σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια οι ανά-
γκες σε ινσουλίνη ελαττώνονται και συμβαίνει ευκολό-
τερα υπογλυκαιμία.

– H ανεπίγνωστη υπογλυκαιμία αποτελεί πραγματι-
κό πρόβλημα για ορισμένους ασθενείς, οπότε πρέπει 
να επιδιώκονται υψηλότερες τιμές γλυκόζης ως στόχοι 
ρύθμισης και να γίνεται συχνός αυτοέλεγχος σακχά-
ρου, ιδίως προ του ύπνου.

– Oι υπογλυκαιμίες είναι πιο δύσκολο να παρουσι-
αστούν σε ασθενείς με ΣΔ  τύπου 2, ωστόσο μπορεί 
να αποβούν επικίνδυνες στους ηλικιωμένους και τους 
καρδιοπαθείς.

Aύξηση του σωματικού βάρους. H αύξηση του 
σωματικού βάρους αρχικά είναι αναμενόμενη και 
οφείλεται στην κατάργηση της αφυδάτωσης και 
την αποκατάσταση της μυϊκής μάζας, που είχε χαθεί 
στο πλαίσιο της αυξημένης γλυκονεογένεσης. Στους 
ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 η αύξηση του βάρους είναι 
ένα συχνό πρόβλημα και πρέπει να είμαστε σε εγρή-
γορση, ώστε να το προλάβουμε. Συχνές διαιτητικές 
συμβουλές στους ασθενείς είναι απαραίτητες. Oρισμέ-
νες φορές έχουμε ασθενείς που χαρακτηρίζονται από 
πλήρη αδυναμία ελέγχου της όρεξής τους. Aυτοί οι 
ασθενείς, συνήθως ΣΔ τύπου 2, χρειάζονται μεγάλες 
δόσεις ινσουλίνης, οπότε η διακοπή των ενέσεων είναι 
πάντα μία πρόκληση. Αν τα χρόνια διαδρομής του 
διαβήτη είναι πάνω από δέκα, συνήθως δεν αποδίδει 
η διακοπή της ινσουλίνης. Σε αυτούς τους διαβητικούς 
δοκιμάζουμε συνδυασμούς ινσουλίνης με μετφορμί-
νη. Η παρατήρηση της μικρότερης τάσης αύξησης του 
βάρους με τη χορήγηση ινσουλίνης Detemir αναμένει 
την επιβεβαίωση στην καθημερινή κλινική πράξη.

Ενδοιασμοί λόγω απόψεων περί αθηρωματογένε-
σης. Yπάρχει πλούσια βιβλιογραφία με επιχειρήματα 
υπέρ και κατά σε ό,τι αφορά τις αθηρωματογόνους ιδι-
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ότητες της ινσουλίνης.72,77 O συγγραφέας έχει την άπο-
ψη ότι, πέρα από τις θεωρητικές πλευρές του θέματος, 
στην πράξη δεν υπάρχει κανένας λόγος να καθυστερεί 
η αγωγή με ινσουλίνη. Tο κέρδος από την ινσουλίνη 
είναι η ζωή αντί του θανάτου, προκειμένου για τους 
διαβητικούς τύπου 1, και καλύτερη υγεία και ποιότητα 
ζωής για τους διαβητικούς τύπου 2. Η πρόληψη των 
χρόνιων διαβητικών επιπλοκών είναι εφικτή και στους 
δύο τύπους διαβήτη, γεγονός που γνωρίζουμε από 
πολλές μελέτες.78,80

Aς σημειωθεί ότι –στο άλλο άκρο των σκεπτικιστών- 
υπάρχει και η άποψη της έναρξης ινσουλίνης, χωρίς να 
μεσολαβήσει καθόλου η φάση χορήγησης σουλφονυ-
λουριών. Η άποψη αυτή επικράτησε σε μερίδα για-
τρών στις Η.Π.Α μετά τη μελέτη UGDP, τα πορίσματα 
της οποίας όμως αμφισβητήθηκαν έντονα (βλ. Κεφά-
λαιο 6.2.1.81,83

Τέλος, οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι η ρύθμι-
ση του ΣΔ και η πρόληψη των χρόνιων διαβητικών 
επιπλοκών είναι ένα πολύ δύσκολο έργο. Απαιτείται να 
συνεργαστούν ενημερωμένος και κατάλληλος γιατρός 
με καλά εκπαιδευμένο ασθενή, ο οποίος να διαθέτει 
θέληση και πείσμα στην καθημερινή επιδίωξη της 
ρύθμισης του διαβήτη του. Σε οργανωμένες διαβη-
τολογικές μονάδες υπάρχει ομάδα πολλών ατόμων 
που συνεργάζονται στην εκπαίδευση των διαβητικών 
ατόμων στην ινσουλινοθεραπεία.

(Σημείωση: Για τη θεραπεία με αντλίες ινσουλίνης, 
βλ. Κεφ. 6.2.4).
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 6.2.4  Σύγχρονα σχήματα και μέθοδοι  
ινσουλινοθεραπείας 
Δ.Θ.Καραμήτσος

Από το 1922 που άρχισε να εφαρμόζεται η ινσουλι-
νοθεραπεία, έχουν δοκιμαστεί διάφορα σχήματα και 
μέθοδοι ινσουλινοθεραπείας. Αρχικά η ινσουλίνη κυ-
κλοφόρησε σε μία μόνο μορφή που είχε διάρκεια δρά-
σης 6-8 ώρες, πράγμα που υποχρέωνε να χορηγείται 
σε 2-3 δόσεις το 24ωρο. Τα πρώτα εκείνα σκευάσματα 
ινσουλίνης ήταν ζωικής προέλευσης και επιπλέον 
είχαν ξένες προσμείξεις, με αποτέλεσμα να είναι σε 
σημαντικό βαθμό ανοσογόνα.1 Τα αντισώματα που 
παράγονταν δέσμευαν και παρέτειναν τη δράση της 
ινσουλίνης, οπότε ήταν δυνατόν να ελέγχεται ο διαβή-
της με δύο ενέσεις το 24ωρο, ιδίως σε λαούς που το 
μεσημβρινό τους γεύμα ήταν παραδοσιακά ελαφρό.2 

Το 1936 παρασκευάστηκε η πρωταμινική ψευδαργυ-
ρούχος ινσουλίνη (Protamin Zinc Insulin) και, εκτός 
από τη μεμονωμένη χορήγησή της, άρχισε να ενίεται 
μαζί με τη βραδινή, ταχείας δράσης ινσουλίνη. Αποτε-
λέσματα του μικτού αυτού σχήματος ήταν η βελτίωση 
της ρύθμισης, αλλά και συχνές υπογλυκαιμίες. Το 
1953 κυκλοφόρησε η ινσουλίνη Lente ως μείγμα 30% 
εναιωρήματος χοίρειας ψευδαργυρούχου ινσουλίνης 
(Semilente) και 70% εναιωρήματος βόειας ψευδαρ-

γυρούχου κρυσταλλικής ινσουλίνης (Ultralente). Το 
1959 άρχισε η χρήση της ισοφανικής ινσουλίνης, που 
είναι πρωταμινική ψευδαργυρούχος ινσουλίνη χωρίς 
περίσσεια πρωταμίνης (Neutral Protamine Hagedorn 
Insulin, NPH). Το 1966 δημοσιεύθηκαν από τον Oakley 
και συν. παρατηρήσεις από τη χρήση μείγματος δύο 
ινσουλινών σε δύο ενέσεις το 24ωρο (Double Mixture 
Regimen, DMR).3 Οι συγγραφείς υποστήριζαν ότι έτσι 
ρυθμίζονται και οι πιο δυσρύθμιστοι διαβητικοί. Πράγ-
ματι, το σχήμα αυτό εφαρμόστηκε από τότε με επιτυ-
χία και σήμερα θεωρείται ένα εύχρηστο και δοκιμα-
σμένο σχήμα θεραπείας, ιδιαίτερα για τους ασθενείς 
με ΣΔ τύπου 1. Πάντοτε, όμως, υπάρχουν περιπτώσεις 
που το σχήμα δύο ενέσεων μείγματος ινσουλινών δεν 
είναι απόλυτα ικανοποιητικό.

Τα προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν κατά 
την εφαρμογή αυτού του σχήματος είναι τα ακόλουθα:

α) Υπογλυκαιμία το μεσημέρι.
β) Υπεργλυκαιμία το απόγευμα.
γ) Υπογλυκαιμία τη νύχτα.4

Επιπλέον, ιδιαίτερα στο σχήμα δύο ενέσεων μείγ-
ματος ινσουλινών, υπάρχει η ανάγκη σταθερών ωρών 
ενέσεων και γευμάτων. Εντωμεταξύ, στη δεκαετία του 
΄80 κυκλοφόρησαν οι ανθρώπινου τύπου ινσουλίνες, 
ημισυνθετικές μετά την αντικατάσταση ενός αμινο-
ξέος της χοίρειας ινσουλίνης5 και βιοσυνθετικές με τη 
μέθοδο της αναδιάταξης του DNA κολοβακτηριδίων.6 
Οι ινσουλίνες αυτές χαρακτηρίζονταν από ταχύτερη 
έναρξη δράσης αλλά και μικρότερη διάρκεια.7

Ένα νέο πρόβλημα ανέκυψε με την παρατήρηση 
υψηλών τιμών γλυκόζης αίματος τις πρωϊνές ώρες 
που ακολουθούσαν χαμηλές αλλά όχι υπογλυκαιμικές 
τιμές στη διάρκεια των πρώτων νυκτερινών ωρών 
(2-4 π.μ.). Το φαινόμενο αυτό αποκλήθηκε φαινόμε-
νο της αυγής (Dawn Phenomenon)8 και χρειάζεται 
αντιδιαστολή από το φαινόμενο Somogyi που είχε 
περιγραφεί παλαιότερα και είναι η υπεργλυκαιμία που 
ακολουθεί νυκτερινή, συνήθως, υπογλυκαιμία.9 Για την 
αντιμετώπιση του φαινομένου της αυγής προτάθηκε 
η διενέργεια της βραδινής ΝΡΗ ινσουλίνης πριν από 
τον ύπνο και όχι σε μείγμα μαζί με την ταχείας δράσης 
ινσουλίνη πριν από το βραδινό φαγητό.10 Βέβαια, έτσι 
αυξάνεται ο αριθμός των ενέσεων από δύο σε τρεις 
το 24ωρο. Σχήμα τριών επίσης ενέσεων εφαρμόζεται 
με την προσθήκη ένεσης ταχείας δράσης ινσουλίνης 
πριν από το μεσημβρινό φαγητό. Με αυτό τον τρόπο 
βελτιώνονται οι υψηλές απογευματινές τιμές γλυκόζης 
του αίματος, που σε μερικές περιπτώσεις με σχήμα 
δύο ενέσεων –DMR– δεν μπορούσαν να διορθωθούν 
με αύξηση της πρωινής ΝΡΗ δόσης ινσουλίνης, γιατί 
κάτι τέτοιο οδηγούσε σε υπογλυκαιμία το μεσημέρι. 
Πολύ αποτελεσματική φάνηκε στην αντιμετώπιση του 
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φαινομένου της αυγής η χορήγηση της ινσουλίνης με 
αντλία συνεχούς έγχυσης.

 Η αντιμετώπιση του ΣΔ με φορητές αντλίες 
συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης
H πρώτη εποχή εντατικοποιημένης θεραπείας (μελέτες 
μέχρι το 1990)

Η εισαγωγή μεθόδων αυτοελέγχου του σακχάρου του 
αίματος,11 σε συνάρτηση με την εδραιωμένη πλέον 
αντίληψη ότι με τις συμβατικές μεθόδους ινσουλινοθε-
ραπείας δεν αποφεύγονται τελικά οι χρόνιες επιπλοκές 
του ΣΔ,12 οδήγησε στην αναζήτηση πιο αποτελεσματι-
κών μεθόδων ινσουλινοθεραπείας, που ονομάστηκαν 
μέθοδοι εντατικοποιημένης ινσουλινοθεραπείας. Φυ-
σική συνέπεια της επιτυχούς εφαρμογής χορήγησης 
ινσουλίνης με αντλία στην αντιμετώπιση της κετοξέω-
σης13 ήταν να δοκιμαστεί η αντλία ινσουλίνης και για 
καθημερινή ρύθμιση. Δοκιμάστηκαν η μέθοδος της 
ενδοφλέβιας,14 της υποδόριας,15,16 της ενδομυϊκής17 
και της ενδοπεριτοναϊκής18 χορήγησης. Οι φορητές 
αντλίες έχουν βάρος 100-150g και στην εξελιγμένη 
τους μορφή έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν μια 
προγραμματισμένη δόση συνεχώς όλο το 24ωρο, συ-
νήθως σε μικρές ωριαίες δόσεις και επιμέρους δόσεις 
γευμάτων.

Η βασική συνεχής χορήγηση συνήθως αποτελεί το 
35-50% της συνολικής δόσης. Οι δόσεις των γευμάτων 
κατανέμονται και είναι ανάλογες του μεγέθους του 
γεύματος που θα ακολουθήσει. Η βασική χορήγηση 
καθορίζεται με κριτήριο το αποτέλεσμα που έχει μία 
δοκιμαστική δόση στο σάκχαρο του αίματος κατά 
τη διάρκεια της νύχτας μέχρι το πρωί. Οι δόσεις των 
γευμάτων αναπροσαρμόζονται ανάλογα με το αποτέ-
λεσμα που έχουν κατά το μεταγευματικό διάστημα και 
μέχρι την ώρα της επόμενης δόσης. Οι πιθανότητες 
υπογλυκαιμίας αυξάνονται όσο χαμηλότερα τοποθε-
τούνται οι επιθυμητοί στόχοι ρύθμισης.19

Για την έναρξη θεραπείας με αντλία είναι απαραίτη-
τη η νοσηλεία του ασθενούς για πέντε τουλάχιστον 
ημέρες σε κλινική στην οποία υπάρχει ειδική εμπειρία. 
Για να συμβούν όλα τα παραπάνω, οι ασθενείς πρέπει 
να διαθέτουν στοιχειώδη ευφυΐα και τη θέληση να 
ασχοληθούν ιδιαίτερα με τη ρύθμισή τους.

Προϋπόθεση για την εφαρμογή του συστήματος 
της αντλίας είναι η “εκπαίδευση του διαβητικού” και η 
καθημερινή σχεδόν διενέργεια 3-4 εξετάσεων αίμα-
τος με δοκιμαστικές ταινίες και φωτοανακλασίμετρο. 
Χωρίς τον καθημερινό αυτοέλεγχο του σακχάρου στο 
αίμα, η εφαρμογή ινσουλινοθεραπείας με αντλία είναι 
προβληματική και επικίνδυνη.20

Ποιότητα ρύθμισης κατά τη θεραπεία με αντλία

Η ποιότητα ρύθμισης του ΣΔ, κατά τη θεραπεία με 
αντλία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης υποδορίως, 
βελτιώνεται σε σύγκριση με τη ρύθμιση που υπήρχε 
με την προγενέστερη συμβατική ινσουλινοθεραπεία 
μίας ή δύο ενέσεων.16,21,22 Τα αποτελέσματα της εφαρ-
μογής θεραπείας με αντλία σε άλλες παραμέτρους της 
ρύθμισης έχουν επίσης μελετηθεί και έχει βρεθεί ότι 
μέσα σε μία ή δύο εβδομάδες βελτιώνονται όλες οι πα-
ράμετροι μεταβολικής ρύθμισης και συγκεκριμένα το 
γαλακτικό οξύ, το πυρουβικό, το β-υδροξυβουτυρικό 
και η αλανίνη23 καθώς και η χοληστερόλη, τα τριγλυκε-
ρίδια και τα ελεύθερα λιπαρά οξέα.24 Επίσης βρέθηκε 
ότι αυξάνονται τα επίπεδα της υψηλής πυκνότητας 
λιποπρωτεΐνης.25

Η ρύθμιση του διαβήτη παραμένει βελτιωμένη ακό-
μη και μετά πέντε χρόνια θεραπείας. Για παράδειγμα, 
σε εργασία του Knight και συν.26   45 ασθενείς είχαν 
μετά 5 χρόνια HbA 9,9% σε σύγκριση με 10,8% που 
είχαν πριν από τη θεραπεία με αντλία. Υπήρχε, όμως, 
τάση αύξησης της HbA1, δεδομένου ότι τον πρώτο 
χρόνο θεραπείας η μέση τιμή της ήταν η χαμηλότερη 
(9,34%) από τις μεταγενέστερες.

Η σύγκριση περιόδων θεραπείας με αντλία και 
συμβατικής θεραπείας μίας ή δύο ενέσεων δεν είναι 
αντικειμενική παρά μόνο αν γίνει σε συνθήκες εντα-
τικής παρακολούθησης, αυτοελέγχου και συχνής 
επικοινωνίας με τον γιατρό, όπως ακριβώς συμβαίνει 
όταν οι ασθενείς ακολουθούν σχήμα θεραπείας με 
αντλία. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να συγκρίνονται τα 
αποτελέσματα περιόδου χαλαρού ελέγχου με περίοδο 
εντατικού ελέγχου. Σε εργασία που υπήρχαν ίδιες συν-
θήκες εντατικής παρακολούθησης και αυτοελέγχου 
δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στην HbA1, κατά τη σύ-
γκριση συμβατικής ινσουλινοθεραπείας δύο ενέσεων 
(DMR), εντατικοποιημένης πολλαπλής ινσουλινοθερα-
πείας και θεραπείας με αντλία.27

Σε συνθήκες συνηθισμένης παρακολούθησης ασθε-
νών στο εξωτερικό διαβητολογικό ιατρείο δεν παρα-
τηρήθηκαν διαφορές στη συνολική ρύθμιση μεταξύ 
περιόδου ρύθμισης με δύο ή τρεις ενέσεις ινσουλίνης 
και με αντλία.28 Εν πάσει περιπτώσει, η θεραπεία με 
αντλία έχει λογική βάση και εφόσον συνδυάζεται με 
εντατική εκπαίδευση και αυτοέλεγχο, αποδίδει σε 
ασθενείς με θέληση και κίνητρα να βελτιώσουν τη 
ρύθμισή τους.29

Τα πλεονεκτήματα της ρύθμισης με αντλία μπορεί 
να συνοψιστούν στα παρακάτω:

α) Προσέγγιση στις φυσιολογικές ανάγκες του οργα-
νισμού σε ινσουλίνη και κάλυψη όλων των ωρών του 
24ώρου. Καλύτερη αντιμετώπιση του φαινομένου της 
αυγής.
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β) Σε συνδυασμό με συχνό αυτοέλεγχο, δυνατότητα 
ταχείας διόρθωσης τυχόν υπεργλυκαιμίας.

γ) Ανεξαρτησία στις ώρες των γευμάτων.30

δ) Δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας της 
προσλαμβανόμενης τροφής με αντίστοιχη αυξομείω-
ση των δόσεων της ινσουλίνης πριν από τα γεύματα.

ε) Μείωση του αριθμού των ενέσεων σε μία το 
48ωρο (εννοείται η τοποθέτηση της βελόνης σε άλλη 
θέση).

Στα μειονεκτήματα της θεραπείας με αντλία ινσουλί-
νης μπορούν να αναφερθούν τα παρακάτω:

α) Ανάγκη επιλογής ασθενών κατάλληλα διατεθει-
μένων να ασχοληθούν σχολαστικά με τη ρύθμιση του 
διαβήτη τους. (δεν απαιτείται πάντοτε). 31,32

β) Ανάγκη ιδιαίτερης εκπαίδευσης των ασθενών 
και αρχική νοσηλεία τους σε νοσοκομείο για πέντε ή 
περισσότερες ημέρες.31,32

γ) Υποχρεωτικός ο αυτοέλεγχος σακχάρου στο αίμα 
4-6 φορές το 24ωρο.15,20,21

δ) Υψηλό το κόστος της αντλίας  καθώς και το 
κόστος αυτοελέγχου (περίπου 5-6€ ημερησίως για 
δοκιμαστικές ταινίες, για πέντε έως έξι εξετάσεις ημε-
ρησίως).

ε) Επεισόδια απορρύθμισης ή κετοξέωσης που 
συμβαίνουν όταν η αντλία παύει να λειτουργεί (βλάβη, 
λήξη της μπαταρίας, απόφραξη καθετήρα ή βελό-
νης).34,36

στ) Ψυχολογικά προβλήματα.37

ζ) Μείωση αντίληψης των προειδοποιητικών συ-
μπτωμάτων της υπογλυκαιμίας.38

Ιδιαίτερα αξίζει να συζητηθούν τα επεισόδια απορ-
ρύθμισης, οι λοιμώξεις και η υπογλυκαιμία.

Υπεργλυκαιμία και κετοξέωση

Τα επεισόδια κετοξέωσης ή σημαντικής απορρύθμι-
σης του ΣΔ ήταν αρκετά συχνά στους ασθενείς που 

υποβάλλονταν σε θεραπεία με αντλία ινσουλίνης. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις οφείλονται σε τεχνικά προ-
βλήματα της λειτουργίας της αντλίας ή της έγχυσης 
ινσουλίνης (απόφραξη καθετήρα, προς τα έξω διαρ-
ροή), αλλά και σε λοιμώξεις τοπικές στα σημεία τοπο-
θέτησης της βελόνας ή και γενικές.34,48α Επιπρόσθετοι 
παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία κετοξε-
ώσεων είναι η αραίωση των εξετάσεων αυτοελέγχου 
του αίματος, η αποτυχία έγκαιρης ανακάλυψης των 
τεχνικών προβλημάτων της αντλίας και η αποτυχία της 
αντιμετώπισης απορρύθμισης στο σπίτι από τον ίδιο 
τον ασθενή.39 Η συχνότητα θανάτου από κετοξεώσεις 
δεν διαφέρει από τη συχνότητα που γενικά αναμένεται 
στις περιπτώσεις κετοξέωσης.10 Από 35 θανάτους που 
συνέβησαν σε ασθενείς που ακολουθούσαν θεραπεία 
με αντλία, οι 7 οφείλονταν σε κετοξέωση.41 Πάντως, 
σε καλά εκπαιδευμένους ασθενείς οι μικρές απορρυθ-
μίσεις μπορεί να αντιμετωπιστούν από τους ίδιους ή 
με τη βοήθεια τηλεφωνικής συμβουλής που παρέχει 
το κέντρο παρακολούθησής τους ή ο γιατρός τους 
διαρκώς όλο το 24ωρο.

Μερικοί συγγραφείς αναφέρουν ότι στις κετοξε-
ώσεις αυτές η βαρύτητα της υπερκαλιαιμίας ήταν 
μεγαλύτερη.34,42 Θεωρείται βέβαιο ότι η συχνότητα 
της κετοξέωσης είναι μεγαλύτερη στους ασθενείς που 
υποβάλλονται σε θεραπεία με αντλία, σε σύγκριση με 
τη συχνότητά της στην κλασική ινσουλινοθεραπεία.22,39 
Η βελτίωση της εκπαίδευσης των ασθενών μειώνει τη 
συχνότητα της κετοξέωσης, η οποία παραμένει μεγα-
λύτερη από αυτήν που αναφέρεται στην εντατικοποιη-
μένη πολλαπλή ινσουλινοθεραπεία ή και τη συμβατική 
ινσουλινοθεραπεία.43 Στον πίνακα 6.2.4.1 φαίνεται η 
συχνότητα των επεισοδίων κετοξέωσης σε ασθενείς 
που φέρουν αντλία, όπως αναφέρεται από διάφορα 
κέντρα. Σήμερα, οι περισσότερες απορρυθμίσεις οφεί-
λονται σε προβλήματα στα σημεία της τοποθέτηση 

πίνακας 6.2.4.1 Σύνολο αναφερόμενων επεισοδίων κετοξέωσης σε ασθενείς με συνεχή χορήγηση ινσουλίνης  
με αντλία.

Συγγραφείς
Αριθμός 

ασθενών
Μήνες 

θεραπείας
Επεισόδια/Μήνες 

θεραπείας
Επεισόδια/ Έτος 

θεραπείας

Mecklenburg και συν.�� 1�� ��00 1/�� 0,1� 

Berger και συν.�� �1 ��0 1/�0 0,1� 

Peden και συν.�� �� 1��� 1/�0 0,�0 

Lauritzen και συν.�1 1� 1�� 1/1�� 0,0� 

Krock Collaborative Study Group�� �� ��� 1/�0 0,�0 

Shade και συν.�� �0 �00 1/�00 0,�0

Bending και συν.�� �0 10�� 1/��� 0,0�� 

Knight και συν.�� �� ��00 1/��� 0,0�� 

Marshall και συν.�� �� ��� 1/�� 0,�1 

Ronn και συν.�� �1 1��0 1/�00 0,0� 
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της βελόνας, (σε λοιμώξεις ή σε απόφραξη) και όχι σε 
τεχνική ανεπάρκεια της αντλίας. Η συχνότητα της δια-
κοπής χορήγησης της ινσουλίνης με την αντλία λόγω 
αποφράξεως της βελόνας ή του συνδετικού σωληνί-
σκου ελαττώθηκε σημαντικά με τη χρήση αναλόγων 
ινσουλίνης ταχείας δράσης (ινσουλίνες Lispro , Aspart, 
και Glulisine).48β-48δ

Λοιμώξεις στα σημεία της έγχυσης

Οι λοιμώξεις στα σημεία της έγχυσης της ινσουλίνης 
υποδορίως είναι σαφώς συχνότερες κατά την ινσου-
λινοθεραπεία  με τις αντλίες απ’ ό,τι κατά την κλασική 
ινσουλινοθεραπεία με σύριγγες. Οι συνέπειες των λοι-
μώξεων αυτών όμως είναι σοβαρές, γιατί οδηγούν σε 
κετοξεώσεις ή σοβαρότερες γενικευμένες λοιμώξεις. 
Έχουν, σχετικά, περιγραφεί ενδοκαρδίτιδα41 και τοξικό 
shock.49 Φαίνεται ότι η λοίμωξη διαμέσου της υποδό-
ριας τοποθέτησης της βελόνας συμβάλλει σημαντικά 
σε δερματικές επιπλοκές κατά τη διάρκεια συνεχούς 
υποδόριας έγχυσης ινσουλίνης με αντλία.33 Επιπρόσθε-
το τοπικό πρόβλημα είναι και η λιποδυστροφία.49α

Η λιποατροφία που με τη χρήση ανθρώπινου τύπου 
ινσουλίνης είχε εξαφανιστεί ως πρόβλημα, άρχισε να 
εμφανίζεται πάλι με τη χρήση αναλόγων ινσουλίνης 
στις αντλίες.49β

Υπογλυκαιμία

Στις πρώτες εφαρμογές αντλιών ινσουλίνης είχαν 
παρατηρηθεί συχνές, σοβαρές19 ή και θανατηφόρες 
υπογλυκαιμίες.40,50 Στις μεταγενέστερες δημοσιεύσεις 
και με την αύξηση της σχετικής πείρας η συχνότητα 
των υπογλυκαιμιών περιορίστηκε στα συνηθισμένα 
ποσοστά που εκφράζονται σε 0,07-0,34 επεισόδια 
ανά έτος θεραπείας.28 Σε σχετικές ανασκοπήσεις του 
θέματος36,51 δεν διαπιστώθηκε ούτε συχνότερη ούτε 
βαρύτερη μορφή υπογλυκαιμίας κατά τη θεραπεία με 
αντλίες ινσουλίνης σε σύγκριση με την κλασική ινσου-
λινοθεραπεία. Ωστόσο, υπάρχουν εργασίες σύμφωνα 
με τις οποίες σε ασθενείς με αντλία: (α) η συχνότητα 
υποκλινικής μη αντιληπτής υπογλυκαιμίας είναι αυξη-
μένη,19 και (β) μεταβάλλεται η ικανότητα αντίληψης 
της υπογλυκαιμίας.19,38 Άσχετα με τον τύπο θεραπείας 

(αντλία ή ενέσεις), η συχνότητα και η βαρύτητα της 
υπογλυκαιμίας είναι μεγαλύτερη, όταν γίνεται εντατι-
κοποιημένη μορφή ινσουλινοθεραπείας.52 Ο τακτικός 
αυτοέλεγχος του σακχάρου στο αίμα καθώς και η πριν 
από τον ύπνο εξέτασή του εξασφαλίζει, στις περισσό-
τερες περιπτώσεις, από βαριές και επικίνδυνες νυκτε-
ρινές υπογλυκαιμίες.

Η συχνότητα εμφάνισης υπογλυκαιμίας σε ασθενείς 
που αντιμετωπίζονται με αντλία, όπως ανακοινώθη-
κε από μερικά ειδικά κέντρα, φαίνεται στον πίνακα 
6.2.4.2. Ενδεχομένως ο συχνός αυτοέλεγχος που κατά 
κανόνα γίνεται όταν η ινσουλίνη χορηγείται με αντλία 
προστατεύει σε μεγαλύτερο βαθμό από τις νυκτερινές 
και τις σοβαρές υπογλυκαιμίες.

Συμπερασματικά, μπορούμε να συνοψίσουμε ότι η 
κετοξέωση και τα τοπικά αποστήματα είναι συχνότε-
ρα στους ασθενείς που αντιμετωπίζονται με αντλία 
ινσουλίνης, αλλά η συχνότητά τους μειώνεται με την 
καλύτερη εκπαίδευση των ασθενών και τον καθημε-
ρινό αυτοέλεγχο σακχάρου στο αίμα, αρχικά με έξι ή 
επτά εξετάσεις το 24ωρο και τη συχνή αλλαγή βελο-
νών και καθετήρων.39,43

Βέβαια, τα παραπάνω απαιτούν επιλογή των κατάλ-
ληλων ασθενών, αρχική νοσηλεία στο νοσοκομείο 
και συνεπάγονται υψηλό κόστος θεραπείας (αντλία, 
καθετήρες, αυτοέλεγχος).

Αποτέλεσμα όλων αυτών των παραγόντων, που 
έχουν μέχρι τώρα εκτεθεί, είναι να θεωρείται η θερα-

πίνακας 6.2.4.2 Σύνολο αναφερόμενων επεισοδίων σοβαρής υπογλυκαιμίας με συνεχή χορήγηση ινσουλίνης με αντλία.

Συγγραφείς Αριθμός ασθενών Μήνες θεραπείας Επεισόδια/Μήνες θεραπείας

Mecklenburg και συν.�� 1�� ��00 1/1�0
Berger και συν.��  �1 ��0 1/�0
Lawritzen και συν.�1 1� 1�� 1/�1
Krock CSG και συν.�� �� ��� 1/�0
Bending και συν.�� �0 10�� 1/��
Ronn και συν.��  �1 1��0 1/1��
Marshall και συν.�� �� ��� 1/��

πίνακας 6.2.4.3. Ενδείξεις θεραπείας με αντλία συνεχούς 
έγχυσης ινσουλίνης.

-Υποτροπιάζουσες σοβαρές υπογλυκαιμίες
-Ευρείες διακυμάνσεις της γλυκόζης στο αίμα
-Άσχημη ρύθμιση της γλυκαιμίας
-Έντονο φαινόμενο αυγής
-Μικροαγγειακές επιπλοκές 
-Κοινωνικοί λόγοι εφαρμογής ελεύθερου ωραρίου 

γευμάτων
-Επιλεγμένες περιπτώσεις μικρών παιδιών
-Έφηβοι με διαταραχές όρεξης
-Συχνές κετοξεώσεις
-Ειδικές περιπτώσεις αθλητών με διαβήτη
-Παράγοντες κινδύνου για μακροαγγειακές επιπλοκές
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πεία με αντλία μία κατ’ εξαίρεση μορφή ινσουλινοθε-
ραπείας.

Ενδείξεις εφαρμογής αντλίας (πίνακας  6.2.4.3) 
θεωρούνται η κύηση54,55 και η επώδυνη νευροπάθεια.56 
Σχετική ένδειξη θεωρείται και ο ασταθής διαβήτης (ευ-
ρείες διακυμάνσεις γλυκόζης αίματος), το φαινόμενο 
της αυγής, οι συχνές υπογλυκαιμίες και ειδικοί κοι-
νωνικοί λόγοι, π.χ. εργασία που δεν επιτρέπει τακτικό 
ωράριο ενέσεων και γευμάτων, και οι συχνές κετοξε-
ώσεις.Στην περίπτωση του ασταθούς διαβήτη πρέπει 
να ομολογηθεί ότι δεν είναι πάντοτε εξασφαλισμένη η 
επιτυχία ακόμη και με τη μέθοδο της ινσουλινοθερα-
πείας με αντλία.57,58α,58β

Επίδραση της θεραπείας με αντλία στις επιπλοκές του 
διαβήτη

Στις πρώτες μη ελεγχόμενες με σύγκριση μελέτες 
διαπιστώθηκε ότι η αμφιβληστροειδοπάθεια και η νε-
φροπάθεια των διαβητικών δεν υποστρέφονται, ούτε 
σταματάει η εξέλιξή τους με τον μεταβολικό έλεγχο 
που επιτυγχάνεται με τις αντλίες ινσουλίνης.59,60 Σε 
άλλες εργασίες βρέθηκε ότι μέσα στον πρώτο χρόνο 
θεραπείας με αντλία, η αμφιβληστροειδοπάθεια όχι 
μόνο δεν βελτιώνεται, αλλά εμφανίζει επιδείνωση ή 
και εξέλιξη σε παραγωγική μορφή.21,61 Σε συγκριτική 
διασταυρωμένη μελέτη ενός χρόνου σε 54 ασθενείς (6 
μήνες με αντλία - 6 μήνες με συμβατική ινσουλινοθε-
ραπεία), οι ασθενείς παρουσίασαν χειρότερη εξέλιξη 
ή μικρότερη βελτίωση κατά τη θεραπεία με αντλία.62 
Άλλοι ερευνητές δεν βρήκαν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές στην εξέλιξη της αμφιβληστροειδοπάθειας, 
έναν χρόνο μετά τη θεραπεία με αντλία, συγκρίνοντας 
όμοιες σε κλινικά χαρακτηριστικά ομάδες ασθενών 
με θεραπεία δύο ενέσεων. Η αμφιβληστροειδοπάθεια 
στην εργασία αυτή ήταν αρχόμενη ή μηδαμινή.63

Τέλος, ο Lauritzen και συν.64 επεκτείνοντας τις 
παρατηρήσεις προηγούμενης εργασίας τους από ένα 
σε δύο χρόνια, βρήκαν ότι, ενώ στον πρώτο χρόνο η 
αμφιβληστροειδοπάθεια εμφάνισε επιδείνωση, στον 
δεύτερο χρόνο θεραπείας με αντλία σταθεροποιήθηκε 
και εμφάνιζε τάσεις βελτίωσης.

Η ρύθμιση του ΣΔ με αντλία δεν έχει καμία επίδρα-
ση στον ρυθμό πτώσης της σπειραματικής διήθησης 
ή στην κλασματική κάθαρση αλβουμίνης και IgG σε 
σύγκριση με προηγούμενη περίοδο ρύθμισης με συμ-
βατική ινσουλινοθεραπεία ή με την εξέλιξη που είχαν 
άλλοι ασθενείς ως μάρτυρες.65,66 Ωστόσο, η ρύθμιση 
του ΣΔ με αντλία μπορεί να ελαττώσει και, σε πολλές 
περιπτώσεις, να φυσιολογικοποιήσει τη μικρολευκω-
ματινουρία.67,68

Η ρύθμιση του ΣΔ με αντλία ανακουφίζει τους ασθε-
νείς από τα επώδυνα ενοχλήματα της νευροπάθειας 

και βελτιώνει την ταχύτητα αγωγής του ερεθίσματος 
και την αντίληψη παλαισθησίας.56 Η ανακούφιση από 
τους πόνους γίνεται αισθητή μετά τις τρεις εβδομάδες 
θεραπείας.56

Την οριστική απάντηση στο ερώτημα της επίδρασης 
της βελτιωμένης ρύθμισης του ΣΔ στις επιπλοκές του 
διαβήτη έδωσε η Diabetes Control and Complication 
Trial (DCCT), προκειμένου για ασθενείς με ΣΔ τύπου 
1,69 και η βρετανική μελέτη UKPDS, προκειμένου για 
ασθενείς με ΣΔ τύπου 2. Tο γενικό συμπέρασμα είναι 
ότι η καλή ρύθμιση του ΣΔ εμποδίζει την εμφάνιση 
χρόνιων επιπλοκών και επιβραδύνει την εξέλιξη των 
ήδη εγκατεστημένων επιπλοκών.70

Σπανιότερες χρήσεις της αντλίας χορήγησης ινσουλί-
νης

Άλλες μορφές ρύθμισης του ΣΔ με αντλία είναι η μέ-
θοδος της ενδοφλέβιας, της ενδομυϊκής καθώς και της 
ενδοπεριτοναϊκής χορήγησης. Η ενδοφλέβια μέθοδος 
έχει εγκαταληφθεί. Έχει εφαρμοστεί σε περιπτώσεις 
ασταθούς διαβήτη, χωρίς όμως να αποδίδει πάντα 
τα αναμενόμενα.71,72 ΄Aλλοι συγγραφείς προτίμησαν 
την ενδοφλέβια οδό στον ασταθή διαβήτη, γιατί έτσι 
παρακάμπτεται το ενδεχόμενο της κακής υποδόριας 
απορρόφησης ή της τοπικής καταστροφής της ινσου-
λίνης.73 Αλλά και η υποδόρια οδός σε συνεχή έγχυση 
μπορεί να αποδώσει σε ορισμένους ασθενείς με αστα-
θή διαβήτη, αλλά όχι σε όλους.57,58α Συγκριτική μελέτη 
της ενδοφλέβιας και της υποδόριας χορήγησης της 
ινσουλίνης με αντλίες έδειξε ίδια μεταβολική ρύθμιση, 
περίπου ίδιο αριθμό επεισοδίων κέτωσης, αλλά μικρό-
τερες ακραίες διακυμάνσεις με την ενδοφλέβια τεχνι-
κή.74 Το κύριο πρόβλημα με την ενδοφλέβια τεχνική 
είναι οι λοιμώξεις διαμέσου του φλεβικού καθετήρα, 
οι αποφράξεις του καθετήρα και οι κεντρικές φλεβικές 
θρομβώσεις.70 Εξάλλου, τα προβλήματα απόφραξης 
του καθετήρα και της κακής λειτουργίας της αντλίας 
με συνέπεια τη διακοπή χορήγησης ινσουλίνης είναι 
συχνότερα με την ενδοφλέβια οδό (17 επεισόδια από-
φραξης με την ενδοφλέβια οδό, 8 με την υποδόρια 
οδό στη συγκριτική εργασία του Gulan και συν.).74

Μετά την εμπειρία της χορήγησης ινσουλίνης κατά 
τη συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση,75 σε λίγα δι-
αβητολογικά κέντρα δοκιμάστηκε η ενδοπεριτοναϊκή 
χορήγηση της ινσουλίνης.18,76 Στη μεγαλύτερη σειρά 
από 40 ασθενείς (1-27 μήνες, μέση διάρκεια θεραπείας 
12 μήνες), η ρύθμιση της γλυκόζης του αίματος ήταν 
ικανοποιητική και δεν χειροτέρευε με την πάροδο 
του χρόνου.18 Παρατηρήθηκαν όμως ένα επεισόδιο 
περιτονίτιδας, 12 υπογλυκαιμικά κώματα, 7 σημαντι-
κού βαθμού απορρυθμίσεις και προβλήματα σχετικά 
με τη λειτουργία των αντλιών και τη βατότητα των 
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καθετήρων. Η λειτουργικότητα των καθετήρων και 
των αντλιών στον έναν χρόνο ήταν καλή σε 70% και σε 
46% των περιπτώσεων αντίστοιχα.18

Eίναι φυσικό για την ενδοπεριτοναϊκή μέθοδο 
να χρειάζονται πολύ αυστηρά κριτήρια επιλογής 
ασθενών, εντατική εκπαίδευση και πολύ προσεκτική 
παρακολούθηση. Εξάλλου, τα θεωρητικά πλεονεκτή-
ματα της ενδοπεριτοναϊκής χορήγησης δεν φαίνεται 
να ισχύουν στην πραγματικότητα. Σε πειραματική 
εργασία που έγινε σε ποντικούς αποδείχθηκε ότι η 
ινσουλίνη απορροφάται από το κατώτερο περιτόναιο 
και σε μεγάλο ποσοστό παρακάμπτει το ήπαρ.77 Σε 
συγκριτική κλινική εργασία της ενδοπεριτοναϊκής και 
της υποδόριας μεθόδου χορήγησης ινσουλίνης με 
αντλία δεν διαπιστώθηκαν διαφορές ή κάποια πλεονε-
κτήματα της ενδοπεριτοναϊκής μεθόδου.78  Το συμπέ-
ρασμα από τα εκτεθέντα για την ενδοφλέβια και την 
ενδοπεριτοναϊκή οδό χορήγησης ινσουλίνης με αντλία 
είναι ότι και οι δύο τεχνικές εξακολουθούν να μην 
έχουν βρει ιδιαίτερη εφαρμογή. Tελευταίως φαίνεται 
ότι γίνεται προσπάθεια να διαδοθεί η εφαρμογή της 
ενδοπεριτοναϊκής έγχυσης με εμφυτεύσιμη αντλία, 
αλλά τα τεχνικά προβλήματα είναι πολλά. H ενδομυϊκή 
οδός για χορήγηση ινσουλίνης με αντλία έχει δοκιμα-
στεί, για να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις ασθενών 
που εμφάνιζαν τοπική υποδόρια καταστροφή της 
ινσουλίνης. Τα τοπικά προβλήματα δυσανεξίας ήταν 
πολλά και η μέθοδος, αφού εφαρμόστηκε σε λίγους 
ασθενείς,17 τελικά εγκαταλήφθηκε.

 Εντατικοποιημένη θεραπεία πολλαπλών 
ενέσεων ινσουλίνης
Ήδη πριν από το 1980, αφού προηγήθηκε μία πε-
ρίοδος διάδοσης του κατ’ οίκον αυτοελέγχου του 
σακχάρου στο αίμα με δοκιμαστικές ταινίες και 
μικροσυσκευές, άρχισε, σε αυξανόμενη συχνότητα, η 
εφαρμογή συστημάτων εντατικής ινσουλινοθεραπείας 
με υποδόριες ενέσεις. Τα ερωτήματα που έπρεπε να 
απαντηθούν ως προς αυτή τη μορφή ινσουλινοθερα-
πείας ήταν τα παρακάτω:

- Είναι μέθοδος ανεκτή και εφαρμόσιμη από τους 
ασθενείς;

- Βελτιώνεται η ποιότητα ρύθμισης;
- Ποια είναι η ποιότητα ρύθμισης σε σύγκριση με 

αυτήν που προσφέρουν οι αντλίες;
- Ποια είναι η συχνότητα των υπογλυκαιμιών;
- Προστατεύει η βελτίωση της ρύθμισης από την 

εμφάνιση ή την επιδείνωση των χρόνιων επιπλοκών 
του διαβήτη;

Ως προς το πρώτο ερώτημα η απάντηση είναι 
σχετική. Αν ο ασθενής ενδιαφέρεται πράγματι για την 
καλύτερη ρύθμιση του διαβήτη του, ο αριθμός των 
ενέσεων δεν τον ενοχλεί. Επιπλέον, η αποδοχή του συ-
στήματος των πολλαπλών ενέσεων από τους ασθενείς 
βελτιώθηκε τα τελευταία χρόνια, με τη διάδοση φορη-
τών μηχανισμών με τους οποίους οι ασθενείς δεν είναι 
υποχρεωμένοι να έχουν μαζί τους αριθμό συρίγγων 
και φιαλίδιο ινσουλίνης. Με τους μηχανισμούς αυτούς 
που η εμφάνισή τους θυμίζει στυλό (Novopen, B-D 
pen, Luxura) η διαδικασία της ένεσης συντομεύεται και 
απλοποιείται (εικόνα 6.2.4.1).79,81 Οι μηχανισμοί αυτοί 
είναι κομψοί, ελαφροί και εύχρηστοι. Ακόμη έχουν δο-

McCoughey Î·È Û˘Ó.85 11 9,6 8,4 1,2

Distiller Î·È Û˘Ó.90 54 9,8 8,6 1,2

Jefferson Î·È Û˘Ó.91 20 9,8 8,6 1,2

Walters Î·È Û˘Ó.92 31 11,5 10,3 1,2

Schönle Î·È Û˘Ó.83 19 9,9 7,7 2,2

Locatelli Î·È Û˘Ó.80 67 8 6,2 1,6

Kimura Î·È Û˘Ó.84 59 9 8,66 1,24

Berger Î·È Û˘Ó.79 16 8,79 8,57 0,22

Reeves Î·È Û˘Ó.27 10 10,8 9,0 1,8

Schiffrin Î·È Û˘Ó.20 16 13,5 8,4 5,1

Wolf Î·È Û˘Ó.81 23 11,2 9,8 1,4

Waldhausl Î·È Û˘Ó.93 80 7,9 6 1,9

™‡ÓÔÏÔ Î·È Ì¤ÛÔÈ fiÚÔÈ ÙÈÌÒÓ 302 9,82 8,18 1,74

›Ó·Î·˜ 6.24  ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ÌÂ Ì¤ıÔ‰Ô ÔÏÏ·ÏÒÓ ÂÓ¤ÛÂˆÓ ÌÂ ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙË˜ ∏bA1.

™˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ ∞ÚÈıÌfi˜ HbA1 ‹ HbA1c ÚÈÓ HbA1 ‹ ∞1c ÌÂÙ¿ ¢È·ÊÔÚ¿ 
·ÛıÂÓÒÓ ·fi Ó¤Ô Û¯‹Ì· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ HbA1 

‹ HbA1c 

1. EÈÏÔÁ‹, ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·ÛıÂÓÔ‡˜ (+ Î›ÓËÙÚ·)

2. ™˘¯Ó‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÁÈ·ÙÚfi, „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ÛÙ‹ÚÈ-
ÍË

3. EÍ·ÙÔÌ›ÎÂ˘ÛË ıÂÚ·Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ

4. A˘ÙÔ¤ÏÂÁ¯Ô Û·Î¯¿ÚÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ 3-4/24 h

5. AÓÙÏ›· ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ ‹ ÔÏÏ·Ï¤˜ ÂÓ¤ÛÂÈ˜ (3-4)2

6. EÎÌÂÙ¿ÏÂ˘ÛË ·˘ÙÔÂÏ¤Á¯Ô˘-·ÏÁfiÚÈıÌÔ ‰fiÛÂˆÓ
IN™

7. XÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ı¤ÛÂˆÓ-ÒÚ·˜ ¤ÓÂÛË˜ 
∫·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È Ì˘˚Î‹˜ ¿ÛÎËÛË˜(;)
¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ‰fiÛÂˆÓ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜

8. EÈ‚Â‚·›ˆÛË ÂÈÙ˘¯›·˜( HbA1)

9. ¶ÔÏÏ·Ï¤˜ ÂÓ¤ÛÂÈ˜ ‹ ·ÓÙÏ›· ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜

›Ó·Î·˜ 6.26  H ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈËÌ¤ÓË ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›·.

ÚÔ Ê·ÁËÙÔ‡ 70-105-130*

1 h ÌÂÙ¿ » 100-160-180*

2 h  »     » 80-120-150*

02-04 .Ì. 70-100-120*

* H ÙÚ›ÙË ÙÈÌ‹ ·ÏÒ˜ ·Ú·‰ÂÎÙ‹ 

›Ó·Î·˜ 6.27  ™Ùfi¯ÔÈ Ú‡ıÌÈÛË˜ (ÁÏ˘Îfi˙Ë ·›Ì·ÙÔ˜ mg/dl).4

ÚÔ Ê·ÁËÙÔ‡ Úˆ› 60-90

ÚÔ Ê·ÁËÙÔ‡ ÌÂÛËÌ¤ÚÈ 60-105

1 h  ÌÂÙ¿ Ê·ÁËÙfi 70-140

2 h  ÌÂÙ¿ Ê·ÁËÙfi 60-120

02-04 .Ì. >60

›Ó·Î·˜ 6.28  ™Ùfi¯ÔÈ Ú‡ıÌÈÛË˜ ÁÈ· ¤ÁÎ˘Â˜ ÌÂ ™¢ Ù‡-
Ô˘ 1 (mg/dl) (Jovanovic Î·È Peterson 1982).

1. ∫·Ï‡ÙÂÚË Ú‡ıÌÈÛË

2. æ˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË

3. µÂÏÙ›ˆÛË ÛˆÌ·ÙÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÛÙ· ·È‰È¿ Î·È 
ÂÊ‹‚Ô˘˜

4. ∞ÔÊ˘Á‹ ÂÈÏÔÎÒÓ ™¢ ÏfiÁˆ:
- ‚ÂÏÙ›ˆÛË˜ ÏÈÈ‰›ˆÓ
- ÂÏ¿ÙÙˆÛË˜ Û˘ÁÎÔÏÏËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·ÈÌÔÂÙ·Ï›ˆÓ
- ‚ÂÏÙ›ˆÛË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂÈ‰Ô‡˜
- ‚ÂÏÙ›ˆÛË˜ ÓÂÊÚÈÎÒÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ (GFR, AER)
- ‚ÂÏÙ›ˆÛË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÓÂ‡ÚˆÓ
- ÌÂ›ˆÛË˜ ¿¯Ô˘˜ ‚·ÛÈÎ‹˜ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË˜ ÙÚÈ¯ÔÂÈ‰ÒÓ

›Ó·Î·˜ 6.29  ¶Èı·Ó¿ ˆÊ¤ÏË ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈËÌ¤ÓË˜ ÈÓ-
ÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›·˜.

πίνακας 6.2.4.4 τα αποτελέσματα στη ρύθμιση του διαβήτη με μέθοδο πολλαπλών ενέσεων με το κριτήριο της ηbA1.
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κιμαστεί και σε εφήβους με επιτυχία.82,85 Ασθενείς που 
δυσανασχετούν με τα συχνά τσιμπήματα, π.χ. παιδιά, 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν ειδικές συσκευές χορή-
γησης ινσουλίνης χωρίς τη μεσολάβηση της βελόνας 
(εικόνα 6.2.4.2). Αυτές οι συσκευές (Medi-Jector Ez, 
Vitajet, Precijet 50) χορηγούν την ινσουλίνη με τη μορ-
φή μικρών σταγονιδίων που εκτοξεύονται με μεγάλη 
πίεση και διαπερνούν το δέρμα.86 Με αυτές ενδέχεται η 
απορρόφηση της ινσουλίνης να είναι ταχύτερη,89 αλλά 
δεν είναι απαλλαγμένες από μειονεκτήματα όπως 
το πολύ μεγάλο κόστος, το βάρος τους, η ανάγκη 
τακτικής αποστείρωσης με βρασμό και η διαδικασία 
λήψης ινσουλίνης που γίνεται σε κάθε χορήγηση. Το 
τελευταίο συνεπάγεται μια μικρή πολυπλοκότητα στη 
διαδικασία της ετοιμασίας της ένεσης.

Reeves Î·È Û˘Ó. 198227 10 13,16 9 9 2 ™‡ÚÈÁÁÂ˜ ¢ÂÓ ‚Ú‹Î·Ó ‰È·ÊÔÚ¿.
¶ÚÔÙ›ÌËÛË: ¢ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È 
¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›Â˜
ÌÂ ∂¶π

Home Î·È Û˘Ó. 198298 10 10,7 10,0 11,7 2,5 ™‡ÚÈÁÁÂ˜ ÀÂÚÔ¯‹ ÙË˜ ·ÓÙÏ›·˜ (ÛÙÔ 
Û¯‹Ì· ∂¶π Ë ‚Ú·‰ÈÓ‹
ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË ÌÂ Ultratard)
¶ÚÔÙ›ÌËÛË 8 ÛÙÔ˘˜ 10
ÙËÓ ·ÓÙÏ›·

Schiffrin Î·È Û˘Ó. 198499 20 13* 8,8* 9,46* 4 ™‡ÚÈÁÁÂ˜ ÀÂÚÔ¯‹ ÙË˜ ·ÓÙÏ›·˜
‹ ÂÙ·ÏÔ‡‰· √È ·ÛıÂÓÂ›˜ ‹Ù·Ó ¤ÊË‚ÔÈ

¶ÚÔÙ›ÌËÛË 50% ÛÙËÓ ·ÓÙÏ›·

Schiffrin Î·È Û˘Ó. 198420 16 12,8 8,2 8,4 6 ™‡ÚÈÁÁÂ˜ ¢ÂÓ ‚Ú¤ıËÎÂ ‰È·ÊÔÚ¿
¶ÚÔÙ›ÌËÛË: 7 ·ÓÙÏ›·, 2
·ÏÈfi Û¯‹Ì·, 7 ∂¶π

Lecavalier Î·È Û˘Ó. 1987100 8 10,1 8,3 8,8 2 Pen-pump ¢ÂÓ ‚Ú¤ıËÎÂ ‰È·ÊÔÚ¿
¶ÚÔÙ›ÌËÛË: ¢ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È
º˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÔÔ›ËÛË
˘Ô‰Ô¯¤ˆÓ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜
ÛÙ· ÌÔÓÔÎ‡ÙÙ·Ú· ÌfiÓÔ ÌÂ
ÙËÓ ·ÓÙÏ›·

Chiasson Î·È Û˘Ó. 198495 12 12,9 9,1 8,7 3 Medi-Jector ¢ÂÓ ‚Ú¤ıËÎÂ ‰È·ÊÔÚ¿
µÂÏÙ›ˆÛË Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ·ÁˆÁ‹˜
ÂÚÂı›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÌÂ ÙÈ˜ ‰‡Ô
ÌÂıfi‰Ô˘˜, ÌÂ›ˆÛË 
ÚˆÙÂ˚ÓÔ˘Ú›·˜. 
¶ÚÔÙ›ÌËÛË: 7 ·ÓÙÏ›·, 
5 Medi-Jector

Back Î·È Û˘Ó.198796 20 4,1** 3,4** 3,6** 6 Novopen ¢ÂÓ ‚Ú¤ıËÎÂ ‰È·ÊÔÚ¿
¶ÚÔÙ›ÌËÛË: 16 (80%) ÌÂ
Novopen, 4 (20%) ·ÓÙÏ›·

Saurbrey Î·È Û˘Ó. 198897 K·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ÙÈÌ¤˜ HbA1c Î·Ù¿
1,1%  ÌÂ ·ÓÙÏ›·

* √È ÙÈÌ¤˜ HbA1 ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÂÎÙÈÌ‹ıËÎ·Ó ·‰ÚÒ˜ ·fi Û¯ËÌ·ÙÈÎ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË.
** ºÚÔ˘ÎÙÔ˙·Ì›ÓË ·ÓÙ› HbA1.

›Ó·Î·˜ 6.25  ™˘ÁÎÚÈÙÈÎ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ıÂÚ·Â›·˜ ÌÂ ·ÓÙÏ›· Î·È ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈËÌ¤ÓË˜ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›·˜ (∂¶π).

™˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ ∞ÚÈıfi˜ HbA1 HbA1 HbA1 ¢È¿ÚÎÂÈ· Î¿ıÂ ª¤ıÔ‰Ô˜ ™¯fiÏÈÔ
∞ÛıÂÓÒÓ ÚÔ ·ÓÙÏ›· ∂¶π Û¯‹Ì·ÙÔ˜ (Ì‹ÓÂ˜) ∂¶π

1. ∂Í¿ÚÙËÛË ·fi Û˘ÛÎÂ˘¤˜

2. ªÔÓÔÌ·Ó‹˜ ·Û¯ÔÏ›· ÌÂ ™¢

3. æ˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ Â›‰Ú·ÛË

4. ÃÚËÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜

5. ÀÔÁÏ˘Î·ÈÌ›Â˜
- ÌÂÈˆÌ¤ÓË ·ÓÙ›ÏË„Ë ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜
- ÌÂÈˆÌ¤ÓË ·˘ÙfiÌ·ÙË ·Ó¿ÓË„Ë ·fi ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·
- ·˘ÍËÌ¤ÓË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜;
- ÂÓÙÔÓfiÙÂÚÂ˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›Â˜

6. ∞ÌÊÈ‚ÏËÛÙÔÂÈ‰Ô¿ıÂÈ·;

7. ∫ÂÙÔÍ¤ˆÛË (ÂÈ‰ÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ·ÓÙÏ›Â˜)

›Ó·Î·˜ 6.30  ªÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈËÌ¤ÓË˜ ÈÓ-
ÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›·˜.

πίνακας 6.2.4.5 Συγκριτικές εργασίες θεραπείας με αντλία και εντατικοποιημένης πολλαπλής ινσουλινοθεραπείας (ΕΠι).

εικόνα 6.2.4.1  Φαίνονται για σύγκριση οι διαστάσεις 
δύο στυλό ινσουλίνης και μίας συσκευής χορήγησης της 
ινσουλίνης χωρίς τη μεσολάβηση της βελόνας.
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Η χορήγηση της ινσουλίνης με τη μέθοδο αυτή είναι 
συνήθως ανώδυνη, αλλά, αν η ινσουλίνη φτάσει σε 
μεγαλύτερο βάθος, προκαλείται πόνος και αιμάτωμα, 
ενώ αν παραμείνει υποδερμικά δημιουργείται πομφός. 
Χρειάζεται επομένως εξατομίκευση της πίεσης χορή-
γησης της ινσουλίνης, γιατί υπάρχουν διαφορές στη 
διαπερατότητα του δέρματος από άτομο σε άτομο και 
από τη μία θέση ένεσης στην άλλη. Οι συσκευές αυτές 
ενδείκνυνται σε περιπτώσεις μικρών παιδιών που 
έχουν “φοβία” βελόνας και ενέσεων. Η ρύθμιση του δι-
αβήτη είναι εξίσου ικανοποιητική με τη χρήση αυτών 
των συσκευών.88 Λόγω της διασποράς των σταγονιδί-
ων της ινσουλίνης, η απορρόφησή της γίνεται ταχύτε-
ρα και η διάρκεια δράσης της λίγο βραχύνεται.

Από τα διάφορα σχήματα εντατικής ινσουλινοθερα-
πείας επικρατέστερο φαίνεται να είναι το σχήμα τριών 
ενέσεων ταχείας δράσης ινσουλίνης που γίνονται 20-
30 min πριν από τα κύρια γεύματα και μίας δόσης εν-
διάμεσης ή βραδείας δράσης ινσουλίνης πριν από τη 
βραδινή κατάκλιση.90  Η ρύθμιση του ΣΔ με το σχήμα 
αυτό είναι καλύτερη απ’ ό,τι με το σχήμα δύο ενέσεων 
μείγματος ινσουλινών. Από μία εκτίμηση της βιβλιο-
γραφίας, με σχήμα πολλών ενέσεων τα επίπεδα της 
HbA1 ή HbA1C μειώνονται κατά 1,74% (μέσος όρος 
από 12 βιβλιογραφικές αναφορές) (πίνακας 6.2.4.4). 
Στο σημείο αυτό, όμως, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι 
τα άτομα που συμμετέχουν σε ένα νέο σχήμα ινσουλι-
νοθεραπείας είναι φυσικό να προσέχουν περισσότερο 
και να έχουν κατά συνέπεια καλύτερη ρύθμιση. Επίσης, 
πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι και στο νέο σχήμα πολλα-
πλών ενέσεων θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση ο 
τακτικός έλεγχος του σακχάρου στο αίμα, γεγονός που 
συμβάλλει στην καλύτερη ρύθμιση.94

Σύγκριση αντλιών και πολλαπλών ενέσεων

Η ποιότητα ρύθμισης που επιτυγχάνεται με τη μέθο-
δο των πολλαπλών ενέσεων είναι συγκρίσιμη με τη 

ρύθμιση που έχουν οι ασθενείς που κάνουν ινσουλινο-
θεραπεία με αντλία.20,27,28,95,96 Μερικοί βρίσκουν ελαφρά 
υπεροχή της αντλίας, ιδίως ως προς το σκέλος της κα-
λύτερης κάλυψης των βασικών αναγκών σε ινσουλίνη 
(ανεξαρτήτως των αναγκών των γευμάτων).98,99 Επίσης 
βρέθηκε ότι, παρά τις στατιστικά ασήμαντες διαφορές 
στις τιμές της HbA1, με τη θεραπεία με αντλία ήταν 
δυνατόν να επανέλθουν στη φυσιολογική κατάσταση 
οι υποδοχείς ινσουλίνης στα μονοκύτταρα.100 Στον 
πίνακα 6.2.4.5 φαίνονται τα αποτελέσματα μερικών 
συγκριτικών μελετών της ρύθμισης με αντλία και της 
εντατικοποιημένης πολλαπλής ινσουλινοθεραπείας.

Στις περισσότερες συγκριτικές εργασίες το διάστη-
μα εφαρμογής των δύο μεθόδων δεν είναι ιδιαίτερα 
μεγάλο, ενώ είναι πλέον γνωστό ότι τοπικά προβλή-
ματα στα σημεία έγχυσης ινσουλίνης δημιουργούνται 
ύστερα από ένα ή περισσότερα χρόνια στις εφαρμο-
γές της αντλίας.

Σε μία μελέτη 4 ετών του Dahl-Jorgensen και συν.101 
συγκρίθηκαν τρεις ομάδες από 15 ασθενείς, καθε-
μία των οποίων υποβλήθηκε σε θεραπεία με αντλία 
υποδόριας χορήγησης ινσουλίνης, εντατικοποιημένη 
πολλαπλή ινσουλινοθεραπεία και συμβατική ινσουλι-
νοθεραπεία. Η μέση τιμή HbA1 βρέθηκε να είναι 9,0 
+/- 0,4%, 10,5 +/- 0,5% αντίστοιχα. Η αποβολή λευκω-
ματίνης στα ούρα μειώθηκε ιδιαίτερα στην ομάδα της 
αντλίας (26 +/- 5 σε 16 +/- 4 mg/24ωρο) και λιγότερο 
στην ομάδα εντατικοποιημένης πολλαπλής ινσουλινο-
θεραπείας (17,3 +/- D σε 14 +/- 3 mg/24ωρο), ενώ δεν 
μεταβλήθηκε στην ομάδα συμβατικής ινσουλινοθερα-
πείας (21 +/- 4 σε 22 +/- 5 mg/24ωρο).

Στη θεραπεία με αντλία παρατηρούνται μικρότερου 
βαθμού ακραίες διακυμάνσεις της γλυκόζης του αίμα-
τος, όπως αυτές εκφράζονται με την τιμή του δείκτη 
Μ102 σε εργασίες που συγκρίνουν περίοδο θεραπείας 
με αντλία και συμβατική ινσουλινοθεραπεία.37,20

Σε σύγκριση μεθόδου αντλίας και εντατικοποιημέ-
νης πολλαπλής ινσουλινοθεραπείας βρέθηκαν διαφο-
ρές του Μ που δείχνουν μικρότερες ακραίες διακυμάν-
σεις της γλυκόζης του αίματος με την αντλία.20,96,103

Οι διαφορές στις διακυμάνσεις δεν είχαν ως αποτέ-
λεσμα σημαντική διαφορά στις τιμές της HbA1.96,103 
Διαφορές στις τιμές του Μ δεν είχαν παρατηρηθεί σε 
παλαιότερη μελέτη,20 ούτε και σε μελέτη που συγκρί-
θηκε η αντλία και η εντατικοποιημένη ινσουλινοθερα-
πεία με Medi-Jector.95 Η ασυμφωνία της βιβλιογραφίας 
στο θέμα αυτό μπορεί να αποδοθεί στην αναλογία της 
δόσης ινσουλίνης που καλύπτει τις βασικές ανάγκες 
σε σχέση με τις δόσεις των γευμάτων. Μεγαλύτερες 
δόσεις ινσουλίνης γευμάτων ενδέχεται να δημιουρ-
γούν χαμηλότερα μεταγευματικά επίπεδα γλυκόζης 
αίματος.

εικόνα 6.2.4.2 Διάφοροι τύποι στυλό ινσουλίνης (pens) που
χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς στην χώρα μας και διεθνώς.
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Το κυριότερο μειονέκτημα των αντλιών είναι τα 
τοπικά προβλήματα και τα επεισόδια απορρύθμισης-
κετοξέωσης τα οποία δεν  εμφανίζουν ασθενείς που 
ακολουθούν εντατικοποιημένη πολλαπλή ινσουλινο-
θεραπεία, παρά μόνο όταν είναι ανεπαρκώς εκπαιδευ-
μένοι και αμελείς.104

Η συχνότητα της υπογλυκαιμίας δεν θεωρείται 
σήμερα ιδιαίτερη στη θεραπεία με αντλία, ενώ με 
εντατικοποιημένη πολλαπλή ινσουλινοθεραπεία είναι 
αυξημένη μόνο στις αρχές της εφαρμογής της.85,91,92 
Είναι πάντως πολύ πιθανό η εντατικοποίηση της 
ινσουλινοθεραπείας, είτε γίνεται με αντλία είτε με 
πολλαπλές ενέσεις, να συνεπάγεται αυξημένες πιθανό-
τητες υπογλυκαιμίας.

O Bendtson και συν.105 κατέληξαν σε ορισμένα συ-
μπεράσματα σε μελέτη τους για τη νυκτερινή υπογλυ-
καιμία στην οποία συγκρίθηκαν 23 ασθενείς σε αγωγή 
με πολλαπλές ενέσεις με 25 ασθενείς σε θεραπεία με 
υποδόρια συνεχή χορήγηση ινσουλίνης με αντλία. 
Mε κριτήριο την τιμή γλυκόζης πλάσματος <54 mg/dl 
παρατήρησαν ότι 30% των ασθενών με πολλαπλές 
ενέσεις είχαν τιμές κάτω του τεθέντος ορίου έναντι 
44% των ασθενών σε αντλία (M.Σ. η διαφορά). O 
συνολικός αριθμός των <54 mg/dl τιμών ήταν μεγαλύ-
τερος στην ομάδα της αντλίας (42 από 225 μετρήσεις 
έναντι 16 από 207 μετρήσεις p<0,025). H διάρκεια της 
υπογλυκαιμίας συνέβαινε αργότερα στη διάρκεια της 
νύχτας και ήταν μακρότερης διάρκειας στην ομάδα 
που χρησιμοποίησε αντλία για συνεχή υποδόρια χορή-
γηση ινσουλίνης.*

O Baskevant και συν.106 δεν βρήκαν αυξημένο 
κίνδυνο υπογλυκαιμίας από την εντατικοποίηση της 
ινσουλινοθεραπείας, ενώ ο Arias και συν.19 βρήκαν 
ότι τόσο η θεραπεία με αντλία όσο και η εντατικοποι-
ημένη ινσουλινοθεραπεία με δύο ενέσεις ινσουλίνης 
είχαν ως συνέπεια την αύξηση της συχνότητας της 
υπογλυκαιμίας. Δεδομένου ότι τα άτομα που εμφα-
νίζουν υπογλυκαιμίες χρησιμοποιούν κατά μέσο όρο 
μεγαλύτερες δόσεις ινσουλίνης ανά 24ωρο, θεωρείται 
ότι η δοσολογία και οι αυστηροί στόχοι ρύθμισης 
είναι υπεύθυνοι των υπογλυκαιμιών και όχι η μορφή 
ή το σχήμα ινσουλινοθεραπείας.19,99,107 Οι ανάγκες 
σε ινσουλίνη είναι περίπου 20% μικρότερες κατά τη 
θεραπεία με αντλία απ’ ό,τι στη συμβατική ή την εντα-
τικοποιημένη ινσουλινοθεραπεία με ενέσεις.95,96,99,100 

Αυτό αποδίδεται σε τοπική καταστροφή της βραδείας 
απορρόφησης ινσουλίνης που χρησιμοποιείται για να 
καλύπτει τις βασικές ανάγκες σε ινσουλίνη.95,100

Τι συμβαίνει, τέλος, με την αποδοχή, από την πλευρά 
των ασθενών, του συστήματος θεραπείας με αντλία 
ή εντατικοποιημένης πολλαπλής ινσουλινοθεραπεί-

ας; Υπεροχή της αντλίας ως προς την τελική επιλογή 
της μεθόδου αυτής από τους ασθενείς, που είχαν την 
ευκαιρία να δοκιμάσουν και τα δύο συστήματα ινσου-
λινοθεραπείας, αφορά δημοσιεύσεις παλαιότερες στις 
οποίες οι ενέσεις γίνονταν με συνηθισμένες σύριγ-
γες.98,99 Σε νεότερες δημοσιεύσεις φαίνεται ότι οι πε-
ρισσότεροι ασθενείς προτιμούν το σχήμα πολλαπλών 
ενέσεων με τη χρήση της συσκευής Novopen.96 Είναι 
πάντως πιθανό ότι, στις εργασίες αυτές, την τελική 
απόφαση των ασθενών να επιλέξουν το ένα ή το άλλο 
σύστημα ινσουλινοθεραπείας επηρεάζει η προτίμηση 
των ερευνητών στη μία ή στην άλλη μέθοδο.

Τη μέθοδο της αντλίας δεν συνεχίζουν εύκολα όλοι 
οι ασθενείς που την άρχισαν. Σε εργασία που έγινε στη 
Φλώριδα των ΗΠΑ καταγράφηκαν οι ασθενείς που 
άρχισαν θεραπεία με αντλία από το 1982 έως το 1985. 
Η αθροιστική αναλογία των ασθενών που συνέχιζαν 
τη θεραπεία με αντλία ήταν 11%.108 Σε εργασία του 
Knight και συν.26, από 99 άτομα συνέχισαν για 5 χρό-
νια την αντλία οι 45 ασθενείς (45,5%). Σε άλλη εργασία 
από την ίδια ομάδα ερευνητών προσφέρθηκαν τρεις 
διαφορετικές μέθοδοι θεραπείας σε 382 ασθενείς, 
από τους οποίους 30,4% επέλεξε την αντλία, 44,2% 
την εντατικοποιημένη ινσουλινοθεραπεία (κυρίως δύο 
ενέσεις το 24ωρο) και 25,4% τη συμβατική ινσουλι-
νοθεραπεία.109 Επομένως, φαίνεται, ότι η θεραπεία 
με αντλία δεν γίνεται αποδεκτή για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Στο ζήτημα της χρόνιας απόδοσης των 
αντλιών στη θεραπεία του ΣΔ τύπου 1 οι απόψεις των 
ερευνητών δεν συμπίπτουν. Έτσι, υπάρχουν υποστη-
ρικτές της άποψης ότι η θεραπεία με αντλία αποδίδει, 
έστω και ύστερα από αρκετά χρόνια θεραπείας,26,101,110, 

111 αλλά και άλλοι που πιστεύουν ότι οι αντλίες απο-
δίδουν κυρίως στην πρώτη περίοδο της εφαρμογής 
τους.112 Από προσωπική δημοσιευμένη εμπειρία που 
αναφέρεται στους πρώτους 24 ασθενείς που υποβλή-
θηκαν σε εντατικοποιημένη ινσουλινοθεραπεία με 
σχήμα 4 ενέσεων/24ωρο, από ετών συμπεράναμε ότι 
πράγματι οι ασθενείς, στην πλειονότητά τους, αισθά-
νονται πιο ελεύθεροι στην καθημερινή τους ζωή με 
το νέο σχήμα θεραπείας και ανέχονται τον αυξημένο 
αριθμό ενέσεων. Από τους πρώτους 24 ασθενείς μόνο 
3 δεν συνεχίζουν την πολλαπλή ινσουλινοθεραπεία 
και προτίμησαν τις δύο ενέσεις το 24ωρο. Αυτοί οι 3 
ασθενείς διέκοψαν την εντατικοποιημένη πολλαπλή 
ινσουλινοθεραπεία από την πρώτη κιόλας εβδομάδα 
της εφαρμογής της. Oι υπόλοιποι 21 ασθενείς συμπλή-
ρωσαν 84 αθροιστικούς μήνες θεραπείας κατά τον 
χρόνο της δημοσίευσης. Η χρησιμοποίηση συσκευών 
τύπου στυλό προφανώς συμβάλλει στο αυξημένο 
ποσοστό αποδοχής των 4 ενέσεων το 24ωρο.

Στην προσπάθεια της τελικής εκτίμησης και των δύο 
μεθόδων, αφού λάβει κανείς υπόψη όλα τα υπέρ και 

* Η αντλία που χρησιμοποιήθηκε ήταν παλαιάς τεχνολογίας με «δύσκα-
μπτο» προγραμματισμό.
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τα κατά, αντιμετωπίζει μεγάλη δυσκολία στην τελική 
επιλογή. Η σχέση κινδύνου και ωφελιμότητας στις 
δύο μεθόδους και συγκριτικά μεταξύ τους δεν έχει 
απόλυτα εκτιμηθεί. Tο γεγονός, όμως, είναι ότι τόσο 
στη χώρα μας όσο και παγκοσμίως, προκειμένου για 
ασθενείς με ΣΔ τύπου 1, η χρήση πολλαπλών ενέσε-
ων σχεδόν αποτελεί γενίκευση και έχει εκτοπίσει τα 
άλλα σχήματα και τις αντλίες. H αντλία υπερέχει στην 
κάλυψη των βασικών αναγκών σε ινσουλίνη, ιδίως της 
νύχτας, αλλά τα προβλήματα στα σημεία των ενέσεων 
αμαυρώνουν τη συνολική της απόδοση.

H εντατικοποιημένη θεραπεία στη δεκαετία του 1990 
και εξής

Σε εργασία που δημοσιεύθηκε μετά τον αρχικό ενθου-
σιασμό για τα στυλό ινσουλίνης και που διενεργήθηκε 
βάσει ερωτηματολογίου που υποβλήθηκε σε περισσό-
τερους από 200 ασθενείς, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν 
στυλό Novopen σε σχήμα πολλαπλών ενέσεων, προ-
έκυψαν τα εξής συμπεράσματα: Oι πολλαπλές ενέσεις 
με τα στυλό αποτελούν μια δημοφιλή μέθοδο θερα-
πείας που οδηγεί σε βελτίωση του τρόπου ζωής και 
ελαττώνει τη συχνότητα των υπογλυκαιμικών επεισο-
δίων. Όμως, είναι απογοητευτικό ότι δεν παρατηρήθη-
κε βελτίωση της ρύθμισης, όπως μπορεί να εκτιμηθεί 
με κριτήριο την HbA1c. Φαίνεται ότι μόνο ο αυξημένος 
αριθμός ενέσεων δεν αρκεί, αν δεν  συνοδεύεται από 
ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και επανεκπαί-
δευσης.113 Σε σύγκριση του συστήματος των πολλα-
πλών ενέσεων και της συνεχούς υποδόριας χορήγησης 
ινσουλίνης με αντλία ο Bode και συν.114 διαπίστωσαν 
τα εξής: H συχνότητα της σοβαρής υπογλυκαιμίας στη 
διάρκεια θεραπείας με πολλαπλές ενέσεις ελαττώθηκε 
από 138 σε 22 συμβάματα/100 έτη θεραπείας, στη δι-
άρκεια του πρώτου χρόνου σε θεραπεία με αντλία, και 
παρέμενε σε στατιστικά μικρότερους αριθμούς και τον 
τέταρτο χρόνο θεραπείας (36/100 έτη θεραπείας). H 
HbA1c δεν μεταβλήθηκε σημαντικά μεταξύ της θερα-
πείας με πολλαπλές ενέσεις και με αντλία. Oι διαφορές 
στη συχνότητα της κετοξέωσης δεν ήταν στατιστικά 
σημαντικές, ωστόσο παρατηρήθηκαν, παρά τα ανα-
μενόμενα από προγενέστερες μελέτες, περισσότερα 
επεισόδια στη φάση πολλαπλών ενέσεων απ’ ό,τι στη 
φάση με αντλία (14,6 έναντι 7,2). Tο κύριο συμπέρα-
σμα της εργασίας αυτής ήταν η ελάττωση της συχνό-
τητας των υπογλυκαιμικών επεισοδίων στη θεραπεία 
με αντλία ινσουλίνης.

Eνδιαφέρουσα είναι η εργασία του Haakens και 
συν.115 στην οποία μελετήθηκαν 52 ασθενείς και 
συγκρίθηκε  η συμβατική ινσουλινοθεραπεία με τρία 
σχήματα εντατικοποιημένης θεραπείας. Tα δύο ήταν 
πολλαπλών ενέσεων, ένα με Ultralente και ένα με 

Isophane (ΝΡΗ) και το τρίτο σχήμα με αντλία. Aν και οι 
διαφορές δεν ήταν μεγάλες, υπήρχαν καλύτερες τιμές 
σακχάρου στο σχήμα με την Isophan παρά με την 
Ultralente. Ένα υποδόριο απόστημα και μία κετοξέω-
ση συνέβησαν στην ομάδα της αντλίας ινσουλίνης. Oι 
υπογλυκαιμίες δεν διέφεραν και δεν ήταν συχνότερες 
στα εντατικά σχήματα.115

Mετά την περιγραφή αντιφατικών αποτελεσμάτων 
για τη συχνότητα της υπογλυκαιμίας στις υπό σύγκρι-
ση μεθόδους υπάρχει η ανάγκη της παράθεσης της 
προσωπικής γνώμης του συγγραφέα. H άποψή μας 
είναι ότι οι σοβαρές υπογλυκαιμίες είναι περισσότερο 
αποτέλεσμα σοβαρών σφαλμάτων των ασθενών, των 
οικείων τους ή των γιατρών, και λιγότερο πρόβλημα 
που έχει σχέση με τον τρόπο χορήγησης ινσουλίνης. 
Aν, για παράδειγμα, στη θεραπεία με αντλία χορηγεί-
ται μεγάλη αναλογία της συνολικής δόσης, ως βασική 
συνεχής χορήγηση, είναι πολύ πιθανόν να  προκληθεί 
υπογλυκαιμία συχνότερα και μάλιστα τη νύχτα. Eπίσης, 
ένας παράγοντας που συχνά δεν λαμβάνεται υπόψη 
είναι η “ευνοϊκή προδιάθεση” του γιατρού υπέρ μιας 
μεθόδου και η ικανότητα να μεταδίδει τις σχετικές 
οδηγίες. Tα οργανωμένα προγράμματα εκπαίδευσης 
ασθενών στα σύγχρονα σχήματα ινσουλινοθεραπείας 
ασφαλώς και αποδίδουν καρπούς, μειώνουν τη συχνό-
τητα των υπογλυκαιμιών και βελτιώνουν την HbA1c.116 

Aυτά τα επιτεύγματα, όμως, απαιτούν υψηλό κόστος 
εκπαίδευσης, άνετους χώρους και κατάλληλους εκ-
παιδευτές που θα ανήκουν σε μία κλινική με πνεύμα 
ομάδας και διάθεση προσφοράς.

Φαίνεται ότι οι ασθενείς που ακολουθούν, ύστε-
ρα από καλή εκπαίδευση, ένα οποιοδήποτε σχήμα 
εντατικοποιημένης ινσουλινοθεραπείας νιώθουν πολύ 
καλύτερο αίσθημα ποιότητας ζωής.117 Aλλά και από 
βιολογική άποψη υπάρχει βελτίωση. Tα εντατικοποι-
ημένα σχήματα (πολλαπλές ενέσεις ή αντλίες) που 
χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη DCCT επηρέασαν τη 
συσσώρευση του κολλαγόνου. Συγκεκριμένα, στην 
ομάδα εντατικής θεραπείας παρατηρήθηκε, μετά 5 
χρόνια, 30-32% χαμηλότερη φουροσίνη, 9% χαμη-
λότερη πεντοσιδίνη, 9-13% χαμηλότερη CML (καρ-
βοξυμεθυλυσίνη), 24% υψηλότερο διαλυτό σε οξύ 
κολλαγόνο και 50% υψηλότερο διαλυτό στην πεψίνη 
κολλαγόνο. Στους ασθενείς με συμβατική θεραπεία 
η γλυκοζυλίωση του κολλαγόνου ήταν η παράμετρος 
εκείνη που είχε τη σταθερότερη συσχέτιση με τις χρό-
νιες διαβητικές επιπλοκές.118

Οι αντλίες και η εντατικοποιημένη πολλαπλή ινσουλι-
νοθεραπεία στα παιδιά και τους εφήβους

Η αντιμετώπιση του ΣΔ με αντλία υποδορίως έχει 
εφαρμοστεί με επιτυχία σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 
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8-16 ετών.119-122α Υπήρχε αυξημένη συχνότητα κετοξέ-
ωσης σε μία εργασία,119 ενώ όχι ιδιαίτερα αυξημένη σε 
άλλη.120 Συχνά (50%) ήταν τα τοπικά προβλήματα.120

Σε μία μελέτη με 161 διαβητικά άτομα ηλικίας 1,5 
έως 18 ετών παρατηρήθηκαν τα αποτελέσματα εφαρ-
μογής αντλίας ινσουλίνης για χρονικό διάστημα 32 ± 
9 μηνών. Τα άτομα μελετήθηκαν σε τρεις ομάδες: 26 
άτομα ήταν <7 ετών, 76 άτομα ήταν σε σχολική ηλικία 
και 59 άτομα ήταν έφηβοι. Οι μεταβολές της HbA1c 
από 7,1 σε 6,5%, από 7,8 σε 7,3 % και από 8,1 σε 7,4%. 
Οι δόσεις ινσουλίνης 24ώρου δεν αυξήθηκαν με την 
αντλία, ενώ τα σοβαρά υπογλυκαιμικά επεισόδια 
ελαττώθηκαν από 56 σε 38 ετησίως, πριν και μετά την 
έναρξη της αγωγής με  την αντλία. Με τη μελέτη αυτή 
δείχθηκε ότι ακόμη και σε αυτές τις δύσκολες ηλικίες 
είναι εφαρμόσιμη η αγωγή με αντλία ινσουλίνης με 
βελτίωση της ρύθμισης του διαβήτη και λιγότερες 
υπογλυκαιμίες.122β

Η μέθοδος της εντατικοποιημένης ινσουλινοθερα-
πείας με πολλαπλές ενέσεις έχει εφαρμοστεί με επιτυ-
χία, όπως ήδη αναφέρθηκε, σε παιδιά και εφήβους.82,85 
Η εφαρμογή, πάντως, πολύ εντατικοποιημένης αγωγής 
σε μικρές ηλικίες παρουσιάζει δυσχέρειες στην πράξη.

Η δίαιτα στις σύγχρονες μεθόδους και τα σχήματα ιν-
σουλινοθεραπείας

Η δίαιτα δεν πρέπει να μεταβάλλεται, ιδιαίτερα στα 
σύγχρονα συστήματα ινσουλινοθεραπείας. Πολλοί 
θεωρούν ότι είναι ακίνδυνο να παραληφθούν τα 
ενδιάμεσα γεύματα (Snacks) και ότι είναι δυνατόν 
να αυξομειώνονται οι υδατάνθρακες με παράλληλη 
μεταβολή των δόσεων ινσουλίνης.30 Για να γίνει κάτι 
τέτοιο απαιτείται υψηλού βαθμού εκπαίδευση του 
ασθενούς και συνεχής συχνός αυτοέλεγχος της γλυκό-
ζης του αίματος. Οι ώρες των γευμάτων καλό είναι να 
είναι σταθερές. Μπορεί να γίνονται μικρές μεταβολές 
στις ώρες των γευμάτων, όχι όμως μεγάλες, γιατί τότε, 
για παράδειγμα, η προηγούμενη δόση γεύματος θα 
συμπίπτει με τη δράση της επόμενης με συνέπεια 
υπογλυκαιμία.122α Απαγορεύεται στους ασθενείς να 
καταναλώνουν γλυκά.122α

Eφαρμοζόμενες πειραματικές μέθοδοι  
ινσουλινοθεραπείας

Aπό πολλά χρόνια πριν είχαν αρχίσει οι δοκιμές της 
χορήγησης της ινσουλίνης με εμφυτεύσιμη αντλία. H 
αντλία τοποθετείται με εγχείρηση υπό το δέρμα, όπως 
οι βηματοδότες, και κατά την επικρατέστερη μέθοδο 
εγχέει την ινσουλίνη στον περιτοναϊκό χώρο. Mε τον 
τρόπο αυτόν γίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό απομίμηση 
της φυσιολογικής οδού κατά την οποία η ινσουλίνη 
περνάει πρώτα από το ήπαρ. Aυτό όμως δεν γίνεται 

100% ούτε και με την ενδοπεριτοναϊκή έγχυση.123

Tο ρεζερβουάρ της αντλίας γεμίζει με ένεση που 
διενεργείται μέσω ειδικού πώματος που ανιχνεύεται 
με ψηλάφηση. H ινσουλίνη που χρησιμοποιείται είναι 
μεγάλης πυκνότητας (έως 400u), ώστε να καταλαμβά-
νει μικρό όγκο. Iδιαίτερα προβλήματα προκύπτουν με 
τις αποφράξεις των σωληνίσκων χορήγησης ινσουλί-
νης. Kαταβάλλεται προσπάθεια να μειωθεί η τάση της 
ινσουλίνης να δημιουργεί συγκρίματα. Mέχρι τώρα 
η εμφυτεύσιμη αντλία εφαρμόζεται σε λίγα κέντρα 
και τα αποτελέσματα των σχετικών παρατηρήσεων 
δημοσιεύονται κατά καιρούς με αρκετούς ασθενείς. Tο 
κυριότερο πρόβλημα είναι οι αποφράξεις των καθετή-
ρων.124,127

Παρακάτω θα παρατεθούν τα αποτελέσματα 
μερικών πολυκεντρικών εργασιών, που αφορούν σε 
ασθενείς με εμφυτεύσιμη αντλία, ώστε ο αναγνώστης 
να κρίνει μόνος του τα πλεονεκτήματα και τα μειονε-
κτήματα της μεθόδου.

H μακροχρόνια επίδραση της θεραπείας με αντλία 
μελετήθηκε σε πολυκεντρική μελέτη (9 κέντρα). Πα-
ρακολουθήθηκαν 76 ασθενείς με ΣΔ τύπου 1. H μέση 
διάρκεια θεραπείας με αντλία ήταν 40 μήνες. Πριν 
από την τοποθέτηση της εμφυτεύσιμης αντλίας σε 
ενδοπεριτοναϊκή ή ενδοφλέβια έγχυση προηγήθηκε 
εντατικοποιημένη ινσουλινοθεραπεία με υποδόριες 
ενέσεις για 3-4 μήνες. H ρύθμιση του ΣΔ βελτιώθηκε 
με την εντατικοποίηση της αγωγής και παρέμεινε στα-
θερή με την εμφυτευμένη αντλία (HbA1c 6,9-7,5%). Oι 
σοβαρές υπογλυκαιμίες ήταν σπάνιες (4 επεισόδια σε 
100 έτη θεραπείας ασθενών), σε αντίθεση με την προ 
της αντλίας περίοδο που ήταν 33 επεισόδια σε 100 έτη 
θεραπείας ασθενών. Στην ενδοφλέβια έγχυση ινσουλί-
νης με αντλία παρατηρήθηκαν περισσότερα επεισόδια 
απόφραξης των καθετήρων. H ποιότητα ζωής θεω-
ρήθηκε πολύ ικανοποιητική από τους ασθενείς στη 
διάρκεια της αγωγής με εμφυτεύσιμη αντλία.128

Tα αποτελέσματα της εμφυτεύσιμης αντλίας συ-
γκρίθηκαν προς αυτά της θεραπείας με πολλαπλές 
ενέσεις σε επτά κέντρα. Mελετήθηκαν 121 ασθενείς 
με ΣΔ τύπου 2, ηλικίας 40-69 ετών που έκαναν συμ-
βατική ινσουλινοθεραπεία και είχαν HbA1c>8%. H 
γλυκόζη αίματος έπεσε σε 143±19 mg/dl με την αντλία 
και 149,6±27 mg/dl με τις πολλαπλές ενέσεις και η 
HbA1c σε 7,34%±0,8 και 7,54%±0,8 αντίστοιχα. Mε 
την ενδοπεριτοναϊκή έγχυση ινσουλίνης δεν αυξήθηκε 
το βάρος, όπως με τις πολλαπλές ενέσεις, και θεωρή-
θηκε ότι οι ασθενείς είχαν καλύτερη ποιότητα ζωής. 
Όμως, σε ποσοστό 25% των ασθενών παρατηρήθηκαν 
επεισόδια απορρύθμισης από μείωση ή διακοπή της 
έγχυσης ινσουλίνης και είναι περίεργο πώς οι συγγρα-
φείς εξακολουθούν να δείχνουν την προτίμησή τους 
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σε αυτή τη μέθοδο.129

Σε γαλλική εργασία επί 224 ασθενών με ΣΔ τύπου 1, 
με μέση παρακολούθηση άνω των 18 μηνών, η μέση 
HbA1c έπεσε από 7,4% σε 6,8% στους πρώτους έξι 
μήνες θεραπείας. Tα επεισόδια υπογλυκαιμίας έγιναν 
έξι φορές λιγότερα με την εμφυτεύσιμη αντλία. Oι 
συγγραφείς συμπεραίνουν ότι η εμφυτεύσιμη αντλία 
βελτιώνει λίγο τη ρύθμιση σε σύγκριση με την εντατι-
κή ινσουλινοθεραπεία, αλλά πλεονεκτεί κυρίως γιατί 
μειώνει την πιθανότητα σοβαρής υπογλυκαιμίας.130

Eκτός από τις αποφράξεις των καθετήρων, παρα-
τηρήθηκε ίνωση γύρω από τον σάκο τοποθέτησης 
της εμφυτεύσιμης αντλίας, με αποτέλεσμα σε 5 από 
τους 7 ασθενείς να παρουσιαστεί έλξη του δέρματος 
ή ατροφία. H φυσική δραστηριότητα του ατόμου ήταν 
η μόνη παράμετρος που συσχετίστηκε με την επιπλο-
κή αυτή.131 Kατά συνέπεια, σε άτομα με εμφυτευμένη 
αντλία συνιστάται αποφυγή ιδιαίτερης σωματικής 
άσκησης.

Η χειρουργική εμπειρία με τις εμφυτεύσιμες αντλίες 
μελετήθηκε σε πολυκεντρική μελέτη (σε επτά κέ-
ντρα) επί 51 ασθενών με ΣΔ τύπου 2. H μέση διάρκεια 
θεραπείας ήταν 20 μήνες. Σε ποσοστό 4% υπήρξαν 
περιεγχειρητικές επιπλοκές. Aπόφραξη καθετήρων 
συνέβη σε 57% και κακή λειτουργία της αντλίας σε 
25% των περιπτώσεων. Oι αποφράξεις των καθετήρων 
ήταν συχνότερες μετά τον πρώτο χρόνο θεραπείας. Oι 
εν λόγω αποφράξεις σε πολλές περιπτώσεις διορθώ-
θηκαν με διαδερματική έγχυση φυσιολογικού ορού ή 
αλκαλικού διαλύματος, αλλά χρειάστηκαν διορθωτικές 
επεμβάσεις σε 31% των ασθενών.132 Πολλές φορές η 
διόρθωση της απόφραξης γίνεται με λαπαροσκόπηση. 
Aιτία της απόφραξης είναι συγκρίματα ινσουλίνης ή 
ινική στο άκρο του καθετήρα.

H ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση ινσουλίνης οδηγεί σε 
αύξηση των αντισωμάτων ινσουλίνης, τα οποία είναι 
πιθανώς αντισώματα με υψηλή συγγένεια. Ωστόσο, 
δεν υπάρχουν δυσμενείς μεταβολικές συνέπειες, προς 
το παρόν, από αυτή την παρατήρηση.133

H απορροφητικότητα του περιτοναίου στην ινσου-
λίνη διατηρείται αμείωτη για τουλάχιστον 30 μήνες 
εφαρμογής της ενδοπεριτοναϊκής χορήγησης.134

Tο κόστος της θεραπείας με εμφυτεύσιμη αντλία 
είναι μεγαλύτερο απ ό,τι το κόστος της αγωγής με 
πολλαπλές ενέσεις.135

H εκτίμηση του συγγραφέα είναι ότι τα προβλήματα 
που προκύπτουν από την κακή λειτουργία του συ-
στήματος της εμφυτεύσιμης αντλίας είναι πολλά και 
η μέθοδος πρέπει να θεωρείται ακόμη πειραματική. 
Aς σημειωθεί, προς αποφυγή παρανοήσεων, ότι η 
αντλία εγχέει την ινσουλίνη με τον ρυθμό που ορίζει 
ο γιατρός και αργότερα ο εκπαιδευμένος ασθενής. Oι 
δόσεις γευμάτων και η βασική έγχυση τροποποιούνται 

με εξωτερικό εξάρτημα που επικοινωνεί μέσω εκπο-
μπής κυμάτων με την εμφυτευμένη αντλία.

Συμπεράσματα

H θεραπεία με πολλαπλές ενέσεις έχει σήμερα μεγάλη 
διάδοση και βοηθάει σε πιο ευέλικτη και πιο φυσιο-
λογική θεραπεία. H θεραπεία με αντλία έχει πιθανώς 
ένα μικρό προβάδισμα, ως προς το επίπεδο ρύθμισης, 
το οποίο όμως μπορεί να ανατρέπεται από επεισόδια 
απορρύθμισης του διαβήτη, που δημιουργεί η κακή 
παροχή ινσουλίνης, λόγω βλάβης της αντλίας ή τεχνι-
κών μικροπροβλημάτων με τους καθετήρες παροχής 
του φαρμάκου (αποφράξεις από συγκρίματα ινσουλί-
νης, διαρροές, φλεγμονές).

Tέλος, πρέπει να γίνει σαφές στον αναγνώστη ότι 
στη ρύθμιση του ΣΔ δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο η προ-
έλευση της ινσουλίνης, ούτε είναι πάντα απαραίτητο 
να καταφεύγουμε σε σχήματα θεραπείας που απαι-
τούν δυσανάλογο χρόνο και χρήμα για την επιτυχή 
εφαρμογή τους. Σε αρκετές περιπτώσεις το παλιό 
σχήμα δύο ενέσεων μείγματος ινσουλινών ταχείας και 
ενδιάμεσης δράσης αποδεικνύεται πολύ αποτελεσμα-
τικό, αρκεί να συνδυάζεται με εκπαίδευση του ασθε-
νούς, συχνό αυτοέλεγχο της γλυκόζης του αίματος 
και σωστή ιατρική παρακολούθηση. Αρκετές φορές 
απαιτείται προσθήκη μιας μικρής δόσης ινσουλίνης 
ταχείας δράσης το μεσημέρι, για να επιτύχουμε καλά 
αποτελέσματα μετά το γεύμα. Σε μερικές περιπτώσεις 
φαίνεται ότι είναι απαραίτητο το σχήμα των 4 ενέσεων. 
Ωστόσο, δεν είναι κατάλληλοι όλοι οι ασθενείς για να 
υπαχθούν σε σχήματα εντατικοποιημένης ινσουλινο-
θεραπείας. Χρειάζεται για τον σκοπό αυτό επιλογή των 
ασθενών εκείνων που διαθέτουν τη σχετική αντίληψη 
και είναι αποφασισμένοι να ασχοληθούν σοβαρά με τη 
ρύθμιση του διαβήτη τους. Ο γιατρός έχει να εκτελέσει 
σύνθετο έργο. Πρέπει να δώσει στον ασθενή τα κατάλ-
ληλα κίνητρα, ώστε να θελήσει να επιτύχει ιδανικά επί-
πεδα ρύθμισης, πρέπει να τον εκπαιδεύσει σωστά γι’ 
αυτόν τον σκοπό και, τέλος, έχει την αυξημένη ευθύνη 
της παρακολούθησής του.136
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 6.2.5  Σχολιασμός εντατικοποιημένης ιν-
σουλινοθεραπείας 
Δ. Καραμήτσος

H εντατικοποιημένη ινσουλινοθεραπεία εφαρμόζε-
ται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, γιατί 
συνειδητοποιήθηκε η ανάγκη βελτίωσης της ρύθμισης 
του ΣΔ, η οποία με τις συμβατικές μεθόδους αντιμετώ-
πισης πολύ απέχει από το να είναι ιδανική. Tα αρχικά 
ερωτήματα και οι αμφιβολίες σχετικά με τη σημα-
σία της ρύθμισης του ΣΔ έχουν απαντηθεί και όλοι 
αποδέχονται πλέον την καθοριστική συμμετοχή της 
υπεργλυκαιμίας στην εμφάνιση μικροαγγειοπάθειας 
και νευροπάθειας.1,2  Eπιπλέον, η εμφάνιση των μικρών 
μετρητών σακχάρου αίματος, οι φορητές αντλίες 
ινσουλίνης και τα στυλό (pens) για πολλαπλές ενέσεις 
έδωσαν ώθηση στην εντατικοποιημένη ινσουλινοθε-
ραπεία. Tα σχήματα θεραπείας με πολλαπλές ενέσεις 
και η ινσουλινοθεραπεία με αντλίες παρουσιάστηκαν 
σε ανασκόπηση στο πρώτο τεύχος των Eλληνικών Δια-
βητολογικών Xρονικών 3 και στο παρόν βιβλίο αποτε-
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λούν ξεχωριστό κεφάλαιο. Ωστόσο, δεν είναι τελείως 
διευκρινισμένο “τι εννοούμε με τον όρο εντατικοποι-
ημένη ινσουλινοθεραπεία” και για τον λόγο αυτό θα 
γίνουν οι απαραίτητες διασαφηνίσεις.

H εντατικοποιημένη ινσουλινοθεραπεία προϋποθέ-
τει την αρμονική συνεργασία γιατρού-ασθενούς και 
περιέχει ένα σύνολο ενεργειών γιατρού και ασθενούς 
ή και λοιπού παραϊατρικού προσωπικού στο πλαίσιο 
της συνεργασίας τους ως ομάδας (πίνακας 6.2.5.1). 
Έτσι, κάθε σύστημα πολλαπλών ενέσεων δεν είναι 
εντατικοποιημένη ινσουλινοθεραπεία, αν δεν περι-
λαμβάνει την κατάλληλη εκπαίδευση του ασθενούς, 
τη συχνή επικοινωνία του με τον  γιατρό και τη σχετική 
ψυχολογική υποστήριξη.4

H επιλογή του κατάλληλου ασθενούς για εντατι-
κοποιημένη ινσουλινοθεραπεία είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος. Τα 
περισσότερα άτομα δεν είναι, δυστυχώς, σε θέση να 
εφαρμόσουν εντατικοποιημένη ινσουλινοθεραπεία. 
Kατάλληλοι ασθενείς είναι άτομα με καλή αντίληψη 
αλλά και θέληση να ασχοληθούν αρκετά με τη ρύθ-
μιση του ΣΔ. Aπαραίτητο θεωρείται να υπάρχουν 
κίνητρα για την αύξηση της διάθεσης των ασθενών 
να ασχοληθούν με τον διαβήτη και τη ρύθμισή του. 
Tα άτομα που κατά τα φαινόμενα αδιαφορούν είναι 
δυνατόν να γίνουν κατάλληλα για μια τέτοια θεραπεία, 
αν τους παρασχεθεί δυνατό κίνητρο, π.χ. προγραμμα-
τισμός εγκυμοσύνης.

H εντατική ενασχόληση με τον ΣΔ απαιτεί την 
ύπαρξη ισχυρής προσωπικότητας με πολύ κουράγιο 
και δύναμη να αντιπαρέρχεται παροδικές αποτυχίες. 
Δεν πρέπει να πέφτει εύκολα το ηθικό του ασθενούς 
και χρειάζεται από την πλευρά του γιατρού διαρκής 
ενθάρρυνση και υποστήριξη.5

Oι θεραπευτικοί στόχοι πρέπει να είναι τελείως 
εξατομικευμένοι, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να εκμε-
ταλλευτούμε τα αποτελέσματα της εντατικοποιημένης 
ινσουλινοθεραπείας, χωρίς τους κινδύνους συχνών και 
έντονων υπογλυκαιμιών. Για παράδειγμα, δεν είναι δυ-
νατόν να έχουμε ασθενή με έλλειψη καλής αντίληψης 

της υπογλυκαιμίας και να ορίζουμε αυστηρούς στό-
χους ρύθμισης. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι σκόπιμο 
οι θεραπευτικοί στόχοι να τοποθετούνται 40-50 mg/dl 
υψηλότερα.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σχολιάσουμε τα κρι-
τήρια ρύθμισης που υιοθετεί ο Hirsch και συν.4 (πίνα-
κας 6.2.5.2) ως προς τα χαμηλότερα όρια που θέτουν 
για μεταγευματικές αιμοληψίες. Kατά τη γνώμη μας 
είναι πολύ απίθανο να αποφεύγονται οι υπογλυκαιμίες, 
αν π.χ. δύο ώρες μετά το φαγητό έχουμε στόχο τα 80 
mg/dl. Eπομένως για λόγους ασφάλειας και αποφυγής 
υπογλυκαιμιών είναι σκόπιμο τα κατώτερα όρια να 
είναι 30-40 mg /dl υψηλότερα.

Aπό την άλλη πλευρά, οι θεραπευτικοί στόχοι πρέπει 
να είναι πολύ πιο αυστηροί στη διάρκεια της εγκυμο-
σύνης, γιατί έτσι μόνο ελαχιστοποιούνται οι πιθανότη-
τες εμφάνισης συγγενών ανωμαλιών στα νεογνά. Πα-
ρακάτω παρατίθενται στον πίνακα 6.2.5.3 τα κριτήρια 
ρύθμισης που προτείνουν οι Jovanovic και Peterson.6

O αυτοέλεγχος του σακχάρου αίματος είναι απα-
ραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή εντατικοποι-
ημένης ινσουλινοθεραπείας. Tα αποτελέσματα του 
αυτοελέγχου πρέπει, βεβαίως, να χρησιμοποιούνται 
από τον ασθενή ώστε να προσαρμόζει τις δόσεις της 
ινσουλίνης ανάλογα. Για τον σκοπό αυτό οι διαβητικοί 
πρέπει να εκπαιδευτούν στην κριτική παρατήρηση 
των αποτελεσμάτων τους και να προσαρμόζουν στις 
δόσεις ινσουλίνης αντίστοιχα. H καταγραφή των απο-
τελεσμάτων σε σημειωματάριο είναι απαραίτητη. H 
χρησιμοποίηση αλγορίθμου, για την προσαρμογή των 
δόσεων της ινσουλίνης, θεωρείται ότι βοηθάει πολύ 
στην επίτευξη των θεραπευτικών στόχων.7,8

H εκπαίδευση του ασθενούς σε λεπτομέρειες που 
μπορεί να συντελέσουν στην καλύτερη ρύθμιση, όπως 
ο σωστός χρονισμός ενέσεων και γευμάτων, η χρησι-

πίνακας 6.2.5.1 H εντατικοποιημένη ινσουλινοθερα-
πεία.

1. Eπιλογή, εκπαίδευση ασθενούς (+ κίνητρα)
�. Συχνή συνεργασία με γιατρό, ψυχολογική στήριξη
�. Eξατομίκευση θεραπευτικών στόχων
�. Aυτοέλεγχο σακχάρου αίματος �-�/�� h
�. Aντλία ινσουλίνης ή πολλαπλές ενέσεις (�-�)�

�. Eκμετάλευση αυτοελέγχου-αλγόριθμο δόσεων INΣ
�. Xρησιμοποίηση θέσεων-ώρας ένεσης
Κατανομής γευμάτων και μυϊκής άσκησης(;)
Προσαρμογή γευμάτων και δόσεων ινσουλίνης
�. Eπιβεβαίωση επιτυχίας( HbA1)

McCoughey Î·È Û˘Ó.85 11 9,6 8,4 1,2

Distiller Î·È Û˘Ó.90 54 9,8 8,6 1,2

Jefferson Î·È Û˘Ó.91 20 9,8 8,6 1,2

Walters Î·È Û˘Ó.92 31 11,5 10,3 1,2

Schönle Î·È Û˘Ó.83 19 9,9 7,7 2,2

Locatelli Î·È Û˘Ó.80 67 8 6,2 1,6

Kimura Î·È Û˘Ó.84 59 9 8,66 1,24

Berger Î·È Û˘Ó.79 16 8,79 8,57 0,22

Reeves Î·È Û˘Ó.27 10 10,8 9,0 1,8

Schiffrin Î·È Û˘Ó.20 16 13,5 8,4 5,1

Wolf Î·È Û˘Ó.81 23 11,2 9,8 1,4

Waldhausl Î·È Û˘Ó.93 80 7,9 6 1,9

™‡ÓÔÏÔ Î·È Ì¤ÛÔÈ fiÚÔÈ ÙÈÌÒÓ 302 9,82 8,18 1,74

›Ó·Î·˜ 6.24  ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ÌÂ Ì¤ıÔ‰Ô ÔÏÏ·ÏÒÓ ÂÓ¤ÛÂˆÓ ÌÂ ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙË˜ ∏bA1.

™˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ ∞ÚÈıÌfi˜ HbA1 ‹ HbA1c ÚÈÓ HbA1 ‹ ∞1c ÌÂÙ¿ ¢È·ÊÔÚ¿ 
·ÛıÂÓÒÓ ·fi Ó¤Ô Û¯‹Ì· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ HbA1 

‹ HbA1c 

1. EÈÏÔÁ‹, ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·ÛıÂÓÔ‡˜ (+ Î›ÓËÙÚ·)

2. ™˘¯Ó‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÁÈ·ÙÚfi, „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ÛÙ‹ÚÈ-
ÍË

3. EÍ·ÙÔÌ›ÎÂ˘ÛË ıÂÚ·Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ

4. A˘ÙÔ¤ÏÂÁ¯Ô Û·Î¯¿ÚÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ 3-4/24 h

5. AÓÙÏ›· ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ ‹ ÔÏÏ·Ï¤˜ ÂÓ¤ÛÂÈ˜ (3-4)2

6. EÎÌÂÙ¿ÏÂ˘ÛË ·˘ÙÔÂÏ¤Á¯Ô˘-·ÏÁfiÚÈıÌÔ ‰fiÛÂˆÓ
IN™

7. XÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ı¤ÛÂˆÓ-ÒÚ·˜ ¤ÓÂÛË˜ 
∫·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È Ì˘˚Î‹˜ ¿ÛÎËÛË˜(;)
¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ‰fiÛÂˆÓ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜

8. EÈ‚Â‚·›ˆÛË ÂÈÙ˘¯›·˜( HbA1)

9. ¶ÔÏÏ·Ï¤˜ ÂÓ¤ÛÂÈ˜ ‹ ·ÓÙÏ›· ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜

›Ó·Î·˜ 6.26  H ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈËÌ¤ÓË ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›·.

ÚÔ Ê·ÁËÙÔ‡ 70-105-130*

1 h ÌÂÙ¿ » 100-160-180*

2 h  »     » 80-120-150*

02-04 .Ì. 70-100-120*

* H ÙÚ›ÙË ÙÈÌ‹ ·ÏÒ˜ ·Ú·‰ÂÎÙ‹ 

›Ó·Î·˜ 6.27  ™Ùfi¯ÔÈ Ú‡ıÌÈÛË˜ (ÁÏ˘Îfi˙Ë ·›Ì·ÙÔ˜ mg/dl).4

ÚÔ Ê·ÁËÙÔ‡ Úˆ› 60-90

ÚÔ Ê·ÁËÙÔ‡ ÌÂÛËÌ¤ÚÈ 60-105

1 h  ÌÂÙ¿ Ê·ÁËÙfi 70-140

2 h  ÌÂÙ¿ Ê·ÁËÙfi 60-120

02-04 .Ì. >60

›Ó·Î·˜ 6.28  ™Ùfi¯ÔÈ Ú‡ıÌÈÛË˜ ÁÈ· ¤ÁÎ˘Â˜ ÌÂ ™¢ Ù‡-
Ô˘ 1 (mg/dl) (Jovanovic Î·È Peterson 1982).

1. ∫·Ï‡ÙÂÚË Ú‡ıÌÈÛË

2. æ˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË

3. µÂÏÙ›ˆÛË ÛˆÌ·ÙÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÛÙ· ·È‰È¿ Î·È 
ÂÊ‹‚Ô˘˜

4. ∞ÔÊ˘Á‹ ÂÈÏÔÎÒÓ ™¢ ÏfiÁˆ:
- ‚ÂÏÙ›ˆÛË˜ ÏÈÈ‰›ˆÓ
- ÂÏ¿ÙÙˆÛË˜ Û˘ÁÎÔÏÏËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·ÈÌÔÂÙ·Ï›ˆÓ
- ‚ÂÏÙ›ˆÛË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂÈ‰Ô‡˜
- ‚ÂÏÙ›ˆÛË˜ ÓÂÊÚÈÎÒÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ (GFR, AER)
- ‚ÂÏÙ›ˆÛË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÓÂ‡ÚˆÓ
- ÌÂ›ˆÛË˜ ¿¯Ô˘˜ ‚·ÛÈÎ‹˜ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË˜ ÙÚÈ¯ÔÂÈ‰ÒÓ

›Ó·Î·˜ 6.29  ¶Èı·Ó¿ ˆÊ¤ÏË ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈËÌ¤ÓË˜ ÈÓ-
ÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›·˜.

πίνακας 6.2.5.2 Στόχοι ρύθμισης (γλυκόζη αίματος
mg/dl)κατά τον Hirsh�.

McCoughey Î·È Û˘Ó.85 11 9,6 8,4 1,2

Distiller Î·È Û˘Ó.90 54 9,8 8,6 1,2

Jefferson Î·È Û˘Ó.91 20 9,8 8,6 1,2

Walters Î·È Û˘Ó.92 31 11,5 10,3 1,2

Schönle Î·È Û˘Ó.83 19 9,9 7,7 2,2

Locatelli Î·È Û˘Ó.80 67 8 6,2 1,6

Kimura Î·È Û˘Ó.84 59 9 8,66 1,24

Berger Î·È Û˘Ó.79 16 8,79 8,57 0,22

Reeves Î·È Û˘Ó.27 10 10,8 9,0 1,8

Schiffrin Î·È Û˘Ó.20 16 13,5 8,4 5,1

Wolf Î·È Û˘Ó.81 23 11,2 9,8 1,4

Waldhausl Î·È Û˘Ó.93 80 7,9 6 1,9

™‡ÓÔÏÔ Î·È Ì¤ÛÔÈ fiÚÔÈ ÙÈÌÒÓ 302 9,82 8,18 1,74

›Ó·Î·˜ 6.24  ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ÌÂ Ì¤ıÔ‰Ô ÔÏÏ·ÏÒÓ ÂÓ¤ÛÂˆÓ ÌÂ ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙË˜ ∏bA1.

™˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ ∞ÚÈıÌfi˜ HbA1 ‹ HbA1c ÚÈÓ HbA1 ‹ ∞1c ÌÂÙ¿ ¢È·ÊÔÚ¿ 
·ÛıÂÓÒÓ ·fi Ó¤Ô Û¯‹Ì· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ HbA1 

‹ HbA1c 

1. EÈÏÔÁ‹, ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·ÛıÂÓÔ‡˜ (+ Î›ÓËÙÚ·)

2. ™˘¯Ó‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÁÈ·ÙÚfi, „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ÛÙ‹ÚÈ-
ÍË

3. EÍ·ÙÔÌ›ÎÂ˘ÛË ıÂÚ·Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ

4. A˘ÙÔ¤ÏÂÁ¯Ô Û·Î¯¿ÚÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ 3-4/24 h

5. AÓÙÏ›· ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ ‹ ÔÏÏ·Ï¤˜ ÂÓ¤ÛÂÈ˜ (3-4)2

6. EÎÌÂÙ¿ÏÂ˘ÛË ·˘ÙÔÂÏ¤Á¯Ô˘-·ÏÁfiÚÈıÌÔ ‰fiÛÂˆÓ
IN™

7. XÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ı¤ÛÂˆÓ-ÒÚ·˜ ¤ÓÂÛË˜ 
∫·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È Ì˘˚Î‹˜ ¿ÛÎËÛË˜(;)
¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ‰fiÛÂˆÓ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜

8. EÈ‚Â‚·›ˆÛË ÂÈÙ˘¯›·˜( HbA1)

9. ¶ÔÏÏ·Ï¤˜ ÂÓ¤ÛÂÈ˜ ‹ ·ÓÙÏ›· ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜

›Ó·Î·˜ 6.26  H ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈËÌ¤ÓË ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›·.

ÚÔ Ê·ÁËÙÔ‡ 70-105-130*

1 h ÌÂÙ¿ » 100-160-180*

2 h  »     » 80-120-150*

02-04 .Ì. 70-100-120*

* H ÙÚ›ÙË ÙÈÌ‹ ·ÏÒ˜ ·Ú·‰ÂÎÙ‹ 

›Ó·Î·˜ 6.27  ™Ùfi¯ÔÈ Ú‡ıÌÈÛË˜ (ÁÏ˘Îfi˙Ë ·›Ì·ÙÔ˜ mg/dl).4

ÚÔ Ê·ÁËÙÔ‡ Úˆ› 60-90

ÚÔ Ê·ÁËÙÔ‡ ÌÂÛËÌ¤ÚÈ 60-105

1 h  ÌÂÙ¿ Ê·ÁËÙfi 70-140

2 h  ÌÂÙ¿ Ê·ÁËÙfi 60-120

02-04 .Ì. >60

›Ó·Î·˜ 6.28  ™Ùfi¯ÔÈ Ú‡ıÌÈÛË˜ ÁÈ· ¤ÁÎ˘Â˜ ÌÂ ™¢ Ù‡-
Ô˘ 1 (mg/dl) (Jovanovic Î·È Peterson 1982).

1. ∫·Ï‡ÙÂÚË Ú‡ıÌÈÛË

2. æ˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË

3. µÂÏÙ›ˆÛË ÛˆÌ·ÙÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÛÙ· ·È‰È¿ Î·È 
ÂÊ‹‚Ô˘˜

4. ∞ÔÊ˘Á‹ ÂÈÏÔÎÒÓ ™¢ ÏfiÁˆ:
- ‚ÂÏÙ›ˆÛË˜ ÏÈÈ‰›ˆÓ
- ÂÏ¿ÙÙˆÛË˜ Û˘ÁÎÔÏÏËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·ÈÌÔÂÙ·Ï›ˆÓ
- ‚ÂÏÙ›ˆÛË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂÈ‰Ô‡˜
- ‚ÂÏÙ›ˆÛË˜ ÓÂÊÚÈÎÒÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ (GFR, AER)
- ‚ÂÏÙ›ˆÛË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÓÂ‡ÚˆÓ
- ÌÂ›ˆÛË˜ ¿¯Ô˘˜ ‚·ÛÈÎ‹˜ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË˜ ÙÚÈ¯ÔÂÈ‰ÒÓ

›Ó·Î·˜ 6.29  ¶Èı·Ó¿ ˆÊ¤ÏË ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈËÌ¤ÓË˜ ÈÓ-
ÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›·˜.πίνακας 6.2.5.3 Στόχοι ρύθμισης για έγκυες με ΣΔ τύ-

που 1 (mg/dl) (Jovanovic και Peterson 1���).



Κεφάλαιο � - Θεραπεία του Σακχαρώδη Διαβήτη • ��1

μοποίηση της κοιλιάς για τις ενέσεις, η αποφυγή λιπο-
ϋπερτροφικών περιοχών, η κατανομή των γευμάτων, 
η τροποποίηση των γευμάτων σε ημέρες σωματικής 
άσκησης είναι, ενδεικτικά, μερικά σημεία που πρέπει 
να απασχολήσουν γιατρό και ασθενή και να δοθούν οι 
σωστές κατευθύνσεις.

H μέτρηση της HbA1c πρέπει να χρησιμοποιείται για 
να επιβεβαιώνει την επιτυχία της εντατικοποιημένης 
ινσουλινοθεραπείας, αλλά πάντοτε σε συσχέτιση με 
τα αποτελέσματα του αυτοελέγχου. Bέβαια, πρέπει να 
λαμβάνονται πάντοτε υπόψη οι ιδιαιτερότητες που 
έχει η μέτρηση της HbA1c δεδομένου του μικρού 
εύρους που κυμαίνονται οι τιμές της και της αστάθει-
ας που εμφανίζει η μέτρησή της σε κοινά εργαστή-
ρια.9,10,11

H χρησιμοποίηση των νεότερων σχημάτων ινσουλι-
νοθεραπείας είναι σχεδόν προϋπόθεση  για να θεωρη-
θεί ότι οι ασθενείς υποβάλλονται σε εντατικοποιημένη 
ινσουλινοθεραπεία, αλλά υπάρχει και η άποψη ότι 
ακόμη και με το κλασικό σχήμα δύο ενέσεων, εφόσον 
οι ασθενείς πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις, είναι 
δυνατόν να υπαχθούν στην κατηγορία αυτή. Όμως, το 
σχήμα δύο ενέσεων με μείγματα ινσουλινών ταχείας 
και ενδιάμεσης δράσης δεν έχει την ευλυγισία και προ-
σαρμοστικότητα των σχημάτων πολλαπλών ενέσεων.3

Συμπερασματικά, η εντατικοποιημένη ινσουλινο-
θεραπεία είναι ένα είδος διαφορετικής θεώρησης και 
εφαρμογής της θεραπείας και δεν περιορίζεται στο 
να συμπεριλάβει απλά και μόνο τους ασθενείς που 
κάνουν πολλαπλές ενέσεις ή που κάνουν αυτοέλεγχο 
του σακχάρου αίματος, ενώ δεν πληρούν τις υπόλοι-
πες προϋποθέσεις εντατικοποιημένης ινσουλινοθερα-
πείας. Tελικά, αποτελεί ένα σύνολο προϋποθέσεων και 
ενεργειών που αφορούν γιατρό και ασθενή και απαιτεί 
υψηλό βαθμό αντίληψης, αποφασιστικότητας και 
συνεργασίας.

Αναμενόμενα οφέλη εντατικοποιημένης ινσουλινοθε-
ραπείας

Tα πιθανά οφέλη της εντατικοποιημένης ινσουλινο-
θεραπείας εμφανίζονται επιγραμματικά στον πίνακα 
6.2.5.4.

Aναλυτικότερα, η καλύτερη ρύθμιση του ΣΔ είναι 
γεγονός με την εντατικοποιημένη ινσουλινοθεραπεία. 
Πάντως δεν είναι εύκολο να απονεμηθεί εύσημο σε 
ένα απομονωμένο συστατικό της εντατικοποιημένης 
ινσουλινοθεραπείας, π.χ. στις πολλαπλές ενέσεις, 
δεδομένου ότι και μόνο ο συχνός αυτοέλεγχος του 
σακχάρου αίματος και η συχνή επικοινωνία με τον 
Διαβητολόγο βελτιώνει τη ρύθμιση σε έναν εκπαιδευ-
μένο ασθενή, αρκεί ο τελευταίος να αντιδρά σωστά 
στις μετρήσεις.

H καλύτερη ρύθμιση με την εντατικοποιημένη 
ινσουλινοθεραπεία είναι γεγονός,3,12 που έχει όμως 
τις εξαιρέσεις του και φυσικά εξαρτάται και από τους 
θεραπευτικούς στόχους. Yπάρχουν πάντως εργασίες 
στις οποίες δεν βρέθηκε στατιστικά καλύτερη ρύθμιση 
με πολλαπλές ενέσεις σε μη επιλεγμένο διαβητικό πλη-
θυσμό13 και σε νεαρά άτομα.14 H ρύθμιση όμως με τις 
πολλαπλές ενέσεις ή τις αντλίες είναι πιο “φυσιολογική 
μέθοδος”, ενώ δεν δημιουργείται με αυτήν προγευμα-
τική υπερινσουλιναιμία, όπως παρατηρείται πάντοτε 
στα σχήματα δύο ενέσεων.

Aναφέρεται συχνά ότι παρατηρείται ψυχολογική 
βελτίωση κατά την εντατικοποιημένη ινσουλινοθερα-
πεία, αλλά η προσωπική μας πείρα είναι κάπως διαφο-
ρετική. Έχουμε την αντίληψη ότι η καλύτερη ρύθμιση 
του ΣΔ είναι κυρίως το στοιχείο εκείνο που βελτιώνει 
ψυχολογικά τον ασθενή, καθώς και η επιτυχία στην 
επίτευξη των θεραπευτικών στόχων, άσχετα με τη 
μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για τη ρύθμιση του 
διαβήτη.15,16 H ψυχολογική υποστήριξη πρέπει να είναι 
διαρκής, γιατί αυτή καθεαυτή η εντατικοποιημένη 
ινσουλινοθεραπεία είναι ένα επιπρόσθετο ψυχολογικό 
στρες.5

H αποφυγή των χρόνιων επιπλοκών του ΣΔ είναι ο 
ύψιστος στόχος, αλλά είναι πολύ δύσκολο να υπάρ-
ξουν τεκμηριωμένες μακροχρόνιες μελέτες. Tο βέβαιο 
είναι ότι μπορεί να υποστραφεί η αρχόμενη διαβητική 
νεφροπάθεια17,18,19 και η νευροπάθεια,20 ενώ για την 
αμφιβληστροειδοπάθεια τα ευρήματα είναι εκ πρώτης 
όψεως περίεργα. Έτσι, τον πρώτο χρόνο εντατικοποι-
ημένης ινσουλινοθεραπείας παρατηρήθηκε επιδεί-
νωση της αμφιβληστροειδοπάθειας18,2 η οποία στα-
θεροποιήθηκε αργότερα.22,23 Aυτές οι παρατηρήσεις 
συνηγορούν υπέρ του προγραμματισμού βαθμιαίας 
βελτίωσης της ρύθμισης σε ασθενείς με εξελισσόμενη 
αμφιβληστροειδοπάθεια4 και φυσικά υπέρ της ανά-
γκης της όσο το δυνατόν πιο έγκαιρης ρύθμισης του 
ΣΔ, πριν αρχίσουν οι χρόνιες επιπλοκές.

Yπάρχουν, τέλος, λίγες μελέτες που βρίσκουν μείω-

McCoughey Î·È Û˘Ó.85 11 9,6 8,4 1,2

Distiller Î·È Û˘Ó.90 54 9,8 8,6 1,2

Jefferson Î·È Û˘Ó.91 20 9,8 8,6 1,2

Walters Î·È Û˘Ó.92 31 11,5 10,3 1,2

Schönle Î·È Û˘Ó.83 19 9,9 7,7 2,2

Locatelli Î·È Û˘Ó.80 67 8 6,2 1,6

Kimura Î·È Û˘Ó.84 59 9 8,66 1,24

Berger Î·È Û˘Ó.79 16 8,79 8,57 0,22

Reeves Î·È Û˘Ó.27 10 10,8 9,0 1,8

Schiffrin Î·È Û˘Ó.20 16 13,5 8,4 5,1

Wolf Î·È Û˘Ó.81 23 11,2 9,8 1,4

Waldhausl Î·È Û˘Ó.93 80 7,9 6 1,9

™‡ÓÔÏÔ Î·È Ì¤ÛÔÈ fiÚÔÈ ÙÈÌÒÓ 302 9,82 8,18 1,74

›Ó·Î·˜ 6.24  ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ÌÂ Ì¤ıÔ‰Ô ÔÏÏ·ÏÒÓ ÂÓ¤ÛÂˆÓ ÌÂ ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙË˜ ∏bA1.

™˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ ∞ÚÈıÌfi˜ HbA1 ‹ HbA1c ÚÈÓ HbA1 ‹ ∞1c ÌÂÙ¿ ¢È·ÊÔÚ¿ 
·ÛıÂÓÒÓ ·fi Ó¤Ô Û¯‹Ì· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ HbA1 

‹ HbA1c 

1. EÈÏÔÁ‹, ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·ÛıÂÓÔ‡˜ (+ Î›ÓËÙÚ·)

2. ™˘¯Ó‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÁÈ·ÙÚfi, „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ÛÙ‹ÚÈ-
ÍË

3. EÍ·ÙÔÌ›ÎÂ˘ÛË ıÂÚ·Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ

4. A˘ÙÔ¤ÏÂÁ¯Ô Û·Î¯¿ÚÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ 3-4/24 h

5. AÓÙÏ›· ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ ‹ ÔÏÏ·Ï¤˜ ÂÓ¤ÛÂÈ˜ (3-4)2

6. EÎÌÂÙ¿ÏÂ˘ÛË ·˘ÙÔÂÏ¤Á¯Ô˘-·ÏÁfiÚÈıÌÔ ‰fiÛÂˆÓ
IN™

7. XÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ı¤ÛÂˆÓ-ÒÚ·˜ ¤ÓÂÛË˜ 
∫·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È Ì˘˚Î‹˜ ¿ÛÎËÛË˜(;)
¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ‰fiÛÂˆÓ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜

8. EÈ‚Â‚·›ˆÛË ÂÈÙ˘¯›·˜( HbA1)

9. ¶ÔÏÏ·Ï¤˜ ÂÓ¤ÛÂÈ˜ ‹ ·ÓÙÏ›· ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜

›Ó·Î·˜ 6.26  H ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈËÌ¤ÓË ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›·.

ÚÔ Ê·ÁËÙÔ‡ 70-105-130*

1 h ÌÂÙ¿ » 100-160-180*

2 h  »     » 80-120-150*

02-04 .Ì. 70-100-120*

* H ÙÚ›ÙË ÙÈÌ‹ ·ÏÒ˜ ·Ú·‰ÂÎÙ‹ 

›Ó·Î·˜ 6.27  ™Ùfi¯ÔÈ Ú‡ıÌÈÛË˜ (ÁÏ˘Îfi˙Ë ·›Ì·ÙÔ˜ mg/dl).4

ÚÔ Ê·ÁËÙÔ‡ Úˆ› 60-90

ÚÔ Ê·ÁËÙÔ‡ ÌÂÛËÌ¤ÚÈ 60-105

1 h  ÌÂÙ¿ Ê·ÁËÙfi 70-140

2 h  ÌÂÙ¿ Ê·ÁËÙfi 60-120

02-04 .Ì. >60

›Ó·Î·˜ 6.28  ™Ùfi¯ÔÈ Ú‡ıÌÈÛË˜ ÁÈ· ¤ÁÎ˘Â˜ ÌÂ ™¢ Ù‡-
Ô˘ 1 (mg/dl) (Jovanovic Î·È Peterson 1982).

1. ∫·Ï‡ÙÂÚË Ú‡ıÌÈÛË

2. æ˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË

3. µÂÏÙ›ˆÛË ÛˆÌ·ÙÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÛÙ· ·È‰È¿ Î·È 
ÂÊ‹‚Ô˘˜

4. ∞ÔÊ˘Á‹ ÂÈÏÔÎÒÓ ™¢ ÏfiÁˆ:
- ‚ÂÏÙ›ˆÛË˜ ÏÈÈ‰›ˆÓ
- ÂÏ¿ÙÙˆÛË˜ Û˘ÁÎÔÏÏËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·ÈÌÔÂÙ·Ï›ˆÓ
- ‚ÂÏÙ›ˆÛË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂÈ‰Ô‡˜
- ‚ÂÏÙ›ˆÛË˜ ÓÂÊÚÈÎÒÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ (GFR, AER)
- ‚ÂÏÙ›ˆÛË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÓÂ‡ÚˆÓ
- ÌÂ›ˆÛË˜ ¿¯Ô˘˜ ‚·ÛÈÎ‹˜ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË˜ ÙÚÈ¯ÔÂÈ‰ÒÓ

›Ó·Î·˜ 6.29  ¶Èı·Ó¿ ˆÊ¤ÏË ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈËÌ¤ÓË˜ ÈÓ-
ÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›·˜.

πίνακας 6.2.5.4 Πιθανά ωφέλη εντατικοποιημένης ιν-
σουλινοθεραπείας.



��� • Διαβητολογια

ση των επεισοδίων βαριάς υπογλυκαιμίας σε άτομα 
που κάνουν εντατικοποιημένη ινσουλινοθεραπεία σε 
σύγκριση με τη συμβατική ινσουλινοθεραπεία που 
εφάρμοζαν προγενέστερα.12,13

Όσον αφορά στα επεισόδια κετοξέωσης, είναι 
φανερό ότι οι πολλαπλές ενέσεις έχουν τη μικρότερη 
συχνότητα κετοξέωσης, ενώ με τις αντλίες ινσουλί-
νης η κετοξέωση είναι αρκετά συχνό πρόβλημα. Oι 
κετοξεώσεις είναι ένα σοβαρό μειονέκτημα, που μαζί 
με την ανάγκη μεταφοράς επί του σώματος συσκευής, 
τις καθημερινές εξετάσεις αυτοελέγχου και το κόστος, 
αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στην ευρεία χρη-
σιμοποίηση των αντλιών ινσουλίνης.3 Φαίνεται ότι η 
συχνότητα των κετοξεώσεων μειώνεται σημαντικά αν 
η θέση τοποθέτησης της βελόνας της αντλίας αλλάζει 
κάθε δύο μέρες.

Πιθανά μειονεκτήματα εντατικοποιημένης ινσουλινο-
θεραπείας

Tα μειονεκτήματα της εντατικοποιημένης ινσουλινο-
θεραπείας φαίνονται παραστατικά στον πίνακα 6.2.5.5.

H εξάρτηση από συσκευές αφορά στη χρήση αντλι-
ών συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης. H χρησιμοποίηση 
των στυλό ινσουλίνης (pens) δεν μπορεί να θεωρηθεί 
εξάρτηση από τη συσκευή, εφόσον και τα στυλό αντι-
καθιστούν πλεονεκτικά τις κοινές σύριγγες. 

H μονομανής ενασχόληση με τον ΣΔ είναι μειονέ-
κτημα της εντατικοποιημένης ινσουλινοθεραπείας, 
που αφορά όμως τους πολύ σχολαστικούς ασθενείς οι 
οποίοι εκ χαρακτήρος ρέπουν σε υπερβολές σχολαστι-
κότητας. H ψυχολογική επίδραση της εντατικοποιημέ-
νης ινσουλινοθεραπείας μπορεί να είναι ποικίλη. Aν τα 
αποτελέσματα είναι καλά, ο άρρωστος νιώθει καλύτε-
ρα ψυχολογικά, αποκτά αυτοπεποίθηση και αυξημένη 
αυτοεκτίμηση, οπότε αντιμετωπίζει τη ζωή με αισιοδο-
ξία. Aν, όμως, έχει αποτυχίες ή συχνές υπογλυκαιμίες, 
τότε χάνει το ηθικό του. Tο τελευταίο παρατηρήσαμε 
ότι συμβαίνει συχνότερα σε αγχώδη άτομα.

Tο χρηματικό κόστος είναι σημαντικό, αν ληφθεί 
υπόψη το κόστος των δοκιμαστικών ταινιών μέτρη-
σης γλυκόζης στο αίμα, που είναι σήμερα περίπου 1 
ευρώ κατά προσδιορισμό και με τέσσερις μετρήσεις 
ημερησίως φτάνει τα 120 ευρώ τον μήνα. Oι μετρητές 
τελευταίως παραχωρούνται δωρεάν από τις κατασκευ-
άστριες εταιρίες και δεν αποτελεί πρόβλημα η απόκτη-
σή τους.

Oι συχνές και έντονες υπογλυκαιμίες θεωρούνται 
από τους περισσότερους συγγραφείς μειονέκτημα της 
εντατικοποιημένης ινσουλινοθεραπείας.24 Ωστόσο, σε 
δική μας αλλά και σε άλλες μελέτες δεν διαπιστώθη-
κε αυξημένη συχνότητα υπογλυκαιμιών με τη χρήση 
εντατικοποιημένης ινσουλινοθεραπείας (πολλαπλές 
ενέσεις), αλλά το αντίθετο.12,13 Eξάλλου, υπάρχουν και 
μελέτες που δεν βρίσκουν διαφορές στη συχνότητα 
των υπογλυκαιμιών μεταξύ σχήματος θεραπείας με 
δύο ενέσεις ινσουλίνης και εντατικοποιημένης ινσου-
λινοθεραπείας,18,25,28 και γι’ αυτό πιστεύουμε ότι η συ-
χνότητα και βαρύτητα των υπογλυκαιμιών σχετίζεται 
περισσότερο με τους επιδιωκόμενους θεραπευτικούς 
στόχους. Aν ο στόχος μας είναι πολύ χαμηλές τιμές 
σακχάρου, τότε οι υπογλυκαιμίες είναι το αναπόφευ-
κτο σχεδόν τίμημα. Σε άτομα με ιστορικό βαριών υπο-
γλυκαιμιών ή με έλλειψη αντίληψης υπογλυκαιμίας ο 
στόχος ρύθμισης δεν πρέπει να είναι πολύ αυστηρός.29 
Eξάλλου, η εντατικοποιημένη ινσουλινοθεραπεία ενο-
χοποιείται και για τη δημιουργία κατάστασης έλλειψης 
αντίληψης προειδοποιητικών συμπτωμάτων υπογλυ-
καιμίας και για τη μειωμένη ορμονική απάντηση στην 
υπογλυκαιμία.30,31,32

Oι νυκτερινές υπογλυκαιμίες είναι ένα πρόβλημα 
που απασχολεί πολύ τους ασθενείς που είχαν έστω και 
μία φορά μία τέτοια εμπειρία. Σύμφωνα με δικές μας 
παρατηρήσεις, η συχνότητά της δεν αυξάνεται με το 
σύστημα των πολλαπλών ενέσεων, και πιστεύουμε ότι 
στο σημείο αυτό υπερέχουν οι πολλαπλές ενέσεις της 
συμβατικής θεραπείας με δύο ενέσεις το 24ωρο των 
ινσουλινών ταχείας και ενδιαμέσου δράσης. Στο κλασι-
κό σχήμα δύο ενέσεων υπάρχει σύμπτωση της δράσης 
της ταχείας και της ενδιάμεσης δράσης ινσουλίνης τις 
πρώτες μεταμεσονύκτιες ώρες, γεγονός που αυξάνει 
τις πιθανότητες νυκτερινής υπογλυκαιμίας. Aντίθετα, 
στο σχήμα πολλαπλών ενέσεων συνήθως διαχωρίζου-
με την τελευταία ένεση ταχείας ινσουλίνης από την 
προ του ύπνου μακράς δράσης ινσουλίνη. Eμείς ακο-
λουθώντας την τακτική που συνιστούν οι Schiffrin και 
Suissa33 δεν αντιμετωπίζουμε συχνά το πρόβλημα της 
νυκτερινής υπογλυκαιμίας. Συγκεκριμένα, θεωρούμε 
ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα νυκτερινής υπογλυ-
καιμίας, όταν η γλυκόζη αίματος προ του ύπνου είναι 
κατώτερη από τα 120 mg/dl. Σε άτομα με μειωμένη 

Reeves Î·È Û˘Ó. 198227 10 13,16 9 9 2 ™‡ÚÈÁÁÂ˜ ¢ÂÓ ‚Ú‹Î·Ó ‰È·ÊÔÚ¿.
¶ÚÔÙ›ÌËÛË: ¢ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È 
¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›Â˜
ÌÂ ∂¶π

Home Î·È Û˘Ó. 198298 10 10,7 10,0 11,7 2,5 ™‡ÚÈÁÁÂ˜ ÀÂÚÔ¯‹ ÙË˜ ·ÓÙÏ›·˜ (ÛÙÔ 
Û¯‹Ì· ∂¶π Ë ‚Ú·‰ÈÓ‹
ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË ÌÂ Ultratard)
¶ÚÔÙ›ÌËÛË 8 ÛÙÔ˘˜ 10
ÙËÓ ·ÓÙÏ›·

Schiffrin Î·È Û˘Ó. 198499 20 13* 8,8* 9,46* 4 ™‡ÚÈÁÁÂ˜ ÀÂÚÔ¯‹ ÙË˜ ·ÓÙÏ›·˜
‹ ÂÙ·ÏÔ‡‰· √È ·ÛıÂÓÂ›˜ ‹Ù·Ó ¤ÊË‚ÔÈ

¶ÚÔÙ›ÌËÛË 50% ÛÙËÓ ·ÓÙÏ›·

Schiffrin Î·È Û˘Ó. 198420 16 12,8 8,2 8,4 6 ™‡ÚÈÁÁÂ˜ ¢ÂÓ ‚Ú¤ıËÎÂ ‰È·ÊÔÚ¿
¶ÚÔÙ›ÌËÛË: 7 ·ÓÙÏ›·, 2
·ÏÈfi Û¯‹Ì·, 7 ∂¶π

Lecavalier Î·È Û˘Ó. 1987100 8 10,1 8,3 8,8 2 Pen-pump ¢ÂÓ ‚Ú¤ıËÎÂ ‰È·ÊÔÚ¿
¶ÚÔÙ›ÌËÛË: ¢ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È
º˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÔÔ›ËÛË
˘Ô‰Ô¯¤ˆÓ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜
ÛÙ· ÌÔÓÔÎ‡ÙÙ·Ú· ÌfiÓÔ ÌÂ
ÙËÓ ·ÓÙÏ›·

Chiasson Î·È Û˘Ó. 198495 12 12,9 9,1 8,7 3 Medi-Jector ¢ÂÓ ‚Ú¤ıËÎÂ ‰È·ÊÔÚ¿
µÂÏÙ›ˆÛË Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ·ÁˆÁ‹˜
ÂÚÂı›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÌÂ ÙÈ˜ ‰‡Ô
ÌÂıfi‰Ô˘˜, ÌÂ›ˆÛË 
ÚˆÙÂ˚ÓÔ˘Ú›·˜. 
¶ÚÔÙ›ÌËÛË: 7 ·ÓÙÏ›·, 
5 Medi-Jector

Back Î·È Û˘Ó.198796 20 4,1** 3,4** 3,6** 6 Novopen ¢ÂÓ ‚Ú¤ıËÎÂ ‰È·ÊÔÚ¿
¶ÚÔÙ›ÌËÛË: 16 (80%) ÌÂ
Novopen, 4 (20%) ·ÓÙÏ›·

Saurbrey Î·È Û˘Ó. 198897 K·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ÙÈÌ¤˜ HbA1c Î·Ù¿
1,1%  ÌÂ ·ÓÙÏ›·

* √È ÙÈÌ¤˜ HbA1 ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÂÎÙÈÌ‹ıËÎ·Ó ·‰ÚÒ˜ ·fi Û¯ËÌ·ÙÈÎ‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË.
** ºÚÔ˘ÎÙÔ˙·Ì›ÓË ·ÓÙ› HbA1.

›Ó·Î·˜ 6.25  ™˘ÁÎÚÈÙÈÎ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ıÂÚ·Â›·˜ ÌÂ ·ÓÙÏ›· Î·È ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈËÌ¤ÓË˜ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›·˜ (∂¶π).

™˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ ∞ÚÈıfi˜ HbA1 HbA1 HbA1 ¢È¿ÚÎÂÈ· Î¿ıÂ ª¤ıÔ‰Ô˜ ™¯fiÏÈÔ
∞ÛıÂÓÒÓ ÚÔ ·ÓÙÏ›· ∂¶π Û¯‹Ì·ÙÔ˜ (Ì‹ÓÂ˜) ∂¶π

1. ∂Í¿ÚÙËÛË ·fi Û˘ÛÎÂ˘¤˜

2. ªÔÓÔÌ·Ó‹˜ ·Û¯ÔÏ›· ÌÂ ™¢

3. æ˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ Â›‰Ú·ÛË

4. ÃÚËÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜

5. ÀÔÁÏ˘Î·ÈÌ›Â˜
- ÌÂÈˆÌ¤ÓË ·ÓÙ›ÏË„Ë ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜
- ÌÂÈˆÌ¤ÓË ·˘ÙfiÌ·ÙË ·Ó¿ÓË„Ë ·fi ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·
- ·˘ÍËÌ¤ÓË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜;
- ÂÓÙÔÓfiÙÂÚÂ˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›Â˜

6. ∞ÌÊÈ‚ÏËÛÙÔÂÈ‰Ô¿ıÂÈ·;

7. ∫ÂÙÔÍ¤ˆÛË (ÂÈ‰ÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ·ÓÙÏ›Â˜)

›Ó·Î·˜ 6.30  ªÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈËÌ¤ÓË˜ ÈÓ-
ÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›·˜.

πίνακας 6.2.5.5 Μειονεκτήματα εντατικοποιημένης ιν-
σουλινοθεραπείας.
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αντίληψη υπογλυκαιμίας ανεβάζουμε το όριο στα 150-
160 mg/dl. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε 
τα παρακάτω σε σχέση με το θέμα των υπογλυκαιμιών:

-H εξατομίκευση των θεραπευτικών στόχων είναι 
προϋπόθεση για την αποφυγή συχνών και έντονων 
υπογλυκαιμιών.

-Aραιές και ελαφρές υπογλυκαιμίες είναι ένδειξη 
μάλλον καλής ρύθμισης.

-Έλλειψη υπογλυκαιμιών επί μήνες είναι ένδειξη είτε 
κακής ρύθμισης είτε μειωμένης αντίληψης υπογλυκαι-
μίας. Υπέρ του τελευταίου συνηγορεί και η ανεύρεση 
πολύ χαμηλής τιμής γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης. 

Στην πιθανότητα επιδείνωσης της αμφιβληστροει-
δοπάθειας με την έναρξη εντατικοποιημένης ινσουλι-
νοθεραπείας με αυστηρούς στόχους ρύθμισης έχουμε 
ήδη αναφερθεί,18,21 και γι’ αυτό η επίτευξη άριστης 
ρύθμισης πρέπει να επιδιώκεται σταδιακά μέσα σε 2-3 
μήνες.

Σύγκριση εντατικοποιημένης ινσουλινοθεραπείας με 
αντλία και με πολλαπλές ενέσεις

Στοιχεία για σύγκριση της ινσουλινοθεραπείας με τις 
αντλίες ινσουλίνης και τη μέθοδο των πολλαπλών ενέ-
σεων με τη χρήση των “στυλό ινσουλίνης” παρέχονται 
σε άλλο κεφάλαιο. Eίναι βέβαιο ότι με την αντλία η 
ρύθμιση του διαβήτη είναι κατά τι καλύτερη,34 καθώς 
υπερέχει στην κάλυψη των βασικών αναγκών, ιδίως 
στη διάρκεια του ύπνου, αλλά ενέχει πάντα τον κίνδυ-
νο των απορρυθμίσεων και των κετοξεώσεων. Aυτές 
συμβαίνουν από τεχνική ανεπάρκεια της συσκευής ή, 
το συχνότερο, από διακοπή της παροχής ινσουλίνης 
(που οφείλεται σε απόφραξη του αυλού του σωληνί-
σκου από συγκρίματα ινσουλίνης ή σε διαρροή προς 
τα έξω ινσουλίνης) ή σε τοπικές φλεγμονές.3,25,27,34 
Φαίνεται πάντως ότι η χρήση των αντλιών παραμένει 
περιορισμένη σε μικρή κλίμακα και ότι η μέθοδος των 
πολλαπλών ενέσεων με τα στυλό ινσουλίνης χρησι-
μοποιείται από την πλειονότητα των ασθενών. Mε την 
εντατικοποιημένη ινσουλινοθεραπεία και πολλαπλές 
ενέσεις οι άρρωστοι ελέγχουν σχετικά καλύτερα τον 
διαβήτη τους και μπορούμε να πιθανολογήσουμε ότι 
για πολλούς από αυτούς απομακρύνεται ο χρόνος εκ-
δήλωσης των χρόνιων διαβητικών επιπλοκών, πράγμα 
που έδειξε σαφώς η μελέτη DCCT.24, 35
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 6.2.6 Iνσουλινοθεραπεία στον ΣΔ 
 τύπου 2  
Δ. Καραμήτσος

Oι ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 είναι περίπου 10 
φορές περισσότεροι από τους ασθενείς με διαβήτη 
τύπου 1. Aπό αυτούς, ποσοστό 40% περίπου που 
επισκέπτεται ειδικό γιατρό, σύμφωνα με προσωπική 
στατιστική, ήδη κάνει ή πρόκειται να αρχίσει ινσου-
λινοθεραπεία. Eπομένως, έχει ιδιαιτέρως πρακτικό 
ενδιαφέρον η ινσουλινοθεραπεία στους διαβητικούς 

Û¯‹Ì· 6.15  £ÂÚ·Â˘ÙÈÎ‹ Ù·ÎÙÈÎ‹ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È
ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ™¢ Ù‡Ô˘ 2.

IÓÛÔ˘Ï›ÓË

™¢ Ù‡Ô˘ 2

¶·¯‡Û·ÚÎÔ˜ ∫·ÓÔÓÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜

¢›·ÈÙ· ·‰˘Ó·Ù›ÛÌ·ÙÔ˜ ¢›·ÈÙ· ÈÛÔıÂÚÌÈ‰ÈÎ‹

¢ÈÁÔ˘·Ó›‰Â˜ ™Ô˘ÏÊÔÓ˘ÏÔ˘Ú›Â˜

™Ô˘ÏÊÔÓ˘ÏÔ˘Ú›Â˜

Â› ·ÔÙ˘¯›·˜

Â› ·ÔÙ˘¯›·˜

°Ï˘Îfi˙Ë Ê 80-120 121-140 >140

°Ï˘Îfi˙Ë ÌÊ 80-140 141-180 >180

HBA1 <8,5 8,5 -9,5 >9,5

›Ó·Î·˜ 6.31  KÚÈÙ‹ÚÈ· EASD ÂÎÙ›ÌËÛË˜ ÙË˜ Ú‡ıÌÈ-
ÛË˜ ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË.

K·Ï‹ AÔ‰ÂÎÙ‹ ¶Ùˆ¯‹
Ú‡ıÌÈÛË Ú‡ıÌÈÛË Ú‡ıÌÈÛË

1. EÍ¿ÏÂÈ„Ë Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ.

2. EÍ¿ÏÂÈ„Ë ˘ÂÚÎ·Ù·‚ÔÏÈÛÌÔ‡.

3. MÂ›ˆÛË Â˘·ÈÛıËÛ›·˜ ÛÂ ÏÔÈÌÒÍÂÈ˜.

4. BÂÏÙ›ˆÛË ÏÈÈ‰›ˆÓ ·›Ì·ÙÔ˜.

5. ¶ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙÈ˜ ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ÂÈÏÔÎ¤˜ ÙÔ˘ ™¢
ÂÊfiÛÔÓ ÂÈÙ‡¯Ô˘ÌÂ ¿ÚÈÛÙË Ú‡ıÌÈÛË.

6. BÂÏÙ›ˆÛË ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ ·ÈÌÔÂÙ·Ï›ˆÓ Î·È ÈÓˆ‰fiÏ˘ÛË˜.

›Ó·Î·˜ 6.32  B¤‚·È· ˆÊ¤ÏË ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›·˜.

BMI 27,34 ±0,33

¢fiÛË ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ 46,58 ±1,67

¢fiÛË IÓÛ/B¿ÚÔ˜ ÛˆÌ.0,66 ±0,02

¢fiÛË IÓÛ/BMI 1,70 ±0,06

HbA1 10,06 ±0,28

™¿Î¯·ÚÔ Ê. 169,00 ±4,38

™¿Î¯·ÚÔ ÌÊ. 192,00 ±6,22

›Ó·Î·˜ 6.33  ¢fiÛÂÈ˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ Î·È ÁÏ˘Î·ÈÌÈÎfi˜ ¤-
ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 2 (ÌÂÏ¤ÙË ÛÂ 116 ·ÛıÂÓÂ›˜).

Ì¤ÛÂ˜ ÙÈÌ¤˜ ±ÛÙ·ıÂÚfi ÛÊ¿ÏÌ·

Û¯‹Ì· 6.16.  ¢È¿ÎÚÈÛË ÙÔ˘ ‰˘ÛÚ‡ıÌÈÛÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ÛÂ ·-
ÛÙ·ı‹ Î·È Ì‹ ·ÛÙ·ı‹.

¢˘ÛÚ‡ıÌÈÛÙÔ˜
‰È·‚‹ÙË˜

ÁÓˆÛÙ‹˜ ·ÈÙ›·˜

¿ÁÓˆÛÙË˜ ·ÈÙ›·˜

ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔ·ÓÙÔ¯‹

Î·Î‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
Ô‰ËÁÈÒÓ

∞ÛÙ·ı‹˜

ªË ·ÛÙ·ı‹˜

σχήμα 6.2.6.1 Θεραπευτική τακτική που ακολουθείται στην
αντιμετώπιση του ΣΔ τύπου �.(Δεν περιλαμβάνονται νεότερα 
φάρμακα)
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τύπου 2. Εντούτοις, για τους ασθενείς αυτούς υπάρ-
χουν μερικά ερωτηματικά, τα κυριότερα των οποίων 
είναι πότε πρέπει να αρχίζουν ινσουλίνη, αλλά και γιατί 
το επίπεδο ρύθμισης, κατά γενική παραδοχή, απέχει 
πολύ από το ιδανικό, ενώ παράλληλα πολύ λίγοι κα-
τορθώνουν να ελέγχουν σωστά το βάρος τους.  

Xρόνος έναρξης ινσουλινοθεραπείας στον ΣΔ τύπου 2

Tο πότε πρέπει να αρχίσουν ινσουλίνη οι ασθενείς με 
διαβήτη τύπου 2 είναι ένα καίριο ερώτημα. Στο σχήμα 
6.2.6.1 φαίνεται η αλληλουχία των θεραπευτικών χει-
ρισμών που κατά κανόνα ακολουθείται στον ΣΔ τύπου 
2. Aρχικά δίδονται διαιτητικές οδηγίες στους ασθενείς 
χωρίς φαρμακευτική θεραπεία. H δίαιτα αποδίδει για 
ένα διάστημα, που μπορεί να είναι 2-3 χρόνια, σπάνια 
περισσότερα. Έπειτα η δίαιτα μόνη αρχίζει να μην 
αποδίδει και χορηγούνται τα υπογλυκαιμικά φάρμακα 
σε μικρές δόσεις, παράλληλα, βέβαια, με τη δίαιτα. Mε 
την πάροδο του χρόνου, εφόσον απαιτείται, αυξάνεται 
η δόση των φαρμάκων. Tαυτόχρονα τονίζεται σε κάθε 

συνέντευξη με τον ασθενή η αξία της σωστής εφαρ-
μογής της δίαιτας. Tελικά, όμως, οι σουλφονυλουρίες 
(SU) παύουν να αποδίδουν και αναπόφευκτα έρχεται η 
ώρα της ινσουλίνης.1

O χρόνος εμφάνισης της δευτεροπαθούς αστοχίας 
των SU σε άλλους ασθενείς έρχεται νωρίτερα και σε 
άλλους αργότερα. Aυτό εξηγείται από το ότι δεν είναι 
γνωστό για κάθε ασθενή πότε ακριβώς άρχισε η υπερ-
γλυκαιμία, αλλά και από την ετερογένεια που παρουσι-
άζει ο ΣΔ τύπου 2 ως προς την ακριβή αιτιολογία του. 
Mπορεί βάσιμα να υποτεθεί ότι η αλληλεπίδραση και 
η βαρύτητα της κληρονομικής προδιάθεσης, της πα-
χυσαρκίας και της καθιστικής ζωής είναι ποικίλη.2,3 Σε 
σχετική εργασία, ύστερα από εξαετή παρακολούθηση 
ομάδας ασθενών, βρέθηκε ότι χάνεται κάθε χρόνο 
1,5% της λειτουργικής ικανότητας των B κυττάρων, με 
συνέπεια μέση ετήσια αύξηση της γλυκόζης νηστείας 
4,14 mg/dl.4 Με την εισαγωγή νέων φαρμάκων στη 
θεραπευτική του ΣΔ τύπου 2 προτείνονται διάφοροι 
αλγόριθμοι χρήσεως των φαρμάκων. Ένας τέτοιος 
αλγόριθμος φαίνεται στο σχήμα 6.2.6.2.

σχήμα 6.2.6.2 . Σε κάθε επίσκεψη πρέπει ο ασθενής να ενθαρρύνεται και να προτρέπεται στην υιοθέτηση υγιεινοδιαιτητικών 
συνηθειών. Κάθε � μήνες γίνεται έλεγχος της HbA1c μέχρι να επιτευχθούν επίπεδα < �%, οπότε ο έλεγχος θα γίνεται κάθε 
�μηνο. Σε επίπεδα HbA1c > �%, πρέπει να τροποποιείται η θεραπευτική αγωγή. * Μη επαρκή κλινικά δεδομένα που να 
αφορούν την ασφάλεια χορήγησης. 
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Eίναι παλαιά παρατήρηση ότι όσο αυξάνουν τα 
χρόνια διάρκειας του διαβήτη τόσο αυξάνεται και ο 
αριθμός των ατόμων που χρειάζονται ινσουλινοθερα-
πεία. Φαίνεται, επίσης, ότι άσχετα με το αν ο ασθενής 
θα κάνει ή όχι θεραπεία με υπογλυκαιμικά δισκία, η 
αδυναμία ρύθμισης του διαβήτη επέρχεται ούτως ή 
άλλως. Mάλιστα ασθενείς που αρνήθηκαν επί πολλά 
χρόνια να κάνουν ινσουλινοθεραπεία και έχουν χάσει 
προοδευτικά πολύ βάρος, χρειάζονται αναπόφευκτα 
χορήγηση ινσουλίνης, έστω και αν με εξαντλητικές δί-
αιτες διατηρούν αποδεκτές προγευματικές τιμές σακ-
χάρου στο αίμα. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί 
ότι ο όρος δευτεροπαθής αστοχία των SU είναι παρα-
πλανητικός. Δεν είναι οι SU που αποτυγχάνουν, είναι ο 
οργανισμός που αδυνατεί να ανταποκριθεί. Eπομένως, 
δεν τίθεται θέμα για επιλογή άλλου φαρμάκου, ιδίως 
αν οι ασθενείς παίρνουν παράλληλα και διγουανίδες. 
Mόνη πλέον επιλογή είναι η θεραπεία με ινσουλίνη. Οι 
γενικοί γιατροί και γενικώς οι γιατροί πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης δεν πρέπει να καθυστερούν να παραπέμ-
ψουν τους ασθενείς σε ειδικό γιατρό ή διαβητολογικό 
ιατρείο, όταν δεν ρυθμίζονται ικανοποιητικά παρά το 
ότι παίρνουν τη μέγιστη δόση δύο ειδών φαρμάκων 
(σουλφονυλουρία και μετφορμίνη).

Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι η δραστικότητα των 
εκκριταγωγών φαρμάκων ινσουλίνης φτάνει σχεδόν 
λίγο πριν από τη μέγιστη με το 50% της μέγιστης δό-
σης και δεν υπάρχει όφελος από υπερβολικές δόσεις. 
Πολλοί ασθενείς διστάζουν να αρχίσουν θεραπεία 
με ινσουλίνη ελπίζοντας, κακώς, σε βελτίωση της 
δραστικότητας των φαρμάκων τους με υπερμέγιστες 
δόσεις.4β

H EASD (European Association for the Study of 
Diabetes) έθεσε, το 1989, τα εξής κριτήρια ρύθμισης 
του διαβήτη όσον αφορά τη γλυκόζη και τη γλυκοζυλι-
ωμένη αιμοσφαιρίνη (πίνακας 6.2.6.1). 

Aσχέτως τύπου θεραπείας, οι παραπάνω στόχοι 
επιδιώκονται σε ασθενείς κάτω των 70 ετών. Όμως, σε 
πολύ ηλικιωμένους ασθενείς που το προσδόκιμο της 
επιβίωσής τους είναι λίγα χρόνια, δεν μας ενδιαφέρει 
τόσο η πρόληψη επιπλοκών, που δεν θα προλάβουν 
να εμφανιστούν, όσο να μη έχουν οι ασθενείς συ-
μπτώματα από τον διαβήτη και οξείες επιπλοκές. Aυτά 

επιτυγχάνονται με τιμές σακχάρου που δεν προκαλούν 
σακχαρουρία.

 Όταν επιδιώκεται ένα αποδεκτό επίπεδο ρύθμισης 
με τη μέγιστη δόση υπογλυκαιμικών φαρμάκων και 
παρόλα αυτά οι ασθενείς δεν έχουν βελτίωση, πρέπει 
να αποφασίζεται έναρξη ινσουλινοθεραπείας.

H συνεργασιμότητα των ασθενών στις οδηγίες  
διατροφής

Σε μία εργασία που κάναμε η συμμόρφωση-συνεργα-
σιμότητα των ασθενών στη δίαιτα, όσον αφορά θερ-
μίδες, υδατάνθρακες και γλυκά, ήταν πολύ πτωχή. Oι 
ασθενείς σε ποσοστό 25% περίπου έτρωγαν ένα ή δύο 
γλυκά την εβδομάδα.5 H συμμόρφωση-συνεργασιμό-
τητα είναι ένας σημαντικός παράγοντας, που παίζει 
ρόλο τόσο στην ταχύτερη εμφάνιση της δευτεροπα-
θούς αστοχίας όσο και στην υπερβολική απόκτηση 
βάρους μετά την ινσουλινοθεραπεία. 

H διαπίστωση της δευτεροπαθούς αστοχίας φαίνε-
ται, εκτός από το υψηλό σάκχαρο αίματος, και από την 
απώλεια βάρους σώματος του διαβητικού (βλ. σχήμα 
6.2.1.9). H εν λόγω απώλεια βάρους δεν αφορά μόνο 
στο λίπος αλλά και στη μυϊκή μάζα. Μπορεί να συμβαί-
νει βαθμιαία έπειτα από κάποιο διάστημα ή εντονότε-
ρα σε μία τελική φάση. Ύστερα από 15 χρόνια με ΣΔ, 
80% των ασθενών μας χρειάζεται ινσουλίνη.6

O Groop αναφέρει ότι 12,6% της δευτεροπαθούς 
αστοχίας οφείλεται σε ανεπαρκή έκκριση ινσουλίνης 
και 43,4% σε αντίσταση στην ινσουλίνη είτε στο ήπαρ 
είτε στην περιφέρεια. Kαι, τέλος, 44% των περιπτώσε-
ων δευτεροπαθούς αστοχίας είναι αγνώστου αιτιολο-
γίας. Tα παραπάνω ποσοστά  είναι αντιπροσωπευτικά 
του υλικού ασθενών που μελετήθηκαν.7 Σε δική μας 
μελέτη, διάφοροι παράγοντες επιδείνωσης του δια-
βήτη που εξετάστηκαν δεν είχαν ιδιαίτερη επίδραση 
στον χρόνο εκδήλωσης της δευτεροπαθούς αστοχί-
ας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η έλλειψη ρύθμισης 
στους ασθενείς αυτούς είναι αποτέλεσμα της φυσικής 
εξέλιξης του διαβήτη.6

H πτωχή συνεργασιμότητα των ασθενών με ΣΔ 
τύπου 2 είναι παράγοντας που οδηγεί ασφαλώς σε 
αύξηση του βάρους τους, εφόσον οι πάσχοντες δεν 
έχουν σημαντικού βαθμού γλυκοζουρία. Eίναι γνωστό 
ότι καθώς αυξάνεται η ηλικία, αυξάνεται ο ουδός απο-
βολής γλυκόζης, γεγονός που εξηγεί γιατί οι ασθενείς 
ηλικίας άνω των 65 ετών, για να εμφανίσουν συμπτώ-
ματα, πρέπει να έχουν αρκετά υψηλές τιμές σακχάρου 
στο αίμα.

Û¯‹Ì· 6.15  £ÂÚ·Â˘ÙÈÎ‹ Ù·ÎÙÈÎ‹ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È
ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ™¢ Ù‡Ô˘ 2.

IÓÛÔ˘Ï›ÓË

™¢ Ù‡Ô˘ 2

¶·¯‡Û·ÚÎÔ˜ ∫·ÓÔÓÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜

¢›·ÈÙ· ·‰˘Ó·Ù›ÛÌ·ÙÔ˜ ¢›·ÈÙ· ÈÛÔıÂÚÌÈ‰ÈÎ‹

¢ÈÁÔ˘·Ó›‰Â˜ ™Ô˘ÏÊÔÓ˘ÏÔ˘Ú›Â˜

™Ô˘ÏÊÔÓ˘ÏÔ˘Ú›Â˜

Â› ·ÔÙ˘¯›·˜

Â› ·ÔÙ˘¯›·˜

°Ï˘Îfi˙Ë Ê 80-120 121-140 >140

°Ï˘Îfi˙Ë ÌÊ 80-140 141-180 >180

HBA1 <8,5 8,5 -9,5 >9,5

›Ó·Î·˜ 6.31  KÚÈÙ‹ÚÈ· EASD ÂÎÙ›ÌËÛË˜ ÙË˜ Ú‡ıÌÈ-
ÛË˜ ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË.

K·Ï‹ AÔ‰ÂÎÙ‹ ¶Ùˆ¯‹
Ú‡ıÌÈÛË Ú‡ıÌÈÛË Ú‡ıÌÈÛË

1. EÍ¿ÏÂÈ„Ë Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ.

2. EÍ¿ÏÂÈ„Ë ˘ÂÚÎ·Ù·‚ÔÏÈÛÌÔ‡.

3. MÂ›ˆÛË Â˘·ÈÛıËÛ›·˜ ÛÂ ÏÔÈÌÒÍÂÈ˜.

4. BÂÏÙ›ˆÛË ÏÈÈ‰›ˆÓ ·›Ì·ÙÔ˜.

5. ¶ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙÈ˜ ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ÂÈÏÔÎ¤˜ ÙÔ˘ ™¢
ÂÊfiÛÔÓ ÂÈÙ‡¯Ô˘ÌÂ ¿ÚÈÛÙË Ú‡ıÌÈÛË.

6. BÂÏÙ›ˆÛË ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ ·ÈÌÔÂÙ·Ï›ˆÓ Î·È ÈÓˆ‰fiÏ˘ÛË˜.

›Ó·Î·˜ 6.32  B¤‚·È· ˆÊ¤ÏË ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›·˜.

BMI 27,34 ±0,33

¢fiÛË ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ 46,58 ±1,67

¢fiÛË IÓÛ/B¿ÚÔ˜ ÛˆÌ.0,66 ±0,02

¢fiÛË IÓÛ/BMI 1,70 ±0,06

HbA1 10,06 ±0,28

™¿Î¯·ÚÔ Ê. 169,00 ±4,38

™¿Î¯·ÚÔ ÌÊ. 192,00 ±6,22

›Ó·Î·˜ 6.33  ¢fiÛÂÈ˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ Î·È ÁÏ˘Î·ÈÌÈÎfi˜ ¤-
ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 2 (ÌÂÏ¤ÙË ÛÂ 116 ·ÛıÂÓÂ›˜).

Ì¤ÛÂ˜ ÙÈÌ¤˜ ±ÛÙ·ıÂÚfi ÛÊ¿ÏÌ·

Û¯‹Ì· 6.16.  ¢È¿ÎÚÈÛË ÙÔ˘ ‰˘ÛÚ‡ıÌÈÛÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ÛÂ ·-
ÛÙ·ı‹ Î·È Ì‹ ·ÛÙ·ı‹.

¢˘ÛÚ‡ıÌÈÛÙÔ˜
‰È·‚‹ÙË˜

ÁÓˆÛÙ‹˜ ·ÈÙ›·˜

¿ÁÓˆÛÙË˜ ·ÈÙ›·˜

ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔ·ÓÙÔ¯‹

Î·Î‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
Ô‰ËÁÈÒÓ

∞ÛÙ·ı‹˜

ªË ·ÛÙ·ı‹˜

πίνακας 6.2.6.1 Kριτήρια EASD εκτίμησης της ρύθμι-
σης του διαβήτη.
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Tο βάρος των ασθενών πριν και μετά την  
ινσουλινοθεραπεία

H δίαιτα, που είναι ένας σχεδιασμός για ποιότητα, 
ποσότητα και κατανομή της τροφής, αποτελεί τον 
θεμέλιο λίθο της θεραπευτικής αντιμετώπισης του 
ΣΔ τύπου 2, είτε πριν από την έναρξη της ινσουλι-
νοθεραπείας είτε κατά τη διάρκειά της. Έτσι σε 80% 
των διαβητικών με ΣΔ τύπου 2 που είναι παχύσαρκοι 
συνιστώνται δίαιτες αδυνατίσματος με 400-500 θερμί-
δες λιγότερες από την αντίστοιχη ισοθερμιδική δίαιτα. 
Στους υπόλοιπους συνιστώνται ισοθερμιδικές δίαιτες. 
Για τον τρόπο εργασίας προκειμένου να καταστρωθεί 
ένα διαιτολόγιο ο αναγνώστης παραπέμπεται στον 
πίνακα 6.1.1.5 του κεφάλαιου η δίαιτα του διαβητι-
κού. Oι μεγάλες διαβητολογικές εταιρίες και η ΠOY 
συνιστούν, από τη δεκαετία του 1980, αυξημένο ποσό 
υδατανθράκων και διαλυτών φυτικών ινών και το 
λίπος να παρέχει θερμίδες σε ποσοστό κάτω του 30% 
του συνόλου. Tο ζωικό λίπος δεν πρέπει να προσφέρει 
περισσότερο από το 10% των θερμίδων. Oι πλέον πρό-
σφατες συστάσεις είναι της Aμερικανικής Διαβητολο-
γικής Εταιρίας.8

Στο σχήμα 6.2.1.9 φαίνεται η μείωση του βάρους 
που έχουν οι άρρωστοι όσο δεν ρυθμίζονται καλά 
και ότι από τη στιγμή που ξαναρχίζουν την ινσουλίνη 
ανακτούν βάρος. Bέβαια, εδώ τίθεται το ερώτημα 
πόσο βάρος θέλουμε να έχουν οι ασθενείς μας. Όταν 
οι διαβητικοί τύπου 2 χάνουν βάρος στην αρχική 
περίοδο μετά τη διάγνωση του διαβήτη, στο πλαίσιο 
της επιδίωξης για απόκτηση ιδανικού βάρους και ενώ 
ο διαβήτης είναι καλά ρυθμισμένος, αυτό θεωρείται 
επιτυχία. Όταν όμως οι ασθενείς, ύστερα από αρκετά 
χρόνια διαβήτη, χάνουν πολύ βάρος, ενώ παραμένει 
για καιρό αρρύθμιστος ο διαβήτης, χάνουν  μυϊκή 
μάζα και ζωτικές δυνάμεις. Eίναι απαραίτητο να γίνει 
αυτή η διευκρίνιση. Άλλο ζήτημα είναι η απώλεια 
βάρους με δίαιτα αδυνατίσματος και ρυθμισμένο τον 
διαβήτη και άλλο η απώλεια βάρους με κατ’ εξακολού-
θηση αρρύθμιστο διαβήτη.

Tέλος, χρειάζεται μία δόση συμβιβασμού στους 
θεραπευτικούς στόχους, όσον αφορά στο βάρος των 
ασθενών. Δεν είναι εφικτό και ενδεχομένως ούτε 
σωστό, ένας ιδιαίτερα υπέρβαρος ασθενής να επανέλ-
θει στο αυστηρά καθορισμένο από σχετικούς πίνακες 
ιδανικό βάρος. Aν γίνει κάτι τέτοιο, θα χαθεί μεγάλος 
αριθμός Kg σωματικού βάρους και μυϊκής μάζας, οπό-
τε ο ασθενής θα αισθάνεται ιδιαίτερα αδύναμος.

Mικρή αύξηση του βάρους (3-4 Kg) είναι αναπόφευ-
κτη μετά την έναρξη της ινσουλινοθεραπείας και οφεί-
λεται σε λόγους που θα αναπτύξουμε στη συνέχεια. 
Bέβαια, δεν πρέπει η αύξηση του βάρους να υπερβαί-
νει ένα λογικό όριο. Με τη χορήγηση αναλόγου ινσου-

λίνης μακράς δράσης Detemir έχει περιγραφεί μικρό-
τερη τάση για αύξηση του βάρους των ασθενών.8β 

H πτωχή ρύθμιση του ΣΔ παρά την ινσουλινοθεραπεία 
και το βάρος των ασθενών

Tο πρόβλημα είναι ότι σε παχύσαρκους διαβητικούς 
δεν είναι εκ των προτέρων σίγουρο τι επίπεδα γλυ-
καιμικού ελέγχου θα επιτευχθούν με την ινσουλινοθε-
ραπεία. Πολλοί ασθενείς αυξάνουν διαρκώς το βάρος 
τους και η ρύθμισή τους είναι πτωχή. Άλλοι αυξάνουν 
το βάρος τους με καλή ή αποδεκτή ρύθμιση. Λίγοι κα-
τορθώνουν να κρατούν σταθερό το βάρος τους μετά 
την έναρξη ινσουλινοθεραπείας. Προκύπτουν διλήμ-
ματα. Έπρεπε να αρχίσουν ινσουλίνη οι παχύσαρκοι 
ασθενείς; Nα συνεχίσουν ινσουλίνη αυτοί που άρχισαν 
ή να επανέλθουν στα δισκία; 

O ασθενής που έχει πολλά χρόνια διαβήτη –συνή-
θως πάνω από δέκα χρόνια– και που δεν ρυθμίζεται, 
ενώ εφαρμόζει σωστά τη δίαιτα, χωρίς αμφιβολία θα 
ωφεληθεί από την ινσουλινοθεραπεία. O διαβητικός 
που δεν εφαρμόζει σωστά τη δίαιτα, θα εξακολουθή-
σει την ίδια τακτική και με την ινσουλινοθεραπεία, με 
αποτέλεσμα να βάζει διαρκώς βάρος και να παραμένει 
σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές σακχάρου. Aν δεν αυξηθεί 
η δόση ινσουλίνης, θα είναι ένας ασθενής ατελώς 
ρυθμιζόμενος. Έχουμε διαπιστώσει ότι πολλοί από 
αυτούς τους ασθενείς αποκτούν κάποτε το ανώτε-
ρο βάρος που είχαν παλαιότερα. Το ίδιο φαινόμενο 
παρατηρείται και με τις δίαιτες αδυνατίσματος σε μη 
διαβητικούς. Ωστόσο στους αρρύθμιστους πολύ παχύ-
σαρκους διαβητικούς, που δεν έχουν πολλά χρόνια ΣΔ, 
ένα πρόγραμμα διαιτητικής παρέμβασης και ψυχολο-
γικής υποστήριξης, με συχνές επισκέψεις στο ιατρείο 
μπορεί να βοηθήσει, αν και όχι πάντοτε. 

Πολύ παχύσαρκα άτομα με ανώτερο BMI στο παρελ-
θόν >30, δηλαδή βάρος σώματος >40% του ιδανικού, 
έχουν την τάση να βάζουν πολύ βάρος με την ινσου-
λινοθεραπεία, χωρίς να έχουν παράλληλα σημαντική 
βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου. Σε τέτοιες περι-
πτώσεις ο γιατρός αναγκάζεται να διακόψει την ινσου-
λίνη και να επιχειρήσει πιεστική διαιτολογική παρέμ-
βαση. Aυτή μπορεί να γίνει με δίαιτες ολιγοθερμιδικές, 
βασιζόμενες σε χορήγηση, κυρίως πρωτεΐνης, σε ημε-
ρήσια ποσότητα 1,2 g/Kg ιδανικού βάρους.9,10 Tα δι-
αιτολόγια αυτά έχουν, σύμφωνα και με την πείρα μας, 
αξιόλογα αποτελέσματα. Tο πρόβλημα όμως έγκειται 
στη διατήρηση του αποτελέσματος. H κανονική επα-
νασίτιση πρέπει να γίνει βαθμιαία. H χρησιμοποίηση 
ανορεξιογόνων φαρμάκων ή και ειδικών εγχειρήσεων 
διαμερισματοποίησης του στομάχου είναι τα επόμε-
να βήματα, αν υπάρχει υπερβολική παχυσαρκία και 
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απόλυτη δυσκολία τήρησης των διαιτητικών οδηγιών. 
H διακοπή των ανορεξιογόνων φαρμάκων οδηγεί και 
αυτή σε ανάκτηση του ανώτερου βάρους που υπήρχε 
παλαιότερα.11 Σήμερα, πάντως, έχουν προκύψει ανεπι-
θύμητες επιδράσεις για τα περισσότερα ανορεξιογόνα 
φάρμακα, και επομένως οι παχύσαρκοι διαβητικοί 
στερούνται και αυτή τη βοήθεια.12

Mικρή βοήθεια προσφέρει η ολριστάτη που, ως 
αναστολέας της λιπάσης στο έντερο, ελαττώνει την 
απορρόφηση του λίπους. H απώλεια βάρους με την 
ολριστάτη, που λαμβανόταν επί έναν χρόνο, βρέθηκε 
να είναι μείον 6,2% του αρχικού, σε σύγκριση με βάρος 
μείον 4,3% που έχασε η ομάδα ελέγχου που έπαιρνε 
placebo.13 Ανάλογα αποτελέσματα έχει και η χρήση 
του ανταγωνιστή των ενδογενών κανναβιδοειδών 
ριμοναμπάντη,* με την οποία χάνεται σε έναν χρόνο 
περίπου 5-6% του σωματικού βάρους.13β  
Τελικά πολλοί ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 βάζουν πολύ 
βάρος τους πρώτους μήνες της ινσουλινοθεραπείας. 
Tο πρόβλημα με αυτούς είναι ότι έχουν αυξημένη μη 
τιθασευόμενη όρεξη. Πεινούν διότι, πιθανώς λόγω 
του φαινομένου της αντίστασης στην ινσουλίνη, είναι 
ενδοκυτταρίως ινσουλινοπενικοί στον υποθάλα-
μο.14 Ίσως υπάρχει σε ορισμένους ασθενείς γενετικό 
πρόβλημα υποθαλαμικής ρύθμισης, που οδηγεί στο 
φαινόμενο της πλήρους αποτυχίας ελέγχου της όρε-
ξής τους.

Πάντως, πολλοί επίκτητοι παράγοντες ευθύνονται 
για την αδυναμία ελέγχου του βάρους αυτών των 
αρρώστων. Έχουν ζήσει για χρόνια με τη συνήθεια 
να τρώνε περισσότερο από όσο χρειάζεται ο οργανι-
σμός τους. Zούνε μέσα σε οικογένειες που θεωρούν 
το φαγητό το κυριότερο μέσο σωματικής απόλαυσης 
και αναζητούν διαρκώς γευστικές ικανοποιήσεις. Oι 
κοινωνικές σχέσεις, επίσης, δεν βοηθούν στην τήρηση 
αυστηρού διαιτολογίου. Oι προσκλήσεις για γεύματα 
δεν λείπουν, όπως και τα γεύματα εκτός οικίας, και 
συνδυάζονται με γευστικά, οπτικά και οσφρητικά 
ερεθίσματα. Η κλινική εντύπωση του συγγραφέα είναι 
ότι, παρά τα όσα ακούει και διαβάζει ο διαβητικός 
ασθενής (οδηγίες γιατρού, ΜΜΕ, ενημερωτικά φυλλά-
δια) κατά κανόνα δεν εφαρμόζει τις οδηγίες. Πολλές 
φορές τα διαβητικά άτομα τρώνε περισσότερο απ’ ό,τι 
οι υγιείς αντίστοιχης ηλικίας και φύλου και επιπλέον 
τρώνε και γλυκά.5 Παράλληλα, με την πρόοδο της ηλι-
κίας ελαττώνεται και η κινητικότητα του ανθρώπου, με 
αντίστοιχη μείωση των καύσεων στο μυϊκό σύστημα, 
ενώ παράλληλα αυξάνεται αναλογικά το λίπος. Eίναι 
γνωστό ότι στις ηλικίες άνω των 60-65 ετών έχουμε 
σημαντική μείωση του βασικού μεταβολισμού.15,16

O ρόλος της ινσουλίνης στην αύξηση του βάρους 
δεν είναι απόλυτα διευκρινισμένος. H ινσουλίνη είναι 
αναβολική ορμόνη και είναι φυσικό να βοηθάει στην 
αποκατάσταση του βάρους που χάθηκε από την 
προγενέστερη έλλειψη ρύθμισης. Mικρή αύξηση του 
βάρους, μετά την έναρξη ινσουλίνης οφείλεται στην  
κατάργηση της αφυδάτωσης και στην αλατοκατακρα-
τητική της δράση.

Στην απώτερη αύξηση του βάρους συμβάλλει και 
η διακοπή της γλυκοζουρίας, που έχει ως συνέπεια 
τη διάσωση θερμίδων, οι οποίες πρώτα χάνονταν 
με την αποβολή γλυκόζης στα ούρα. Aν οι ασθενείς 
παθαίνουν συχνά υπογλυκαιμία, στην αύξηση του 
βάρους συμβάλλουν και οι επιπλέον θερμίδες που 
παίρνουν στην προσπάθειά τους για ανάταξη της 
υπογλυκαιμίας. Eναντίον αυτής της υπόθεσης είναι 
το γεγονός ότι υπάρχουν και ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 
που καταφέρνουν να διατηρούν καλά το βάρος τους 
και μετά την έναρξη της ινσουλίνης. Tο αν η ινσουλίνη 
αυξάνει απευθείας την όρεξη με δράση σε υποθαλα-
μικό επίπεδο, ανεξαρτήτως της τιμής της γλυκόζης 
στο αίμα, είναι κάτι που είχε πιθανολογηθεί, αλλά δεν 
επιβεβαιώθηκε. Aπεναντίας, σε πειραματική διάτα-
ξη η ινσουλίνη φάνηκε ότι ελαττώνει την όρεξη με 
απευθείας δράση στον υποθάλαμο, όπου ελαττώνει το 
νευροπεπτίδιο Y.14

Mία άλλη αιτία για την αύξηση βάρους των δια-
βητικών είναι ότι πριν από την ινσουλινοθεραπεία 
μπορεί να έτρωγαν περισσότερο από όσο έπρεπε, 
αλλά δεν πάχαιναν, γιατί όσο περισσότερο έτρωγαν, 
με τους φαύλους κύκλους της υπεργλυκαιμίας αυξα-
νόταν περισσότερο η αντίσταση στην ινσουλίνη, και 
τόσο περισσότερο έχαναν γλυκόζη και κατά συνέπεια 
θερμίδες στα ούρα. Mε την ινσουλινοθεραπεία και την 
πτώση της γλυκόζης σε περίπου φυσιολογικά επίπεδα 
σταματούν σε κάποιο βαθμό αυτοί οι φαύλοι κύκλοι. 
Aν όμως παράλληλα συνεχίζεται ο παλιός ρυθμός 
πρόσληψης θερμίδων, είναι αναπόφευκτο να αυξηθεί 
το βάρος τους.

Για να μη βάζουν βάρος οι διαβητικοί πρέπει να 
έχουν ενστερνιστεί τους θεραπευτικούς στόχους που 
περιλαμβάνουν και τη διατήρηση κανονικού βάρους, 
και να θεωρούν την τήρηση της δίαιτας πρωταρχικό 
στοιχείο της θεραπείας.

Yποδοχείς ινσουλίνης και ινσουλινοθεραπεία

Eίναι γνωστό ότι οι ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 έχουν 
μειωμένο αριθμό υποδοχέων ινσουλίνης στα κύτταρά 
τους και μειωμένη συγγένεια (affinity) των υποδοχέ-
ων με την ινσουλίνη. H αύξηση της πυκνότητας της 
ινσουλίνης ελαττώνει τον αριθμό των υποδοχέων στα 
λιπώδη κύτταρα σε πείραμα in vitro (down regulation), 

* Αποσύρθηκε από το εμπόριο λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών τον 
Οκτώβριο του 2008
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ενώ οι χαμηλές πυκνότητες ινσουλίνης αυξάνουν τους 
υποδοχείς.17 Δεν έχει διαπιστωθεί αν αυτό το φυσιο-
λογικό φαινόμενο έχει κάποια ανεπιθύμητη επίδραση 
κατά την ινσουλινοθεραπεία. Σε σχετικές εργασίες δεν 
εδείχθη ανεπιθύμητη επίδραση της ινσουλινοθερα-
πείας πάνω στους υποδοχείς ινσουλίνης. Aπεναντίας 
αυξήθηκε η δέσμευση της ινσουλίνης στους υποδοχείς 
και βελτιώθηκε η έκκριση ινσουλίνης με τη μείωση της 
τοξικότητας της γλυκόζης στα B κύτταρα.18 Eπίσης, με 
την ινσουλινοθεραπεία αυξήθηκε η μεταφορά γλυκό-
ζης υπό την επίδραση διαφόρων δόσεων ινσουλίνης 
χωρίς εξαίρεση.19

Σε παλαιότερη εργασία του Garvey και συν.20 παρα-
τηρήθηκαν οι παρακάτω ευμενείς επιδράσεις, ύστερα 
από τρεις εβδομάδες εντατικοποιημένης ινσουλινοθε-
ραπείας με αντλία: 

α) Mερική αποκατάσταση του μεταϋποδοχεακού 
μειονεκτήματος στην περιφερική δράση της ινσουλί-
νης. 

β) Σχεδόν ομαλοποίηση της αυξημένης ηπατικής 
παραγωγής γλυκόζης.

γ) Aύξηση της ικανότητας για έκκριση ινσουλίνης.
δ) Aμετάβλητη δέσμευση της ινσουλίνης στα λιπο-

κύτταρα.
Eπιπλέον, είναι από την κλινική πράξη γνωστό ότι 

η ινσουλίνη εξακολουθεί να δρα τόσο περισσότερο 
όσο αυξάνουμε τις δόσεις της, όπως φαίνεται από τα 
αποτελέσματά της στην κλινική πράξη. Eξάλλου, με 
τη βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου, καταργείται 
το φαινόμενο της τοξικότητας της γλυκόζης (Glucose 
toxicity) και βελτιώνεται περαιτέρω η δραστικότητα 
της ινσουλίνης. Άρα, δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος 
να αποφεύγεται η αύξηση των δόσεων της ινσουλίνης, 
εφόσον διαπιστώνεται ότι μια τέτοια αύξηση απαιτεί-
ται, αρκεί να μη συνοδεύεται από συνεχή αύξηση του 
σωματικού βάρους, η οποία είναι αποτέλεσμα κακής 
συμμόρφωσης στις διαιτητικές οδηγίες.

Eπιπλοκές της ινσουλινοθεραπείας - Kίνδυνοι και  
ωφέλεια

Δεν θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στα τοπικά προβλήμα-
τα της ινσουλινοθεραπείας, τα οποία με την ανθρώπι-
νου τύπου ινσουλίνη περιορίστηκαν μόνο στη λιπο-
ϋπερτροφία που συμβαίνει όταν επαναλαμβάνεται η 
ένεση στην ίδια περιοχή. Ωστόσο, υπάρχουν οι γενικές 
επιπλοκές της ινσουλινοθεραπείας, οι οποίες είναι η 
υπογλυκαιμία και σπανίως το παροδικό ινσουλινικό 
οίδημα. Eπιπλέον, εδώ, μπορεί να περιληφθεί καταχρη-
στικώς και η αύξηση του σωματικού βάρους.

H υπογλυκαιμία στους διαβητικούς τύπου 2 δεν έχει 
μελετηθεί τόσο όσο στους διαβητικούς τύπου 1 και 
είναι αρκετά σπανιότερη και ηπιότερη, όπως βρέθηκε 

και σε δική μας μελέτη, στοιχεία της οποίας περιλαμ-
βάνονται στο κεφάλαιο της υπογλυκαιμίας. Aυτό απο-
δίδεται στο ότι οι διαβητικοί τύπου 2 έχουν μειωμένη 
σωματική δραστηριότητα και σχετική αντίσταση στην 
ινσουλίνη, αλλά και επαρκή έκκριση γλυκαγόνης, η 
οποία συμβάλλει στην αντιρρόπιση της υπογλυκαιμί-
ας. H υπογλυκαιμία στον ΣΔ τύπου 2 είναι πιο επικίν-
δυνη στους ηλικιωμένους ασθενείς, στους οποίους 
οι συνέπειές της μπορεί να είναι σοβαρές, λόγω των 
προβλημάτων που συνυπάρχουν από το αγγειακό 
σύστημα της καρδιάς και του εγκεφάλου. Oι ασθε-
νείς με ΣΔ τύπου 2 πολύ σπάνια χάνουν τελείως την 
ικανότητα αντίληψης της υπογλυκαιμίας, σε αντίθεση 
με τους ασθενείς με ΣΔ τύπου 1. Συχνά όμως παίρνουν 
β-αναστολείς του συμπαθητικού, γεγονός που πρέπει 
να οδηγεί σε αποφυγή μεγάλων δόσεων, (ιδίως των μη 
καρδιοεκλεκτικών αναστολέων) με τις οποίες κατα-
στέλλονται οι κυκλοφορικές εκδηλώσεις της υπογλυ-
καιμίας και παρεμποδίζεται η ηπατική γλυκογονόλυση. 
Περισσότερα για την υπογλυκαιμία στον ΣΔ τύπου 2 
αναφέρονται στο κεφάλαιο της υπογλυκαιμίας. 

Tο ινσουλινικό οίδημα είναι παροδικό και ακίνδυνο. 
Παρατηρείται σε διαβητικούς που για αρκετό χρονικό 
διάστημα ήσαν πολύ αρρύθμιστοι και ρυθμίστηκαν 
απότομα. Oι μηχανισμοί που το προκαλούν δεν είναι 
απόλυτα γνωστοί. Κατά καιρούς έχουν ενοχοποιηθεί 
διάφοροι, όπως η κατακράτηση νατρίου και ύδατος 
από την ινσουλίνη και η αύξηση της αγγειακής διαπε-
ρατότητας, η παραμονή του δευτεροπαθούς υπεραλ-
δοστερονισμού που υπήρχε εξαιτίας της προϋπάρχου-
σας νατριούρησης και αφυδάτωσης, η διακοπή της 
υπεργλυκαγοναιμίας (η γλυκαγόνη έχει μικρή διουρη-
τική δράση και με την έναρξη της ινσουλινοθεραπείας 
μειώνονται τα επίπεδα γλυκαγόνης). Ενδεχομένως παί-
ζει ρόλο και το κολπικό νατροδιουρητικό πεπτίδιο που 
έχει μια πλημμελή έκκριση στην αρχή της ρύθμισης.21 
Tο οίδημα από την αρχική ινσουλινοθεραπεία πα-
ρέρχεται σε δύο με τρεις εβδομάδες. Aν είναι έντονο, 
συνιστάται άναλος δίαιτα και διουρητικά για δύο-τρεις 
μέρες. Γενικά όμως πρέπει να λεχθεί ότι το οίδημα 
μετά την έναρξη ινσουλίνης είναι συχνότερο στους 
ασθενείς με ΣΔ τύπου 1, όπου πριν από την ινσουλινο-
θεραπεία υπάρχει σημαντικός βαθμός αφυδάτωσης.

H αύξηση του σωματικού βάρους στους διαβητι-
κούς τύπου 2 είναι σε μερικές περιπτώσεις προβλη-
ματική και έχει ήδη αναφερθεί. Mε την αύξηση του 
βάρους του σώματος προκαλείται σχετική ινσουλι-
νοαντοχή, περαιτέρω αύξηση αναγκών σε ινσουλίνη 
και δημιουργείται κατά κάποιο τρόπο ένας φαύλος 
κύκλος. Ωστόσο, μπορεί να προληφθεί η υπερβολική 
αύξηση του βάρους, με συχνή συζήτηση για αυστηρό-
τερη δίαιτα και προσοχή στην πρόληψη υπογλυκαιμι-
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ών. Προγραμματίζονται τακτικές ζυγίσεις του αρρώ-
στου τόσο κατ’ οίκον όσο και στο ιατρείο.

Iνσουλίνη σε σχέση με την αθηρωμάτωση

Oι μέχρι τώρα εργασίες δεν αποδεικνύουν ότι υπάρ-
χει βέβαιη κλινική σχέση αιτίου και αποτελέσματος 
της ινσουλίνης με την αθηρωματογένεση. Yπάρχουν, 
βέβαια, μελέτες που συσχετίζουν  την ενδογενή υπε-
ρινσουλιναιμία και την αντίσταση στην ινσουλίνη με 
δυσλιπιδαιμίες (κυρίως αύξηση της VLDL, ελάττωση 
της HDL) και αυξημένη συχνότητα της στεφανιαίας νό-
σου.22,23 Eπίσης συζητείται θεωρητικά ότι η ενδογενής 
υπερινσουλιναιμία μπορεί να συμμετέχει στη δημιουρ-
γία  υπέρτασης. Bέβαια, από τους εν λόγω ερευνητές 
παραγνωρίζεται το ότι όταν υπάρχει αντίσταση στην 
ινσουλίνη και διαβήτης ουσιαστικά υφίσταται έλλει-
ψη ινσουλίνης. Oι υψηλές προγευματικές πυκνότητες 
ινσουλίνης στο πλάσμα είναι λίγες για τις αντίστοιχες 
πυκνότητες γλυκόζης. 

Yψηλές τιμές ενδογενούς ινσουλίνης συσχετίστηκαν 
με τις τιμές του PAI-1 (του αναστολέα του ενεργοποι-
ητή του πλασμινογόνου, ο οποίος είναι ανασταλτικός 
για την ινωδόλυση).24 Ωστόσο, σε κλινικό επίπεδο γνω-
ρίζουμε ότι με την εξωγενή ινσουλινοθεραπεία έχουμε 
διόρθωση του λιπιδαιμικού προφίλ, κυρίως μείωση 
της VLDL, μείωση των τριγλυκεριδίων και αύξηση της 
HDL. Eπίσης με την ινσουλινοθεραπεία έχουμε μείωση 
του PAI-1 σε αντίθεση με τη θεραπεία με τις σουλφο-
νυλουρίες με τις οποίες αυξάνεται ο PAI-1.25 Eπίσης 
με την ινσουλίνη δεν έχουμε εμφανή επίδραση στην 
αρτηριακή υπέρταση, εκτός αν το βάρος των ασθε-
νών αυξηθεί πάρα πολύ. Σύμφωνα με άλλη εργασία, η 
αντίσταση στην ινσουλίνη και όχι η υπερινσουλιναιμία 
είναι υπεύθυνη για την αυξημένη τιμή του PAI-1.26 
Eνδιαφέρον είναι ότι η ινσουλινοθεραπεία, ακόμη και 
χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή του γλυκαιμικού ελέγχου, 
ελαττώνει τον PAI-1.27

Πολλές μελέτες συσχέτισης της ινσουλίνης με αθη-
ρωματογόνο δράση έχουν γίνει σε ακραία πειραματι-
κά μοντέλα28 ή αφορούν επιδημιολογικές έρευνες σε 
μη διαβητικά άτομα, όπως αναφέρει σε εργασία της η 
Wingard.29 Συσχετίσεις τιμών ινσουλίνης στο πλάσμα 
και αθηρωμάτωσης στους διαβητικούς δεν υφίστανται 
και έχουν δημοσιευθεί άρθρα με έντονο σκεπτικισμό 
και κριτική γι’ αυτές τις απόψεις.29-31 Eπιπλέον, δεν 
υπάρχουν τεκμηριωμένες κλινικές μελέτες που να 
αποδεικνύουν αιτιολογική σχέση της ινσουλινοθερα-
πείας με την αθηρωμάτωση. H μελέτη UKPDS έδειξε 
ότι με εντατική ινσουλινοθεραπεία η συχνότητα της 
στεφανιαίας νόσου όχι μόνο δεν αυξάνεται, αλλά είναι 
λίγο μικρότερη σε συχνότητα –αν και όχι στατιστικά 
σημαντική*– σε σύγκριση με ασθενείς που εφάρμο-

ζαν χαλαρή θεραπεία χωρίς φιλόδοξους στόχους.32,33 
Eπιπλέον, τα ευρήματα από παλιές μετρήσεις ενδογε-
νούς ινσουλίνης με RIA δεν μπορούν να επεκταθούν 
στη χορηγούμενη ινσουλίνη, μεταξύ των άλλων επειδή 
στις παλιές μετρήσεις δεν γινόταν διάκριση ινσουλίνης 
και προϊνσουλίνης. Σήμερα γνωρίζουμε ότι στον ΣΔ 
τύπου 2 μεγάλη αναλογία της ολικής ανοσοαντιδρώ-
σας ινσουλίνης είναι προϊνσουλίνη και παράγωγά της 
(32-33 σχασθείσα προϊνσουλίνη), που έχουν διαφορε-
τική και μειωμένη βιολογική δραστικότητα. Eπομένως, 
απαιτείται νέα σειρά ερευνών με καλά σχεδιασμένα 
πρωτόκολλα, που κατά τη γνώμη του συγγραφέα είναι 
μάλλον απίθανο να διαπιστώσουν αθηρωματογόνο 
επίδραση.

Tο 1987 η Aμερικανική Διαβητολογική Eταιρία 
ανακοίνωσε ότι “η ινσουλινοθεραπεία δεν έχει αυξήσει 
τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων”. Aντίθετα, 
η υπεργλυκαιμία και οι μεταβολικές διαταραχές που 
συνυπάρχουν, αυξάνουν τον κίνδυνο, τη σοβαρότητα 
και τη νοσηρότητα της στεφανιαίας νόσου και του 
ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.34-36 Σε 
κλινικές μελέτες υποδεικνύεται συσχέτιση της πτωχής 
ρύθμισης του διαβήτη με τη βαρύτητα και την άσχημη 
πρόγνωση των ισχαιμικών επεισοδίων (στεφανιαίων 
και εγκεφαλικών). Πάντως, η ινσουλινοθεραπεία δεν 
επηρεάζει ιδιαίτερα την εξέλιξη της αθηρωμάτωσης 
και αυτό γιατί το επίπεδο της γλυκαιμίας, το οποίο 
προστατεύει από αθηρωμάτωση, είναι πιθανώς πολύ 
χαμηλό, σχεδόν το ίδιο με τα φυσιολογικά επίπεδα της 
γλυκόζης στο αίμα.

Σε συνολική αποτίμηση της ινσουλινοθεραπείας 
είναι περισσότερο από βέβαιο ότι η ινσουλίνη με τη 
ρύθμιση του διαβήτη προσφέρει στον άρρωστο καλύ-
τερο αίσθημα υγείας και δυνάμεων, εξαφανίζει τα συ-
μπτώματα του διαβήτη, αποκαθιστά τη χαμένη μυϊκή 
μάζα, βελτιώνει την άμυνα του οργανισμού, μηδενίζει 
την πιθανότητα εμφάνισης υπερωσμωτικού κώματος 
και σε κάποιο βαθμό προστατεύει από την πρώιμη 
εμφάνιση χρόνιων διαβητικών επιπλοκών. H ποιότητα 

* Με χρονική επέκταση των παρατηρήσεων η μειωμένη συχνότητα της 
στεφανιαίας νόσου κατέστη στατιστικά σημαντική.

Û¯‹Ì· 6.15  £ÂÚ·Â˘ÙÈÎ‹ Ù·ÎÙÈÎ‹ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È
ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ™¢ Ù‡Ô˘ 2.

IÓÛÔ˘Ï›ÓË

™¢ Ù‡Ô˘ 2

¶·¯‡Û·ÚÎÔ˜ ∫·ÓÔÓÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜

¢›·ÈÙ· ·‰˘Ó·Ù›ÛÌ·ÙÔ˜ ¢›·ÈÙ· ÈÛÔıÂÚÌÈ‰ÈÎ‹

¢ÈÁÔ˘·Ó›‰Â˜ ™Ô˘ÏÊÔÓ˘ÏÔ˘Ú›Â˜

™Ô˘ÏÊÔÓ˘ÏÔ˘Ú›Â˜

Â› ·ÔÙ˘¯›·˜

Â› ·ÔÙ˘¯›·˜

°Ï˘Îfi˙Ë Ê 80-120 121-140 >140

°Ï˘Îfi˙Ë ÌÊ 80-140 141-180 >180

HBA1 <8,5 8,5 -9,5 >9,5

›Ó·Î·˜ 6.31  KÚÈÙ‹ÚÈ· EASD ÂÎÙ›ÌËÛË˜ ÙË˜ Ú‡ıÌÈ-
ÛË˜ ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË.

K·Ï‹ AÔ‰ÂÎÙ‹ ¶Ùˆ¯‹
Ú‡ıÌÈÛË Ú‡ıÌÈÛË Ú‡ıÌÈÛË

1. EÍ¿ÏÂÈ„Ë Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ.

2. EÍ¿ÏÂÈ„Ë ˘ÂÚÎ·Ù·‚ÔÏÈÛÌÔ‡.

3. MÂ›ˆÛË Â˘·ÈÛıËÛ›·˜ ÛÂ ÏÔÈÌÒÍÂÈ˜.

4. BÂÏÙ›ˆÛË ÏÈÈ‰›ˆÓ ·›Ì·ÙÔ˜.

5. ¶ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙÈ˜ ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ÂÈÏÔÎ¤˜ ÙÔ˘ ™¢
ÂÊfiÛÔÓ ÂÈÙ‡¯Ô˘ÌÂ ¿ÚÈÛÙË Ú‡ıÌÈÛË.

6. BÂÏÙ›ˆÛË ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ ·ÈÌÔÂÙ·Ï›ˆÓ Î·È ÈÓˆ‰fiÏ˘ÛË˜.

›Ó·Î·˜ 6.32  B¤‚·È· ˆÊ¤ÏË ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›·˜.

BMI 27,34 ±0,33
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�. Μείωση θρομβωτικής διάθεσης.
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ζωής είναι καλύτερη και το λέγουν οι ασθενείς στον 
γιατρό και στο περιβάλλον τους (πίνακας 6.2.6.2).

Για τη σχέση κόστους–ωφέλειας στην αντιμετώ-
πιση του ΣΔ τύπου 2 υπάρχει προβληματισμός που 
απορρέει από το γεγονός ότι τα αποτελέσματα των 
θεραπευτικών μας παρεμβάσεων δεν είναι ιδιαίτερα 
ικανοποιητικά στην πλειονότητα των ασθενών και δεν 
είναι μόνιμα μακροχρονίως.33,37

Σχήματα ινσουλινοθεραπείας  
για ασθενείς με ΣΔ τύπου 2

Στους ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 χορηγείται οποιοδή-
ποτε σχήμα ινσουλινοθεραπείας, αρκεί αυτό να είναι 
εξατομικευμένο στις ανάγκες τους.38,39 Σε πολύ ηλικιω-
μένους ασθενείς μπορεί να χορηγηθεί και σχήμα μίας 
ένεσης με μόνο στόχο την κατάργηση των συμπτω-
μάτων της υπεργλυκαιμίας. H μία ένεση NPH το πρωί 
σε σύγκριση με τη μία ένεση το βράδυ έχει μερικές 
διαφορές στην ημερονύκτια διακύμανση της γλυκό-
ζης. Προτίμηση της χορήγησης μίας ένεσης το βράδυ 
πρέπει να γίνεται μόνο όταν έχουμε προγενέστερα 
αυξημένες τιμές γλυκόζης, κυρίως το πρωί. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις συνιστάται η ένεση να γίνεται αργά το 
βράδυ.40

Συνδυασμός μίας ένεσης ινσουλίνης με υπογλυκαι-
μικά δισκία μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία, για λίγα 
χρόνια, σε επιλεγμένες περιπτώσεις.41,42 Aυξάνει όμως 
το κόστος της θεραπείας και, σύμφωνα με αδημοσί-
ευτες παρατηρήσεις του συγγραφέα,  μερικές φορές 
αυξάνει και τη συχνότητα υπογλυκαιμιών. 

Σε ασθενείς κάτω των 70 ετών εφαρμόζουμε πιο 
απαιτητικά σχήματα θεραπείας και κυρίως σχήματα 
δύο ενέσεων, σπανιότερα τριών και ακόμη σπανιότερα 
τεσσάρων.43

 Στα σχήματα δύο ενέσεων μπορεί να χρησιμο-
ποιήσουμε μείγματα δύο ινσουλινών, όπως και στον 
διαβήτη τύπου 1. Προτιμούμε για πρακτικούς λόγους 
τα έτοιμα μείγματα. Oι ηλικιωμένοι, ιδίως, άρρωστοι 
δεν τα καταφέρνουν καλά στην ανάμειξη ινσουλινών. 
H χρησιμοποίηση μειγμάτων ινσουλινών (ταχείας 
διαλυτής ινσουλίνης και ενδιάμεσης δράσης NPH 
ινσουλίνης) έχει καλύτερα αποτελέσματα από τη χρη-
σιμοποίηση μόνης της NPH, σε δύο δόσεις πάντοτε, 
διότι βελτιώνει τα μεταγευματικά επίπεδα γλυκόζης 
το πρωί και το βράδυ. Στις περιπτώσεις που απαιτείται 
χορηγούμε και τρίτη ένεση το 24ωρο (ταχεία διαλυτή 
ινσουλίνη), το μεσημέρι 5-10 λεπτά προ φαγητού ή 
ταχύ ανάλογο ινσουλίνης (Lispro, Aspart, Glulisine) 
αμέσως προ ή μετά το φαγητό. 

H ινσουλίνη μπορεί να χορηγηθεί με τις ειδικές σύ-
ριγγες ή με τα ειδικά στυλό (insulin pens).

Oι δόσεις ινσουλίνης που απαιτούνται χρειάζονται 

εξατομίκευση. H έναρξη γίνεται με δόσεις, σε μονάδες 
ινσουλίνης, περίπου το 1/2 των Kg βάρους σώματος. 
Για να επιτευχθεί καλή ρύθμιση συνήθως απαιτούνται 
μεγάλες δόσεις.39 Όμως παρόλη την προσπάθεια, οι 
ασθενείς με ΣΔ τύπου 2, σε μεγάλη αναλογία, δεν 
έχουν ικανοποιητική ρύθμιση, όπως φαίνεται και από 
τον παρατιθέμενο πίνακα 6.2.6.3 που προέρχεται από 
κλινική εργασία μας. Ωστόσο, η ρύθμιση αυτή των 
αρρώστων μας είναι καλύτερη44 από την αναφερόμε-
νη από άλλους μελετητές του θέματος, των οποίων οι 
ασθενείς έχουν, π.χ. HbA1 (ολική ΗbA1 με φυσιολο-
γικές τιμές κάτω από 8%) 11,8% υπό ινσουλινοθερα-
πεία.45

Στα σχήματα ινσουλινοθεραπείας ασθενών με ΣΔ 
τύπου 2 μπορεί να εφαρμοστεί και εντατικοποιημένη 
θεραπεία (πολλαπλές ενέσεις ή ακόμη και αντλία), 
αρκεί να υπάρχει το κατάλληλο πνευματικό επίπεδο 
και δυνατότητα εκπαίδευσής τους.46

Η ADA και η   EASD δημοσίευσαν μια κοινή θέση 
συμφωνίας και έναν αλγόριθμο για τη θεραπευτική 
χρήση φαρμάκων per os και ινσουλίνης στον ΣΔ τύ-
που 2. (σχήμα 6.2.6.2).47

Προσωπικά πιστεύουμε ότι για να βελτιωθεί η 
ρύθμιση των διαβητικών μας χρειάζεται περισσότερη 
προσπάθεια στην επιμόρφωσή τους σε θέματα δια-
τροφής, προσπάθεια τροποποίησης της διατροφικής 
τους συμπεριφοράς, συχνότερη παρακολούθηση και 
περαιτέρω αύξηση των μονάδων ινσουλίνης, εφόσον 
τεκμηριωμένα η αύξηση αυτή δεν οδηγεί σε συχνές 
υπογλυκαιμίες.
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πίνακας 6.2.6.3 Δόσεις ινσουλίνης και γλυκαιμικός έ-
λεγχος σε ΣΔ τύπου � (μελέτη σε 11� ασθενείς).
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6.2.7 Aνθρώπινη ινσουλίνη  
και υπογλυκαιμία
Δ. Καραμήτσος

H εισαγωγή της “ανθρώπινης ινσουλίνης” στη θερα-
πευτική του σακχαρώδη διαβήτη συνοδεύτηκε από 
υπερβολική δημοσιότητα και διαφήμιση και συνεπώς 
από υπερβολικές ελπίδες. H ανθρώπινη ινσουλίνη 
παράγεται σήμερα με βιοσυνθετική μέθοδο που 
βασίζεται στο μεγάλο τεχνολογικό επίτευγμα της 
χρησιμοποίησης μικροοργανισμών για την παρα-
σκευή πολυπεπτιδίων. Ωστόσο, η αντιγονικότητα, που 
θεωρείται το μειονέκτημα της υψηλής καθαρότητας 
χοίρειας ινσουλίνης, είναι στην πραγματικότητα τόσο 
ασήμαντη, ώστε ο καθένας να διερωτάται αν πράγ-
ματι υπάρχει κάποιο ουσιαστικό πλεονέκτημα από 
τη χρήση της ανθρώπινης ινσουλίνης. Oι αλλεργίες 
από τη χοίρεια ινσουλίνη ήταν ιδιαιτέρως σπάνιες και, 
όταν εμφανίζονταν, σχεδόν πάντοτε, είχε προηγηθεί 
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ευαισθητοποίηση από παροδική ινσουλινοθεραπεία 
στο παρελθόν.1 Eπιπλέον, και η παραγωγή αντισωμά-
των με τη χοίρεια ινσουλίνη είναι από κλινικής απόψε-
ως αμελητέα. H ανθρώπινη ινσουλίνη διαφημίστηκε 
έντονα από τις φαρμακοβιομηχανίες σύμφωνα με τους 
κανόνες του marketing. Xωρίς αμφιβολία η εισαγωγή 
της ανθρώπινου τύπου ινσουλίνης αποτελεί πρόοδο, 
αλλά το αντίκρισμα δεν είναι ανάλογο του μεγέθους 
της τεχνολογικής επιτυχίας. Tο βέβαιο είναι ότι η πα-
ραγωγή της ινσουλίνης δεν εξαρτάται πλέον από την 
κτηνοτροφική παραγωγή και δεν πρόκειται να υπάρξει 
ποτέ πρόβλημα έλλειψης ινσουλίνης.

H ανθρώπινη ινσουλίνη κατηγορήθηκε ως υπεύθυ-
νη για θανάτους από υπογλυκαιμία. Συγκεκριμένα, 
αναφέρθηκαν προ ετών στη M. Bρετανία 16 αιφνίδιοι 
θάνατοι σε ινσουλινοεξαρτώμενους διαβητικούς, από 
τους οποίους οι 8 ασθενείς είχαν αλλάξει πρόσφατα 
τύπο ινσουλίνης από χοίρεια σε ανθρώπινη. Tο γεγο-
νός αυτό είδε το φως της δημοσιότητας σε διάφορες 
οικονομικές εφημερίδες και είχε μία παροδική επίπτω-
ση στην εμπιστοσύνη του κόσμου στην ανθρώπινη 
ινσουλίνη.2 Tα ερωτήματα που προέκυψαν ήταν τα 
εξής: 

α) Έχουν σχέση οι θάνατοι αυτοί με την ινσουλίνη; 
β) Oι θάνατοι προκλήθηκαν από υπογλυκαιμία;
γ) Eίναι η υπογλυκαιμία συχνότερη και εντονότερη 

με την ανθρώπινη ινσουλίνη; 
δ) Έχει σχέση η ανθρώπινη ινσουλίνη με τη μεταβο-

λή της αντίληψης των προειδοποιητικών συμπτωμά-
των της υπογλυκαιμίας; 

H απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι συνυφα-
σμένη με την απάντηση που θα δοθεί στο δεύτερο 
ερώτημα.

Πράγματι, δεν είναι δυνατόν να σκεφθεί κανείς ως 
πιο πιθανό αίτιο αιφνίδιου θανάτου, που να σχετίζε-
ται με την ινσουλινοθεραπεία, οτιδήποτε εκτός της 
υπογλυκαιμίας. H υποκαλιαιμία, που προκαλείται από 
την ινσουλίνη, είναι δυνατόν να προκαλέσει αρρυθμίες 
δυνητικά θανατηφόρες, αλλά κάτι τέτοιο μπορεί να 
συμβεί μόνο σε ενδοφλέβια έγχυση ινσουλίνης και 
εφόσον η πτώση του σακχάρου σε απορρυθμισμένο 
διαβητικό άτομο είναι ραγδαία. 

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται η υπογλυκαιμία ως 
αίτιο θανάτου διαβητικών. Bέβαια, αιφνίδιος θάνατος 
στους διαβητικούς είναι περισσότερο πιθανό να προ-
κληθεί από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου ή από εγκεφα-
λικό επεισόδιο. H νεκροτομή σε θανάτους από υπο-
γλυκαιμία δεν δείχνει τίποτε το παθογνωμονικό, εκτός 
από εγκεφαλικό οίδημα, το οποίο εξάλλου μπορεί να 
συνοδεύει, λόγω υποξίας, διάφορες αιτίες θανάτου. Aν 
όμως ο θάνατος είναι πράγματι αιφνίδιος, δεν προλα-
βαίνουν να αναπτυχθούν αλλοιώσεις στον εγκέφαλο.2 

Έτσι, δεν μπορούμε να αποδώσουμε έναν θάνατο σε 
υπογλυκαιμία, παρά μόνο αν έχουμε, λίγα λεπτά προ 
του θανάτου, μετρημένη υπογλυκαιμική τιμή γλυκόζης 
στο αίμα, πράγμα πολύ σπάνιο. 

Έχει υπολογιστεί πως ο μέσος ινσουλινοθεραπευό-
μενος ασθενής παρουσιάζει περίπου 4.000 συμπτω-
ματικές υπογλυκαιμίες.3 Σε αυτές πρέπει να προστεθεί 
άγνωστος αριθμός ασυμπτωματικών και νυκτερινών 
υπογλυκαιμιών που δεν γίνονται αντιληπτές. Έχει 
υπολογιστεί ότι 30% των ασθενών έπεσαν σε βαρύ 
υπογλυκαιμικό κώμα τουλάχιστον μία φορά στη ζωή 
τους, 10% έπεσαν σε κώμα τον περασμένο χρόνο 
και 3% πέφτουν κατ’ επανάληψη σε βαρύ κώμα.4 H 
συχνότητα της υπογλυκαιμίας όμως εξαρτάται και 
από το σχήμα της ινσουλινοθεραπείας. Eντατικο-
ποιημένη θεραπεία –πολλαπλές ενέσεις ή αντλίες 
ινσουλίνης– θεωρείται ότι αυξάνει δύο,6-3 φορές τη 
συχνότητα της βαριάς υπογλυκαιμίας.5,6 O μηχανισμός 
του φαινομένου δεν είναι πλήρως γνωστός. Φαίνεται 
ότι η βελτίωση του μεταβολικού ελέγχου μεταβάλλει 
τον ουδό αντίληψης υπογλυκαιμίας.6 Eξάλλου, στην 
εντατικοποιημένη ινσουλινοθεραπεία ο στόχος της 
ρύθμισης είναι αυστηρότερος και, κατά συνέπεια, οι 
πιθανότητες υπογλυκαιμίας είναι μεγαλύτερες. Σε ανα-
δρομικές μελέτες έχει υπολογιστεί ότι ένας στους 24 
ασθενείς με νεανικό διαβήτη θα πεθάνει με αίτιο θα-
νάτου την υπογλυκαιμία.7 Oι υπολογισμοί αυτοί, όμως, 
έχουν μεγάλο περιθώριο λάθους, προσωπικά δε, μου 
φαίνονται υπερβολικοί, γιατί δεν είναι βέβαιο ότι όλοι 
οι θάνατοι ήταν αποτέλεσμα υπογλυκαιμίας. Eξάλλου, 
αν η μετάταξη από τη χοίρεια σε ανθρώπινη ινσουλίνη 
προκαλούσε υπογλυκαιμίες, θα είχαμε μεγάλη αύξηση 
των θανάτων από υπογλυκαιμία σε χώρες όπου έγινε 
σχετικά γρήγορα και μαζικά μια τέτοια μεταβολή. 
Στην Eλλάδα η εταιρεία NOVO διέκοψε απότομα την 
κυκλοφορία της Monocomponent χοιρείας ινσουλίνης 
(ινσουλίνη υψηλής καθαρότητας) και κατά συνέπεια 
μέσα σε δύο-τρεις μήνες χιλιάδες ασθενείς μετατά-
χθηκαν σε ανθρώπινη ινσουλίνη. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις οι άρρωστοι συνέχιζαν τις ίδιες δόσεις ή 
λίγο μικρότερες. Aν και δεν έγινε κάποια οργανωμένη 
στατιστική καταγραφή, η εντύπωσή μας είναι ότι, σε 
μικρό ποσοστό, πράγματι μας αναφέρθηκαν εντονό-
τερες υπογλυκαιμίες ή αλλαγή των χαρακτήρων τους 
έως και μεταβολή της αντίληψης της υπογλυκαιμίας. 
Ωστόσο, δεν υπέπεσαν στην αντίληψή μας θάνατοι 
από υπογλυκαιμία. Θεωρητικά η υπογλυκαιμία μπορεί 
να είναι συχνότερη με μια ινσουλίνη που έχει διαφορε-
τική φαρμακοκινητική και που δεν δημιουργεί αντισώ-
ματα. H ανθρώπινη ινσουλίνη δρα πιο γρήγορα από 
τη χοίρεια, οπότε, αν η γλυκόζη στο αίμα πέφτει πολύ 
απότομα, μπορεί σε μερικά άτομα καλά ρυθμισμένα 
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να μην προλαβαίνει να γίνει αντιληπτή η περαιτέρω 
πτώση και να προκαλείται εύκολα έντονη νευρογλυκο-
πενία. Στην απώλεια αντίληψης των προειδοποιητικών 
συμπτωμάτων της υπογλυκαιμίας οφείλονται οι βαριές 
υπογλυκαιμίες που εμφανίζονται με κατευθείαν εκδή-
λωση σοβαρών νευρογλυκοπενικών συμπτωμάτων. 
Aρκετοί άρρωστοί μας ανέφεραν δύο έως τρεις μήνες 
μετά τη μετάταξη σε ανθρώπινη ινσουλίνη κάποια με-
ταβολή της εισβολής της υπογλυκαιμίας (“Πιό απότο-
μα” ή “δεν την καταλαβαίνω όπως παλιά”). Tο φαινόμε-
νο αυτό όμως ήταν γνωστό από παλαιότερα, τότε που 
δεν κυκλοφορούσε ακόμη η ανθρώπινη ινσουλίνη και 
ήταν συχνότερο όσο μεγάλωνε η χρονική διάρκεια του 
διαβήτη και της ινσουλινοθεραπείας. Oι παράγοντες 
που πιθανώς σχετίζονται αιτιολογικά με το φαινόμενο 
αυτό, το οποίο ερευνήθηκε εντατικά, είναι τέσσερις: 
(α) H διάρκεια του διαβήτη. (β) H πολύ αυστηρή ρύθ-
μιση του διαβήτη. (γ) H βαριά νευροπάθεια του ΦNΣ. 
(δ) Oι συχνές υπογλυκαιμίες, οι οποίες προκαλούν μια 
προσαρμογή του εγκεφάλου στις χαμηλές στάθμες 
της γλυκόζης στο αίμα.8-12 Tίθεται, κατά συνέπεια, το 
ερώτημα αν η μετάταξη σε ανθρώπινη ινσουλίνη 
ευθύνεται σε ορισμένες περιπτώσεις για την έλλειψη 
αντίληψης των προειδοποιητικών συμπτωμάτων της 
υπογλυκαιμίας.

Για να αποδώσουμε στην ανθρώπινη ινσουλίνη την 
αύξηση του αριθμού και της βαρύτητας των υπογλυ-
καιμιών πρέπει να μη δημιουργήθηκε με τη μετάταξη 
καλύτερη ρύθμιση του διαβήτη. Eπειδή η απώλεια 
της αντίληψης της υπογλυκαιμίας είναι μια βραδεία 
διεργασία που ενδεχομένως θα συνέβαινε στο μέλ-
λον, έστω και αν οι ασθενείς συνέχιζαν την παλιά τους 
ινσουλίνη, είναι δύσκολο να καταλήξει κάποιος σε 
συμπεράσματα χωρίς την πειραματική παρατήρη-
ση. Εξάλλου, έχει παρατηρηθεί ότι οι ασθενείς, πολύ 
συχνά, αποδίδουν κάθε νέο πρόβλημά τους στην πιο 
πρόσφατη φαρμακευτική μεταβολή. 

H έλλειψη αντίληψης υπογλυκαιμίας υπολογίστηκε 
ότι συμβαίνει με ρυθμό 1,5% τον χρόνο.2 Άρα, για 500 
ασθενείς που παρακολουθούνται θα περίμενε κανείς 
7-8 νέες περιπτώσεις τον χρόνο. Aς μη λησμονείται 
όμως ότι η συχνότητα διαπίστωσης μεταβολής στην 
αντίληψη της υπογλυκαιμίας αυξάνεται, όταν ανα-
ζητείται ενεργητικά από τον γιατρό, σε σύγκριση με 
αυτήν που αναφέρεται αυτόματα. Eίχαμε προσωπική 
εμπειρία στο θέμα αυτό στα πλαίσια έρευνας που δι-
εκπεραιώθηκε στ Διαβητολογικό Κέντρο της B’ Προπ. 
Παθολογικής Kλινικής του AΠΘ.8

Για τη διερεύνηση των πιθανών προβλημάτων που 
ακολουθούν τη μετάταξη σε ανθρώπινη ινσουλίνη 
έγιναν και κλινικές μελέτες. Σε μια αναδρομική μελέ-
τη που βασίστηκε σε ερωτηματολόγιο, το 36% των 

ερωτηθέντων απάντησε ότι πράγματι παρατήρησε 
αλλαγή στα συμπτώματα της υπογλυκαιμίας.13 Tα 
άτομα όμως που είχαν παρουσιάσει μεταβολή των 
συμπτωμάτων της υπογλυκαιμίας είχαν μεγαλύτε-
ρη διάρκεια διαβήτη, ενώ δεν ερωτήθηκαν αν είχαν 
παρόμοια μεταβολή οι ασθενείς που εξακολουθούσαν 
τη χοίρεια ινσουλίνη. Πριν από την εισαγωγή της αν-
θρώπινης ινσουλίνης στη θεραπευτική είχαν γίνει δύο 
μεγάλες κλινικές μελέτες που έδειξαν ότι ένας στους 
τρεις ασθενείς που υποβάλλονται πολλά χρόνια σε 
ινσουλινοθεραπεία εμφανίζει μεταβολή της αντίληψης 
της υπογλυκαιμίας.2 Σε άλλη μελέτη, από 145 ασθενείς 
οι 12 ανέφεραν απώλεια προειδοποιητικών συμπτω-
μάτων υπογλυκαιμίας και οι έξι ενίσχυσή τους.14 Στη 
μελέτη αυτή δεν αποδείχθηκε μια ξεκάθαρη επίδραση 
της ανθρώπινης ινσουλίνης. Σε διπλή διασταυρωμέ-
νη μελέτη επί 32 ασθενών –τρεις μήνες χοίρεια και 
τρεις μήνες ανθρώπινη ινσουλίνη– καταγράφηκαν η 
συχνότητα και τα συμπτώματα των υπογλυκαιμιών. Tα 
νευρογλυκοπενικά συμπτώματα ήταν συχνότερα με 
την ανθρώπινη ινσουλίνη –41% έναντι 20%– και στο 
τέλος της μελέτης 18 ασθενείς ανέφεραν μειωμένη 
αντίληψη υπογλυκαιμίας στην ανθρώπινη ινσουλίνη 
και 6 στη χοίρεια.15 H μελέτη αυτή πάντως δέχθηκε 
κριτική, γιατί χαρακτηριζόταν από εξαιρετικά υψηλή 
συχνότητα βαριάς υπογλυκαιμίας, δείγμα ατελούς 
εκπαίδευσης των ασθενών. Ωστόσο, είναι μια καλά 
σχεδιασμένη μελέτη που εκ πρώτης όψεως εγείρει 
ισχυρές υπόνοιες για την ευθύνη της ανθρώπινης 
ινσουλίνης στην εμφάνιση σοβαρών υπογλυκαιμιών. 
Είναι, ωστόσο, συζητήσιμο αν μπορούν να αποδοθούν 
σε αυτήν θάνατοι. Έχουμε την εμπειρία εκατοντά-
δων υπογλυκαιμιών και κανενός θανάτου. Tην εποχή 
της εφαρμογής ινσουλινικών shock για τη θεραπεία 
ψυχώσεων, οι θάνατοι ήταν πολύ σπάνιοι, της τάξης 
των τριών θανάτων στα 100.000 shock.16 Yπάρχουν 
περιπτώσεις που οι άνθρωποι επιβίωσαν ύστερα από 
βαρύτατη υπογλυκαιμία που έγινε είτε από λάθος 
δοσολογία είτε μετά από απόπειρα αυτοκτονίας. Aπό 
την άλλη πλευρά οι θάνατοι που έχουν τεκμηριωμένα 
αποδοθεί σε υπογλυκαιμία δεν ήταν αιφνίδιοι, αλλά 
οφείλονταν σε εγκεφαλικό επεισόδιο που προκλήθηκε 
ενδεχομένως από την υπογλυκαιμία. Ένα στοιχείο που 
πρέπει να ληφθεί υπόψη στην ερμηνεία των αποτελε-
σμάτων της μελέτης είναι οι πολλές υπογλυκαιμίες που 
χαρακτήριζαν τους ασθενείς. Mε δεδομένη τη γνώση 
ότι οι συχνές υπογλυκαιμίες ελαττώνουν την αντίληψη 
υπογλυκαιμίας, πρέπει να θεωρηθεί ότι η μελέτη αυτή 
δεν έλαβε υπόψη έναν σοβαρό παράγοντα και άρα τα 
αποτελέσματά της είναι επηρεασμένα από το είδος 
της ρύθμισης του διαβήτη.
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Άλλο ενδεχόμενο συσχετισμού ινσουλινοθεραπείας 
και θανάτου είναι να προκλήθηκε από την ινσουλίνη 
υποκαλιαιμία, που είναι γνωστό ότι μπορεί να προκα-
λέσει θανατηφόρες αρρυθμίες. Όμως, δεν έχει αποδει-
χθεί ότι η ανθρώπινη ινσουλίνη προκαλεί ευκολότερα 
υποκαλιαιμία απ’ ό,τι η χοίρεια.17 

Yπάρχει ακόμη ένας λόγος στον οποίο μπορεί να 
αποδοθεί η αυξημένη συχνότητα υπογλυκαιμίας που 
παρατηρείται με την ανθρώπινη ινσουλίνη. H ανθρώ-
πινη ινσουλίνη έχει μερικές διαφορές από τη χοίρεια. 
H απορρόφησή της γίνεται ταχύτερα και η διάρκεια 
δράσης της είναι μικρότερη. Oι διαφορές μπορεί να 
μην είναι μεγάλες, ωστόσο ήταν αρκετές για να οδηγή-
σουν σε ανάγκη σχημάτων πολλαπλών ενέσεων.18 Mε 
τα σχήματα αυτά επιδιώκεται συνήθως αυστηρότερος 
έλεγχος της γλυκαιμίας, με φυσικό επακόλουθο τη 
συχνότερη εμφάνιση υπογλυκαιμιών. Παράλληλα, η 
τάση για αυστηρότερο έλεγχο της γλυκαιμίας αυξή-
θηκε την ίδια εποχή της κυκλοφορίας της ανθρώπινης 
ινσουλίνης, γιατί περίπου τότε συνειδητοποιήθηκε ότι 
με τη συμβατική ινσουλινοθεραπεία δεν αποτρέπονται 
οι χρόνιες επιπλοκές του διαβήτη. Aλλά και αν ακόμη 
ληφθούν υπόψη η ποιότητα ρύθμισης του διαβήτη και 
άλλοι συμπαρομαρτούντες παράγοντες, πάλι φαίνεται 
ότι υπάρχει στατιστική συσχέτιση εμφάνισης σοβαρών 
υπογλυκαιμιών με τη χρήση ανθρώπινης ινσουλίνης.19

Σε πολύ καλά τεκμηριωμένη προσχεδιασμένη εργα-
σία που έγινε στη Γαλλία και αφορούσε σε 94 ασθενείς 
με ΣΔ τύπου 1 δεν βρέθηκε αυξημένη συχνότητα 
υπογλυκαιμίας ή βαρύτερη υπογλυκαιμία στη διάρ-
κεια της θεραπείας με ανθρώπινη ινσουλίνη, ενώ η 
ρύθμιση του διαβήτη με το κριτήριο της HbA1c ήταν 
παρόμοια.20

Tα προειδοποιητικά συμπτώματα της υπογλυ-
καιμίας σε υπερήλικες βρέθηκε να είναι πιο έντονα 
(υψηλότερο σκορ αναφοράς) με τη χρησιμοποίηση 
ζωικών ινσουλινών. Ωστόσο, η ορμονική απάντηση 
στην υπογλυκαιμία ήταν παρόμοια με την απάντηση 
που επέφερε η ανθρώπινη ινσουλίνη.21 Aντίθετα, ο 
MacLeod και συν. δεν βρήκαν διαφορές στη φυσιολο-
γική κλινική απάντηση στην έκκριση των αντιρροπι-
στικών ορμονών στην υπογλυκαιμία από ανθρώπινη 
και χοίρεια ινσουλίνη. H έναρξη, ο τύπος και η ένταση 
των συμπτωμάτων ήταν ταυτόσημα.22,23 Eπίσης δεν 
βρέθηκε διαφορά στη συχνότητα των συμπτωματικών 
υπογλυκαιμιών και στη συχνότητα της βαριάς υπο-
γλυκαιμίας, αλλά και στο επίπεδο της έκκρισης των 
αντιρροπιστικών ορμονών.23 

Eνδιαφέρουσα είναι και μία ωραία ανασκόπηση 31 
κλινικών και 12 επιδημιολογικών μελετών που αφο-
ρούν στο υπό πραγμάτευση θέμα. Oι συγγραφείς που 
παρουσίασαν την εν λόγω ανασκόπηση κατέληξαν 
στα εξής συμπεράσματα:24

1.  H ανθρώπινη και η χοίρεια ινσουλίνη δεν προ-
καλούν διαφορετική ορμονική απάντηση στην 
υπογλυκαιμία. 

2.  H ανθρώπινη και η χοίρεια ινσουλίνη δεν προκα-
λούν διαφορετικά συμπτώματα υπογλυκαιμίας.

3.  H συχνότητα βαριάς υπογλυκαιμίας με την ανθρώ-
πινη ινσουλίνη δεν διαφέρει από αυτήν της χοίρει-
ας. 

Ύστερα από όσα εκτέθηκαν παραπάνω, μπορούμε 
να καταλήξουμε στα εξής: 

α) Mε την ανθρώπινη ινσουλίνη υπάρχει πιθανώς 
αυξημένη συχνότητα υπογλυκαιμίας και ο κίνδυνος 
βαριάς υπογλυκαιμίας μάλλον αυξάνεται, ιδίως όταν 
ο στόχος ρύθμισης είναι αυστηρός και χρησιμοποιη-
θούν οι ίδιες δόσεις. 

β) Oι θάνατοι που αναφέρθηκαν δεν είναι εύκολο να 
αποδοθούν στην υπογλυκαιμία ούτε στην ανθρώπινη 
ινσουλίνη. 

γ) Tο φαινόμενο της απώλειας αντίληψης των προει-
δοποιητικών συμπτωμάτων της υπογλυκαιμίας μπορεί 
να σχετίζεται με τη μετάταξη στην ανθρώπινη ινσουλί-
νη, λόγω των συχνότερων υπογλυκαιμικών επεισοδίων 
που μπορεί να προκαλέσει, και οφείλονται σε διαφο-
ρές φαρμακοκινητικής. 

δ) Λόγω της ταχύτερης απορρόφησης της διαλυτής 
ινσουλίνης ταχείας δράσης είναι, ίσως, προτιμότερο η 
ένεση αυτών των σκευασμάτων να γίνεται 20 min προ 
του γεύματος.

Eπειδή η δραστικότητα της ανθρώπινης ινσουλίνης 
είναι κατά τι μεγαλύτερη από της χοίρειας συνιστάται, 
κατά τη μετάταξη ασθενών στην ανθρώπινη ινσου-
λίνη, μείωση δόσεων 10%.25 Ωστόσο τα προβλήματα 
κατά τη μετάταξη από χοίρεια σε ανθρώπινη ινσου-
λίνη δεν υφίστανται πλέον στην Eλλάδα, γιατί κυκλο-
φορούν, από χρόνια τώρα, μόνο ανθρώπινου τύπου 
ινσουλίνες.

Με την εισαγωγή της ταχείας δράσης αναλόγων 
ινσουλίνης στη θεραπευτική του ΣΔ και των συνδυ-
ασμών τους σε μεικτά σκευάσματα ο συγγραφέας 
παρατήρησε περιπτώσεις μεγαλύτερης συχνότητας 
υπογλυκαιμίας αλλά και μεγάλων αυξήσεων της γλυ-
κόζης του αίματος μετά την ανάταξη υπογλυκαιμιών. 
Η ταχεία έναρξη δράσης, η έντονη δράση και η μικρή 
σχετικά διάρκειά τους ευθύνονται πιθανώς για τα φαι-
νόμενα αυτά. Θα ήταν ενδιαφέρον να γίνει μία προο-
πτική μελέτη σύγκρισης της συχνότητας των  υπογλυ-
καιμικών σε σχήματα που χρησιμοποιείται ανθρώπινη 
ινσουλίνη ταχείας δράσης έναντι σχημάτων με ταχείας 
δράσης ανάλογα. 
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 6.2.8 Ο ασταθής ή δυσρύθμιστος  
διαβήτης 
Δ. Καραμήτσος

Στην αγγλοσαξωνική βιβλιογραφία συχνά χρησιμοποι-
ούνται οι όροι brittle, labile ή unstable diabetes. Η ονο-
μασία brittle (εύθραυστος) αποδίδεται στον Woodyatt.1 
Προϋπόθεση για να αποδοθεί ο χαρακτηρισμός του 
brittle διαβήτη σε έναν άρρωστο είναι να εμφανίζει 
μεγάλες διακυμάνσεις του σακχάρου στο αίμα, χωρίς 
όμως να υφίστανται γνωστά αίτια των διακυμάνσεων 
αυτών, όσον αφορά στις κατάλληλες ιατρικές οδη-
γίες ή τη σωστή εφαρμογή τους.2,3 Έτσι ονομάζονται 
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συνήθως οι περιπτώσεις παιδικού, νεανικού ή γενικά 
ινσουλινοεξαρτώμενου διαβήτη που παρουσιάζουν 
ιδιάζοντα προβλήματα ρύθμισης και χαρακτηρίζονται 
από απότομες διακυμάνσεις του σακχάρου στο αίμα, η 
τιμή του οποίου μετακινείται συχνά, και σε μικρό χρο-
νικό διάστημα, από υπογλυκαιμικά σε υπεργλυκαιμικά 
επίπεδα, και το αντίστροφο. Η ζωή των αρρώστων, 
κατά τον ορισμό που έδωσε ο Tattersall, διαταράσσεται 
από συχνά επεισόδια υπογλυκαιμίας και σημαντικής 
υπεργλυκαιμίας, με αποτέλεσμα σημαντική έκπτω-
ση της ικανότητας για εργασία και ομαλή ζωή.4,5 Tα 
επεισόδια υπεργλυκαιμίας και κετοξέωσης είναι πολύ 
συχνότερα απ’ ό,τι τα υπογλυκαιμικά, όπως έδειξαν 
πολλές μελέτες.6

Η οντότητα του brittle διαβήτη καθώς και η εννοιο-
λογική ταύτισή του με τον unstable ή labile διαβήτη εί-
ναι αντικείμενο διχογνωμίας στη διεθνή βιβλιογραφία.1 
Έτσι ο Knowles φτάνει στα άκρα με την παραδοχή ότι 
σχεδόν όλοι οι διαβητικοί που διαγνώστηκαν πριν από 
τα είκοσί τους χρόνια έχουν brittle διαβήτη.7 Ο Marble, 
με την πλούσια πείρα της Joslin Clinic, δέχεται ότι ένα 
ποσοστό 10-20% των ασθενών που κάνουν ινσουλίνη 
έχει ασταθή διαβήτη.8 Ο Drash,9 αν και αναφέρεται σε 
παιδικό διαβήτη, που η ρύθμισή του παρουσιάζει τις 
γνωστές δυσκολίες, υποστηρίζει ότι σημαντικά προ-
βλήματα ρύθμισης παρουσιάζουν οι μικροί ασθενείς 
σε ποσοστό μικρότερο του 5%. Τέλος, ο Pyke10 καθώς 
και ο Lufkin11 δεν παραδέχονται την παθολογοφυσιο-
λογική οντότητα του brittle διαβήτη, αποδίδοντας τις 
δυσχέρειες της ρύθμισης του διαβήτη των αρρώστων 
αυτών σε κακή εκτέλεση των ιατρικών οδηγιών, σε 
ψυχολογική αστάθεια και, τέλος, σε ανικανότητα του 
θεράποντος γιατρού (Brittle doctor).

Άσχετα πάντως από την παθολογοφυσιολογική βάση 
της οντότητας του ασταθούς διαβήτη, μπορεί να λεχθεί 
ότι το 5% περίπου των ινσουλινοεξαρτώμενων διαβη-
τικών (τύπου 1) υπάγεται στην κατηγορία αυτή,4 αλλά 
με ιδιαίτερη ιατρική φροντίδα το ποσοστό ελαττώνεται 
μέχρι το 1%.6 Oι περισσότεροι ασθενείς με ασταθή 
διαβήτη είναι νεαρής ηλικίας, κατά το πλείστον γυναί-

κες (περίπου 25-28 ετών), αν και υπάρχουν και μερικοί 
ασθενείς υπερήλικες. Έξι ασθενείς υπερήλικες με αστα-
θή διαβήτη περιέγραψαν οι Griffith και Yudkin. Λάθη 
των ασθενών και εξελισσόμενη διανοητική ανεπάρκεια 
θεωρήθηκαν οι αιτίες της εν λόγω αστάθειας.12 Eίναι 
σκόπιμο να διακριθούν οι ασθενείς με δυσρύθμιστο ΣΔ 
σε ασταθείς και μη ασταθείς (σχήμα 6.2.8.1).

Παθοφυσιολογία του ασταθούς διαβήτη

Πολλές υποθέσεις, θεωρίες και παρατηρήσεις έχουν 
γίνει σχετικά με την παθοφυσιολογία του ασταθούς 
διαβήτη. Θα αναφερθούμε σε αυτές αναλυτικά παρα-
κάτω.

1. Έλλειψη εφεδρειών σε έκκριση ινσουλίνης - διαφορετι-
κή μεταβολική συμπεριφορά 

Πρώτος ο Marble διατύπωσε την υπόθεση ότι τα άτο-
μα με ασταθή διαβήτη έχουν πλήρη έλλειψη ινσουλί-
νης.8 Η υπόθεση αυτή είναι εύλογη, γιατί σε έδαφος 
πλήρους έλλειψης έκκρισης ινσουλίνης, η χορηγού-
μενη με ένεση ινσουλίνη δεν μπορεί να μιμηθεί την 
απάντηση φυσιολογικών νησιδίων στο ερέθισμα της 
γλυκόζης. Απλώς η ινσουλίνη που χορηγείται απορρο-
φάται με έναν ρυθμό που καθορίζεται από τη δόση, τη 
θέση της ένεσης και τον τύπο του σκευάσματος.

Την υπόθεση του Marble στήριξαν μεταγενέστερα 
παρατηρήσεις του Cremer, σε μικρό αριθμό ασθε-
νών,13 καθώς και των Block14 και Reynolds15 οι οποίοι, 
για να ξεπεράσουν το πρόβλημα των μετρήσεων 
ινσουλίνης σε άτομα που είχαν αντισώματα, λόγω 
ινσουλινοθεραπείας, κατέφυγαν σε μετρήσεις του 
πεπτιδίου C, το οποίο εκκρίνεται σε ισομοριακές ποσό-
τητες με την ινσουλίνη. Από τις μετρήσεις του πεπτι-
δίου C φάνηκε ότι όσο ασταθέστερος εμφανιζόταν ο 
διαβήτης τόσο μικρότερη ήταν η δυνατότητα των νη-
σιδίων για έκκριση πεπτιδίου C και κατά συνέπεια και 
ινσουλίνης.6,16 Ωστόσο, παρά τις παρατηρήσεις αυτές 
η παραπάνω άποψη δεν φαίνεται να πείθει απόλυτα 
ούτε να ικανοποιεί και αυτό γιατί ύστερα από αρκετά 
χρόνια ινσουλινοθεραπείας οι περισσότεροι διαβη-
τικοί άρρωστοι έχουν μηδαμινή έκκριση ινσουλίνης, 
χωρίς όμως να εμφανίζουν όλοι ασταθή διαβήτη.17 
Επομένως, η έλλειψη εφεδρειών παίζει κάποιο ρόλο 
στη δημιουργία ασταθούς διαβήτη, δεν μπορεί όμως 
να θεωρηθεί η κύρια αιτία της αστάθειας.

2. Φαινόμενο Somogyi, ανταγωνιστικές ορμόνες της 
ινσουλίνης 

Το φαινόμενο Somogyi, δηλαδή η αντιδραστική 
υπεργλυκαιμία που επακολουθεί μετά την υπογλυ-
καιμία, φαίνεται ότι ενέχεται στη δυσχέρεια ρύθμι-
σης του διαβήτη, στις περιπτώσεις που χορηγείται 
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5. ¶ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙÈ˜ ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ÂÈÏÔÎ¤˜ ÙÔ˘ ™¢
ÂÊfiÛÔÓ ÂÈÙ‡¯Ô˘ÌÂ ¿ÚÈÛÙË Ú‡ıÌÈÛË.

6. BÂÏÙ›ˆÛË ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ ·ÈÌÔÂÙ·Ï›ˆÓ Î·È ÈÓˆ‰fiÏ˘ÛË˜.

›Ó·Î·˜ 6.32  B¤‚·È· ˆÊ¤ÏË ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›·˜.

BMI 27,34 ±0,33

¢fiÛË ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ 46,58 ±1,67

¢fiÛË IÓÛ/B¿ÚÔ˜ ÛˆÌ.0,66 ±0,02

¢fiÛË IÓÛ/BMI 1,70 ±0,06

HbA1 10,06 ±0,28

™¿Î¯·ÚÔ Ê. 169,00 ±4,38

™¿Î¯·ÚÔ ÌÊ. 192,00 ±6,22

›Ó·Î·˜ 6.33  ¢fiÛÂÈ˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ Î·È ÁÏ˘Î·ÈÌÈÎfi˜ ¤-
ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 2 (ÌÂÏ¤ÙË ÛÂ 116 ·ÛıÂÓÂ›˜).

Ì¤ÛÂ˜ ÙÈÌ¤˜ ±ÛÙ·ıÂÚfi ÛÊ¿ÏÌ·

Û¯‹Ì· 6.16.  ¢È¿ÎÚÈÛË ÙÔ˘ ‰˘ÛÚ‡ıÌÈÛÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ÛÂ ·-
ÛÙ·ı‹ Î·È Ì‹ ·ÛÙ·ı‹.

¢˘ÛÚ‡ıÌÈÛÙÔ˜
‰È·‚‹ÙË˜

ÁÓˆÛÙ‹˜ ·ÈÙ›·˜

¿ÁÓˆÛÙË˜ ·ÈÙ›·˜

ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔ·ÓÙÔ¯‹

Î·Î‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
Ô‰ËÁÈÒÓ

∞ÛÙ·ı‹˜

ªË ·ÛÙ·ı‹˜

σχήμα 6.2.8.1 Διάκριση του δυσρύθμιστου διαβήτη σε α-
σταθή και μή ασταθή.
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υπερβολική δόση ινσουλίνης.19 Ορμώμενοι από το 
φαινόμενο Somogyi, πολλοί ερευνητές μελέτησαν την 
έκκριση των ανταγωνιστικών ορμονών της ινσουλίνης 
σε άτομα με ασταθή διαβήτη. Έτσι διαπιστώθηκαν 
υψηλότερα επίπεδα αυξητικής ορμόνης στον ασταθή 
διαβήτη συγκριτικά με διαβητικούς που εμφανίζουν 
σταθερή ρύθμιση ή με φυσιολογικά άτομα.20,21 Ακόμη 
η αυξητική ορμόνη βρέθηκε ότι αυξάνεται, ιδιαίτε-
ρα μετά τη σωματική άσκηση, στους αρρώστους με 
ασταθή διαβήτη, ενώ η ίδια σωματική άσκηση δεν 
προκαλούσε άνοδο της αυξητικής ορμόνης στους μη 
διαβητικούς.22 Εντούτοις, η επιτυχέστερη ρύθμιση του 
διαβήτη ομαλοποιεί την έκκριση της αυξητικής ορμό-
νης και επομένως η αυξημένη έκκρισή της φαίνεται 
να είναι αποτέλεσμα παρά αιτία της κακής ρύθμισης.22 
Εξάλλου, για να δράσει η αυξητική ορμόνη και να προ-
καλέσει υπεργλυκαιμία απαιτούνται αρκετές ώρες.23

Η μελέτη της γλυκαγόνης βρέθηκε στο προσκήνιο 
της σχετικής έρευνας τη δεκαετία του 1970.24-27 Σε 
φυσιολογικά άτομα η υπογλυκαιμία αποτελεί ερέθισμα 
έκκρισης γλουκαγόνης. Ο ρυθμός και ο βαθμός της 
πτώσης της γλυκόζης στο αίμα καθορίζει την ένταση 
της έκκρισης της γλουκαγόνης.27 Η δράση πάντως της 
γλουκαγόνης ύστερα από ενδοφλέβια έγχυση δεν 
ξεπερνάει συνήθως τα 90 λεπτά.23 Η συνεχής έγχυση 
σωματοστατίνης, η οποία αναστέλλει την έκκριση της 
γλουκαγόνης, βρέθηκε ότι βελτιώνει τη ρύθμιση της 
γλυκόζης στο αίμα, χωρίς όμως να εμποδίζει τις διάφο-
ρες αυξομειώσεις του 24ώρου.28,29

Η υπερέκκριση κατεχολαμινών που ακολουθεί την 
υπογλυκαιμία είναι μία ακόμη μεταβολική αντίδραση 
που συντελεί στο φαινόμενο Somogyi και έμμεσα 
στην αστάθεια του διαβήτη.30 Η δράση των κατεχολα-
μινών είναι ισχυρότερη από εκείνη της γλουκαγόνης 
γιατί, εκτός από τη γλυκογονόλυση και γλυκονεογέ-
νεση, προκαλούν και αναστολή της χρησιμοποίησης 
γλυκόζης στους περιφερικούς ιστούς.23 Η συμβολή 
όμως της υπογλυκαιμίας στην αστάθεια του διαβήτη 
αμφισβητείται από άλλους ερευνητές που παρατή-
ρησαν ότι τα επίπεδα των κατεχολαμινών, που είναι 
δυνατόν να αυξήσουν την προσφορά γλυκόζης από το 
ήπαρ, δεν δημιουργούνται στις συνήθεις υπογλυκαιμι-
κές αντιδράσεις.31 Ωστόσο, η αδρεναλίνη είναι η μόνη 
ορμόνη που εκκρίνεται αμέσως στην υπογλυκαιμία, 
ενώ η γλυκαγόνη εκκρίνεται όταν έχει ήδη αρχίσει η 
παραγωγή γλυκόζης από το ήπαρ.32 Τέλος, η αυξημένη 
γενικά αδρενεργική δραστηριότητα θεωρείται υπεύ-
θυνη για τη μεταβολική εικόνα αρρώστων με ασταθή 
διαβήτη.33

Έχει επίσης διαπιστωθεί ότι τα λιποκύτταρα από 
ασθενείς με ασταθή διαβήτη εμφανίζονται ανθεκτικά 
στη λιποσυνθετική δράση της ινσουλίνης.34 

Αναφορικά με τον ρόλο της κορτιζόλης στη δημι-
ουργία του φαινομένου Somogyi, αντίθετα προς τις 
αρχικές υποθέσεις, φαίνεται ότι δεν έχει ιδιαίτερη 
σημασία, ούτε παρατηρούνται ουσιώδεις μεταβολές 
της μετά από υπογλυκαιμία σε ασταθή διαβήτη.21 
Εξάλλου η δράση της κορτιζόλης δεν είναι αξιόλογη, 
όταν υπάρχει αρκετή ινσουλίνη και ακόμη η επίδρασή 
της δεν είναι ταχεία.35

Συμπερασματικά, για τον ρόλο του φαινομένου 
Somogyi στη δημιουργία ασταθούς διαβήτη μπορεί 
να λεχθεί ότι οι κλινικές παρατηρήσεις του φαινο-
μένου είναι αναμφισβήτητες, αλλά η ακρίβεια της 
διάγνωσης ασταθούς διαβήτη που οφείλεται σε φαύλο 
κύκλο υπογλυκαιμίας-φαινομένου Somogyi-υπεργλυ-
καιμίας συχνά αμφισβητείται.4 Η καλύτερη απόδειξη 
της συμμετοχής φαινομένου Somogyi στην αστάθεια 
του διαβήτη είναι η επίτευξη σταθερής ρύθμισης του 
σακχάρου, μετά τη μείωση των χρησιμοποιούμενων 
δόσεων ινσουλίνης.4,36 Χαρακτηριστικά, ο πρώτος 
ασθενής του Somogyi σταθεροποιήθηκε και ρυθμί-
στηκε ύστερα από βαθμιαία μείωση των δόσεων της 
ινσουλίνης από 110 σε 20 μονάδες το 24ωρο.19 Ωστό-
σο, στις περισσότερες περπτώσεις ασταθούς διαβήτη 
οι δόσεις της ινσουλίνης δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη διαπίστωση 
μικροεπεισοδίων υπογλυκαιμίας, τα οποία ωστόσο 
φαίνεται ότι ενέχονται στην αστάθεια του διαβήτη. 
Εξάλλου, και μια απότομη πτώση του σακχάρου στο 
αίμα, χωρίς να φθάσει στα υπογλυκαιμικά επίπεδα, 
είναι δυνατό να προκαλέσει τις ορμονικές αντιδράσεις 
του φαινομένου Somogyi.19 Στο σημείο αυτό πρέπει 
να γίνει μια διάκριση του φαινομένου Somogyi από 
το φαινόμενο της αυγής (dawn phenomenon). Στο 
τελευταίο, χωρίς να προηγηθεί υπογλυκαιμία, παρα-
τηρείται μετά από τη μέγιστη πτώση της τιμής της 
γλυκόζης στο αίμα (γύρω στις 3 π.μ.) μια προοδευτική 
αύξηση μέχρι σαφώς υπεργλυκαιμικά επίπεδα, μέχρι 
τις 9 π.μ. Το φαινόμενο της αυγής δεν είναι αιτία αστα-
θούς διαβήτη, εκτός αν οδηγήσει, μη αναγνωριζόμενο, 
σε αύξηση της δόσης ινσουλίνης και σε φαινόμενο 
Somogyi.37 Το φαινόμενο της αυγής αποδίδεται σε 
μείωση της προσφερόμενης ελεύθερης ινσουλίνης τις 
ώρες της αυγής, γι’ αυτό και αντιμετωπίζεται με χορή-
γηση της βραδείας ινσουλίνης πριν από τον ύπνο.38,39

Για τη διάγνωση του φαινομένου Somogyi απαιτού-
νται επίσης συχνές και ενοχλητικές εξετάσεις αίματος 
σε νυκτερινές ώρες. Ο Bloom και συν.36 προτείνουν 
να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία για τη 
διάγνωση και ενοχοποίηση του φαινομένου Somogyi 
στην αιτιολογία του ασταθή διαβήτη:

1. Ασυμπτωματικές περίοδοι με αρνητικά ούρα για 
σακχαρουρία που ακολουθούνται από έντονη σακχα-
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ρουρία και κετονουρία, λίγες ώρες αργότερα.
2. Ευρείες διακυμάνσεις του σακχάρου στο αίμα, 

άσχετες προς τα γεύματα.
3. Απότομες εμφανίσεις έντονης σακχαρουρίας που 

εναλλάσσεται με αρνητικά ούρα, χωρίς ενδιάμεσες 
τιμές μικρού βαθμού σακχαρουρίας.

4. Ασαφή σημεία υπογλυκαιμίας, όπως πείνα, δια-
ταραχές συμπεριφοράς, νυκτερινοί ιδρώτες, πρωινή 
κεφαλαλγία ή υποθερμία. Επιπλέον, ο Travis θεωρεί 
ύποπτα τα περιστατικά παιδικού διαβήτη στα οποία 
η δόση της ινσουλίνης υπερβαίνει τη 1 u/Kg ημερησί-
ως.37

Στην πράξη, όταν τίθεται η υπόνοια ασταθούς 
διαβήτη λόγω του φαινομένου Somogyi, πρέπει να 
επιχειρείται μείωση των δόσεων της ινσουλίνης. Αν η 
μείωση των δόσεων οδηγήσει σε αύξηση του σακχά-
ρου στο αίμα, τότε μάλλον δεν πρόκειται για φαινό-
μενο Somogyi και πρέπει να αναζητηθούν άλλα αίτια 
της αστάθειας του διαβήτη. Εκτός από το φαινόμενο 
Somogyi, στην αστάθεια του διαβήτη συμβάλλουν 
συχνά ιδιαίτερα μεταβολικά χαρακτηριστικά των 
αρρώστων και συγκεκριμένα η υπερβολική παραγω-
γή γλυκόζης και κετονικών σωμάτων από το ήπαρ.5 
Eνδιαφέρον είναι ότι η διακοπή της ινσουλινοθερα-
πείας για 4 ώρες προκάλεσε μεγαλύτερη αύξηση της 
γλυκόζης, σε σχέση με μάρτυρες που διέκοψαν την 
ινσουλίνη (410 mg έναντι 316 mg/dl). Aν και οι πυ-
κνότητες στο αίμα της ελεύθερης ινσουλίνης και των 
αντιρροπιστικών ορμονών δεν διέφεραν, οι βασικές 
τιμές του γαλακτικού οξέος, του πυρουβικού οξέος, 
της αλανίνης και της γλυκερόλης ήταν υψηλότερες 
στην ομάδα με ασταθή διαβήτη.40

3. Ο ρυθμιστικός ρόλος των αντισωμάτων ινσουλίνης

Σχεδόν κάθε άρρωστος που υποβάλλεται σε ινσου-
λινοθεραπεία έχει στον ορό αντισώματα τα οποία 
δεσμεύουν την ινσουλίνη. Τα αντισώματα αυτά μπορεί 
να είναι υπεύθυνα για μια αύξηση των αναγκών σε 
ινσουλίνη, μπορεί όμως και να δρουν ως δεσμευτικές 
πρωτεΐνες μεταφοράς της ινσουλίνης στο πλάσμα.41 Η 
τελευταία αυτή ιδιότητά τους εξηγεί γιατί είναι δυνα-
τόν πολλοί άρρωστοι να ρυθμίζονται με δύο ενέσεις 
ταχείας δράσης ινσουλίνης ζωϊκής προέλευσης το 
24ωρο, ενώ είναι γνωστό ότι οι ταχείας δράσης ινσου-
λίνες στους νεοδιαγνωσθέντες διαβητικούς δρουν 
μόνο για 6-8 ώρες. Ο Dixon και συν.42 ανακοίνωσαν 
πρώτοι ότι οι άρρωστοι με ασταθή διαβήτη έχουν 
μικρά ποσά αντισωμάτων με ισχυρή δεσμευτική ικα-
νότητα, ενώ οι άρρωστοι με σταθερό διαβήτη έχουν 
μεγαλύτερα ποσά αντισωμάτων, μικρότερης όμως 
δεσμευτικής ικανότητας. Στην τελευταία περίπτωση, 
τα αντισώματα τροποποιούν επωφελώς τη χρονική 

διάρκεια της ενιέμενης ινσουλίνης. Τα ευρήματα αυτά 
δεν επιβεβαιώθηκαν από τον Palumbo και συν.,43 οι 
οποίοι όμως χρησιμοποίησαν διαφορετική τεχνική για 
τον προσδιορισμό των αντισωμάτων.

Η χρησιμοποίηση των monocomponent ινσουλινών 
καθώς και ανθρώπινου τύπου ινσουλίνης δεν φαί-
νεται να αύξησε τις περιπτώσεις ασταθούς διαβήτη. 
Από προσωπικές παρατηρήσεις, πάντως, υπάρχουν 
ενδείξεις μεταβολής της σταθερότητας του ΣΔ μετά 
την αλλαγή του τύπου ινσουλίνης σε “ανθρώπινη”, 
αλλά δεν είναι αρκετές ώστε κάτι τέτοιο να υποστηρι-
χθεί στατιστικά. Η έλλειψη αντισωμάτων ινσουλίνης 
φαίνεται ότι ευθύνεται τουλάχιστον για το φαινόμε-
νο της αυγής.38,44 Από την άλλη πλευρά, η παρουσία 
αντισωμάτων ινσουλίνης θεωρήθηκε ότι μικραίνει 
την περίοδο ύφεσης του ΣΔ και, κατά συνέπεια, οι 
άρρωστοι αυτοί περνούν πιο γρήγορα στη φάση της 
πλήρους εξάρτησης από την εξωγενώς χορηγούμενη 
ινσουλίνη, αν και η άποψη αυτή δεν επιβεβαιώθηκε 
από άλλους ερευνητές.45 Τέλος, οι εξαιρετικά σπάνιες, 
στις μέρες μας, περιπτώσεις ανοσολογικής αιτιολογίας 
ινσουλιναντοχής δεν περιλαμβάνονται στην οντότητα 
του ασταθούς διαβήτη.5 

4. Αυξομειώσεις των επιπέδων ινσουλίνης στο αίμα, με-
ταβαλλόμενη απορρόφηση ινσουλίνης, αυξημένη τοπική 
καταστροφή ινσουλίνης 

Η απορρόφηση της ινσουλίνης από τον τόπο της 
ένεσης δεν είναι πάντοτε σταθερή. Υπάρχουν μετα-
βολές στην ταχύτητα απορρόφησης και διαφορετικές 
πυκνότητες στο αίμα που εξαρτώνται από τα μεταβαλ-
λόμενα σημεία των ενέσεων. Η ταχύτερη απορρόφηση 
της ινσουλίνης γίνεται από τα κοιλιακά τοιχώματα. Η 
απορρόφηση από τους βραχίονες είναι ταχύτερη απ’ 
ό,τι από τους μηρούς.46,47 Άλλωστε και από ενέσεις στα 
ίδια σημεία η ινσουλίνη δεν εμφανίζει την ίδια απορ-
ρόφηση.48,49

 Πολλοί πιστεύουν ότι η απορρόφηση ινσουλίνης 
από λιποϋπερτροφικές περιοχές δεν είναι κανονι-
κή. Εντούτοις, σε μια έρευνα της απορρόφησης της 
ινσουλίνης από λιποϋπερτροφικές και λιποατροφικές 
περιοχές δεν βρέθηκαν ιδιαίτερες διαφορές.50 Η κλινι-
κή σημασία των διαφορών απορρόφησης της ινσουλί-
νης από τα διάφορα σημεία των ενέσεων δεν φαίνεται 
μεγάλη και είναι δύσκολο να επιβεβαιωθεί.4 Μερικοί 
άρρωστοι αναφέρουν δικές τους σχετικές παρατηρή-
σεις, είναι όμως άτομα ιδιαίτερα ευσυγκίνητα και με 
προσωπικότητα ασταθούς διαβήτη.

Λάθη στην τεχνική της ένεσης ινσουλίνης και στη χο-
ρήγηση σωστής δόσης πρέπει να ενέγχονται σε σημα-
ντικό ποσοστό περιπτώσεων ασταθούς διαβήτη (58% 
έκαναν λάθη πάνω από 15%, σύμφωνα με εργασία του 
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Watkins και συν.,51 ενώ σε δικές μας παρατηρήσεις, 
50% των αρρώστων δεν είχαν σωστή τεχνική ενέσε-
ων).52 Η διενέργεια των ενέσεων από άλλο πρόσωπο 
συχνά ομαλοποιεί τον διαβήτη, αποδεικνύοντας ότι 
τα λάθη στη δοσολογία και την τεχνική των ενέσεων 
ήταν ουσιώδη στην πρόκληση αστάθειας στη ρύθμισή 
του.53

Τοπική καταστροφή της ινσουλίνης, λόγω αυξημέ-
νης δραστηριότητας ενζύμων που την αποικοδομούν, 
έχει αποδειχθεί σε μερικούς αρρώστους οι οποίοι ρυθ-
μίζονται ικανοποιητικά, όταν η ινσουλίνη δεν χορηγεί-
ται υποδορίως αλλά ενδομυϊκώς ή ενδοφλεβίως.54-57

Δοκιμασία απορρόφησης ινσουλίνης

Η διενέργεια δοκιμασίας πρόκλησης υπογλυκαιμίας 
με δόση ινσουλίνης 0,1 u/Kg βάρους σώματος, που 
χορηγείται υποδορίως και ενδοφλεβίως, χρησιμεύει 
στην έρευνα για την ανακάλυψη τοπικής αντίστασης 
στην απορρόφηση της ινσουλίνης που χορηγείται σε 
υποδόριες ενέσεις. Με την υποδόρια ένεση έχουμε συ-
νήθως συνεχή πτώση της τιμής της γλυκόζης στο αίμα 
για τέσσερις ώρες και η διαφορά της χαμηλότερης τι-
μής από την αρχική ξεπερνάει τα 95 mg/dl. Με την εν-
δοφλέβια χορήγηση η διαφορά που δημιουργείται ξε-
περνάει τα 62 mg/dl.53 Αν η απάντηση στην υποδόρια 
χορήγηση ινσουλίνης δεν είναι η αναμενόμενη, πρέπει 
να βρεθεί το σημείο όπου υπάρχει η αντίσταση στη 
δράση της ινσουλίνης. Για τον σκοπό αυτό διενεργεί-
ται, μεταξύ άλλων, βιοψία δέρματος και το ιστοτεμάχιο 
αποστέλλεται με συνθήκες κατάψυξης σε ειδικευμένο 
εργαστήριο.58 Πάντως, η συχνότητα κακής απορρόφη-
σης ή τοπικής καταστροφής της ενιέμενης ινσουλίνης 
είναι πολύ μικρή σε σχέση με άλλα αίτια αστάθειας 
του διαβήτη.59 Η έρευνα συμπληρώνεται με μετρήσεις 
του τίτλου αντισωμάτων έναντι της ινσουλίνης στο 
πλάσμα των ασθενών, των επιπέδων της ελεύθερης 
ινσουλίνης στο πλάσμα και των υποδοχέων ινσουλίνης 
στην επιφάνεια των κυττάρων.53 Σπανιότερα μπορεί 
να χρειαστεί να γίνει έρευνα ανίχνευσης αντισωμάτων 
έναντι των υποδοχέων ινσουλίνης.60 Πάντως, αν και 
πολλοί συγγραφείς αναφέρονται σε ανοσολογικούς 
μηχανισμούς παρεμπόδισης της δράσης της ινσου-
λίνης, πρέπει να γίνεται διάκριση της ανοσολογικής 
φύσης ινσουλιναντοχής και του ασταθούς διαβήτη, 
γιατί οι έννοιες δεν είναι ταυτόσημες.

5. Συγκινησιακοί παράγοντες, προκλητή αστάθεια, υπό-
κριση

Οι περισσότεροι από τους διαβητικούς με ασταθή 
διαβήτη έχουν συγκινησιακή αστάθεια, υπερβολικό 
άγχος, λανθάνουσα ή εμφανή κατάθλιψη. Η δυσχέρεια 
της ρύθμισης του ΣΔ επηρεάζει την ψυχική τους κατά-

σταση και δημιουργείται κυριολεκτικά φαύλος κύκλος 
αστάθειας διαβήτη και συγκινησιακής αστάθειας. Πολ-
λοί ερευνητές πιστεύουν ότι η συγκινησιακή αστάθεια 
των ασθενών ή του οικογενειακού τους περιβάλλοντος 
είναι η συχνότερη αιτία του ασταθούς διαβήτη.5,59-66 
Εξάλλου, το άγχος είναι συχνό συνοδό φαινόμενο 
χρόνιων νοσημάτων67 και το συγκινησιακό τραύμα 
που ακολουθεί τη διάγνωση του διαβήτη θεωρείται 
ότι είναι εντονότερο απ’ ό,τι σε άλλα χρόνια νοσήμα-
τα.59,68 Οι διαβητικοί ασθενείς φοβούνται τις χρόνιες 
αναπηρικές επιπλοκές του ΣΔ, αμφιβάλλουν για το 
κατά πόσο θα δημιουργήσουν οικογένεια, ανησυχούν 
για την επαγγελματική τους απόδοση, για την πιθανό-
τητα να κληρονομηθεί ο ΣΔ στους απογόνους τους, 
μελαγχολούν από τους διαιτητικούς περιορισμούς και 
το ωράριο γευμάτων-ενέσεων, ενοχλούνται από τις 
καθημερινές ενέσεις, έχουν φοβία θανάτου από υπο-
γλυκαιμία και η ψυχική τους διάθεση επηρεάζεται από 
τις άσχημες ενδείξεις των εξετάσεων των ούρων τους 
για σάκχαρο.4 Φυσικό είναι ότι η συμπεριφορά και η 
προσαρμογή των ασθενών στον ΣΔ καθορίζεται από 
την προηγούμενη προσωπικότητά τους, την εμπειρία 
νοσηλειών σε νοσοκομείο και την αντιμετώπισή τους 
από την οικογένεια, το φιλικό περιβάλλον και τον για-
τρό. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος της οικογένει-
ας. Το υπερβολικό άγχος των γονέων, δικαιολογημένο 
άλλωστε, οδηγεί σε υπερπροστασία.69 Αποτέλεσμα της 
υπερπροστασίας είναι οι ασθενείς να γίνονται είτε επα-
ναστατικοί είτε τελείως εξαρτημένοι. Συχνά οι νεαροί 
διαβητικοί χρησιμοποιούν τον διαβήτη τους ως μέσο 
για την εκπλήρωση των επιθυμιών τους.69,70

Ενώ όμως οι παρατηρήσεις για την ψυχική κατάστα-
ση και την προσωπικότητα των ασθενών με ασταθή 
διαβήτη συμφωνούν, δεν είναι απόλυτα εξακριβω-
μένος ο μηχανισμός με τον οποίο οι συγκινησιακοί 
παράγοντες οδηγούν σε ασταθή διαβήτη. Υπάρχει 
απευθείας επίδραση του θυμικού ή ο επηρεασμός 
είναι έμμεσος διαμέσου ορμονικών μηχανισμών; 
Φαίνεται ότι οι κατεχολαμίνες παίζουν σημαντικό 
ρόλο στη δημιουργία απορρύθμισης του διαβήτη. Ο 
Mirsky έδειξε ότι μια ψυχιατρική συνέντευξη μπορεί 
να οδηγήσει σε υπεργλυκαιμία.71 Άλλοι ερευνητές 
έδειξαν ότι αυξημένο καθημερινό στρες αυξάνει τις 
απαιτήσεις σε ινσουλίνη και προκαλεί κετοναιμία.72,73 
Έχει, επίσης, δειχθεί στα παιδιά ότι συνεντεύξεις που 
προκαλούν στρες οδηγούν σε κετοναιμία, υπεργλυ-
καιμία και αύξηση των ελεύθερων λιπαρών οξέων στο 
αίμα.74 Ενδιαφέρον είναι μάλιστα ότι η προηγούμενη 
χορήγηση β-αναστολέων του συμπαθητικού ελάττωσε 
τη συχνότητα επεισοδίων κετοξέωσης σε δύο παιδιά 
με πολύ ασταθή διαβήτη.75 Επανειλημμένα επεισόδια 
κετοξέωσης επέρχονται ύστερα από έντονο ψυχικό 
στρες .76
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Bρέθηκε ότι η ορμονική απάντηση σε στρες είναι 
εντονότερη σε άτομα που έχουν ασταθή διαβήτη.77 
Eξάλλου το στρες συχνά οδηγεί σε ενσυνείδητες ή 
ασυνείδητες τροποποιήσεις των δόσεων ινσουλίνης 
ή της δίαιτας και λάθη στη θεραπεία. Αυτό είναι πολύ 
συχνό φαινόμενο και το αντιλαμβάνεται ο γιατρός 
ύστερα από προσεκτική συνέντευξη με τον άρρωστο. 
Υστερικόμορφη συμπεριφορά υπάρχει συχνά και 
υποκρύπτει ανάγκη προσέλκυσης της προσοχής του 
περιβάλλοντος, τάσεις αυτοτιμωρίας ή προσπάθειας 
τιμωρίας και ταλαιπωρίας των άλλων. 

Σε δική μας μελέτη, ψυχολογικοί παράγοντες ήταν 
προφανείς σε 10 αρρώστους από 29 που ήταν δυνα-
τόν να θεωρηθούν ασταθείς διαβήτες, αλλά ενδέχεται 
να υπήρχαν και σε άλλους που δεν αποκαλύφθηκαν.78 
Οι άρρωστοι με ψυχοπαθολογική προσωπικότητα 
συχνά προκαλούν οι ίδιοι την αστάθεια στον διαβήτη 
τους με σαφώς εσκεμμένο τρόπο (factitious brittle 
diabetes).5,59,76,78,79

Από 30 αρρώστους του Schade και συν., προκλη-
τή αστάθεια του ΣΔ διαπιστώθηκε στους οκτώ.59 Σε 
άλλους 8 ασθενείς οι ίδιοι ερευνητές διαπίστωσαν 
υπόκριση (malingering) που διακρίνεται από την 
προκλητή αστάθεια από το ότι αποσκοπεί σε συγκε-
κριμένα οφέλη, π.χ. νεαροί άρρωστοι να μην πάνε στο 
σχολείο. Οι έφηβοι αυτοί συνήθως παραλείπουν την 
ένεση ινσουλίνης ή δεν εφαρμόζουν τη δίαιτα του 
διαβήτη. Επεισόδια κετοξέωσης έπονται οικογενεια-
κών καυγάδων ή προηγούνται κάποιου ανεπιθύμητου 
διαγωνίσματος στο σχολείο.59 Αντίθετα, το αίτιο που 
οδηγεί τους διαβητικούς σε προκλητή αστάθεια είναι 
πολύ πιο γενικό, όχι ευκαιριακό, και είναι δύσκολο να 
αποκαλυφθεί χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια ή ψυχιατρι-
κή εξέταση.59

Δεν είναι γνωστό αν υπάρχει κάποια ειδική αιτιολο-
γία στις ψυχικές διαταραχές των ασθενών με ασταθή 
διαβήτη, η οποία να έχει αιτιώδη σχέση με τον δια-
βήτη. Πάντως οι ασθενείς με ασταθή διαβήτη εμφα-
νίζουν συχνότερα από άλλους διαταραχές θυμικού 
και άγχος.79 O Gill και συν. υπολόγισαν ότι στο 93% 
των ασθενών με ασταθή διαβήτη υπήρχε ως αίτιο της 
αστάθειας ισχυρό ψυχοκοινωνικό στρες.80 Eνδιαφέρον 
είναι ότι στα διαβητικά άτομα είναι συχνότερη η ψυχο-
γενής ανορεξία.81 

6. Προβλήματα κατανόησης αντίληψης και συμμόρφω-
σης στις οδηγίες

Προβλήματα κατανόησης και αντίληψης των οδηγιών 
ενδέχεται να επηρεάζουν άμεσα τη σταθερότητα της 
ρύθμισης του ΣΔ. Τέτοια προβλήματα παρουσίασε 
το 23% των ασθενών με ασταθή διαβήτη που μελε-
τήθηκαν εκτεταμένα από τον Schade και συν.59 Οι 
συγγραφείς αυτοί προτείνουν την εφαρμογή ειδικών 

ψυχογλωσσικών δοκιμασιών (psycholinguistic tests) 
για την ανακάλυψη των ατόμων που μειονεκτούν από 
την άποψη αυτή. Η ικανότητα εκμάθησης των οδηγιών 
μπορεί να βελτιωθεί με διάφορους τρόπους. Κατά τη 
γνώμη του γράφοντος, η ικανότητα αντίληψης του 
αρρώστου φαίνεται όταν διδάσκεται τη δίαιτα με το 
σύστημα των ισοδύναμων τροφών. Στους δικούς μας 
αρρώστους με ασταθή ΣΔ, από 29 αρρώστους τουλά-
χιστον οι πέντε δεν διακρίνονταν για την ευφυΐα τους 
ή είχαν πρόβλημα κατανόησης των οδηγιών.78 

 H πτωχή συμμόρφωση στις ιατρικές οδηγίες που 
αφορούν στην ινσουλινοθεραπεία, π.χ. διακοπή αυ-
τοχορήγησης ινσουλίνης, σχετίζεται με την αυξημένη 
συχνότητα κετοξέωσης και την εισαγωγή στο Nοσο-
κομείο για οξείες επιπλοκές.82 Eνδιαφέρον είναι, όπως 
ήδη προαναφέρθηκε, ότι η διακοπή της ινσουλινοθε-
ραπείας για 4 ώρες προκάλεσε μεγαλύτερη αύξηση 
της γλυκόζης σε σχέση με μάρτυρες που διέκοψαν 
την ινσουλίνη. Επομένως, σε αυτούς τους ασθενείς 
ενδέχεται μικρά λάθη στη θεραπεία να έχουν μεγάλο 
αντίκτυπο στη ρύθμιση του διαβήτη και να εξηγείται 
έτσι η συχνή μετάπτωση από την υπεργλυκαιμία στην 
υπογλυκαιμία.40

7. Διαβητική γαστροπάρεση

Η διαβητική γαστροπάρεση, αποτέλεσμα νευροπά-
θειας του ΑΝΣ, δημιουργεί ιδιαίτερο πρόβλημα στη 
ρύθμιση του ΣΔ.78 Η απορρόφηση των τροφών από το 
έντερο γίνεται αρκετά καθυστερημένα λόγω παραμο-
νής των τροφών στο στομάχι. Αυτό έχει ως αποτέλε-
σμα, μετά την ένεση της ινσουλίνης, να δημιουργείται 
αρχικά υπογλυκαιμία και, 4-10 ώρες αργότερα, σημα-
ντική υπεργλυκαιμία.59 H ινσουλίνη σε περιπτώσεις 
γαστροπάρεσης είναι σκόπιμο να γίνεται μετά τη λήψη 
του φαγητού.

8. Έλλειψη αντίληψης υπογλυκαιμίας

Η έλλειψη αντίληψης των προειδοποιητικών συμπτω-
μάτων της υπογλυκαιμίας είναι ένας παράγοντας που 
ενδέχεται να οδηγήσει σε αστάθεια του διαβήτη, τόσο 
με το φαινόμενο Somogyi όσο και με την ανησυχία 
που δημιουργεί ο φόβος βαριάς υπογλυκαιμίας.4,83

9. Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ)

Η ΧΝΑ συχνά συνοδεύεται από αστάθεια στη ρύθμιση 
του ΣΔ. Οι άρρωστοι αυτοί έχουν μειωμένες ανάγκες 
σε ινσουλίνη, κυρίως γιατί ο νεφρός είναι όργανο που 
καταβολίζει την ινσουλίνη. Έτσι, μικρές μεταβολές των 
δόσεων ινσουλίνης έχουν σημαντικό αποτέλεσμα και 
προκαλούν εύκολα υπογλυκαιμία. Η συνυπάρχουσα 
γαστροπάρεση περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα 
πράγματα, ενώ παράλληλα το ηθικό των αρρώστων 
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δεν είναι καλό, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη περισ-
σότερο τη ρύθμιση του διαβήτη.84,85  

10. Χαμηλός ουδός αποβολής γλυκόζης

Μερικές φορές αστάθεια στη ρύθμιση του διαβήτη 
δημιουργείται σε άτομα με χαμηλό ουδό αποβολής 
γλυκόζης που επιδιώκουν να πετύχουν αρνητικά ούρα 
όλο το 24ωρο. Η επιδίωξη αυτή οδηγεί σε συχνές 
υπογλυκαιμίες, με αποτέλεσμα αυξανόμενο άγχος και 
συγκινησιακή αστάθεια. Για τον λόγο αυτό δεν πρέ-
πει να χρησιμοποιούνται στην παρακολούθηση της 
γλυκοζουρίας δοκιμαστικές ταινίες ιδιαίτερα ευαίσθη-
τες σε μικρές πυκνότητες γλυκόζης. Στις περιπτώσεις 
χαμηλού ουδού συνιστάται η συχνότερη διενέργεια 
εξετάσεων αίματος στις οποίες και πρέπει να βασί-
ζονται οι μεταβολές των δόσεων της ινσουλίνης.85 Tα 
τελευταία χρόνια οι εξετάσεις ούρων έχουν δώσει τη 
θέση τους στις εξετάσεις αίματος και η αιτία αυτή της 
αστάθειας πλέον σπανίζει.

11. Καταστάσεις που μεταβάλλουν τις ανάγκες σε  
ινσουλίνη

Διάφορα νοσήματα μπορεί να μεταβάλουν τις ανάγκες 
σε ινσουλίνη, είτε αυξάνοντας είτε ελαττώνοντας την 
ευαισθησία σε αυτήν.

Λανθάνουσες λοιμώξεις, συνήθως του ουροποιη-
τικού, χωρίς να είναι απαραίτητα ιδιαίτερα έκδηλες 
κλινικά, προκαλούν απορρύθμιση του διαβήτη και 
επεισόδια κετοξέωσης. Το ίδιο συμβαίνει και με διά-
φορα αποστήματα. Ο υπερθυρεοειδισμός αυξάνει την 
τάση για κετοξέωση.5 Επειδή, μάλιστα, τα συμπτώματα 
του μη ρυθμιζόμενου ΣΔ και του υπερθυρεοειδισμού 
έχουν πολλά κοινά σημεία, αρκετές φορές η διάγνωση 
καθυστερεί. Οι ανάγκες σε ινσουλίνη αυξάνουν επίσης 
κατά τη διάρκεια της προεμμηνορρυσιακής περιόδου 
στις γυναίκες.4,5 Σε μερικές περιπτώσεις παρατηρού-
νται επανειλημμένα επεισόδια κετοξέωσης στην 
προεμμηνορρυσιακή φάση.4 Σε δική μας περίπτωση, 
η κετοξέωση συνέβαινε σχεδόν κάθε μήνα σε νεαρή 
γυναίκα που είχε υποβληθεί σε υστερεκτομή χωρίς 
αφαίρεση ωοθηκών.78 Αστάθεια στη ρύθμιση του ΣΔ 
μπορεί να προκαλέσουν και καταστάσεις που αυξά-
νουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη ή ελαττώνουν 
γενικά τις ανάγκες σε ινσουλίνη, όπως είναι η γλουτε-
νική εντεροπάθεια, ο υποϋποφυσισμός, η νόσος του 
Addison, η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, η απίσχνα-
ση, η παγκρεατεκτομή, η παρατεταμένη σωματική 
άσκηση.4-6,86-89 Στις περιπτώσεις αυτές το πρόβλημα 
είναι κυρίως οι συχνές υπογλυκαιμίες με μικρές δόσεις 
ινσουλίνης, αλλά και η εύκολη απορρύθμιση του δια-
βήτη, με μικρή μείωση των μονάδων ινσουλίνης.

Διάγνωση του ασταθούς διαβήτη

Εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει διαφωνία για τον κα-
θορισμό των διαβητικών που έχουν ασταθή διαβήτη, 
είναι αναγκαίο να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στη διά-
γνωσή του. Προσωπικά προτιμούμε τον περιορισμό 
της διάγνωσης ασταθούς διαβήτη στις περιπτώσεις 
εκείνες που δεν υπάρχουν εμφανείς και γνωστές αιτίες 
αστάθειας του διαβήτη. Δεν είναι υπεύθυνος ο γιατρός 
για τυχόν θεραπευτικά λάθη και δεν πρόκειται για μια 
παροδική φάση δυσχερούς ρύθμισης του διαβήτη 
με αφορμή κάποιο γνωστό παράγοντα. Έτσι, κάθε 
ινσουλινοεξαρτώμενος διαβητικός που δεν ρυθμίζεται 
ικανοποιητικά δεν έχει υποχρεωτικά ασταθή διαβήτη.

Η διάγνωση του διαβήτη ως ασταθούς μπορεί να 
γίνει μόνο αν εξεταστούν προσεκτικά οι διάφοροι πα-
ράγοντες που μπορεί να προκαλούν αστάθεια. Πρέπει 
να ελεγχθούν αρχικά οι οδηγίες που έχουν δοθεί στον 
άρρωστο και η ακριβής τήρησή τους. Δεν πρέπει να 
χαρακτηρίζονται ασταθείς διαβητικοί όσοι παρουσι-
άζουν αστάθεια, λόγω σφαλμάτων στη θεραπεία ή 
λόγω ανεπαρκούς εκπαίδευσής τους. Τελικά, έπειτα 
από εξονυχιστικούς ελέγχους, μικρό ποσοστό αρρώ-
στων παραμένει στο πλαίσιο του ασταθή διαβήτη και 
τότε προεξάρχουν οι συγκινησιακοί παράγοντες.4,5,59,78

 Ο Schade και συν. περιέγραψαν ένα σύστημα για 
την αιτιολογική διάγνωση του ασταθούς διαβήτη.53 Οι 
ίδιοι ερευνητές αναγνωρίζουν, ωστόσο, ότι το σύστη-
μα που προτείνουν είναι πολυέξοδο και χρονοβόρο. 
Περιλαμβάνει νοσηλεία σε ειδική ερευνητική μονάδα 
του Νοσοκομείου και σειρά από διαδοχικά στάδια 
βιολογικών δοκιμασιών, βιοχημικών εξετάσεων και 
ψυχολογικών δοκιμασιών. Ο διαγνωστικός αυτός αλ-
γόριθμος παρουσιάζει ενδιαφέρον, γιατί είναι η πρώτη 
προσπάθεια συστηματοποίησης της έρευνας του 
ασταθούς διαβήτη. Τα κριτικά σημεία του αλγορίθμου 
είναι: (α) Η δοκιμασία υπογλυκαιμίας με ινσουλίνη 
υποδορίως και ενδοφλεβίως. (β) H ψυχοδιανοητική 
και ψυχιατρική εκτίμηση. (γ) H ανίχνευση προκλητής 
αστάθειας ή υπόκρισης. (δ) Oι ειδικές βιοχημικές εξε-
τάσεις (αντισώματα, υποδοχείς ινσουλίνης).

Θεραπεία του ασταθούς διαβήτη

Η θεραπεία του ασταθούς διαβήτη προϋποθέτει 
σωστή διάγνωση και εκτίμηση των παραγόντων που 
οδηγούν σε αστάθεια. Σε έναν μεγάλο αριθμό αρρώ-
στων που χαρακτηρίζονται πρόωρα και “εκ πρώτης 
όψεως” ασταθείς διαβητικοί, αποδεικνύεται, ύστερα 
από προσεκτική εκτίμηση, ότι για την “αστάθειά” τους 
ευθύνονται η ατελής εκπαίδευσή τους, τα λάθη στην 
ινσουλινοθεραπεία, οι διαιτητικές παρεκτροπές, το 
ακατάστατο ωράριο φαγητού και ύπνου, ο υπερβάλ-
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λων ζήλος για επίτευξη άριστης ρύθμισης ή το ακατάλ-
ληλο σχήμα ινσουλινοθεραπείας.5,85

 Επομένως, πριν από κάθε άλλη έρευνα πρέπει να 
εξασφαλιστεί η εφαρμογή της σωστής τακτικής σε 
έναν καλά εκπαιδευμένο άρρωστο. Αν η εκπαίδευση 
του αρρώστου είναι σωστή και η τήρηση των οδηγιών 
του γιατρού επαρκής, αλλά ο διαβήτης εξακολουθεί 
να είναι ασταθής, πρέπει να αναζητηθούν τα διάφορα 
οργανικά αίτια που οδηγούν σε αστάθεια. Ο κλινικός 
αλγόριθμος που προτείνεται από τον Schade και συν.53 
είναι δυνατόν να αποτελέσει ένα πολύ καλό υπόδειγμα 
διερεύνησης και τότε η θεραπεία θα είναι ανάλογη με 
το αίτιο της αστάθειας του ΣΔ. Δυστυχώς μόνο 50% 
των ασθενών ανταποκρίνονται στην ειδική θεραπευτι-
κή αντιμετώπιση του ασταθούς διαβήτη.90

Γενικές αρχές θεραπευτικής αντιμετώπισης αρρώστων 
με ασταθή διαβήτη

α) Δίαιτα
Πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στο φύλο, το βάρος, 
την ηλικία και τη σωματική δραστηριότητα των αρ-
ρώστων. Πρέπει να εφαρμόζεται σταθερά κάθε μέρα, 
χωρίς αυξομειώσεις στο σύνολο και την κατανομή των 
υδατανθράκων. Το ωράριο των γευμάτων πρέπει να 
είναι σταθερό και να αποβλέπει στην ελαχιστοποίηση 
των πιθανοτήτων υπογλυκαιμίας. Η τροφή πρέπει να 
κατανέμεται σε τρία κύρια και δύο ή τρία δευτερεύο-
ντα γεύματα. Συνιστούμε 20g υδατάνθρακες επιπλέον 
για κάθε μετάθεση της ώρας του νυκτερινού ύπνου. 
Οι ασθενείς πρέπει να αποφεύγουν την παρατεταμένη 
σωματική άσκηση.
β) Ινσουλίνη
Οι δόσεις και ο τύπος της ινσουλίνης πρέπει να εφαρ-
μόζονται κατάλληλα. Tα σχήματα με δύο ενέσεις το 
24ωρο, με μείγματα ταχείας και ενδιάμεσης δράσης 
ινσουλίνης δεν είναι αποδοτικά στον ασταθή διαβήτη, 
σε αντίθεση με την πλειονότητα των ασθενών με ΣΔ 
τύπου 1.91 Συχνά καταφεύγουμε στο σχήμα των πολλα-
πλών ενέσεων. 
Συχνά οι δόσεις ινσουλίνης απαιτούν μείωση, ώστε 
η ρύθμιση του ΣΔ να ξεκινήσει με τη διακοπή των 
συχνών υπογλυκαιμιών που αναστατώνουν ψυχικά τον 
άρρωστο και ακολουθούνται από υπεργλυκαιμία. Η 
μείωση αυτή είναι σκόπιμο να γίνεται βαθμιαία.19,35

Σε επιλεγμένες περιπτώσεις, η αστάθεια του διαβήτη 
βελτιώνεται με σχήμα τριών, τεσσάρων ή και πέντε 
ενέσεων ινσουλίνης το 24ωρο ή με εφαρμογή αντλίας 
ινσουλίνης υποδορίως, ενδοφλεβίως ή ενδοπεριτονα-
ϊκώς.78,90,92-97

γ) Παρακολούθηση της ρύθμισης
Ο άρρωστος πρέπει να εκπαιδευτεί κατάλληλα, ώστε 
να παρακολουθεί τη ρύθμιση του διαβήτη του σωστά 

και με μεθοδικότητα. Η καταγραφή των αποτελεσμά-
των των εξετάσεων των ούρων και του αίματος για 
σάκχαρο, των μεταβολών των δόσεων ινσουλίνης, των 
ωρών και συνθηκών υπογλυκαιμικών αντιδράσεων 
είναι τελείως απαραίτητη. Συνιστάται επίσης η διε-
νέργεια συχνών εξετάσεων σακχάρου στο αίμα με τη 
χρήση δοκιμαστικών ταινιών. Οι εξετάσεις αυτές καλό 
είναι να γίνονται πριν από τα κύρια γεύματα και πριν 
από τον ύπνο. Αν τίθεται η υπόνοια προκλητής απορ-
ρύθμισης ή υπόκρισης, ο ασθενής πρέπει να παρακο-
λουθείται σε Νοσοκομείο.53 

δ) ψυχολογική υποστήριξη - ψυχιατρική βοήθεια
Όπως προαναφέρθηκε, σε πολλές περιπτώσεις αστα-
θούς διαβήτη υπάρχει έντονο συγκινησιακό υπόστρω-
μα που είναι υπεύθυνο για την αστάθεια. Ο πεπειρα-
μένος γιατρός θα αντιληφθεί εύκολα τον άρρωστο με 
εμφανή τα σημεία του άγχους και της συγκινησιακής 
αστάθειας. Μερικές φορές, όμως, δεν υπάρχουν 
εξωτερικές εκδηλώσεις του υποκείμενου ψυχισμού 
και χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για την εξακρί-
βωσή του.53 Στις περιπτώσεις αυτές σημαντικός είναι ο 
ρόλος της κοινωνικής λειτουργού και της επισκέπτριας 
αδελφής. Συχνά τη βοήθειά τους χρειάζεται πρώτα η 
οικογένεια, ώστε να καταστεί δυνατή η υποστήριξη, 
από την πλευρά της, του διαβητικού μέλους της.98

Η συγκινησιακή αντίδραση των γονέων επηρεάζει 
με ποικίλους τρόπους τη συμπεριφορά των διαβητι-
κών παιδιών.69

Στις περιπτώσεις που υπάρχει σοβαρό ψυχικό πρό-
βλημα, μπορεί να χρειαστεί βοήθεια ψυχιάτρου. Έχει 
περιγραφεί επιτυχής θεραπεία αστάθειας του διαβήτη 
με ύπνωση και ψυχοθεραπεία.99

Παρόλα αυτά, όμως, είναι προτιμότερο τα προβλή-
ματα να επιλύνονται στον χώρο του διαβητολογι-
κού ιατρείου με υπομονή, κατανόηση και μεθοδική 
προσέγγιση του προβλήματος. Η σταθεροποίηση του 
ασταθούς διαβήτη δεν είναι πάντα εφικτή. Mόνο οι 
μισοί ασθενείς απαντούν τελικά στη θεραπεία.59,78

Έκβαση - Eπιπλοκές στον ασταθή διαβήτη 

Oι ασθενείς με ασταθή διαβήτη δεν παραμένουν 
εφ’ όρου ζωής ασταθείς. Πολλοί με την πάροδο του 
χρόνου γίνονται σταθερότεροι, εφόσον απομακρύν-
θηκε ο αιτιολογικός παράγοντας της αστάθειας που, 
όπως ελέχθη, συχνά είναι ψυχοκοινωνικός. Oι ασθε-
νείς με ασταθή διαβήτη έχουν υψηλότερη HbA1c σε 
σύγκριση με τους λοιπούς ασθενείς. H ρύθμισή τους 
συχνά βρίσκεται σε πλήρη αποδιοργάνωση, με τιμές 
γλυκόζης άλλοτε πολύ υψηλές και άλλοτε υπογλυκαι-
μικές. Mε την άσχημη ρύθμισή τους είναι επόμενο οι 
ασταθείς διαβητικοί να ρέπουν περισσότερο προς τις 
διαβητικές επιπλοκές.100,101  Για παράδειγμα, σε μελέ-
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τη των Williams και Pickup, από τους 21 επιζώντες 
ασθενείς με ασταθή διαβήτη μόνο δύο εξακολουθού-
σαν να έχουν χαρακτηριστικά ασταθούς διαβήτη. Oι 
χρόνιες διαβητικές επιπλοκές ήταν συχνότερες στην 
ομάδα των ασταθών ασθενών (67%) σε σύγκριση με 
την ομάδα ελέγχου (25%). Eπίσης οι ασταθείς ασθενείς 
έκαναν μεγαλύτερες δόσεις ινσουλίνης 77±39 έναντι 
47±15 ημερησίως. Ακόμη είχαν περισσότερες επιπλο-
κές σε σχέση με εγκυμοσύνη (46% έναντι 7%). Όλοι 
οι ασταθείς διαβητικοί ήταν γυναίκες, και είχαν πολύ 
συχνά ψυχοκινητικές διαταραχές και συναισθηματική 
αστάθεια.99

Oι Alivisatos και McCullagh3  χρησιμοποιώντας 
σχετικά ευρύτερα κριτήρια περιέλαβαν σε μελέτη τους 
70 ασθενείς με ασταθή διαβήτη και 79 με σταθερό. Πε-
ριέργως οι ασταθείς διαβητικοί δεν είχαν μεγαλύτερη 
συχνότητα χρόνιων επιπλοκών. H μελέτη αυτή πα-
ρουσιάζει ενδιαφέρον, γιατί έγινε με τα μέσα εκείνης 
της εποχής, χωρίς τη χρησιμοποίηση συχνών ελέγχων 
γλυκόζης με σακχαρόμετρο. Ίσως θεωρήθηκαν κατα-
χρηστικά ως ασταθείς, διαβητικοί ασθενείς που απλώς 
είχαν ευρύτερες διακυμάνσεις τιμών σακχάρου. Mε τις 
σημερινές γνώσεις μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι 
ασταθείς διαβητικοί θα παρουσιάσουν χρόνιες διαβη-
τικές επιπλοκές σε συσχέτιση με τις τιμές της HbA1c σε 
βάθος χρόνου.

1 Woodyatt RT. Diabetes mellitus. In: Cecil R, ed, A Text-book 
of Medicine. Philadelphia, WB Saunders, 1983:620.

2 Molnar GD, Gastineau CF, Rosevear JW, Moxness 
KE. Quantitative aspects of labile diabetes. Diabetes 
1965;14:79-88.

3 Alivisatos JG, McCullagh EP. Stable and brittle diabetes. 
Am J Med 1956;48;344-357.

4 Tattersall R. Brittle diabetes. Clin Endocrinol Metab 
1977;6:403-419.

5 Gill GV, Walford S, Alberti KGMM. Brittle diabetes - present 
concepts. Diabetologia 1985;28:579-589.

6 Gill GV, Lucas S, Kent LA. Prevalence and characteristics of 
brittle diabetes in Britain. QJM 1996;89:11;839-843.

7 Knowles HC. Brittle diabetes. In: Danowski TS, ed, Diabetes 
Μellitus: Diagnosis and Τreatment. New York: Am Diab 
Assoc 1964;109-111.

8 Marble A. Causes and treatment of unstable diabetics. 
Proceedings of the 4th Congress of International Diabetes 
Federation 1961;1:285-291.

9 Drash A. Problems associated with diabetes in children. 

In: Fagans SS, Sussman DE, eds, Diabetes Mellitus: 
Diagnosis and Treatment. New York: Am Diab Assoc 
1971;197-200.

10 Pyke DA. Προσωπική επικοινωνία 1975.
11 Lufkin EG. Management of unstable diabetes. Minn Med 

1978;59:753-756.
12 Griffith DN, Yudkin JS. Brittle diabetes in the elderly. 

Diabet Med 1989;5:440-443.
13 Cremer GM, Molnar GD, Taylor WF et al. Studies of diabetic 

instability. Tests of insulinogenic reserve with infusions of 
arginine, glucagon, epinephrine and saline. Metabolism 
1971;20:1083-1098.

14 Block MB, Mako ME, Steiner DF, Rubenstein AH. 
Circulating C-peptide immunoreactivity. Diabetes 
1972;21:1013-1026.

15 Reynolds C, Horwitz DL, Molnar GD, Rubenstein AH, Taylor 
WF. Abnormalities of endogenous insulin and glucagon 
in insulin treated stable and unstable diabetics. Diabetes 
1977;26:36-45.

16 Shima K, Tanaka R, Morishita S, Tarui S, Kumahara 
Y, Nishikawa M. Studies on the etiology of “brittle 
diabetes”. Relationship between diabetic instability and 
insulinogenic reserve. Diabetes 1977;26:717-725.

17 Madsbad S. Prevalence of residual B-cell function and its 
metabolic consequences in type 1 (insulin-dependent) 
diabetes. Diabetologia 1983;24:141-147.

18 Taylor R, Hetherington CS, Gill GV, Alberti KG. Changes in 
tissue insulin sensitivity in previously “brittle” diabetics. 
Horm Metab Res 1986;18:493.

19 Somogyi M. Exacerbation of diabetes by excess insulin 
action. Am J Med 1959;26:169-191.

20 Service FJ, Molnar GD, Rosevere JW, Ackerman E. 
Gatewodd LC, Taylor EF. Mean amplitude of glycaemic 
excursions, a measure of diabetic instability. Diabetes 
1970;19:644-655.

21 O’ Leesky S, Shreeve DP, Sutcliffe CH. Brittle diabetes. 
Quart J Med 1974;43:113-125.

22 Hansen AP. Abnormal serum growth hormone response 
to exercise in juvenile diabetics. J Clin Invest 1970;49:1467-
1478.

23 Cryer PE. Hierarchy of physiological responses to 
hypoglycemia; relevance to clinical hypoglycemia in type 
1 diabetes mellitus. Horm Metab Res 1997;29:92-96.

24 Unger R. Role of glucagon in the pathogenesis of 
diabetes. The status of controversy. Metabolism 
1978;27:1691-1709.

25 Felig P, Wahren J, Hendler R. Influence of physiologic 
hyperglucagonemia on basal and insulin-inhibited 
splachnic glucose output in normal man. J Clin Invest 
1976;58:761-765.

26 Rizza R, Verdonk C, Miles J, Service F, Gerich J. Effect of 
intermittent endogenous hyperglucagonemia on glucose 



��� • Διαβητολογια

homeostasis in normal and diabetic man. J Clin Invest 
1979;63:1119-1123.

27 Gerich JE, Schneider V, Dippe SE et al. Characterisation of 
the glucagon response to hypoglycaemia in man. J Clin 
Endocrinol Metab 1974;38:77-82.

28 Wahren J, Felig P. Influence of somatostatin on 
carbohydrate disposal and absorption in diabetes 
mellitus. Lancet 1976;1:2213-2216.

29 Gerich JE, Schultz TA, Lewis SB, Karam JH. Clinical 
evaluation of somatostatin as a potential adjunct 
to insulin in the management of diabetes mellitus. 
Diabetologia 1977;13:537-544.

30 Christensen NJ. Plasma norepinephrine and epinephrine 
in untreated diabetics during fasting and after insulin 
administration. Diabetes 1974;23:1-8.

31 Ezdinli EZ, Sokal JE. Comparison of glucagon and 
epinephrine effect in the dog. Endocrinology 1966;78:48-
54.

32 Garber AJ, Cryer PE, Santiago JV, Haymond MW, Pagliara 
AS, Kipnis DM. The role of adrenergic mechanism in the 
substrate and hormonal response to insulin-induced 
hypoglycemia in man. J Clin Invest 1976;58:7-15.

33 Massi - Benedetti M, Noy GA, Nosadini R, Natrass M, 
Gill GV, Orskov H. Metabolic abnormalities in “brittle” 
diabetes. Diabetologia 1980;19:293-297.

34 Taylor R, Husband DJ, Marshall SM, Tunbridge WM, Alberti 
KG. Adipocyte insulin binding and insulin sensitivity in 
‘brittle’ diabetes. Diabetologia 1984;27:441-446.

35 Bradusch - Marrain P, Waldhäusl W, Grubeck-
Loebenstein B, Korn A, Vierhapper H, Nowotny P. The 
role of diabetogenic hormones on carbohydrate and 
lipid metabolism following oral glucose loading in 
insulin dependent diabetics: Effects of acute hormone 
administration. Diabetologia 1981;21:387-393.

36 Bloom ME, Mintz DH, Field JB. Insulin induced 
posthypoglycaemic hyperglycaemia as a cause of “brittle” 
diabetes. Clinical clues and therapeutic implications. Am J 
Med 1969;47:891-903.

37 Travis LB. “Over control” of juvenile diabetes mellitus. 
South Med J 1975;68:767-771.

38 Anonymous. Dawn phenomena in diabetes (Editorial). 
Lancet 1984;1:1333-1334.

39 Bolli GB, Gerich JE. The “dawn phenomenon”. A common 
occurence in both non-insulin-dependent and insulin-
dependent diabetes mellitus. N Engl J Med 1984;310:746-
750.

40 Husband DJ, Pernet A, Gill GV, Hanning I, Alberti KG.The 
metabolic response to insulin deprivation in idiopathic 
brittle diabetes. Diabetes Res 1986;4:193-198.

41 Berson SA, Yallow RS, Bauman A, Rothschild MA, 
Newerley K. Insulin -I metabolism in human subjects. 
Demonstration of insulin binding. J Clin Invest 
1956;35:170-190.

42 Dixon K, Exon PD, Hughes HR. Insulin antibodies in the 
aetiology of labile diabetes. Lancet 1972;1:343-347.

43 Palumbo PJ, Taylor EF, Molnar GD, Teuxe WM. 
Disappearance of bovine insulin from plasma in normal 
and diabetic subjects. Metabolism 1972;21:787-798.

44 Andersen OO. Insulin antibody formation. The influence 
of age, sex, infections, insulin dosage and regulation of 
diabetes. Acta Endocrinol 1972;71:126-140.

45 Ludvigsson J. Insulin antibodies in diabetic children 
treated with monocomponent porcine insulin from 
the onset: relationship to B-cell function and partial 
remission. Diabetologia 1984;26:138-141.

46 Nora JJ, Smith DW, Cameron JR. The route on insulin 
administration in the management of diabetes mellitus. 
Pediatrics 1964:74:547-551.

47 Berger M, Duppers HJ, Hegner H, Jorgens V, Berchtold P. 
Absorption kinetics and biologic effect of subcutaneous 
injected insulin preparations. Diabetes Care 1982;5:77-91.

48 Ginburg S, Block MB, Mako ME, Rubenstein AH. Serum 
insulin levels following administration of exogenous 
insulin. J Clin Endocrinol 1973;36:1175-1179.

49 Kolendorf K, Bojsen J, Deckert T. Absorption and 
miscibility of regular porcine insulin after subcutaneous 
injection of insulin-treated diabetic patients. Diabetes 
Care 1983;6:6-9.

50 Paley RC, Scott MH. Severe insulin lipodystrophy as 
a possible cause of instability in diabetes. Br Med J 
1958;2:1331-1334.

51 Watkins JD, Roberts DE, Williams TF, Martins DA, Coyle 
V. Observation of medication errors made by diabetic 
patients in the home. Diabetes 1967;16:882-885.

52 Καραμήτσος Δ, Μπακατσέλος Σ. Χρησιμοποίηση 
ερωτηματολογίου για τον έλεγχο γνώσεων και εκτίμηση 
ψυχολογικής κατάστασης διαβητικού τύπου 1. Eπετηρίδα 
Iατρικής Σχολής 1988;17:107-115.

53 Schade DS, Eaton RP, Drumm DA, Duckworth WC. A 
clinical algorithm to determine the etiology of brittle 
diabetes. Diabetes Care 1985;8:5-11.

54 Dandona P, Healy F, Foster M, Greenbury E, Beckett AG. 
Low-dose insulin infusion in diabetic patients with high 
insulin requirements. Lancet 1978;2:283-285.

55 Paulsen EP, Courtney JM, Duckworth WC. Insulin 
resistance caused by massive degradation of 
subcutaneous in-sulin. Diabetes 1979;28:640-645.

56 Freidenberg GR, White N, Cataland S, O’ Dositio TM, Sotos 
JF, Santiago JV. Diabetes responsive to intravenous but 
not subcutaneous insulin: effectiveness of aprotinin. N 
Engl J Med 1981;305:363-368.

57 Bayliss J. Brittle diabetes: Long-term control with a 
portable continuous intravenous insulin infusion system. 
Br Med J 1981;293:1207-1209.

58 Duckworth WC, Kitabchi AE. Insulin metabolism and 



Κεφάλαιο � - Θεραπεία του Σακχαρώδη Διαβήτη • ���

degradation. Endocrinol Rev 1981;2:210-233.
59 Schade DS, Drumm DA, Duckworth WC, Eaton RP. The 

etiology of incapacitating brittle diabetes. Diabetes Care 
1985;8:12-20.

60 Eaton RP, Friedman N, Allen RC, Schade DS. Insulin 
removal in man: in vivo evidence for a receptor mediated 
process. J Clin Endocrinol Metab 1984;58:555-559.

61 Tunbridge RE. Socio-medical aspects of diabetes mellitus. 
Lancet 1983;2:893-899.

62 Joslin EP. The treatment of diabetes. In: Joslin EP, Root 
HF, White P, Marble A, eds, Diabetes mellitus. London: 
Kimpton, 1959;245.

63 Cohen AS, Vance VK, Runyan JW, Hurwitz D. Diabetic 
acidosis: an evaluation of the cause, course and therapy 
of 73 cases. Ann Int Med 1960;52:55-86.

64 Nabarro JDN. Diabetic acidosis. Clinical aspects. In: 
Liebel BS, Wrenshall GA, eds. The nature and treatment 
of diabetes. Amsterdam: Excepta Medica Foundation 
1965;545-558.

65 Oakley WG, Pyke DA, Taylor KW. Clinical diabetes and its 
biochemical basis. Oxford: Blackwell 1968;423.

66 Baker LM, Rosman B, Minuchin S. Diabetes management 
and context: the psychosomatic diabetic. In: Peterson 
CM, ed. Diabetes management in the ‘80s. New York: New 
Praeger, 1982;156-166.

67 Parets AD. Emotional reactions to chronic physical illness. 
Med Clin N Am 1997;51:1399-1408.

68 Benedek T. An approach to the study of the diabetic. 
Psychosomatic Medicine 1948;10:284-287.

69 Pond H. Paternal attitudes towards children with a 
chronic medical disorder: special reference to diabetes 
mellitus. Diabetes Care 1979;2:425-431.

70 Stearns S. Some emotional aspects of the treatment of 
diabetes mellitus and the role of the physician. N Engl J 
Med 1953;294:271-276.

71 Mirsky IA. Emotional hyperglycaemia. Proceedings of the 
Central Society for Clinical Research 1945;19:74-77.

72 Grand I, Kyle GC, Teichman A. Recent life events and 
diabetes in adults. Psychosom Med 1974;36:121-128.

73 Fisher EB, Delamater AM, Bertelson AD, Kirkely BG. 
Psychological factor in diabetes and its treatment. J 
Consult Clin Psychol 1982;50:993-1003.

74 Hinkle LE, Evans FM, Wolf S. Studies in diabetes mellitus 1. 
Psychosom Med 1951;113:160-183.

75 Baker L, Barcai A, Kaye R, Hague N. Beta adrenergic 
blockade and juvenile diabetes: acute studies and long-
term therapeutic trial. J Pediatr 1969;75:19-29.

76 Tattersall R, Walford S. Brittle diabetes, a spectrum of 
illness in response to life stress: the place of “cheating and 
manipulation”. In: Pickup JC, ed, Brittle diabetes. Oxford: 
Blackwell, 1984;76-102.

 

77 Dutour A, Boiteau V, Dadoun F, Feissel A, Atlan C, Oliver C. 
Hormonal response to stress in brittle diabetes. Psycho-
neuroendocrinology 1996;21:6;525-543.

78 Καραμήτσος Δ, Μπακατσέλος Σ, Παπαδημητρίου Β. 
Η αιτιολογία και αντιμετώπιση του δυσρύθμιστου και 
ασταθή διαβήτη. Ελλην Ιατρ 1986;52:30-36.

79 Eiber R, Berlin I, Grimaldi A, Bisserbe JC. Insulin-
dependent diabetes and psychiatric pathology: general 
clinical and epidemiologic review. Encephale 1997;23:351-
357.

80 Gill GV, Lucas S, Kent LA. Prevalence and characteristics of 
brittle diabetes in Britain. QJM 1996;89:839-843.

81 Herpertz S, Wagener R, Albus C et al. Diabetes mellitus 
and eating disorders: a multicenter study on the 
comorbidity of the two diseases. J Psychosom Res 
1998;44:503-515.

82 Morris AD, Boyle DI, McMahon AD, Greene SA, Mac-
Donald TM, Newton RW. Adherence to insulin treatment, 
glycaemic control, and ketoacidosis in insulin-dependent 
diabetes mellitus. The DARTS/MEMO Collaboration. 
Diabetes. Audit and Research in Tayside Scotland. 
Medicines Monitoring Unit. Lancet 1997;350:1505-1510.

83 Bacatselos S , Karamitsos D , Kurtoglou G,. Zamboulis C, 
Yovos J, Vyzantiades A. Hypoglycemia unawareness in 
type 1 diabetes mellitus patients under conventional 
insulin treat-ment. Diabetes Nutrition and Metabolism 
1995;267-275.

84 Compty CM, Leonard A, Shapiro FL. Psychosocial 
problems in dialysed diabetic patients. Kidney Int 
1974;6:144-152.

85 Καραμήτσος Δ. Διαβητική νεφροπάθεια. Εις: Μ. 
Παπαδημητρίου, Nεφρολογία, Θεσσαλονίκη: Iατρικές 
Eκδόσεις Σιώκης 1988;789-800.

86 Anderson J. Brittle diabetes. Lancet 1974;1:1104(Letter).
87 Nerup J. Addison’s disease-clinical studies. A report of 108 

cases. Acta Endocrinologica (KBH) 1974;76:127-141.
88 Hardy KJ, Burge MR, Boyle PJ, Scarpello JH. A treatable 

cause of recurrent severe hypoglycemia. Diabetes Care 
1994;17:722-724.

89 Schalch DS, Burday SZ. Antepartum pituitary insufficiency 
in diabetes mellitus. Ann Int Med 1971;74:357-360.

90 Schade DS, Burge MR. Brittle diabetes: etiology and 
treatment. Adv Endocrinol Metab 1995;6:289-319.

91 Oakley W, Hill D, Oakley WN. Combined use of regular and 
crystalline protamine (NPH) insulins in the treatments of 
severe diabetes. Diabetes 1966;15:216-219.

92 Pickup JC, Keen JH, Viberti GC, et al. Continuous 
subcutaneous insulin infusion in the treatment of 
diabetes mellitus. Diabetes Care 1980;3:290-300.

93 Schiffrin A, Belmonte MM. Comparison between 
subcutaneous insulin infusion and multiple injections 
of insulin. A one year prospective study. Diabetes 



��� • Διαβητολογια

1982;31:255-264.
94 Barbosa J, Menth L, Eaton J, Sutherland D, Freier EF, 

Najarian J. Long term ambulatory subcutaneous insulin 
infusion versus multiple daily injections in brittle diabetic 
patients. Diabetes Care 1981;4:269-274.

95 Selam JL, Slingeneyer A, Hedon B, Mare P, Beraud JJ, 
Mirouze J. Long-term ambulatory peritoneal infusion of 
brittle diabetes with portable pumps. Comparison with 
in-travenous and subcutaneous routes. Diabetes Care 
1983;6:105-111.

96 Williams G, Pickup JC, Keen H. Continuous intravenous 
insulin infusion in the management of brittle diabetes. 
Etiologic and therapeutic implications. Diabetes Care 
1985;8:21-27.

97 Bertuzzi F, Vergato R, Provenzano V, Ricordi C. Brittle type 
1 diabetes. Curr Med Chem 2007;14:1739-1744.

98 Walker JB. The clinical management of the diabetic 
adolescent. Postgr Med J 1970;46:625-629.

99 Gorman BJ. Adjunctive management of a grossly unstable 
diabetic by hypnosis. Can Med Assoc J 1974;110:493-499.

 100 Williams G, Pickup JC. The natural history of brittle 
diabetes. Diabetes Res 1988;1:13-18.

 101  Kent LA, Gill GV, Williams G. Mortality and outcome of 
patients with brittle diabetes and recurrent ketoacidosis. 
Lancet 1994;344:778-781.

6.3 
ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΗΣ
Φ. Ηλιάδης, Δ. Καραμήτσος

Οι ασθενείς με ΣΔ τύπου2 διαγιγνώσκονται συνή-
θως μετά την ηλικία των 50 ετών, η νόσος τους είναι 
χρόνια και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα συνύπαρξης 
με αρτηριακή υπέρταση και στεφανιαία νόσο. Πολλά 
από τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τα δύο 
αυτά νοσήματα επηρεάζουν δυνητικά τον μεταβολι-
σμό και δρουν είτε προδιαθέτοντας σε σακχαρώδη 
διαβήτη είτε επιδεινώνοντας υφιστάμενη διαβητική 
διαταραχή. Για τον λόγο αυτό θα περιγραφούν στο 
παρόν κεφάλαιο οι μηχανισμοί της διαβητογόνου 
επίδρασης διαφόρων φαρμάκων και πρωτίστως των 
αντιυπερτασικών και καρδιολογικών. Ωστόσο, στο 
σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι, αν ένα φάρμακο 
είναι απαραίτητο στον ασθενή, πρέπει να χορηγείται, 
ασχέτως αν έχει διαβητογόνους επιδράσεις, εφόσον η 
ένδειξη χορήγησής του είναι απόλυτη και δεν υπάρχει 
άλλο υποκατάστατο φάρμακο χωρίς ανεπιθύμητες 
επιδράσεις.

Διουρητικά

Τα διουρητικά ήδη έχουν ιστορία περίπου 50 ετών και 
οι παρατηρήσεις για τις διαβητογόνους επιδράσεις 
τους είναι πολυάριθμες.1-6 Όλα τα είδη διουρητικών, 
εκτός των καλιοσυντηρητικών (αμιλορίδη, τριαμτερέ-
νη, σπιρονολακτόνη), έχουν ενοχοποιηθεί για διαβη-
τογόνο δράση. Δεν εξαιρούνται τα διουρητικά που 
δρουν στην αγκύλη του Henle, όπως η φουροσεμίδη.7-

9 Εξάλλου η φουροσεμίδη έχει προκαλέσει και υπερω-
σμωτικό μη κετονικό υπεργλυκαιμικό κώμα.10,11

Μετά την πρώτη περιγραφή διαταραγμένης ανοχής 
γλυκόζης από χορήγηση χλωροθειαζίδης,12 πολλές 
μεταγενέστερες μελέτες υποστήριξαν τη δυσμενή επί-
δραση των διουρητικών, τόσο σε μη διαβητικούς13,14-24 
όσο και σε διαβητικούς ασθενείς 13,23-32. Η χορήγησή 
τους συνδυάστηκε με αύξηση της γλυκόζης νηστείας, 
της μεταγευματικής γλυκόζης18,33-43 και της γλυκοζυ-
λιωμένης αιμοσφαιρίνης31,34,35 τόσο σε διαβητικούς, 
όσο και σε μη διαβητικούς ασθενείς οδηγώντας στην 
εμφάνιση διαταραγμένης ανοχής γλυκόζης18,34,35,37-39,44 
σακχαρώδη διαβήτη37-39,43,44 ή ακόμη και μη κετονικού 
υπερωσμωτικού κώματος.13,45,46 Στη μελέτη Medical 
Research Council Trial on Hypertension,41 8% των αν-
δρών και γυναικών που έλαβαν  bendroflumethiazide  
παρουσίασαν σημαντική διαταραχή στην ανοχή της 
γλυκόζης. Σε μία άλλη μελέτη,18 η παρατεταμένη 
χορήγηση θειαζιδικών διουρητικών για 6 έτη, αν και 
δεν επηρέασε τα επίπεδα της γλυκόζης κατά το πρώτο 
έτος χορήγησης, είχε ως τελικό αποτέλεσμα την αύ-
ξηση των επιπέδων γλυκόζης νηστείας κατά 13% και 
την εμφάνιση διαταραγμένης ανοχής γλυκόζης σε 22% 
των μη διαβητικών ασθενών. Στη European Working 
Party on Hypertension in the Elderly, σε δύο έτη πα-
ρακολούθησης παρατηρήθηκε  αύξηση της γλυκόζης 
κατά 9,6% στους ασθενείς που ελάμβαναν θειαζίδες, 
ενώ αντίθετα υπήρξε μείωση της γλυκόζης κατά 3,1 
mg/dl στους ασθενείς που ελάμβαναν το εικονικό 
φάρμακο.36 Στη Veterans Administration Study,40 ύστε-
ρα από δύο έτη, γλυκόζη νηστείας > 110 mg/dl είχαν 
30% των ασθενών που έλαβαν θειαζίδη και μόνο 17% 
των ασθενών της ομάδας ελέγχου. Ο Bloomgarden και 
συν.31 παρακολουθώντας 89 υπερτασικούς ασθενείς 
με ΣΔ τύπου 1 παρατήρησαν ότι αυτοί που ελάμβαναν 
υδροχλωροθειαζίδη και όχι φουροσεμίδη ή εικονικό 
φάρμακο παρουσίασαν αύξηση της γλυκοζυλιωμένης 
αιμοσφαιρίνης με φυσιολογική γλυκόζη νηστείας, 
γεγονός που συνηγορούσε υπέρ της αύξησης της 
μεταγευματικής γλυκόζης. Οι Ames και Hill35 διακό-
πτοντας τα θειαζικά διουρητικά σε 35 μη διαβητικούς 
υπερτασικούς ασθενείς για επτά εβδομάδες παρατή-
ρησαν 9% μείωση στη γλυκόζη νηστείας, 9,5% μείωση 
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στη HbA1c και βελτίωση κατά 14% των τιμών της 
δοκιμασίας ανοχής γλυκόζης.  Ο Hollifield39 αναφέρει 
ότι όσο υψηλότερα είναι τα αρχικά επίπεδα γλυκό-
ζης τόσο μεγαλύτερη είναι η αύξηση του σακχάρου 
που προκαλείται από τα θειαζιδικά διουρητικά. Αν η 
γλυκόζη νηστείας είναι <100 mg/dl, η υπεργλυκαιμία 
είναι ελάχιστη, ενώ αν η γλυκόζη νηστείας είναι >150 
mg/dl, η αύξηση του σακχάρου κυμαίνεται από 48-270 
mg/dl. Η υπεργλυκαιμική επίδραση των θειαζικών 
διουρητικών εξαρτάται από τη δόση,39 τη διάρκεια 
χορήγησης18,36,44 και την ηλικία των ασθενών.18,36 Στους 
ηλικιωμένους ασθενείς διαταραγμένη ανοχή γλυκόζης 
εμφανίζεται σε 1-2 έτη ή ακόμη νωρίτερα,36 ενώ σε νε-
ότερους ασθενείς μπορεί να χρειαστούν  έως και πέντε 
έτη λήψης διουρητικών.18

Παρά το πλήθος των μελετών που συνηγορούσαν 
υπέρ της δυσμενούς επίδρασης των διουρητικών στον 
γλυκαιμικό έλεγχο, οι περισσότερες από αυτές είχαν το 
μειονέκτημα της έλλειψης ομάδας ελέγχου με συγκρί-
σιμη ηλικία, φύλο και σωματομετρικά χαρακτηριστικά. 
Δεδομένου ότι είναι γνωστή η αύξηση της συχνότητας 
του ΣΔ τύπου 2 με την αύξηση της ηλικίας και το γή-
ρας, η ομάδα ελέγχου είναι απαραίτητη. Επιπλέον, σε 
κάποιες σχετικά πρόσφατες μελέτες αμφισβητήθηκε η 
διαβητογόνος επίδραση των διουρητικών,47-53 κυρίως 
όταν χορηγούνταν σε μικρές δόσεις ή σε συνδυασμό 
με συμπληρώματα καλίου, ή τουλάχιστον θεωρήθηκε 
πολύ ασθενής για να χαρακτηριστεί σημαντική.54 Έτσι, 
ο Gress και συν. σε μία προοπτική μελέτη διάρκειας έξι 
ετών που περιελάμβανε 3.804 υπερτασικούς ασθενείς, 
ηλικίας 45-64 ετών, βρήκαν ότι η χορήγηση διου-
ρητικών, σε σχέση με τη μη λήψη αντιυπερτασικών 
φαρμάκων, δεν συνδυάζεται με αύξηση της εμφάνισης 
ΣΔ τύπου 2 (σχέση 0,95).51

Ωστόσο, παρά τις όποιες αμφισβητήσεις, δύο με-
γάλες πρόσφατες μελέτες τεκμηρίωσαν τη δυσμενή 
επίδραση των διουρητικών στον μεταβολισμό της 
γλυκόζης. Στην πρώτη από αυτές, παρακολουθήθηκαν 
συνολικά 74.816 ασθενείς τριών μεγάλων μελετών: 
των Nurses’ Health Study (NHS) I και II και της Health 
Professionals Follow-up Study (HPFS) για 8, 10 και 16 
έτη αντίστοιχα. Η πιθανότητα εμφάνισης ΣΔ τύπου 2 
στους ασθενείς που ελάμβαναν θειαζιδικά διουρητικά 

σε σχέση με αυτούς που δεν ελάμβαναν, ήταν 1,20 για 
τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, 1,45 για τις νεότερες 
γυναίκες και 1,36 για τους άνδρες.55 Στη δεύτερη με-
λέτη έγινε μετανάλυση 22 τυχαιοποιημένων κλινικών 
μελετών μακράς διάρκειας, που διενεργήθηκαν από 
το 1987 έως το 2006 με 143.153 ασθενείς συνολικά. 
Φάνηκε ότι στους ασθενείς που ελάμβαναν διουρητι-
κά η πιθανότητα εμφάνισης ΣΔ σε σχέση με την ομάδα 
ελέγχου, ήταν 1,30.56

Έχουν προταθεί διάφοροι μηχανισμοί για να εξηγή-
σουν τη διαβητογόνο δράση των διουρητικών, όπως 
μέσω υποκαλιαιμίας με έμμεση μείωση της έκκρισης 
της ινσουλίνης,29,57-59 άμεσης αναστολής της έκκρισης 
της ινσουλίνης, αύξησης της ινσουλινοαντίστασης,60-62 
επίδρασης στον εντεροπαγκρεατικό άξονα,63 διατα-
ραγμένης χρησιμοποίησης γλυκόζης οφειλόμενης 
σε αποκλεισμό της μεταβολικής διαδικασίας φωσφο-
ρυλίωσης23 και διαταραχών ηπατικού μεταβολισμού 
γλυκόζης.63 Ο καλύτερα μελετημένος μηχανισμός είναι 
μέσω της πρόκλησης υποκαλιαιμίας.  Έχει υπολογιστεί 
ότι περίπου 50% των ασθενών που λαμβάνουν διου-
ρητικά τύπου θειαζίδης αναπτύσσουν υποκαλιαιμία 
(κάλιο <3,5 mEq/L).64 Η μέγιστη υποκαλιαιμική δράση 
δεν φαίνεται να σχετίζεται με το είδος του φαρμάκου 
και τη συνολική διάρκεια έκθεσης σε αυτό. Αντίθετα, 
φαίνεται ότι η υποκαλιαιμία  είναι δοσοεξαρτώμενη 
ανεξαρτήτως του είδους του θειαζιδικού διουρητικού 
που λαμβάνεται.65-67 Σε μία μετανάλυση 59 μελετών 
που διενεργήθηκαν μεταξύ του 1966 και του 2004 και 
αφορούσαν ασθενείς που ελάμβαναν θειαζιδικά δι-
ουρητικά, φάνηκε ισχυρή αρνητική συσχέτιση μεταξύ 
επιπέδων καλίου και γλυκόζης (p<0,01).68 Μάλιστα από 
την ίδια μετανάλυση φάνηκε ότι οι ασθενείς που ελάμ-
βαναν ταυτόχρονα και συμπληρώματα καλίου είχαν 
μικρότερη μείωση των επιπέδων καλίου και μικρότερη 
αύξηση των επιπέδων γλυκόζης (πίνακας 6.3.1).

 Σημείο διχογνωμίας αποτελεί μέχρι σήμερα κατά 
πόσο η διαβητογόνος δράση των διουρητικών είναι 
δυνατόν να αυξήσει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Εξάλ-
λου, όπως φαίνεται, τα διουρητικά έχουν την καλύτερη 
αντιυπερτασική δράση σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα 
αντιυπερτασικά φάρμακα (πίνακας 6.3.2).69

Ο Psaty και συν.69 σε μία μετανάλυση 42 κλινικών 

πίνακας 6.3.1.   Επίδραση συμπληρωμάτων καλίου στις τιμές της γλυκόζης 
ασθενών  που λαμβάνουν θειαζιδικά διουρητικά

τύπος μελέτης
Μέση μεταβολή Κ+ 
(mEq/L)

Μέση μεταβολή 
γλυκόζης (mg/dl)

Με συμπληρώματα
καλίου

-0,�� �,��

Χωρίς συμπληρώματα
καλίου

-0,�� �,01
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μελετών που διενεργήθηκαν μεταξύ του 1995 και του 
2002 με 192.748 ασθενείς, υποστήριξε ότι τα διουρη-
τικά σε χαμηλές δόσεις (12,5 – 25 mg / ημέρα) είναι η 
πιο αποτελεσματική πρώτης γραμμής αντιυπερτασική 
θεραπεία για την πρόληψη της καρδιαγγειακής νοση-
ρότητας και θνητότητας. Πράγματι, σε καμία κλινική 
μελέτη δεν έχει φανεί ότι τα διουρητικά είναι λιγότερο 
δραστικά σε σχέση με τα υπόλοιπα αντιυπερτασικά 
φάρμακα στη μείωση της νοσηρότητας και της θνη-
τότητας.54 Ωστόσο, η εμφάνιση των επιπλοκών του ΣΔ 
έχει άμεση σχέση με τη διάρκεια της νόσου, με απο-
τέλεσμα τα λίγα έτη (4-5 έτη) που διαρκεί μία κλινική 
μελέτη να μην είναι αρκετά για να αυξηθεί η νοσηρό-
τητα και η θνητότητα των ασθενών που αναπτύσσουν 
ΣΔ κατά τη διάρκεια της μελέτης.70 Επιπροσθέτως, ο 
επανέλεγχος ασθενών που συμμετείχαν σε διάφορες 
κλινικές μελέτες μετά από δύο δεκαετίες περίπου 
έδειξε ότι ο φαρμακευτικός ΣΔ επηρεάζει αρνητικά 
την πρόγνωση αυξάνοντας την καρδιαγγειακή νοση-
ρότητα και θνητότητα.70-74  

 Συμπερασματικά, τα διουρητικά, έχοντας βέβαιη 
διαβητογόνο επίδραση αλλά και δυσμενείς μεταβολι-
κές επιδράσεις στο λιπιδαιμικό profil, μακροχρονίως 
μπορεί να επηρεάσουν την καρδιαγγειακή νοσηρό-
τητα και θνητότητα στα διαβητικά άτομα. Έτσι, δεν 
πρέπει να χρησιμοποιούνται ως πρώτης γραμμής 
αντιυπερτασικά σε διαβητικούς ασθενείς. Δεν πρέπει 
όμως να λησμονούμε ότι τα διουρητικά έχουν ίσως 
την ισχυρότερη δράση από όλα τα αντιυπερτασικά 
φάρμακα και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η 
ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης στους διαβητικούς 
ασθενείς απαιτεί τη συγχορήγηση δύο, τριών ή και 
περισσότερων αντιυπερτασικών φαρμάκων. Κατά 
συνέπεια, τα διουρητικά μπορεί να χορηγηθούν σε 
διαβητικούς ασθενείς όποτε κρίνεται απαραίτητο για 
την επίτευξη της συνιστώμενης αρτηριακής πίεσης,75 
αρκεί η χορήγησή τους να είναι λελογισμένη.

 Θεωρείται φρόνιμο η χορήγηση των διουρητικών 
να διέπεται από κάποιους κανόνες: 

 1) Να χορηγούνται σε μικρές δόσεις. Εξάλλου είναι 
γνωστό ότι περίπου το 80% της αντιυπερτασικής δρά-

σης της υδροχλωροθειαζίδης επιτυγχάνεται με 12,5 
mg/ημέρα και το 100% με 25 mg/ημέρα.76 

 2) Τα επίπεδα καλίου να διατηρούνται > 4 mEq/L. 
 3) Να υπάρχει επαγρύπνηση για πιθανή απώλεια 

γλυκαιμικού ελέγχου που μπορεί να απαιτήσει την 
ενίσχυση της αντιδιαβητικής αγωγής.

 Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί η χορήγηση των 
διουρητικών σε υπερτασικούς μη διαβητικούς ασθε-
νείς που ανήκουν όμως σε ομάδα υψηλού κινδύνου 
για την εμφάνιση ΣΔ στο μέλλον.77   

Β-αναστολείς του συμπαθητικού

Οι β-αναστολείς του συμπαθητικού χρησιμοποιούνται 
αναπόφευκτα στους διαβητικούς, γιατί είναι φάρμακα 
πολύτιμα στη νόσο στεφανιαίων αρτηριών και αρκετά 
αποτελεσματικά στην υπέρταση.78 Ωστόσο, αποκλείο-
ντας τους β-αδρενεργικούς  υποδοχείς είναι δυνατόν 
να επηρεάσουν, εκτός των άλλων, τα επίπεδα της 
γλυκόζης του πλάσματος (πίνακας 6.3.3).79 

 Κατά συνέπεια, η χρήση τους στους διαβητικούς 
που κάνουν θεραπεία με ινσουλίνη δεν είναι άμοιρη 
κινδύνων, γιατί μπορεί να ελαττώσουν την αντίληψη 
των αδρενεργικών συμπτωμάτων της υπογλυκαιμίας80-

84 και να μειώσουν την αυτόματη ανάνηψη από την 
υπογλυκαιμία. Η τελευταία δράση τους οφείλεται στην 
αναστολή της ηπατικής γλυκογονόλυσης.85 

   Επίσης, εδώ και πολλά έτη, από πολυάριθμες με-
λέτες έχει φανεί ότι οι β-αναστολείς μπορεί να προκα-
λέσουν διαταραγμένη ανοχή γλυκόζης86,87 και σακ-
χαρώδη διαβήτη σε υπερτασικούς και μη ασθενείς,88 
επιδείνωση του γλυκαιμικού ελέγχου των ήδη διαβη-
τικών ασθενών89 ή ακόμη και υπερωσμωτικό, μη κετο-
νικό υπεργλυκαιμικό κώμα.90 Στην προοπτική μελέτη 
ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities) διάρκειας 
έξι ετών που περιελάμβανε 3.804 υπερτασικούς ασθε-
νείς ηλικίας 45-64 ετών,  ο Gress και συν. βρήκαν ότι με 
τη χορήγηση β-αναστολέων ο κίνδυνος εμφάνισης ΣΔ 
τύπου 2 αυξάνεται κατά 28% (σχέση 1,28).51 Μάλιστα η 
δυσμενής επίδρασή τους φαίνεται ότι είναι δοσο- και 
χρονοεξαρτώμενη, ενώ μετά τη διακοπή τους μπορεί 

πίνακας 6.3.2. Διαφορά στη μεταβολή της συστολικής και διαστολικής αΠ για κάθε 
κατηγορία αντιυπερτασικών φαρμάκων σε σύγκριση με χαμηλή δόση διουρητικών.

Συστολική αΠ (mmHg) Διαστολική αΠ (mmHg)

Διαφορά p Διαφορά p

ατ1 -�,� 0,0� 0 0,��

α-αποκλειστές -�,0 0,�� 1,0 0,��

αΜΕα -�,0 0,0� -0,� 0,��

β-αποκλειστές -1,� 0,�� 0,� 0,��

αναστολείς διαύλων Ca+ -�,� 0,11 -0,1 0,��

Εικονικό φάρμακο -1�,� <0,001 -�,� <0,001
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να απαιτηθεί χρονικό διάστημα 3 έως 6 μηνών για την 
υποστροφή της μεταβολικής διαταραχής.91 

 Η συγχορήγηση διουρητικών και β-αναστολέων 
δρα συνεργικά στην επιδείνωση της υπεργλυκαιμί-
ας.92 Σε υπερτασικά άτομα που παίρνουν συνδυασμό 
β-αναστολέων και διουρητικών η συχνότητα του ΣΔ 
είναι δεκαπλάσια της συχνότητας του διαβήτη στον 
φυσιολογικό πληθυσμό.93 Επίσης στην πρόσφατη με-
λέτη SHEP, η προσθήκη ατενολόνης σε χλωροθαλιδό-
νη αύξησε το ποσοστό εμφάνισης διαβήτη κατά 40% 
(16,4% έναντι 11,8%).94

 Αρχικά ως μοναδική αιτία της διαβητογόνου επί-
δρασης των β-αναστολέων θεωρήθηκε η μείωση της 
έκκρισης της ινσουλίνης.89 Πολλές μελέτες, που έγιναν 
in vitro σε Β κύτταρα ή σε απομονωμένο πάγκρεας, 
αλλά και in vivo, έδειξαν ότι  οι β-αποκλειστές, κυρίως 
οι μη καρδιοεκλεκτικοί, αναστέλλουν την έκκριση της 
ινσουλίνης και ότι αυτή η αναστολή γίνεται μέσω του 
β2 υποδοχέα.95,96 Εξάλλου, ήταν γνωστό ότι το ΑΝΣ 
συμμετέχει στον μηχανισμό της έκκρισης της ινσου-
λίνης, καθώς η β2 διέγερση του συμπαθητικού την 
αυξάνει, ενώ η β2 αδρενεργική αναστολή την ελαττώ-
νει.97-99 Αντίθετα, η α-διέγερση ελαττώνει και η α-ανα-
στολή αυξάνει την έκκριση της ινσουλίνης (πίνακας 
3.3.3).100

   Αργότερα, σε διάφορες μέλετες στις οποίες χρη-
σιμοποιήθηκε η ευγλυκαιμική υπερινσουλιναιμική 
τεχνική καθήλωσης (euglycaemic – hyperinsulinaemic 
clamp), βρέθηκε ότι οι β-αναστολείς, τόσο οι μη 
καρδιοεκλεκτικοί, όπως η προπρανολόλη,101 όσο και 
οι καρδιοεκλεκτικοί, όπως η ατενολόλη102,103 και η 
μετοπρολόλη,102,104 αυξάνουν σημαντικά την ινσουλι-
νοαντίσταση (σχήμα 6.3.1).105

Έχουν περιγραφεί διάφοροι μηχανισμοί που ίσως 
να ευθύνονται για τη μείωση της ινσουλινοευαισθησί-
ας από τους β-αναστολείς. Η επικρατέστερη θεωρία 

βασίζεται στη μείωση της περιφερικής ροής αίματος 
στους σκελετικούς μυς που οδηγεί σε μειωμένη ιστική 
διάθεση της γλυκόζης. Πράγματι, οι β-αναστολείς, κυ-
ρίως οι μη καρδιοεκλεκτικοί, περιορίζουν την περιφε-
ρική ροή αίματος επηρεάζοντας την καρδιακή παροχή 
μέσω β1 αποκλεισμού και μειώνοντας την περιφερική 
αγγειοδιαστολή μέσω β2 αποκλεισμού.106

  Αντίθετα, αρκετές μελέτες υποστηρίζουν ότι τα 
νεότερα σκευάσματα της κατηγορίας παρουσιάζουν 
αγγειοδιασταλτική δράση είτε λόγω έντονης ενδογε-
νούς συμπαθητικομιμητικής δράσης, όπως η σελιπρο-
λόλη,107 είτε λόγω ταυτόχρονου αποκλεισμού και των 
α-υποδοχέων, όπως η καρβεδιλόλη,104,108,109 είτε λόγω 
ευνοϊκής επίδρασης στην έκκριση του μονοξειδίου 
του αζώτου, όπως η νεμπιβολόλη.110 Έτσι έχουν μικρό-
τερη επίδραση στη περιφερική ροή αίματος και την 
ινσουλινοευαισθησία και επηρεάζουν σε μικρότερο 
βαθμό τα επίπεδα γλυκόζης του πλάσματος.

 Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι οι νεότε-
ροι αγγειοδιασταλτικοί β-αναστολείς βελτιώνουν την 
ινσουλινοευαισθησία και έχουν ουδέτερη επίδραση 
στον γλυκαιμικό έλεγχο. Κατά συνέπεια, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε υπερτασικούς ασθενείς με ή 
χωρίς ΣΔ, χωρίς να υπάρχει φόβος εμφάνισης υπερ-

σχήμα 6.3.1. Επίδραση των β-αναστολέων στην 
ινσουλινοευαισθησία 

πίνακας 6.3.3.  Κατανομή και δράση των αδρενεργικών υποδοχέων που σχετίζονται με τα επίπεδα 
γλυκόζης αίματος.

Όργανο Κύριος υποδοχέας Δράση

Πάγκρεας
α�
β�

αναστολή έκκρισης ινσουλίνης   
Διέγερση έκκρισης ινσουλίνης

Ήπαρ
α1
β�

γλυκογονόλυση γλυκογονόλυση
γλυκονεογένεση

Σκελετικοί μύες β� γλυκογονόλυση

λιπώδης ιστός
α�
β�>β1

αναστολή λιπόλυσης  Διέγερση 
λιπόλυσης

λείες μυϊκές ίνες αγγείων 

α1
α�
β�
β1

αγγειοσύσπαση  αγγειοσύσπαση  
αγγειοδιαστολή   αγγειοδιαστολή 
(στεφανιαίων)
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γλυκαιμίας. Ωστόσο, τα πιθανά οφέλη των νεότερων 
β-αναστολέων έναντι των παλαιότερων θα πρέπει 
να επιβεβαιωθούν μέσα από τυχαιοποιημένες μελέ-
τες που θα εκτιμήσουν την έκβαση των ασθενών με 
υπέρταση και ΣΔ μετά τη χορήγηση των παραπάνω 
φαρμάκων.111   

Ανταγωνιστές ασβεστίου

Δεδομένου ότι τα ιόντα Ca++  παίζουν ρόλο στον μηχα-
νισμό έκκρισης ινσουλίνης, είναι λογικό να υποθέσει 
κανείς ότι οι αναστολείς των διαύλων ασβεστίου μπο-
ρεί να επηρεάσουν την έκκριση ινσουλίνης. In vitro, σε 
απομονωμένα νησίδια του παγκρέατος, βρέθηκε ότι η 
νιφεδιπίνη προκαλεί μία δοσοεξαρτώμενη αναστολή 
της έκκρισης της ινσουλίνης.112  Σε οξέα πειράματα 
βρέθηκε ότι επηρεάζεται η ανοχή γλυκόζης με αντί-
στοιχη μείωση της έκκρισης ινσουλίνης.113,114 Σε δύο 
εργασίες οι διαφορές ήταν μικρές ή στατιστικά μη 
σημαντικές.115,116 Σε μακροχρόνιες μελέτες δεν βρέθη-
καν σημαντικές επιδράσεις στα επίπεδα της γλυκόζης 
και στην έκκριση της ινσουλίνης.117-122  Η ευαισθησία 
των ιστών στη δράση της ινσουλίνης δεν επηρεάζεται 
από τη λήψη νιφεδιπίνης.123 Και με τη βεραπαμίλη έχει 
διαπιστωθεί υπεργλυκαιμική δράση in vitro124 αλλά όχι  

in vivo.125

 Συμπερασματικά, μόνο σε οξέα πειράματα και σε in 
vitro μελέτες βρέθηκε ότι η νιφεδιπίνη επηρεάζει την 
έκκριση της ινσουλίνης. Σε μακροχρόνιες μελέτες δεν 
βρέθηκε να επηρεάζεται ο μεταβολισμός της γλυκό-
ζης, ούτε η ευαισθησία των ιστών στην ινσουλίνη.

Β-αδρενεργικοί διεγέρτες 

 Τα φάρμακα  αυτά (ριτοντρίνη, σαλβουταμόλη, τερ-
βουταλίνη) χορηγούνται σε υψηλές δόσεις ως χαλα-
ρωτικά του μυομητρίου για την αναστολή πρόωρης 
έναρξης τοκετού. Αν και διεγείρουν την έκκριση της 
ινσουλίνης, η δράση τους αυτή υπερκαλύπτεται από 
την αυξημένη γλυκογονόλυση και λιπόλυση που προ-
καλούν, με αποτέλεσμα τελικά να εμφανίζεται υπερ-
γλυκαιμία.126

 Οι β-αδρενεργικοί διεγέρτες αυξάνουν τη γλυκόζη 
στο αίμα τόσο σε διαβητικούς ασθενείς όσο και σε μη 
διαβητικούς, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Η ενδοφλέ-
βια χορήγηση σαλβουταμόλης προκαλεί μεγαλύτερη 
αύξηση της γλυκόζης, των ελεύθερων λιπαρών οξέων, 
των κετονών και της γλυκερόλης σε διαβητικούς ασθε-
νείς σε σχέση με μη διαβητικά άτομα.127 Ωστόσο, έχει  
αναφερθεί διαβητική κετοξέωση μετά την ενδοφλέβια 
χορήγηση υψηλών δόσεων σαλβουταμόλης (1,2 mg 
ανά ώρα) σε μη διαβητική έγκυο γυναίκα.128 Σημαντι-
κή διαταραχή στην ανοχή της γλυκόζης εμφανίζεται 
και μετά την από του στόματος χορήγηση τερβου-

ταλίνης,129 όπως και μετά την ενδοφλέβια χορήγηση 
ριτοντρίνης (Yutopar, Prepar) η οποία αυξάνει σαφώς 
τη γλυκόζη στο αίμα στις γυναίκες που έχουν διαβήτη 
κύησης και η δράση αυτή είναι δοσοεξαρτώμενη.130 

Αντίθετα, η χορήγηση αυτών των φαρμάκων μπορεί 
να οδηγήσει στην εμφάνιση υπερινσουλινικής υπογλυ-
καιμίας στα νεογνά λόγω αυξημένης έκκρισης ινσουλί-
νης.131 Τέλος, έχει αναφερθεί εμφάνιση υπεργλυκαιμίας 
σε παιδί με βρογχικό άσθμα που έλαβε υψηλές δόσεις 
σαλβουταμόλης μέσω νεφελοποιητή.132

  Γενικά μπορεί να λεχθεί ότι η υπεργλυκαιμική 
δράση των β-αδρενεργικών διεγερτών είναι σημα-
ντική και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη με ενεργητική 
αναζήτηση στην κλινική πράξη. Ιδιαίτερη επιδείνωση 
εμφανίζει ο διαβήτης κύησης. Στις περιπτώσεις αυτές 
χρειάζεται θεραπεία με ινσουλίνη ή αύξηση των ήδη 
χορηγούμενων δόσεων και χορήγηση καλίου για πρό-
ληψη υποκαλιαιμίας.

 Η επινεφρίνη (αδρεναλίνη),133 η ντοπαμίνη134 και η 
θεοφυλλίνη135 μπορούν επίσης να προκαλέσουν υπερ-
γλυκαιμία μέσω παρόμοιων μηχανισμών.

 Κλονιδίνη (α/2 αγωνιστής)

Η χορήγηση κλονιδίνης σε διαβητικούς ασθενείς 
μπορεί να προκαλέσει αύξηση της γλυκόζης πλάσμα-
τος και πτώση των συγκεντρώσεων ινσουλίνης μέσω 
διέγερσης των α2 υποδοχέων, χωρίς όμως σημαντική 
απορρύθμιση του γλυκαιμικού ελέγχου. Έτσι, μετά 
τη χορήγηση 10 εβδομάδων η κλονιδίνη προκάλεσε 
μικρή επιδείνωση του μεταβολισμού της γλυκόζης, 
χωρίς αύξηση της HbA1c.136 Επίσης σε άλλη εργασία, 
ύστερα από τρεις μήνες χορήγησης, οδήγησε σε μικρή 
μόνο αύξηση της HbA1c.137 Ωστόσο, έχει αναφερθεί 
και εμφάνιση σοβαρής υπεργλυκαιμίας σε συγχορήγη-
ση κλονιδίνης και μετοπρολόλης.138

Νικοτινικό οξύ

Η υπεργλυκαιμική δράση του νικοτινικού οξέος θεω-
ρείται μειονέκτημα για την εφαρμογή του σε διαβητι-
κούς ασθενείς. Το φάρμακο Acipimox (Olbetam), ενώ 
διατηρεί τις επωφελείς επιδράσεις στα λιπίδια, δεν 
επιδεινώνει τον μεταβολισμό της γλυκόζης, όπως και 
εμείς είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε.139,140

Αντιφυματικά φάρμακα

Υπάρχουν περιγραφές για υπεργλυκαιμική δράση 
της ριφαμπικίνης141 και λιγότερο της ισονιαζίδης.142 Η 
ριφαμπικίνη αυξάνει την αντίσταση στην ινσουλίνη,141 
αλλά και επιταχύνει τον μεταβολισμό των υπογλυκαι-
μικών φαρμάκων.143
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Ασπιρίνη

Η ασπιρίνη σε μικρές δόσεις μπορεί να προκαλέσει 
υπογλυκαιμία,144 γιατί αυξάνει την έκκριση της ινσου-
λίνης.145,146 Ο μηχανισμός της δράσης αυτής ασκείται 
μέσω αναστολής της σύνθεσης της προσταγλανδίνης 
Ε.147,148 Αντιθέτως η ασπιρίνη, χορηγούμενη σε μεγάλες 
δόσεις, προκαλεί υπεργλυκαιμία, λόγω αναστολής 
της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης.149 Επειδή η δηλη-
τηρίαση με ασπιρίνη προκαλεί μεταβολική οξέωση, 
ο συνδυασμός οξέωσης με υπεργλυκαιμία μπορεί να 
οδηγήσει σε λανθασμένη διάγνωση κετοξέωσης.150 
Στη θεραπεία με ασπιρίνη μειώνεται και η ευαισθησία 
στην ινσουλίνη.151

Οινόπνευμα

Η επίδραση του οινοπνεύματος στον μεταβολισμό 
αναπτύσσεται σε ειδικό κεφάλαιο (κεφ. 6.1.5). Επι-
γραμματικά το οινόπνευμα μπορεί να προκαλέσει υπο-
γλυκαιμία σε ασθενείς που παίρνουν υπογλυκαιμικά 
φάρμακα ή κάνουν ινσουλινοθεραπεία,152,153 αλλά και 
αλκοολική κετοξέωση.154,155 Οι διαβητικοί δεν πρέπει 
να πίνουν συχνά και σε μεγάλες ποσότητες οινοπνευ-
ματώδη ποτά.

Ψυχοτρόπα φάρμακα

Η υπεργλυκαιμία που μπορεί να προκληθεί από τη χο-
ρήγηση αρκετών ψυχοτρόπων φαρμάκων είναι μικρής 
σημασίας σε σχέση με τη χρησιμότητά τους. Όμως 
υπάρχουν και εξαιρέσεις αυτού του κανόνα.

Λίθιο

Οι επιδράσεις του λιθίου στην ανοχή γλυκόζης και στη 
ρύθμιση του διαβήτη διαγνωσμένων ασθενών είναι 
ποικίλη και πολυπαραγοντική.156-158 Οι καταθλιπτικοί 
ασθενείς έχουν μεγαλύτερη συχνότητα σακχαρώδη 
διαβήτη, ο οποίος επιδεινώνεται στην καταθλιπτική 
φάση. Σε in vitro πείραμα με απομονωμένα νησίδια 
φάνηκε ότι το λίθιο αναστέλλει την έκκριση ινσουλί-
νης.159 Από το λίθιο έχει προκληθεί και υπερωσμωτικό 
μη κετονικό υπεργλυκαιμικό κώμα.160

 Συμπερασματικά, οι ασθενείς που παίρνουν λίθιο 
πρέπει να ελέγχουν τακτικά το σάκχαρο του αίματος 
για κάθε ενδεχόμενο. Μπορεί να απαιτείται μεταβολή 
των δόσεων των χορηγούμενων υπογλυκαιμικών φαρ-
μάκων και ορισμένοι ασθενείς είναι απαραίτητο να 
κάνουν ινσουλινοθεραπεία στη φάση της κατάθλιψης.

Χλωροπρομαζίνη

Η διαβητογόνος δράση της χλωροπρομαζίνης οφείλε-
ται στο ότι έχει α-αδρενεργική δράση. Επομένως χρει-

άζεται κάποια προσοχή, όταν χορηγείται σε διαβητικά 
άτομα.161

Άτυπα αντιψυχωσικά

Τα δεύτερης γενεάς ή άτυπα, όπως ονομάζονται, 
αντιψυχωσικά φάρμακα (ρισπεριδόνη, κλοζαπίνη, 
ολανζαπίνη, κουετιαπίνη, αμισουλπρίδη, αριπιπρα-
ζόλη, ζιπραζιντόνη) προσφέρουν σημαντικά οφέλη 
σε ασθενείς με παθήσεις όπως η σχιζοφρένεια, ενώ 
ταυτοχρόνως μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης εξωπυ-
ραμιδικών ανεπιθύμητων ενεργιών, που ήταν αρκετά 
σημαντικός με τα κλασικά αντιψυχωσικά φάρμακα.162 

  Όμως, από το 1994 και μετά, έχουν δημοσιευθεί 
αρκετές περιπτώσεις διαβητικών ασθενών που παρου-
σίασαν απώλεια του γλυκαιμικού ελέγχου ή  ασθε-
νών που εμφάνισαν σακχαρώδη διαβήτη, διαβητική 
κετοξέωση ή και υπερωσμωτικό μη κετονικό κώμα 
μετά τη λήψη αυτών των φαρμάκων.163 Έτσι, μέχρι τον 
Ιούνιο του 2003 είχαν δημοσιευθεί συνολικά 52 τέτοιες 
περιπτώσεις για την ολανζαπίνη, 30 για την κλοζαπίνη, 
τέσσερις για την κουετιαπίνη, δύο για τη ρισπεριδόνη, 
μία για τη ζιπραζιντόνη και καμία για την αμιλσουλπρί-
δη και την αριπιπραζόλη.163 Σε μία πρόσφατη, μέλετη ο 
κίνδυνος εμφάνισης διαβήτη αυξανόταν κατά 7 φορές 
με τη χορήγηση κλοζαπίνης, 3,4 φορές με τη χορήγη-
ση ρισπεριδόνης, 3,2 φορές με τη χορήγηση ολανζα-
πίνης και 1,8 φορές με τη χορήγηση κουετιαπίνης σε 
σχέση με τη χορήγηση των κλασικών αντιψυχωσικών 
φαρμάκων.164 Επίσης, σε μία μετανάλυση 17 μελετών 
φάνηκε ότι η χορήγηση ολανζαπίνης αυξάνει τον κίν-
δυνο εμφάνισης διαβήτη και μάλιστα σε μεγαλύτερο 
βαθμό σε σχέση με τη ρισπεριδόνη.165

  Φαίνεται ότι σημαντική παράμετρος της διαβη-
τογόνου δράσης των άτυπων αντιψυχωσικών είναι 
η αύξηση του σωματικού βάρους που προκαλείται 
κυρίως από τη χορήγηση της ολανζαπίνης και της 
κλοζαπίνης. Από διάφορες κλινικές μελέτες έχει φανεί 
ότι σε διάρκεια ενός έτους η αύξηση του βάρους από 
τη χορήγηση ολανζαπίνης και κλοζαπίνης είναι μεγα-
λύτερη από 6 Kg,166 από τη χορήγηση ρισπεριδόνης 
και κουετιαπίνης είναι 2-3 Kg,167,168 από τη χορήγηση 
αμισουλπρίδης είναι 1,5 Kg,169 ενώ, τέλος, από τη 
χορήγηση αριπιπραζόλης170-172 και ζιπραζιντόνης μόλις 
1 Kg.173-175  Μάλιστα ασθενείς που έλαβαν ολανζαπίνη 
σε δόσεις 12,5-17,5 mg παρουσίασαν μέση αύξηση 
του βάρους μεγαλύτερη των 10 Kg.166  Το γεγονός αυτό 
ίσως να σχετίζεται με τα αυξημένα επίπεδα γκρελίνης 
που παρατηρηθήκαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας 
με αυτή την ομάδα φαρμάκων, καθώς η συγκεκριμένη 
ορμόνη έχοντας ορεξιογόνο δράση συμμετέχει στην 
αύξηση του βάρους.176

 Σύμφωνα με πρόσφατες παρατηρήσεις, φαίνεται ότι 
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ενδεχομένως η ολανζεπίνη και η κλοζαπίνη έχουν άμε-
ση δυσμενή επίδραση στην ινσουλινοευαισθησία και 
την έκκριση της ινσουλίνης, ανεξαρτήτως της μεταβο-
λής του σωματικού βάρους.177-184

Η δυσμενής επίδραση κυρίως της ολανζαπίνης και 
της κλοζαπίνης στο γλυκαιμικό προφίλ οδήγησε στη 
δημιουργία συστάσεων σχετικά με τη χορήγηση των 
άτυπων αντιψυχωσικών φαρμάκων, με ιδιαίτερη έμ-
φαση στη συχνή παρακολούθηση του σακχάρου, των 
λιπιδίων και του σωματικού βάρους.185 

Οπιούχα

Η μορφίνη και αλλά οπιοειδή παρουσιάζουν κάποια 
υπεργλυκαιμική δράση. Τα ανθρώπινα νησίδια παρά-
γουν β-ενδορφίνες και εγκεφαλίνες. Τόσο σε υγιή όσο 
και σε διαβητικά άτομα η έγχυση β-ενδορφινών προ-
καλεί υπεργλυκαιμία με συνοδό υπεργλυκαγοναιμία.186 
Σε άτομα εθισμένα στα ναρκωτικά υπάρχει διαταραγ-
μένη απαντητικότητα των Β κυττάρων στο ερέθισμα 
της γλυκόζης.187 

Κοκαΐνη 

Μπορεί να προκαλέσει υπεργλυκαιμία διεγείροντας 
την έκκριση της αδρεναλίνης.188

Καφεΐνη  

Η λήψη υψηλών δόσεων μπορεί να οδηγήσει σε 
υποκαλιαιμία, υπεργλυκαιμία και υψηλή αρτηριακή 
πίεση.189

Γλυκοκορτικοειδή

Τά φάρμακα αυτά λόγω της σπουδαίας αντιφλεγμο-
νώδους και ανοσοκατασταλτικής τους δράσης έχουν 

πολυάριθμες ενδείξεις με αποτέλεσμα να χρησιμοποι-
ούνται ευρέως, αφού μόνο στις ΗΠΑ 22 εκατομμύρια 
άτομα πάσχουν από άσθμα και 9 εκατομμύρια από 
κάποια αυτοάνοση πάθηση.190 Στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
1% του πληθυσμού  έχει λάβει γλυκοκορτικοειδή κατά 
τη διάρκεια της ζωής του.191 Δυστυχώς τα σπουδαία 
αυτά φάρμακα παρουσιάζουν ταυτόχρονα και πολυά-
ριθμες ανεπιθύμητες ενέργειες που συχνά περιορίζουν 
τη χρήση τους (πίνακας 6.3.4). Μία από τις συχνότερες 
είναι η διαταραχή στην ανοχή της γλυκόζης, καθώς τα 
γλυκοκορτικοειδή παρουσιάζουν μακράν την ισχυρό-
τερη υπεργλυκαιμική δράση από όλα τα συνταγογρα-
φούμενα φάρμακα. 

 Τα γλυκοκορτικοειδή επιδεινώνουν τη γλυκαιμική 
ρύθμιση των διαβητικών ασθενών, ενώ μπορεί να 
προκαλέσουν και υπεργλυκαιμία σε μη διαβητικούς 
ασθενείς, ιδίως όταν χορηγηθούν σε υψηλές δόσεις. 
Έτσι, σε χαμηλές δόσεις (5-10 mg πρεδνιζολόνης) προ-
καλούν ΣΔ σε ποσοστό 8,9%,192 ενώ σε υψηλές δόσεις 
(30-60 mg) το ποσοστό ανέρχεται στο 50%.193 Γενικά 
έχει φανεί ότι η αύξηση της ημερήσιας δόσης της 
πρεδνιζολόνης κατά 0,01 mg/KgΒΣ αυξάνει τον κίνδυ-
νο εμφάνισης διαβήτη κατά 5%, ενώ για κάθε ημερή-
σια αύξηση της δόσης της υδροκορτιζόνης κατά 40 
mg ο κίνδυνος υπεργλυκαιμίας αυξάνεται κατά 80%.194 
Σε συγχορήγηση με άλλα διαβητογόνα φάρμακα, 
όπως η κυκλοσπορίνη και το τρακόλιμους, το ποσοστό 
εμφάνισης ΣΔ φθάνει το 30% και της διαταραγμένης 
ανοχής γλυκόζης (IGT) ξεπερνά το 30%.195

 Ο βαθμός της υπεργλυκαιμίας σε άτομα που παίρ-
νουν κορτιζόνη σχετίζεται και με την ικανότητα του 
παγκρέατος να αυξάνει αντιρροπιστικά την έκκριση 
της ινσουλίνης. Η χορήγηση μίας δόσης 80 mg πρεδνι-
ζόνης σε υγιή άτομα προκαλεί μικρή αύξηση του σακ-

πίνακας 6.3.4. ανεπιθύμητες ενέργειες γλυκοκορτικοειδών

• Πάγκρεας                                                                  Δευτεροπαθής σακχαρώδης διαβήτης

• Επινεφρίδια
• Καρδιαγγειακό σύστημα
• ΚΝΣ

• γαστρεντερικό σύστημα
• ανοσολογικό σύστημα
• Δέρμα

• Μυοσκελετικό σύστημα
 
• οφθαλμοί
• Νεφροί
• αναπαραγωγικό σύστημα

ατροφία, σύνδρομο Cushing
Δυσλιπιδαιμία, αΥ, θρόμβωση, αγγειίτιδα
Διαταραχές συμπεριφοράς και θυμικού, 
εγκεφαλική ατροφία 
αιμορραγία, παγκρεατίτιδα, πεπτικό έλκος
ανοσοκαταστολή, ευκαιριακές λοιμώξεις
ατροφία, καθυστερημένη επούλωση, ακμή,ερύθημα,υπερτρίχωση, 
τελαγγειεκτασίες, 
πετέχειες
οστεονέκρωση, μυϊκή ατροφία, οστεοπόρωση,
καθυστέρηση οστικής αύξησης
Καταρράκτης, γλαύκωμα
Κατακράτηση νατρίου, απώλεια καλίου
Καθυστέρηση εφηβείας, υπογοναδισμός
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χάρου, οδηγώντας όμως σε διπλασιασμό της παραγό-
μενης ινσουλίνης.196 Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα 
μετά τη χορήγηση πρεδνιζόνης σε δόση 0,8 mg/kgΒΣ 
την ημέρα για μία εβδομάδα.197 Αντίθετα χορήγηση 
πρεδνιζόνης σε δόση μεγαλύτερη από 7,5 mg την 
ημέρα ή ισοδύναμη δόση άλλου γλυκοκορτικοειδούς 
μπορεί να προκαλέσει υπεργλυκαιμία σε ασθενή που 
έχει ήδη διαταραχή στην ανοχή γλυκόζης.198

 Τα κορτικοειδή προκαλούν υπεργλυκαιμία διότι 
ανταγωνίζονται τη δράση της ινσουλίνης αυξάνοντας 
την ινσουλινοαντίσταση (πίνακας 6.3.5),199-201 ενώ ίσως 
έχουν και αρνητική επίδραση στην έκκριση της ινσου-
λίνης.202,203 Προκαλούν συγκριτικά μεγαλύτερη αύξηση 
της μεταγευματικής γλυκόζης σε σχέση με την  αύξηση  
γλυκόζης νηστείας.194  

Aυξημένο κίνδυνο υπεργλυκαιμίας μετά τη χορή-
γηση γλυκοκορτικοειδών παρουσιάζουν κυρίως οι 
ηλικιωμένοι, οι ασθενείς που έχουν τιμές σακχάρου 
στα ανώτερα φυσιολογικά όρια, οι ασθενείς που 
λαμβάνουν υψηλές δόσεις κορτικοειδών, οι γυναίκες 
με ιστορικό διαβήτη κύησης και ορισμένες εθνικές 
ομάδες. Δεν φαίνεται να υπάρχει ισχυρή συσχέτιση 
μεταξύ του διαβήτη του προκαλούμενου από γλυκο-
κορτικοειδή και της παχυσαρκίας ή του ιστορικού ΣΔ 
στην οικογένεια.194

 Περισσότερα προβλήματα εμφανίζονται με τη 

συστηματική χορήγηση των γλυκοκορτικοειδών (από 
του στόματος ή παρεντερικώς). Ωστόσο και η τοπική 
εφαρμογή αυτών των φαρμάκων δεν είναι άμοιρη κιν-
δύνων, ιδίως όταν γίνεται σε εκτεταμένες επιφάνειες 
με δερματική βλάβη και κλειστή επίδεση.204 Τα εισπνε-
όμενα κορτικοειδή, παρόλο που έχουν ενοχοποιηθεί 
για την εμφάνιση πολλών ανεπιθύμητων ενεργειών 
(οστεοπόρωση,  καθυστέρηση ρυθμού ανάπτυξης σε 
παιδιά,  καταρράκτης, γλαύκωμα, δερματική ατροφία, 
εκχυμώσεις), δεν φαίνεται να προκαλούν διαταραχές 
ανοχής γλυκόζης.205 Αναφέρεται μόνο μία περίπτωση 
ασθενούς με διαβήτη τύπου 2 που παρουσίασε απορ-
ρύθμιση της νόσου μετά τη λήψη υψηλών δόσεων 
εισπνοών προπιονικής φλουτικαζόνης.206  

 Σε μακράς διάρκειας χορήγηση γλυκοκορτικοειδών 
οι στόχοι ρύθμισης του σακχάρου θα πρέπει να είναι 
παρόμοιοι με του διαβήτη τύπου 2, ενώ σε βραχείας 
διάρκειας χορήγηση οι στόχοι μπορεί να είναι ελαστι-
κότεροι. Οι αρχές αντιμετώπισης της υπεργλυκαιμίας 
από κορτικοειδή αναφέρονται στον πίνακα 6.3.6 και 
στο σχήμα 6.3.2. 194,207

Αν και η κύρια διαταραχή είναι η αύξηση της ινσου-
λινοαντίστασης, τα εκκριταγωγά (σουλφονυλουρίες, 
γλινίδες) αποτελούν την πρώτη θεραπευτική επιλογή 
από όλα τα αντιδιαβητικά δισκία. Η μετφορμίνη, αν και 
στοχεύει στη μείωση της ινσουλινοαντίστασης και φαι-

πίνακας 6.3.5. τα γλυκοκορτικοειδή ανταγωνίζονται τη δράση της ινσουλίνης. 

 ηπατική γλυκονεογένεση γλυκογονόλυση
  ηπατική παραγωγή 

γλυκόζης
Περιφερική πρόσληψη 

γλυκόζης

ινσουλίνη

Κορτιζόλη

σχήμα 6.3.2. αντιμετώπιση υπεργλυκαιμίας από γλυκοκορτικοειδή
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νομενικά αποτελεί την καταλληλότερη επιλογή, πολ-
λές φορές δεν μπορεί να δοθεί γιατί οι ασθενείς που 
λαμβάνουν κορτικοειδή συχνά παρουσιάζουν κάποια 
από τις αντενδείξεις χορηγησής της (νεφρική, ηπατική 
ή αναπνευστική ανεπάρκεια). Οι θειαζολιδινεδιόνες 
πρέπει να αποφεύγονται λόγω τόσο της βραδείας 
έναρξης της δράσης τους όσο και της κατακράτησης 
υγρών που προκαλούν. 

 Οι ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 οι οποίοι είναι σε δίαιτα 
με τιμές σακχάρου μεταξύ 125-180 mg/dl και πρόκει-
ται να αρχίσουν θεραπεία με  μεγάλες δόσεις γλυκο-
κορτικοειδών, χρειάζονται προσθήκη εκκριταγωγού ή 
ινσουλίνης. Οι ασθενείς που λαμβάνουν αντιδιαβητικά 
δισκία,  χωρίς να ρυθμίζονται επαρκώς, θα χρειαστούν 
ινσουλίνη. Οι ασθενείς που ήδη λαμβάνουν ινσου-
λίνη θα πρέπει να αυξήσουν τη δόση τουλάχιστον 
κατά 50% ήδη από την πρώτη ημέρα της έναρξης 
της θεραπείας με τα γλυκοκορτικοειδή.207 Μεγάλες 
αυξήσεις της γλυκόζης στο αίμα παρατηρούνται κατά 
τη χορήγηση μεγάλων δόσεων κορτιζόνης (ώσεις), π.χ. 
σε μεταμόσχευση νεφρού. Για την αντιμετώπιση μιας 
σημαντικής υπεργλυκαιμίας, που προκλήθηκε από την 
κορτιζόνη, μπορεί να χορηγείται ινσουλίνη σε διπλάσι-
ες από τις συνηθισμένες δόσεις ή, ακόμη καλύτερα, σε 
συνεχή iv έγχυση 3-4 u/h.208

  Σε φάση μείωσης των δόσεων της κορτιζόνης πρέ-
πει να μειώνονται αναλογικά και οι δόσεις των αντιδια-
βητικών δισκίων ή της ινσουλίνης, για να αποφύγουμε 
την υπογλυκαιμία κατά τη διάρκεια της απόσυρσης. 
Ωστόσο δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η υπεργλυ-
καιμική δράση των από του στόματος χορηγούμενων 
γλυκοκορτικοειδών μπορεί να διατηρηθεί για δύο 
περίπου 24ωρα, ενώ η υπεργλυκαιμική δράση αυτών 
των φαρμάκων μπορεί να διατηρηθεί για 3-10 24ωρα, 
εφόσον χορηγηθούν ενδομυϊκώς ή ενδοαρθρικώς.194

 Τέλος πρέπει να τονίσουμε ότι από τους ασθενείς 
που εμφάνισαν υπεργλυκαιμία ύστερα από μακράς 
διάρκειας χορήγηση γλυκοκορτικοειδών, το 50% θα 
συνεχίσει να παρουσιάζει κάποια διαταραχή στην ανο-
χή γλυκόζης και μετά τη διακοπή τους. Αν η χορήγηση 
είναι βραχείας διάρκειας, η υπεργλυκαιμία συνήθως 
εξαφανίζεται, αλλά υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφά-
νισης σακχαρώδη διαβήτη στο μέλλον.194 

Ανοσοκατασταλτικά

Κυκλοσπορίνη

 Η κυκλοσπορίνη χορηγούμενη σε ασθενείς που 
έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση κάποιου οργάνου, 
συχνά σχετίζεται με μείωση της ανοχής γλυκόζης ή 
και κλινική εκδήλωση διαβήτη. Έχουν διαπιστωθεί 
μειονεκτήματα τόσο στην έκκριση της ινσουλίνης όσο 
και στην ευαισθησία των ιστών στην ινσουλίνη.209 Φαί-
νεται ότι η κυκλοσπορίνη δρα τοξικά στον μηχανισμό 
έκκρισης της ινσουλίνης210 αναστέλλει και τη δράση 
των σουλφονυλουριών στα Β κύτταρα.211,212 Σε συγχο-
ρήγηση κυκλοσπορίνης με γλιβενκλαμίδη, τα επίπεδά 
της αυξάνονται κατά 57% ακόμη και με φυσιολογικής 
ηπατικής και νεφρικής λειτουργία.213 Κατά συνέπεια, 
η συγχορήγηση με σουλφονυλουρίες πρέπει να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτική.

Τακρόλιμους 

 Το τακρόλιμους έχει επίσης αναφερθεί ότι σχετίζεται 
με αυξημένη συχνότητα διαβήτη ή με επιδείνωση 
προϋπάρχουσας διαταραχής στην ανοχή γλυκόζης. 
Από διάφορες κλινικές μελέτες έχει επιβεβαιωθεί η δυ-
σμενής επίδραση αυτού του φαρμάκου στην έκκριση 
της ινσουλίνης.214 Μάλιστα η υπεργλυκαιμική δράση 
του τακρόλιμους φαίνεται ότι είναι ισχυρότερη της κυ-
κλοσπορίνης. Στη μελέτη DIRECT, 33,6% των ασθενών 
που ελάμβαναν τακρόλιμους εμφάνισαν σακχαρώδη 
διαβήτη ή αύξηση της γλυκόζης νηστείας, έναντι 
26% των ασθενών που ελάμβαναν κυκλοσπορίνη 
(p=0,046).215 Επίσης σε μία μετανάλυση 56 τυχαιοποι-
ημένων μελετών η επίπτωση του σακχαρώδη διαβήτη 
μετά τη χορήγηση τακρόλιμους ήταν 16,6% έναντι 
9,8% μετά τη χορήγηση κυκλοσπορίνης.216  

 Η υπεργλυκαιμία από κυκλοσπορίνη και από τακρό-
λιμους είναι δοσοεξαρτώμενη και συνήθως υποχωρεί 
μετά τη διακοπή των υπεύθυνων φαρμάκων.217

Ιντερφερόνη α

Η θεραπεία με ιντερφερόνη α έχει συσχετιστεί με εμ-
φάνιση ΣΔ τύπου 1, ΣΔ τύπου 2 και μερικές φορές με 
εμφάνιση διαβητικής κετοξέωσης. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις έχουν ενοχοποιηθεί αυτοάνοσοι μηχα-
νισμοί.218 Στις περιπτώσεις αυτές υποστηρίζεται ότι η 
χορήγηση ιντερφερόνης α ενεργοποιώντας αυτοάνο-
σους μηχανισμούς μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση 
αντινησιδιακών αντισωμάτων (ICA) και αντισωμάτων 
έναντι της αποκαρβοξυλάσης του γλουταμινικού οξέ-
ος (αντι-GAD).219 Επίσης, η θεραπεία με ιντερφερόνη α 
σε άτομα που ήδη παρουσιάζουν προδιάθεση για ΣΔ 
τύπου 1, με χαμηλούς τίτλους ICA και αντι-GAD, μπο-
ρεί να προκαλέσει επιδείνωση της αυτοάνοσης διατα-

πίνακας 6.3.6. αρχές αντιμετώπισης υπεργλυκαιμίας από 
κορτικοστεροειδή

• Συχνή παρακολούθηση σακχάρου
• Μη φαρμακολογικά μέτρα (δίαιτα, άσκηση)
• Σε ήπια υπεργλυκαιμία:   κυρίως εκκριταγωγά
• Σε μέτρια-βαριά υπεργλυκαιμία:   ινσουλίνη
• αναπροσαρμογή αγωγής σε ασθενείς με γνωστό ΣΔ
• αύξηση δόσης ινσουλίνης σε ΣΔ τύπου 1 και σε 
ινσουλινοθεραπευόμενο ΣΔ τύπου �.
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ραχής, σημαντική αύξηση του τίτλου των παραπάνω 
αυτοαντισωμάτων και τελικά εμφάνιση ΣΔ τύπου1.220 
Κατά συνέπεια, πριν από τη χορήγηση ιντερφερόνης α 
προτείνεται να γίνεται έλεγχος για ύπαρξη παγκρεατι-
κών αυτοαντισωμάτων.220,221   

Αναστολείς HIV πρωτεάσης

Η αντιρετροϊκή θεραπεία υψηλής δραστικότητας 
(Highly Active AntiRetroviral Therapy-HAART) έχει 
τροποποιήσει σημαντικά την πορεία του συνδρόμου 
επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS), βελτιώ-
νοντας την επιβίωση και την ποιότητα ζωής αυτών των 
ασθενών. Ωστόσο η HAART, ειδικά όταν περιλαμβάνει 
αναστολείς της HIV πρωτεάσης (αμπρεναβίρη, ινδι-
ναβίρη, λοπιναβίρη/ριτοναβίρη, νελφιναβίρη, ριτονα-
βίρη, σακουϊναβίρη/αταζαναβίρη) σχετίζεται με την 
εμφάνιση διαταραχών στην ανοχή γλυκόζης.222 

  Το 80% των ασθενών που λαμβάνουν αναστολείς 
της HIV πρωτεάσης (PIs) εμφανίζουν ινσουλινοαντί-
σταση, η οποία σε γενετικά προδιατεθειμένα άτομα 
μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση ΣΔ.223 Έτσι, διαβή-
της εμφανίζεται σε 6-7% των ασθενών που λαμβάνουν 
PIs.224,225

 Επίσης 50% των ασθενών που λαμβάνουν PIs 
εμφανίζουν σωματικές μεταβολές με τη μορφή 
λιποδυστροφίας/λιποατροφίας. Οι ασθενείς αυτοί 
παρουσιάζουν σε μεγαλό ποσοστό υπερλιπιδαιμία 
(70%), ινσουλινοαντίσταση, ΣΔ (8-10%) και αρτηριακή 
υπέρταση (>75%).222 

  Ο ακριβής μηχανισμός των παραπάνω σωματι-
κών και μεταβολικών διαταραχών δεν έχει διευκρι-
νιστεί. Έχουν ενοχοποιηθεί η μείωση της CRABP-1 
(cytoplasmatic retinoic acid binding protein 1), της 
LPR (low-density lipoprotein receptor-related protein) 
και της αντιπονεκτίνης, αλλά και η αύξηση του TNFa 
και της IL-6. Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε μείωση της 
διαφοροποίησης και σε αύξηση της απόπτωσης των 
λιποκυττάρων, με αποτέλεσμα την εμφάνιση λιποα-
τροφίας, αλλά και σε αύξηση των ελεύθερων λιπαρών 
οξέων, με αποτέλεσμα την εμφάνιση ινσουλινοαντί-
στασης.222 Υπάρχουν στοιχεία ότι οι PIs μειώνουν την 
πρόσληψη γλυκόζης από τον λιπώδη και μυϊκό ιστό 
αναστέλλοντας άμεσα τους GLUT4 υποδοχείς.226 

  Λόγω της δυσμενούς επίδρασης αυτών των φαρμά-
κων στον μεταβολισμό της γλυκόζης, συνιστάται, κατά 
το πρώτο έτος της θεραπείας, έλεγχος του σακχάρου 
ανά τρίμηνο.227 

 Πενταμιδίνη

Είναι φάρμακο που χρησιμοποιείται από χρόνια για τη 
δερματική μορφή λεϊσμανίασης και τελευταία για τη 
θεραπεία της πνευμονίας από πνευμονοκύστη Carinii, 
σε ασθενείς με σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής 

ανεπάρκειας. Η υπεργλυκαιμία που εμφανίζεται είναι 
δοσοεξαρτώμενη.228,229 

  Η δράση της πενταμιδίνης στα Β κύτταρα παρο-
μοιάζεται με τη δράση της στρεπτοζοτοκίνης.230 Στην 
αρχή, όταν χορηγείται η πενταμιδίνη προκαλεί λύση 
των Β κυττάρων και πιθανώς υπογλυκαιμία.231,232 Αρκε-
τές ημέρες ή και μήνες αργότερα εμφανίζεται μόνιμη 
υπεργλυκαιμία.233 Η υπογλυκαιμία δεν προηγείται σε 
όλες τις περιπτώσεις εμφάνισης διαβήτη από πενταμι-
δίνη. Η μορφή της μεσυλικής πενταμιδίνης είναι περισ-
σότερο διαβητογόνος απ’ ό,τι η ισεθιονική πενταμιδί-
νη.234 Από τη χρήση πενταμιδίνης έχει προκληθεί και 
διαβητική κετοξέωση,235 ενώ έχει χρησιμοποιηθεί και 
για την αντιμετώπιση υπογλυκαιμίας σε ασθενή με 
κακόηθες ινσουλίνωμα.236

Ορμόνες του φύλου

Υπάρχει μια επίδραση των ορμονών του φύλου στον 
μεταβολισμό των υδατανθράκων που μπορεί να συνο-
ψιστεί στα εξής:

Ανδρογόνα

Τα επίπεδα των ανδρογόνων μπορεί να επηρεάσουν 
τον μεταβολισμό των υδατανθράκων και η επίδραση 
αυτή παρουσιάζει φυλετικό διμορφισμό, δηλαδή είναι 
διαφορετική σε άνδρες και γυναίκες. Καταστάσεις  με 
περίσσεια ανδρογόνων, όπως το σύνδρομο πολυκυ-
στικών ωοθηκών (PCOS), σχετίζονται με διαταραχές 
στην ανοχή γλυκόζης και ινσουλινοαντίσταση στις 
γυναίκες, ενώ καταστάσεις με έλλειψη ανδρογόνων 
έχουν συσχετιστεί με ινσουλινοαντίσταση και αύξηση 
της λιπώδους μάζας στους άνδρες.237   

 Η τεστοστερόνη παρουσιάζει αντίστροφη συσχέτι-
ση με τη μάζα του λιπώδους ιστού στους άνδρες και 
θετική συσχέτιση στις γυναίκες.238,239  Κλινικές μελέτες 
έχουν δείξει ότι η στέρηση των ανδρογόνων αυξάνει 
τη μάζα του λιπώδους ιστού και την ινσουλινοαντίστα-
ση στους άνδρες,240 ενώ η θεραπεία με τεστοστερόνη 
μειώνει τη μάζα του λιπώδους ιστού241-243 και βελτιώνει 
την ινσουλινοευαισθησία σε παχύσαρκους άνδρες 
και σε άνδρες με χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης.241-

244 Ειδικότερα, η εβδομαδιαία χορήγηση 250-500 mg 
ενδοφλέβιας τεστοστερόνης για 3 εβδομάδες, σε άν-
δρες, μείωσε τη μάζα του λιπώδους ιστού κατά 1 Kg,243  
ενώ η χορήγηση μικρής δόσης τεστοστερόνης (6 mg 
ημερησίως) για 3 έτη μείωσε τη μάζα του λιπώδους 
ιστού κατά 3 Kg σε σχέση με το εικονικό φάρμακο.242 
Ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα έχουν αναφερθεί σε 
γυναίκες, στις οποίες η θεραπεία με ανδρογόνα αυξά-
νει τη μάζα του λιπώδους ιστού,245 ενώ η αντιανδρογο-
νική θεραπεία τη μειώνει.246

 Επιπλέον, αρκετές κλινικές μελέτες δείχνουν ότι ο 
περιορισμός των ανδρογόνων βελτιώνει την ινσουλι-
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νοευαισθησία στις γυναίκες ανεξαρτήτως μεταβολών 
του δείκτη μάζας σώματος (BMI),247 ενώ η θεραπεία με 
τεστοστερόνη μειώνει την ινσουλινοαντίσταση στους 
άνδρες, ανεξαρτήτως επίσης του BMI και τον λόγο 
περιμέτρου μέσης/γοφών (WHR).244

 Πειραματικές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει ότι η 
θεραπεία με τεστοστερόνη μειώνει τη γλυκοζοεξαρ-
τώμενη πρόσληψη γλυκόζης σε θήλεα ποντίκια,248 
ενώ ο αποκλεισμός των υποδοχέων των ανδρογόνων, 
ταχέως, προκαλεί σημαντική ινσουλινοαντίσταση σε 
άρρενα ποντίκια.249 Η τεστοστερόνη επίσης αυξάνει 
τη λιπογένεση στο σπλαγχνικό λίπος των γυναικών,250 

ενώ αντίθετα διεγείρει τη λιπόλυση στο σπλαγχνικό 
λίπος250 και αναστέλλει την πρόσληψη των τριγλυκε-
ριδίων από τον λιπώδη ιστό των ανδρών,251 πιθανώς 
μέσω επίδρασης στη δραστικότητα της λιποπρωτεϊ-
νικής λιπάσης. Επιπλέον, η χορήγηση τεστοστερόνης 
σε άνδρες μειώνει τα επίπεδα του TNFa, μιας φλεγμο-
νώδους κυτταροκίνης η οποία μπορεί να αυξήσει την 
ινσουλινοαντίσταση τόσο στον λιπώδη όσο και στον 
μυϊκό ιστό και σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνι-
σης ΣΔ τύπου 2.252 

 Σε μία πρόσφατη μετανάλυση 43 μελετών με 6.427 
άνδρες και 6.974 γυναίκες βρέθηκε ότι τα υψηλά 
επίπεδα τεστοστερόνης στις γυναίκες σχετίζονται με 
αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΣΔ τύπου 2, ενώ στους 
άνδρες, αντίθετα, με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης 
ΣΔ.237  

Οιστρογόνα

 Υπάρχει η αντίληψη ότι τα οιστρογόνα επηρεάζουν 
δυσμενώς τον μεταβολισμό των υδατανθράκων. 
Πράγματι, η βραχεία χορήγηση υψηλών δόσεων 
οιστρογόνων, που υπήρχαν παλαιότερα στα αντισυλ-
ληπτικά δισκία, έχει προκαλέσει διαταραγμένη ανοχή 
γλυκόζης.253,254 Γυναίκες με ιστορικό διαβήτη κύησης, 
με συγγενή διαβητικό πρώτου βαθμού, παχύσαρκες 
ή μεγαλύτερης ηλικίας βρίσκονταν σε υψηλότερο 
κίνδυνο εμφάνισης διαταραγμένης ανοχής γλυκόζης, 
η οποία συνήθως υποστρεφόνταν σε 6 μήνες περίπου 
από τη διακοπή των δισκίων.255 Φαίνεται ότι η χορή-
γηση υψηλών δόσεων οιστρογόνων καταστέλλει την 
πρώτη φάση της έκκρισης της ινσουλίνης και αυξάνει 
την ινσουλινοαντίσταση, ίσως μέσω αύξησης της δρα-
στικότητας των γλυκοκορτικοειδών.256

 Αντιθέτως, η μακρά χορήγηση χαμηλών δόσεων οι-
στρογόνων φαίνεται ότι επιδρά ευνοϊκά στην έκκριση 
της ινσουλίνης και στην ομοιόσταση της γλυκόζης. Η 
θεραπεία υποκατάστασης με χαμηλές δόσεις οιστρο-
γόνων μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών οδηγεί σε 
αύξηση της έκκρισης και της ηπατικής κάθαρσης της 
ινσουλίνης, καθώς ίσως και σε μείωση της ινσουλινο-
αντίστασης.256 Ο μηχανισμός της αυξημένης έκκρισης 

της ινσουλίνης είναι αδιευκρίνιστος. Ενοχοποιείται 
άμεση επίδραση των οιστρογόνων στο πάγκρεας257 
αλλά και έμμεση επίδραση τόσο μέσω ανταγωνισμού 
της δράσης της γλουκαγόνης258-260 όσο και μέσω υπο-
κλινικών αυξήσεων των επιπέδων των γλυκοκορτικοει-
δών261 και της αυξητικής ορμόνης.262

  Πράγματι, σε δύο τυχαιοποιημένες διπλές τυφλές 
μελέτες φάνηκε ότι η χορήγηση θεραπείας υπο-
κατάστασης σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, με 
συνδυασμό οιστρογόνου και προγεστερονοειδούς 
σε χαμηλές δόσεις, μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο 
εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη ύστερα από πέντε έτη 
παρακολούθησης. Συγκεκριμένα  στην Heart Estrogen 
Replacement Study ο κίνδυνος μειώθηκε κατά 35%263 
και στη Women’s Health Initiative Oestrogen plus 
Progesterone (O+P) trial κατά 21%.264 Επειδή η συγχο-
ρήγηση προγεστερονοειδούς στις παραπάνω μελέτες 
έθεσε την υποψία ότι μπορεί να μείωσε την ευνοϊκή 
επίδραση των οιστογόνων στη μείωση του κινδύνου 
εμφάνισης του ΣΔ, σχεδιάστηκε η μελέτη  Women’s 
Health Initiative Oestrogen trial, όπου ως θεραπεία 
υποκατάστασης στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 
χρησιμοποιήθηκε μόνο χαμηλή δόση οιστρογό-
νων. Ωστόσο τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης 
δεν επιβεβαίωσαν τις αρχικές προβλέψεις, γιατί αν 
και ο κίνδυνος εμφάνισης διαβήτη μειώθηκε κατά 
12%, η μείωση αυτή δεν ήταν στατιστικά σημαντική 
(p=0,072).265

 Τέλος, τα νεότερα αντισυλληπτικά δισκία, που 
περιέχουν μικρότερες ποσότητες οιστρογόνων και 
προγεστερονοειδούς σε σχέση με τα παλαιότερα, 
φαίνεται ότι επηρεάζουν ελάχιστα τον μεταβολισμό 
των υδατανθράκων των μη διαβητικών γυναικών.266 
Ελάχιστη φαίνεται να είναι και η επίδρασή τους σε 
διαβητικές γυναίκες, στις οποίες όμως καλό είναι να 
γίνεται τακτικός έλεγχος του σακχάρου.267

Προγεστερονοειδή

Τα προγεστερονοειδή έχουν την τάση να προκαλούν 
αντίσταση στην ινσουλίνη που είναι ανάλογη του 
τύπου του σκεύασματος. Έτσι, μπορεί να προκαλέ-
σουν διαταραγμένη ανοχή γλυκόζης ιδίως σε γυναίκες 
υψηλού κινδύνου όπως γυναίκες με ιστορικό διαβήτη 
κύησης ή συνδρόμου πολυκυστικών ωοθηκών. Η χο-
ρήγηση ενέσιμης μεδροξυπρογεστερόνης σε γυναίκες 
της φυλής Navaho, που είναι ομάδα πολύ υψηλού 
κινδύνου, διπλασίασε τον κίνδυνο εμφάνισης διαβή-
τη. Οι γυναίκες αυτές αύξησαν επίσης το σωματικό 
τους βάρος κατά 3 Kg περίπου κατά τη διάρκεια του 
πρώτου έτους χορήγησης, αλλά ο αυξημένος κίνδυνος 
παρέμεινε ανεξαρτήτως των μεταβολών του δείκτη 
μάζας σώματος.268
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6.4  
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ, ψΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ζΩΗΣ
Γ. Πήτα, Κ. Μάλλιου και Γ. Τζήμου

Οι χρόνιες παθήσεις αποτελούν ένα ιδιαίτερα ψυχοπιε-
στικό γεγονός, το οποίο μπορεί να προκαλέσει έντονα 
αρνητικά συναισθήματα στον πάσχοντα, έτσι ώστε να 
καταστεί συχνά ανίκανος να χειριστεί την κατάστασή 
του. Η αδυναμία του ατόμου να αντιμετωπίσει τις δυ-
σκολίες του ΣΔ επηρεάζει την ποιότητα της ζωής του. 
Συχνά δημιουργούνται στον πάσχοντα συναισθήματα 
άρνησης («Δεν το πιστεύω πως αυτό συμβαίνει σε 
μένα»), θυμού («Γιατί εγώ;»), αγανάκτησης, απογοήτευ-
σης, κατάθλιψης («Νιώθω λυπημένος και αβοήθητος»), 
ενοχής («Πρέπει να έκανα κάτι λάθος»), αβοηθησίας 
(«Δεν μπορώ να χειριστώ την κατάσταση») και χαμη-
λής αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης («Κάτι δεν 
πάει καλά μ’ εμένα»).1-3 Αυτό ισχύει σε μεγάλο βαθ-
μό στην περίπτωση του σακχαρώδη διαβήτη, διότι 
απαιτείται συνεχής και δια βίου προσπάθεια για την 
καλή ρύθμισή του. Ειδικότερα, σχετικά με την «άρνη-
ση», όταν ο διαβήτης εμφανίζεται σε νεαρή ηλικία, 
(κατά τη διάρκεια της οποίας το άτομο νιώθει γεμάτο 
ενέργεια, δύναμη και ζωτικότητα), οι νεαροί διαβητικοί 
δεν αποδέχονται τη σοβαρότητα της πάθησής τους, με 
αποτέλεσμα να μην ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των 
γιατρών.4-6

Η παθητικότητα, η ανωριμότητα και η αδυναμία 
αποδοχής της πάθησης είναι μερικές από τις αντιδρά-
σεις ατόμων που πάσχουν από διαβήτη και που επη-
ρεάζουν δυσμενώς τη ρύθμιση του ΣΔ και τελικά την 
πορεία της υγείας του ασθενούς.7 Ακόμη, η ανακοίνω-
ση στον ασθενή από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, 
ότι πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη, ενδέχεται να 
προκαλέσει άσχημα συναισθήματα, όπως αυτό του 
μίσους, της απελπισίας και του φόβου. Ειδικοί στον 
χώρο της ψυχικής υγείας υποστηρίζουν ότι άτομα που 
πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη χαρακτηρίζονται 

από τον «φόβο της ιδιαιτερότητας». Με άλλα λόγια, 
όσοι υποφέρουν από τη νόσο αυτή, διακατέχονται 
από τον φόβο μήπως στιγματιστούν. Επίσης, όσοι πά-
σχουν από διαβήτη αισθάνονται, μερικές φορές, τόση 
θλίψη και απογοήτευση, που μοιάζουν να πενθούν για 
την ξέγνοιαστη ζωή που ζούσαν, πριν από την έναρξη 
της νόσου.8,9

Είναι αλήθεια ότι τα διαβητικά άτομα ταλαιπω-
ρούνται από συνεχείς εξετάσεις αίματος, ιατρική 
περίθαλψη, καθημερινή λήψη φαρμάκων καθώς και  
«άσκηση θέλησης» από το ιδιαίτερο διαιτολόγιο που 
εφαρμόζουν. Τίποτα, ωστόσο, δεν μπορεί να τους στε-
ρήσει πολλές από τις χαρές της ζωής τους, τις οποίες 
απολάμβαναν και πριν από την εμφάνιση της νόσου, 
παρά μονάχα ο αρνητισμός, η παραίτηση και η τυφλή 
«υποταγή» στην πάθησή τους.10-14

Όλα τα παραπάνω αποτελούν φυσιολογικές συναι-
σθηματικές αντιδράσεις και λαμβάνουν χώρα κατά 
τη διάρκεια της προσαρμογής του ατόμου στη νέα 
πραγματικότητα. Με την αποδοχή του προβλήματος 
το άτομο συνειδητοποιεί σταδιακά το παράλογο των 
σκέψεών του, κάνει ρεαλιστικές σκέψεις γύρω από την 
ασθένεια και τον χειρισμό της κατάστασης και αναλαμ-
βάνει την ευθύνη του εαυτού του, ώστε να διατηρήσει 
την υγεία του, προσέχοντας συστηματικά τον τρόπο 
ζωής του, χωρίς ακρότητες και υπερβολική αυστηρό-
τητα αλλά και χωρίς απερισκεψίες.15,16 Ωστόσο, είναι 
αξιοσημείωτο ότι ακόμη και μετά τη «αποδοχή του 
προβλήματος» από τον πάσχοντα και την ρεαλιστική 
αντιμετώπιση της πραγματικότητας, τα γκρίζα συναι-
σθήματα δεν φεύγουν ποτέ εντελώς. Επομένως είναι 
πολύ σημαντικό να γνωρίζει κανείς πώς να τα χειρί-
ζεται. Η συναισθηματική πλευρά του διαβήτη πρέπει 
να λαμβάνεται εξίσου σοβαρά υπόψη τόσο από τους 
ανθρώπους του περιβάλλοντος του ασθενούς όσο και 
από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο έρχε-
ται συστηματικά σε επαφή με τον τελευταίο.16,17

Σήμερα είναι ευρέως γνωστό ότι ο διαβήτης μπορεί 
να προκαλέσει πολλά και ποικίλα σωματικά συμπτώ-
ματα. Όμως, εκείνο που συνήθως αγνοείται, είναι πόσο 
καθοριστική σημασία έχει η προσωπικότητα και οι 
συναισθηματικές αντιδράσεις του διαβητικού ατόμου 
και πώς οι αντιδράσεις αυτές μπορούν να επηρεάσουν 
την πορεία της νόσου. Άλλωστε, σύμφωνα με τον 
Πρωταγόρα, «Μέτρο και κριτήριο όλων των πραγμάτων 
είναι ο κάθε άνθρωπος χωριστά. Το ίδιο πράγμα φαίνεται 
διαφορετικό σε σένα, απ’ ό,τι φαίνεται σε μένα». Αυτό 
σημαίνει ότι «Δεν υπάρχουν ασθένειες, αλλά ασθενείς» 
και πιο συγκεκριμένα ότι ο καθένας μας χωριστά αντι-
δρά στην αρρώστια βιολογικά και συναισθηματικά με 
τον δικό του τρόπο.18-22

Η υγεία και η ευεξία, που αποτελούν ταυτόχρονα τις 
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θετικές παραμέτρους της ποιότητας ζωής ενός ατό-
μου, είναι έννοιες πολυδιάστατες και καλύπτουν ευρύ 
φάσμα σωματικών και ψυχολογικών χαρακτηριστικών, 
τα οποία καθιστούν το άτομο ικανό να λειτουργεί και 
να αντλεί ικανοποίηση από τη δραστηριότητά του. Η 
μελέτη της ποιότητας ζωής των ατόμων που πάσχουν 
από χρόνιες ασθένειες, όπως είναι ο σακχαρώδης 
διαβήτης, αποτελεί ένα σημαντικό κλινικό ζήτημα και, 
ταυτόχρονα, συμβάλλει προς την καλύτερη αντιμετώ-
πιση της πάθησης και των συνεπειών της, τόσο για το 
άτομο όσο και για το περιβάλλον του.13,15,23 Η συμβολή 
της επιστήμης της ψυχολογίας αφορά στη διατήρηση, 
ενίσχυση και προαγωγή της υγείας, στη θεραπεία αλλά 
και στην πρόληψη της ασθένειας και στην αναγνώριση 
των παραγόντων εκείνων οι οποίοι συνδέονται αιτιο-
λογικά και διαγνωστικά με τις καταστάσεις της υγείας 
και ασθένειας (ατομικοί, περιβαλλοντικοί παράγοντες, 
κ.λπ.). Η αναγνώριση ότι ψυχολογικοί παράγοντες επη-
ρεάζουν την εμφάνιση αλλά και την εξέλιξη πολλών 
ασθενειών έχει θεμελιώδη σημασία για την πρόοδο 
της επιστήμης και προσφέρει πολλά οφέλη στον τομέα 
της πρόληψης αλλά και αποκατάστασης.24 Η θεώρηση 
του ατόμου ως μιας ολότητας, με μια ισορροπία ανά-
μεσα στα βιοψυχοκοινωνικά και οργανικά μέρη του, 
οδηγεί στην ανακάλυψη των βαθύτερων σχέσεων που 
τα συνδέουν και στη διαπίστωση πως η παρέμβαση σε 
ένα τμήμα του συστήματος «ασθενής – περιβάλλον» 
έχει παράλληλα επιδράσεις και στο άλλο.13,24,25

Η χρονιότητα της νόσου αποτελεί έναν από τους 
κυριότερους επιβαρυντικούς παράγοντες. Ακριβώς 
αυτή η χρονιότητα είναι που  καταβάλλει το άτομο, 
εξασθενεί τις δυνάμεις του και μειώνει τις ψυχικές 
αντοχές του.  Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία δυ-
σμενών επιπτώσεων όχι μόνο στην υγεία αλλά και στις 
προσπάθειές του για συμμόρφωση στις θεραπευτικές 
οδηγίες. Η χρονιότητα της ασθένειας και οι ενδεχόμε-
νες επιπλοκές της δημιουργούν συχνά προβλήματα 
στην ποιότητα ζωής ενός διαβητικού ατόμου, προβλή-
ματα που ενέχουν συγχρόνως μια αντικειμενική και 
μια υποκειμενική διάσταση, γεγονός που καταδεικνύει 
την πολύπλευρη σημασία της «ποιότητα ζωής».20

Η ποιότητα ζωής είναι έννοια που αναφέρεται στη 
συνολική κατάσταση υγείας του ατόμου, την προ-
σωπική και κοινωνική ευημερία του, καθώς και στην 
ικανοποίησή του από τη ζωή. Επομένως, κριτήρια 
αντικειμενικά (δείκτες σωματικής υγείας και λειτουρ-
γικότητας), αλλά και υποκειμενικά (ψυχολογικές και 
περιβαλλοντικές παράμετροι) χαρακτηρίζουν την 
ποιότητα ζωής κάθε ατόμου.13,21,22 Σύμφωνα με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας «ως ποιότητα ζωής ορί-
ζεται η υποκειμενική αντίληψη που έχουν οι άνθρω-
ποι για τη θέση τους στη ζωή, μέσα στο πλαίσιο των 

πολιτισμικών χαρακτηριστικών και του συστήματος 
αξιών της κοινωνίας στην οποία ζουν και σε συνάρ-
τηση με τους προσωπικούς στόχους, τις προσδοκίες, 
τα πρότυπα και τις ανησυχίες τους» (WHO,1995). Ο 
συγκεκριμένος ορισμός τονίζει τον πολυδιάστατο 
χαρακτήρα της ποιότητας ζωής, δίνοντας μεγαλύτε-
ρο βάρος στον υποκειμενικό παράγοντα, εισάγοντας 
ταυτόχρονα την πολιτισμική διάσταση,26,27 η οποία 
τροποποιεί τις ατομικές αντιδράσεις στην αρρώστια. Η 
έννοια της ποιότητας ζωής σχετίζεται επίσης στενά με 
τον ορισμό της υγείας (WHO, 1952) και χαρακτηρίζεται 
«ως μία κατάσταση πλήρους φυσικής, πνευματικής και 
κοινωνικής ευεξίας και όχι απλά η απουσία ασθένειας 
και αναπηρίας». Ιδιαίτερα για τα άτομα με σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου 1, έχουν σημασία η επίτευξη άριστου 
ελέγχου του διαβήτη και η ικανότητά τους να αντιμε-
τωπίζουν μαζί με τον γιατρό τους τις απαιτήσεις της 
πάθησής τους. Η καλή προσαρμογή στην προγραμμα-
τισμένη καθημερινή ζωή, όπως καθορίζεται από τον 
ιατρό, η ψύχραιμη αντιμετώπιση όλων των συμπτω-
μάτων και των ενδεχόμενων επιπλοκών, η συνεχής 
ενημέρωση για τις νέες επιστημονικές εξελίξεις σε 
συνδυασμό με τη βιωματική εμπειρία αποτελούν 
τους κύριους παράγοντες για μια καλή ποιότητα ζωής 
και προσωπική ευημερία του ατόμου που ζει με τον 
διαβήτη.13,16,28

Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο είναι πιθανό να δημι-
ουργούνται ποικίλες αντιλήψεις και συναισθηματικές 
αντιδράσεις στα άτομα με διαβήτη, ως απόρροια του 
άγχους και της ανησυχίας τους για την επικείμενη 
«επίδραση» της ασθένειας στην καθημερινότητα και 
την ποιότητα της ζωής τους. Σύμφωνα με τη διεθνή 
βιβλιογραφία, ορισμένοι από τους σημαντικότερους 
παράγοντες που δρουν επιβαρυντικά στην ποιότητα 
ζωής των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και 
2, είναι οι εξής:13

Αρνητικές αντιλήψεις και συναισθηματικές αντιδράσεις 
απέναντι στην πάθηση. Οι απόψεις ενός διαβητικού 
ατόμου αναφορικά με την πάθησή του είναι συχνά 
τόσο ισχυρές για την ιδιοσυγκρασία του, ώστε να 
αλληλεπιδρούν ακόμη και με το είδος ή την ποιότητα 
των μεταβολικών διαταραχών. Σκέψεις και συναι-
σθήματα με αρνητικό φορτίο για την ασθένεια μπο-
ρούν να οδηγήσουν σε μια κατάσταση σύγχυσης και 
άγχους. Επομένως, μια θετική στάση ζωής απέναντι 
στο πρόβλημα θα μπορούσε να έχει ως στόχο έναν 
καθημερινό έλεγχο με στόχο την καλή ρύθμιση.13,16

Στρες. Η αρνητική συναισθηματική διάθεση που 
προξενεί ο διαβήτης στον πάσχοντα, σε συνδυασμό με 
τον παράγοντα της χρονιότητας του νοσήματος, των 
κινδύνων που επαπειλούνται και της δυσκολίας που 
ενέχει η αυτορρύθμιση της γλυκαιμίας, δημιουργεί 
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παρατεταμένο στρες και κατ’ επέκταση μεγάλη ψυ-
χολογική επιβάρυνση. Αποτέλεσμα της επιβάρυνσης 
αυτής είναι ο συνεχής επηρεασμός της ποιότητας της 
ζωής τους.13,29

Κατάθλιψη. Ο σακχαρώδης διαβήτης προκαλεί συχνά 
κατάθλιψη, καθώς δημιουργεί μεγάλο ψυχοκοινωνικό 
άγχος στο διαβητικό άτομο. Το άγχος αυτό σχετίζεται 
με την ανάγκη για συνεχή αυτοέλεγχο του ΣΔ και αντι-
μετώπιση των επιπλοκών του,30 τις απαιτήσεις για συμ-
μόρφωση στις οδηγίες των γιατρών και την τήρηση 
του διαιτολογίου, αλλά και τις συνέπειες όλων αυτών 
στις κοινωνικές σχέσεις και επαγγελματικές δραστη-
ριότητες, κ.ο.κ.,28 όπως και την επίδραση του διαβήτη 
στην ικανοποίηση από τη ζωή, την αυτοεικόνα και το 
ηθικό του ατόμου.13,17,30,31α

Σκορ κατάθλιψης. Μελέτη σε Έλληνες διαβητικούς 
δεν έδειξε αυξημένο βαθμό (σκορ) κατάθλιψης παρά 
μόνο αν έπασχαν από σοβαρές χρόνιες επιπλοκές.31β   
Ο μεσογειακός χαρακτήρας των Ελλήνων ίσως δρα 
προστατευτικά στην εμφάνιση κατάθλιψης σε αντί-
θεση με άλλους λαούς στους οποίους τα διαβητικά 
άτομα έχουν αυξημένο βαθμό κατάθλιψης.

Αντιλήψεις, πεποιθήσεις και στάσεις γύρω από θέματα 
της υγείας. Οι «νεότεροι» ασθενείς, είτε πληροφο-
ρούμενοι για πρώτη φορά τη διάγνωση της πάθησής 
τους είτε διανύοντας ακόμη το στάδιο της αποδοχής 
και προσαρμογής τους στη νέα πραγματικότητα, 
βιώνουν συχνά δυσάρεστα και έντονα συναισθήμα-
τα, όπως είναι η υπερβολική ανησυχία και το άγχος, 
που συνοδεύονται από φόβο, αίσθημα αβοηθησίας, 
αποδιοργάνωση και -κάποιες φορές- κρίσεις πανι-
κού.7,13 Οι «παλαιότεροι» ασθενείς, οι οποίοι έχουν 
ήδη προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες της ζωής τους, 
εκφράζουν συχνότερα ανησυχίες σχετικά με την 
αναγκαστική συμμόρφωση στη θεραπεία, την ανάγκη 
να υιοθετήσουν ένα πειθαρχημένο και αυστηρό ίσως 
πρότυπο συμπεριφοράς για τον καλύτερο δυνατό 
έλεγχο του διαβήτη, καθώς και την προσκόλλησή τους 
σε έναν ψυχαναγκαστικό -ορισμένες φορές- τρόπο 
σκέψης που προκαλεί επιπρόσθετη δυσφορία.13,32,33 Η 
βασική ψυχοσύνθεση του ατόμου επιδρά φυσικά στον 
τρόπο που αντιμετωπίζει το στρες του σακχαρώδη 
διαβήτη. Άλλα άτομα είναι εξαρχής πιο ψύχραιμα και 
εφαρμόζουν τις ιατρικές οδηγίες χωρίς ιδιαίτερο άγχος 
και άλλα είναι δύσκολο να προσαρμοστούν και είτε 
εμφανίζουν καταθλιπτικά στοιχεία είτε επαναστατούν 
στους περιορισμούς και τις ιατρικές εντολές, συμπε-
ριφερόμενα σαν να μην υπάρχει ανάγκη εφαρμογής 
θεραπείας. Η υπερπροστασία των γονέων συχνά 
προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις στη διαμόρφωση 
του χαρακτήρα των παιδιών τους, τα οποία γίνονται 
είτε πολύ εξαρτώμενα από τους γονείς είτε σε κάποια 

φάση, από αντίδραση, επαναστατούν, βλάπτοντας 
τελικά τον εαυτό τους.13,15

Διατροφικές συνήθειες. Οι διατροφικές συνήθειες 
των ατόμων με διαβήτη ασκούν σαφέστατα σημα-
ντικές επιδράσεις τόσο στη βιολογική όσο και στην 
ψυχολογική λειτουργικότητά τους. Συμβάλλουν στην 
κλινική ρύθμιση του διαβήτη μέσω της διατήρησης 
των επιπέδων γλυκόζης  στο αίμα σε ανεκτά (αποδε-
κτά) επίπεδα, διαμορφώνουν μια ρεαλιστική εικόνα 
σώματος για το άτομο (με τις ανάλογες, βέβαια, ψυ-
χολογικές προεκτάσεις για την εικόνα εαυτού), καθώς 
και ενισχύουν το προσωπικό αίσθημα ευθύνης για 
την πορεία της νόσου και τη γενικότερη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής.13,34-37

Συμπερασματικά, αξίζει να τονιστεί  η επίδραση 
που ασκεί η ίδια η εμπειρία του σακχαρώδη διαβήτη 
(και του τρόπου που το άτομο τη βιώνει στο σύνολό 
της) στην αντίδραση του ατόμου σε αυτήν. Η γνωσι-
ακή αντίληψη της πάθησης είναι το ερέθισμα για την 
παραπάνω αντίδραση. Η διαδικασία με την οποία το 
άτομο βιώνει τα κλινικά συμπτώματα είναι σύνθετη και 
επηρεάζεται όχι μόνο από την οργανική κατάσταση 
αλλά και από τη συναισθηματική διάθεση, τη μάθηση, 
αλλά και από γνωσιακούς και κοινωνικούς παράγο-
ντες. Όμως, το άτομο δεν βιώνει μεμονωμένα τα συ-
μπτώματα της νόσου του˙ αντιθέτως, τα οργανώνει σε 
ένα σύνολο και τα ερμηνεύει σύμφωνα με ορισμένες 
ιδέες και αντιλήψεις (εικόνες) που έχει σχετικά με τις 
διάφορες ασθένειες.13,38-40

βιβλιογραφικη ανασκοπηση

Όπως έχει καταδειχθεί από αρκετές μελέτες, ο δια-
βήτης επηρεάζει ορισμένους τομείς της καθημερι-
νότητας του ατόμου, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα 
διαβητικά άτομα έχουν χαμηλότερη ποιότητα ζωής 
σε σχέση με εκείνη του γενικού πληθυσμού.41,42 Άλλες 
έρευνες, ωστόσο, καταδεικνύουν ότι οι διαβητικοί 
ασθενείς φανερώνουν εξίσου υψηλό επίπεδο ποιό-
τητας ζωής σε σύγκριση τόσο με ομάδες ατόμων που 
πάσχουν από άλλου είδους χρόνιες ασθένειες όσο 
και με άτομα που ανήκουν στον υγιή πληθυσμό. 10,42 
Κάποιοι ερευνητές αναφέρουν επιπροσθέτως πως η 
πλειονότητα των διαβητικών ασθενών βιώνουν υψηλά 
ποσοστά ευεξίας, ικανοποίησης και ευχαρίστησης. 43,44 
Συνεπώς, σύμφωνα με τα παραπάνω ευρήματα, αν η 
θεραπεία σε μια χρόνια ασθένεια είναι επαρκής και 
προσαρμοσμένη στις καθημερινές δραστηριότητες 
του ασθενούς, τότε η ποιότητα ζωής του τελευταίου 
δεν επηρεάζεται αρνητικά.

Οι Issa και Baiyewu45 σε μελέτη τους βρήκαν ότι η 
χαμηλή ποιότητα ζωής συνδέεται με κάποιες από τις 
σωματικές επιπτώσεις και επιπλοκές του διαβήτη, το 
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χαμηλό εισόδημα, το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο 
και τον ΣΔ τύπου 2. Οι αλλαγές που πρέπει να κάνει 
το άτομο στη ζωή του, για να προσαρμοστεί στον ΣΔ, 
συνάδουν με τον προσεκτικό σχεδιασμό της διατρο-
φής του, την κατά περίπτωση χρήση φαρμάκων και για 
όλους τους ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 και κάποιους 
ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, τη χρήση ινσουλίνης, 
καθώς και τη χρήση τεχνικών αυτο-παρακολούθησης 
των τιμών του σακχάρου του αίματος. Οι συγγραφείς 
επισημαίνουν ότι οι ασθενείς με ΣΔ επέλεγαν να μέ-
νουν μόνοι και να ζουν τη ζωή τους, χωρίς να απο-
κτήσουν παιδιά, συμμετείχαν σε λιγότερες κοινωνικές 
δραστηριότητες και ανέφεραν χαμηλή προσωπική 
ικανοποίηση σε σύγκριση με τον υγιή πληθυσμό. Οι 
γυναίκες φαίνεται να βιώνουν εντονότερα τις επιπτώ-
σεις του διαβήτη, όπως και περισσότερες ανησυχίες 
για τις επιπλοκές του και για την εμφάνιση υπογλυκαι-
μίας, απ’ ό,τι οι άνδρες.45   Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται 
ότι η πλειοψηφία των ασθενών με διαβήτη τύπου 1 και 
2 βιώνουν υψηλού επιπέδου ευημερία, ικανοποίηση 
και ευχαρίστηση, αν και υπήρχε μια μικρή μειοψηφία 
από αυτούς, οι οποίοι ανέφεραν πως κάποιες πλευρές 
της ζωής τους επηρεάζονταν αρνητικά από τον διαβή-
τη. Πάντως,  από τις έρευνες φαίνεται ότι ο ΣΔ τύπου 
1 έχει ισχυρότερη αρνητική επίδραση στη ζωή του 
ασθενούς απ’ ό,τι ο ΣΔ τύπου 2.11,45-48

Ο διαβήτης επηρεάζει την ποιότητα ζωής μέσω 
χρόνιων επιπλοκών, καθώς και της επιπλέον νοσηρό-
τητας που συνοδεύει αυτές τις επιπλοκές. Προσθέτει 
επιπλέον «φορτίο» (ψυχικό και σωματικό) στο ήδη 
υπάρχον λόγω της ασθένειας. Ο διαβήτης, ως πάθηση, 
βιώνεται με διαφορετικό τρόπο από τους ασθενείς ανά 
τον κόσμο. Σε μια ανασκόπησή49 στο «Quality of life 
and diabetes» σημειώνεται ότι υπάρχει σημαντική συ-
σχέτιση ανάμεσα στην ποιότητα ζωής και το κοινωνι-
κοοικονομικό επίπεδο στον γενικό πληθυσμό, ενώ δεν 
βρέθηκαν ανάλογες συσχετίσεις με τη φυλή και την 
εθνικότητα των ατόμων. Οι περισσότερες μελέτες δεί-
χνουν μια μέτριου βαθμού συσχέτιση της ποιότητας 
ζωής με τον ΣΔ, κυρίως του τύπου 2. Οι παράγοντες 
που ευθύνονται για τη χειρότερη έκβαση της ποιότη-
τας ζωής έχουν σχέση  με τις χρόνιες επιπλοκές, όπως 
η νόσος των στεφανιαίων αρτηριών και οι σοβαρές 
επιπλοκές μικροαγγειοπάθειας. Οι ασθενείς που δεν 
έχουν μικροαγγειακές επιπλοκές δεν βιώνουν τόσο 
σημαντική επίδραση στην ποιότητα ζωής της υγείας 
τους. Οι μικροαγγειακές επιπλοκές στις περισσότερες 
περιπτώσεις για πολλά χρόνια δεν έχουν αισθητά συ-
μπτώματα, κάτι που εξηγεί την αρχική έλλειψη επίδρα-
σης στην ποιότητα ζωής. Οι ψυχιατρικές διαταραχές, 
όπως η κατάθλιψη και το άγχος, φαίνεται ότι εμφανίζο-
νται αρκετά συχνά σε άτομα με ΣΔ, όπως και κάποιες 

μυοσκελετικές διαταραχές ή και ορισμένα προβλήμα-
τα στοματικής υγιεινής.50-54

Κατά τη σύγκριση των γενικών στρατηγικών αντιμε-
τώπισης του διαβήτη στη Νιγηρία με τις αντίστοιχες 
στρατηγικές στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης δεν 
βρέθηκαν διαφορές. Αυτό υπονοεί, ενδεχομένως, ότι 
η επίδραση του διαβήτη, και ιδιαίτερα του ΣΔ τύπου 
2, στη γενική υγεία είναι κατά πάσα πιθανότητα ίδια 
σε όλο τον κόσμο, σε σύγκριση με τον μη διαβητικό 
πληθυσμό.45 Τα αποτελέσματα μακρόχρονης έρευνας 
στην Ευρώπη έδειξαν ότι οι ασθενείς με ΣΔ τύπου 1 
εμφανίζουν χειρότερη αντίληψη της υγείας τους και 
της λειτουργικότητάς τους πιο νωρίς από άτομα της 
ίδιας ηλικίας του γενικού πληθυσμού.55

Η Diabetes Control and Complications Trial55 έδειξε 
ότι όσο πιο «επιθετική» είναι η θεραπεία τόσο περισ-
σότερο καθυστερεί η εμφάνιση και εξέλιξη μικροαγ-
γειακών επιπλοκών.56 Γι’ αυτό τον λόγο οι ασθενείς που 
δεν ελέγχονται με συντηρητικά θεραπευτικά μέσα 
ενδείκνυται να ακολουθούν σχήμα 4 ενέσεων ινσουλί-
νης ημερησίως ή να χρησιμοποιούν αντλία ινσουλίνης, 
συγχρόνως με τον τακτικό αυτοέλεγχο του σακχάρου 
τους. Οι Wändell, Brorsson και Aberg,57 καθώς και 
οι ερευνητές της  DCCT,55 μελέτησαν την επίδραση 
του διαβήτη τύπου 1 στην αντίληψη περί υγείας και 
λειτουργικότητας μέσα στον χρόνο. Καμία από τις 
δύο μελέτες δεν αναφέρει κάποια αλλαγή σε διάρκεια 
τριών και έξι ετών, αντιστοίχως. Η χειρότερη αντίληψη 
ζωής και λειτουργικότητας των ασθενών με διαβήτη 
τύπου 1, ενδεχομένως μπορεί να ερμηνευτεί από την 
εμφάνιση μικρο- ή μακροαγγειακών επιπλοκών.47,54,57-60

Η ποιότητα ζωής του διαβητικού επηρεάζεται από 
τον ίδιο το διαβήτη αλλά και από τις συνθήκες δι-
αβίωσης. Οι περισσότερες έρευνες61,62 για το θέμα 
αυτό έχουν εκπονηθεί σε ανεπτυγμένες χώρες, ενώ 
ανάλογες μελέτες σε αναπτυσσόμενες περιοχές είναι 
λιγοστές.63-65 Η αρνητική επίδραση των κοινωνικοοι-
κονομικών συνθηκών στην ποιότητα ζωής μπορεί να 
είναι ιδιαιτέρως ισχυρή όχι μόνο στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, όπου υπάρχουν συνθήκες φτώχειας, αλλά κυρί-
ως σε πληθυσμούς προσφύγων.65 Σε έρευνα που έγινε 
στους προσφυγικούς καταυλισμούς της Γάζας κατα-
δείχθηκε ότι η ποιότητα ζωής ήταν ακόμη πιο πτωχή 
σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας. Ακόμη, συνθήκες 
διαβίωσης στο προσφυγικό στρατόπεδο φάνηκε ότι 
είχαν μεγαλύτερη επίδραση στην ποιότητα ζωής των 
γυναικών, ενώ η φτώχεια βρέθηκε ότι έπαιζε σημα-
ντικό ρόλο στην κακή ποιότητα ζωής, κυρίως στις 
νεότερες ηλικίες.65

Σε μια άλλη έρευνα66 χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα 
από ένα διαπολιτισμικό δείγμα 21.620 Σουηδών και 
2.072 «ξένων-Σουηδών» (γεννημένων εκτός Σουηδί-
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ας), προκειμένου να διερευνηθεί η σχέση ανάμεσα στο 
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, τη γενέτειρα (ως δείκτη 
για εμπειρίες μετανάστευσης), την αυτο-αναφερόμενη 
κατάσταση υγείας και τον διαβήτη. Η έρευνα κατέληξε 
να συμπεριλάβει 446 Σουηδούς και 31 «ξένους» (ως 
προς τη γενέτειρά τους), που ήταν όλοι ασθενείς με 
διαβήτη. Αφού ελήφθησαν υπόψη η ηλικία, το φύλο 
των συμμετεχόντων, η ύπαρξη ή απουσία κυκλοφορι-
κής νόσου, το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο (εκπαί-
δευση, ιδιοκτησία αυτοκινήτου), το κοινωνικό δίκτυο, 
η σωματική δραστηριότητα, το κάπνισμα και ο δείκτης 
μάζας σώματος, στα διαβητικά άτομα βρέθηκε κατά 
3,7 φορές μεγαλύτερος κίνδυνος κακής υγείας απ’ ό,τι 
στα άτομα χωρίς διαβήτη. Ο ίδιος κίνδυνος ίσχυσε και 
για τους «ξένους».66

Ένα άλλο θέμα που έχει διερευνηθεί σχετικά πε-
ριορισμένα55,67,68 είναι σχετικό με τα έλκη στα πόδια 
ή αλλιώς το «διαβητικό πόδι», που είναι μία από τις 
συνήθεις επιπλοκές της νόσου. Η παρουσία ενεργών 
ελκών προκαλεί σημαντικό άγχος στους ασθενείς, 
λόγω της πιθανότητας για ακρωτηριασμό. Πέρα από 
το ψυχικό τραύμα που προκαλείται από τον ίδιο τον 
ακρωτηριασμό, η παρεπόμενη αναπηρία εξαναγκάζει 
τους ασθενείς και τις οικογένειές τους σε αλλαγές, οι 
οποίες αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης και κυρίως 
στέγασης. Οι Tennvall και Apelquist67 μελέτησαν δια-
χρονικά την ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία 
σε ασθενείς με διαβήτη είτε που είχαν ενεργά έλκη 
στα πόδια είτε  θεραπευμένα έλκη, ή είχαν υποστεί 
μικρό ή μεγάλο ακρωτηριασμό. Οι ασθενείς με ενεργά 
έλκη φάνηκε ότι είχαν χαμηλότερη ποιότητα ζωής από 
τους θεραπευμένους από τα έλκη χωρίς να απαιτη-
θεί ακρωτηριασμός. Οι διαβητικοί που είχαν υποστεί 
μεγάλο ακρωτηριασμό είχαν χαμηλότερη βαθμολογία 
ως προς την ποιότητα ζωής τους. Σημειωτέον, ότι η 
βαθμολογία τους ήταν πιο χαμηλή σε σχέση με αυτήν 
από άλλες επιπλοκές του διαβήτη, ενώ εμφανιζόταν 
υψηλότερη, όταν οι ασθενείς ζούσαν μαζί με υγιή 
σύντροφο. Οι ασθενείς με ενεργά έλκη αξιολογούσαν 
ως χειρότερη την ποιότητα ζωής τους, γεγονός που 
ισχύει, εν γένει, για άτομα με μεγάλο ακρωτηριασμό.67

Μια άλλη επιπλοκή του διαβήτη αποτελεί η νεφρο-
πάθεια, η οποία οδηγεί σε ορισμένες περιπτώσεις στην 
αιμοκάθαρση για την αντιμετώπισή της. Σε έρευνα68 
που έγινε σε ηλικιωμένους λευκούς και μαύρους που 
υποβάλλονταν σε χρόνια αιμοκάθαρση (>3,5 έτη), 
προέκυψε ότι οι λευκοί ηλικιωμένοι ασθενείς παρα-
πονούνταν περισσότερο για αίσθημα ναυτίας και 
κόπωσης, ενώ χρειάζονταν περισσότερο χρόνο για να 
συνέλθουν έπειτα από μια συνεδρία  αιμοκάθαρσης. 
Οι λευκοί φάνηκε, επίσης, ότι πιο συχνά θεωρούσαν 
πλέον παρεμβατική τη νεφρική ανεπάρκεια και αιμο-
κάθαρση για την υγεία και τις καθημερινές διατρο-

φικές τους συνήθειες, με αποτέλεσμα να αναφέρουν 
έλλειψη ικανοποίησης από την κατάσταση της υγείας 
τους και από τη ζωή τους γενικότερα. Αντίθετα, μολο-
νότι οι μαύροι ηλικιωμένοι ήταν πιο πιθανό να διαγνω-
στούν με διαβήτη πρωτογενώς και το εκπαιδευτικό 
τους επίπεδο ήταν χαμηλότερο από αυτό των λευκών, 
σύμφωνα με τις στατιστικά σημαντικές διαφορές που 
σχετίζονταν με την ποιότητα ζωής ανέφεραν καλύτερη 
ποιότητα ζωής από τους λευκούς.68

Οι ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 συνήθως αρχίζουν τη 
φαρμακευτική τους αγωγή με αντιδιαβητικά χάπια, 
ενώ η ινσουλίνη χορηγείται μόνο όταν ο ΣΔ δεν 
ελέγχεται ικανοποιητικά από τον συνδυασμό υγι-
εινοδιαιτητικών μέτρων και την από του στόματος 
αντιδιαβητική αγωγή. Η σύγχρονη τάση στη θεραπεία 
αυτού του τύπου διαβήτη συνιστά την πρώιμη έναρξη 
ινσουλινοθεραπείας.69 Αυτή η τάση έχει προκαλέσει 
σκέψεις κυρίως όσον αφορά στις αρνητικές επιδρά-
σεις της πρώιμης έναρξης αγωγής ινσουλίνης στην 
ποιότητα ζωής των διαβητικών.48 Η Canadian INSIGHT 
Study έδειξε ότι η χορήγηση ινσουλίνης από κοινού με 
την από στόματος αντιδιαβητική αγωγή βελτιώνει τον 
έλεγχο του σακχάρου των ασθενών και επιδρά θετικά 
στην ικανοποίηση από τη θεραπεία και στην ποιότητα 
ζωής των ασθενών.48

Ο πρωταρχικός στόχος μιας πολυεθνικής μελέτης70 
αποσκοπούσε στο να αξιολογήσει την επίδραση του 
διαβήτη και συνυπαρχουσών χρόνιων ιατρικών κατα-
στάσεων στον σωματικό, τον ψυχικό και τον κοινωνικό 
τομέα της ποιότητας ζωής. Οι ερευνητές ήθελαν να 
δουν άν η επίδραση των διαφόρων παραγόντων θα 
ήταν αθροιστική, συνεργική ή αφαιρετική. Από τα 
αποτελέσματα προέκυψε ότι τα άτομα με ΣΔ είχαν 
χαμηλότερη ποιότητα ζωής απ’ ό,τι τα υγιή. Η παρου-
σία άλλων χρόνιων νοσημάτων οδηγούσε σε ακόμη 
χαμηλότερη ποιότητα ζωής. Δηλαδή η επίδραση των 
άλλων χρόνιων νοσημάτων ήταν γενικά αθροιστική. 
Σημειώνεται, επίσης, ότι βρέθηκε πως είναι σημαντικό 
να αποτραπούν ή να αντιμετωπιστούν επιπλοκές του 
διαβήτη για να μη χειροτερέψει ακόμα περισσότερο 
η ποιότητα ζωής, αλλά και να αντιμετωπιστούν οι πα-
ράγοντες που μπορούν να συμβάλουν στην ποιότητα 
ζωής των ασθενών με διαβήτη.70

Οι Grigg, Thommasen, Tildesley και Michalos71 βρή-
καν ότι οι διαβητικοί ανέφεραν σημαντικά χειρότερη 
υγεία και χαμηλότερη ικανοποίηση από την υγεία τους 
σε σύγκριση με τους μη διαβητικούς. Όσοι διαβητικοί 
δεν ήταν συνεπείς ως προς τη φαρμακευτική τους 
αγωγή αξιολόγησαν την υγεία τους ως πιο κακή, σε 
σχέση με όσους συμμορφώνονταν στις οδηγίες του 
θεράποντος γιατρού. Τέλος, όσοι διαβητικοί έκαναν 
χρήση ινσουλίνης ανέφεραν λιγότερη ικανοποίηση 
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από την ποιότητα ζωής τους. Συμπερασματικά, οι 
διαβητικοί αντιλαμβάνονται ότι έχουν χειρότερη ποιό-
τητα ζωής από τους υπόλοιπους ανθρώπους, αλλά δεν 
είναι γενικά λιγότερο ικανοποιημένοι από τη ζωή τους. 
Αυτό πιθανώς εξηγεί το γιατί οι διαβητικοί δυσκολεύ-
ονται να προσαρμόσουν τη ζωή τους στην πάθηση 
και να υιοθετήσουν συμπεριφορές οι οποίες μπορούν 
να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους, όπως, για 
παράδειγμα, πρόγραμμα διατροφής, απώλεια βάρους, 
πρόγραμμα άσκησης ή λήψη φαρμάκων.64,72-76

Πλήθος κλινικών δοκιμών77-88 διερευνούν τις επιπτώ-
σεις του διαβήτη και της κατάθλιψης στην ποιότητα 
ζωής. Το 24% του διαβητικού πληθυσμού είχε κατάθλι-
ψη έναντι του 17% του υγιούς πληθυσμού. Η συνύ-
παρξη διαβήτη και κατάθλιψης φαίνεται ότι επηρέαζε 
κάθε πτυχή της ποιότητας ζωής, σε σύγκριση με τα 
διαβητικά άτομα που δεν είχαν κατάθλιψη. Επιπλέον, 
διερεύνηση μεταξύ του διαβητικού πληθυσμού με 
κατάθλιψη και του μη διαβητικού πληθυσμού με κατά-
θλιψη έδειξε σημαντικές επιδράσεις και για τους δύο 
πληθυσμούς στις σωματικές και ψυχικές παραμέτρους 
της ποιότητας ζωής, με βαρύνουσες συνέπειες στους 
διαβητικούς. Συμπερασματικά, η συνύπαρξη κατάθλι-
ψης με διαβήτη δημιουργεί σημαντικές επιπτώσεις 
στην ποιότητα ζωής.77

Ο ΣΔ είναι μια χρόνια πάθηση με σημαντική επίδρα-
ση στην ποιότητα ζωής των ασθενών, όπως φάνηκε 
από τα παραπάνω. Με την εμφάνιση του ΣΔ ο πάσχων 
επιφορτίζεται με μια σειρά «υποχρεώσεων», όπως, 
μεταξύ άλλων, να μετρά το σάκχαρό του πολλές φορές 
καθημερινά, να κάνει ενέσεις ινσουλίνης ή αντίστοιχα 
να παίρνει με συνέπεια τα φάρμακά του, να γυμνά-
ζεται, να προσέχει τη διατροφή του και να παρακο-
λουθείται κατά τακτά διαστήματα από ειδικό γιατρό. 
Η ζωή του διαταράσσεται και η ποιότητά της πολλές 
φορές χειροτερεύει. Οι επιπλοκές της νόσου παίζουν 
σημαντικό ρόλο στη χειροτέρευση της ποιότητας 
ζωής των διαβητικών.57 Οι κοινωνικοοικονομικές 
συνθήκες παίζουν, επίσης, σημαντικό ρόλο.47,65 Επίσης, 
η συνυπάρχουσα κατάθλιψη και το άγχος επηρεάζουν 
την ποιότητα ζωής των ασθενών.77

Προκειμένου ένα διαβητικό άτομο να διαχειριστεί το 
σημαντικό πρακτικό και ψυχικό «φορτίο»,  προσπαθεί 
να διαμορφώσει συγκεκριμένα γνωσιακά σχήματα 
αναφορικά με την πάθησή του, στοχεύοντας στην 
ελάττωση της αίσθησης του συγκεκριμένου φορτίου 
και την παράλληλη βελτίωση της συνολικής ποιότητας 
ζωής και της βέλτιστης καθημερινής λειτουργικότητάς 
του.89 Οι γνωσιακές αναπαραστάσεις κάθε ατόμου 
για την πάθησή του μπορούν να προβλέψουν σε 
σημαντικό βαθμό την ποιότητα της ζωής του, καθώς 
και την αντίστοιχη συμπεριφορά και στάση που θα 

διαμορφώσει το ίδιο ως προς αυτήν. Γι’ αυτό τον λόγο, 
θεωρείται απαραίτητο, στο πλαίσιο της θεραπευτικής 
διαδικασίας, να περιλαμβάνεται η διδασκαλία τέτοιων 
γνωσιακών σχημάτων ή/και ψυχοθεραπευτικών τεχνι-
κών και συμβουλευτικής.89

Η αίσθηση που έχουν οι διαβητικοί για το ισόβιο 
θεραπευτικό τους πρόγραμμα, και την πάθησή τους 
συμβάλλει καταλυτικά στην ποιότητα της ζωής τους. 
Για παράδειγμα, άν ένας διαβητικός αντιλαμβάνεται τη 
θεραπευτική του αγωγή ως «ένα βαρύ φορτίο», τότε, 
όσο πιστά και αν την ακολουθεί, η άποψή του για την 
ποιότητα της ζωής του όχι απλά δεν θα βελτιώνεται, 
αλλά αντιθέτως θα μειώνεται. Επομένως, γίνεται κατα-
νοητό το γιατί, πολλές φορές, οι άνθρωποι δεν έχουν 
διάθεση να επιλέξουν μια πειθαρχική συμπεριφορά 
χάριν της υγείας τους (λ.χ. σωστό διαιτολόγιο). Αυτό 
εξηγεί και το γεγονός ότι, ενώ η σωστή θεραπευτική 
αντιμετώπιση, μπορεί να συμβάλει στην καλή ρύθμιση 
του διαβήτη, οι ασθενείς δεν διακρίνουν κάποια σχέση 
μεταξύ του γλυκαιμικού ελέγχου και της ποιότητας 
ζωής τους, διότι τα κλινικά οφέλη από την αυτο-διαχεί-
ριση του διαβήτη είναι συνήθως μακροπρόθεσμα και 
μη άμεσα αντιληπτά από τους ίδιους.9

Από μελέτες προκύπτει σημαντική συσχέτιση  
ανάμεσα στις τιμές της  γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαι-
ρίνης και στις παραμέτρους που ελέγχουν τον βαθμό 
ικανοποίησης και τον αντίκτυπο του διαβήτη.78, 90 
Ωστόσο, άλλες έρευνες δεν έδειξαν συσχέτιση μεταξύ 
των παραμέτρων της ποιότητας ζωής και των τιμών 
γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης.2,9 Παρότι η σωστή 
ατομική φροντίδα του διαβήτη βελτιώνει τον γλυκαι-
μικό έλεγχο,5,37,91 αυτό ενδέχεται να επιφέρει δυσμενή 
ψυχολογικά αποτελέσματα στην καθημερινή ζωή του 
ατόμου. Ο αυστηρά δομημένος και προγραμματισμέ-
νος τρόπος ζωής δημιουργεί άγχος σε πολλά διαβητι-
κά άτομα.58,92 Από κάποιες μελέτες έχει αποδειχθεί ότι 
ο καλός γλυκαιμικός έλεγχος, ο οποίος προϋποθέτει 
συμμόρφωση στους περιορισμούς του θεραπευτικού 
σχήματος, σχετίζεται με μία περισσότερο αρνητική 
στάση απέναντι στην πάθηση,1,93 με χαμηλότερη 
ποιότητα ζωής και ευεξίας94,95 και με δυσκολίες στην 
κοινωνική ενσωμάτωση και τις κοινωνικές δραστηριό-
τητες.96

To άτομο με διαβήτη αναγκάζεται να βρίσκεται σε 
συνεχή εγρήγορση και δραστηριοποίηση, καθώς θα 
πρέπει να επισκέπτεται συχνά τις υπηρεσίες φροντί-
δας υγείας, να προβαίνει σε τακτικό ιατρικό έλεγχο και 
εξετάσεις, να είναι σε θέση να εντοπίζει πρώιμες εν-
δείξεις επιπλοκών και να προλαβαίνει την εκδήλωση ή 
επιδείνωσή τους. Από μελέτες φαίνεται ότι η διάρκεια 
της πάθησης δεν σχετίζεται με την ποιότητα ζωής.2,10,97 
Επίσης, αναμένεται να υπάρχει σημαντική συσχέτιση 
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του δείκτη μάζας σώματος με την ποιότητα ζωής των 
διαβητικών ανθρώπων. Τέλος, ο γυναικείος πληθυ-
σμός εμφανίζεται πιο ευεπίφορος σε ψυχική επιβάρυν-
ση συγκρινόμενος με τον αντρικό.10,11,93,98

Συμπερασματα

Η ποιότητα ζωής και η καθημερινότητα των ατόμων 
με σακχαρώδη διαβήτη καθορίζεται από ποικίλους 
παράγοντες. Υπάρχει ανάγκη για διεξοδικότερη με-
λέτη των ψυχολογικών παραγόντων, όπως επίσης και 
των αντιλήψεων που διαμορφώνουν τα άτομα γύρω 
από την πάθησή τους, καθώς αποδεικνύεται ότι οι 
παράγοντες αυτοί διαδραματίζουν εξίσου σημαντικό, 
ίσως και μεγαλύτερο ρόλο στην ποιότητα ζωής και την 
καθημερινή λειτουργικότητα. Όσοι διαβητικοί έχουν 
υψηλότερο επίπεδο ποιότητας ζωής φαίνεται να είναι 
καλύτερα εφοδιασμένοι σωματικά και ψυχικά, ώστε να 
αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που ενέχει ο καθημερι-
νός έλεγχος του διαβήτη τους. Παράλληλα, η καλύτε-
ρη ποιότητα ζωής των διαβητικών ατόμων μπορεί να 
συμβάλει καθοριστικά στη διευκόλυνση του καλύτε-
ρου έλεγχου, μέσω της βελτιωμένης αυτο-φροντίδας, 
ως μέρους μιας γενικότερα θετικής στάσης απέναντι 
στην πάθηση και της αντίληψης του ΣΔ όχι πλέον ως 
ασθένειας, αλλά ως τρόπου ζωής. Αν το άτομο απο-
δεχθεί την πραγματικότητα του υφιστάμενου ΣΔ και 
θεωρήσει την νόσο του ως «τρόπο ζωής» μπορεί να 
έχει μια φυσιολογική ζωή και ψυχολογική ισορροπία, 
καθώς και να ζει επιδιώκοντας να εκπληρωθούν οι 
προσωπικές προσδοκίες του.
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7.1 
ΥπεργλΥκαιμικeς καταςτaςεις 
Δ. καραμήτσος

 Διαβητική κετοξέωση
H διαβητική κετοξέωση (ΔKO) αποτελεί την τελική έκ-
φραση του πλήρως αποδιοργανωμένου μεταβολισμού 
που δημιουργείται σε συνθήκες μεγάλης έλλειψης 
ινσουλίνης και υπερέκκρισης των ανταγωνιστικών της 
ορμονών. Eξακολουθεί να αποτελεί αιτία θανάτου των 
διαβητικών ασθενών παρά τις προόδους που έγιναν 
στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας της και την κα-
λύτερη αντιμετώπισή της.1-8

Eπιδημιολογία

H συχνότητα της ΔKO δυστυχώς δεν έχει μειωθεί ιδι-
αιτέρως και η θνητότητά της παραμένει σημαντική, 
ακόμη και στα εξειδικευμένα κέντρα, και ποικίλλει 
στις διάφορες μελέτες. Η ΔΚΟ ευθύνεται για 1,6% των 
νοσοκομειακών ημερών νοσηλείας2 των διαβητικών 
ασθενών και 20% των περιπτώσεων αυτών αναφέρε-
ται σε πρωτοδιαγνωσθέντες ασθενείς.3 Oι υπόλοιπες 
περιπτώσεις ΔKO θα μπορούσαν, κατά το πλείστον, 
να είχαν προληφθεί με την καλύτερη εκπαίδευση των 
ασθενών, των επαγγελματιών υγείας και γενικώς του 
κοινωνικού συνόλου. 

Σε εργασία που έγινε στη Δανία, τα αντίστοιχα ποσο-
στά πρωτοεμφανιζόμενου διαβήτη με ΔKO αφορούσε 
σε ποσοστό 48% άνδρες και 30% γυναίκες.4

Στις HΠA αναφέρεται ετήσια συχνότητα της ΔΚΟ 
4,6-13 επεισόδια ανά 1.000 διαβητικούς ασθενείς. 
Στην B’ Προπ. Παθολ. Kλιν. του AΠΘ (Iπποκράτειο 
Nοσοκομείο Θεσσαλονίκης), το 1993 παρατηρήθηκε 
αριθμός εισαγωγών για βαριά ΔKO που αντιστοιχεί 
σε 2 περίπου περιπτώσεις στις 1.000 εισαγωγές πα-
θολογικών ασθενών. Στην εργασία του Snorgaard το 
ποσοστό εμφάνισης ΔKO ήταν 32/1.000 διαβητικούς 
με κριτήριο HCO3<16 mMol/L.4 Όλοι οι ασθενείς την 
εποχή της μελέτης ακολουθούσαν συμβατική ινσου-
λινοθεραπεία. H θνητότητα στην παραπάνω μελέτη 

ήταν 3,4%, αλλά σε διάφορες μελέτες κυμαίνεται γύρω 
στο 5-10%. Σε σχετική εργασία με 528 περιπτώσεις 
ΔKO η θνητότητα ήταν 4,9%.5 Σε ασθενείς που είναι σε 
συνεχή υποδόρια χορήγηση ινσουλίνης με αντλία, η 
συχνότητα της κετοξέωσης ήταν τριπλάσια τα πρώτα 
χρόνια εφαρμογής της. 

O κίνδυνος θανάτου αυξάνεται με τη μεγάλη ηλικία, 
την ύπαρξη υπότασης, τα υψηλά αρχικά επίπεδα γλυ-
κόζης και ουρίας και το πολύ χαμηλό pH αίματος. 

H θνητότητα από ΔKO είναι μεγαλύτερη σε ασθενείς 
άνω των 65 ετών6 και έχει περισσότερο σχέση με τους 
προδιαθεσικούς παράγοντες και λιγότερο με τη βα-
ρύτητα της κετοξέωσης.4 H ΔKO ευθύνεται για 4.000 
θανάτους ετησίως στις HΠA7 με μέση θνητότητα 10%. 
Σε αναπτυσσόμενες χώρες η θνητότητα από ΔKO είναι 
σημαντική. Στην Iνδία (Kασμίρ) υπολογίστηκε θνητό-
τητα από ΔKO 6,7% και από υπερωσμωτικό κώμα 2,2% 
στο σύνολο των θανάτων διαβητικών ασθενών (δεκα-
ετία 1986-1996).8

Aίτια και προδιαθεσικοί παράγοντες

Συχνότερα αίτια ΔΚΟ (35-55%) αποτελούν οι διάφορες 
λοιμώξεις και οξείες καταστάσεις που, όταν παρεμ-
βάλλονται, προκαλούν υπερέκκριση των ορμονών του 
στρες (γλυκαγόνη, κατεχολαμίνες, κορτιζόλη, αυξητική 
ορμόνη).9 H διακοπή της ινσουλινοθεραπείας στις μέ-
ρες μας παρατηρείται σε μικρή συχνότητα. Συμβαίνει 
είτε γιατί ο ασθενής πειραματίζεται και διακόπτει τη 
θεραπεία είτε γιατί παρεμβάλλεται μία λοίμωξη που 
του ελαττώνει την όρεξη ή προκαλεί εμέτους, οπότε ο 
ασθενής, φοβούμενος την υπογλυκαιμία, προβαίνει σε 
αναστολή της θεραπείας. Aκούσια διακοπή της θερα-
πείας γίνεται στις αντλίες χορήγησης ινσουλίνης, όταν 
χρησιμοποιούνται, λόγω τεχνικών προβλημάτων.10 
Διακοπή ινσουλινοθεραπείας είναι συχνό αίτιο ΔKO σε 
διαβητικούς που είναι χρήστες κοκαΐνης.11

Σε ποσοστό 22-25% των περιπτώσεων ΔKO, δεν 
ανευρίσκεται συγκεκριμένο αίτιο.7,12 

Eπαναλαμβανόμενα επεισόδια κετοξέωσης εμφανί-
ζουν μερικές νεαρές κοπέλες με σοβαρά ψυχολογικά 
και κοινωνικά προβλήματα, επειδή παραλείπουν να 

7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
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κάνουν την ένεση της ινσουλίνης (ψυχογενής ασταθής 
διαβήτης).13

Παθοφυσιολογία 

H μεταβολική διαταραχή που χαρακτηρίζει τη ΔΚΟ 
είναι αποτέλεσμα απόλυτης ή μεγάλης έλλειψης ιν-
σουλίνης. Tα χαμηλά ή μηδαμινά επίπεδα ινσουλίνης 
είναι ανεπαρκή για να αντιρροπήσουν τις καταβολικές 
δράσεις των αυξημένων αντιρροπιστικών ορμονών 
και έτσι διαταράσσεται η φυσιολογική μεταβολική 
ομοιόσταση με συνέπεια την εμφάνιση υπεργλυκαιμί-
ας, κέτωσης και οξέωσης (σχήμα 7.1.1).14,15

Mεταβολισμός γλυκόζης. Στα φυσιολογικά άτομα, σε 
κατάσταση νηστείας, η γλυκόζη στο αίμα διατηρείται 
σταθερή μέσα στο εύρος των 55-90 mg/dl προερχό-
μενη αποκλειστικά από την ηπατική παραγωγή της. 
H γλυκογονόλυση και γλυκονεογένεση προκαλούνται 
από την επίδραση της γλυκαγόνης, της αυξητικής 
ορμόνης και των κατεχολαμινών, αλλά αναστέλλονται 
μερικώς από τα χαμηλά επίπεδα ινσουλίνης του πλά-
σματος.

Στη ΔKO, επειδή δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου ινσου-
λίνη (έχουν μετρηθεί τιμές περίπου 5 μU/ml), παρά την 
υπεργλυκαιμία, επιτείνονται οι μεταβολές που συμ-
βαίνουν στη νηστεία. H ηπατική παραγωγή γλυκόζης 

αυξάνεται πολύ. H περιφερική χρησιμοποίηση της γλυ-
κόζης είναι πολύ μειωμένη και δεν μπορεί να αντιρ-
ροπήσει την αυξημένη ηπατική παραγωγή της. Έτσι, η 
γλυκόζη στο πλάσμα αυξάνεται πάρα πολύ. H βασική 
ηπατική παραγωγή γλυκόζης στη ΔΚΟ είναι περίπου 
διπλάσια εκείνης των ρυθμισμένων διαβητικών ασθε-
νών. Aντίθετα, η περιφερική χρησιμοποίηση της γλυ-
κόζης είναι λίγο μικρότερη, γεγονός που επιβεβαιώνει 
τον πρωταρχικό ρόλο του ήπατος στην παθογένεια 
της σοβαρής  υπεργλυκαιμίας. 

Mεταβολισμός κετονικών σωμάτων. Στη ΔKO οι δρά-
σεις των αντιρροπιστικών ορμονών δεν αναστέλλο-
νται, λόγω της πολύ μειωμένης έκκρισης ινσουλίνης. 
H λιπόλυση όχι μόνο δεν αναστέλλεται, αλλά επιτεί-
νεται, με αποτέλεσμα μεγάλη προσφορά ελεύθερων 
λιπαρών οξέων στο ήπαρ (σχήμα 7.1.2). H έλλειψη 
ινσουλίνης προκαλεί άμεση ενεργοποίηση της ακυλ-
CoA τρανσφεράσης I της καρνιτίνης και τα αυξημένα 
επίπεδα γλυκαγόνης αναστέλλουν τον σχηματισμό του 
μαλονυλ-CoA, το οποίο αναστέλλει την τρανσφεράση 
I. Συνέπεια αυτών είναι η αλλαγή του μεταβολικού 
δρόμου της εστεροποίησης των ελεύθερων λιπαρών 
οξέων προς την οξείδωση αυτών μέσα στα ηπατικά 
μιτοχόνδρια, με άμεση συνέπεια την αύξηση των 
κετονικών σωμάτων στο πλάσμα.16 H γλυκαγόνη έχει 

σχήμα 7.1.1 Παθογένεια της διαβητικής κετοξέωσης σχηματικά.
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ιδιαίτερη σημασία στην παθοφυσιολογία της ΔKO, 
διότι αυξάνεται νωρίς στην έναρξη της απορρύθμισης 
και συμβάλλει στα αυξημένα επίπεδα των ελεύθερων 
λιπαρών οξέων και κετονικών σωμάτων.14 Tο πρώτο 
κετονικό σώμα που σχηματίζεται είναι το ακετοξικό 
οξύ. Aπό αυτό προέρχεται το β-υδροβουτυρικό οξύ 
και η ακετόνη (σχήμα 7.1.1). H ακετόνη δεν είναι οξύ, 
αλλά ως πτητική ουσία αποβάλλεται με την αναπνοή 
και προσδίδει τη χαρακτηριστική απόπνοια σάπιου 
μήλου. Tο ακετοξικό οξύ βρίσκεται σε συγκεκριμένη 
ισορροπία με το β-υδροξυβουτυρικό οξύ που εξαρ-
τάται από την οξειδοαναγωγική κατάσταση του ήπα-
τος.17

Oξεοβασική ισορροπία. Tα δύο κετονικά σώματα, 
β-υδροξυβουτυρικό οξύ και ακετοξικό οξύ, είναι οξέα 
που διασπώνται πλήρως σε φυσιολογικό pH. Tο μεγά-
λο φορτίο υδρογονοϊόντων που συσσωρεύεται στη 
διαβητική κετοξέωση, πολύ γρήγορα ξεπερνά την ικα-
νότητα του οργανισμού να διατηρεί την οξεοβασική 
ισορροπία και αναπτύσσεται μεταβολική οξέωση με 
αυξημένο χάσμα ανιόντων*. 

Σε ασθενείς που εξακολουθούν να είναι ικανοί να 
προσλαμβάνουν υγρά, αναπτύσσεται συχνά υπερ-
χλωραιμική οξέωση με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων 
επειδή χάνονται (λόγω διατήρησης της διούρησης) 
Nα+ και κετονικά σώματα. H υπερχλωραιμική οξέωση 

συμβαίνει μόνο εφόσον η νεφρική λειτουργία είναι 
ικανοποιητική. Aν συμβεί μεγάλη αφυδάτωση και 
μείωση της νεφρικής ροής πλάσματος, έχουμε συσσώ-
ρευση κετονοξέων. Aν συμβεί υπόταση και περιφερική 
υποξία αρχίζει να συμμετέχει στην οξέωση και το γα-
λακτικό οξύ.18

Γαλακτική οξέωση μπορεί να επιπλέξει περισσότερο 
την οξέωση και αναπτύσσεται, ιδιαιτέρως, σε ασθενείς 
με σοβαρή υπόταση και απώλεια συνείδησης.

H συγκέντρωση των υδρογονοϊόντων δεν συσχετί-
ζεται με τον βαθμό της υπεργλυκαιμίας και έχουν ανα-
φερθεί πολλές περιπτώσεις διαβητικής κετοξέωσης 
με τιμές γλυκόζης περί τα 250-300 mg/dl (Euglycemic 
ketoaci-dosis).19 Tέτοια κατάσταση δημιουργείται σε 
διαβητικούς που δεν σιτίζονται επαρκώς, ενώ εξακο-
λουθούν και κάνουν μικρές δόσεις ινσουλίνης.20

Διαταραχές ύδατος και ηλεκτρολυτών. Tο ολικό έλ-
λειμμα ύδατος και ηλεκτρολυτών φαίνεται στον πίνα-
κα 7.1.1 

Tα επίπεδα τον καλίου πλάσματος στη διαβητική 
κετοξέωση ποικίλλουν και στην πλειονότητα των περι-

Û¯‹Ì· 7.1  ¶·ıÔÁ¤ÓÂÈ· ÙË˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÎÂÙÔÍ¤ˆÛË˜ Û¯ËÌ·ÙÈÎ¿.
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∞‡ÍËÛË ˆÛÌˆÙÈ-
Î‹˜ ›ÂÛË˜ Ï¿-
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·Ê˘‰¿ÙˆÛË ∞ÒÏÂÈ·
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ÚÈ˙ÒÓ -¡√3,-
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∞ÒÏÂÈ· ∏2√
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°Ï˘ÎÔ˙Ô˘Ú›·

øÛÌˆÙÈÎ‹ ‰ÈÔ‡ÚËÛË
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À¤ÚÓÔÈ·
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∞ÎÂÙÔÍÈÎfi ÔÍ‡
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Û¯‹Ì· 7.2  ∞ÏÔÔÈËÌ¤ÓË ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ÎÂÙÔÁ¤ÓÂÛË˜ ÛÙ· Ë·ÙÈÎ¿ ÌÈÙÔ¯fiÓ‰ÚÈ·. ∆· ÌÏÂ ‚¤ÏË ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ Î‡ÚÈ·
Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ‚ÈÔ¯ËÌÈÎÒÓ ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂˆÓ. ∆Ô (+) ÛËÌ·›ÓÂÈ ıÂÙÈÎ‹ Â›‰Ú·ÛË, ÙÔ (-) ÛËÌ·›ÓÂÈ ·Ó·ÛÙÔÏ‹. ACT=∞ÎÂÙ‡Ï-
Î·ÚÓÈÙ›ÓÔ-ÙÚ·ÓÛÊÂÚ¿ÛË. ∏ Î·ÚÓÈÙ›ÓË Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ∂§√ Ì¤Û· ÛÙ· Ë·ÙÈÎ¿ ÌÈÙÔ¯fiÓ‰ÚÈ· fi-
Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ë ÎÂÙÔÁ¤ÓÂÛË.

¶§∞™ª∞

ªπ∆√Ã√¡¢ƒπ√

(-)

(-)

∫‡ÎÏÔ˜
Krebs

∏¶∞∆√∫À∆∆∞ƒ√

σχήμα 7.1.2. απλοποιημένη παράσταση της κετογένεσης στα ηπατικά μιτοχόνδρια. τα μπλε βέλη δείχνουν την κύρια κα-
τεύθυνση των βιοχημικών αντιδράσεων. το (+) σημαίνει θετική επίδραση, το (-) σημαίνει αναστολή. ACT=ακετύλ-καρνι-
τίνο-τρανσφεράση. η καρνιτίνη είναι απαραίτητη για την μεταφορά των Ελο μέσα στα ηπατικά μιτοχόνδρια όπου γίνεται η 
κετογένεση.

·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÌÂÙ·‚ÔÏÈÎ‹ ÔÍ¤ˆÛË ÌÂ ·˘ÍËÌ¤ÓÔ ¯¿ÛÌ· ·-
ÓÈfiÓÙˆÓ*. 

™Â ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ÈÎ·ÓÔ› Ó·
ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘ÁÚ¿, ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ˘ÂÚ¯Ïˆ-
Ú·ÈÌÈÎ‹ ÔÍ¤ˆÛË ÌÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ¯¿ÛÌ· ·ÓÈfiÓÙˆÓ ÂÂÈ‰‹
¯¿ÓÔÓÙ·È (ÏfiÁˆ ‰È·Ù‹ÚËÛË˜ ÙË˜ ‰ÈÔ‡ÚËÛË˜) N·+ Î·È ÎÂ-
ÙÔÓÈÎ¿ ÛÒÌ·Ù·. H ˘ÂÚ¯ÏˆÚ·ÈÌÈÎ‹ ÔÍ¤ˆÛË Û˘Ì‚·›ÓÂÈ
ÌfiÓÔ ÂÊfiÛÔÓ Ë ÓÂÊÚÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Â›Ó·È ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ‹.
AÓ Û˘Ì‚Â› ÌÂÁ¿ÏË ·Ê˘‰¿ÙˆÛË Î·È ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜
ÚÔ‹˜ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÛÛÒÚÂ˘ÛË ÎÂÙÔÓÔÍ¤ˆÓ. AÓ
Û˘Ì‚Â› ˘fiÙ·ÛË Î·È ÂÚÈÊÂÚÈÎ‹ ˘ÔÍ›· ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Û˘Ì-
ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÔÍ¤ˆÛË Î·È ÙÔ Á·Ï·ÎÙÈÎfi ÔÍ‡.18

°·Ï·ÎÙÈÎ‹ ÔÍ¤ˆÛË ÌÔÚÂ› Ó· ÂÈÏ¤ÍÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
ÙËÓ ÔÍ¤ˆÛË, Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È, È‰È·›ÙÂÚ·, ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ
ÛÔ‚·Ú‹ ˘fiÙ·ÛË Î·È ·ÒÏÂÈ· Û˘ÓÂ›‰ËÛË˜.

H Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ˘‰ÚÔÁÔÓÔ˚fiÓÙˆÓ ‰ÂÓ Û˘Û¯ÂÙ›˙Â-
Ù·È ÌÂ ÙÔÓ ‚·ıÌfi ÙË˜ ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÂÚ-
ıÂ› ÔÏÏ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÎÂÙÔÍ¤ˆÛË˜ ÌÂ ÙÈÌ¤˜
ÁÏ˘Îfi˙Ë˜ ÂÚ› Ù· 250-300 mg/dl (Euglycemic ketoaci-
dosis).19 T¤ÙÔÈ· Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÛÂ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜
Ô˘ ‰ÂÓ ÛÈÙ›˙ÔÓÙ·È Â·ÚÎÒ˜, ÂÓÒ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È Î¿-
ÓÔ˘Ó ÌÈÎÚ¤˜ ‰fiÛÂÈ˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜.20

¢È·Ù·Ú·¯¤˜ ‡‰·ÙÔ˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÏ˘ÙÒÓ. TÔ ÔÏÈÎfi ¤Ï-
ÏÂÈÌÌ· ‡‰·ÙÔ˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÏ˘ÙÒÓ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î·
7.1. 

T· Â›Â‰· ÙÔ Î·Ï›Ô˘ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÎÂÙÔ-
Í¤ˆÛË ÔÈÎ›ÏÏÔ˘Ó Î·È ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂ-
ˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·˘ÍËÌ¤Ó· ‹ ÛÙ· ·ÓÒÙÂÚ· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ¿ fi-
ÚÈ·. øÛÙfiÛÔ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ÔÏÈÎÔ‡ Ûˆ-
Ì·ÙÈÎÔ‡ Î·Ï›Ô˘. ¶ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Ô˘
Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÏÏÂ›ÌÌ·ÙÔ˜. H

¤ÏÏÂÈ„Ë ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙË˜
N·+K+ATP¿ÛË˜ ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÏ·ÙÙˆÌ¤ÓË ‰È·ÌÂÌ‚Ú·-
ÓÈÎ‹ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ N·+ Î·È K+, ÔfiÙÂ ÙÔ K+ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÍˆ-
Î˘ÙÙ·Ú›ˆ˜. H ÌÂÙ·‚ÔÏÈÎ‹ ÔÍ¤ˆÛË ıÂˆÚÂ›Ù·È Â›ÛË˜ fiÙÈ
ÚÔÎ·ÏÂ› ÌÂÙ·Î›ÓËÛË ÂÓ‰ÔÎ˘ÙÙ·Ú›Ô˘ K+ ÂÍˆÎ˘ÙÙ·Ú›ˆ˜.
E›ÛË˜ Ë ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌ›· per se Î·È Ë ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÁÔÓ·ÈÌ›·
ÚÔ¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓ‰ÔÎ˘ÙÙ¿ÚÈ· ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ K+. H ÙÂÏÈÎ‹
Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË K+ ÛÙÔÓ ÔÚfi, Èı·ÓÒ˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔÓ
Ú˘ıÌfi ·ÒÏÂÈ·˜ K+ ÛÙ· Ô‡Ú·. AÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ÚÔÓÂÊÚÈÎ‹
·˙ˆı·ÈÌ›· ı· ¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏ¿ Â›Â‰· K+ ÔÚÔ‡, ÂÓÒ ·ÛıÂ-
ÓÂ›˜ ÌÂ Î·Ï‹ ÓÂÊÚÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ı· ¤¯Ô˘Ó Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ¿ ‹
¯·ÌËÏ¿. OÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ÙÈ˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÂ˜ ÙÈÌ¤˜ Î·Ï›Ô˘ ÛÙÔ
Ï¿ÛÌ· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂËÚÂ·ÛÌfi ÙË˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›·˜.18,21,22

BÚ¤ıËÎÂ fiÙÈ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙË˜ ¤ÏÏÂÈ„Ë˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜
ÌÂ ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ pH Î·È ÙÔ˘ ¯¿ÛÌ·ÙÔ˜ ·ÓÈfiÓÙˆÓ Â›Ó·È
ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘
Î·Ï›Ô˘.22 H ˘ÂÚÎ·ÏÈ·ÈÌ›· ÌÔÚÂ› Ó· ‰ÒÛÂÈ „Â˘‰‹ ÂÈÎfi-
Ó· ÂÌÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ HK°.23

H ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌ›· ÚÔÎ·ÏÂ› ·‡ÍËÛË ÙË˜ ÂÍˆÎ˘ÙÙ¿ÚÈ·˜
ˆÛÌˆÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ë ÔÔ›· ÌÂÙ·ÎÈÓÂ› ÓÂÚfi ·fi ÙÔÓ ÂÓ‰Ô-
Î˘ÙÙ¿ÚÈÔ ÛÙÔÓ ÂÍˆÎ˘ÙÙ¿ÚÈÔ ¯ÒÚÔ. TÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Â˘-
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* TÔ ¯¿ÛÌ· ·ÓÈfiÓÙˆÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÍ›ÛˆÛË: X¿ÛÌ· ·ÓÈfiÓÙˆÓ = (N·+ + K+) - (Cl- + HCO3-) 
Î·È ¤¯ÂÈ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÙÈÌ¤˜ 16+4 mEq/L.

H2O 5-8 λίτρα Aσβέστιο 200 mEq

Nάτριο 400-700 mEq Mαγνήσιο 100 mEq

Kάλιο 300-1000 mEq Φώσφορος 50 mMol

Xλώριο 300-500 mEq ∆ιττανθρακικά 400

πίνακας 7.1  Oλικό έλλειµµα ύδατος και ηλεκτρολυ-
τών στη διαβητική κετοξέωση.

Καρνιτίνη

Γλυκαγόνη

(+)

(+) Ινσουλίνη

Mαλονύλ-CoA

Ινσουλίνη (+)
Γλυκαγόνη (-)

Κιτρικό οξύ

ACT

Ακύλ-CoA

Ακετύλ-CoA
Ακετοξικό

οξύ

Οξαλοξικό οξύ

Πυρουβικό ο-

VLDL Tg                    EΛΟ

σχήµα 7.2  Απλοποιηµένη παράσταση της κετογένεσης στα ηπατικά µιτοχόνδρια. Τα µπλε βέλη δείχνουν την κύρια κα-
τεύθυνση των βιοχηµικών αντιδράσεων. Το (+) σηµαίνει θετική επίδραση, το (-) σηµαίνει αναστολή. ACT=Ακετύλ-καρνι-
τίνο-τρανσφεράση. Η καρνιτίνη είναι απαραίτητη για την µεταφορά των ΕΛΟ µέσα στα ηπατικά µιτοχόνδρια όπου γίνεται

ΠΛΑΣΜΑ

ΜΙΤΟΧΟΝ∆ΡΙΟ

(-)

(-)

Κύκλος
Krebs

ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΟ

πίνακας 7.1.1. Oλικό έλλειμμα ύδατος και ηλεκτρολυ-
τών στη διαβητική κετοξέωση.

* Το χάσμα ανιόντων υπολογίζεται από την εξίσωση:  
Χάσμα ανιόντων =  (Na+ + K+) - (CI- + HCO3-)  
και έχει φυσιολογικές τιμές 16+4 mEq/L.
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πτώσεων βρίσκονται αυξημένα ή στα ανώτερα φυσιο-
λογικά όρια. Ωστόσο, υπάρχει σημαντική έλλειψη του 
ολικού σωματικού καλίου. Πολλοί είναι οι παράγοντες 
που συμβάλλουν στη δημιουργία αυτού του ελλείμ-
ματος. H έλλειψη ινσουλίνης ελαττώνει τη δραστηριό-
τητα της Nα+K+ATPάσης με αποτέλεσμα ελαττωμένη 
διαμεμβρανική ανταλλαγή Nα+ και K+, οπότε το K+ 
παραμένει εξωκυτταρίως. H μεταβολική οξέωση θεω-
ρείται επίσης ότι προκαλεί μετακίνηση ενδοκυττάριου 
K+ εξωκυτταρίως. Eπίσης, η υπεργλυκαιμία per se και 
η υπεργλυκαγοναιμία προάγουν την ενδοκυττάρια 
απώλεια του K+. H τελική συγκέντρωση K+ στον ορό, 
πιθανώς εξαρτάται από τον ρυθμό απώλειας K+ στα 
ούρα. Aσθενείς με προνεφρική αζωθαιμία θα έχουν 
υψηλά επίπεδα K+ ορού, ενώ ασθενείς με καλή νε-
φρική λειτουργία θα έχουν φυσιολογικά ή χαμηλά. Oι 
ασθενείς με τις υψηλότερες τιμές καλίου στο πλάσμα 
έχουν μεγαλύτερο επηρεασμό της νεφρικής λειτουρ-
γίας.18,21,22

Bρέθηκε ότι ο συνδυασμός της έλλειψης ινσουλίνης 
με την πτώση του pH και του χάσματος ανιόντων είναι 
οι κύριοι παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση 
του καλίου.22 H υπερκαλιαιμία μπορεί να δώσει ψευδή 
εικόνα εμφράγματος στο HKΓ.23

H υπεργλυκαιμία προκαλεί αύξηση της εξωκυττά-
ριας ωσμωτικότητας, η οποία μετακινεί νερό από τον 
ενδοκυττάριο στον εξωκυττάριο χώρο. Tο γεγονός 
αυτό ευθύνεται, εν μέρει, για την υπονατριαιμία που 
βρίσκεται συχνά στη διαβητική κετοξέωση και εκτι-
μάται ότι αύξηση 3 mMol/L (περίπου 50 mg/dl) της 
γλυκόζης προκαλεί πτώση 1 mEq/L του Nα+ στον ορό. 
H σοβαρότητα του κώματος συσχετίζεται μόνο με την 
ωσμωτικότητα του πλάσματος, γεγονός που υποδηλώ-
νει ότι η απώλεια ενδοκυττάριου ύδατος των νευρικών 
κυττάρων είναι ο υπεύθυνος παράγοντας. H υπερτρι-
γλυκεριδαιμία που υπάρχει στη διαβητική κετοξέωση 
μπορεί να προκαλεί ψευδοϋπονατριαιμία. Yπομαγνη-
σιαιμία και υποφωσφαταιμία συμβαίνουν συχνά στη 
διαβητική κετοξέωση, αν και η κλινική τους σημασία 
δεν είναι σαφής. H υποφωσφαταιμία πιστεύεται ότι 
καθυστερεί την επάνοδο των επιπέδων του 2,3 διφω-
σφορογλυκερινικού οξέος (2,3 DPG) των ερυθρών, 
γι’αυτό διαταράσσει την απελευθέρωση του οξυγόνου 
στους ιστούς από την οξυαιμοσφαιρίνη. H εξωνεφρική 
αζωθαιμία έχει ως συνέπεια μικρές αυξήσεις ουρίας 
και κρεατινίνης. Aς σημειωθεί, όμως, ότι σε ορισμένες 
μεθόδους προσδιορισμού κρεατινίνης, η υπεργλυ-
καιμία και η κέτωση παρεμβάλλονται και προκαλούν 
ψευδώς αυξημένη τιμή της κρεατινίνης.24

Ωσμωτική πίεση. H ωσμωτική πίεση (ΩΠ) σε περιπτώ-
σεις ΔKO μελετήθηκε σε 210 περιπτώσεις και βρέθη-
κε αυξημένη στο 52% των ασθενών. Eπομένως στις 

περιπτώσεις ΔKO συνυπάρχει υπερωσμωτικότητα. H 
υπερωσμωτικότητα συμβαδίζει με τις σχετικά υψηλές 
τιμές του νατρίου. Aν υπάρχει υπονατριαιμία, είναι 
σχετικά απίθανο να έχει φτάσει η ωσμωτική πίεση 
πάνω από τα 330 mOsm/Kg H2O.25 

Aιματολογικές διαταραχές. Θρομβοεμβολικά επεισό-
δια δεν είναι ασυνήθη στους ασθενείς με διαβητική 
κετοξέωση. Πολλοί παράγοντες της πήξης είναι αυξη-
μένοι. Tα αιμοπετάλια εμφανίζουν αυξημένη εκκριτική 
δραστηριότητα, αλλά ελαττωμένη συσσωρευτικότητα. 
Tα ουδετερόφιλα λευκά αιμοσφαίρια συχνά είναι αυ-
ξημένα, συσχετίζονται θετικά με τα επίπεδα των κετο-
νικών σωμάτων στο πλάσμα και επομένως δεν υποση-
μαίνουν οπωσδήποτε υποκείμενη λοίμωξη. 

Kλινική εικόνα

Tα σημεία της αφυδάτωσης, η υπέρπνοια με απόπνοια 
οξόνης και η διαταραχή του επιπέδου συνείδησης ποι-
κίλου βαθμού είναι σταθερά γνωρίσματα της διαβητι-
κής κετοξέωσης. Eπιπλέον, μπορεί να υπάρχουν έμετοι 
και κοιλιακά άλγη, επίσχεση και απώλειες ούρων, κρά-
μπες και διαταραχές της όρασης. Στους ασθενείς με 
αδιάγνωστο διαβήτη έχει προηγηθεί απώλεια βάρους 
αρκετών Kg, που οφείλεται σε απώλεια λίπους και μυϊ-
κής μάζας (πίνακας 7.2). Επιγραμματικά η κλινική εικό-
να της κετοξέωσης φαίνονται στον πίνακα 7.1.2 

ςημεία αφυδάτωσης. Tο πρόσωπο του ασθενούς 
συνήθως είναι εξέρυθρο ή και ωχρό, αν υπάρχει 
σημαντική υπόταση, το δέρμα του είναι ξηρό και χα-
ρακτηρίζεται από έλλειψη σπαργής. H γλώσσα είναι 
κατάξηρη και ο στοματικός βλεννογόνος είναι στε-
γνός, ακόμη και στην ουλοπαρειακή αύλακα. O τόνος 
των βολβών είναι ελαττωμένος. Συχνά, διαπιστώνεται 
θολερότητα του φακού του οφθαλμού, που οφείλεται 
στην αφυδάτωση, και διορθώνεται με την ενυδάτωση.

Tα σημεία της πτωχής περιφερικής κυκλοφορίας 
είναι φανερά. O σφυγμός είναι συχνός και ασθενής, 
ο ρυθμός συνήθως υπερβαίνει τις 100 σφύξεις/min, 
ενώ η αρτηριακή πίεση είναι χαμηλή, π.χ. η συστολική 
πίεση σε ασθενείς που δεν ήταν υπερτασικοί βρίσκεται 
γύρω στα 90 mmHg. 

H θερμοκρασία στη μασχάλη είναι χαμηλή, ακόμη 
και αν υπάρχει λοίμωξη, ενώ σε μερικές περιπτώσεις 
παρατηρείται υποθερμία. Kυάνωση δεν παρατηρείται, 
εκτός αν συνυπάρχει πνευμονία ή βρογχοπνευμονία. 

Yπέρπνοια. Yπάρχει κατά κανόνα η χαρακτηριστι-
κή εργώδης οξεωτική αναπνοή τύπου Kussmaul. Oι 
αναπνοές είναι βαθιές, με ταχύτερη την εκπνευστική 
φάση. H συχνότητα της αναπνοής είναι επίσης αυξη-
μένη, συνήθως περισσότερο από 30 αναπνοές στο 
λεπτό.

aπόπνοια οξόνης. H χαρακτηριστική απόπνοια οξό-
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νης (οσμή σάπιων μήλων) γίνεται εύκολα αντιληπτή 
από τον έμπειρο κλινικό γιατρό, γεγονός βεβαίως που 
εξαρτάται και από την οσφρητική ικανότητα του εξε-
τάζοντος.

H διαταραχή της συνείδησης είναι ποικίλου βαθ-
μού. Σε ποσοστό 10% των περιπτώσεων παρατηρείται 
βαθύ κώμα, σε ποσοστό 70% έκπτωση του επιπέδου 
της συνείδησης, ενώ σε ποσοστό 20% των περιπτώσε-
ων υπάρχει σχετική πνευματική διαύγεια.14

O ασθενής άλλοτε είναι ήρεμος και άλλοτε ιδιαίτερα 
ανήσυχος. Oρισμένες φορές διαπιστώνεται ότι η αιτία 
της ανησυχίας του είναι η διάταση της ουροδόχου κύ-
στης ή η γαστρική στάση. 

Έμετοι. Έμετοι παρατηρούνται στα 2/3 των περι-
πτώσεων σοβαρής κετοξέωσης. H αιτία των εμέτων 
δεν είναι διευκρινισμένη. Πιθανολογούνται ως αιτίες 
η απευθείας δράση των κετονοξέων στο κέντρο του 
εμέτου και η γαστρική στάση λόγω των ηλεκτρολυτι-
κών διαταραχών. H γαστροπληγία και ο ατελής παρα-
λυτικός ειλεός μερικές φορές προέχουν, ιδίως σε βα-
ριές κετοξεώσεις. Στις περιπτώσεις αυτές τα εμέσματα 
περιέχουν ψήγματα αίματος (καφεοειδείς έμετοι), 
σπάνια όμως απαιτείται μετάγγιση αίματος.

Έντονα κοιλιακά άλγη παρατηρούνται σε ποσοστό 
22% περίπου σε ενήλικους διαβητικούς και σε 80% 
στα παιδιά.26 Πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος, ιδίως στα 
παιδιά, λόγω και της λευκοκυττάρωσης, να χειρουρ-
γηθούν για οξεία κοιλία, ενώ έχουν μόνο διαβητική 
κετοξέωση. H παθογένεια του κοιλιακού άλγους δεν 
είναι εξακριβωμένη. 

Aντιστρόφως, οξέα κοιλιακά προβλήματα, άλλης 
αιτιολογίας, προδιαθέτουν σε διαβητική κετοξέωση. 
Στην κετοξέωση διαγνωστικά προβλήματα δημιουργεί 
μια αύξηση της αμυλάσης ορού, που μπορεί να είναι 
σιαλικής προέλευσης, αλλά όχι πάντοτε, η οποία επι-
πλέκει περισσότερο τη διάγνωση.27

 H μεγαλύτερη αύξηση της αμυλάσης παρατηρείται 
24 ώρες μετά την έναρξη της θεραπείας και επανέρ-
χεται σε φυσιολογικά επίπεδα σε 3-7 ημέρες. Δεν 
βρέθηκε συσχέτιση της αμυλάσης με τον βαθμό της 
οξέωσης, αλλά με εκείνον της ωσμωτικής πίεσης. Σε 
μία εργασία βρέθηκε ότι η αμυλάση αυξάνεται στο 
τετραπλάσιο της αρχικής τιμής της 24 ώρες μετά την 
έναρξη της ινσουλίνης.28

Σε αλλη εργασία βρέθηκε ότι αύξηση αμυλάσης 
εμφανίζουν 79% των ασθενών με ΔKO (48% παγκρε-
ατικής προέλευσης, 36% σιαλικής, 16% μυϊκής).29 Στις 
περιπτώσεις ΔKO με υπεραμυλασαιμία πρέπει να αρχί-
ζει αμέσως η θεραπεία της κετοξέωσης και να γίνεται 
συχνά επανεκτίμηση των αντικειμενικών κοιλιακών 
ευρημάτων. Aν δεν υπάρχει βελτίωση σε 3-4 ώρες 
πρέπει να αναζητηθεί άλλη διάγνωση. Παγκρεατίτιδα 
συνυπάρχει όταν η τιμή της αμυλάσης του ορού είναι 
ιδιαίτερα υψηλή και τα κοιλιακά άλγη δεν υποχωρούν 
παρά τη θεραπεία με ινσουλίνη και ενυδάτωση.

Yπόταση και υποθερμία παρατηρούνται συχνά και 
είναι αποτέλεσμα της αγγειοδιαστολής που προκαλεί 
η οξέωση. H υποθερμία συσκοτίζει την κλινική εικόνα, 
όταν υπάρχει λοίμωξη, γιατί δεν διαπιστώνεται πυρε-
τός.30

H πολυουρία στις περιπτώσεις διαβητικής κετοξέ-
ωσης είναι χαρακτηριστικό σύμπτωμα, αν συνδυαστεί 
με την υπάρχουσα αφυδάτωση. Παρά την αφυδά-
τωση, τα ούρα που αποβάλλει ο ασθενής είναι ανοι-
κτόχρωμα και έχουν υψηλό ειδικό βάρος, λόγω της 
περιεχόμενης γλυκόζης. Συχνά οι ασθενείς εμφανίζουν 
επίσχεση ούρων ή και ακράτεια από υπερπλήρωση. 
Όταν υπάρχει επίσχεση ούρων, οι ασθενείς είναι ιδιαί-
τερα ανήσυχοι και ηρεμούν μετά τον καθετηριασμό 
της κύστης.

Oι διαταραχές της όρασης, λόγω θολερότητας των 
φακών των οφθαλμών, γίνονται αντιληπτές από τον γι-
ατρό που διαθέτει παρατηρητικότητα και, σε ποσοστό 
10% περίπου, προβάλλονται από τους ασθενείς που 
διατηρούν κάποιο επίπεδο συνείδησης.14

Kράμπες στις γαστροκνημίες δυνατόν να αποτελούν 
σύμπτωμα στη διαβητική κετοξέωση. Oφείλονται στις 
ηλεκτρολυτικές διαταραχές και αναφέρονται από τους 
ασθενείς σε ποσοστό 10%.14

Θεραπεία 

H θεραπεία της διαβητικής κετοξέωσης είναι συνήθως 
αποτελεσματική, αλλά απαιτείται προσοχή και στενή 
παρακολούθηση του ασθενούς, ώστε να αποφευ-
χθούν ανεπιθύμητα συμβάματα. Διάφορα πρωτόκολ-
λα θεραπείας βοηθούν, αλλά πρέπει να προσαρμόζο-
νται κατά περίπτωση. Για παράδειγμα, δεν πρέπει να 
ακολουθείται ο γρήγορος ρυθμός χορήγησης υγρών, 
αν ο ασθενής είναι καρδιοπαθής ή νεφροπαθής. H 
θεραπεία αποτελείται από τρία σκέλη: α) ενυδάτωση 
με χορήγηση υγρών και ηλεκτρολυτών, β) χορήγηση 
ινσουλίνης και γ) εντατική παρακολούθηση.

Eνυδάτωση. H αρχική γρήγορη χορήγηση υγρών 
αποσκοπεί στη διατήρηση καλής κυκλοφορίας για την 
αιμάτωση ζωτικών οργάνων, πρέπει να αρχίζει χωρίς 
καθυστέρηση και μάλιστα από την ίδια βελόνα της 

ı‡ÓÂÙ·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÓ·ÙÚÈ·ÈÌ›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
Û˘¯Ó¿ ÛÙË ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÎÂÙÔÍ¤ˆÛË Î·È ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ·‡ÍË-
ÛË 3 mMol/L (ÂÚ›Ô˘ 50 mg/dl) ÙË˜ ÁÏ˘Îfi˙Ë˜ ÚÔÎ·ÏÂ›
ÙÒÛË 1 mEq/L ÙÔ˘ N·+ ÛÙÔÓ ÔÚfi. H ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘
ÎÒÌ·ÙÔ˜ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÌÂ ÙËÓ ˆÛÌˆÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘
Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ·ÒÏÂÈ· ÂÓ-
‰ÔÎ˘ÙÙ·Ú›Ô˘ ‡‰·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÓÂ˘ÚÈÎÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ Â›Ó·È Ô ˘-
Â‡ı˘ÓÔ˜ ·Ú¿ÁˆÓ. H ˘ÂÚÙÚÈÁÏ˘ÎÂÚÈ‰·ÈÌ›· Ô˘ ˘¿Ú-
¯ÂÈ ÛÙË ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÎÂÙÔÍ¤ˆÛË ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎ·ÏÂ› „Â˘‰Ô-
¸ÔÓ·ÙÚÈ·ÈÌ›·. YÔÌ·ÁÓËÛÈ·ÈÌ›· Î·È ˘ÔÊˆÛÊ·Ù·ÈÌ›·
Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Û˘¯Ó¿ ÛÙË ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÎÂÙÔÍ¤ˆÛË, ·Ó Î·È Ë
ÎÏÈÓÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ÛËÌ·Û›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Û·Ê‹˜. H ˘ÔÊˆÛÊ·Ù·È-
Ì›· ÈÛÙÂ‡ÂÙ·È fiÙÈ Î·ı˘ÛÙÂÚÂ› ÙËÓ Â¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ÂÈ¤-
‰ˆÓ ÙÔ˘ 2,3 ‰ÈÊˆÛÊÔÚÔÁÏ˘ÎÂÚÈÓÈÎÔ‡ ÔÍ¤Ô˜ (2,3 DPG)
ÙˆÓ ÂÚ˘ıÚÒÓ, ÁÈ’·˘Ùfi ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÂÈ ÙËÓ ·ÂÏÂ˘ı¤ÚˆÛË
ÙÔ˘ ÔÍ˘ÁfiÓÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ ·fi ÙËÓ ÔÍ˘·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ÓË. H
ÂÍˆÓÂÊÚÈÎ‹ ·˙ˆı·ÈÌ›· ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÌÈÎÚ¤˜ ·˘Í‹ÛÂÈ˜
Ô˘Ú›·˜ Î·È ÎÚÂ·ÙÈÓ›ÓË˜. A˜ ÛËÌÂÈˆıÂ› fiÌˆ˜, fiÙÈ ÛÂ ÔÚÈ-
ÛÌ¤ÓÂ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÎÚÂ·ÙÈÓ›ÓË˜, Ë ˘ÂÚÁÏ˘-
Î·ÈÌ›· Î·È Ë Î¤ÙˆÛË ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·È ÚÔÎ·ÏÔ‡Ó
„Â˘‰Ò˜ ·˘ÍËÌ¤ÓË ÙÈÌ‹ ÙË˜ ÎÚÂ·ÙÈÓ›ÓË˜.24

øÛÌˆÙÈÎ‹ ›ÂÛË. H ˆÛÌˆÙÈÎ‹ ›ÂÛË (ø¶) ÛÂ ÂÚÈ-
ÙÒÛÂÈ˜ ¢KO ÌÂÏÂÙ‹ıËÎÂ ÛÂ 210 ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Î·È ‚Ú¤ıË-
ÎÂ ·˘ÍËÌ¤ÓË ÛÙÔ 52% ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ. EÔÌ¤Óˆ˜ ÛÙÈ˜ ÂÚÈ-
ÙÒÛÂÈ˜ ¢KO Û˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ ˘ÂÚˆÛÌˆÙÈÎfiÙËÙ·. H ˘ÂÚˆ-
ÛÌˆÙÈÎfiÙËÙ· Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ ÌÂ ÙÈ˜ ˘„ËÏ¤˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÙÈÌ¤˜ ÙÔ˘
Ó·ÙÚ›Ô˘. AÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘ÔÓ·ÙÚÈ·ÈÌ›· Â›Ó·È Û¯ÂÙÈÎ¿ ·›-
ı·ÓÔ Ó· ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Ë ˆÛÌˆÙÈÎ‹ ›ÂÛË ¿Óˆ ·fi Ù· 330
mOsm/Kg H2O.25

AÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎ¤˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜. £ÚÔÌ‚ÔÂÌ‚ÔÏÈÎ¿ ÂÂÈÛfi-
‰È· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Û˘Ó‹ıË ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÎÂÙÔ-
Í¤ˆÛË. ¶ÔÏÏÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÙË˜ ‹ÍË˜ Â›Ó·È ·˘ÍËÌ¤ÓÔÈ.
T· ·ÈÌÔÂÙ¿ÏÈ· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ·˘ÍËÌ¤ÓË ÂÎÎÚÈÙÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙË-
ÚÈfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ÂÏ·ÙÙˆÌ¤ÓË Û˘ÛÛˆÚÂ˘ÙÈÎfiÙËÙ·. T· Ô˘‰Â-
ÙÂÚfiÊÈÏ· ÏÂ˘Î¿ ·ÈÌÔÛÊ·›ÚÈ· Û˘¯Ó¿ Â›Ó·È ·˘ÍËÌ¤Ó·, Û˘-
Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ıÂÙÈÎ¿ ÌÂ Ù· Â›Â‰· ÙˆÓ ÎÂÙÔÓÈÎÒÓ ÛˆÌ¿-
ÙˆÓ ÛÙÔ Ï¿ÛÌ· Î·È ÂÔÌ¤Óˆ˜ ‰ÂÓ ˘ÔÛËÌ·›ÓÔ˘Ó
ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ ˘ÔÎÂ›ÌÂÓË ÏÔ›ÌˆÍË. 

Kλινική εικόνα

T· ÛËÌÂ›· ÙË˜ ·Ê˘‰¿ÙˆÛË˜, Ë ˘¤ÚÓÔÈ· ÌÂ ·fiÓÔÈ· Ô-
ÍfiÓË˜ Î·È Ë ‰È·Ù·Ú·¯‹ ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Û˘ÓÂ›‰ËÛË˜ ÔÈÎ›-
ÏÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· ÙË˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜
ÎÂÙÔÍ¤ˆÛË˜. EÈÏ¤ÔÓ ÌÔÚÂ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÌÂÙÔÈ Î·È
ÎÔÈÏÈ·Î¿ ¿ÏÁË, Â›Û¯ÂÛË Î·È ·ÒÏÂÈÂ˜ Ô‡ÚˆÓ, ÎÚ¿ÌÂ˜
Î·È ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÙË˜ fiÚ·ÛË˜. ™ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ·‰È¿ÁÓˆ-
ÛÙÔ ‰È·‚‹ÙË ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËıÂ› ·ÒÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜ ·ÚÎÂÙÒÓ
Kg, Ô˘ ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÂ ·ÒÏÂÈ· Ï›Ô˘˜ Î·È Ì˘˚Î‹˜ Ì¿˙·˜
(›Ó. 7.2). AÓ·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÙË˜ ÎÂÙÔÍ¤ˆ-
ÛË˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· 7.2.1,12,14

™ËÌÂ›· ·Ê˘‰¿ÙˆÛË˜. TÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ Û˘-
Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È ÂÍ¤Ú˘ıÚÔ ‹ Î·È ˆ¯Úfi, ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹
˘fiÙ·ÛË, ÙÔ ‰¤ÚÌ· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÍËÚfi Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·-
fi ¤ÏÏÂÈ„Ë Û·ÚÁ‹˜. H ÁÏÒÛÛ· Â›Ó·È Î·Ù¿ÍËÚË Î·È Ô
ÛÙÔÌ·ÙÈÎfi˜ ‚ÏÂÓÓÔÁfiÓÔ˜ Â›Ó·È ÛÙÂÁÓfi˜, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ
Ô˘ÏÔ·ÚÂÈ·Î‹ ·‡Ï·Î·. O ÙfiÓÔ˜ ÙˆÓ ‚ÔÏ‚ÒÓ Â›Ó·È ÂÏ·Ù-
ÙˆÌ¤ÓÔ˜. ™˘¯Ó¿, ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ıÔÏÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ê·ÎÔ‡
ÙÔ˘ ÔÊı·ÏÌÔ‡, Ô˘ ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ê˘‰¿ÙˆÛË, Î·È
‰ÈÔÚıÒÓÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÂÓ˘‰¿ÙˆÛË.

T· ÛËÌÂ›· ÙË˜ Ùˆ¯‹˜ ÂÚÈÊÂÚÈÎ‹˜ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Â›-
Ó·È Ê·ÓÂÚ¿. O ÛÊ˘ÁÌfi˜ Â›Ó·È Û˘¯Ófi˜ Î·È ·ÛıÂÓ‹˜, Ô Ú˘ı-
Ìfi˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÈ˜ 100 ÛÊ‡ÍÂÈ˜/min, ÂÓÒ Ë ·Ú-
ÙËÚÈ·Î‹ ›ÂÛË Â›Ó·È ¯·ÌËÏ‹, .¯. Ë Û˘ÛÙÔÏÈÎ‹ ›ÂÛË ÛÂ ·-
ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ˘ÂÚÙ·ÛÈÎÔ› ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Á‡Úˆ ÛÙ· 90
mmHg. 

H ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙË Ì·Û¯¿ÏË Â›Ó·È ¯·ÌËÏ‹, ·ÎfiÌ·
Î·È ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÏÔ›ÌˆÍË, ÂÓÒ ÛÂ ÌÂÚÈÎ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ·-
Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ˘ÔıÂÚÌ›·. K˘¿ÓˆÛË ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È, Â-
ÎÙfi˜ ·Ó Û˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ ÓÂ˘ÌÔÓ›· ‹ ‚ÚÔÁ¯ÔÓÂ˘ÌÔÓ›·. 

Y¤ÚÓÔÈ·. Y¿Ú¯ÂÈ Î·Ù¿ Î·ÓfiÓ· Ë ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ‹
ÂÚÁÒ‰Ë˜ ÔÍÂˆÙÈÎ‹ ·Ó·ÓÔ‹ Ù‡Ô˘ Kussmaul. OÈ ·Ó·ÓÔ-
¤˜ Â›Ó·È ‚·ıÈ¤˜, ÌÂ Ù·¯‡ÙÂÚË ÙËÓ ÂÎÓÂ˘ÛÙÈÎ‹ Ê¿ÛË. H
Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜ ·Ó·ÓÔ‹˜ Â›Ó·È Â›ÛË˜ ·˘ÍËÌ¤ÓË, Û˘Ó‹-
ıˆ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 30 ·Ó·ÓÔ¤˜ ÛÙÔ ÏÂÙfi.

AfiÓÔÈ· ÔÍfiÓË˜. H ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ‹ ·fiÓÔÈ· ÔÍfi-
ÓË˜ (ÔÛÌ‹ Û¿ÈˆÓ Ì‹ÏˆÓ) Á›ÓÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· ·ÓÙÈÏËÙ‹ ·fi
ÙÔÓ ¤ÌÂÈÚÔ ÎÏÈÓÈÎfi ÁÈ·ÙÚfi, Ú¿ÁÌ· ‚¤‚·È· Ô˘ ÂÍ·ÚÙ¿-
Ù·È Î·È ·fi ÙËÓ ÔÛÊÚËÙÈÎ‹ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙÔ˜.

H ‰È·Ù·Ú·¯‹ ÙË˜ Û˘ÓÂ›‰ËÛË˜ Â›Ó·È ÔÈÎ›ÏÔ˘ ‚·ıÌÔ‡.
™Â ÔÛÔÛÙfi 10% ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ‚·ı‡
ÎÒÌ·, ÛÂ ÔÛÔÛÙfi 70% ¤ÎÙˆÛË ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙË˜ Û˘ÓÂ›-
‰ËÛË˜, ÂÓÒ ÛÂ ÔÛÔÛÙfi 20% ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ˘¿Ú¯ÂÈ
Û¯ÂÙÈÎ‹ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ ‰È·‡ÁÂÈ·.14

O ·ÛıÂÓ‹˜ ¿ÏÏÔÙÂ Â›Ó·È ‹ÚÂÌÔ˜ Î·È ¿ÏÏÔÙÂ È‰È·›ÙÂÚ·
·Ó‹Û˘¯Ô˜. OÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ·ÈÙ›·
ÙË˜ ·ÓËÛ˘¯›·˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ‰È¿Ù·ÛË ÙË˜ Ô˘ÚÔ‰fi¯Ô˘ Î‡-
ÛÙË˜ ‹ Ë Á·ÛÙÚÈÎ‹ ÛÙ¿ÛË. 

ŒÌÂÙÔÈ. ŒÌÂÙÔÈ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· 2/3 ÙˆÓ ÂÚÈ-
ÙÒÛÂˆÓ ÛÔ‚·Ú‹˜ ÎÂÙÔÍ¤ˆÛË˜. H ·ÈÙ›· ÙˆÓ ÂÌ¤ÙˆÓ ‰ÂÓ
Â›Ó·È ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓÈÛÌ¤ÓË. ¶Èı·ÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ·ÈÙ›Â˜ Ë ·-
Â˘ıÂ›·˜ ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÎÂÙÔÓÔÍ¤ˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÌ¤ÙÔ˘
Î·È Ë Á·ÛÙÚÈÎ‹ ÛÙ¿ÛË ÏfiÁˆ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÏ˘ÙÈÎÒÓ ‰È·Ù·-
Ú·¯ÒÓ. H Á·ÛÙÚÔÏËÁ›· Î·È Ô ·ÙÂÏ‹˜ ·Ú·Ï˘ÙÈÎfi˜ ÂÈÏÂ-
fi˜ ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÚÔ¤¯Ô˘Ó, È‰›ˆ˜ ÛÂ ‚·ÚÈ¤˜ ÎÂÙÔÍÂÒÛÂÈ˜.
™ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ Ù· ÂÌ¤ÛÌ·Ù· ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó „‹ÁÌ·Ù·
·›Ì·ÙÔ˜ (Î·ÊÂÔÂÈ‰Â›˜ ¤ÌÂÙÔÈ), Û¿ÓÈ· fiÌˆ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È
ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ·›Ì·ÙÔ˜.

ŒÓÙÔÓ· ÎÔÈÏÈ·Î¿ ¿ÏÁË ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ÔÛÔÛÙfi
22% ÂÚ›Ô˘ ÛÂ ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ Î·È 80% ÛÙ· ·È-
‰È¿.26 ¶¿ÓÙÔÙÂ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜, È‰›ˆ˜ ÛÙ· ·È‰È¿, Ïfi-
Áˆ Î·È ÙË˜ ÏÂ˘ÎÔÎ˘ÙÙ¿ÚˆÛË˜, Ó· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÁÈ· Ô-
ÍÂ›· ÎÔÈÏ›·, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÎÂÙÔÍ¤ˆÛË. H ·-
ıÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÎÔÈÏÈ·ÎÔ‡ ¿ÏÁÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆÌ¤ÓË. 

AÓÙÈÛÙÚfiÊˆ˜ ÔÍ¤· ÎÔÈÏÈ·Î¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ¿ÏÏË˜ ·È-
ÙÈÔÏÔÁ›·˜, ÚÔ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÛÂ ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÎÂÙÔÍ¤ˆÛË. ™ÙËÓ
ÎÂÙÔÍ¤ˆÛË ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ÌÈ· ·‡-
ÍËÛË ÙË˜ ·Ì˘Ï¿ÛË˜ ÔÚÔ‡, Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ÛÈ·ÏÈÎ‹˜
ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜, ·ÏÏ¿ fi¯È ¿ÓÙÔÙÂ, Ë ÔÔ›· ÂÈÏ¤ÎÂÈ ÂÚÈÛ-
ÛfiÙÂÚÔ ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË.27

H ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·‡ÍËÛË ÙË˜ ·Ì˘Ï¿ÛË˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È 24
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αιμοληψίας. H ενυδάτωση από μόνη της ελαττώνει τα 
επίπεδα γλυκόζης μέχρι και 23%, απλώς με την επάνο-
δο της νεφρικής λειτουργίας και την απώλεια γλυκόζης 
στα ούρα.31 Συνιστάται χορήγηση NαCl (9‰), ενώ 
υπότονο διάλυμα (4,5‰) χορηγείται μόνο αν το Na+ 
στο πλάσμα είναι πάνω από 150 mEq/L. Xορηγούνται 
2-4 λίτρα υγρών στις πρώτες 4 ώρες, 2 λίτρα στις επό-
μενες 8 ώρες και στη συνέχεια ένα λίτρο κάθε 8 ώρες. 
O ρυθμός χορήγησης των υγρών τροποποιείται ανά-
λογα με την κατάσταση ενυδάτωσης του ασθενούς και 
για καλύτερη ασφάλεια πρέπει να παρακολουθείται η 
κεντρική φλεβική πίεση. Όταν η γλυκόζη στο πλάσμα 
φτάσει περίπου στα 250 mg/dl, χορηγείται διάλυμα 
γλυκόζης 5% ή 10% και χορηγείται ταυτοχρόνως 
διάλυμα NaCl μόνο αν ο ασθενής είναι ακόμη αφυδα-
τωμένος. H χορήγηση σακχαρούχων διαλυμάτων επι-
τρέπει τη συνεχή χορήγηση ινσουλίνης, η οποία είναι 
απαραίτητη για την αναστολή της κετογένεσης και τη 
διόρθωση της οξέωσης. 

Oι τιμές του K+ στο πλάσμα πέφτουν πάντα με τη 
θεραπεία και μπορεί εξ αυτής να συμβεί ακόμη και 
θανατηφόρος υποκαλιαιμία, γι’ αυτό και απαιτείται 
ιδιαίτερη προσοχή στην πρόληψη της υποκαλιαιμίας. 
H πτώση του K+ είναι αποτέλεσμα της ενυδάτωσης, 
της επίδρασης της ινσουλίνης που μετακινεί το K+ 
ενδοκυτταρίως, της διόρθωσης της οξέωσης και της 
απώλειας K+ στα ούρα με τη βελτίωση της νεφρικής 
λειτουργίας. H χορήγηση K+ πρέπει να αρχίζει αμέσως 
μόλις γίνει γνωστή η τιμή του ή όταν διαπιστωθεί ότι η 
διούρηση είναι ικανοποιητική. Eπειδή, όπως αναφέρ-
θηκε, η υποκαλιαιμία είναι επικίνδυνη και συμβαίνει 
στην πλειονότητα των ασθενών, σήμερα θεωρείται 
σκόπιμη η προσεκτική χορήγηση K+ (20-30 mEq/h) 
με την έναρξη της ινσουλινοθεραπείας. O ρυθμός χο-
ρήγησής του στη συνέχεια προσαρμόζεται αναλόγως 
των επιπέδων K+ στο πλάσμα. H υποκαλιαιμία, ως 
επιπλοκή της θεραπείας της ΔΚΟ με ινσουλίνη και ενυ-
δάτωση, συμβαίνει συχνότερα όταν χρησιμοποιούνται 
μεγάλες δόσεις ινσουλίνης.14

H αρτηριακή πίεση πρέπει αρχικά να παρακολουθεί-
ται ανά 30 min. Συνήθως βελτιώνεται μετά τη χορή-
γηση 2 λίτρων NaCl. Aν η αρτηριακή πίεση παραμένει 
μικρότερη από 90 mmHg, απαιτείται χορήγηση κολλο-
ειδών διαλυμάτων (1-2 λίτρα) ή πλάσματος.32

Iνσουλίνη. Πολλοί προτείνουν την έναρξη θεραπείας 
με 5 u ινσουλίνης iv εφάπαξ, που ακολουθούνται από 
χορήγηση 4-8 u ανά ώρα σε συνεχή iv έγχυση. H συνε-
χής ενδοφλέβια χορήγηση ινσουλίνης ταχείας δράσης 
σε δόση 6-8 u την ώρα, ακόμη και χωρίς να προηγηθεί 
εφάπαξ χορήγηση 5 u iv, επιτυγχάνει επίπεδα στο 
πλάσμα περίπου 100 mU/L, που είναι αρκετά για να 
αναστείλουν τις καταβολικές διεργασίες.33,34 Aν δεν πα-

ρατηρηθεί σημαντική πτώση της γλυκόζης δύο ώρες 
μετά την έναρξη της θεραπείας, η δόση της ινσουλίνης 
διπλασιάζεται.

Όταν οι τιμές της γλυκόζης στο πλάσμα πέσουν 
κάτω από 250 mg/dl, η χορήγηση της ινσουλίνης μπο-
ρεί να συνεχιστεί με τη δόση μειωμένη κατά 50%, δη-
λαδή 4 u/ώρα, ενώ συγχρόνως χορηγείται και διάλυμα 
γλυκόζης 5%. H συγχορήγηση NaCl 9‰ και γλυκόζης 
5% επιδρά στην ΩΠ του πλάσματος σαν ένα ημιισότο-
νο διάλυμα. H δοσολογία της ινσουλίνης στη συνέχεια 
προσαρμόζεται αναλόγως 

της τιμής της γλυκόζης, η οποία ελέγχεται ανά 1-2 
ώρες. Ένα άλλο κριτήριο για την ελάττωση της δόσης 
της ινσουλίνης είναι η αύξηση των διττανθρακικών σε 
>18 mMol/L και η μείωση του χάσματος ανιόντων σε 
15 mEq/L ή η αύξηση του pH σε 7,3, οπότε χορηγούμε 
ινσουλίνη σε δόση 3 u/h μαζί με τη γλυκόζη 5% 100-
150 ml/h. 

H iv χορήγηση ινσουλίνης μπορεί να γίνει με τη χρη-
σιμοποίηση αντλίας ινσουλίνης ή, αν δεν είναι αυτή 
διαθέσιμη, με τη διάλυση 25 u ινσουλίνης ταχείας 
δράσης σε 250 ml φυσιολογικού ορού. Xορηγούμε 
από το διάλυμα αυτό 25 σταγόνες το λεπτό. Tο σχή-
μα αυτό χρησιμοποιούμε με επιτυχία από το 1976. H 
συνεχής ενδοφλέβια έγχυση σπανίως χρειάζεται στις 
παραπάνω δόσεις περισσότερο από 12 ώρες. Κατόπιν 
χορηγείται για ένα 24ωρο η ινσουλίνη ανά 4 ώρες υπο-
δορίως σε δόσεις εξατομικευόμενες (15-25) και έπειτα 
1-2 24ωρα ανά 6ωρο. 

H ανά ώρα ενδομυϊκή χορήγηση ινσουλίνης είναι 
εξίσου αποτελεσματική και οι διαφορές από τη συ-
νεχή ενδοφλέβια χορήγηση είναι ελάχιστες. Aρχικά 
χορηγούνται 20 u ως δόση εφόδου και ακολουθούν 
6-10 u κάθε ώρα κατά το σχήμα που πρότεινε ο 
Alberti.34 Yπενθυμίζεται ότι το σχήμα της ενδομυϊκής 
χορήγησης ινσουλίνης δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε 
υποτασικούς ασθενείς και επιπλέον δημιουργείται το 
νοσηλευτικό πρόβλημα της επιτυχούς ενδομυϊκής χο-
ρήγησης, με τις συνηθισμένες μικρού μήκους βελόνες 
ινσουλίνης.

H οξέωση και κέτωση υποχωρούν με βραδύτερο 
ρυθμό απ’ ό,τι η υπεργλυκαιμία. Για τον λόγο αυτό εί-
ναι σημαντικό να συνεχίζεται η χορήγηση ινσουλίνης-
γλυκόζης και μετά τον έλεγχο της υπεργλυκαιμίας.

H ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή χορήγηση ινσουλίνης 
συνεχίζεται μέχρι ο ασθενής να είναι σε θέση να τρώει 
και να μην έχει κετονουρία, οπότε μπορεί να αρχίσει 
η υποδόρια χορήγηση της ινσουλίνης. Oι μεταβολικές 
επιδράσεις των μικρών δόσεων ινσουλίνης σε συνεχή 
iv έγχυση μελετήθηκαν σε εργασία του Luzi και συν.35 

και βρέθηκαν τα εξής ενδιαφέροντα στοιχεία: ο ρυθ-
μός της πτώσης της γλυκόζης στο πλάσμα ήταν 60+5 
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mg/dl/h. H πτώση της τιμής της γλυκόζης οφείλεται 
περισσότερο στην αναστολή της ηπατικής παραγωγής 
(από 4,3+0,5 mg/Kg σε 1,7+0,2) και λιγότερο στην αύ-
ξηση της περιφερικής χρησιμοποίησής της (1,7+0,2 σε 
2,6+0,3 mg/dl/h). O Wagner και συν. χρησιμοποίησαν 
πολύ μικρές δόσεις ινσουλίνης σε συνεχή iv έγχυση 
(0,5-4 u/h) και διαπίστωσαν μέσο ρυθμό πτώσης της 
γλυκόζης 50 mg/h, ενώ χορήγησαν NaCl 9‰ σε ρυθ-
μό 1 L/h για τις 4 πρώτες ώρες. Aξιοσημείωτο είναι ότι 
από 114 ασθενείς δεν είχαν κανένα θάνατο.36

Δεν υπάρχουν κλινικές ενδείξεις που να υπαγο-
ρεύουν τη χορήγηση και άλλων ηλεκτρολυτών όπως 
φωσφόρου, μαγνησίου και ασβεστίου, τα επίπεδα 
των οποίων είναι μειωμένα στη διαβητική κετοξέωση. 
Παρόλο που η ανάγκη χορήγησης φωσφορικών απα-
σχόλησε τη βιβλιογραφία, στην πράξη δεν βρήκε υπο-
στηρικτές και θεωρείται ότι νοσηλευτικά περιπλέκει 
υπερβολικά τη θεραπεία.

Xορήγηση διττανθρακικών. H οξέωση προκαλεί διά-
φορες δυσμενείς παθοφυσιολογικές διαταραχές, όπως 
αρνητική ινότροπη δράση στην καρδιά, περιφερική 
αγγειοδιαστολή, καταστολή του κεντρικού νευρικού 
συστήματος και αντίσταση στη δράση της ινσουλί-
νης.37

 Στις περισσότερες, όμως, περιπτώσεις η μεταβολική 
οξέωση διορθώνεται αυτομάτως μόνο με τη χορήγη-
ση υγρών και ινσουλίνης. H χορήγηση διττανθρακικών 
δεν είναι άμοιρη ανεπιθύμητων επιδράσεων. Προκαλεί 
τοπικό ερεθισμό στη φλέβα έγχυσης, υποκαλιαιμία, 
παράδοξη επιδείνωση της οξέωσης του εγκεφαλονω-
τιαίου υγρού από την ελάττωση της υπέρπνοιας, αλκά-
λωση και ελάττωση της απελευθέρωσης O2 από την 
αιμοσφαιρίνη στους ιστούς.38 Eπιπλέον, η χορήγηση 
διττανθρακικών έχει δειχθεί ότι επιβραδύνει τον με-
ταβολισμό των κετονικών σωμάτων.39 Πάντως το κυ-
ριότερο μειονέκτημα της χορήγησης διττανθρακικών 
είναι η επιδείνωση της υποκαλιαιμίας, η οποία μπορεί 
να αποβεί και θανατηφόρος.

Για τους παραπάνω λόγους, διττανθρακικά χορηγού-
νται μόνο σε ασθενείς με σοβαρή διαβητική κετοξέω-
ση (pH<7). Όμως και σε αυτές τις περιπτώσεις το όφε-
λος δεν είναι σαφές. Oι σύγχρονες απόψεις συγκλίνουν 
στη χορήγηση διττανθρακικών μόνο αν το pH είναι 
μικρότερο από 6,9 σε δόση 100 mEq σε 45 min μαζί με 
20 mEq ΚCl. H δόση αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι το 
αρτηριακό pH να υπερβεί το 7.40* Στις περισσότερες 
περιπτώσεις ΔKO δεν χρειάζεται να χορηγηθούν διτ-
τανθρακικά.41

Kλινική παρακολούθηση. Tα πιο σημαντικά στοιχεία 
της κλινικής παρακολούθησης είναι ο συχνός κλινικός 
έλεγχος και η ουσιαστική εντατική παρακολούθηση, 
ασχέτως της παρουσίας του ασθενού σε μονάδα 

εντατικής θεραπείας. Tα ζωτικά σημεία του ασθενούς 
πρέπει να ελέγχονται ανά μισή ώρα τις πρώτες 4 ώρες, 
κάθε ώρα τις επόμενες 4 ώρες και στη συνέχεια κάθε 
2-4 ώρες. Πρέπει να γίνεται ωριαία μέτρηση του πο-
σού των ούρων και της κεντρικής φλεβικής πίεσης, 
που είναι δείκτες χρήσιμοι στη χορήγηση των υγρών, 
ιδιαιτέρως σε ηλικιωμένους ή καρδιοπαθείς. Aν ο 
ασθενής έχει μερική ή πλήρη απώλεια συνείδησης, 
πρέπει να εφαρμοστεί ρινογαστρικός καθετήρας πα-
ροχέτευσης, για να μη συμβεί εισρόφηση, καθώς και 
καθετήρας ουροδόχου κύστης. Eπίσης πρέπει να γίνει 
προσεκτική έρευνα για υποκείμενο προδιαθεσικό 
παράγοντα, οπότε αν υπάρχουν ενδείξεις για λοίμωξη, 
χορηγείται ευρέως φάσματος αντιβίωση μετά τη λήψη 
των απαραίτητων καλλιεργειών. Eπειδή οι λοιμώξεις 
αποτελούν προδιαθεσικό παράγοντα ΔKO σε μεγάλο 
ποσοστό, μπορεί να δίδεται γενικώς προληπτική αντι-
βίωση. Hπαρίνη μικρού μοριακού βάρους χορηγείται 
προφυλακτικώς προς αποφυγή θρομβοεμβολικών 
επεισοδίων, ιδιαιτέρως σε ηλικιωμένους ασθενείς ή 
σε ασθενείς με βαρύ κώμα. Για την καλύτερη παρακο-
λούθηση συνιστάται η καταγραφή των κλινικών και 
εργαστηριακών παραμέτρων σε ειδικό έντυπο (σχήμα 
7.1.3).

Eπιπλοκές της θεραπείας

Eκτός από την υποκαλιαιμία, που ήδη αναφέρθηκε, 
υπάρχουν και οι παρακάτω επιπλοκές από τη χορήγη-
ση υγρών.

Yπερφόρτωση υγρών. Aν δεν ληφθεί ιδιαίτερη 
φροντίδα, η υπερφόρτωση με υγρά μπορεί να προκα-
λέσει πνευμονικό οίδημα, ιδιαιτέρως στους ασθενείς 
με καρδιακό νόσημα ή στους ηλικιωμένους. Για να μη 
συμβεί υπερφόρτωση με υγρά, πρέπει ανά δίωρο να 
υπολογίζεται το ισοζύγιο υγρών. Tο ολικό έλλειμμα 
υγρών δεν πρέπει να αποκατασταθεί πολύ γρήγορα, 
αλλά τουλάχιστον μέσα σε ένα 24ωρο.

eγκεφαλικό οίδημα. Tο εγκεφαλικό οίδημα είναι μια 
επιπλοκή της διαβητικής κετοξέωσης, ιδιαιτέρως στα 
παιδιά. Yποκλινικό οίδημα υπάρχει με την εμφάνιση 
της διαβητικής κετοξέωσης και μπορεί να επιδεινωθεί 
με τη θεραπεία. Mερικές φορές καταστροφικό εγκε-
φαλικό οίδημα συμβαίνει με ξαφνική επιδείνωση της 
κλινικής εικόνας του ασθενούς, ενώ η υπεργλυκαιμία 
και η οξέωση βελτιώνονται.42

 H εμφάνιση κλινικών σημείων εγκεφαλικού οιδήμα-
τος προαναγγέλλει πολύ κακή πρόγνωση. H θνητότη-
τα εγκατεστημένου εγκεφαλικού οιδήματος φτάνει το 
50%.43

Για το οίδημα συχνά ευθύνεται η υπονατριαιμία και 
ο γρήγορος ρυθμός χορήγησης υγρών. Σπάνια ανα-
πτύσσεται εγκεφαλικό οίδημα, όταν η συγκέντρωση 
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γλυκόζης στο πλάσμα παραμένει περί τα 250 mg/dl. H 
αιτία του εγκεφαλικού οιδήματος είναι αδιευκρίνιστη. 
Mία θεωρία ενοχοποιεί τα ενδοκυττάρια “ιδιογενή 
ωσμώλια” τα οποία δημιουργούνται κατά τη διάρκεια 
ανάπτυξης της κετοξέωσης σε μια προσπάθεια να 
διατηρήσουν τον ενδοκυττάριο όγκο των νευρικών 
κυττάρων. Kατά τη θεραπεία της ΔKO η ωσμωτικότητα 
στον εξωκυττάριο χώρο ελαττώνεται πιο γρήγορα απ’ 
ό,τι στον ενδοκυττάριο και έτσι, λόγω ωσμωτικής δια-
φοράς, νερό εισέρχεται στα νευρικά κύτταρα και ανα-
πτύσσεται εγκεφαλικό οίδημα. Mία δεύτερη θεωρία 
ενοχοποιεί το σύστημα διαμεμβρανικής μεταφοράς 
Na+/H+, το οποίο ρυθμίζει το ενδοκυττάριο pH. H οξέ-
ωση προκαλεί μερική ενεργοποίηση του συστήματος 
αυτού, με συνέπεια την είσοδο Na+ ενδοκυτταρίως και 
τη δημιουργία περιορισμένου εγκεφαλικού οιδήματος. 
Mε τη θεραπεία, η οξέωση διορθώνεται πιο γρήγορα 
στον εξωκυττάριο χώρο και έτσι χάνεται η εξωκυττά-
ρια δράση του αντιμεταφορέα, ενώ στον ενδοκυττά-
ριο χώρο, λόγω υψηλής ακόμη συγκέντρωσης υδρο-
γονοϊόντων, το σύστημα μεταφοράς συνεχίζει να είναι 
ενεργοποιημένο και έτσι Na+ εισέρχεται με ταχύτερο 
ρυθμό στα κύτταρα και αναπτύσσεται σοβαρότερο 
εγκεφαλικό οίδημα.

ςύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας των ενηλί-
κων. Eίναι μια σπάνια επιπλοκή της διαβητικής κετο-
ξέωσης, η οποία χαρακτηρίζεται από έναρξη οξείας 
δύσπνοιας, υποξυγοναιμία, ελαττωμένη ευενδοτότητα 
των πνευμόνων (compliance) και διάχυτες πνευμο-
νικές διηθήσεις στην ακτινογραφία θώρακος. Δεν 
υπάρχει ειδική θεραπεία και η θνητότητα είναι υψηλή. 
H υπόταση, η υποθερμία και το κώμα φαίνεται να αυ-
ξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης του συνδρόμου αυτού. 
H χορήγηση μεγάλης ποσότητας υγρών ελαττώνει την 
ενδαγγειακή ωσμωτική πίεση και μπορεί να προδια-
θέτει στην ανάπτυξη του συνδρόμου, όπως συμβαίνει 
και με το εγκεφαλικό οίδημα. H οξέωση και η υπέρ-
πνοια θεωρείται ότι προκαλούν βλάβη στον τριχοκυ-
ψελιδικό φραγμό, η οποία αυξάνει τη διαπερατότητά 
του και προκαλείται το σύνδρομο. 

Pαβδομυόλυση. Eπιπλοκή της διαβητικής κετοξέω-
σης συνδυαζόμενη με οξεία νεφρική ανεπάρκεια είναι 
η ραβδομυόλυση. Eκδηλώνεται με υπερκαλιαιμία και 
μυοσφαιρινουρία. Συνήθως επιδεινώνει τη νεφρική 
λειτουργία και περιπλέκει μια ήδη βαριά κατάσταση. 
Eκδηλώνεται συνήθως 24 ώρες μετά την έναρξη της 
θεραπείας και θεωρείται ότι αιτιολογικά συμβάλλει σε 
αυτήν η σοβαρή υποφωσφαταιμία που δημιουργείται 
κατά την πτώση της γλυκόζης αίματος υπό την επίδρα-
ση της ινσουλίνης.44

πνευμομεσοπνευμόνιο είτε από αυτόματη ρήξη 
κυψελίδων είτε στα πλαίσια ρήξης οισοφάγου (σύν-

δρομo Borhaave) έχει περιγραφεί ως σπάνια επιπλοκή 
διαβητικής κετοξέωσης.45,46

Πρόγνωση. H πρόγνωση της διαβητικής κετοξέωσης 
είναι καλή, εφόσον δεν γίνουν σφάλματα στην αντι-
μετώπιση του ασθενούς και δεν συμβούν σοβαρές 
λοιμώξεις ή σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας. Σε 
οργανωμένα κέντρα η θνητότητα έχει πέσει στο 1%.

 Yπερωσμωτικό μη κετονικό  
     υπεργλυκαιμικό κώμα
Η πρώτη τεκμηριωμένη περιγραφή του υπεργλυκαι-
μικού μη κετονικού υπερωσμωτικού κώματος (ΥΜ-
ΚΥΚ) έγινε το 1957 από τους Saments και Schwartz.47 
Παλαιότερα είχαν περιγραφεί αρκετές περιπτώσεις 
υπεργλυκαιμικού κώματος, χωρίς ιδιαίτερη οξοναιμία, 
αλλά δεν είχε αναγνωριστεί η μεγάλη αύξηση της 
ωσμωτικής πίεσης (ΩΠ) του πλάσματος σε αυτούς 
τους ασθενείς.

Στο YMKYK, που συμβαίνει κυρίως σε ασθενείς με ΣΔ 
τύπου 2, η έλλειψη ινσουλίνης είναι μάλλον σχετική 
παρά απόλυτη, η υπεργλυκαιμία είναι πιο σοβαρή και 
η κέτωση ελάχιστη ή μηδαμινή. Eμφανίζεται ιδιαίτερα 
σε μεσήλικες ή σε ηλικιωμένα άτομα. 

Πρόδρομη κατάσταση του YMKYK θεωρείται η εκ-
σεσημασμένη υπεργλυκαιμία με υπερωσμωτικότητα 
χωρίς κώμα.48 Τότε μόνο υπάρχει συνήθως κάποια 
ληθαργική κατάσταση. Aν δεν γίνει η διάγνωση στην 
πρόδρομη αυτή φάση, ο άρρωστος σιγά-σιγά πέφτει 
σε κώμα. H υπερωσμωτικότητα χαρακτηρίζει και το 
1/3 έως 1/2 περίπου των περιπτώσεων της διαβητικής 
κετοξέωσης. Oι αυξήσεις της ΩΠ στην κετοξέωση είναι 
όμως συγκριτικά μικρότερες από αυτές που παρατη-
ρούνται στις περιπτώσεις YMKYK. Eπειδή όλοι οι ασθε-
νείς με υπερώσμωση χωρίς κετοξέωση δεν είναι σε 
κατάσταση σοβαρού κώματος, τείνει να επικρατήσει ο 
γενικός όρος υπερωσμωτική κατάσταση ή υπερωσμω-
τικός διαβήτης.

Στο 18-35% των περιπτώσεων το YMKYK αποτελεί 
την πρώτη εκδήλωση του σακχαρώδη διαβήτη.49 Aν 
και σχεδόν αποκλειστικά αφορά ασθενείς με ΣΔ τύπου 
2, μπορεί να συμβεί και σε άτομα με ΣΔ τύπου 1, ακό-
μη και σε παιδιά.50 

Για να θεωρηθεί ένα κώμα ΥΜΚΥΚ, πρέπει να χαρα-
κτηρίζεται από τα παρακάτω κριτήρια:

1. Υπεργλυκαιμία συνήθως πάνω από 600 mg/dl.
2. Έλλειψη κέτωσης ή ελάχιστη (1 ή 2 +οξόνης).
3. Μεγάλη αύξηση της ωσμωτικής πίεσης του πλά-

σματος (συνήθως πάνω από 330 mOsm/Kg H2O).
Σχετική υπερνατριαιμία υπάρχει κατά κανόνα, αλλά 

όχι πάντοτε.51

Yπάρχουν και περιπτώσεις ασθενών που παραμέ-
νουν ασυμπτωματικοί, ενώ έχουν πολύ εκσεσημα-
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σμένη υπεργλυκαιμία, όμως το νάτριο του πλάσματος 
είναι χαμηλό, οπότε η ΩΠ δεν είναι πολύ αυξημένη.52

Eπιδημιολογία

H ετήσια συχνότητα του YMKYK είναι περίπου το 1/3 
με 1/10 εκείνης της διαβητικής κετοξέωσης, όπως 
προκύπτει από διάφορες δημοσιεύσεις.49,53 Σε προ-
ηγμένες ιατρικώς χώρες αποτελεί αιτία νοσηλείας σε 
ποσοστό 1‰ στο σύνολο νοσηλευόμενων ασθενών.  
H μέση ηλικία εμφάνισης είναι μεταξύ 57 και 70 ετών. 
Ωστόσο περιγράφεται ότι το 10% των περιπτώσεων 
YMKYK συμβαίνει σε παιδιά.51 Eπειδή ο ΣΔ τύπου 2 
είναι κατά πολύ συχνότερος του ΣΔ τύπου 1, το YMKYK 
σε απόλυτους αριθμούς είναι πιο συχνό απ’ ό,τι η δια-
βητική κετοξέωση, 17/100.000 έναντι 14/100.000.

H θνητότητα του YMKYK είναι πολύ υψηλή και σε 
μερικές μελέτες φτάνει το 40%. H μεγάλη ηλικία των 
πασχόντων και οι σοβαρές συμπαρομαρτούσες παθο-
λογικές καταστάσεις συμβάλλουν στη μεγάλη θνητό-
τητα. Στατιστικά η θνητότητα συμβαδίζει με τη μεγάλη 
ηλικία, την υπερωσμωτικότητα και το υψηλό νάτριο 
στο πλάσμα, ενώ δεν σχετίζεται με την τιμή της γλυκό-
ζης ή το χάσμα ανιόντων. H κατανόηση των μεταβολι-
κών και των ηλεκτρολυτικών διαταραχών του YMKYK, 
καθώς και η απόκτηση πείρας στην αντιμετώπισή 
τους, μείωσε τη θνητότητα. Έτσι, σε πρόσφατη δημο-
σίευση με 82 περιπτώσεις η θνητότητα ήταν 14,6%.5

Προδιαθεσικοί παράγοντες 

Oι λοιμώξεις (40%)51 και άλλα νοσήματα, ιδιαίτερα 
καρδιαγγειακά54 και εγκαύματα,55 είναι οι κύριοι προ-
διαθεσικοί παράγοντες. Tο χαμηλό κοινωνικό επίπεδο 
είναι επίσης προδιαθεσικός παράγοντας.53 Πολλά φάρ-
μακα και ιδιαιτέρως κορτικοστεροειδή,56 διουρητικά 
(38%),57  προπανολόλη,58 διφαινυλοϋδαντοΐνη, αντα-
γωνιστές ασβεστίου κ.λπ., προδιαθέτουν σε YMKYK.51 
Eπίσης περιγράφηκε YMKYK από χορήγηση σωματο-
στατίνης.59

H θεραπεία με λίθιο, προκαλώντας νεφρογενή άποιο 
διαβήτη, μπορεί σε διαβητικούς να συμβάλει στην 
πρόκληση YMKYK.60 

Kατάχρηση φρούτων και χυμών διαπιστώνεται συ-
χνά.61

Eπίσης το YMKYK αποτελεί επιπλοκή περιτοναϊκών 
πλύσεων με υπέρτονα διαλύματα γλυκόζης που χρη-
σιμοποιούνται για την αφαίρεση υγρών από οιδημα-
τώδεις ασθενείς.62,63 Άλλες αιτίες είναι η εξωσωματική 
κυκλοφορία σε εγχειρήσεις ανοικτής καρδιάς64 και η 
παρεντερική διατροφή (πίνακας 7.1.3).65

Παθοφυσιολογία

Tα κλασικά βιοχημικά χαρακτηριστικά του YMKYK 

είναι η σημαντική υπεργλυκαιμία και η υπερωσμωτι-
κότητα με ελάχιστο μόνο βαθμό κέτωσης και οξέωσης 
ή και εντελώς χωρίς κέτωση. O βαθμός της υπεργλυ-
καιμίας εξαρτάται από την έκκριση γλυκαγόνης και 
των άλλων ορμονών που δρουν υπεργλυκαιμικώς, 
με αποτέλεσμα αύξηση της ηπατικής παραγωγής 
γλυκόζης, μέσω αύξησης της νεογλυκογένεσης και 
γλυκογονόλυσης. H μεγάλη υπεργλυκαιμία δρα τοξικά 
πάνω στα B κύτταρα των νησιδίων του παγκρέατος, 
με αποτέλεσμα περαιτέρω ελάττωση της έκκρισης 
ινσουλίνης και επιδείνωση της υπεργλυκαιμίας. Πολλοί 
ασθενείς έχουν προϋπάρχουσα νεφρική νόσο, ενώ η 
αφυδάτωση λόγω της ωσμωτικής διούρησης προκαλεί 
περαιτέρω πτώση της σπειραματικής διήθησης. Mε 
την πτώση της σπειραματικής διήθησης αυξάνεται ο 
ουδός αποβολής της γλυκόζης. (Έχει βρεθεί ότι ενώ 
σε φυσιολογική νεφρική λειτουργία, με σπειραματική 
διήθηση 120 ml/min,  o ουδός είναι περί τα 180 mg/dl, 
σε σπειραματική διήθηση 60 ml/min, φτάνει στα 360 
mg/dl). Tελικά, η αδυναμία των νεφρών να απεκκρί-
νουν μεγάλα ποσά γλυκόζης επιδεινώνει την υπεργλυ-
καιμία.66

Yπάρχουν διάφορες υποθετικές εξηγήσεις για την 
απουσία σημαντικής κέτωσης στο YMKYK. 

α) Eίναι γνωστό ότι η αναστολή της λιπόλυσης είναι 
πιο ευαίσθητη στη δράση της ινσουλίνης απ’ ό,τι ο 
μεταβολισμός της γλυκόζης στους μυς.67 Τα χαμηλά 
επίπεδα ινσουλίνης που διαθέτουν οι ασθενείς αυτοί 
είναι πιθανώς  σε θέση να αναστέλλουν τη λιπόλυση, 
ενώ αδυνατούν να αυξήσουν την περιφερική χρησιμο-
ποίηση της γλυκόζης και να αναστέλλουν την ηπατική 
παραγωγή της γλυκόζης, με αποτέλεσμα την υπερ-

™¯ÂÙÈÎ‹ ˘ÂÚÓ·ÙÚÈ·ÈÌ›· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ù¿ Î·ÓfiÓ·, ·ÏÏ¿
fi¯È ¿ÓÙÔÙÂ.51

Y¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ·ÛıÂÓÒÓ Ô˘ ·Ú·Ì¤-
ÓÔ˘Ó ·Û˘ÌÙˆÌ·ÙÈÎÔ›, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ÔÏ‡ ÂÎÛÂÛËÌ·ÛÌ¤ÓË
˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌ›·, fiÌˆ˜ ÙÔ Ó¿ÙÚÈÔ ÙÔ˘ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ¯·-
ÌËÏfi, ÔfiÙÂ Ë ø¶ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÏ‡ ·˘ÍËÌ¤ÓË.52

Eπιδηµιολογία

H ÂÙ‹ÛÈ· Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ YMKYK Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 1/3
ÌÂ 1/10 ÂÎÂ›ÓË˜ ÙË˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÎÂÙÔÍ¤ˆÛË˜, fiˆ˜ ÚÔÎ‡-
ÙÂÈ ·fi ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÛÂÈ˜.49,53 ™Â ÚÔËÁÌ¤ÓÂ˜ È·-
ÙÚÈÎÒ˜ ¯ÒÚÂ˜ ·ÔÙÂÏÂ› ·ÈÙ›· ÓÔÛËÏÂ›·˜ ÛÂ ÔÛÔÛÙfi 1ò
ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÓÔÛËÏÂ˘fiÌÂÓˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ.  H Ì¤ÛË ËÏÈÎ›· ÂÌ-
Ê¿ÓÈÛË˜ Â›Ó·È ÌÂÙ·Í‡ 57 Î·È 70 ¯ÚfiÓÈ·. øÛÙfiÛÔ ÂÚÈÁÚ¿-
ÊÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ 10% ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ YMKYK Û˘Ì‚·›ÓÂÈ
ÛÂ ·È‰È¿.51 EÂÈ‰‹ Ô ™¢ Ù‡Ô˘ 2 Â›Ó·È Û˘¯ÓfiÙÂÚÔ˜ Î·Ù¿
ÔÏ‡ ·fi fi,ÙÈ Ô ™¢ Ù‡Ô˘ 1 ÙÔ YMKYK ÛÂ ·fiÏ˘ÙÔ˘˜
·ÚÈıÌÔ‡˜ Â›Ó·È ÈÔ Û˘¯Ófi ·fi fi,ÙÈ Ë ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÎÂÙÔÍ¤ˆ-
ÛË, 17/100.000 ¤Ó·ÓÙÈ 14/100.000.

H ıÓËÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ YMKYK Â›Ó·È ÔÏ‡ ˘„ËÏ‹ Î·È ÛÂ
ÌÂÚÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Êı¿ÓÂÈ ÙÔ 40%. H ÌÂÁ¿ÏË ËÏÈÎ›· ÙˆÓ ·-
Û¯fiÓÙˆÓ Î·È ÔÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ Û˘Ì·ÚÔÌ·ÚÙÔ‡ÛÂ˜ ·ıÔÏÔÁÈ-
Î¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ıÓËÙfiÙËÙ·.
™Ù·ÙÈÛÙÈÎ¿ Ë ıÓËÙfiÙËÙ· Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ ÌÂ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ËÏÈÎ›·,
ÙËÓ ˘ÂÚˆÛÌˆÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ˘„ËÏfi Ó¿ÙÚÈÔ ÛÙÔ Ï¿-
ÛÌ·, ÂÓÒ ‰ÂÓ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙË˜ ÁÏ˘Îfi˙Ë˜ ‹ ÙÔ ¯¿-
ÛÌ· ·ÓÈfiÓÙˆÓ. H Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ
ËÏÂÎÙÚÔÏ˘ÙÈÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ ÙÔ˘ YMKYK, Î·ıÒ˜ Î·È Ë
·fiÎÙËÛË Â›Ú·˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂ›ˆÛÂ ÙË ıÓË-
ÙfiÙËÙ·. ŒÙÛÈ ÛÂ ÚfiÛÊ·ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÌÂ 82 ÂÚÈÙÒ-
ÛÂÈ˜ Ë ıÓËÙfiÙËÙ· ‹Ù·Ó 14,6%.5

Προδιαθεσικοί παράγοντες 

OÈ ÏÔÈÌÒÍÂÈ˜ (40%)51 Î·È ¿ÏÏ· ÓÔÛ‹Ì·Ù·, È‰È·›ÙÂÚ· Î·Ú-
‰È·ÁÁÂÈ·Î¿54 Î·È ÂÁÎ·‡Ì·Ù·55 Â›Ó·È ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ÚÔ‰È·ıÂÛÈ-
ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜. TÔ ¯·ÌËÏfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Â›Â‰Ô Â›Ó·È Â›-

ÛË˜ ÚÔ‰È·ıÂÛÈÎfi˜ ·Ú¿ÁˆÓ.53 ¶ÔÏÏ¿ Ê¿ÚÌ·Î· Î·È È‰È-
·›ÙÂÚ· ÎÔÚÙÈÎÔÛÙÂÚÔÂÈ‰‹,56 ‰ÈÔ˘ÚËÙÈÎ¿ (38%),57 ÚÔ·-
ÓÔÏfiÏË,58 ‰ÈÊ·ÈÓ˘ÏÔ¸‰·ÓÙÔ˝ÓË, ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘
ÎÏ. ÚÔ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÛÂ YMKYK.51 E›ÛË˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊËÎÂ
YMKYK ·fi ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÛˆÌ·ÙÔÛÙ·Ù›ÓË˜.59

H ıÂÚ·Â›· ÌÂ Ï›ıÈÔ, ÚÔÎ·ÏÒÓÙ·˜ ÓÂÊÚÔÁÂÓ‹ ¿ÔÈÔ
‰È·‚‹ÙË, ÌÔÚÂ› ÛÂ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ Úfi-
ÎÏËÛË YMKYK.60

K·Ù¿¯ÚËÛË ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È ¯˘ÌÒÓ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È Û˘-
¯Ó¿.61

E›ÛË˜ ÙÔ YMKYK ·ÔÙÂÏÂ› ÂÈÏÔÎ‹ ÂÚÈÙÔÓ·˚-
ÎÒÓ Ï‡ÛÂˆÓ ÌÂ ˘¤ÚÙÔÓ· ‰È·Ï‡Ì·Ù· ÁÏ˘Îfi˙Ë˜ Ô˘ ¯ÚË-
ÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ˘ÁÚÒÓ ·fi ÔÈ‰ËÌ·ÙÒ-
‰ÂÈ˜ ·ÛıÂÓÂ›˜.62,63 ÕÏÏÂ˜ ·ÈÙ›Â˜ Â›Ó·È Ë ÂÍˆÛˆÌ·ÙÈÎ‹ Î˘-
ÎÏÔÊÔÚ›· ÛÂ ÂÁ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ·ÓÔÈÎÙ‹˜ Î·Ú‰È¿˜64 Î·È Ë
·ÚÂÓÙÂÚÈÎ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ (›Ó. 7.3).65

Παθοφυσιολογία

T· ÎÏ·ÛÈÎ¿ ‚ÈÔ¯ËÌÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘ YMKYK Â›-
Ó·È Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌ›· Î·È Ë ˘ÂÚˆÛÌˆÙÈÎfiÙËÙ·
ÌÂ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÌfiÓÔ ‚·ıÌfi Î¤ÙˆÛË˜ Î·È ÔÍ¤ˆÛË˜ ‹ Î·È ÂÓÙÂ-
ÏÒ˜ ¯ˆÚ›˜ Î¤ÙˆÛË. O ‚·ıÌfi˜ ÙË˜ ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ ÂÍ·Ú-
Ù¿Ù·È ·fi ÙËÓ ¤ÎÎÚÈÛË ÁÏ˘Î·ÁfiÓË˜ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÔÚÌÔ-
ÓÒÓ Ô˘ ‰ÚÔ˘Ó ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌÈÎÒ˜, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·‡ÍËÛË
ÙË˜ Ë·ÙÈÎ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÁÏ˘Îfi˙Ë˜, Ì¤Ûˆ ·‡ÍËÛË˜ ÙË˜ ÓÂ-
ÔÁÏ˘ÎÔÁ¤ÓÂÛË˜ Î·È ÁÏ˘ÎÔÁÔÓfiÏ˘ÛË˜. H ÌÂÁ¿ÏË ˘ÂÚÁÏ˘-
Î·ÈÌ›· ‰Ú· ÙÔÍÈÎ¿ ¿Óˆ ÛÙ· B-Î‡ÙÙ·Ú· ÙˆÓ ÓËÛÈ‰›ˆÓ
ÙÔ˘ ·ÁÎÚ¤·ÙÔ˜, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙË˜
¤ÎÎÚÈÛË˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ Î·È ÂÈ‰Â›ÓˆÛË ÙË˜ ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜.
¶ÔÏÏÔ› ·ÛıÂÓÂ›˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¸¿Ú¯Ô˘Û· ÓÂÊÚÈÎ‹ ÓfiÛÔ, Â-
ÓÒ Ë ·Ê˘‰¿ÙˆÛË ÏfiÁˆ ÙË˜ ˆÛÌˆÙÈÎ‹˜ ‰ÈÔ‡ÚËÛË˜ ÚÔÎ·-
ÏÂ› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙÒÛË ÙË˜ ÛÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹˜ ‰È‹ıËÛË˜. MÂ
ÙËÓ ÙÒÛË ÙË˜ ÛÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹˜ ‰È‹ıËÛË˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô Ô˘-
‰fi˜ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÙË˜ ÁÏ˘Îfi˙Ë˜. (Œ¯ÂÈ ‚ÚÂıÂ› fiÙÈ ÂÓÒ ÛÂ Ê˘-
ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹ ÓÂÊÚÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÌÂ ÛÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ‰È‹ıËÛË
120 ml/min,  o Ô˘‰fi˜ Â›Ó·È ÂÚ› Ù· 180 mg/dl, ÛÂ ÛÂÈÚ·-
Ì·ÙÈÎ‹ ‰È‹ıËÛË 60 ml/min, ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· 360 mg/dl). TÂÏÈÎ¿
Ë ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ ÓÂÊÚÒÓ Ó· ·ÂÎÎÚ›ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ÔÛ¿
ÁÏ˘Îfi˙Ë˜ ÂÈ‰ÂÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌ›·.66

Y¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ˘ÔıÂÙÈÎ¤˜ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·-
Ô˘Û›· ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹˜ Î¤ÙˆÛË˜ ÛÙÔ YMKYK. 

·) E›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ë ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙË˜ ÏÈfiÏ˘ÛË˜ Â›Ó·È
ÈÔ Â˘·›ÛıËÙË ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÙË˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ ·’ fi,ÙÈ Ô ÌÂÙ·-
‚ÔÏÈÛÌfi˜ ÙË˜ ÁÏ˘Îfi˙Ë˜ ÛÙÔ˘˜ Ì˘˜.67 ™ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ·˘-
ÙÔ‡˜ Ù· ¯·ÌËÏ¿ Â›Â‰· ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Â›Ó·È
Èı·ÓÒ˜  ÛÂ ı¤ÛË Ó· ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó ÙË ÏÈfiÏ˘ÛË, ÂÓÒ ·‰˘-
Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÈÎ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙË˜
ÁÏ˘Îfi˙Ë˜ Î·È Ó· ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ Ë·ÙÈÎ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙË˜
ÁÏ˘Îfi˙Ë˜, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌ›· ¯ˆÚ›˜ Î¤-
ÙˆÛË. ŒÙÛÈ ÙÔ C-ÂÙ›‰ÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›Â-
‰· ·fi fi,ÙÈ ÛÙËÓ ÎÂÙÔÍ¤ˆÛË Î·È Ù· ÏÈ·Ú¿ ÔÍ¤· Â›Ó·È Ï›-
ÁÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·˘ÍËÌ¤Ó·. 

‚) H ·Ê˘‰¿ÙˆÛË Î·È Ë ˘ÂÚˆÛÌˆÙÈÎfiÙËÙ· ·Ó·ÛÙ¤Ï-
ÏÔ˘Ó ÙË ÏÈfiÏ˘ÛË Î·È ÙËÓ ÎÂÙÔÁ¤ÓÂÛË Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÂÈÚ·-
Ì·ÙÈÎ‹ ÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ ÔÔ›· Ë ˘ÂÚˆÛÌˆÙÈÎfiÙËÙ· ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁ‹ıËÎÂ ÌÂ Ì·ÓÓÈÙfiÏË.68

Á) Œ¯ÂÈ ÂÎÊÚ·ÛÙÂ› Î·È Ë ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ˘ÂÚÈÓÛÔ˘ÏÈÓÈ-
ÛÌ¤ÓÔ˘ ‹·ÙÔ˜, ÂÓÒ Ù· Â›Â‰· ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÊ¤-
ÚÂÈ· Â›Ó·È ÌÂÈˆÌ¤Ó·. H ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË ÛÙÔ ‹·Ú ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÈ
ÙËÓ ÎÂÙÔÁ¤ÓÂÛË.
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• Λοιµώξεις 

• Έµφραγµα µυοκαρδίου 

• Πνευµονική εµβολή

• Υπερθυρεοειδισµός

• Εγκαύµατα 

• Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 

• Περιτοναϊκή κάθαρση ή αιµοκάθαρση

• Eξωσωµατική κυκλοφορία σε εγχειρήσεις καρδιάς

• Παρεντερική διατροφή

• Φάρµακα 
κορτικοειδή
θειαζίδες 
διφαινυλοϋδαντοΐνη
χλωροπροµαζίνη
L-ασπαραγινάση
προπρανολόλη
ανοσοκατασταλτικά
σωµατοστατίνη

πίνακας 7.3  Συνοδές παθολογικές καταστάσεις και
προδιαθεσικοί παράγοντες ΥΜΚΥΚ.

πίνακας 7.1.3. Συνοδές παθολογικές καταστάσεις και
προδιαθεσικοί παράγοντες ΥΜΚΥΚ.
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γλυκαιμία χωρίς κέτωση. Έτσι το C πεπτίδιο βρίσκεται 
σε υψηλότερα επίπεδα απ’ ό,τι στην κετοξέωση και τα 
λιπαρά οξέα είναι λίγο λιγότερο αυξημένα. 

β) H αφυδάτωση και η υπερωσμωτικότητα αναστέλ-
λουν τη λιπόλυση και την κετογένεση σύμφωνα με πει-
ραματική εργασία στην οποία η υπερωσμωτικότητα 
δημιουργήθηκε με μαννιτόλη.68 

γ) Έχει εκφραστεί και η άποψη του υπερινσουλι-
νισμένου ήπατος, ενώ τα επίπεδα ινσουλίνης στην 
περιφέρεια είναι μειωμένα. H ινσουλίνη στο ήπαρ ανα-
στέλλει την κετογένεση.

Eπιπρόσθετοι παράγοντες που συμβάλλουν στην 
έντονη υπερωσμωτικότητα είναι η διαταραγμένη νε-
φρική λειτουργία, που αναφέρθηκε παραπάνω, η μει-
ωμένη αίσθηση δίψας, καθώς και η μειωμένη φυσική 
και διανοητική ικανότητα των ασθενών να προσλαμ-
βάνουν υγρά.69 Oι περισσότεροι ασθενείς είναι υπε-
ρήλικες και χαρακτηρίζονται από μειωμένο αίσθημα 
δίψας70 ή και δύσκολη πρόσβαση στο νερό, π.χ. όταν 
είναι μόνιμα κατακεκλιμένοι. H μειωμένη λήψη νερού 
είναι ευνόητο ότι συμβάλλει στην υπερωσμωτικότητα.

Η σπασμοφιλική διάθεση στο ΥΜΚΥΚ αποδίδεται 
στην έλλειψη οξέωσης. Αντιθέτως, στη διαβητική 
κετοξέωση τα κετονοξέα εμποδίζουν την εμφάνιση 
σπασμών έστω και σε συνθήκες αυξημένης ωσμωτι-
κής πίεσης.

Σε εργασία που αφορούσε 132 επεισόδια YMKYK 
βρέθηκε συσχέτιση του βαθμού της αφυδάτωσης με 
την τιμή της γλυκόζης, της ωσμωτικής πίεσης, της ου-
ρίας και του νατρίου του πλάσματος. Tο επίπεδο συ-
νείδησης είχε συσχέτιση με τον βαθμό της ωσμωτικό-
τητας.71 Tα εγκεφαλικά κύτταρα, σε συνθήκες μεγάλης 
υπεργλυκαιμίας, διατηρούν την ωσμωτικότητά τους 
χάρη στη δημιουργία των ιδιογενών ωσμωλίων. Aυτά 
είναι μόρια που σχηματίζονται στα πλαίσια της μεγά-
λης υπεργλυκαιμίας και είναι η σορβιτόλη, η ταυρίνη, 
η μυοϊνοσιτόλη κ.ά. Xαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 
η σορβιτόλη που παράγεται με την επίδραση του εν-
ζύμου αναγωγάση της αλδόζης και θεωρείται ότι δρα 
ως ρυθμιστής της ωσμωτικής πίεσης στα νευρικά κύτ-
ταρα. Όταν όμως η υπερωσμωτικότητα είναι μεγάλη, 
αρχίζει η δυσλειτουργία των εγκεφαλικών κυττάρων.

Κλινική εικόνα

Πριν από την πλήρη εγκατάσταση της κλινικής εικόνας 
προηγείται βραχύ στάδιο που χαρακτηρίζεται από 
πολυουρία, αφυδάτωση, αδυναμία και λήθαργο.51 
Στην τυπική κλινική εικόνα του YMKYK ο ασθενής έχει 
μειωμένο επίπεδο συνείδησης ή βαρύ κώμα και βαριά 
αφυδάτωση. Συνήθως έχουν προηγηθεί μερικές ημέ-
ρες με μεγάλη πολυουρία και μπορεί να υπάρχουν και 
άλλοι προδιαθεσικοί παράγοντες που επιδεινώνουν 

γνωστό διαβήτη ή είναι πρώτη εκδήλωση του διαβή-
τη (30-60% των περιπτώσεων). O ασθενής μπορεί να 
βρίσκεται σε προστάδιο καταπληξίας και να έχει μειω-
μένη περιφερική κυκλοφορία με ταχυκαρδία, υπόταση 
και ψυχρά άκρα. Λόγω της μεγάλης αφυδάτωσης με 
αιμοσυμπύκνωση και της υπερωσμωτικότητας, μπορεί 
να υπάρχουν ποικίλες νευρολογικές εκδηλώσεις, όπως 
παραλύσεις ή και σπασμοί,51 αφασία,72 παραλήρημα,73 
χορεία-ημιχορεία74 (πίνακας 7.1.4).

Η εργαστηριακή διερεύνηση των ασθενών αποκα-
λύπτει πρώτα από όλα υπερβολικά υψηλές τιμές γλυ-
κόζης στο πλάσμα, που συχνά δεν γίνονται πιστευτές 
από τους κλινικούς γιατρούς, εφόσον δεν διαθέτουν 
ανάλογη εμπειρία.51 Βιβλιογραφικά αναφέρονται τι-
μές πάνω από 1.000 mg/dl στα 2/3 των περιπτώσεων. 
Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που αναφέρει ο 
Knowles με γλυκόζη πλάσματος 4.800 mg/dl.75

H μεγάλη αφυδάτωση σε συνδυασμό με την υπερ-
γλυκαιμία προδιαθέτουν σε θρομβοεμβολικά επεισό-
δια, μερικά των οποίων είναι πολύ σοβαρά και αποτε-
λούν αιτία θανάτου, π.χ. θρόμβωση άνω μεσεντερίου 
αρτηρίας. Aζωθαιμία λόγω της αφυδάτωσης υπάρχει 
πάντοτε, αλλά μπορεί να έχουμε και οξεία νεφρική 
ανεπάρκεια,61 στην οποία κύρια αιτία είναι η ραβδο-
μυόλυση.76,77

Oι ασθενείς με κλασικό YMKYK δεν έχουν απόπνοια 
οξόνης και η αντίδραση οξόνης στα ούρα και το πλά-
σμα είναι αρνητική ή ασθενώς θετική (1 ή 2+).

Διάγνωση

Σε πολλές περιπτώσεις η διάγνωση του YMKYK κα-
θυστερεί ή τίθεται λανθασμένα η αρχική διάγνωση 
“αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο”. Aυτό συμβαίνει γιατί 
προέχει εστιακή νευρολογική σημειολογία.51 Σε αδιά-
γνωστους διαβητικούς η διάγνωση τίθεται όταν έρθει 
το πρώτο αποτέλεσμα μέτρησης γλυκόζης στο αίμα, 

EÈÚfiÛıÂÙÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ¤-
ÓÙÔÓË ˘ÂÚˆÛÌˆÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È Ë ‰È·Ù·Ú·ÁÌ¤ÓË ÓÂÊÚÈÎ‹
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ ·Ú·¿Óˆ, Ë ÌÂÈˆÌ¤ÓË ·›-
ÛıËÛË ‰›„·˜, Î·ıÒ˜ Î·È Ë ÌÂÈˆÌ¤ÓË Ê˘ÛÈÎ‹ Î·È ‰È·ÓÔË-
ÙÈÎ‹ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ó· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘ÁÚ¿.69

OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ Â›Ó·È ˘ÂÚ‹ÏÈÎÂ˜ Î·È ¯·Ú·ÎÙË-
Ú›˙ÔÓÙ·È ·fi ÌÂÈˆÌ¤ÓÔ ·›ÛıËÌ· ‰›„·˜70 ‹ Î·È ‰‡ÛÎÔÏË
ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ÓÂÚfi, .¯. fiÙ·Ó Â›Ó·È ÌfiÓÈÌ· Î·Ù·ÎÂÎÏÈÌ¤-
ÓÔÈ. H ÌÂÈˆÌ¤ÓË Ï‹„Ë ÓÂÚÔ‡ Â›Ó·È Â˘ÓfiËÙÔ fiÙÈ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ
ÛÙËÓ ˘ÂÚˆÛÌˆÙÈÎfiÙËÙ·.

∏ Û·ÛÌÔÊÈÏÈÎ‹ ‰È¿ıÂÛË ÛÙÔ Àª∫À∫ ·Ô‰›‰ÂÙ·È
ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÍ¤ˆÛË˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙË ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÎÂÙÔÍ¤ˆ-
ÛË Ù· ÎÂÙÔÓÔÍ¤· ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Û·ÛÌÒÓ ¤-
ÛÙˆ Î·È ÛÂ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ·˘ÍËÌ¤ÓË˜ ˆÛÌˆÙÈÎ‹˜ ›ÂÛË˜.

™Â ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡ÛÂ 132 ÂÂÈÛfi‰È· YMKYK
‚Ú¤ıËÎÂ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ÙË˜ ·Ê˘‰¿ÙˆÛË˜ ÌÂ ÙËÓ
ÙÈÌ‹ ÙË˜ ÁÏ˘Îfi˙Ë˜, ÙË˜ ˆÛÌˆÙÈÎ‹˜ ›ÂÛË˜, ÙË˜ Ô˘Ú›·˜ Î·È
ÙÔ˘ Ó·ÙÚ›Ô˘ ÙÔ˘ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜. TÔ Â›Â‰Ô Û˘ÓÂ›‰ËÛË˜ Â›¯Â
Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÌÂ ÙÔÓ ‚·ıÌfi ÙË˜ ˆÛÌˆÙÈÎfiÙËÙ·˜.71 T· ÂÁÎÂ-
Ê·ÏÈÎ¿ Î‡ÙÙ·Ú·, ÛÂ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÌÂÁ¿ÏË˜ ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜,
‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ˆÛÌˆÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ¯¿ÚË ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
ÙˆÓ È‰ÈÔÁÂÓÒÓ ˆÛÌˆÏ›ˆÓ. A˘Ù¿ Â›Ó·È ÌfiÚÈ· Ô˘ Û¯ËÌ·-
Ù›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙË˜ ÌÂÁ¿ÏË˜ ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ Î·È
Â›Ó·È Ë ÛÔÚ‚ÈÙfiÏË, Ë Ù·˘Ú›ÓË, Ë Ì˘Ô˚ÓÔÛÈÙfiÏË Î.¿. X·Ú·-
ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È Ë ÛÔÚ‚ÈÙfiÏË Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È
ÌÂ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÂÓ˙‡ÌÔ˘ ·Ó·ÁˆÁ¿ÛË ÙË˜ ·Ï‰fi˙Ë˜,
Î·È ıÂˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ‰Ú· ˆ˜ Ú˘ıÌÈÛÙ‹˜ ÙË˜ ˆÛÌˆÙÈÎ‹˜ ›Â-
ÛË˜ ÛÙ· ÓÂ˘ÚÈÎ¿ Î‡ÙÙ·Ú·. ŸÙ·Ó fiÌˆ˜ Ë ˘ÂÚˆÛÌˆÙÈÎfi-
ÙËÙ· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË, ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂÁÎÂÊ·-
ÏÈÎÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ.

Κλινική εικόνα

¶ÚÈÓ Ó· ÂÁÎ·Ù·ÛÙ·ıÂ› Ï‹Úˆ˜ Ë ÎÏÈÓÈÎ‹ ÂÈÎfiÓ· ÚÔËÁÂ›-
Ù·È ‚Ú·¯‡ ÛÙ¿‰ÈÔ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÔÏ˘Ô˘Ú›·, ·-
Ê˘‰¿ÙˆÛË, ·‰˘Ó·Ì›· Î·È Ï‹ı·ÚÁÔ.51 ™ÙËÓ Ù˘ÈÎ‹ ÎÏÈÓÈÎ‹
ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ YMKYK Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÈˆÌ¤ÓÔ Â›Â‰Ô
Û˘ÓÂ›‰ËÛË˜ ‹ ‚·Ú‡ ÎÒÌ· Î·È ‚·ÚÈ¿ ·Ê˘‰¿ÙˆÛË. ™˘Ó‹-
ıˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔËÁËıÂ› ÌÂÚÈÎ¤˜ Ì¤ÚÂ˜ ÌÂ ÌÂÁ¿ÏË ÔÏ˘Ô˘Ú›·
Î·È ÌÔÚÂ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ÚÔ‰È·ıÂÛÈÎÔ› ·Ú¿-
ÁÔÓÙÂ˜ Ô˘ ÂÈ‰ÂÈÓÒÓÔ˘Ó ÁÓˆÛÙfi ‰È·‚‹ÙË ‹ Â›Ó·È ÚÒÙË
ÂÎ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË (30-60% ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ). O ·-
ÛıÂÓ‹˜ ÌÔÚÂ› Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ ÚÔÛÙ¿‰ÈÔ Î·Ù·ÏËÍ›·˜
Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂÈˆÌ¤ÓË ÂÚÈÊÂÚÈÎ‹ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÌÂ Ù·¯˘-
Î·Ú‰›·, ˘fiÙ·ÛË Î·È „˘¯Ú¿ ¿ÎÚ·. §fiÁˆ ÙË˜ ÌÂÁ¿ÏË˜ ·-
Ê˘‰¿ÙˆÛË˜ ÌÂ ·ÈÌÔÛ˘Ì‡ÎÓˆÛË Î·È ÙË˜ ˘ÂÚˆÛÌˆÙÈÎfi-
ÙËÙ·˜ ÌÔÚÂ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈÎ›ÏÂ˜ ÓÂ˘ÚÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÎ‰Ë-
ÏÒÛÂÈ˜, fiˆ˜ ·Ú·Ï‡ÛÂÈ˜ ‹ Î·È Û·ÛÌÔ›,51 ·Ê·Û›·,72

·Ú·Ï‹ÚËÌ·,73 ¯ÔÚÂ›·-ËÌÈ¯ÔÚÂ›·74 (›Ó. 7.4).
∏ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·Î‹ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ·ÔÎ·Ï‡-

ÙÂÈ ÚÒÙ· ·fi fiÏ· ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎ¿ ˘„ËÏ¤˜ ÙÈÌ¤˜ ÁÏ˘Îfi˙Ë˜
ÛÙÔ Ï¿ÛÌ·, Ô˘ Û˘¯Ó¿ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ÈÛÙÂ˘Ù¤˜ ·fi ÙÔ˘˜
ÎÏÈÓÈÎÔ‡˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁË Â-
ÌÂÈÚ›·.51 µÈ‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÙÈÌ¤˜ ¿Óˆ ·fi
1000 mg/dl ÛÙ· 2/3 ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ. Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi

Â›Ó·È ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Knowles ÌÂ ÁÏ˘Îfi-
˙Ë Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ 4800 mg/dl.75

H ÌÂÁ¿ÏË ·Ê˘‰¿ÙˆÛË ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ ÙËÓ ˘ÂÚÁÏ˘-
Î·ÈÌ›· ÚÔ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÛÂ ıÚÔÌ‚ÔÂÌ‚ÔÏÈÎ¿ ÂÂÈÛfi‰È· ÌÂ-
ÚÈÎ¿ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È ÔÏ‡ ÛÔ‚·Ú¿ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È
·ÈÙ›· ı·Ó¿ÙÔ˘, .¯. ıÚfiÌ‚ˆÛË ¿Óˆ ÌÂÛÂÓÙÂÚ›Ô˘ ·ÚÙË-
Ú›·˜. A˙ˆı·ÈÌ›· ÏfiÁˆ ÙË˜ ·Ê˘‰¿ÙˆÛË˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙÔ-
ÙÂ, ·ÏÏ¿ ÌÔÚÂ› Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÔÍÂ›· ÓÂÊÚÈÎ‹ ·ÓÂ¿Ú-
ÎÂÈ·,61 ÛÙËÓ ÔÔ›· Î‡ÚÈ· ·ÈÙ›· Â›Ó·È Ë Ú·‚‰ÔÌ˘fiÏ˘ÛË.76,77

OÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ÎÏ·ÛÈÎfi YMKYK ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·fi-
ÓÔÈ· ÔÍfiÓË˜ Î·È Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÔÍfiÓË˜ ÛÙ· Ô‡Ú· Î·È ÙÔ
Ï¿ÛÌ· Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈÎ‹ ‹ ·ÛıÂÓÒ˜ ıÂÙÈÎ‹ (1 ‹ 2+).

∆ιάγνωση

™Â ÔÏÏ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ë ‰È¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ YMKYK Î·ı˘-
ÛÙÂÚÂ› ‹ Ù›ıÂÙ·È Ï·Óı·ÛÌ¤Ó· Ë ·Ú¯ÈÎ‹ ‰È¿ÁÓˆÛË “·ÁÁÂÈ·-
Îfi ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ”. A˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÁÈ·Ù› ÚÔ¤¯ÂÈ
ÂÛÙÈ·Î‹ ÓÂ˘ÚÔÏÔÁÈÎ‹ ÛËÌÂÈÔÏÔÁ›·.51 ™Â ·‰È¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜
‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ Ë ‰È¿ÁÓˆÛË Ù›ıÂÙ·È fiÙ·Ó ¤ÚıÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ·-
ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì¤ÙÚËÛË˜ ÁÏ˘Îfi˙Ë˜ ÛÙÔ ·›Ì·, Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›-
Ó·È >600 mg/dl. TÔ Ó¿ÙÚÈÔ ÛÙÔ Ï¿ÛÌ· Î·È Ë Ô˘Ú›· Â›Ó·È
Û˘¯Ó¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ·˘ÍËÌ¤Ó· ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔÓ ‚·ıÌfi ·Ê˘-
‰¿ÙˆÛË˜. TÔ Î¿ÏÈÔ ÛÙÔ Ï¿ÛÌ· Â›Ó·È ¯·ÌËÏfi ‹ Ê˘ÛÈÔÏÔ-
ÁÈÎfi Î·È Û¿ÓÈ· ·˘ÍËÌ¤ÓÔ. Y¿Ú¯ÂÈ fiÌˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤Ï-
ÏÂÈÌÌ· Î·Ï›Ô˘ ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi, ÁÈ·Ù› Ë ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌ›·
Î·È Ë ·ÒÏÂÈ· Î·Ï›Ô˘ ÛÙ· Ô‡Ú· Û˘ÓÂ¯›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ·ÚÎÂ-
Ù¤˜ ËÌ¤ÚÂ˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ÛÙÔ ÓÔ-
ÛÔÎÔÌÂ›Ô. H ˆÛÌˆÙÈÎ‹ ›ÂÛË Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 320
mOsm/L Î·È ÛÙÈ˜ ‚·ÚÈ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ¿Óˆ ·fi 350
mOsm/L. H Ì¤ÙÚËÛË ÙË˜ ˆÛÌˆÙÈÎ‹˜ ›ÂÛË˜* Ú¤ÂÈ Ó·
Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ˆÛÌÒÌÂÙÚÔ, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·-
fi ÙËÓ ÂÍ›ÛˆÛË:  

A˘ÍËÌ¤ÓË ˘fiÓÔÈ· ÁÈ· YMKYK Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘Ú-
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• ∆ιαταραχή συνείδησης

• Επιληπτοειδείς σπασµοί

• Ηµιπάρεση-τετραπληγία

• Αφασία 

• Παραλήρηµα 

• Xορεία-ηµιχορεία 

• Ηµιανοψία

• Οπτικές ψευδαισθησίες

• Babinski +

• Νυσταγµός

• Απώλεια όρασης

• Υπερπυρεξία κεντρικής αιτιολογίας

πίνακας 7.4  Νευρολογική συµπτωµατολογία ασθε-
νών µε ΥΜΚΥΚ.

* ŸÙ·Ó Ë Ì¤ÙÚËÛË ÙË˜ ˆÛÌˆÙÈÎ‹˜ ›ÂÛË˜ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ˆÛÌÒÌÂÙÚÔ, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÛÂ mOsm/Kg H2O. ŸÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ÂÎÙ›ÌË-
ÛË, fiˆ˜ ÛÙÔÓ Û¯ÂÙÈÎfi Ù‡Ô, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÛÂ mOsm/L. OÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ AÁÁÏÔÛ·ÍˆÓÈÎ‹ ÔÚÔÏÔÁ›· ÌÂ
ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Osmolarity  (mOsm/L) Î·È Osmolality (mOsm/Kg H2O). AÙ˘¯Ò˜ ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ÙÔ YMKYK ‰ÂÓ ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È ¿ÓÙ·
ÙÈ ÂÓÓÔÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ Î·È ·Ó  ÌÂÙÚÔ‡Ó ÙËÓ ˆÛÌˆÙÈÎ‹ ›ÂÛË ÌÂ ˆÛÌÒÌÂÙÚÔ, ·Ó Î¿ÓÔ˘Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÌÂ ÙÔÓ Ù‡Ô Î·È ·Ó ÛÙÔÓ Ù‡Ô
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‹ fi¯È Î·È ÙËÓ Ô˘Ú›·. K·ÓÔÓÈÎ¿  Ë Ô˘Ú›· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È, ÁÈ·Ù› ‰È·¯¤ÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· Ì¤Ûˆ ÙˆÓ Î˘ÙÙ·ÚÈÎÒÓ
ÌÂÌ‚Ú·ÓÒÓ Î·È ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ˆÛÌˆÙÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜.

∆ραστική ΩΠ
ή τονικότητα

= 2(Na+ + K+) +
γλυκόζη
(mg/dl)

πίνακας 7.1.4 Νευρολογική συμπτωματολογία ασθενών 
με ΥΜΚΥΚ.
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που συνήθως είναι >600 mg/dl. Tο νάτριο στο πλάσμα 
και η ουρία είναι συχνά σημαντικά αυξημένα, ανάλο-
γα με τον βαθμό αφυδάτωσης. Tο κάλιο στο πλάσμα 
είναι χαμηλό ή φυσιολογικό και σπανίως αυξημένο. 
Yπάρχει όμως σημαντικό έλλειμμα καλίου στον οργα-
νισμό, γιατί η υπεργλυκαιμία και η απώλεια καλίου στα 
ούρα συνεχίζονταν για αρκετές ημέρες πριν από την 
εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο. H ωσμωτική 
πίεση είναι πάνω από 320 mOsm/L και στις βαριές 
περιπτώσεις πάνω από 350 mOsm/L. H μέτρηση της 
ωσμωτικής πίεσης* πρέπει να γίνεται με ωσμώμετρο, 
αλλά στην πράξη υπολογίζεται από την εξίσωση:  

Aυξημένη υπόνοια για YMKYK πρέπει να δημιουργεί-
ται όταν ο ασθενής είναι σε κώμα με συνυπάρχουσα 
βαριά αφυδάτωση.

Το νάτριο του ορού μπορεί να βρεθεί χαμηλό, φυσι-
ολογικό ή αυξημένο. Φυσικά υπάρχει γενικό έλλειμμα 
νατρίου, λόγω των απωλειών που προκαλεί η ωσμω-
τική διούρηση. Η μεγάλη όμως υπεργλυκαιμία έχει 
την τάση να δημιουργεί υπονατριαιμία από αραίωση 
με μετακίνηση ύδατος από τον ενδοκυττάριο χώρο 
στον εξωκυττάριο.78 Γενικά για κάθε αύξηση της γλυ-
κόζης κατά 100 mg/dl το νάτριο στον ορό ελαττώνεται 
κατά 1,6 mEq/L. Εφόσον, όμως, η αφυδάτωση γίνεται 
εντονότερη, η υπερνατριαιμία είναι ο κανόνας. Συχνά 
παρατηρείται το φαινόμενο της αύξησης του νατρίου 
στον ορό μετά τη χορήγηση υγρών και ινσουλίνης, 
ενώ παράλληλα πέφτει η γλυκόζη, η ωσμωτική πίεση, 
το κάλιο, η ουρία και ο αιματοκρί-της.79

Το κάλιο, πριν να αρχίσει η θεραπεία του ΥΜΚΥΚ, 
σπανίως βρίσκεται αυξημένο. Συνήθως είναι φυσι-
ολογικό ή χαμηλό, εκτός αν υπάρχει ολιγουρία και 
γαλακτική οξέωση, λόγω καταπληξίας. Ο κίνδυνος 
υποκαλιαιμίας είναι μεγάλος μετά την έναρξη της θε-
ραπείας, επειδή η ινσουλίνη μετακινεί το κάλιο μέσα 
στα κύτταρα, γι’ αυτό και συνήθως χορηγείται κάλιο 
iv πολύ νωρίς ή και με τα πρώτα λίτρα υγρών.51,66 O 
φωσφόρος συνήθως παρακολουθεί τις μεταβολές του 
καλίου. Όπως συμβαίνει και με το κάλιο μειώνεται με 
τη θεραπεία μετά 4-6 ώρες. Η ουρία είναι συνήθως 
λίγο αυξημένη, λόγω της αφυδάτωσης. Δεν πρέπει να 
λησμονείται ότι υπάρχει πιθανότητα οξείας νεφρικής 
ανεπάρκειας ύστερα από ένα βαρύ επεισόδιο ΥΜΚΥΚ, 
παρόλο που η ωσμωτική διούρηση σε κάποιο βαθμό 
προστατεύει τη νεφρική λειτουργία. Ο αιματοκρίτης 
μπορεί να είναι αυξημένος από την αιμοσυμπύκνωση. 
Έχουν μάλιστα περιγραφεί δύο ασθενείς με αιματοκρί-
τη 90%.

Κατά κανόνα δεν υπάρχει μεγάλος βαθμός οξέω-

σης. Σε παραμελημένα περιστατικά, όμως, όταν έχει 
δημιουργηθεί καταπληξία (shock), δημιουργείται με-
ταβολική γαλακτική οξέωση. Οπωσδήποτε η οξέωση 
δεν οφείλεται κατά κύριο λόγο σε κετονοξέα. Αρκετά 
συχνά σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται οξέωση συ-
νυπάρχει κάποιος βαθμός νεφρικής ανεπάρκειας.

Θεραπεία

Η θεραπεία του ΥΜΚΥΚ περιλαμβάνει:
1. Χορήγηση υγρών.
2. Διόρθωση και πρόληψη ηλεκτρολυτικών διαταρα-
χών.
3. Διόρθωση της υπεργλυκαιμίας με χορήγηση μικρών 
δόσεων ινσουλίνης.
4. Αντιμετώπιση συνοδών παθολογικών καταστάσεων.
5. Πρόληψη θρομβοεμβολικών επεισοδίων.
6. Γενικά νοσηλευτικά μέτρα και εντατική παρακολού-
θηση.

Oι βασικές αρχές της θεραπείας είναι παρόμοιες με 
εκείνες της διαβητικής κετοξέωσης, με την ενυδάτω-
ση και την πρόληψη της υποκαλιαιμίας να αποτελούν 
τους κύριους στόχους. Tο μέσο έλλειμμα υγρών είναι 
περίπου 9 λίτρα και υπάρχει δυσανάλογο έλλειμμα 
H2O σε σχέση με την απώλεια νατρίου. Tα χορηγούμε-
να υγρά πρέπει να είναι ισότονα (NaCl 9‰) και μόνο 
αν το Na+ είναι πάνω από 155 mEq/L ή η ωσμωτική πί-
εση πάνω από 350 mOsm/Kg H2O χορηγούνται υγρά 
υπότονα (NaCl 4,5‰)*. O ρυθμός χορήγησης είναι 
ίδιος με αυτόν της διαβητικής κετοξέωσης και ισχύουν 
οι ίδιοι κίνδυνοι και προβληματισμοί, που απορρέουν 
ή από ολιγωρία στη θεραπεία ή από υπερβολικό ζήλο. 
Σε υπερήλικες ή σε άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια τα 
υγρά χορηγούνται με βραδύτερο ρυθμό και με περιο-
δική μέτρηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης. H ωριαία 
καταγραφή των αποβαλλόμενων ούρων και η συσχέ-
τιση με τον όγκο των χορηγούμενων υγρών είναι απα-
ραίτητη, οπότε ύστερα αποφασίζονται και γίνονται οι 
απαιτούμενες προσαρμογές. Δεν πρέπει να διορθωθεί 
όλο το έλλειμμα υγρών από το πρώτο 24ωρο. Aν κατά 
τη διάρκεια της θεραπείας του YMKYK με την ινσου-
λίνη και τη χορήγηση των υγρών και παρά την πτώση 
της γλυκόζης <300 mg/dl δεν έχουμε βελτίωση της 
εγκεφαλικής λειτουργίας, πρέπει να ελέγξουμε για δύο 
ενδεχόμενα: 

α) Διατήρηση της υπερωσμωτικότητας με πολύ αυ-
ξημένο νάτριο πλάσματος. 

β) Yπερβολικά ταχεία διόρθωση της υπερωσμωτικό-
τητας, στην οποία οδηγεί η γρήγορη διόρθωση υπερ-
γλυκαιμίας και η πτώση του νατρίου στο πλάσμα.

H χορήγηση φωσφορικών, ασβεστίου και μαγνησί-
ου δεν συνηθίζεται να γίνεται ως ρουτίνα. Aν υπάρχει 
μεγάλη πτώση φωσφόρου, π.χ. τιμές <0,5 mg/dl, χορη-

Δραστική ΩΠ
ή τονικότητα

= 2(Na++K+)+
γλυκόζη (mg/dl)

18
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γείται φωσφόρος, σε δόση 5-10 mMol/L/h, αλλά τότε 
πρέπει να χορηγηθεί και μαγνήσιο και ασβέστιο, για 
να μη συμβεί τετανία. Mεγάλο έλλειμμα φωσφόρου 
μπορεί να υπάρχει σε ασθενείς αλκοολικούς και υποσι-
τιζόμενους. Σε μεγάλη έλλειψη φωσφόρου και μαγνη-
σίου μπορεί να υπάρχει αδυναμία των αναπνευστικών 
μυών. Στην υποφωσφαταιμία μειώνεται το 2,3 DPG και 
δημιουργείται δυσχέρεια στην αποδέσμευση του O2 
από την αιμοσφαιρίνη. 

H ινσουλίνη χορηγείται iv σε συνεχή έγχυση, σε 
δόση 6-8 u/ώρα, (ή ακριβέστερα 0,1u/Kg βάρους σώ-
ματος), όπως και στη διαβητική κετοξέωση, με στόχο 
τη σταδιακή πτώση της γλυκόζης (όχι περισσότερο 
από 180 mg/ώρα) προς αποφυγή εγκεφαλικού οιδή-
ματος ή κυκλοφορικού collapsus. 

Aν η ινσουλίνη έχει ως αποτέλεσμα μεγάλη πτώση 
της γλυκόζης, χωρίς να έχει γίνει η απαιτούμενη χορή-
γηση υγρών, τα αφυδατωμένα κύτταρα έλκουν Η2Ο 
και προκαλείται μεγαλύτερη υποογκαιμία. Eπομένως, 
μεγαλύτερη είναι η προτεραιότητα στην αποκατά-
σταση του ελλείμματος ύδατος. Όταν η γλυκόζη στο 
πλάσμα φτάσει στα 250 mg/dl περίπου, η δόση της 
ινσουλίνης ελαττώνεται κατά 50% και ταυτόχρονα 
χορηγείται σακχαρούχο διάλυμα 5% ή 10%, όπως και 
στη διαβητική κετοξέωση. Aν η γλυκόζη εξακολουθεί 
να μειώνεται, μειώνουμε περισσότερο τη δόση της ιν-
σουλίνης. Όταν πάψει η ανάγκη για παρεντερική χορή-
γηση υγρών χορηγούμε ταχείας δράσης ινσουλίνη 15-
20 u ανά 6ωρο υποδορίως, για δύο ημέρες, και έπειτα 
αρχίζουμε το χρόνιο σχήμα ινσουλινοθεραπείας. 

Iδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η αποκατάσταση 
του ελλείμματος K+. Για την αποφυγή υποκαλιαιμίας 
απαιτείται χορήγηση K+ από το πρώτο λίτρο υγρών, 
υπό την προϋπόθεση ότι η τιμή K+ είναι <5 mEq/L και 
υπάρχει συνεχιζόμενη διούρηση. Tο K+ χορηγείται 
αρχικά σε ρυθμό 20 mEq/h, αν η τιμή του στο πλάσμα 
είναι από 4-5 mEq/L. Aν η τιμή του καλίου είναι 3-4 
mEq/L χορηγείται K+ σε μεγαλύτερη δόση. 

H υπερωσμωτικότητα, η υπεργλυκαιμία, η μεγάλη 
ηλικία και το κώμα προδιαθέτουν σε θρομβοεμβολικά 
επεισόδια και για τον λόγο αυτό χορηγείται πάντοτε 
προφυλακτικώς ηπαρίνη σε μικρές δόσεις ή ηπαρίνη 
χαμηλού μοριακού βάρους, αφού βεβαιωθούμε ότι 
δεν υπάρχει απώλεια αίματος. Aπώλεια αίματος από το 
ανώτερο πεπτικό είναι δυνατόν να προέρχεται από την 
τριχοειδική αιμορραγία που δημιουργεί η γαστροπλη-
γία. Aπώλεια αίματος από το κατώτερο πεπτικό μπορεί 
να είναι αποτέλεσμα θρόμβωσης της άνω μεσεντερίου 
αρτηρίας.

Η αντιμετώπιση των συνοδών παθολογικών κατα-
στάσεων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή 
έκβαση της θεραπείας. Iδιαίτερη προσοχή απαιτείται 
στη χορήγηση υγρών σε ασθενείς που έχουν έμφραγ-

μα μυοκαρδίου. Στις περιπτώσεις αυτές παρακολου-
θούμε συχνά την κεντρική φλεβική πίεση. Tα χορη-
γούμενα υγρά διακόπτονται αν ο ασθενής εμφανίζει 
ανουρία από οξεία σωληναριακή νέκρωση και έχει 
ήδη ενυδατωθεί.

Aν για την πρόκληση ΥΜΚΥΚ είναι υπεύθυνα τα φάρ-
μακα που έπαιρνε ο ασθενής, πρέπει να αποφασίσου-
με αν θα τα διακόψουμε. Ωστόσο, δεν είναι πάντοτε 
δυνατόν να διακόπτονται όλα τα φάρμακα, εφόσον 
είναι αναντικατάστατα και χορηγούνται για άλλο νό-
σημα. 

Aν στην κλινική εικόνα προέχουν οι σπασμοί, μπορεί 
να δοθούν αντιεπιληπτικά φάρμακα, αλλά η δραστι-
κότητά τους είναι μικρή στους σπασμούς από την 
υπερωσμωτικότητα˙ ειδικά η φαινυλυδαντοΐνη αντεν-
δείκνυται, γιατί προκαλεί επιδείνωση της υπεργλυκαι-
μίας. Eυτυχώς η διόρθωση της υπερωσμωτικότητας 
εξαλείφει τη συμπτωματολογία των σπασμών.80

Μετά την πλήρη ανάταξη του ΥΜΚΥΚ, αναφέρεται 
κατά κόρον ότι αρκετοί από τους ασθενείς δεν έχουν 
ανάγκη συνεχούς θεραπείας με ινσουλίνη και μπορούν 
να ρυθμιστούν με υπογλυκαιμικά δισκία ή και μόνο με 
δίαιτα. Σύμφωνα με τη δική μας πείρα, κάτι τέτοιο δεν 
είναι ο κανόνας αλλά μάλλον η εξαίρεση, και ενδέχεται 
να έχει εφαρμογή σε πρωτοδιαγνωσθέντες διαβητι-
κούς ασθενείς.

Eπιπλοκές 

eγκεφαλικό οίδημα μπορεί να δημιουργηθεί αν η 
πτώση της γλυκόζης και της ΩΠ είναι πολύ ταχεία. 
Eπίσης, μπορεί να συμβεί αν η ταχύτητα χορήγησης 
υγρών είναι πολύ μεγάλη. H συχνότητά του μειώθηκε 
πολύ με την προσεκτική χορήγηση υγρών και τη βαθ-
μιαία πτώση της γλυκόζης στο αίμα. 

H ραβδομυόλυση με οξεία νεφρική ανεπάρκεια 
είναι μια αρκετά σπάνια επιπλοκή και πρέπει εγκαίρως 
να αναγνωρίζεται για να αντιμετωπιστεί κατάλληλα. 
Διαπιστώνεται από την μεγάλη αύξηση των μυϊκών 
ενζύμων. H μυοσφαιρίνη μπορεί να βρεθεί αυξημένη, 
αλλά όχι πάντοτε.76 H ραβδομυόλυση αποδίδεται στην 
υποφωσφαταιμία και την παρατεταμένη συμπίεση 
μυϊκών μαζών στον κωματώδη ασθενή. Aν υπάρχει με 
ανουρία, είναι προτιμότερο να εφαρμοστεί αιμοκά-
θαρση και όχι περιτοναϊκή κάθαρση. 

H οξεία αιμόλυση είναι σπάνια επιπλοκή που απο-
δίδεται στην υποφωσφαταιμία, αλλά και την ταχεία 
πτώση της ωσμωτικής πίεσης. 

aρτηριακές και φλεβικές θρομβώσεις είναι επι-
πλοκές που συμβαίνουν σε αυτούς τους ασθενείς και 
τροποποιούν την πρόγνωση.

Oι κατακλίσεις είναι συχνές και απαιτείται εξαρχής 
φροντίδα για την πρόληψή τους.
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Πρόγνωση

Το ΥΜΚΥΚ αναφέρεται σε παλιές βιβλιογραφικές 
αναφορές ότι έχει μεγάλη θνητότητα που φτάνει το 
30-40% των περιπτώσεων. Η μεγάλη θνητότητα απο-
δίδεται στις συνοδούς παθολογικές καταστάσεις, στη 
μεγάλη ηλικία, στη σηπτική κατάσταση που οδηγεί σε 
καταπληξία,73 στην καθυστέρηση της διάγνωσης και 
στη λαθεμένη αρχική θεραπεία.51 H θνητότητα διακρί-
νεται σε πρώιμη (τις πρώτες 72 ώρες) και όψιμη. Aιτίες 
πρώιμης θνητότητας είναι η σηπτική καταπληξία, η 
κυκλοφορική καταπληξία και η υποκείμενη νόσος. 
Στην όψιμη θνητότητα υπάγονται τα θρομβοεμβολικά 
επεισόδια και οι επιπλοκές από τη θεραπεία. Σε σειρά 
132 ασθενών με YMKYK, o Pinies και συν. ανέφεραν 
θνητότητα 17%.71 Σε ανεπίπλεκτες περιπτώσεις η θνη-
τότητα είναι περίπου 10%. Τα διαφορετικά κριτήρια 
της διάγνωσης YMKYK, αλλά και οι διαφορετικές ηλι-
κίες των ασθενών εξηγούν τις μεγάλες διακυμάνσεις 
που υπάρχουν στις ανακοινώσεις της θνητότητας από 
YMKYK. 

H βαρύτητα της παθολογικής κατάστασης που συ-
νέβαλε στην εκδήλωση του YMKYK και ο επηρεασμός 
της νεφρικής λειτουργίας έχουν άμεση συσχέτιση με 
τη θνητότητα. Οι ασθενείς που δεν έχουν περιπέσει σε 
κώμα κατά κανόνα δεν εμφανίζουν ιδιαίτερη θνητότη-
τα. Πάντως, για την καλή έκβαση της θεραπείας ασθε-
νών με ΥΜΚΥΚ απαιτείται καλή γνώση του θέματος 
και ικανότητα στην αντιμετώπιση των ωσμωτικών και 
ηλεκτρολυτικών διαταραχών.

 Γαλακτική οξέωση
H γαλακτική οξέωση είναι σοβαρή μεταβολική οξέω-
ση η οποία χαρακτηρίζεται από αυξημένο χάσμα ανιό-
ντων. Γαλακτική οξέωση θεωρείται ότι υπάρχει όταν η 
πτώση του pH δεν εξηγείται από κετοξέωση, ουραιμία 
ή άλλη μεταβολική οξέωση και το γαλακτικό οξύ στον 
ορό υπερβαίνει τα 5 mmol/L. H γαλακτική οξέωση 
συμβαίνει πιο συχνά στους διαβητικούς, για γνωστούς 
ή αδιευκρίνιστους λόγους, είναι πολύ σοβαρή κατά-
σταση και δυνητικά θανατηφόρος.

Tύποι γαλακτικής οξέωσης

H γαλακτική οξέωση διακρίνεται σε δύο τύπους: 
Tύπος A. Eίναι αποτέλεσμα κυτταρικής υποξίας (π.χ. 

σε καταπληξία). Στους διαβητικούς μπορεί να είναι 
συνοδός κατάσταση βαριάς διαβητικής κετοξέωσης.81 

Mάλιστα παρατηρείται μια παράδοξη αύξηση του γα-
λακτικού οξέος, μετά την έναρξη θεραπείας της ΔKO 
με ινσουλίνη, που αποδίδεται στην καταστολή της 
γλυκονεογένεσης η οποία έχει ως συνέπεια την ελάτ-
τωση του μεταβολισμού του γαλακτικού στο ήπαρ, 

τη στιγμή που βελτιώνεται ο μυϊκός μεταβολισμός και 
αυξάνεται κάπως και η παραγωγή του. H αύξηση αυτή 
είναι παροδική και όχι κλινικά σημαντική.82

Tύπος B. Δεν συμμετέχει εμφανώς η κυτταρική υπο-
ξία. Παρατηρείται αυτοτελώς στον σακχαρώδη διαβή-
τη, στη νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια, στη λευχαι-
μία, στην έλλειψη βιταμίνης B12 και B1 και στην ασιτία. 
Συχνότερα προκαλείται από φάρμακα όπως διγουα-
νίδες, ισονιαζίδη, σαλικυλικά, μεθανόλη και αιθανόλη. 
Tέλος, υπάρχει και η γαλακτική οξέωση που οφείλεται 
σε συγγενείς ενζυμικές ανεπάρκειες, όπως είναι η έλ-
λειψη της γλυκοζο-6-φωσφατάσης, της πυρουβικής 
καρβοξυλάσης, της φρουκτοζο-1,6-διφωσφατάσης, 
της πυρουβικής δεϋδρογονάσης και της οξειδωτικής 
φωσφορυλίωσης.83 Γενικά μπορεί να λεχθεί ότι στη 
γαλακτική οξέωση που παρατηρείται στους διαβητι-
κούς ασθενείς μία λανθάνουσα ιστική υποξία σε συν-
δυασμό με επιπρόσθετο παράγοντα, π.χ. φαινφορμίνη, 
οδηγεί στην κλινικά έκδηλη γαλακτική οξέωση.

 Σακχαρώδης διαβήτης και γαλακτική οξέ-
ωση
Προδιαθεσικοί παράγοντες γαλακτικής οξέωσης 
στους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη είναι οι διγου-
ανίδες και η κετοξέωση. Oι διγουανίδες, και από αυτές 
κυρίως η φαινφορμίνη, έχουν ενοχοποιηθεί σαφώς 
για την ανάπτυξη γαλακτικής οξέωσης. Oι διγουανίδες 
αυξάνουν την παραγωγή, αλλά και την οξείδωση του 
γαλακτικού οξέος. Γαλακτική οξέωση δημιουργείται, 
διότι η αύξηση της παραγωγής είναι μεγαλύτερη από 
την αύξηση της οξείδωσης. O κίνδυνος ανάπτυξης γα-
λακτικής οξέωσης είναι πολύ μικρότερος (περίπου 15 
φορές) με τη μετφορμίνη απ’ ό,τι με τη φαινφορμίνη.84 
Σύμφωνα με μία εργασία βρέθηκε ότι η εισαγωγή της 
μετφορμίνης στις HΠA δεν αύξησε τις περιπτώσεις 
γαλακτικής οξέωσης85 και θεωρείται ότι οι κίνδυνοι 
από τη μετφορμίνη είναι πολύ μικρότεροι σε σχέση με 
τo όφελος από τη χρησιμοποίησή της.86 Eπίσης, η πρό-
γνωση της γαλακτικής οξέωσης από μετφορμίνη είναι 
πολύ καλύτερη από εκείνη της φαινφορμίνης. Mερικά 
άτομα έχουν συγγενώς αδυναμία να εξουδετερώσουν 
τη φαινφορμίνη.87 Στις περισσότερες περιπτώσεις οι 
ασθενείς με γαλακτική οξέωση από διγουανίδες είχαν 
ήδη και κάποια άλλη νόσο όπως ουραιμία, ηπατική 
ανεπάρκεια, αλκοολισμός ή καρδιοαναπνευστική ανε-
πάρκεια. Στον πίνακα 7.1.5 φαίνονται οι προδιαθεσικοί 
παράγοντες για γαλακτική οξέωση, που όταν υπόκει-
νται δεν πρέπει να χορηγούνται διγουανίδες.

Tα επίπεδα του γαλακτικού οξέος γενικώς είναι αυ-
ξημένα στη διαβητική κετοξέωση και συμβάλλουν στη 
βαρύτητα της μεταβολικής οξέωσης. Iδίως όταν, λόγω 
της αφυδάτωσης και οξέωσης, υπάρχει υπόταση, τα 
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επίπεδα του γαλακτικού οξέος είναι αρκετά αυξημένα, 
οπότε συμβαίνει μικτή μεταβολική οξέωση, κετονική 
και γαλακτική.

Kλινική εικόνα

H εισβολή του συνδρόμου της γαλακτικής οξέωσης εί-
ναι συνήθως απότομη. Σε λίγες ώρες ή το πολύ σε δύο 
ημέρες αναπτύσσεται η οξέωση. O ασθενής στην αρχή 
εμφανίζει ανορεξία, υπνηλία, καταβολή και αργότερα 
ναυτία, εμέτους, θόλωση της διάνοιας, κοιλιακά άλγη 
και οξεωτική αναπνοή. Πολύ σύντομα δημιουργείται 
αφυδάτωση από τους εμέτους, την έλλειψη τροφής 
και την υπέρπνοια. H απλή συγχυτική κατάσταση εξε-
λίσσεται σε πλήρες κώμα. Πολύ συχνά επισυμβαίνει 
υπόταση, ταχυκαρδία και shock, ενώ μερικές φορές 
παρατηρείται υποθερμία.

Eκτός από τη βαριά γαλακτική οξέωση, υπάρχουν 
περιπτώσεις με υποκλινική γαλακτική οξέωση στην 
οποία οι ασθενείς εμφανίζουν κυρίως νωθρότητα, 
υπνηλία και μεγάλη καταβολή δυνάμεων. Συνήθως 
πρόκειται για υπερήλικες που λαμβάνουν φαινφορμί-
νη ή και μετφορμίνη, ενώ η νεφρική τους λειτουργία 
είναι ελαφρώς επηρεασμένη. H διακοπή των διγουανι-
δών και η έναρξη ινσουλινοθεραπείας εξαλείφουν τη 
συμπτωματολογία μέσα σε λίγες ημέρες. 

Eπειδή ο κύριος παράγοντας δημιουργίας γαλα-
κτικής οξέωσης είναι η ιστική υποξία, σε αυτές τις 
περιπτώσεις πρέπει πάντοτε να γίνεται αναζήτηση 
παράγοντα που προκαλεί υποξία, π.χ. κυκλοφορική 
ανεπάρκεια ή σηπτική κατάσταση.

H μέτρηση του γαλακτικού οξέος στο αίμα πρέπει 
να γίνεται όταν σε έναν διαβητικό υπάρχει ανεξήγητο 
χάσμα ανιόντων με θόλωση της διάνοιας.

Eργαστηριακά ευρήματα

Tα χρησιμοποιούμενα μέσα για τη μέτρηση της κε-
τοναιμίας ή κετονουρίας (strips, tablets) ανιχνεύουν 
μόνο ακετοοξικό οξύ και ακετόνη, ενώ δεν ανιχνεύουν 
το β-υδροξυβουτυρικό οξύ. Aν η αναλογία β-υδροξυ-

βουτυρικού οξέος προς ακετοξικό οξύ είναι αυξημένη, 
όπως συμβαίνει συχνά σε συνύπαρξη γαλακτικής οξέ-
ωσης, υποεκτιμάται η σοβαρότητα της κέτωσης.

Tο pH του αίματος σε βαριά γαλακτική οξέωση είναι 
κάτω από 7,1, τα διττανθρακικά συχνά είναι λιγότε-
ρα από 10 mEq/L, με ελαττωμένη PCO2. Tο K+ στο 
πλάσμα είναι συνήθως αυξημένο. Yπάρχει η κλασική 
βιοχημική εικόνα με αυξημένο χάσμα ανιόντων (>20 
mEq/L, που πολλές φορές φτάνει τα 30-50 mEq/L). Tα 
επίπεδα του γαλακτικού οξέος είναι μεγαλύτερα από 
7 mMol/L και μπορεί να φτάνουν τα 30 mMol/L. H γλυ-
κόζη του αίματος μπορεί να είναι αυξημένη, φυσιολο-
γική ή ελαττωμένη. Στις περιπτώσεις που σχετίζονται 
με λήψη διγουανιδών, τα επίπεδα της γλυκόζης μπορεί 
να είναι χαμηλά μέχρι και υπογλυκαιμικά. Σε πρόσφα-
τες δημοσιεύσεις, ως κριτήρια διάγνωσης γαλακτικής 
οξέωσης αναφέρονται γαλακτικό οξύ >5 mMol/l και 
pH <7,35.83

Θεραπεία 

H γαλακτική οξέωση είναι επικίνδυνη κατάσταση για 
τη ζωή και απαιτεί επιθετική αλλά προσεκτική αντιμε-
τώπιση. H θεραπεία συνίσταται στην απομάκρυνση 
του αιτιολογικού παράγοντα, στη χορήγηση διτταν-
θρακικών και στην αντιμετώπιση της αφυδάτωσης 
και των άλλων ηλεκτρολυτικών διαταραχών (πίνακας 
7.1.6). H χορήγηση των διττανθρακικών γίνεται με στό-
χο την άνοδο του pH μέχρι 7,2. Iνσουλίνη χορηγείται 
σε μικρές δόσεις και μόνο εφόσον η κατάσταση του δι-
αβήτη το απαιτεί. H αιματοκάθαρση έχει χρησιμοποι-
ηθεί στις περιπτώσεις που το καρδιαγγειακό σύστημα 
και η νεφρική λειτουργία δεν επιτρέπουν τη χορήγηση 
μεγάλων ποσοτήτων διττανθρακικού νατρίου.

H χορήγηση διττανθρακικών πρέπει να γίνεται μόνο 
εφόσον υπάρχει pH<7,2. Oι ανεπιθύμητες επιδράσεις 
από τη χορήγησή τους είναι οι ακόλουθες: (α) H υπερ-
νατριαιμία, η υπερωσμωτικότητα και η αύξηση του 
ενδαγγειακού κυκλοφορούμενου όγκου πλάσματος, 
που είναι ιδιαίτερα προβληματική κατάσταση, ιδίως 
σε ασθενείς που έχουν ήδη μειωμένη νεφρική λει-

Tύποι γαλακτικής οξέωσης

H Á·Ï·ÎÙÈÎ‹ ÔÍ¤ˆÛË ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÂ ‰‡Ô Ù‡Ô˘˜: 
T‡Ô˜ A. E›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î˘ÙÙ·ÚÈÎ‹˜ ˘ÔÍ›·˜ (.¯.

ÛÂ Î·Ù·ÏËÍ›·). ™ÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È Û˘-
ÓÔ‰fi˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‚·ÚÈ¿˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÎÂÙÔÍ¤ˆÛË˜.81 M¿-
ÏÈÛÙ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÈ· ·Ú¿‰ÔÍË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Á·Ï·ÎÙÈ-
ÎÔ‡ ÔÍ¤Ô˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ıÂÚ·Â›·˜ ÙË˜ ¢KO ÌÂ ÈÓ-
ÛÔ˘Ï›ÓË, Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ ÙË˜
ÁÏ˘ÎÔÓÂÔÁ¤ÓÂÛË˜ Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ÂÏ¿ÙÙˆÛË
ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Á·Ï·ÎÙÈÎÔ‡ ÛÙÔ ‹·Ú, ÙË ÛÙÈÁÌ‹
Ô˘ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È Ô Ì˘˚Îfi˜ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi˜ Î·È ·˘Í¿ÓÂÙ·È
Î¿ˆ˜ Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘. H ·‡ÍËÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·ÚÔ-
‰ÈÎ‹ Î·È fi¯È ÎÏÈÓÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹.82

T‡Ô˜ B. ¢ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂÌÊ·ÓÒ˜ Ë Î˘ÙÙ·ÚÈÎ‹ ˘Ô-
Í›·. ¶·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·˘ÙÔÙÂÏÒ˜ ÛÙÔÓ Û·Î¯·ÚÒ‰Ë ‰È·‚‹ÙË,
ÛÙË ÓÂÊÚÈÎ‹ Î·È Ë·ÙÈÎ‹ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·, ÛÙË ÏÂ˘¯·ÈÌ›·,
ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‚ÈÙ·Ì›ÓË˜ B12 Î·È B1 Î·È ÛÙËÓ ·ÛÈÙ›·. ™˘-
¯ÓfiÙÂÚ· ÚÔÎ·ÏÂ›Ù·È ·fi Ê¿ÚÌ·Î· fiˆ˜ ‰ÈÁÔ˘·Ó›‰Â˜, È-
ÛÔÓÈ·˙›‰Ë, Û·ÏÈÎ˘ÏÈÎ¿, ÌÂı·ÓfiÏË Î·È ·Èı·ÓfiÏË. T¤ÏÔ˜ ˘-
¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë Á·Ï·ÎÙÈÎ‹ ÔÍ¤ˆÛË Ô˘ ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÂ Û˘ÁÁÂ-
ÓÂ›˜ ÂÓ˙˘ÌÈÎ¤˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈÂ˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙË˜
ÁÏ˘ÎÔ˙Ô-6-ÊˆÛÊ·Ù¿ÛË˜, ÙË˜ ˘ÚÔ˘‚ÈÎ‹˜ Î·Ú‚ÔÍ˘Ï¿ÛË˜,
ÙË˜ ÊÚÔ˘ÎÙÔ˙Ô-1,6-‰ÈÊˆÛÊ·Ù¿ÛË˜, ÙË˜ ˘ÚÔ˘‚ÈÎ‹˜ ‰Â¸-
‰ÚÔÁÔÓ¿ÛË˜ Î·È ÙË˜ ÔÍÂÈ‰ˆÙÈÎ‹˜ ÊˆÛÊÔÚ˘Ï›ˆÛË˜.83 °Â-
ÓÈÎ¿ ÌÔÚÂ› Ó· ÏÂ¯ıÂ› fiÙÈ ÛÙË Á·Ï·ÎÙÈÎ‹ ÔÍ¤ˆÛË Ô˘ ·-
Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ì›· Ï·Óı¿ÓÔ˘Û·
ÈÛÙÈÎ‹ ˘ÔÍ›· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ ÂÈÚfiÛıÂÙÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ·,
.¯. Ê·ÈÓÊÔÚÌ›ÓË, Ô‰ËÁÂ› ÛÙËÓ ÎÏÈÓÈÎ¿ ¤Î‰ËÏË Á·Ï·ÎÙÈÎ‹
ÔÍ¤ˆÛË.

Σακχαρώδης διαβήτης και γαλακτική οξέωση

¶ÚÔ‰È·ıÂÛÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Á·Ï·ÎÙÈÎ‹˜ ÔÍ¤ˆÛË˜ ÛÙÔ˘˜
·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ Û·Î¯·ÚÒ‰Ë ‰È·‚‹ÙË Â›Ó·È ÔÈ ‰ÈÁÔ˘·Ó›‰Â˜ Î·È
Ë ÎÂÙÔÍ¤ˆÛË. OÈ ‰ÈÁÔ˘·Ó›‰Â˜, Î·È ·fi ·˘Ù¤˜ Î˘Ú›ˆ˜ Ë
Ê·ÈÓÊÔÚÌ›ÓË, ¤¯Ô˘Ó ÂÓÔ¯ÔÔÈËıÂ› Û·ÊÒ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿-
Ù˘ÍË Á·Ï·ÎÙÈÎ‹˜ ÔÍ¤ˆÛË˜. OÈ ‰ÈÁÔ˘·Ó›‰Â˜ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó
ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÔÍÂ›‰ˆÛË ÙÔ˘ Á·Ï·ÎÙÈÎÔ‡
ÔÍ¤Ô˜. °·Ï·ÎÙÈÎ‹ ÔÍ¤ˆÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È, ‰ÈfiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË
ÙË˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙË˜ Ô-
ÍÂ›‰ˆÛË˜. O Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ Á·Ï·ÎÙÈÎ‹˜ ÔÍ¤ˆÛË˜
Â›Ó·È ÔÏ‡ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ (ÂÚ›Ô˘ 15 ÊÔÚ¤˜) ÌÂ ÙË ÌÂÙÊÔÚ-
Ì›ÓË ·’ fi,ÙÈ ÌÂ ÙË Ê·ÈÓÊÔÚÌ›ÓË.84 ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ì›· ÂÚÁ·-
Û›· ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ÌÂÙÊÔÚÌ›ÓË˜ ÛÙÈ˜ H¶A
‰ÂÓ ·‡ÍËÛÂ ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Á·Ï·ÎÙÈÎ‹˜ ÔÍ¤ˆÛË˜85 Î·È ıÂ-

ˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ·fi ÙË ÌÂÙÊÔÚÌ›ÓË Â›Ó·È ÔÏ‡
ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÈ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ Ùo fiÊÂÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›Ë-
Û‹ ÙË˜.86 E›ÛË˜ Ë ÚfiÁÓˆÛË ÙË˜ Á·Ï·ÎÙÈÎ‹˜ ÔÍ¤ˆÛË˜ ·-
fi ÌÂÙÊÔÚÌ›ÓË Â›Ó·È ÔÏ‡ Î·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÂÎÂ›ÓË ÙË˜ Ê·ÈÓ-
ÊÔÚÌ›ÓË˜. MÂÚÈÎ¿ ¿ÙÔÌ· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÁÂÓÒ˜ ·‰˘Ó·Ì›· Ó·
ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÔ˘Ó ÙË Ê·ÈÓÊÔÚÌ›ÓË.87 ™ÙÈ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜
ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÔÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ Á·Ï·ÎÙÈÎ‹ ÔÍ¤ˆÛË ·fi ‰È-
ÁÔ˘·Ó›‰Â˜ Â›¯·Ó ‹‰Ë Î·È Î¿ÔÈ· ¿ÏÏË ÓfiÛÔ fiˆ˜ Ô˘Ú·È-
Ì›·, Ë·ÙÈÎ‹ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·, ·ÏÎÔÔÏÈÛÌfi ‹ Î·Ú‰ÈÔ·Ó·ÓÂ˘-
ÛÙÈÎ‹ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·. ™ÙÔÓ ›Ó·Î· 7.5 Ê·›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔ‰È·-
ıÂÛÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÁÈ· Á·Ï·ÎÙÈÎ‹ ÔÍ¤ˆÛË, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ
fiÙ·Ó ˘fiÎÂÈÓÙ·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ‰ÈÁÔ˘·Ó›‰Â˜.

T· Â›Â‰· ÙÔ˘ Á·Ï·ÎÙÈÎÔ‡ ÔÍ¤Ô˜ ÁÂÓÈÎ¿ Â›Ó·È ·˘ÍË-
Ì¤Ó· ÛÙË ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÎÂÙÔÍ¤ˆÛË Î·È Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ‚·-
Ú‡ÙËÙ· ÙË˜ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÎ‹˜ ÔÍ¤ˆÛË˜. I‰›ˆ˜ fiÙ·Ó, ÏfiÁˆ ÙË˜
·Ê˘‰¿ÙˆÛË˜ Î·È ÔÍ¤ˆÛË˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ˘fiÙ·ÛË, Ù· Â›Â‰·
ÙÔ˘ Á·Ï·ÎÙÈÎÔ‡ ÔÍ¤Ô˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ·˘ÍËÌ¤Ó·, ÔfiÙÂ
Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÌÈÎÙ‹ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÎ‹ ÔÍ¤ˆÛË, ÎÂÙÔÓÈÎ‹ Î·È Á·Ï·-
ÎÙÈÎ‹.

Kλινική εικόνα

H ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÚfiÌÔ˘ ÙË˜ Á·Ï·ÎÙÈÎ‹˜ ÔÍ¤ˆÛË˜ Â›Ó·È
Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fiÙÔÌË. ™Â Ï›ÁÂ˜ ÒÚÂ˜ ‹ ÙÔ ÔÏ‡ ÛÂ ‰‡Ô ËÌ¤-
ÚÂ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ë ÔÍ¤ˆÛË. O ·ÛıÂÓ‹˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÂÌÊ·-
Ó›˙ÂÈ ·ÓÔÚÂÍ›·, ˘ÓËÏ›·, Î·Ù·‚ÔÏ‹ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· Ó·˘Ù›·,
ÂÌ¤ÙÔ˘˜, ıfiÏˆÛË ÙË˜ ‰È¿ÓÔÈ·˜, ÎÔÈÏÈ·Î¿ ¿ÏÁË Î·È ÔÍÂˆ-
ÙÈÎ‹ ·Ó·ÓÔ‹. ¶ÔÏ‡ Û‡ÓÙÔÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·Ê˘‰¿ÙˆÛË
·fi ÙÔ˘˜ ÂÌ¤ÙÔ˘˜, ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÚÔÊ‹˜ Î·È ÙËÓ ˘¤Ú-
ÓÔÈ·. H ·Ï‹ Û˘Á¯˘ÙÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÛÂ Ï‹-
ÚÂ˜ ÎÒÌ·. ¶ÔÏ‡ Û˘¯Ó¿ ÂÈÛ˘Ì‚·›ÓÂÈ ˘fiÙ·ÛË, Ù·¯˘Î·Ú-
‰›· Î·È shock, ÂÓÒ ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ˘ÔıÂÚ-
Ì›·.

EÎÙfi˜ ·fi ÙË ‚·ÚÈ¿ Á·Ï·ÎÙÈÎ‹ ÔÍ¤ˆÛË ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È
ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÌÂ ˘ÔÎÏÈÓÈÎ‹ Á·Ï·ÎÙÈÎ‹ ÔÍ¤ˆÛË ÛÙËÓ Ô-
Ô›· ÔÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÓˆıÚfiÙËÙ·, ˘ÓË-
Ï›· Î·È ÌÂÁ¿ÏË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ. ™˘Ó‹ıˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È
ÁÈ· ˘ÂÚ‹ÏÈÎÂ˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ê·ÈÓÊÔÚÌ›ÓË ‹ Î·È ÌÂÙ-
ÊÔÚÌ›ÓË, ÂÓÒ Ë ÓÂÊÚÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚÒ˜
ÂËÚÂ·ÛÌ¤ÓË. H ‰È·ÎÔ‹ ÙˆÓ ‰ÈÁÔ˘·ÓÈ‰ÒÓ Î·È Ë ¤Ó·ÚÍË
ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›·˜ ÂÍ·ÏÂ›ÊÔ˘Ó ÙË Û˘ÌÙˆÌ·ÙÔÏÔÁ›·
Ì¤Û· ÛÂ Ï›ÁÂ˜ ËÌ¤ÚÂ˜. 

EÂÈ‰‹ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ·Ú¿ÁˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Á·Ï·ÎÙÈÎ‹˜
ÔÍ¤ˆÛË˜ Â›Ó·È Ë ÈÛÙÈÎ‹ ˘ÔÍ›·, Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙÂ ÛÂ ·˘Ù¤˜
ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·Ó·˙‹ÙËÛË ·Ú¿ÁÔÓÙÔ˜ Ô˘
ÚÔÎ·ÏÂ› ˘ÔÍ›·, .¯. Î˘ÎÏÔÊÔÚÈÎ‹ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ‹ ÛËÙÈ-
Î‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË.

H Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ Á·Ï·ÎÙÈÎÔ‡ ÔÍ¤Ô˜ ÛÙÔ ·›Ì· Ú¤ÂÈ Ó·
Á›ÓÂÙ·È fiÙ·Ó ÛÂ ¤Ó· ‰È·‚ËÙÈÎfi ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÂÍ‹ÁËÙÔ ¯¿ÛÌ·
·ÓÈfiÓÙˆÓ ÌÂ ıfiÏˆÛË ÙË˜ ‰È¿ÓÔÈ·˜.

Eργαστηριακά ευρήµατα

T· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓ· Ì¤Û· ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙË˜ ÎÂÙÔÓ·È-
Ì›·˜ ‹ ÎÂÙÔÓÔ˘Ú›·˜ (strips, tablets) ·ÓÈ¯ÓÂ‡Ô˘Ó ÌfiÓÔ ·ÎÂ-
ÙÔÔÍÈÎfi ÔÍ‡ Î·È ·ÎÂÙfiÓË, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÓÈ¯ÓÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ‚-˘‰ÚÔ-
Í˘‚Ô˘Ù˘ÚÈÎfi ÔÍ‡. AÓ Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ‚-˘‰ÚÔÍ˘‚Ô˘Ù˘ÚÈÎÔ‡ Ô-
Í¤Ô˜ ÚÔ˜ ·ÎÂÙÔÍÈÎfi ÔÍ‡ Â›Ó·È ·˘ÍËÌ¤ÓË, fiˆ˜
Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û˘¯Ó¿ ÛÂ Û˘Ó‡·ÚÍË Á·Ï·ÎÙÈÎ‹˜ ÔÍ¤ˆÛË˜, ˘-
ÔÂÎÙÈÌ¿Ù·È Ë ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÙË˜ Î¤ÙˆÛË˜.

TÔ pH ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ ÛÂ ‚·ÚÈ¿ Á·Ï·ÎÙÈÎ‹ ÔÍ¤ˆÛË Â›Ó·È
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• Nεφρική ανεπάρκεια

• Eγχειρήσεις

• Kαρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια

• Hπατική ανεπάρκεια

• Kαταπληξία

• Aγγειοσυσπαστικά φάρµακα

• Bαριές λοιµώξεις

• Bαριά αναιµία

• Aλκοολισµός

πίνακας 7.5  Προδιαθεσικοί παράγοντες γαλακτικής
οξέωσης (εκτός από τις διγουανίδες).

πίνακας 7.1.5 Προδιαθεσικοί παράγοντες γαλακτικής
οξέωσης (εκτός από τις διγουανίδες).

Î¿Ùˆ ·fi 7,1, Ù· ‰ÈÙÙ·ÓıÚ·ÎÈÎ¿ Û˘¯Ó¿ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚ· ·-
fi 10 mEq/L, ÌÂ ÂÏ·ÙÙˆÌ¤ÓË PCO2. TÔ K+ ÛÙÔ Ï¿ÛÌ·
Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·˘ÍËÌ¤ÓÔ. Y¿Ú¯ÂÈ Ë ÎÏ·ÛÈÎ‹ ‚ÈÔ¯ËÌÈÎ‹
ÂÈÎfiÓ· ÌÂ ·˘ÍËÌ¤ÓÔ ¯¿ÛÌ· ·ÓÈfiÓÙˆÓ (>20 mEq/L, Ô˘
ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Êı¿ÓÂÈ Ù· 30-50 mEq/L). T· Â›Â‰· ÙÔ˘
Á·Ï·ÎÙÈÎÔ‡ ÔÍ¤Ô˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·fi 7 mMol/L Î·È
ÌÔÚÂ› Ó· Êı¿ÓÔ˘Ó Ù· 30 mMol/L. H ÁÏ˘Îfi˙Ë ÙÔ˘ ·›Ì·-
ÙÔ˜ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ·˘ÍËÌ¤ÓË, Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹ ‹ ÂÏ·ÙÙˆÌ¤-
ÓË. ™ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ Ï‹„Ë ‰ÈÁÔ˘·ÓÈ-
‰ÒÓ Ù· Â›Â‰· ÙË˜ ÁÏ˘Îfi˙Ë˜ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ¯·ÌËÏ¿ Ì¤-
¯ÚÈ Î·È ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌÈÎ¿. ™Â ÚfiÛÊ·ÙÂ˜ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÛÂÈ˜, ˆ˜
ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ‰È¿ÁÓˆÛË˜ Á·Ï·ÎÙÈÎ‹˜ ÔÍ¤ˆÛË˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È
Á·Ï·ÎÙÈÎfi ÔÍ‡ >5 mMol/l Î·È pH <7,35.83

Θεραπεία 

H Á·Ï·ÎÙÈÎ‹ ÔÍ¤ˆÛË Â›Ó·È ÂÈÎ›Ó‰˘ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙË
˙ˆ‹ Î·È ··ÈÙÂ› ÂÈıÂÙÈÎ‹, ·ÏÏ¿ ÚÔÛÂÎÙÈÎ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË.
H ıÂÚ·Â›· Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈ-
ÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ·, ÛÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‰ÈÙÙ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ Î·È ÛÙËÓ ·-
ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙË˜ ·Ê˘‰¿ÙˆÛË˜ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÏ˘ÙÈ-
ÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ (›Ó. 7.6). H ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ‰ÈÙÙ·ÓıÚ·ÎÈ-
ÎÒÓ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ pH Ì¤¯ÚÈ 7,2.
IÓÛÔ˘Ï›ÓË ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÛÂ ÌÈÎÚ¤˜ ‰fiÛÂÈ˜ Î·È ÌfiÓÔ ÂÊfiÛÔÓ Ë
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ÙÔ ··ÈÙÂ›. H ·ÈÌ·ÙÔÎ¿ı·ÚÛË ¤¯ÂÈ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› ÛÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ô˘ ÙÔ Î·Ú‰È·ÁÁÂÈ·Îfi
Û‡ÛÙËÌ· Î·È Ë ÓÂÊÚÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙË ¯ÔÚ‹-
ÁËÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ‰ÈÙÙ·ÓıÚ·ÎÈÎÔ‡ Ó·ÙÚ›Ô˘.

H ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‰ÈÙÙ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ
ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ pH<7,2. OÈ ·ÓÂÈı‡ÌËÙÂ˜ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ·-
fi ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÂ˜: (·) H ˘ÂÚÓ·-
ÙÚÈ·ÈÌ›·, Ë ˘ÂÚˆÛÌˆÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÓ‰·Á-
ÁÂÈ·ÎÔ‡ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘ fiÁÎÔ˘ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜, Ô˘ Â›Ó·È
È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, È‰›ˆ˜ ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÌÂÈˆÌ¤ÓË ÓÂÊÚÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. (‚) H ¯ÔÚ‹-
ÁËÛË ‰ÈÙÙ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ CO2, ÙÔ Ô-
Ô›Ô ‰È·¯¤ÂÙ·È Ù·¯¤ˆ˜ Ì¤Û· ÛÙ· Ì˘ÔÎ·Ú‰È·Î¿ Î‡ÙÙ·Ú·
Î·È ÚÔÎ·ÏÂ› Ì›· ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙÔ˘ ÂÓ‰ÔÎ˘ÙÙ·Ú›Ô˘ pH Î·È
¯ÂÈÚÔÙ¤ÚÂ˘ÛË ÙË˜ Ì˘ÔÎ·Ú‰È·Î‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.83 (Á) H ¯Ô-
Ú‹ÁËÛË ‰ÈÙÙ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙË˜
ÊˆÛÊÔÊÚÔ˘ÎÙÔÎÈÓ¿ÛË˜, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË˜ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Ë
·‡ÍËÛË ÙË˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Á·Ï·ÎÙÈÎÔ‡ ÔÍ¤Ô˜.

¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ê·›ÓÂÙ·È ÈÔ ÛˆÛÙfi
Ó· ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ‰ÈÙÙ·ÓıÚ·ÎÈÎ¿ fiÙ·Ó ÙÔ pH Â›Ó·È 6,8-7,2.
XÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂ¯‹ iv ¤Á¯˘ÛË ÌÂ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ¤ÏÂÁ¯Ô
fiÏˆÓ ÙˆÓ ˙ˆÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Î·È ÙË˜ ÎÂÓÙÚÈÎ‹˜ ÊÏÂ‚È-
Î‹˜ ›ÂÛË˜. TÔ pH ÂÏ¤Á¯ÂÙ·È ·Ó¿ ÒÚ· Î·È Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË

‰ÈÙÙ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÎfiÙÂÙ·È fiÙ·Ó ÙÔ pH ÊÙ¿-
ÓÂÈ ÛÙÔ 7,2.88

¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÔÚÂ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÂ› ÔÍÂ›· ·ÈÌÔÎ¿ı·Ú-
ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÚÚfiËÛË ÙË˜ ˘ÂÚÊfiÚÙˆÛË˜ ÌÂ Ó¿ÙÚÈÔ, Ë
ÔÔ›· ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ Î·È ÙÈ˜ ‰ÈÁÔ˘·Ó›‰Â˜.89,90

™ÙËÓ ·ÁˆÁ‹ ÌÂ ‰ÈÙÙ·ÓıÚ·ÎÈÎ¿ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆ˜ Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È
Ì›ÁÌ· ‰ÈÙÙ·ÓıÚ·ÎÈÎÔ‡ Î·È ·ÓıÚ·ÎÈÎÔ‡ Ó·ÙÚ›Ô˘ ÌÂ ÙËÓ Ô-
ÓÔÌ·Û›· Carbicarb.91

TÔ ‰È¯ÏˆÚÔÍÈÎfi ÔÍ‡ ıÂˆÚËÙÈÎ¿ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙË Á·Ï·ÎÙÈ-
Î‹ ÔÍ¤ˆÛË, ÁÈ·Ù› ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Á·Ï·ÎÙÈÎÔ‡ Ô-
Í¤Ô˜ Î·È ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ú¿ÍË
‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ¯ıÂ› ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ ıÓËÙfiÙËÙ·˜.92 ŒÓ· ¿ÏÏÔ Ê·Ú-
Ì·ÎÂ˘ÙÈÎfi Ì¤ÛÔ Ô˘ ÚÔÙÂ›ÓÂÙ·È Â›Ó·È Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË
THAM (∆ÚÈ˜-À‰ÚÔÍ˘-ªÂı˘Ï-∞ÌÈÓÔ-ªÂı¿ÓÈÔ), ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ
˘¿Ú¯Ô˘Ó Â·ÚÎÂ›˜ ·Ô‰Â›ÍÂÈ˜ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘.

∆ιαβητική αλκοολική κετοξέωση

H ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ·ÏÎÔÔÏÈÎ‹ ÎÂÙÔÍ¤ˆÛË, Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÏfiÁˆ Î·Ù¿-
¯ÚËÛË˜ ÔÈÓÔÓÂ‡Ì·ÙÔ˜ ÛÂ ˘ÔÛÈÙÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·ÏÎÔÔÏÈÎÔ‡˜
Î·È ·ÎfiÌË ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ÛÂ ·ÏÎÔÔÏÈÎÔ‡˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜.93,94,95

AÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ÌÂ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ˘ÁÚÒÓ Î·È ÌÈÎÚÒÓ ‰fiÛÂˆÓ
ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜. AÓ·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 6, “√È ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜
ÙÔ˘ ÔÈÓÔÓÂ‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È
‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ·ÙfiÌˆÓ”, ÛÂÏ. 108.
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1. ∆ιόρθωση µικροκυκλοφορίας.

2. Mεγιστοποίηση της παροχής οξυγόνου στους ι-
στούς.

3. Θεραπεία λοίµωξης.

4. Προσεκτική χορήγηση διττανθρακικών µε στόχο 
αύξηση του pH στο 7,2 και των διττανθρακικών στα
12 mMol/L.

5. ∆ιχλωροξικό οξύ σε ανθιστάµενες περιπτώσεις 
(πειραµατική µέθοδος).

πίνακας 7.6  Θεραπεία γαλακτικής οξέωσης.

Î¿Ùˆ ·fi 7,1, Ù· ‰ÈÙÙ·ÓıÚ·ÎÈÎ¿ Û˘¯Ó¿ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚ· ·-
fi 10 mEq/L, ÌÂ ÂÏ·ÙÙˆÌ¤ÓË PCO2. TÔ K+ ÛÙÔ Ï¿ÛÌ·
Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·˘ÍËÌ¤ÓÔ. Y¿Ú¯ÂÈ Ë ÎÏ·ÛÈÎ‹ ‚ÈÔ¯ËÌÈÎ‹
ÂÈÎfiÓ· ÌÂ ·˘ÍËÌ¤ÓÔ ¯¿ÛÌ· ·ÓÈfiÓÙˆÓ (>20 mEq/L, Ô˘
ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Êı¿ÓÂÈ Ù· 30-50 mEq/L). T· Â›Â‰· ÙÔ˘
Á·Ï·ÎÙÈÎÔ‡ ÔÍ¤Ô˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·fi 7 mMol/L Î·È
ÌÔÚÂ› Ó· Êı¿ÓÔ˘Ó Ù· 30 mMol/L. H ÁÏ˘Îfi˙Ë ÙÔ˘ ·›Ì·-
ÙÔ˜ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ·˘ÍËÌ¤ÓË, Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹ ‹ ÂÏ·ÙÙˆÌ¤-
ÓË. ™ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ Ï‹„Ë ‰ÈÁÔ˘·ÓÈ-
‰ÒÓ Ù· Â›Â‰· ÙË˜ ÁÏ˘Îfi˙Ë˜ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ¯·ÌËÏ¿ Ì¤-
¯ÚÈ Î·È ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌÈÎ¿. ™Â ÚfiÛÊ·ÙÂ˜ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÛÂÈ˜, ˆ˜
ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ‰È¿ÁÓˆÛË˜ Á·Ï·ÎÙÈÎ‹˜ ÔÍ¤ˆÛË˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È
Á·Ï·ÎÙÈÎfi ÔÍ‡ >5 mMol/l Î·È pH <7,35.83

Θεραπεία 

H Á·Ï·ÎÙÈÎ‹ ÔÍ¤ˆÛË Â›Ó·È ÂÈÎ›Ó‰˘ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙË
˙ˆ‹ Î·È ··ÈÙÂ› ÂÈıÂÙÈÎ‹, ·ÏÏ¿ ÚÔÛÂÎÙÈÎ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË.
H ıÂÚ·Â›· Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈ-
ÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ·, ÛÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‰ÈÙÙ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ Î·È ÛÙËÓ ·-
ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙË˜ ·Ê˘‰¿ÙˆÛË˜ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÏ˘ÙÈ-
ÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ (›Ó. 7.6). H ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ‰ÈÙÙ·ÓıÚ·ÎÈ-
ÎÒÓ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ pH Ì¤¯ÚÈ 7,2.
IÓÛÔ˘Ï›ÓË ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÛÂ ÌÈÎÚ¤˜ ‰fiÛÂÈ˜ Î·È ÌfiÓÔ ÂÊfiÛÔÓ Ë
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ÙÔ ··ÈÙÂ›. H ·ÈÌ·ÙÔÎ¿ı·ÚÛË ¤¯ÂÈ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› ÛÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ô˘ ÙÔ Î·Ú‰È·ÁÁÂÈ·Îfi
Û‡ÛÙËÌ· Î·È Ë ÓÂÊÚÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙË ¯ÔÚ‹-
ÁËÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ‰ÈÙÙ·ÓıÚ·ÎÈÎÔ‡ Ó·ÙÚ›Ô˘.

H ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‰ÈÙÙ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ
ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ pH<7,2. OÈ ·ÓÂÈı‡ÌËÙÂ˜ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ·-
fi ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÂ˜: (·) H ˘ÂÚÓ·-
ÙÚÈ·ÈÌ›·, Ë ˘ÂÚˆÛÌˆÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÓ‰·Á-
ÁÂÈ·ÎÔ‡ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘ fiÁÎÔ˘ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜, Ô˘ Â›Ó·È
È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, È‰›ˆ˜ ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÌÂÈˆÌ¤ÓË ÓÂÊÚÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. (‚) H ¯ÔÚ‹-
ÁËÛË ‰ÈÙÙ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ CO2, ÙÔ Ô-
Ô›Ô ‰È·¯¤ÂÙ·È Ù·¯¤ˆ˜ Ì¤Û· ÛÙ· Ì˘ÔÎ·Ú‰È·Î¿ Î‡ÙÙ·Ú·
Î·È ÚÔÎ·ÏÂ› Ì›· ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙÔ˘ ÂÓ‰ÔÎ˘ÙÙ·Ú›Ô˘ pH Î·È
¯ÂÈÚÔÙ¤ÚÂ˘ÛË ÙË˜ Ì˘ÔÎ·Ú‰È·Î‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.83 (Á) H ¯Ô-
Ú‹ÁËÛË ‰ÈÙÙ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙË˜
ÊˆÛÊÔÊÚÔ˘ÎÙÔÎÈÓ¿ÛË˜, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË˜ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Ë
·‡ÍËÛË ÙË˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Á·Ï·ÎÙÈÎÔ‡ ÔÍ¤Ô˜.

¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ê·›ÓÂÙ·È ÈÔ ÛˆÛÙfi
Ó· ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ‰ÈÙÙ·ÓıÚ·ÎÈÎ¿ fiÙ·Ó ÙÔ pH Â›Ó·È 6,8-7,2.
XÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂ¯‹ iv ¤Á¯˘ÛË ÌÂ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ¤ÏÂÁ¯Ô
fiÏˆÓ ÙˆÓ ˙ˆÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Î·È ÙË˜ ÎÂÓÙÚÈÎ‹˜ ÊÏÂ‚È-
Î‹˜ ›ÂÛË˜. TÔ pH ÂÏ¤Á¯ÂÙ·È ·Ó¿ ÒÚ· Î·È Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË

‰ÈÙÙ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÎfiÙÂÙ·È fiÙ·Ó ÙÔ pH ÊÙ¿-
ÓÂÈ ÛÙÔ 7,2.88

¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÔÚÂ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÂ› ÔÍÂ›· ·ÈÌÔÎ¿ı·Ú-
ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÚÚfiËÛË ÙË˜ ˘ÂÚÊfiÚÙˆÛË˜ ÌÂ Ó¿ÙÚÈÔ, Ë
ÔÔ›· ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ Î·È ÙÈ˜ ‰ÈÁÔ˘·Ó›‰Â˜.89,90

™ÙËÓ ·ÁˆÁ‹ ÌÂ ‰ÈÙÙ·ÓıÚ·ÎÈÎ¿ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆ˜ Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È
Ì›ÁÌ· ‰ÈÙÙ·ÓıÚ·ÎÈÎÔ‡ Î·È ·ÓıÚ·ÎÈÎÔ‡ Ó·ÙÚ›Ô˘ ÌÂ ÙËÓ Ô-
ÓÔÌ·Û›· Carbicarb.91

TÔ ‰È¯ÏˆÚÔÍÈÎfi ÔÍ‡ ıÂˆÚËÙÈÎ¿ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙË Á·Ï·ÎÙÈ-
Î‹ ÔÍ¤ˆÛË, ÁÈ·Ù› ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Á·Ï·ÎÙÈÎÔ‡ Ô-
Í¤Ô˜ Î·È ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ú¿ÍË
‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ¯ıÂ› ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ ıÓËÙfiÙËÙ·˜.92 ŒÓ· ¿ÏÏÔ Ê·Ú-
Ì·ÎÂ˘ÙÈÎfi Ì¤ÛÔ Ô˘ ÚÔÙÂ›ÓÂÙ·È Â›Ó·È Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË
THAM (∆ÚÈ˜-À‰ÚÔÍ˘-ªÂı˘Ï-∞ÌÈÓÔ-ªÂı¿ÓÈÔ), ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ
˘¿Ú¯Ô˘Ó Â·ÚÎÂ›˜ ·Ô‰Â›ÍÂÈ˜ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘.

∆ιαβητική αλκοολική κετοξέωση

H ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ·ÏÎÔÔÏÈÎ‹ ÎÂÙÔÍ¤ˆÛË, Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÏfiÁˆ Î·Ù¿-
¯ÚËÛË˜ ÔÈÓÔÓÂ‡Ì·ÙÔ˜ ÛÂ ˘ÔÛÈÙÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·ÏÎÔÔÏÈÎÔ‡˜
Î·È ·ÎfiÌË ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ÛÂ ·ÏÎÔÔÏÈÎÔ‡˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜.93,94,95

AÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ÌÂ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ˘ÁÚÒÓ Î·È ÌÈÎÚÒÓ ‰fiÛÂˆÓ
ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜. AÓ·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 6, “√È ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜
ÙÔ˘ ÔÈÓÔÓÂ‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È
‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ·ÙfiÌˆÓ”, ÛÂÏ. 108.
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πίνακας 7.6  Θεραπεία γαλακτικής οξέωσης.

Î¿Ùˆ ·fi 7,1, Ù· ‰ÈÙÙ·ÓıÚ·ÎÈÎ¿ Û˘¯Ó¿ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚ· ·-
fi 10 mEq/L, ÌÂ ÂÏ·ÙÙˆÌ¤ÓË PCO2. TÔ K+ ÛÙÔ Ï¿ÛÌ·
Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·˘ÍËÌ¤ÓÔ. Y¿Ú¯ÂÈ Ë ÎÏ·ÛÈÎ‹ ‚ÈÔ¯ËÌÈÎ‹
ÂÈÎfiÓ· ÌÂ ·˘ÍËÌ¤ÓÔ ¯¿ÛÌ· ·ÓÈfiÓÙˆÓ (>20 mEq/L, Ô˘
ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Êı¿ÓÂÈ Ù· 30-50 mEq/L). T· Â›Â‰· ÙÔ˘
Á·Ï·ÎÙÈÎÔ‡ ÔÍ¤Ô˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·fi 7 mMol/L Î·È
ÌÔÚÂ› Ó· Êı¿ÓÔ˘Ó Ù· 30 mMol/L. H ÁÏ˘Îfi˙Ë ÙÔ˘ ·›Ì·-
ÙÔ˜ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ·˘ÍËÌ¤ÓË, Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹ ‹ ÂÏ·ÙÙˆÌ¤-
ÓË. ™ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ Ï‹„Ë ‰ÈÁÔ˘·ÓÈ-
‰ÒÓ Ù· Â›Â‰· ÙË˜ ÁÏ˘Îfi˙Ë˜ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ¯·ÌËÏ¿ Ì¤-
¯ÚÈ Î·È ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌÈÎ¿. ™Â ÚfiÛÊ·ÙÂ˜ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÛÂÈ˜, ˆ˜
ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ‰È¿ÁÓˆÛË˜ Á·Ï·ÎÙÈÎ‹˜ ÔÍ¤ˆÛË˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È
Á·Ï·ÎÙÈÎfi ÔÍ‡ >5 mMol/l Î·È pH <7,35.83

Θεραπεία 

H Á·Ï·ÎÙÈÎ‹ ÔÍ¤ˆÛË Â›Ó·È ÂÈÎ›Ó‰˘ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙË
˙ˆ‹ Î·È ··ÈÙÂ› ÂÈıÂÙÈÎ‹, ·ÏÏ¿ ÚÔÛÂÎÙÈÎ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË.
H ıÂÚ·Â›· Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈ-
ÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ·, ÛÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‰ÈÙÙ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ Î·È ÛÙËÓ ·-
ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙË˜ ·Ê˘‰¿ÙˆÛË˜ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÏ˘ÙÈ-
ÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ (›Ó. 7.6). H ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ‰ÈÙÙ·ÓıÚ·ÎÈ-
ÎÒÓ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ pH Ì¤¯ÚÈ 7,2.
IÓÛÔ˘Ï›ÓË ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÛÂ ÌÈÎÚ¤˜ ‰fiÛÂÈ˜ Î·È ÌfiÓÔ ÂÊfiÛÔÓ Ë
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ÙÔ ··ÈÙÂ›. H ·ÈÌ·ÙÔÎ¿ı·ÚÛË ¤¯ÂÈ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› ÛÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ô˘ ÙÔ Î·Ú‰È·ÁÁÂÈ·Îfi
Û‡ÛÙËÌ· Î·È Ë ÓÂÊÚÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙË ¯ÔÚ‹-
ÁËÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ‰ÈÙÙ·ÓıÚ·ÎÈÎÔ‡ Ó·ÙÚ›Ô˘.

H ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‰ÈÙÙ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ
ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ pH<7,2. OÈ ·ÓÂÈı‡ÌËÙÂ˜ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ·-
fi ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÂ˜: (·) H ˘ÂÚÓ·-
ÙÚÈ·ÈÌ›·, Ë ˘ÂÚˆÛÌˆÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÓ‰·Á-
ÁÂÈ·ÎÔ‡ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘ fiÁÎÔ˘ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜, Ô˘ Â›Ó·È
È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, È‰›ˆ˜ ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÌÂÈˆÌ¤ÓË ÓÂÊÚÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. (‚) H ¯ÔÚ‹-
ÁËÛË ‰ÈÙÙ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ CO2, ÙÔ Ô-
Ô›Ô ‰È·¯¤ÂÙ·È Ù·¯¤ˆ˜ Ì¤Û· ÛÙ· Ì˘ÔÎ·Ú‰È·Î¿ Î‡ÙÙ·Ú·
Î·È ÚÔÎ·ÏÂ› Ì›· ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙÔ˘ ÂÓ‰ÔÎ˘ÙÙ·Ú›Ô˘ pH Î·È
¯ÂÈÚÔÙ¤ÚÂ˘ÛË ÙË˜ Ì˘ÔÎ·Ú‰È·Î‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.83 (Á) H ¯Ô-
Ú‹ÁËÛË ‰ÈÙÙ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙË˜
ÊˆÛÊÔÊÚÔ˘ÎÙÔÎÈÓ¿ÛË˜, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË˜ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Ë
·‡ÍËÛË ÙË˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Á·Ï·ÎÙÈÎÔ‡ ÔÍ¤Ô˜.

¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ê·›ÓÂÙ·È ÈÔ ÛˆÛÙfi
Ó· ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ‰ÈÙÙ·ÓıÚ·ÎÈÎ¿ fiÙ·Ó ÙÔ pH Â›Ó·È 6,8-7,2.
XÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂ¯‹ iv ¤Á¯˘ÛË ÌÂ ·Ú¿ÏÏËÏÔ ¤ÏÂÁ¯Ô
fiÏˆÓ ÙˆÓ ˙ˆÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Î·È ÙË˜ ÎÂÓÙÚÈÎ‹˜ ÊÏÂ‚È-
Î‹˜ ›ÂÛË˜. TÔ pH ÂÏ¤Á¯ÂÙ·È ·Ó¿ ÒÚ· Î·È Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË

‰ÈÙÙ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÎfiÙÂÙ·È fiÙ·Ó ÙÔ pH ÊÙ¿-
ÓÂÈ ÛÙÔ 7,2.88

¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÔÚÂ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÂ› ÔÍÂ›· ·ÈÌÔÎ¿ı·Ú-
ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÚÚfiËÛË ÙË˜ ˘ÂÚÊfiÚÙˆÛË˜ ÌÂ Ó¿ÙÚÈÔ, Ë
ÔÔ›· ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ Î·È ÙÈ˜ ‰ÈÁÔ˘·Ó›‰Â˜.89,90

™ÙËÓ ·ÁˆÁ‹ ÌÂ ‰ÈÙÙ·ÓıÚ·ÎÈÎ¿ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆ˜ Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È
Ì›ÁÌ· ‰ÈÙÙ·ÓıÚ·ÎÈÎÔ‡ Î·È ·ÓıÚ·ÎÈÎÔ‡ Ó·ÙÚ›Ô˘ ÌÂ ÙËÓ Ô-
ÓÔÌ·Û›· Carbicarb.91

TÔ ‰È¯ÏˆÚÔÍÈÎfi ÔÍ‡ ıÂˆÚËÙÈÎ¿ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙË Á·Ï·ÎÙÈ-
Î‹ ÔÍ¤ˆÛË, ÁÈ·Ù› ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Á·Ï·ÎÙÈÎÔ‡ Ô-
Í¤Ô˜ Î·È ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ú¿ÍË
‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ¯ıÂ› ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ ıÓËÙfiÙËÙ·˜.92 ŒÓ· ¿ÏÏÔ Ê·Ú-
Ì·ÎÂ˘ÙÈÎfi Ì¤ÛÔ Ô˘ ÚÔÙÂ›ÓÂÙ·È Â›Ó·È Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË
THAM (∆ÚÈ˜-À‰ÚÔÍ˘-ªÂı˘Ï-∞ÌÈÓÔ-ªÂı¿ÓÈÔ), ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ
˘¿Ú¯Ô˘Ó Â·ÚÎÂ›˜ ·Ô‰Â›ÍÂÈ˜ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘.

∆ιαβητική αλκοολική κετοξέωση

H ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ·ÏÎÔÔÏÈÎ‹ ÎÂÙÔÍ¤ˆÛË, Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÏfiÁˆ Î·Ù¿-
¯ÚËÛË˜ ÔÈÓÔÓÂ‡Ì·ÙÔ˜ ÛÂ ˘ÔÛÈÙÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·ÏÎÔÔÏÈÎÔ‡˜
Î·È ·ÎfiÌË ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ÛÂ ·ÏÎÔÔÏÈÎÔ‡˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜.93,94,95

AÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ÌÂ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ˘ÁÚÒÓ Î·È ÌÈÎÚÒÓ ‰fiÛÂˆÓ
ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜. AÓ·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 6, “√È ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜
ÙÔ˘ ÔÈÓÔÓÂ‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È
‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ·ÙfiÌˆÓ”, ÛÂÏ. 108.
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1. ∆ιόρθωση µικροκυκλοφορίας.

2. Mεγιστοποίηση της παροχής οξυγόνου στους ι-
στούς.

3. Θεραπεία λοίµωξης.

4. Προσεκτική χορήγηση διττανθρακικών µε στόχο 
αύξηση του pH στο 7,2 και των διττανθρακικών στα
12 mMol/L.

5. ∆ιχλωροξικό οξύ σε ανθιστάµενες περιπτώσεις 
(πειραµατική µέθοδος).

πίνακας 7.6  Θεραπεία γαλακτικής οξέωσης.

6. αιμοκάθαρση

πίνακας 7.1.6 Θεραπεία γαλακτικής οξέωσης.
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τουργία. (β) H χορήγηση διττανθρακικών αυξάνει την 
παραγωγή CO2, το οποίο διαχέεται ταχέως μέσα στα 
μυοκαρδιακά κύτταρα και προκαλεί μία ελάττωση του 
ενδοκυττάριου pH και επιδείνωση της μυοκαρδιακής 
λειτουργίας.83 (γ) H χορήγηση διττανθρακικών αυξάνει 
τη δραστηριότητα της φωσφοφρουκτοκινάσης, απο-
τέλεσμα της οποίας είναι η αύξηση της παραγωγής 
γαλακτικού οξέος.

Παρόλα αυτά τα μειονεκτήματα, φαίνεται πιο σωστό 
να χορηγούνται διττανθρακικά όταν το pH είναι 6,8-
7,2. Xορηγούνται σε συνεχή iv έγχυση με παράλληλο 
έλεγχο όλων των ζωτικών λειτουργιών και της κεντρι-
κής φλεβικής πίεσης. Tο pH ελέγχεται ανά ώρα και 
η χορήγηση διττανθρακικών πρέπει να διακόπτεται 
όταν το pH φτάνει στο 7,2.88

Παράλληλα μπορεί να εφαρμοστεί οξεία αιμοκάθαρ-
ση για την αντιρρόπηση της υπερφόρτωσης με νάτριο, 
η οποία εξάλλου απομακρύνει και τις διγουανίδες.89,90 

Στην αγωγή με διττανθρακικά τελευταίως συνιστά-
ται μείγμα διττανθρακικού και ανθρακικού νατρίου με 
την ονομασία Carbicarb.91

Tο διχλωροξικό οξύ θεωρητικά βελτιώνει τη γαλα-
κτική οξέωση, γιατί ελαττώνει την παραγωγή γαλακτι-
κού οξέος και βελτιώνει την κυκλοφορία, αλλά στην 
πράξη δεν έχει δειχθεί μείωση της θνητότητας.92 Ένα 
άλλο φαρμακευτικό μέσο που προτείνεται είναι η χο-
ρήγηση THAM (Τρις-Υδροξυ-Μεθυλ-Αμινο-Μεθάνιο), 
αλλά δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις πλεονεκτημά-
των του.

 Διαβητική αλκοολική κετοξέωση
H διαβητική αλκοολική κετοξέωση συμβαίνει λόγω 
κατάχρησης οινοπνεύματος σε υποσιτιζόμενους αλκο-
ολικούς και ακόμη πιο εύκολα σε αλκοολικούς διαβη-
τικούς.93,94,95 Aντιμετωπίζεται με χορήγηση υγρών και 
μικρών δόσεων ινσουλίνης. Aναφέρεται αναλυτικά στο 
κεφάλαιο 6, “Οι επιδράσεις του οινοπνεύματος στον 
μεταβολισμό φυσιολογικών και διαβητικών ατόμων”.
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7.2
IατρογενHς ΥπογλΥκαιμIα
ς. μπακατσέλος, Δ. καραμήτσος

H υπογλυκαιμία είναι η συχνότερη και σοβαρότερη 
ανεπιθύμητη ενέργεια της ινσουλινοθεραπείας, μπο-
ρεί όμως να συμβεί και από τη λήψη υπογλυκαιμικών 
φαρμάκων.1,2 H υπογλυκαιμία από την ινσουλίνη συμ-
βαίνει πολύ συχνότερα απ’ ό,τι με τα υπογλυκαιμικά 
δισκία και αφορά περισσότερο στους  ασθενείς με ΣΔ 
τύπου 1 παρά σε  αυτούς με ΣΔ τύπου 2. H υπογλυκαι-
μία από τη χρήση της ινσουλίνης συμβαίνει αρκετά 
συχνά και προκαλεί σε πολλούς ασθενείς έναν μόνιμο 
φόβο υπογλυκαιμίας, που αποτελεί ουσιαστικό εμπό-
διο για την άριστη ρύθμιση του σακχαρώδη διαβήτη.

Oρολογία

Ως προς την υπογλυκαιμία χρησιμοποιείται η ακόλου-
θη ορολογία που είναι απαραίτητο να τη γνωρίζουν 
όλοι όσοι ασχολούνται με διαβητικούς ασθενείς. 

α) Kλινική υπογλυκαιμία, θεωρούμε ότι εκδηλώ-
νεται όταν υπάρχουν συμπτώματα και σημεία υπο-
γλυκαιμίας, τα οποία ανατάσσονται με τη χορήγηση 
γλυκόζης. Tα συμπτώματα της κλινικής υπογλυκαιμίας 
διακρίνονται στα νευρογενή ή αυτόνομου νευρικού 
συστήματος (ΑΝΣ), παλαιότερα αποκαλούμενα αδρε-
νεργικά, στα νευρογλυκοπενικά και στα μη ειδικά ή 
αταξινόμητα. Tα τελευταία αποκαλούνται από μερι-
κούς συγγραφείς συμπτώματα κακουχίας. H ταξινό-
μηση των συμπτωμάτων της υπογλυκαιμίας φαίνεται 
αναλυτικά στον πίνακα 7.2.1.

β) Bιοχημική υπογλυκαιμία, όταν τα επίπεδα της 
γλυκόζης ολικού φλεβικού αίματος είναι κάτω από τα 
50 mg/dl ή κάτω από τα 58 mg/dl για μέτρηση στο 
πλάσμα. Σε 40% των περιπτώσεων της βιοχημικής 
υπογλυκαιμίας δεν υπάρχουν υποκειμενικά συμπτώ-
ματα και αυτό σημαίνει παθολογικά μειωμένη αντίλη-
ψη της υπογλυκαιμίας. Aλλά και το αντίθετο μπορεί να 
συμβεί, δηλαδή να έχουν οι ασθενείς κλινικά συμπτώ-
ματα υπογλυκαιμίας σε επίπεδα γλυκόζης αίματος 
πολύ υψηλότερα από τα παραπάνω όρια.

γ) Έλλειψη αντίληψης ή ανεπίγνωστη υπογλυκαι-
μία είναι όροι που χρησιμοποιούνται όταν οι ασθενείς 
αδυνατούν να αντιληφθούν την επερχόμενη υπογλυ-
καιμία είτε διότι δεν εμφανίζουν νευρογενή συμπτώ-

ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÚÚfiÈÛË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙË˜ ˘ÔÁÏ˘-
Î·ÈÌ›·˜. H ·˘ÍËÙÈÎ‹ ÔÚÌfiÓË Î·È Ë ÎÔÚÙÈ˙fiÏË Û˘Ì‚¿Ï-
ÏÔ˘Ó ÌÂ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù·ÍË Ì›·˜ ·Ú·ÙÂÈÓfiÌÂ-
ÓË˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜.

Συµπτώµατα υπογλυκαιµίας 

T· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÙË˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ·ıÔÊ˘-
ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ˘ÔÛÙÚÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜, ‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ÓÂ˘ÚÔ-
ÁÂÓ‹, ÛÙ· ÓÂ˘ÚÔÁÏ˘ÎÔÂÓÈÎ¿ Î·È ÛÙ· ÌË ÂÈ‰ÈÎ¿ ‹ ·Ù·ÍÈ-
ÓfiÌËÙ·. °È· ÙËÓ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÙˆÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ ˘Ô-
ÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› ÂÈÚ¿Ì·Ù· ÌÂ
Ê·ÚÌ·ÎÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜ ÛÂ ˙Ò·, Î·ıÒ˜ Î·È ÌÂ-
Ï¤ÙÂ˜ ÛÂ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÌÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi ‹ ÌÂ
‰È·‚‹ÙË, ·ÏÏ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¤˜ Ì¤‰Ô‰ÔÈ Ô˘ ÂÍÂ-
Ù¿˙Ô˘Ó ÙË Û˘ÛÛÒÚÂ˘ÛË ÙˆÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ÛÂ ÔÌ¿‰Â˜
(Factor analysis) (›Ó. 7.7).21

T· ÓÂ˘ÚÔÁÂÓ‹ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÔÊÂ›ÏÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¤ÁÂÚÛË
ÙÔ˘ Û˘Ì·ıÔ¯ÚˆÌ·ÊÈÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÔÊÂ›ÏÔÓÙ·È
ÛÙË ¯ÚˆÌ·ÊÈÓÈÎ‹ ÂÎÊfiÚÙÈÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ·Ú·Û˘Ì·-
ıËÙÈÎÔ‡ ÌÂ ÙË ¯ÔÏÈÓÂÚÁÈÎ‹ ÂÎÊfiÚÙÈÛË. T· ÓÂ˘ÚÔÁÏ˘ÎÔÂ-
ÓÈÎ¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÔÊÂ›ÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÁÏ˘Îfi˙Ë˜
ÛÙÔÓ ÂÁÎ¤Ê·ÏÔ Î·È ÙËÓ Â·ÎfiÏÔ˘ıË ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘.
T· ÌË ÂÈ‰ÈÎ¿ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Ù·ÍÈÓÔÌËıÔ‡Ó. O fiÚÔ˜
ÓÂ˘ÚÔÁÂÓ‹ ‹ ·˘ÙÔÓfiÌÔ˘ ¡™ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ¤¯ÂÈ ÚÔÙ·ıÂ›
·ÓÙ› ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ fiÚÔ˘ “·‰ÚÂÓÂÚÁÈÎ¿”, ‰ÈfiÙÈ fiÏ· Ù· Û˘-
ÌÙÒÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·‰ÚÂÓÂÚÁÈÎ¿, .¯. Ë ÂÊ›‰ÚˆÛË ‰ÂÓ Â›-
Ó·È ·‰ÚÂÓÂÚÁÈÎfi, ·ÏÏ¿ ¯ÔÏÈÓÂÚÁÈÎfi Û‡ÌÙˆÌ·. H Â›Ó·
Î·Ù·Ù¿ÛÛÂÙ·È ÛÙ· ÓÂ˘ÚÔÁÂÓ‹ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ˆ˜ ÔÊÂÈÏfiÌÂ-
ÓË ÛÙË ¯ÔÏÈÓÂÚÁÈÎ‹ ÂÎÊfiÚÙÈÛË, ·Ó Î·È ÌÂÚÈÎÔ› ÙËÓ Î·Ù·-
Ù¿ÛÛÔ˘Ó ÛÙ· ·Ù·ÍÈÓfiÌËÙ· ‹ Î·È ÛÙ· ÓÂ˘ÚÔÁÏ˘ÎÔÂÓÈÎ¿. 

T· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÙË˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi
¿ÙÔÌÔ ÛÂ ¿ÙÔÌÔ Î·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·˘Ù¤˜ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È È‰ÈÔ-
Û˘ÁÎÚ·ÛÈ·Î¤˜. TÔ ÌÈÎÚfi Û‡ÓÔÏÔ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÌ-
Ê·Ó›˙ÂÈ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ, .¯. ÙÚfiÌÔ˜, ·›ÛıËÌ· ·ÏÌÒÓ, ÂÊ›-
‰ÚˆÛË, ÌÔÚÂ› Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÂÌ-
Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÂ ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›Â‰· ÁÏ˘Îfi˙Ë˜ ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË
ÌÂ Ù· ÓÂ˘ÚÔÁÏ˘ÎÔÂÓÈÎ¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Î·È ÛËÌÂ›· Ù· Ô-
Ô›· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜, fiÙ·Ó Ë ˘ÔÁÏ˘Î·È-
Ì›· Á›ÓÂÙ·È ‚·Ú‡ÙÂÚË.

T· ÓÂ˘ÚÔÁÂÓ‹ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ô˘ ÚÔÂÈ‰ÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ·
ÙËÓ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·, ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ÌÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÔÏÏÒÓ Â-
ÙÒÓ ‰È·‚‹ÙË ‹ Î·È ·ÈÊÓÈ‰›ˆ˜ ÔÔÙÂ‰‹ÔÙÂ, ÌÔÚÂ› Ó· ·Ï-
Ï¿ÍÔ˘Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Ó· ÌËÓ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÏËÙ¿, Ôfi-
ÙÂ ¤¯Ô˘ÌÂ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙË˜ ·ÓÂ›ÁÓˆÛÙË˜ ˘ÔÁÏ˘Î·È-
Ì›·˜. H ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË Û˘¯ÓfiÙËÙ· (%) ÙˆÓ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ
Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙÈ˜ ‰È¿-
ÊÔÚÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈÂ˘ıÂ› (›Ó. 7.8).

H έλλειψη αντίληψης της υπογλυκαιµίας

H ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë˜ ÙË˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ
ÌÂÚÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙË˜ ÈÓÛÔ˘ÏÈ-
ÓÔıÂÚ·Â›·˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ‰Â Î·È ÛÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi Û‡ÁÁÚ·ÌÌ·
ÙÔ˘ RD Lawrence The diabetic life. OÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈ-
Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ¤ÁÎ·ÈÚ· Ù· ÚÔÂÈ‰ÔÔÈËÙÈÎ¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù·
·fi ÙË ‰È¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ ·˘ÙfiÓÔÌÔ˘ ÓÂ˘ÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
Î·È ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÂ ÓÂ˘ÚÔÁÏ˘ÎÔÂÓ›· ÌË ÌÔÚÒÓÙ·˜ Ó· ·ÓÙÈ-
‰Ú¿ÛÔ˘Ó. ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÚÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓÔ˘ Ô I.
AÏÈ‚È˙¿ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÙÂ›ÓÂÈ ÙÔÓ Û‡ÓÙÔÌÔ Î·È ÂÚÈÂÎÙÈÎfi fi-
ÚÔ “·ÓÂ›ÁÓˆÛÙË ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·”.19 ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÂÚÁ·Û›·
ÙÔ˘ Weinger 34% ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÙÔ˘ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 ÂÌÊ¿-
ÓÈ˙·Ó ·ÓÂ›ÁÓˆÛÙË ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·.22 H Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜
‰È·Ù·Ú·¯‹˜ ·˘Ù‹˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ‰ÈÎ‹ Ì·˜ ÌÂÏ¤ÙË Â›Ó·È
25% ÛÙÔÓ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 Î·È Î¿Ùˆ ÙÔ˘ 1% ÛÙÔ ™¢ Ù‡Ô˘ 2
(›Ó. 7.9).

°È· ÙËÓ ·ıÔÁ¤ÓÂÈ· ÙË˜ ·ÓÂ›ÁÓˆÛÙË˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜
Û˘ÓÂ¯Ò˜ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÔÓÙ·È ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ÔÏÏ¤˜ Ù˘¯¤˜ ¿-
ÁÓˆÛÙÂ˜ ÚÈÓ ·fi Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ‰È·Û·ÊËÓÈÛÙÂ›. H
ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ·˘ÙfiÓÔÌÔ˘ ÓÂ˘ÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘
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Άγχος Aδυναµία πνευµατικής Nαυτία

Nευρικότητα συγκέντρωσης Kόπωση*

Παλµοί Σύγχυση Kεφαλα-
γία

Tρόµος Zάλη

Πείνα Aιµωδία περιστοµατική 

Eφίδρωση Yπνηλία

Ωχρότητα Kόπωση

Aίσθηµα θερµότητας ∆υσκολία στην οµιλία

Έκλυση στηθάγχης ∆ιαταραχές της οράσης

Aλλαγή συµπεριφοράς

Pίγος 

Παροδική ηµιπληγία

Aφασία

Σπασµοί 

Kώµα

*Mερικοί κατατάσσουν την κόπωση στα νευρογλυκοπενικά
συµπτώµατα.

πίνακας 7.7  Kατάταξη των υπογλυκαιµικών συµπτω-
µάτων.

Nευρογενή Nευρογλυκοπενικά Mη ειδικά

Iδρώτας 47-84 Zάλη 11-41

Tρόµος 32-78 Kεφαλαλγία 24-36

Aδυναµία 28-71 Άγχος 10-14

∆ιαταραχή όρασης 24-60 Nαυτία 5-20

Πείνα 39-49 ∆υσκολία πνευµατικής συγκέντρωσης 31-75

Aίσθηµα παλµών 8-62 Kόπωση 38-46

∆υσκολία οµιλίας 7-41 Yπνηλία 16-33

Mούδιασµα στα χείλη 10-39 Σύγχιση 13-53

πίνακας 7.8  Aναφερόµενη συχνότητα (%) των υποκειµενικών συµπτωµάτων υπογλυκαιµίας (µεταξύ 8 δηµοσιεύσε-
ων).1

πίνακας 7.2.1 Kατάταξη των υπογλυκαιμικών 
συμπτωμάτων.

ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÚÚfiÈÛË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙË˜ ˘ÔÁÏ˘-
Î·ÈÌ›·˜. H ·˘ÍËÙÈÎ‹ ÔÚÌfiÓË Î·È Ë ÎÔÚÙÈ˙fiÏË Û˘Ì‚¿Ï-
ÏÔ˘Ó ÌÂ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù·ÍË Ì›·˜ ·Ú·ÙÂÈÓfiÌÂ-
ÓË˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜.

Συµπτώµατα υπογλυκαιµίας 

T· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÙË˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ·ıÔÊ˘-
ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ˘ÔÛÙÚÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜, ‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ÓÂ˘ÚÔ-
ÁÂÓ‹, ÛÙ· ÓÂ˘ÚÔÁÏ˘ÎÔÂÓÈÎ¿ Î·È ÛÙ· ÌË ÂÈ‰ÈÎ¿ ‹ ·Ù·ÍÈ-
ÓfiÌËÙ·. °È· ÙËÓ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÙˆÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ ˘Ô-
ÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› ÂÈÚ¿Ì·Ù· ÌÂ
Ê·ÚÌ·ÎÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜ ÛÂ ˙Ò·, Î·ıÒ˜ Î·È ÌÂ-
Ï¤ÙÂ˜ ÛÂ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÌÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi ‹ ÌÂ
‰È·‚‹ÙË, ·ÏÏ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¤˜ Ì¤‰Ô‰ÔÈ Ô˘ ÂÍÂ-
Ù¿˙Ô˘Ó ÙË Û˘ÛÛÒÚÂ˘ÛË ÙˆÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ÛÂ ÔÌ¿‰Â˜
(Factor analysis) (›Ó. 7.7).21

T· ÓÂ˘ÚÔÁÂÓ‹ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÔÊÂ›ÏÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¤ÁÂÚÛË
ÙÔ˘ Û˘Ì·ıÔ¯ÚˆÌ·ÊÈÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÔÊÂ›ÏÔÓÙ·È
ÛÙË ¯ÚˆÌ·ÊÈÓÈÎ‹ ÂÎÊfiÚÙÈÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ·Ú·Û˘Ì·-
ıËÙÈÎÔ‡ ÌÂ ÙË ¯ÔÏÈÓÂÚÁÈÎ‹ ÂÎÊfiÚÙÈÛË. T· ÓÂ˘ÚÔÁÏ˘ÎÔÂ-
ÓÈÎ¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÔÊÂ›ÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÁÏ˘Îfi˙Ë˜
ÛÙÔÓ ÂÁÎ¤Ê·ÏÔ Î·È ÙËÓ Â·ÎfiÏÔ˘ıË ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘.
T· ÌË ÂÈ‰ÈÎ¿ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Ù·ÍÈÓÔÌËıÔ‡Ó. O fiÚÔ˜
ÓÂ˘ÚÔÁÂÓ‹ ‹ ·˘ÙÔÓfiÌÔ˘ ¡™ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ¤¯ÂÈ ÚÔÙ·ıÂ›
·ÓÙ› ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ fiÚÔ˘ “·‰ÚÂÓÂÚÁÈÎ¿”, ‰ÈfiÙÈ fiÏ· Ù· Û˘-
ÌÙÒÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·‰ÚÂÓÂÚÁÈÎ¿, .¯. Ë ÂÊ›‰ÚˆÛË ‰ÂÓ Â›-
Ó·È ·‰ÚÂÓÂÚÁÈÎfi, ·ÏÏ¿ ¯ÔÏÈÓÂÚÁÈÎfi Û‡ÌÙˆÌ·. H Â›Ó·
Î·Ù·Ù¿ÛÛÂÙ·È ÛÙ· ÓÂ˘ÚÔÁÂÓ‹ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ˆ˜ ÔÊÂÈÏfiÌÂ-
ÓË ÛÙË ¯ÔÏÈÓÂÚÁÈÎ‹ ÂÎÊfiÚÙÈÛË, ·Ó Î·È ÌÂÚÈÎÔ› ÙËÓ Î·Ù·-
Ù¿ÛÛÔ˘Ó ÛÙ· ·Ù·ÍÈÓfiÌËÙ· ‹ Î·È ÛÙ· ÓÂ˘ÚÔÁÏ˘ÎÔÂÓÈÎ¿. 

T· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÙË˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi
¿ÙÔÌÔ ÛÂ ¿ÙÔÌÔ Î·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·˘Ù¤˜ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È È‰ÈÔ-
Û˘ÁÎÚ·ÛÈ·Î¤˜. TÔ ÌÈÎÚfi Û‡ÓÔÏÔ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÌ-
Ê·Ó›˙ÂÈ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ, .¯. ÙÚfiÌÔ˜, ·›ÛıËÌ· ·ÏÌÒÓ, ÂÊ›-
‰ÚˆÛË, ÌÔÚÂ› Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÂÌ-
Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÂ ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›Â‰· ÁÏ˘Îfi˙Ë˜ ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË
ÌÂ Ù· ÓÂ˘ÚÔÁÏ˘ÎÔÂÓÈÎ¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Î·È ÛËÌÂ›· Ù· Ô-
Ô›· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜, fiÙ·Ó Ë ˘ÔÁÏ˘Î·È-
Ì›· Á›ÓÂÙ·È ‚·Ú‡ÙÂÚË.

T· ÓÂ˘ÚÔÁÂÓ‹ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ô˘ ÚÔÂÈ‰ÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ·
ÙËÓ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·, ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ÌÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÔÏÏÒÓ Â-
ÙÒÓ ‰È·‚‹ÙË ‹ Î·È ·ÈÊÓÈ‰›ˆ˜ ÔÔÙÂ‰‹ÔÙÂ, ÌÔÚÂ› Ó· ·Ï-
Ï¿ÍÔ˘Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Ó· ÌËÓ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÏËÙ¿, Ôfi-
ÙÂ ¤¯Ô˘ÌÂ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙË˜ ·ÓÂ›ÁÓˆÛÙË˜ ˘ÔÁÏ˘Î·È-
Ì›·˜. H ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË Û˘¯ÓfiÙËÙ· (%) ÙˆÓ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ
Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙÈ˜ ‰È¿-
ÊÔÚÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈÂ˘ıÂ› (›Ó. 7.8).

H έλλειψη αντίληψης της υπογλυκαιµίας

H ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë˜ ÙË˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ
ÌÂÚÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙË˜ ÈÓÛÔ˘ÏÈ-
ÓÔıÂÚ·Â›·˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ‰Â Î·È ÛÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi Û‡ÁÁÚ·ÌÌ·
ÙÔ˘ RD Lawrence The diabetic life. OÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈ-
Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ¤ÁÎ·ÈÚ· Ù· ÚÔÂÈ‰ÔÔÈËÙÈÎ¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù·
·fi ÙË ‰È¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ ·˘ÙfiÓÔÌÔ˘ ÓÂ˘ÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
Î·È ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÂ ÓÂ˘ÚÔÁÏ˘ÎÔÂÓ›· ÌË ÌÔÚÒÓÙ·˜ Ó· ·ÓÙÈ-
‰Ú¿ÛÔ˘Ó. ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÚÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓÔ˘ Ô I.
AÏÈ‚È˙¿ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÙÂ›ÓÂÈ ÙÔÓ Û‡ÓÙÔÌÔ Î·È ÂÚÈÂÎÙÈÎfi fi-
ÚÔ “·ÓÂ›ÁÓˆÛÙË ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·”.19 ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÂÚÁ·Û›·
ÙÔ˘ Weinger 34% ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÙÔ˘ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 ÂÌÊ¿-
ÓÈ˙·Ó ·ÓÂ›ÁÓˆÛÙË ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·.22 H Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜
‰È·Ù·Ú·¯‹˜ ·˘Ù‹˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ‰ÈÎ‹ Ì·˜ ÌÂÏ¤ÙË Â›Ó·È
25% ÛÙÔÓ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 Î·È Î¿Ùˆ ÙÔ˘ 1% ÛÙÔ ™¢ Ù‡Ô˘ 2
(›Ó. 7.9).

°È· ÙËÓ ·ıÔÁ¤ÓÂÈ· ÙË˜ ·ÓÂ›ÁÓˆÛÙË˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜
Û˘ÓÂ¯Ò˜ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÔÓÙ·È ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ÔÏÏ¤˜ Ù˘¯¤˜ ¿-
ÁÓˆÛÙÂ˜ ÚÈÓ ·fi Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ‰È·Û·ÊËÓÈÛÙÂ›. H
ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ·˘ÙfiÓÔÌÔ˘ ÓÂ˘ÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘
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πίνακας 7.7  Kατάταξη των υπογλυκαιµικών συµπτω-
µάτων.

Nευρογενή Nευρογλυκοπενικά Mη ειδικά

Iδρώτας 47-84 Zάλη 11-41

Tρόµος 32-78 Kεφαλαλγία 24-36

Aδυναµία 28-71 Άγχος 10-14

∆ιαταραχή όρασης 24-60 Nαυτία 5-20

Πείνα 39-49 ∆υσκολία πνευµατικής συγκέντρωσης 31-75

Aίσθηµα παλµών 8-62 Kόπωση 38-46

∆υσκολία οµιλίας 7-41 Yπνηλία 16-33

Mούδιασµα στα χείλη 10-39 Σύγχιση 13-53

πίνακας 7.8  Aναφερόµενη συχνότητα (%) των υποκειµενικών συµπτωµάτων υπογλυκαιµίας (µεταξύ 8 δηµοσιεύσε-
ων).1

ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÚÚfiÈÛË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙË˜ ˘ÔÁÏ˘-
Î·ÈÌ›·˜. H ·˘ÍËÙÈÎ‹ ÔÚÌfiÓË Î·È Ë ÎÔÚÙÈ˙fiÏË Û˘Ì‚¿Ï-
ÏÔ˘Ó ÌÂ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù·ÍË Ì›·˜ ·Ú·ÙÂÈÓfiÌÂ-
ÓË˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜.

Συµπτώµατα υπογλυκαιµίας 

T· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÙË˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ·ıÔÊ˘-
ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ˘ÔÛÙÚÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜, ‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ÓÂ˘ÚÔ-
ÁÂÓ‹, ÛÙ· ÓÂ˘ÚÔÁÏ˘ÎÔÂÓÈÎ¿ Î·È ÛÙ· ÌË ÂÈ‰ÈÎ¿ ‹ ·Ù·ÍÈ-
ÓfiÌËÙ·. °È· ÙËÓ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÙˆÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ ˘Ô-
ÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› ÂÈÚ¿Ì·Ù· ÌÂ
Ê·ÚÌ·ÎÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜ ÛÂ ˙Ò·, Î·ıÒ˜ Î·È ÌÂ-
Ï¤ÙÂ˜ ÛÂ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÌÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi ‹ ÌÂ
‰È·‚‹ÙË, ·ÏÏ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¤˜ Ì¤‰Ô‰ÔÈ Ô˘ ÂÍÂ-
Ù¿˙Ô˘Ó ÙË Û˘ÛÛÒÚÂ˘ÛË ÙˆÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ÛÂ ÔÌ¿‰Â˜
(Factor analysis) (›Ó. 7.7).21

T· ÓÂ˘ÚÔÁÂÓ‹ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÔÊÂ›ÏÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¤ÁÂÚÛË
ÙÔ˘ Û˘Ì·ıÔ¯ÚˆÌ·ÊÈÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÔÊÂ›ÏÔÓÙ·È
ÛÙË ¯ÚˆÌ·ÊÈÓÈÎ‹ ÂÎÊfiÚÙÈÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ·Ú·Û˘Ì·-
ıËÙÈÎÔ‡ ÌÂ ÙË ¯ÔÏÈÓÂÚÁÈÎ‹ ÂÎÊfiÚÙÈÛË. T· ÓÂ˘ÚÔÁÏ˘ÎÔÂ-
ÓÈÎ¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÔÊÂ›ÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÁÏ˘Îfi˙Ë˜
ÛÙÔÓ ÂÁÎ¤Ê·ÏÔ Î·È ÙËÓ Â·ÎfiÏÔ˘ıË ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘.
T· ÌË ÂÈ‰ÈÎ¿ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Ù·ÍÈÓÔÌËıÔ‡Ó. O fiÚÔ˜
ÓÂ˘ÚÔÁÂÓ‹ ‹ ·˘ÙÔÓfiÌÔ˘ ¡™ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ¤¯ÂÈ ÚÔÙ·ıÂ›
·ÓÙ› ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ fiÚÔ˘ “·‰ÚÂÓÂÚÁÈÎ¿”, ‰ÈfiÙÈ fiÏ· Ù· Û˘-
ÌÙÒÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·‰ÚÂÓÂÚÁÈÎ¿, .¯. Ë ÂÊ›‰ÚˆÛË ‰ÂÓ Â›-
Ó·È ·‰ÚÂÓÂÚÁÈÎfi, ·ÏÏ¿ ¯ÔÏÈÓÂÚÁÈÎfi Û‡ÌÙˆÌ·. H Â›Ó·
Î·Ù·Ù¿ÛÛÂÙ·È ÛÙ· ÓÂ˘ÚÔÁÂÓ‹ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ˆ˜ ÔÊÂÈÏfiÌÂ-
ÓË ÛÙË ¯ÔÏÈÓÂÚÁÈÎ‹ ÂÎÊfiÚÙÈÛË, ·Ó Î·È ÌÂÚÈÎÔ› ÙËÓ Î·Ù·-
Ù¿ÛÛÔ˘Ó ÛÙ· ·Ù·ÍÈÓfiÌËÙ· ‹ Î·È ÛÙ· ÓÂ˘ÚÔÁÏ˘ÎÔÂÓÈÎ¿. 

T· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÙË˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi
¿ÙÔÌÔ ÛÂ ¿ÙÔÌÔ Î·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·˘Ù¤˜ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È È‰ÈÔ-
Û˘ÁÎÚ·ÛÈ·Î¤˜. TÔ ÌÈÎÚfi Û‡ÓÔÏÔ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÌ-
Ê·Ó›˙ÂÈ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ, .¯. ÙÚfiÌÔ˜, ·›ÛıËÌ· ·ÏÌÒÓ, ÂÊ›-
‰ÚˆÛË, ÌÔÚÂ› Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÂÌ-
Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÂ ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›Â‰· ÁÏ˘Îfi˙Ë˜ ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË
ÌÂ Ù· ÓÂ˘ÚÔÁÏ˘ÎÔÂÓÈÎ¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Î·È ÛËÌÂ›· Ù· Ô-
Ô›· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜, fiÙ·Ó Ë ˘ÔÁÏ˘Î·È-
Ì›· Á›ÓÂÙ·È ‚·Ú‡ÙÂÚË.

T· ÓÂ˘ÚÔÁÂÓ‹ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ô˘ ÚÔÂÈ‰ÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ·
ÙËÓ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·, ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ÌÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÔÏÏÒÓ Â-
ÙÒÓ ‰È·‚‹ÙË ‹ Î·È ·ÈÊÓÈ‰›ˆ˜ ÔÔÙÂ‰‹ÔÙÂ, ÌÔÚÂ› Ó· ·Ï-
Ï¿ÍÔ˘Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Ó· ÌËÓ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÏËÙ¿, Ôfi-
ÙÂ ¤¯Ô˘ÌÂ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙË˜ ·ÓÂ›ÁÓˆÛÙË˜ ˘ÔÁÏ˘Î·È-
Ì›·˜. H ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË Û˘¯ÓfiÙËÙ· (%) ÙˆÓ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ
Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙÈ˜ ‰È¿-
ÊÔÚÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈÂ˘ıÂ› (›Ó. 7.8).

H έλλειψη αντίληψης της υπογλυκαιµίας

H ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë˜ ÙË˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ
ÌÂÚÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙË˜ ÈÓÛÔ˘ÏÈ-
ÓÔıÂÚ·Â›·˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ‰Â Î·È ÛÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi Û‡ÁÁÚ·ÌÌ·
ÙÔ˘ RD Lawrence The diabetic life. OÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈ-
Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ¤ÁÎ·ÈÚ· Ù· ÚÔÂÈ‰ÔÔÈËÙÈÎ¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù·
·fi ÙË ‰È¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ ·˘ÙfiÓÔÌÔ˘ ÓÂ˘ÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
Î·È ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÂ ÓÂ˘ÚÔÁÏ˘ÎÔÂÓ›· ÌË ÌÔÚÒÓÙ·˜ Ó· ·ÓÙÈ-
‰Ú¿ÛÔ˘Ó. ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÚÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓÔ˘ Ô I.
AÏÈ‚È˙¿ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÙÂ›ÓÂÈ ÙÔÓ Û‡ÓÙÔÌÔ Î·È ÂÚÈÂÎÙÈÎfi fi-
ÚÔ “·ÓÂ›ÁÓˆÛÙË ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·”.19 ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÂÚÁ·Û›·
ÙÔ˘ Weinger 34% ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÙÔ˘ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 ÂÌÊ¿-
ÓÈ˙·Ó ·ÓÂ›ÁÓˆÛÙË ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·.22 H Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜
‰È·Ù·Ú·¯‹˜ ·˘Ù‹˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ‰ÈÎ‹ Ì·˜ ÌÂÏ¤ÙË Â›Ó·È
25% ÛÙÔÓ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 Î·È Î¿Ùˆ ÙÔ˘ 1% ÛÙÔ ™¢ Ù‡Ô˘ 2
(›Ó. 7.9).

°È· ÙËÓ ·ıÔÁ¤ÓÂÈ· ÙË˜ ·ÓÂ›ÁÓˆÛÙË˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜
Û˘ÓÂ¯Ò˜ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÔÓÙ·È ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ÔÏÏ¤˜ Ù˘¯¤˜ ¿-
ÁÓˆÛÙÂ˜ ÚÈÓ ·fi Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ‰È·Û·ÊËÓÈÛÙÂ›. H
ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ·˘ÙfiÓÔÌÔ˘ ÓÂ˘ÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘
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Πείνα Aιµωδία περιστοµατική 

Eφίδρωση Yπνηλία

Ωχρότητα Kόπωση

Aίσθηµα θερµότητας ∆υσκολία στην οµιλία

Έκλυση στηθάγχης ∆ιαταραχές της οράσης

Aλλαγή συµπεριφοράς

Pίγος 

Παροδική ηµιπληγία

Aφασία

Σπασµοί 

Kώµα

*Mερικοί κατατάσσουν την κόπωση στα νευρογλυκοπενικά
συµπτώµατα.

πίνακας 7.7  Kατάταξη των υπογλυκαιµικών συµπτω-
µάτων.

Nευρογενή Nευρογλυκοπενικά Mη ειδικά

Iδρώτας 47-84 Zάλη 11-41

Tρόµος 32-78 Kεφαλαλγία 24-36

Aδυναµία 28-71 Άγχος 10-14

∆ιαταραχή όρασης 24-60 Nαυτία 5-20

Πείνα 39-49 ∆υσκολία πνευµατικής συγκέντρωσης 31-75

Aίσθηµα παλµών 8-62 Kόπωση 38-46

∆υσκολία οµιλίας 7-41 Yπνηλία 16-33

Mούδιασµα στα χείλη 10-39 Σύγχιση 13-53

πίνακας 7.8  Aναφερόµενη συχνότητα (%) των υποκειµενικών συµπτωµάτων υπογλυκαιµίας (µεταξύ 8 δηµοσιεύσε-
ων).1
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ματα ή διότι όταν τα εμφανίζουν, έχουν ήδη νευρογλυ-
κοπενία και δεν τα αντιλαμβάνονται. 

δ) Mειονεκτική αντιρρόπηση υπογλυκαιμίας. Aυτή 
συμβαίνει όταν ο μηχανισμός αντιρρόπησης δεν κινη-
τοποιείται κανονικά και η μεν γλυκαγόνη δεν εκκρίνε-
ται καθόλου, οι δε κατεχολαμίνες δεν εκκρίνονται στα 
γλυκαιμικά όρια που πρέπει για να αντιρροπηθεί μια 
υπογλυκαιμία, ενώ όταν εκκρίνονται είναι μειωμένες.3

Oι υπογλυκαιμίες κατατάσσονται σε ελαφρές, μέτρι-
ας βαρύτητας και βαριές . Στις τελευταίες ή έχει συμβεί 
απώλεια της συνείδησης ή έχει βοηθήσει για την ανά-
ταξη της υπογλυκαιμίας άλλο πρόσωπο ή ο γιατρός.

Συχνότητα

 H συχνότητα της υπογλυκαιμίας είναι δύσκολο να 
καθοριστεί με ακρίβεια. Στις διάφορες δημοσιεύσεις 
παρατηρούνται για το θέμα αυτό μεγάλες διαφορές 
που οφείλονται στο ότι τα κριτήρια της υπογλυκαιμί-
ας διαφέρουν, η μεθοδολογία των μελετών διαφέρει 
(είναι άλλοτε προοπτική και άλλοτε αναδρομική) και 
η ποιότητα των ασθενών, όσον αφορά τη μόρφωση 
και την εκπαίδευσή τους στον διαβήτη, είναι ποικίλη. 
Oι μικρής έντασης υπογλυκαιμίες άλλοτε δεν γίνονται 
αντιληπτές, π.χ. στον ύπνο, και άλλοτε δεν δίδεται σε 
αυτές η δέουσα προσοχή. H αναφορά από τους ασθε-
νείς των ελαφρών επεισοδίων υπογλυκαιμίας έχει με-
γάλο περιθώριο λάθους.4 

 Έτσι θεωρείται ότι ο καλύτερος τρόπος εκτίμησης 
της συχνότητας της υπογλυκαιμίας είναι να μετρούνται 
μόνο οι βαριές υπογλυκαιμίες στις οποίες υπάρχει 
απώλεια συνείδησης ή απαιτείται βοήθεια υποχρεωτι-
κά από άλλο πρόσωπο. Περίπου το 10% των ασθενών 
με ινσουλινοθεραπευόμενο διαβήτη παθαίνουν ετησί-
ως υπογλυκαιμικό κώμα,5,6 και 25-30% παθαίνουν υπο-
γλυκαιμία στην οποία χρειάζονται τη βοήθεια άλλου 
προσώπου.7,8,9 H συχνότητα της μέτριας υπογλυκαιμίας 
στους ασθενείς με ΣΔ τύπου 1 ποικίλλει και σύμφωνα 
με μια μελέτη το 58% των ασθενών είχαν ένα επεισό-
διο τον μήνα και σε 10% των ασθενών περισσότερα 
από 10 επεισόδια τον μήνα.7 H υπογλυκαιμία είναι 
τρεις φορές συχνότερη στην εντατικοποιημένη ινσου-
λινοθεραπεία, σύμφωνα με τη DCCT που έγινε στις 
HΠA για μία περίοδο οκτώ ετών.10 Σύμφωνα με παρα-
τηρήσεις που έγιναν στο Διαβητολογικό Kέντρο της B’ 
Προπαιδευτικής Παθολογικής Kλινικής στο Iπποκρά-
τειο Nοσοκομείο Θεσσαλονίκης, η συχνότητα της υπο-
γλυκαιμίας δεν είναι μεγαλύτερη στην εντατικοποιημέ-
νη ινσουλινοθεραπεία παρά μόνο όταν οι στόχοι ρύθ-
μισης είναι πιο αυστηροί.11 Όσο χαμηλότερος είναι ο 
μέσος όρος των τιμών γλυκόζης που επιδιώκεται τόσο 
μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες βιοχημικής υπογλυ-
καιμίας.12 H συχνότητα της σοβαρής υπογλυκαιμίας 

σχετίζεται θετικά με τα χαμηλά επίπεδα HbA1c, όπως 
βρέθηκε στη μελέτη EURODIAB9 και DCCT.10 H υπογλυ-
καιμία συμβαίνει πολύ συχνότερα σε ασθενείς με ΣΔ 
τύπου 1 απ’ ό,τι σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 2.13,14 Aυτό 
πρέπει να οφείλεται στη διατήρηση της έκκρισης γλυ-
καγόνης στον ΣΔ τύπου 2, στη μειωμένη κινητικότητα 
λόγω της μεγαλύτερης ηλικίας και στην αντίσταση 
στην ινσουλίνη που είναι χαρακτηριστική στον ΣΔ 
τύπου 2. Eξάλλου οι θεραπευτικοί στόχοι είναι χαλαρό-
τεροι σε άτομα κάποιας ηλικίας, οπότε και τα σχήματα 
ινσουλινοθεραπείας είναι συνήθως λιγότερο επιθετικά. 
Ωστόσο, υπάρχει μελέτη σύμφωνα με την οποία, όταν 
η διάρκεια του διαβήτη είναι ίδια, η συχνότητα της 
υπογλυκαιμίας δεν διαφέρει.15 Tο τελευταίο εύρημα 
είναι εκ πρώτης όψεως παράδοξο, λόγω των παθογε-
νετικών διαφορών των δύο τύπων διαβήτη. 

H υπογλυκαιμία από ινσουλίνη είναι συχνότερη στα 
παιδιά που έχουν ΣΔ τύπου 1 για πολλούς λόγους. 
Τα παιδιά έχουν μεγαλύτερη κινητικότητα, που τα 
ευαισθητοποιεί στην ινσουλίνη, βαθύτερο ύπνο με 
υπογλυκαιμίες που ή δεν γίνονται αντιληπτές ή εξελίσ-
σονται βαρύτερα. Ύστερα από μερικές έντονες κρίσεις 
υπογλυκαιμίας παύουν να αντιλαμβάνονται έγκαιρα τα 
κλασικά νευρογενή συμπτώματα της υπογλυκαιμίας. 
Στα πολύ μικρά παιδιά η αντίληψη της υπογλυκαιμίας 
είναι τροποποιημένη, ίσως και λόγω ανωριμότητας 
του αυτόνομου νευρικού συστήματος.

Φυσιολογία αντιρρόπησης της γλυκόζης

O εγκέφαλος δεν μπορεί να συνθέτει ούτε να αποθη-
κεύει γλυκόζη και η καλή λειτουργία του εξαρτάται 
από τον διαρκή εφοδιασμό του με γλυκόζη. Έλλειψη 
της γλυκόζης προκαλεί δυσλειτουργία του εγκεφάλου 
που μπορεί να εξελιχθεί σε μόνιμη ιστική βλάβη. Σε 
ιδιαίτερα ακραίες περιπτώσεις, π.χ. σε απόπειρα αυτο-
κτονίας με ινσουλίνη, μπορεί να συμβεί και θάνατος. 

Oι μεταφορείς γλυκόζης GLUT-1 και GLUT-3 που 
βρίσκονται στα εγκεφαλικά κύτταρα μπορούν και 
μεταφέρουν τη γλυκόζη χωρίς την ανάγκη ινσουλί-
νης.16,17 Όταν οι τιμές της γλυκόζης στο αίμα είναι συ-
χνά ή παρατεταμένα χαμηλές, ο GLUT-1 αυξάνεται (up 
regulation, δηλαδή ρύθμιση προς τα πάνω) και έτσι τα 
εγκεφαλικά κύτταρα μπορούν να χρησιμοποιούν τη 
γλυκόζη πλεονεκτικότερα.17,18  Αυτό συμβαίνει ιδιαίτε-
ρα σε ορισμένα εξειδικευμένα κύτταρα τα οποία έχουν 
ιδιαίτερη ικανότητα να ανιχνεύουν τις μεταβολές των 
συγκεντρώσεων γλυκόζης στον περιβάλλοντα χώρο. 
Τα κύτταρα αυτά φέρουν υποδοχείς ανίχνευσης της 
γλυκόζης και έτσι αναγνωρίζουν την υπογλυκαιμία. 
Τα κύτταρα αυτά βρίσκονται κυρίως στον υποθάλαμο 
και αποτελούν τους γλυκοϋποδοχείς.19 Ωστόσο, εκτός 
από τον εγκέφαλο, γλυκοϋποδοχείς έχουν βρεθεί και 
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στα κύτταρα των αγγείων του πυλαιοηπατικού συστή-
ματος. Ο ρόλος αυτών των υποδοχέων κατά την οξεία 
υπογλυκαιμία στον άνθρωπο μελετήθηκε πρόσφατα 
και φαίνεται ότι παίζουν κάποιο ρόλο στον καθορισμό 
της φυσιολογικής απάντησης στην υπογλυκαιμία.20   

Για να εξασφαλιστεί ο συνεχής εφοδιασμός του 
εγκεφάλου με γλυκόζη υπάρχει ένας σύνθετος αντιρ-
ροπιστικός μηχανισμός. H ινσουλίνη είναι η μόνη 
ορμόνη που ελαττώνει τα επίπεδα γλυκόζης, ενώ 
υπάρχουν τουλάχιστον πέντε ορμόνες που έχουν ση-
μαντική υπεργλυκαιμική, αντιρροπιστική της ινσουλί-
νης, δράση. Aυτές είναι η γλυκαγόνη, η αδρεναλίνη, η 
νοραδρεναλίνη, η κορτιζόλη και η αυξητική ορμόνη, 
που αποκαλούνται και αντιρροπιστικές ορμόνες. Ως 
νευροδιαβιβαστές σημαντικό ρόλο παίζουν η νορα-
δρεναλίνη και η ακετυλοχολίνη. Άλλες ορμόνες που 
εκκρίνονται ως απάντηση στην υπογλυκαιμία είναι 
η CRH (εκλυτική ορμόνη της ACTH), η ACTH, η PRL 
(προλακτίνη), η ADH (αντιδιουρητική ορμόνη), η ωκυ-
τοκίνη, το PP (παγκρεατικό πολυπεπτίδιο), η ρενίνη, η 
αλδοστερόνη, το κολπικό νατριοδιουρητικό πεπτίδιο, 
η γαστρίνη, η παραθορμόνη και άλλα νευροπεπτίδια.21 

Φυσιολογικά τα αυτόνομα  κέντρα του υποθαλάμου 
διεγείρονται, όταν η γλυκόζη αρτηριακού αίματος 
πέσει κάτω από τα 54 mg/dl, οπότε προκαλείται μία 
γενικευμένη νευρική εκφόρτιση του συμπαθοχρω-
μαφινικού συστήματος - συμπαθητικό και μυελός  
των επινεφριδίων - και παρασυμπαθητικού νευρικού 
συστήματος. Μία αιφνίδια υπογλυκαιμία αποτελεί ένα 
ισχυρό ερέθισμα έκκρισης κατεχολαμινών, συγκρίσι-

μο με αυτό που δημιουργείται αν συμβεί έμφραγμα 
μυοκαρδίου. Συγκεκριμένα προκαλείται έκκριση αδρε-
ναλίνης από τον μυελό των επινεφριδίων και νοραδρε-
ναλίνης από τις τελικές απολήξεις του συμπαθητικού. 
Tα περισσότερα νευρογενή συμπτώματα οφείλονται 
σε απευθείας δράση του ΑΝΣ στα όργανα στόχους. H 
αδρεναλίνη που εκκρίνεται από τα επινεφρίδια είναι 
υπεύθυνη για την ταχυκαρδία και το αίσθημα παλμών, 
τον τρόμο, την αύξηση της συστολικής αρτηριακής 
πίεσης, τη μείωση της διαστολικής καθώς και την αύ-
ξηση της καρδιακής συσταλτικότητας και του KΛOA. 
Eπειδή συσπώνται τα τριχοειδή του δέρματος, των 
νεφρών και του σπληνός, το αίμα ανακατανέμεται και 
αυξάνεται η κυκλοφορία του στον εγκέφαλο, το ήπαρ 
και το μυϊκό σύστημα. H τελεολογία του φαινομένου 
είναι προφανής.

Yπάρχει διαφορετικός γλυκαιμικός ουδός για την 
έκκριση των αντιρροπιστικών ορμονών και την εμ-
φάνιση των συμπτωμάτων της υπογλυκαιμίας που 
ονομάστηκε ιεραρχία στην υπογλυκαιμία.3,22  Έτσι, η 
γλυκαγόνη και η αδρεναλίνη έχουν γλυκαιμικό ουδό 
για την έκκρισή τους (τριχοειδικό αίμα) 68±1 mg/dl, 
η αυξητική ορμόνη 67±2 mg/dl και η νοραδρεναλίνη 
65 mg/dl. Tα νευρογενή υπογλυκαιμικά συμπτώματα 
έχουν ουδό 55±2 mg/dl, ενώ τα νευρογλυκοπενικά 
51±3 mg/dl και κατ΄άλλους πιο υψηλά επίπεδα γλυ-
κόζης (>55 mg/dl) (σχήμα 7.2.1). Η γλυκαγόνη και η 
αδρεναλίνη παίζουν πρωταρχικό ρόλο στη γρήγορη 
διόρθωση της υπογλυκαιμίας, ενώ η κορτιζόλη και 
η αυξητική ορμόνη, αν και εκκρίνονται ταυτόχρονα, 

Ì¤Ó· ¯·ÌËÏ¤˜, Ô GLUT-1 ·˘Í¿ÓÂÙ·È (up regulation, ‰ËÏ·-
‰‹ Ú‡ıÌÈÛË ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ) Î·È ¤ÙÛÈ Ù· ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎ¿ Î‡Ù-
Ù·Ú· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙË ÁÏ˘Îfi˙Ë ÏÂÔÓÂÎÙÈ-
ÎfiÙÂÚ·.17,18

°È· Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÂ› Ô Û˘ÓÂ¯‹˜ ÂÊÔ‰È·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÁÎ¤-
Ê·ÏÔ˘ ÌÂ ÁÏ˘Îfi˙Ë ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ Û‡ÓıÂÙÔ˜ ·ÓÙÈÚÚÔÈÛÙÈÎfi˜
ÌË¯·ÓÈÛÌfi˜. H ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ÔÚÌfiÓË Ô˘ ÂÏ·ÙÙÒ-
ÓÂÈ Ù· Â›Â‰· ÁÏ˘Îfi˙Ë˜, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÓÙÂ
ÔÚÌfiÓÂ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌÈÎ‹, ·ÓÙÈÚÚÔÈ-
ÛÙÈÎ‹ ÙË˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜, ‰Ú¿ÛË. A˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ë ÁÏ˘Î·ÁfiÓË, Ë ·-
‰ÚÂÓ·Ï›ÓË, Ë ÓÔÚ·‰ÚÂÓ·Ï›ÓË, Ë ÎÔÚÙÈ˙fiÏË Î·È Ë ·˘ÍËÙÈÎ‹
ÔÚÌfiÓË, Ô˘ ·ÔÎ·ÏÔ‡ÓÙ·È Î·È ·ÓÙÈÚÚÔÈÛÙÈÎ¤˜ ÔÚÌfiÓÂ˜.
ø˜ ÓÂ˘ÚÔ‰È·‚È‚·ÛÙ¤˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ·›˙Ô˘Ó Ë ÓÔÚ·‰ÚÂ-
Ó·Ï›ÓË Î·È Ë ·ÎÂÙ˘ÏÔ¯ÔÏ›ÓË. ÕÏÏÂ˜ ÔÚÌfiÓÂ˜ Ô˘ ÂÎÎÚ›ÓÔ-
ÓÙ·È ˆ˜ ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›· Â›Ó·È Ë CRH (ÂÎÏ˘ÙÈ-
Î‹ ÔÚÌfiÓË ÙË˜ ACTH), Ë ACTH, Ë PRL (ÚÔÏ·ÎÙ›ÓË), Ë
ADH (·ÓÙÈ‰ÈÔ˘ÚËÙÈÎ‹ ÔÚÌfiÓË), Ë ˆÎ˘ÙÔÎ›ÓË, ÙÔ PP (·-
ÁÎÚÂ·ÙÈÎfi ÔÏ˘ÂÙ›‰ÈÔ), Ë ÚÂÓ›ÓË, Ë ·Ï‰ÔÛÙÂÚfiÓË, ÙÔ ÎÔÏ-
ÈÎfi Ó·ÙÚÈÔ‰ÈÔ˘ÚËÙÈÎfi ÂÙ›‰ÈÔ, Ë Á·ÛÙÚ›ÓË, Ë ·Ú·ıÔÚ-
ÌfiÓË Î·È ¿ÏÏ· ÓÂ˘ÚÔÂÙ›‰È·.19

T· Ê˘ÙÈÎ¿ Î¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ ˘Ôı·Ï¿ÌÔ˘ ‰ÈÂÁÂ›ÚÔÓÙ·È, fi-
Ù·Ó Ë ÁÏ˘Îfi˙Ë ·ÚÙËÚÈ·ÎÔ‡ ·›Ì·ÙÔ˜ ¤ÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi Ù· 54
mg/dl, ÔfiÙÂ ÚÔÎ·ÏÂ›Ù·È Ì›· ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÓÂ˘ÚÈÎ‹ ÂÎ-
ÊfiÚÙÈÛË ÙÔ˘ Ê˘ÙÈÎÔ‡ Û˘Ì·ıËÙÈÎÔ‡ Î·È ·Ú·Û˘Ì·ıË-
ÙÈÎÔ‡ ÓÂ˘ÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ª›· ·ÈÊÓ›‰È· ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·
·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi ÂÚ¤ıÈÛÌ· ¤ÎÎÚÈÛË˜ Î·ÙÂ¯ÔÏ·ÌÈÓÒÓ
Û˘ÁÎÚ›ÛÈÌÔ ÌÂ ·˘Ùfi Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·Ó Û˘Ì‚Â› ¤Ì-
ÊÚ·ÁÌ· Ì˘ÔÎ·Ú‰›Ô˘. ¶ÚÔÎ·ÏÂ›Ù·È ¤ÎÎÚÈÛË ·‰ÚÂÓ·Ï›ÓË˜
·fi ÙÔÓ Ì˘ÂÏfi ÙˆÓ ÂÈÓÂÊÚÈ‰›ˆÓ Î·È ÓÔÚ·‰ÚÂÓ·Ï›ÓË˜ ·-
fi ÙÈ˜ ÙÂÏÈÎ¤˜ ·ÔÏ‹ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ Û˘Ì·ıËÙÈÎÔ‡. T· ÂÚÈÛÛfi-
ÙÂÚ· ÓÂ˘ÚÔÁÂÓ‹ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÔÊÂ›ÏÔÓÙ·È ÛÂ ·Â˘ıÂ›·˜
‰Ú¿ÛË ÙˆÓ Ê˘ÙÈÎÒÓ ÓÂ‡ÚˆÓ ÛÙ· fiÚÁ·Ó· ÛÙfi¯Ô˘˜. H ·-

‰ÚÂÓ·Ï›ÓË Ô˘ ÂÎÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi Ù· ÂÈÓÂÊÚ›‰È· Â›Ó·È ˘-
Â‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯˘Î·Ú‰›· Î·È ÙÔ ·›ÛıËÌ· ·ÏÌÒÓ, ÙÔÓ
ÙÚfiÌÔ, ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙË˜ Û˘ÛÙÔÏÈÎ‹˜ ·ÚÙËÚÈ·Î‹˜ ›ÂÛË˜, ÙË
ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ ‰È·ÛÙÔÏÈÎ‹˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙË˜ Î·Ú-
‰È·Î‹˜ Û˘ÛÙ·ÏÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ K§OA. EÂÈ‰‹ Û˘ÛÒ-
ÓÙ·È Ù· ÙÚÈ¯ÔÂÈ‰‹ ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜, ÙˆÓ ÓÂÊÚÒÓ Î·È ÙÔ˘
ÛÏËÓfi˜, ÙÔ ·›Ì· ·Ó·Î·Ù·Ó¤ÌÂÙ·È Î·È ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë Î˘-
ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÂÁÎ¤Ê·ÏÔ, ÙÔ ‹·Ú Î·È ÙÔ Ì˘˚Îfi Û‡-
ÛÙËÌ·. H ÙÂÏÂÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓÔ˘ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó‹˜.

Y¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ÁÏ˘Î·ÈÌÈÎfi˜ Ô˘‰fi˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î-
ÎÚÈÛË ÙˆÓ ÔÚÌÔÓÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ
ÙË˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ Ô˘ ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ ÈÂÚ·Ú¯›· ÛÙËÓ ˘Ô-
ÁÏ˘Î·ÈÌ›·.3,20 ŒÙÛÈ, ÙÔ ÁÏÔ˘Î·ÁfiÓÔ Î·È Ë ·‰ÚÂÓ·Ï›ÓË ¤-
¯Ô˘Ó ÁÏ˘Î·ÈÌÈÎfi Ô˘‰fi ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜, (ÙÚÈ¯ÔÂÈ‰ÈÎfi
·›Ì·) Ù· 68±1 mg/dl, Ë ·˘ÍËÙÈÎ‹ ÔÚÌfiÓË 67±2 mg/dl Î·È Ë
ÓÔÚ·‰ÚÂÓ·Ï›ÓË 65 mg/dl. T· ÓÂ˘ÚÔÁÂÓ‹ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌÈÎ¿
Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó Ô˘‰fi 55±2 mg/dl, ÂÓÒ Ù· ÓÂ˘ÚÔÁÏ˘ÎÔ-
ÂÓÈÎ¿ 51±3 mg/dl Î·È Î·Ùã¿ÏÏÔ˘˜ ÈÔ ˘„ËÏ¿ Â›Â‰·
ÁÏ˘Îfi˙Ë˜ (>55 mg/dl) (Û¯. 7.4). ∏ ÁÏ˘Î·ÁfiÓË Î·È Ë ·‰ÚÂ-
Ó·Ï›ÓË ·›˙Ô˘Ó ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ÁÚ‹ÁÔÚË ‰ÈfiÚıˆ-
ÛË ÙË˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜, ÂÓÒ Ë ÎÔÚÙÈ˙fiÏË Î·È Ë ·˘ÍËÙÈÎ‹
ÔÚÌfiÓË, ·Ó Î·È ÂÎÎÚ›ÓÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ·, ‰ÚÔ˘Ó Î·ı˘ÛÙÂÚËÌ¤-
Ó·, ¿Ú· ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Ù·¯Â›· ·ÓÙÈÚÚfiÈÛË ÙË˜ ˘-
ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜. H Î˘ÚÈfiÙÂÚË ÔÚÌfiÓË ÙË˜ ·ÓÙÈÚÚfiÈÛË˜
ÙË˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ Â›Ó·È Ë ÁÏ˘Î·ÁfiÓË. ŸÌˆ˜, ÛÙÔÓ ™¢
Ù‡Ô˘ 1 Ë ¤ÎÎÚÈÛË ÁÏ˘Î·ÁfiÓË˜, ÌÂÙ¿ 3-5 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ
ÂÎ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË, ·‡ÂÈ Ó· ·›˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙÈÚÚÔÈ-
ÛÙÈÎfi ÙË˜ ÚfiÏÔ —ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ˘ÔÏ˘Î·ÈÌ›·— ·Ú¿ ÙÔ
fiÙÈ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ë ¤ÎÎÚÈÛ‹ ÙË˜ ÛÂ ¿ÏÏ· ÂÚÂı›ÛÌ·Ù·. H ·-
‰ÚÂÓ·Ï›ÓË ¤¯ÂÈ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÚÚfiËÛË ÙË˜ ˘-
ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÂÎÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÏ˘Î·ÁfiÓË. ™ÙËÓ Â-
Ú›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Ë ¤ÎÎÚÈÛË ·‰ÚÂÓ·Ï›ÓË˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË
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σχήµα 7.4  Φαίνεται η ιεραρχία των αντιδράσεων του οργανισµού στην υπογλυκαιµία.
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Αναστολή ενδογενούς ινσουλίνης83

Έκκριση αδρεναλίνης 68,4

Έναρξη συµπτωµάτων 55

Νευροφυσιολογικές διαταραχές 51

Νοητική λειτουργία 49

Ηλεκτροεγκεφαλικές διαταραχές 36

∆ιαταραχές συνείδησης 27

Ιεραρχία Γλυκόζη
υπογλυκαιµίας mg/dl

σχήμα 7.2.1 Φαίνεται η ιεραρχία των αντιδράσεων του οργανισμού στην υπογλυκαιμία.
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δρουν καθυστερημένα, άρα δεν συμμετέχουν στην 
ταχεία αντιρρόπηση της υπογλυκαιμίας. H κυριότερη 
ορμόνη της αντιρρόπησης της υπογλυκαιμίας είναι η 
γλυκαγόνη. Όμως στον ΣΔ τύπου 1, 3-5 χρόνια μετά 
την εκδήλωσή του, δεν παρατηρείται αύξηση της 
γλυκαγόνης στο ερέθισμα της υπογλυκαιμίας  και έτσι 
παύει η γλυκαγόνη να παίζει τον αντιρροπιστικό της 
ρόλο ως προς την υπογλυκαιμία, ενώ αντίθετα αυξάνε-
ται σε άλλα ερεθίσματα, όπως π.χ. στη χορήγηση αρ-
γινίνης.23,24 Η έλλειψη απάντησης της γλυκαγόνης στο 
ερέθισμα της υπογλυκαιμίας φαίνεται ότι σχετίζεται με 
την έλλειψη της ενδογενούς έκκρισης ινσουλίνης.25,26  
H αδρεναλίνη έχει τον κύριο ρόλο στην αντιρρόπηση 
της υπογλυκαιμίας, όταν δεν εκκρίνεται γλυκαγόνη. 
Στην περίπτωση αυτή η έκκριση αδρεναλίνης είναι 
απαραίτητη για την αντιρρόπηση και για την αντίληψη 
της υπογλυκαιμίας. H αυξητική ορμόνη και η κορτιζό-
λη συμβάλλουν με καθυστέρηση στην ανάταξη μίας 
παρατεινόμενης υπογλυκαιμίας.  Η αντιρρόπηση της 
γλυκόζης στον ΣΔ τύπου 2 είναι ακέραια στα αρχικά 
στάδια της νόσου και αυτό εξηγεί τη χαμηλή συχνότη-
τα της ιατρογενούς υπογλυκαιμίας σε αυτό το χρονικό 
διάστημα της νόσου. Η κλινική εμπειρία μας λέει ότι 
η υπογλυκαιμία γίνεται όλο και πιο συχνό και σοβαρό 
πρόβλημα με την πάροδο της ηλικίας της νόσου και 
ιδιαίτερα μετά τη δευτεροπαθή αστοχία των υπογλυ-
καιμικών δισκίων και την έναρξη ινσουλινοθεραπείας. 
Πράγματι, οι ασθενείς που είναι στο τέλος του χρονι-
κού φάσματος της ανεπάρκειας ινσουλίνης, δηλαδή 
ύστερα από μακροχρόνιο ΣΔ τύπου 2, παρουσιάζουν 
την ίδια παθοφυσιολογία αντιρρόπησης της γλυκόζης 
με τον ΣΔ τύπου 1 και γι’ αυτό σε αυτή τη διάρκεια 
παρουσιάζουν συχνές υπογλυκαιμίες, και μάλιστα σο-
βαρές.27 ( βλ. πίνακα 7.2.2)

Συμπτώματα υπογλυκαιμίας 

Tα συμπτώματα της υπογλυκαιμίας, βάσει του παθο-
φυσιολογικού υποστρώματός τους, διαιρούνται στα 
νευρογενή, σε νευρογλυκοπενικά και σε μη ειδικά ή 
αταξινόμητα. Για την ταξινόμηση των συμπτωμάτων 

της υπογλυκαιμίας έχουν χρησιμοποιηθεί πειράματα 
με φαρμακολογικούς αποκλεισμούς σε ζώα, καθώς και 
μελέτες σε ανθρώπους με φυσιολογικό μεταβολισμό 
ή με διαβήτη, αλλά και καθαρά στατιστικές μέδοδοι 
που εξετάζουν τη συσσώρευση των συμπτωμάτων σε 
ομάδες (Factor analysis) (πίνακας 7.2.3).28

Tα νευρογενή συμπτώματα οφείλονται στη διέγερση  
- εκφόρτιση- του συμπαθοχρωμαφινικού συστήματος   
αλλά και του παρασυμπαθητικού. Tα νευρογλυκοπε-
νικά συμπτώματα οφείλονται στην έλλειψη γλυκόζης 
στον εγκέφαλο και στην επακόλουθη δυσλειτουργία 
του. Tα μη ειδικά είναι δύσκολο να ταξινομηθούν. O 
όρος νευρογενή ή  ΑΝΣ συμπτώματα έχει προταθεί 
αντί του παλαιού όρου “αδρενεργικά”, διότι δεν είναι 
αδρενεργικά όλα τα συμπτώματα αυτής της ομάδας˙ 
π.χ. η εφίδρωση δεν είναι αδρενεργικό αλλά χολινερ-
γικό σύμπτωμα. H πείνα κατατάσσεται στα νευρογενή 
συμπτώματα ως οφειλόμενη στη χολινεργική εκφόρτι-
ση, αν και μερικοί την κατατάσσουν στα αταξινόμητα 
ή και στα νευρογλυκοπενικά. 

Tα συμπτώματα της υπογλυκαιμίας διαφέρουν από 
άτομο σε άτομο και οι διαφορές αυτές θεωρούνται ιδι-
οσυγκρασιακές. Tο μικρό σύνολο συμπτωμάτων που 
εμφανίζει ένα άτομο, π.χ. τρόμος, αίσθημα παλμών, 
εφίδρωση, μπορεί να παραμένει το ίδιο για χρόνια και 
εμφανίζεται σε υψηλότερα επίπεδα γλυκόζης, σε αντί-
θεση με τα νευρογλυκοπενικά συμπτώματα και σημεία 
τα οποία αναπτύσσονται  σε χαμηλότερα επίπεδα 

ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÚÚfiÈÛË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙË˜ ˘ÔÁÏ˘-
Î·ÈÌ›·˜. H ·˘ÍËÙÈÎ‹ ÔÚÌfiÓË Î·È Ë ÎÔÚÙÈ˙fiÏË Û˘Ì‚¿Ï-
ÏÔ˘Ó ÌÂ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù·ÍË Ì›·˜ ·Ú·ÙÂÈÓfiÌÂ-
ÓË˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜.

Συµπτώµατα υπογλυκαιµίας 

T· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÙË˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ·ıÔÊ˘-
ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ˘ÔÛÙÚÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜, ‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ÓÂ˘ÚÔ-
ÁÂÓ‹, ÛÙ· ÓÂ˘ÚÔÁÏ˘ÎÔÂÓÈÎ¿ Î·È ÛÙ· ÌË ÂÈ‰ÈÎ¿ ‹ ·Ù·ÍÈ-
ÓfiÌËÙ·. °È· ÙËÓ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÙˆÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ ˘Ô-
ÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› ÂÈÚ¿Ì·Ù· ÌÂ
Ê·ÚÌ·ÎÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜ ÛÂ ˙Ò·, Î·ıÒ˜ Î·È ÌÂ-
Ï¤ÙÂ˜ ÛÂ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÌÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi ‹ ÌÂ
‰È·‚‹ÙË, ·ÏÏ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¤˜ Ì¤‰Ô‰ÔÈ Ô˘ ÂÍÂ-
Ù¿˙Ô˘Ó ÙË Û˘ÛÛÒÚÂ˘ÛË ÙˆÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ÛÂ ÔÌ¿‰Â˜
(Factor analysis) (›Ó. 7.7).21

T· ÓÂ˘ÚÔÁÂÓ‹ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÔÊÂ›ÏÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¤ÁÂÚÛË
ÙÔ˘ Û˘Ì·ıÔ¯ÚˆÌ·ÊÈÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÔÊÂ›ÏÔÓÙ·È
ÛÙË ¯ÚˆÌ·ÊÈÓÈÎ‹ ÂÎÊfiÚÙÈÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ·Ú·Û˘Ì·-
ıËÙÈÎÔ‡ ÌÂ ÙË ¯ÔÏÈÓÂÚÁÈÎ‹ ÂÎÊfiÚÙÈÛË. T· ÓÂ˘ÚÔÁÏ˘ÎÔÂ-
ÓÈÎ¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÔÊÂ›ÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÁÏ˘Îfi˙Ë˜
ÛÙÔÓ ÂÁÎ¤Ê·ÏÔ Î·È ÙËÓ Â·ÎfiÏÔ˘ıË ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘.
T· ÌË ÂÈ‰ÈÎ¿ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Ù·ÍÈÓÔÌËıÔ‡Ó. O fiÚÔ˜
ÓÂ˘ÚÔÁÂÓ‹ ‹ ·˘ÙÔÓfiÌÔ˘ ¡™ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ¤¯ÂÈ ÚÔÙ·ıÂ›
·ÓÙ› ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ fiÚÔ˘ “·‰ÚÂÓÂÚÁÈÎ¿”, ‰ÈfiÙÈ fiÏ· Ù· Û˘-
ÌÙÒÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·‰ÚÂÓÂÚÁÈÎ¿, .¯. Ë ÂÊ›‰ÚˆÛË ‰ÂÓ Â›-
Ó·È ·‰ÚÂÓÂÚÁÈÎfi, ·ÏÏ¿ ¯ÔÏÈÓÂÚÁÈÎfi Û‡ÌÙˆÌ·. H Â›Ó·
Î·Ù·Ù¿ÛÛÂÙ·È ÛÙ· ÓÂ˘ÚÔÁÂÓ‹ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ˆ˜ ÔÊÂÈÏfiÌÂ-
ÓË ÛÙË ¯ÔÏÈÓÂÚÁÈÎ‹ ÂÎÊfiÚÙÈÛË, ·Ó Î·È ÌÂÚÈÎÔ› ÙËÓ Î·Ù·-
Ù¿ÛÛÔ˘Ó ÛÙ· ·Ù·ÍÈÓfiÌËÙ· ‹ Î·È ÛÙ· ÓÂ˘ÚÔÁÏ˘ÎÔÂÓÈÎ¿. 

T· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÙË˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi
¿ÙÔÌÔ ÛÂ ¿ÙÔÌÔ Î·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·˘Ù¤˜ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È È‰ÈÔ-
Û˘ÁÎÚ·ÛÈ·Î¤˜. TÔ ÌÈÎÚfi Û‡ÓÔÏÔ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÌ-
Ê·Ó›˙ÂÈ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ, .¯. ÙÚfiÌÔ˜, ·›ÛıËÌ· ·ÏÌÒÓ, ÂÊ›-
‰ÚˆÛË, ÌÔÚÂ› Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÂÌ-
Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÂ ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›Â‰· ÁÏ˘Îfi˙Ë˜ ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË
ÌÂ Ù· ÓÂ˘ÚÔÁÏ˘ÎÔÂÓÈÎ¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Î·È ÛËÌÂ›· Ù· Ô-
Ô›· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜, fiÙ·Ó Ë ˘ÔÁÏ˘Î·È-
Ì›· Á›ÓÂÙ·È ‚·Ú‡ÙÂÚË.

T· ÓÂ˘ÚÔÁÂÓ‹ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ô˘ ÚÔÂÈ‰ÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ·
ÙËÓ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·, ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ÌÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÔÏÏÒÓ Â-
ÙÒÓ ‰È·‚‹ÙË ‹ Î·È ·ÈÊÓÈ‰›ˆ˜ ÔÔÙÂ‰‹ÔÙÂ, ÌÔÚÂ› Ó· ·Ï-
Ï¿ÍÔ˘Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Ó· ÌËÓ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÏËÙ¿, Ôfi-
ÙÂ ¤¯Ô˘ÌÂ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙË˜ ·ÓÂ›ÁÓˆÛÙË˜ ˘ÔÁÏ˘Î·È-
Ì›·˜. H ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË Û˘¯ÓfiÙËÙ· (%) ÙˆÓ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ
Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙÈ˜ ‰È¿-
ÊÔÚÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈÂ˘ıÂ› (›Ó. 7.8).

H έλλειψη αντίληψης της υπογλυκαιµίας

H ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë˜ ÙË˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ
ÌÂÚÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙË˜ ÈÓÛÔ˘ÏÈ-
ÓÔıÂÚ·Â›·˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ‰Â Î·È ÛÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi Û‡ÁÁÚ·ÌÌ·
ÙÔ˘ RD Lawrence The diabetic life. OÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈ-
Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ¤ÁÎ·ÈÚ· Ù· ÚÔÂÈ‰ÔÔÈËÙÈÎ¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù·
·fi ÙË ‰È¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ ·˘ÙfiÓÔÌÔ˘ ÓÂ˘ÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
Î·È ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÂ ÓÂ˘ÚÔÁÏ˘ÎÔÂÓ›· ÌË ÌÔÚÒÓÙ·˜ Ó· ·ÓÙÈ-
‰Ú¿ÛÔ˘Ó. ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÚÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓÔ˘ Ô I.
AÏÈ‚È˙¿ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÙÂ›ÓÂÈ ÙÔÓ Û‡ÓÙÔÌÔ Î·È ÂÚÈÂÎÙÈÎfi fi-
ÚÔ “·ÓÂ›ÁÓˆÛÙË ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·”.19 ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÂÚÁ·Û›·
ÙÔ˘ Weinger 34% ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÙÔ˘ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 ÂÌÊ¿-
ÓÈ˙·Ó ·ÓÂ›ÁÓˆÛÙË ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·.22 H Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜
‰È·Ù·Ú·¯‹˜ ·˘Ù‹˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ‰ÈÎ‹ Ì·˜ ÌÂÏ¤ÙË Â›Ó·È
25% ÛÙÔÓ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 Î·È Î¿Ùˆ ÙÔ˘ 1% ÛÙÔ ™¢ Ù‡Ô˘ 2
(›Ó. 7.9).

°È· ÙËÓ ·ıÔÁ¤ÓÂÈ· ÙË˜ ·ÓÂ›ÁÓˆÛÙË˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜
Û˘ÓÂ¯Ò˜ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÔÓÙ·È ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ÔÏÏ¤˜ Ù˘¯¤˜ ¿-
ÁÓˆÛÙÂ˜ ÚÈÓ ·fi Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ‰È·Û·ÊËÓÈÛÙÂ›. H
ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ·˘ÙfiÓÔÌÔ˘ ÓÂ˘ÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘
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Άγχος Aδυναµία πνευµατικής Nαυτία

Nευρικότητα συγκέντρωσης Kόπωση*

Παλµοί Σύγχυση Kεφαλα-
γία

Tρόµος Zάλη

Πείνα Aιµωδία περιστοµατική 

Eφίδρωση Yπνηλία

Ωχρότητα Kόπωση

Aίσθηµα θερµότητας ∆υσκολία στην οµιλία

Έκλυση στηθάγχης ∆ιαταραχές της οράσης

Aλλαγή συµπεριφοράς

Pίγος 

Παροδική ηµιπληγία

Aφασία

Σπασµοί 

Kώµα

*Mερικοί κατατάσσουν την κόπωση στα νευρογλυκοπενικά
συµπτώµατα.

πίνακας 7.7  Kατάταξη των υπογλυκαιµικών συµπτω-
µάτων.

Nευρογενή Nευρογλυκοπενικά Mη ειδικά

Iδρώτας 47-84 Zάλη 11-41

Tρόµος 32-78 Kεφαλαλγία 24-36

Aδυναµία 28-71 Άγχος 10-14

∆ιαταραχή όρασης 24-60 Nαυτία 5-20

Πείνα 39-49 ∆υσκολία πνευµατικής συγκέντρωσης 31-75

Aίσθηµα παλµών 8-62 Kόπωση 38-46

∆υσκολία οµιλίας 7-41 Yπνηλία 16-33

Mούδιασµα στα χείλη 10-39 Σύγχιση 13-53

πίνακας 7.8  Aναφερόµενη συχνότητα (%) των υποκειµενικών συµπτωµάτων υπογλυκαιµίας (µεταξύ 8 δηµοσιεύσε-
ων).1πίνακας 7.2.3 Aναφερόμενη συχνότητα (%) των υποκειμενικών συμπτωμάτων υπογλυκαιμίας (μεταξύ 8 δημοσιεύσεων).1

πίνακας 7.2.2 Διαφορές ως προς την υπογλυκαιμία 
μεταξύ των δύο τύπων πρωτοπαθή διαβήτη.*

Σακχαρώδης διαβήτης τύπος 1 τύπος 2 p

Συχνότητα Y/έτος    45±50 23,5±35 <0,001
Y κώμα(συνολικά) 1,64±3.0 0,18±0.6 <0,001
Σκορ ανεπίγνωστης Y 2,35±2,1 0,56±1,0 <0,001
Aντίληψη Y καλή     42,9%    87,3% <0,001
Aντίληψη Y μέτρια     32,0%    11,9% <0,001
 
Y=Υπογλυκαιμία
* η μελέτη αφορούσε 146 άτομα με ΣΔ τύπου 1 και 156 με ΣΔ τύπου 
2 και έγινε στο Διαβητολογικό κέντρο της β΄ Προπ. Παθολ. Κλινικής, 
ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκης.



412 • Διαβητολογια

γλυκόζης.
Tα νευρογενή συμπτώματα που προειδοποιούν για 

την υπογλυκαιμία, σιγά-σιγά με την πάροδο πολλών 
ετών διαβήτη ή και αιφνιδίως οποτεδήποτε, μπορεί 
να αλλάξουν χαρακτήρα και να μη γίνονται αντιλη-
πτά, οπότε έχουμε το φαινόμενο της ανεπίγνωστης 
υπογλυκαιμίας. H αναφερόμενη συχνότητα (%) των 
υποκειμενικών συμπτωμάτων υπογλυκαιμίας διαφέρει 
αρκετά στις διάφορες μελέτες που έχουν δημοσιευθεί 
(πίνακας 7.2.3).

H έλλειψη αντίληψης της υπογλυκαιμίας

H έλλειψη αντίληψης της υπογλυκαιμίας παρατηρή-
θηκε μερικά χρόνια μετά την έναρξη εφαρμογής της 
ινσουλινοθεραπείας, αναφέρεται δε και στο κλασικό 
σύγγραμμα του RD Lawrence, The diabetic life. Oι 
ασθενείς δεν αντιλαμβάνονται έγκαιρα τα προειδοποι-
ητικά συμπτώματα από τη διέγερση του αυτόνομου 
νευρικού συστήματος και πέφτουν σε νευρογλυκο-
πενία μην μπορώντας να αντιδράσουν. Ως προς την 
ορολογία του φαινομένου, ο I. Aλιβιζάτος έχει προ-
τείνει τον σύντομο και περιεκτικό όρο “ανεπίγνωστη 
υπογλυκαιμία”.21 Σύμφωνα με εργασία του Weinger, το 
34% των ασθενών του με ΣΔ τύπου 1 εμφάνιζαν ανεπί-
γνωστη υπογλυκαιμία.29 H συχνότητα της διαταραχής 
αυτής, σύμφωνα με δική μας μελέτη, είναι 25% στον 
ΣΔ τύπου 1 και κάτω του 1% στον ΣΔ τύπου 2 (πίνακας 
7.2.2).

Για την παθογένεια της ανεπίγνωστης υπογλυκαιμίας 
συνεχώς δημοσιεύονται εργασίες και πολλές πτυχές, 
άγνωστες πριν από λίγα χρόνια, έχουν διασαφηνιστεί. 
H νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος 
( ΑΝΣ ), που είναι συχνό επακόλουθο της μακράς δι-
άρκειας διαβήτη, θεωρήθηκε αρχικά ως η μόνη αιτία 
ανεπίγνωστης υπογλυκαιμίας. Στη συνέχεια όμως 
διαπιστώθηκε ότι η νευροπάθεια του ΑΝΣ δεν ήταν 
απαραίτητη προϋπόθεση για το φαινόμενο αυτό,30 
αν και οι ασθενείς με μεγάλη διάρκεια διαβήτη κατά 
κανόνα έχουν και νευροπάθεια. Mάλιστα ορισμένοι 
έφτασαν να υποστηρίξουν ότι η νευροπάθεια του ΑΝΣ 
δεν έχει καμία σχέση με την παθογένεια της ανεπίγνω-
στης υπογλυκαιμίας.31 Φαίνεται όμως ότι, όταν υπάρχει 
βαριά νευροπάθεια ΑΝΣ, συνήθως μάλιστα με έκδηλη 
ορθοστατική υπόταση, υπάρχει στενή σχέση με ανεπί-
γνωστη υπογλυκαιμία.32

H μελέτη ασθενών με ανεπίγνωστη υπογλυκαιμία 
έδειξε ότι έχουν μεγαλύτερη διάρκεια διαβήτη, χαμη-
λότερη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη και ιστορικό 
σοβαρότερων υπογλυκαιμιών απ’ ό,τι οι ασθενείς με 
καλή αντίληψη υπογλυκαιμίας. Kατά τη διάρκεια της 
υπογλυκαιμίας, η έκκριση αντιρροπιστικών ορμονών, 
τα νευρογλυκοπενικά συμπτώματα και η νοητική δυ-

σλειτουργία αρχίζουν σε χαμηλότερες τιμές γλυκόζης 
απ’ ό,τι στους ασθενείς με καλή αντίληψη υπογλυκαι-
μίας. Tέλος, η έκκριση κατεχολαμινών είναι λιγότερο 
έντονη στους ασθενείς με ανεπίγνωστη υπογλυκαι-
μία.30,33 Όταν οι ασθενείς ανέχονται χαμηλά επίπεδα 
γλυκόζης χωρίς αντίδραση, περιπίπτουν τελικά σε 
νευρογλυκοπενία, χωρίς να αντιληφθούν προειδο-
ποιητικά νευρογενή συμπτώματα. Στις ελαφρότερες 

σχήμα 7.2.2  Mεταβολές της γλυκόζης του αίματος, της 
αρτηριακής πίεσης, του καρδιακού ρυθμού και του σκορ 
εφίδρωσης στη διάρκεια της υπογλυκαιμίας. Παριστάνονται 
οι μέσες τιμές και το σταθερό σφάλμα. Μία βουλίτσα 
σημαίνει σημαντικότητα p<0,05, δύο βουλίτσες σημαίνουν 
σημαντικότητα p<0,01 και τρεις βουλίτσες σημαντικότητα 
p<0,001. βουλίτσες μεταξύ δύο καμπυλών συγκρίνουν 
τις δύο ομάδες ασθενών, βουλίτσες πάνω ή κάτω από τις 
καμπύλες συγκρίνουν τις δύο ομάδες ασθενών, βουλίτσες 
πάνω ή κάτω από τις καμπύλες συγκρίνουν τιμές μέσα 
στην ίδια ομάδα. Oμάδα A=καλή αντίληψη υπογλυκαιμίας, 
ομάδα B=κακή αντίληψη υπογλυκαιμίας.των βιοχημικών 
αντιδράσεων. το (+) σημαίνει θετική επίδραση, το (-) 
σημαίνει αναστολή. ACT=ακετύλ-καρνιτίνο-τρανσφεράση. 
η καρνιτίνη είναι απαραίτητη για την μεταφορά των Ελο 
μέσα στα ηπατικά μιτοχόνδρια όπου γίνεται η κετογένεση.
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περιπτώσεις η αντίληψη είναι μειωμένη μόνο στον 
ύπνο. Στα σχήματα 7.2.2, 7.2.3 και 7.2.4 φαίνονται τα 
ευρήματα εργασίας μας30 που αποτέλεσε και τη διδα-
κτορική διατριβή του Σ. Μπακατσέλου.34 Eίναι φανερό 
ότι τα άτομα με ανεπίγνωστη υπογλυκαιμία είχαν 
καθυστερημένη και χαμηλότερη έκκριση αντιρροπι-
στικών ορμονών και κλινικών εκδηλώσεων. H έκκριση 
κατεχολαμινών ήταν φυσιολογική στο ερέθισμα της 
ορθόστασης με τη χρήση ανατρεπόμενης κλίνης 
(tilting test). Άρα δεν πρόκειται για ανεπάρκεια της 
έκκρισης κατεχολαμινών, αλλά για καθυστερημένη 
αντίδραση του εγκεφάλου που δεν αντιδρά, όταν τα 
επίπεδα γλυκόζης πλάσματος είναι σχετικώς χαμηλά 
(π.χ. 55 mg/dl), αλλά όταν είναι αρκετά χαμηλότερα 
(π.χ. 35 mg/dl). Eπειδή η διαφορά της γλυκαιμίας που 
απαιτείται για τη διέγερση του ΑΝΣ και την εμφάνιση 
νευρογλυκοπενίας είναι πολύ μικρή ή είναι και ανά-
στροφη, δηλαδή προηγείται η νευρογλυκοπενία, το 
άτομο με ανεπίγνωστη υπογλυκαιμία δεν προλαβαίνει 
να αντιληφθεί τα υπογλυκαιμικά συμπτώματα, γιατί ο 
εγκέφαλός του ήδη δυσλειτουργεί. 

Σε μελέτη του Davis και συν. δείχθηκε ότι ελαφρά 
υπογλυκαιμία ~70 mg/dl στο πλάσμα καταστέλλει ση-
μαντικά την αντιρροπιστική έκκριση γλυκαγόνης και 
αδρεναλίνης σε επόμενη υπογλυκαιμία. Eντονότερη 
υπογλυκαιμία σε επίπεδα 59 mg/dl ελαττώνει περαι-
τέρω την αντιρροπιστική έκκριση ορμονών επιβρα-
δύνοντας και τις άλλες ορμόνες της αντιρρόπησης της 
υπογλυκαιμίας.35 H πρόσφατη υπογλυκαιμία ελαττώνει 
την έκκριση αντιρροπιστικών ορμονών στην επόμενη 
υπογλυκαιμία, επειδή μεταβάλλει τον γλυκαιμικό ουδό 
της υπογλυκαιμίας, αλλά δεν μεταβάλλει το επίπεδο 
γλυκαιμίας στο οποίο εμφανίζεται νοητική δυσλειτουρ-
γία.36 Mία άλλη αιτία που προκαλεί τελικά ανεπίγνωστη 
υπογλυκαιμία είναι οι μικρές και συχνές νυκτερινές 
υπογλυκαιμίες, όπως δείχθηκε σε πειραματική εργασία 
με υγιείς εθελοντές.37 Η παθογένεια του συνδρόμου 
της ελαττωματικής αντιρρόπησης της γλυκόζης και του 
κλινικού συνδρόμου της ανεπίγνωστης υπογλυκαιμίας 
στους ασθενείς με ΣΔ τύπου 1 αλλά και σε μερικούς με 
ΣΔ τύπου 2 φαίνεται να οφείλεται στην ίδια την υπο-
γλυκαιμία.27, 38, 39 ,40  Έτσι σχετικά πρόσφατα δημιουρ-
γήθηκε ο όρος Ανεπάρκεια του Αυτόνομου Νευρικού 
Συστήματος (συμπαθητικού και αδρενεργικού) οφειλό-
μενη στην υπογλυκαιμία ( Hypoglycaemia Associated 
Autonomic Failure: HAAF ).

Η υπόθεση αυτή βασίστηκε στην αρχική παρατή-
ρηση ότι προηγηθείσα υπογλυκαιμία ελαττώνει την 
απάντηση του συμπαθητικοαδρενεργικού συστήματος 
και τη συμπτωματική απάντηση επόμενης, παρόμοιου 
βαθμού υπογλυκαιμίας σε φυσιολογικά άτομα.

Το ίδιο φαινόμενο αποδείχθηκε και στον ΣΔ τύπου 1 

μετά την πρόκληση υπερινσουλιναιμικής υπογλυκαιμί-
ας. Δείχθηκε ότι μια πρόσφατη προηγηθείσα υπογλυ-
καιμία μετακινεί τον γλυκαιμικό ουδό σε χαμηλότερα 
επίπεδα γλυκόζης, ωστόσο όμως και σε αυτά τα χα-
μηλότερα επίπεδα γλυκόζης η ένταση της απάντησης 
συνεχίζει να είναι χαμηλότερη συγκριτικά με εκείνη 
ασθενών που δεν υπέστησαν πρόσφατη υπογλυκαι-
μία.41 Αυτό μαζί με την απουσία γλυκαγόνης δημιουρ-
γεί ελαττωματική αντιρρόπηση της γλυκόζης και αυτή, 
με τη σειρά της, σε μειωμένα ή και καθόλου νευρογενή 
συμπτώματα, γεγονότα που οδηγούν στην ανεπίγνω-
στη υπογλυκαιμία και τελικά στη σοβαρή υπογλυκαι-
μία.

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στους ασθενείς με 
μακροχρόνιο ΣΔ τύπου 2 και ιδιαίτερα στους ινσουλι-
νοθεραπευόμενους στους οποίους, όπως αναφέρθη-
κε, συνυπάρχει έλλειψη της γλυκαγόνης και επομένως 

σχήμα 7.2.3  Mεταβολές της αδρεναλίνης, ναραδρεναλίνης, 
αυξητικής ορμόνης (GH), κορτιζόλης και β-ενδορφίνης στη 
διάρκεια δοκιμασίας υπογλυκαιμίας.
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είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στον κίνδυνο της σοβαρής 
υπογλυκαιμίας.

Η υπόθεση της HAAF στηρίχθηκε ακόμη περισσότε-
ρο από την παρατήρηση ότι η προσεκτική αποφυγή 
της ιατρογενούς υπογλυκαιμίας σε ασθενείς με ΣΔ 
τύπου 1 επί δύο έως τρείς εβδομάδες επαναφέρει την 
αντίληψη της υπογλυκαιμίας και βελτιώνει σημαντικά 
την απάντηση της αδρεναλίνης, ενώ δεν επανέρχεται 
η απάντηση της γλυκαγόνης. Υποστηρίχθηκε από 
μελέτες ότι η παρατεταμένη υπογλυκαιμία αυξάνει 
τη μεταφορά γλυκόζης από την κυκλοφορία στα 
εγκεφαλικά κύτταρα, τον μεταβολισμό της γλυκόζης 
από τον εγκέφαλο καθώς επίσης και την κυκλοφορία 
τόσο στα πειραματόζωα όσο και στον άνθρωπο. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα την ικανοποίηση των αναγκών 
των νευρώνων του εγκεφάλου σε γλυκόζη μετά την 
υπογλυκαιμία, με συνέπεια τη μη διέγερση αυτών και 
τη μειωμένη αντίδραση του συμπαθητικοαδρενερ-
γικού συστήματος αλλά και του άξονα υποθάλαμος 
– υπόφυση – επινεφρίδια.19,42 Πρόσφατες μελέτες χρη-
σιμοποιώντας ραδιοσεσημασμένες ουσίες (γλυκόζη 
και νερό) και τη μέθοδο της τομογραφίας εκπομπής 
ποζιτρονίων (ΡΕΤ) έδειξαν ότι δεν αυξάνεται η ολική 
μεταφορά γλυκόζης στα νευρικά κύτταρα, ούτε ο 
αριθμός μεταβολισμού της ούτε η μικροκυκλοφορία.43  

Αυτό όμως δεν αποκλείει την πιθανότητα οι μεταβο-
λές αυτές να γίνονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή 
του εγκεφάλου και ιδιαίτερα στον υποθάλαμο και οι 
διαταραχές να εντοπίζονται πέραν του αιματοεγκεφα-
λικού φραγμού σε ενδοκυτταρικό επίπεδο. Πράγματι, 
μελέτη σε ασθενείς με αντίληψη και χωρίς αντίληψη 

χρησιμοποιώντας την 18-fluorodeoxyglucose (FDG) 
ως μεταβολική ουσία πρόσληψης και τη μέθοδο ΡΕΤ 
έδειξε ότι οι ασθενείς με το σύνδρομο της ανεπίγνω-
στης υπογλυκαιμίας είχαν μειωμένη πρόσληψη στην 
περιοχή του υποθαλάμου της ουσίας κατά την υπογλυ-
καιμία, ενώ οι άλλοι όχι.44,45 Οι μηχανισμοί και διάφοροι 
διαμεσολαβητές του φαινομένου της HAAF δεν είναι 
προς το παρόν απολύτως γνωστοί.

Eνδιαφέρουσα είναι και η παρατήρηση ότι τα διαβη-
τικά άτομα αντιλαμβάνονται καλύτερα τα συμπτώμα-
τα της υπογλυκαιμίας όταν βρίσκονται σε όρθια στάση 
παρά σε ύπτια.46 Στον ύπνο η αντίληψη της υπογλυ-
καιμίας είναι γενικά δυσκολότερη, γιατί και η έκκριση 
κατεχολαμινών μειονεκτεί.47 Aπό τα παραπάνω γίνεται 
κατανοητό γιατί, σε περιπτώσεις μικρής μείωσης της 
αντίληψης της υπογλυκαιμίας, το πρόβλημα υπάρχει 
πρώτα στη διάρκεια του ύπνου.

H κατανάλωση οινοπνευματωδών εμποδίζει την 
αντιρρόπηση της υπογλυκαιμίας. Πιθανώς αυτό γίνεται 
και από την αναστολή της λιπόλυσης, που προκαλεί 
το μεταβολιζόμενο οινόπνευμα, η οποία θα συνέβαλε 
στη γλυκονεογένεση.48 

Στους υπερήλικες ασθενείς η υπογλυκαιμία προκα-
λεί σοβαρότερες νοητικές δυσλειτουργίες απ’ ό,τι σε 
νεαρούς ασθενείς και υπάρχουν περισσότερες πιθανό-
τητες να μη εμφανιστούν τα νευρογενή συμπτώματα. 
Tο γήρας, κατά συνέπεια, αποτελεί παράγοντα κινδύ-
νου για ανεπίγνωστη υπογλυκαιμία.49 

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι στην εμφάνι-
ση του συνδρόμου της ανεπίγνωστης υπογλυκαιμίας 
συντελούν:

α) Tα βαριά επεισόδια υπογλυκαιμίας. Ύστερα από 
ένα τέτοιο επεισόδιο ο ασθενής δεν αντιλαμβάνεται 
καλά μία νέα υπογλυκαιμία και η αντιρρόπησή της 
υστερεί.

β) Oι πολύ χαμηλές τιμές γλυκόζης στη ρύθμιση του 
διαβήτη. Οι πολύ αυστηροί στόχοι ρύθμισης του δια-
βήτη και η παραμονή συνεχώς πολύ χαμηλών τιμών 
γλυκόζης στο αίμα προκαλούν εθισμό του εγκεφάλου 
και ανεπίγνωστη υπογλυκαιμία.

γ) H βαριά νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού 
συστήματος. Συνήθως παρατηρείται ύστερα από πολ-
λά χρόνια ΣΔ και συνυπάρχουν ορθοστατική υπόταση 
ή άλλες κλινικές εκδηλώσεις σοβαρού βαθμού νευρο-
πάθειας.

δ) Tο γήρας και η κατανάλωση οινοπνεύματος προ-
διαθέτουν σε ανεπίγνωστη υπογλυκαιμία.

Στις περιπτώσεις ανεπίγνωστης υπογλυκαιμίας, επει-
δή οι ασθενείς αυτοί κινδυνεύουν από σοβαρή υπο-
γλυκαιμία, οι στόχοι του γλυκαιμικού ελέγχου πρέπει 
να είναι υψηλότεροι, π.χ. 120-180 mg/dl και όχι 80-140 
mg/dl. H κατανάλωση καφέ αυξάνει την αντίληψη της 

σχήμα 7.2.4 H αδρεναλίνη και ναραδρεναλίνη του πλάσμα-
τος πριν και 3 min μετά την ορθοστάτηση, στις ομάδες με
καλή και μειωμένη αντίληψη υπογλυκαιμίας.
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υπογλυκαιμίας. Σχετικά βρέθηκε ότι η καφεΐνη αυξάνει 
την αντίληψη υπογλυκαιμίας και τα επίπεδα αδρενα-
λίνης, αυξητικής ορμόνης και κορτιζόλης. H νοητική 
δυσλειτουργία εμφανίζεται στα ίδια επίπεδα υπογλυ-
καιμίας τόσο σε πότες όσο και σε μη πότες καφέ.50 

H ανεπίγνωστη υπογλυκαιμία είναι στις περισσότερες 
περιπτώσεις αναστρέψιμο φαινόμενο εν όλω ή εν μέ-
ρει. Oι πρώτες παρατηρήσεις για υποστροφή του φαι-
νομένου έγιναν σε ασθενείς με ινσουλίνωμα, οι οποίοι 
εμφανίζουν κυρίως νευρογλυκοπενικά συμπτώματα, 
και η κανονική αντίληψη των νευρογενών συμπτωμά-
των έχει εξαφανιστεί. Mετά τη χειρουργική αφαίρεση 
του όγκου, η αντίληψη της υπογλυκαιμίας επανέρχε-
ται.51 O Fanelli και συν. περιέγραψαν ότι η σχολαστική 
αποφυγή υπογλυκαιμίας είναι σε θέση να επαναφέρει 
στο φυσιολογικό την αντίληψη της υπογλυκαιμίας και 
τη νευροορμονική αντίδραση σε ασθενείς που βρίσκο-
νται σε εντατικοποιημένη ινσουλινοθεραπεία.52 Επειδή 
τα άτομα που ακολουθούν εντατικοποιημένη ινσου-
λινοθεραπεία έχουν χαμηλές, σχετικά, τιμές HbA1c, 
η παρατήρηση του Fanelli και συν. αποκτά ιδιαίτερη 
αξία. Συνεπώς, στην κλινική πράξη η αποφυγή της υπο-
γλυκαιμίας, και κυρίως της νυκτερινής, η οποία ούτως 
ή άλλως δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή, είναι το μόνο 
θεραπευτικό μέσο αποφυγής της σοβαρής ιατρογε-
νούς υπογλυκαιμίας.53 Σε πειραματικό επίπεδο, κατά τη 
διάρκεια της υπογλυκαιμίας (Υπερινσουλιναιμικός υπο-
γλυκαιμικός αποκλεισμός) βρέθηκε ότι η συγχορήγηση 
ενδοφλεβίως μικρής ποσότητας φρουκτόζης αύξησε 
τόσο το επίπεδο γλυκόζης στο οποίο παρατηρήθηκε η 
έναρξη της έκκρισης αδρεναλίνης (γλυκαιμικός ουδός) 
όσο και τα επίπεδά της στο πλάσμα σε ασθενείς με ΣΔ 
τύπου 1 και ανεπίγνωστη υπογλυκαιμία.

Η χορήγηση φρουκτόζης σε ασθενείς με το φαινόμε-
νο της ανεπίγνωστης υπογλυκαιμίας δεν μελετήθηκε 
στην κλινική πράξη, δηλαδή στο κατά πόσο πράγματι 
και σε ποια ποσότητα η κατανάλωση φρουκτόζης από 
τους ασθενείς αυτούς μειώνει τη συχνότητα και τη βα-
ρύτητα της σοβαρής υπογλυκαιμίας.54 

 H ταχύτητα πτώσης της γλυκόζης δεν επηρεάζει την 
ιεραρχία στην έκκριση των αντιρροπιστικών ορμο-
νών.55,56

Yπερβολική αντίληψη υπογλυκαιμίας

Oι ασθενείς με σχετικά αρρύθμιστο διαβήτη αντιλαμ-
βάνονται συμπτώματα υπογλυκαιμίας σε λίγο υψη-
λότερα επίπεδα γλυκόζης πλάσματος σε σύγκριση με 
τα φυσιολογικά άτομα.40 Πολλοί ασθενείς, μάλιστα, 
αρνούνται να επιτρέψουν ρύθμιση του διαβήτη με 
στόχο τη γλυκόζη πλάσματος κάτω από 140-160 mg/
dl, γιατί πιστεύουν ότι θα αισθάνονται υπογλυκαιμικά 
συμπτώματα. Eνδεχομένως, πολλές φορές, αλλά όχι 
πάντοτε, να πρόκειται για αγχώδη άτομα με υπερβολι-

κό φόβο υπογλυκαιμίας που συγχέουν τα συμπτώματα 
κρίσης άγχους με αυτά της υπογλυκαιμίας, ίσως όμως 
και ο ουδός έκκρισης κατεχολαμινών να είναι αρκετά 
υψηλότερος του φυσιολογικού. Ότι κάτι τέτοιο συμ-
βαίνει σε μερικές περιπτώσεις είναι τεκμηριωμένο.57 H 
μελέτη του γλυκαιμικού ουδού υπογλυκαιμίας έδωσε 
τα αποτελέσματα του πίνακα 7.2.4 σύμφωνα με μία 
μελέτη της ομάδας του Cryer.26 H σκέψη ότι μπορεί να 
προκληθεί υπογλυκαιμία, δηλαδή η υποκειμενική γνώ-
ση για την πιθανότητα υπογλυκαιμίας, αυξάνει τα επί-
πεδα κατεχολαμινών και τον καρδιακό ρυθμό, άρα και 
το ενδεχόμενο να γίνει αντιληπτή η υπογλυκαιμία ή να 
εκληφθεί σαν τέτοια το υποκειμενικό αίσθημα παλμών 
που προκαλείται από άγχος.58

H νυκτερινή υπογλυκαιμία

 Πολλές φορές οι νυκτερινές υπογλυκαιμίες δεν γίνο-
νται αντιληπτές. Yπάρχουν ωστόσο συμπτώματα και 
εκδηλώσεις που, αν προσεχτούν, βοηθούν στην ανα-
γνώριση της υπογλυκαιμίας και στη λήψη μέτρων για 
τη μελλοντική αποφυγή της. Oι ασθενείς εμφανίζουν, 
λόγω της υπογλυκαιμίας, ανήσυχο ύπνο με εφιάλτες, 
πρωϊνή κεφαλαλγία, αίσθημα κόπωσης στην αφύπνιση 
ή ανεξήγητη υπνηλία παρά τον ύπνο που έχει μεσο-
λαβήσει. Παρατηρούνται, επίσης, υγρά από ιδρώτα 
εσώρουχα. Mία έντονη υπογλυκαιμία στον ύπνο, που 
δεν γίνεται αντιληπτή, μπορεί τελικά να εκδηλωθεί 
με επιληπτοειδείς σπασμούς. Σε ασθενείς που είναι 
επιρρεπείς σε νυκτερινή υπογλυκαιμία συνιστάται 
αυτοέλεγχος της γλυκόζης αίματος πριν από τον ύπνο. 
Aν βρεθεί τιμή μικρότερη από 120 mg/dl, πρέπει να 
ληφθεί επιπλέον υδατανθρακούχος τροφή, π.χ. 40 g 
ψωμί και γάλα. Aν συμβεί νυκτερινή υπογλυκαιμία, 
μετά την ανάταξή της πρέπει να ληφθεί επίσης υδα-
τανθρακούχος τροφή, για να μη συμβεί υποτροπή της 
υπογλυκαιμίας μέχρι το πρωί. 

ÚÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÂÓ fiÏˆ ‹ ÂÓ Ì¤-
ÚÂÈ. OÈ ÚÒÙÂ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ˘ÔÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ-
Ì¤ÓÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓˆÌ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÌ-
Ê·Ó›˙Ô˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÓÂ˘ÚÔÁÏ˘ÎÔÂÓÈÎ¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Î·È Ë
Î·ÓÔÓÈÎ‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ÓÂ˘ÚÔÁÂÓÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ¤¯ÂÈ
ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙÂ›. MÂÙ¿ ÙË ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹ ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ Ë
·ÓÙ›ÏË„Ë ÙË˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È.36 O Fanelli Î·È
Û˘Ó. ÂÚÈ¤ÁÚ·„·Ó fiÙÈ Ë Û¯ÔÏ·ÛÙÈÎ‹ ·ÔÊ˘Á‹ ˘ÔÁÏ˘Î·È-
Ì›·˜ Â›Ó·È ÛÂ ı¤ÛË Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ÙËÓ
·ÓÙ›ÏË„Ë ÙË˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ Î·È ÙË ÓÂ˘ÚÔÔÚÌÔÓÈÎ‹ ·ÓÙ›-
‰Ú·ÛË ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈËÌ¤ÓË
ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›·.37 ∂ÂÈ‰‹ Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó
ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈËÌ¤ÓË ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›· ¤¯Ô˘Ó ¯·ÌËÏ¤˜
Û¯ÂÙÈÎ¿ ÙÈÌ¤˜ HbA1c, Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ Fanelli Î·È Û˘Ó.
·ÔÎÙ¿ È‰È·›ÙÂÚË ·Í›·.

H Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÒÛË˜ ÙË˜ ÁÏ˘Îfi˙Ë˜ ‰ÂÓ ÂËÚÂ¿˙ÂÈ ÙËÓ
ÈÂÚ·Ú¯›· ÛÙËÓ ¤ÎÎÚÈÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÚÔÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚÌÔÓÒÓ.38,39

Yπερβολική αντίληψη υπογλυκαιµίας

OÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ Û¯ÂÙÈÎ¿ ·ÚÚ‡ıÌÈÛÙÔ ‰È·‚‹ÙË ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿-
ÓÔÓÙ·È Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ ÛÂ Ï›ÁÔ ˘„ËÏfiÙÂÚ·
Â›Â‰· ÁÏ˘Îfi˙Ë˜ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ Ù· Ê˘ÛÈÔ-
ÏÔÁÈÎ¿ ¿ÙÔÌ·.40 ¶ÔÏÏÔ› ·ÛıÂÓÂ›˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó·
ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ÌÂ ÛÙfi¯Ô ÙË ÁÏ˘Îfi˙Ë
Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ Î¿Ùˆ ·fi 140-160 mg/dl, ÁÈ·Ù› ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ
ı· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌÈÎ¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù·. EÓ‰Â¯ÔÌ¤-
Óˆ˜, ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜, ·ÏÏ¿ fi¯È ¿ÓÙÔÙÂ, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Á-
¯Ò‰Ë ¿ÙÔÌ· ÌÂ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi Êfi‚Ô ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ Ô˘
Û˘Á¯¤Ô˘Ó Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÎÚ›ÛË˜ ¿Á¯Ô˘˜ ÌÂ ·˘Ù¿ ÙË˜ ˘-
ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜, ›Ûˆ˜ fiÌˆ˜ Î·È Ô Ô˘‰fi˜ ¤ÎÎÚÈÛË˜ Î·ÙÂ¯Ô-
Ï·ÌÈÓÒÓ Ó· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰È¿ÊÔÚÔ˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡.
ŸÙÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÂ ÌÂÚÈÎ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Â›Ó·È
ÙÂÎÌËÚÈˆÌ¤ÓÔ.40 H ÌÂÏ¤ÙË ÙÔ˘ ÁÏ˘Î·ÈÌÈÎÔ‡ Ô˘‰Ô‡ ˘Ô-
ÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ ¤‰ˆÛÂ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ›Ó·Î· 7.10
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ì›· ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ Cryer.26 H ÛÎ¤„Ë
fiÙÈ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎÏËıÂ› ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·, ‰ËÏ·‰‹ Ë ˘Ô-
ÎÂÈÌÂÓÈÎ‹ ÁÓÒÛË ÁÈ· ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜, ·˘-
Í¿ÓÂÈ Ù· Â›Â‰· Î·ÙÂ¯ÔÏ·ÌÈÓÒÓ Î·È ÙÔÓ Î·Ú‰È·Îfi Ú˘ı-
Ìfi, ¿Ú· Î·È ÙÔ ÂÓ‰Â¯fiÌÂÓÔ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈÏËÙ‹ Ë ˘ÔÁÏ˘-
Î·ÈÌ›· ‹ Ó· ÂÎÏËÊıÂ› Û·Ó Ù¤ÙÔÈ· ÙÔ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfi
·›ÛıËÌ· ·ÏÌÒÓ Ô˘ ÚÔÎ·ÏÂ›Ù·È ·fi ¿Á¯Ô˜.41

H νυχτερινή υπογλυκαιµία

¶ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›Â˜ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È
·ÓÙÈÏËÙ¤˜. Y¿Ú¯Ô˘Ó ˆÛÙfiÛÔ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Î·È ÂÎ‰ËÏÒ-
ÛÂÈ˜ Ô˘, ·Ó ÚÔÛÂ¯ÙÔ‡Ó, ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙË˜
˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ Î·È ÛÂ Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ‹ ·ÔÊ˘Á‹
ÙË˜. OÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó, ÏfiÁˆ ÙË˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜,
·Ó‹Û˘¯Ô ‡ÓÔ ÌÂ ÂÊÈ¿ÏÙÂ˜, Úˆ˚Ó‹ ÎÂÊ·Ï·ÏÁ›·, ·›ÛıËÌ·
ÎfiˆÛË˜ ÛÙËÓ ·Ê‡ÓÈÛË ‹ ·ÓÂÍ‹ÁËÙË ˘ÓËÏ›· ·Ú¿ ÙÔÓ
‡ÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂÈ. ¶·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Â›ÛË˜ ˘ÁÚ¿
·fi È‰ÚÒÙ· ÂÛÒÚÔ˘¯·. M›· ¤ÓÙÔÓË ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›· ÛÙÔÓ
‡ÓÔ, Ô˘ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙ‹, ÌÔÚÂ› ÙÂÏÈÎ¿ Ó· ÂÎ‰Ë-
ÏˆıÂ› ÌÂ ÂÈÏËÙÔÂÈ‰Â›˜ Û·ÛÌÔ‡˜. ™Â ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ Â›-
Ó·È ÂÈÚÚÂÂ›˜ ÛÂ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›· Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È
·˘ÙÔ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙË˜ ÁÏ˘Îfi˙Ë˜ ·›Ì·ÙÔ˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ‡ÓÔ.
AÓ ‚ÚÂıÂ› ÙÈÌ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi 120 mg/dl Ú¤ÂÈ Ó· ÏË-
ÊıÂ› ÂÈÏ¤ÔÓ ˘‰·Ù·ÓıÚ·ÎÔ‡¯Ô˜ ÙÚÔÊ‹, .¯. 40 g „ˆÌ›
Î·È Á¿Ï·. AÓ Û˘Ì‚Â› Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ
·Ó¿Ù·Í‹ ÙË˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÂ› Â›ÛË˜ ˘‰·Ù·ÓıÚ·ÎÔ‡¯Ô˜
ÙÚÔÊ‹, ÁÈ· Ó· ÌË Û˘Ì‚Â› ˘ÔÙÚÔ‹ ÙË˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜
Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. 

MÂÙ¿ ·fi Ì¤ÙÚÈ· ¯Ú‹ÛË ÔÈÓÔÓÂ‡Ì·ÙÔ˜ ·fi ÌË ‰È·-
‚ËÙÈÎ¿ ¿ÙÔÌ· Î·È ·fi ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 Ë ·ÓÙ›ÏË-
„Ë ÙË˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ Â›Ó·È ÌÂÈˆÌ¤ÓË. EÔÌ¤Óˆ˜, fiÙ·Ó
˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙË˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜, Ë
¯Ú‹ÛË ÔÈÓÔÓÂ‡Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÂÈÎ›Ó‰˘ÓË, ÁÈ·Ù› ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÈ˜
Èı·ÓfiÙËÙÂ˜ ‚·ÚÈ¿˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜.42 H ·ÓÙÈÚÚfiËÛË ÙË˜
˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ Î·ı˘ÛÙÂÚÂ›, fiÙ·Ó ÌÂÙ·‚ÔÏ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÔÈÓfi-
ÓÂ˘Ì·.43

Oι παράγοντες που προδιαθέτουν σε υπογλυκαιµία

°ÂÓÈÎ¿ ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÙË˜ ÚfiÎÏËÛË˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜
‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÂ:
ñ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÌÂ ·˘ÍËÌ¤Ó· Â›Â‰· ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ ÛÙÔ ·›Ì·
ñ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÌÂ ·˘ÍËÌ¤ÓË Â˘·ÈÛıËÛ›· ÛÙËÓ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË
ñ ·ÓÂ·ÚÎ‹ ÚfiÛÏË„Ë ˘‰·Ù·ÓıÚ¿ÎˆÓ
ñ ¿ÛÎËÛË
ñ ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·, Ê¿ÚÌ·Î·

OÈ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Ô˘ ÚÔ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÛÂ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·
Ê·›ÓÔÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· 7.11.

T· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Û˘¯Ó¿ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ˘ÔÁÏ˘-
Î·ÈÌ›Â˜ ÌÔÚÂ› Ó· ‚ÔËıËıÔ‡Ó ÌÂ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÎ·›‰Â˘ÛË,
ÌÂ ÚÔÛı‹ÎË ÌÈÎÚÔ‡ ÁÂ‡Ì·ÙÔ˜ ÚÔ ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘, ÌÂ ·ÔÊ˘-
Á‹ ¯ÔÚ‹ÁËÛË˜ ÌÈÎÙ‹˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ‚Ú·‰˘Ófi
ÁÂ‡Ì· Î·È ÌÂ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙË˜ ÂÓ‰È¿ÌÂÛË˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÈÓÛÔ˘-
Ï›ÓË˜ ÚÔ ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘. AÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË ÌÔÚÂ› Ó· ‚ÔËıË-
ıÔ‡Ó ·fi ÙË Ï‹„Ë ÙÂÚ‚Ô˘Ù·Ï›ÓË˜ ‹ ·Ï·Ó›ÓË˜ ÚÔ ÙÔ˘ ‡-
ÓÔ˘. H ÙÂÚ‚Ô˘Ù·Ï›ÓË ‰Ú· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÁÏ˘ÎÔÁÔÓfiÏ˘-
ÛË ˆ˜ ‚2 ·‰ÚÂÓÂÚÁÈÎfi˜ ‰ÈÂÁ¤ÚÙË˜, ÂÓÒ Ë ·Ï·Ó›ÓË ‰Ú·
·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÁÏ˘Î·ÁfiÓË˜. H ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ
Ô˘ÛÈÒÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È ÈÔ ·Ú·ÙÂÙ·Ì¤ÓË ·fi fi,ÙÈ Ë Ï‹„Ë Â-
Ófi˜ ÌÈÎÚÔ‡ ÁÂ‡Ì·ÙÔ˜ ÚÔ ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘.44

Πρόγνωση της υπογλυκαιµίας

H È·ÙÚÔÁÂÓ‹˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›· ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÂÈ ÙË
˙ˆ‹ ÔÏÏÒÓ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â˘fiÌÂÓˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ, ·ÊÂÙ¤-
ÚÔ˘ ‰Â Â›Ó·È ‰˘ÓËÙÈÎ¿ ÂÈÎ›Ó‰˘ÓË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÙÔ˘˜
ÙË ˙ˆ‹. Œ¯ÂÈ ÂÓÔ¯ÔÔÈËıÂ› ÁÈ· ·ÚÚ˘ıÌ›Â˜, ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎ¿ Â-
ÂÈÛfi‰È· Î·È ÂÈÏËÙÔÂÈ‰Â›˜ ÎÚ›ÛÂÈ˜. T· ‰È¿ÊÔÚ· ·Ó·ÊÂ-
ÚfiÌÂÓ· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ ·fi ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›· ‰ÂÓ Â›-

212 Επείγουσες διαταραχές µεταβολισµού

Aδρεναλίνη 68 70 50

Nοραδρεναλίνη 68 62 48

Aυξητική ορµόνη 68 68 59

Kορτιζόλη 59 59 45

Συµπτώµατα ANΣ 61 65 42

Συµπτώµατα NΓΠ* 51 51 45

Eγκεφ. δυσλειτ. 48 48 43

*NΓΠ=Nευρογλυκοπενία

πίνακας 7.10  Γλυκαιµικός ουδός υπογλυκαιµίας (γλυ-
κόζη σε mg/dl).

Φυσιολογικοί ∆ιαβητικοί

αντίλ. χωρίς
Y καλή αντίλ.

πίνακας 7.2.4 γλυκαιμικός ουδός υπογλυκαιμίας (γλυ-
κόζη σε mg/dl).
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Ύστερα από μέτρια χρήση οινοπνεύματος από μη 
διαβητικά άτομα και από ασθενείς με ΣΔ τύπου 1, η 
αντίληψη της υπογλυκαιμίας είναι μειωμένη. Eπομέ-
νως, όταν υπάρχει πρόβλημα στην αντίληψη της υπο-
γλυκαιμίας, η χρήση οινοπνεύματος είναι επικίνδυνη, 
γιατί αυξάνει τις πιθανότητες βαριάς υπογλυκαιμίας.59 
H αντιρρόπηση της υπογλυκαιμίας καθυστερεί, όταν 
μεταβολίζεται το οινόπνευμα.60

Γενικά οι παράγοντες της πρόκλησης υπογλυκαιμίας 
διακρίνονται σε:
• καταστάσεις με αυξημένα επίπεδα ινσουλίνης στο 
αίμα
• καταστάσεις με αυξημένη ευαισθησία στην ινσουλίνη
• ανεπαρκή πρόσληψη υδατανθράκων
• άσκηση
• οινόπνευμα, φάρμακα

Oι παράγοντες που προδιαθέτουν σε υπογλυκαιμία 
φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα 7.2.5.

Tα άτομα που εμφανίζουν συχνά νυκτερινές υπογλυ-
καιμίες μπορεί να βοηθηθούν με κατάλληλη εκπαίδευ-
ση, με προσθήκη μικρού γεύματος προ του ύπνου, με 
αποφυγή χορήγησης μικτής ινσουλίνης πριν από το 
βραδυνό γεύμα και με χορήγηση της ενδιάμεσης διάρ-
κειας ινσουλίνης προ του ύπνου. Aν είναι ανάγκη, μπο-
ρεί να βοηθηθούν από τη λήψη τερβουταλίνης ή αλα-
νίνης προ του ύπνου. H τερβουταλίνη δρα αυξάνοντας 
τη γλυκογονόλυση ως β2 αδρενεργικός διεγέρτης, ενώ 
η αλανίνη δρα αυξάνοντας την παραγωγή γλυκαγόνης. 
H δράση των ουσιών αυτών είναι πιο παρατεταμένη 
απ’ ό,τι η λήψη ενός μικρού γεύματος προ του ύπνου.61

Πρόγνωση της υπογλυκαιμίας

H ιατρογενής υπογλυκαιμία αφενός μεν αναστατώνει 
τη ζωή πολλών ινσουλινοθεραπευόμενων ασθενών, 
αφετέρου δε είναι δυνητικά επικίνδυνη και για την ίδια 
τους τη ζωή. Έχει ενοχοποιηθεί για αρρυθμίες, εγκεφα-
λικά επεισόδια και επιληπτοειδείς κρίσεις. Tα διάφορα 
αναφερόμενα ποσοστά των θανάτων από υπογλυ-
καιμία δεν είναι ακριβή, γιατί υπάρχει η δυσκολία της 
διαπίστωσης της υπογλυκαιμίας ως αιτίας θανάτου. 
Άποψη του γράφοντος είναι ότι ο θάνατος από υπο-
γλυκαιμία είναι εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο. Tα επα-
ναλαμβανόμενα και σοβαρά υπογλυκαιμικά επεισόδια 
στα διαβητικά παιδιά, που έχουν ΣΔ τύπου 1 από τα 
πρώτα έτη της ζωής τους (πριν από το 5ο έτος), ενδέ-
χεται να επηρεάσουν την ευφυΐα τους.62,63 H νυκτερινή 
υπογλυκαιμία προκαλεί το επόμενο πρωί αίσθημα 
κόπωσης, αλλά δεν προκαλεί μείωση των νοητικών 
λειτουργιών, επομένως δεν παρεμποδίζει την καλή 
επίδοση στα μαθήματα ή άλλες πνευματικές εργασί-
ες.64 Tα σοβαρά υπογλυκαιμικά επεισόδια πιστεύεται 
ότι επιδεινώνουν τις χρόνιες επιπλοκές του διαβήτη 

(π.χ. αμφιβληστροειδοπάθεια, νευροπάθεια).65,66 Mε 
όλα όσα αναφέρθηκαν, είναι φανερό γιατί η υπογλυ-
καιμία είναι η επιπλοκή της ινσουλινοθεραπείας που 
φοβούνται περισσότερο οι ασθενείς.67

Tελευταία με τη χρήση μαγνητικής τομογραφίας έγι-
ναν παρατηρήσεις με τις οποίες διαπιστώθηκαν εγκε-
φαλικές ανωμαλίες προσομοιάζουσες σε πρόωρη γή-
ρανση σε άτομα με ΣΔ τύπου 1 μακράς διάρκειας. Eπί-
σης βρέθηκε συσχέτιση ιστορικού συχνών και υποτρο-
πιαζόντων επεισοδίων υπογλυκαιμίας με την εμφάνιση 
φλοιικής ατροφίας.68 Έχει βρεθεί σε πειραματόζωα ότι 
η χορήγηση γλυκόζης ύστερα από παρατεταμένη και 
σοβαρή υπογλυκαιμία ακόμη και σε μεγάλες ποσότη-
τες δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα ευαίσθητα 
νευρικά κύτταρα. Αυτό οδηγεί σε μόνιμες βλάβες των 
νευρικών κυττάρων και τελικά στον θάνατο αυτών. Η 
συγχορήγηση γλυκόζης, πυρουβικού ή κετογλουταρι-
κού οξέος προφυλάσσει τα ευαίσθητα νευρικά κύττα-
ρα από ανεπανόρθωτες και μόνιμες βλάβες. Το γεγονός 
αυτό παρατηρήθηκε σε πειραματόζωα ακόμη και όταν 
το πυρουβικό ή α-κετογλουταρικό οξύ χορηγηθεί κα-
θυστερημένα (1–3 ώρες) μετά την έναρξη σοβαρής και 
παρατεταμένης υπογλυκαιμίας. Αυτό συμβαίνει διότι 
ο μεταβολισμός του πυροβικού ή α-κετογλουταρικού 

Ó·È ·ÎÚÈ‚‹, ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· ÙË˜ ‰È·›ÛÙˆÛË˜
ÙË˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ ˆ˜ ·ÈÙ›·˜ ı·Ó¿ÙÔ˘. ÕÔ„Ë ÙÔ˘ ÁÚ¿-
ÊÔÓÙÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ·fi ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›· Â›Ó·È Â-
Í·ÈÚÂÙÈÎ¿ Û¿ÓÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. T· Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ· Î·È
ÛÔ‚·Ú¿ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌÈÎ¿ ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙ· ‰È·‚ËÙÈÎ¿ ·È‰È¿,
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ™¢ Ù‡Ô˘ 1 ·fi Ù· ÚÒÙ· ¤ÙË ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜
(ÚÈÓ ·fi ÙÔ 5Ô ¤ÙÔ˜), ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂËÚÂ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â˘-
Ê˘˝· ÙÔ˘˜.45,46 H Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›· ÚÔÎ·ÏÂ› ÙÔ Â-
fiÌÂÓÔ Úˆ› ·›ÛıËÌ· ÎfiˆÛË˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÚÔÎ·ÏÂ› ÌÂ›-
ˆÛË ÙˆÓ ÓÔËÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ, ÂÔÌ¤Óˆ˜ ‰ÂÓ ·ÚÂÌÔ-
‰›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ï‹ Â›‰ÔÛË ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· ‹ ¿ÏÏÂ˜ ÓÂ˘-
Ì·ÙÈÎ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜.47 T· ÛÔ‚·Ú¿ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌÈÎ¿ ÂÂÈÛfi‰È·
ÈÛÙÂ‡ÂÙ·È fiÙÈ ÂÈ‰ÂÈÓÒÓÔ˘Ó ÙÈ˜ ¯ÚfiÓÈÂ˜ ÂÈÏÔÎ¤˜ ÙÔ˘
‰È·‚‹ÙË (.¯. ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂÈ‰Ô¿ıÂÈ·, ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·).48,49

MÂ fiÏ· fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi ÁÈ·Ù› Ë ˘ÔÁÏ˘-
Î·ÈÌ›· Â›Ó·È Ë ÂÈÏÔÎ‹ ÙË˜ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›·˜ Ô˘ ÊÔ-
‚Ô‡ÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÈ ·ÛıÂÓÂ›˜.50

TÂÏÂ˘Ù·›· ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË Ì·ÁÓËÙÈÎ‹˜ ÙÔÌÔÁÚ·Ê›·˜ ¤ÁÈ-
Ó·Ó ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ÂÁÎÂÊ·-
ÏÈÎ¤˜ ·ÓˆÌ·Ï›Â˜ ÚÔÛÔÌÔÈ¿˙Ô˘ÛÂ˜ ÌÂ ÚfiˆÚË Á‹Ú·ÓÛË
ÛÂ ¿ÙÔÌ· ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 Ì·ÎÚ¿˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. E›ÛË˜ ‚Ú¤-
ıËÎÂ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Û˘¯ÓÒÓ Î·È ˘ÔÙÚÔÈ·˙fiÓÙˆÓ
ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ ÌÂ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÊÏÔÈ˚Î‹˜ ·-
ÙÚÔÊ›·˜.51

Aντιµετώπιση της υπογλυκαιµίας

H ¯ÔÚ‹ÁËÛË 15-20 g ÁÏ˘Îfi˙Ë˜ ‹ ˙¿¯·ÚË˜ ·fi ÙÔ ÛÙfiÌ·
‰Ú· Ì¤Û· ÛÂ 10-15 ÏÂÙ¿ ÙË˜ ÒÚ·˜ Î·È ‰ÈÔÚıÒÓÂÈ ÙËÓ ˘-

ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·. H ¯ÔÚ‹ÁËÛË Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ‹ ¯˘ÌÔ‡ ÊÚÔ‡ÙˆÓ
‰ÈÔÚıÒÓÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›· ÈÔ ·ÚÁ¿ Î·È Î·Ù¿ ÌÈÎÚfiÙÂ-
ÚÔ ‚·ıÌfi ·’ fi,ÙÈ Ë ÁÏ˘Îfi˙Ë. ™Â ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ÛÔ‚·Ú‹ ˘Ô-
ÁÏ˘Î·ÈÌ›· Î·È ·‰˘Ó·Ì›· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÔÚÂ› Ó· ¯ÔÚËÁË-
ıÔ‡Ó ÂÓ‰ÔÊÏÂ‚›ˆ˜ 20 cc ·fi ‰È¿Ï˘Ì· ‰ÂÍÙÚfi˙Ë˜ 35%,
ÁÏ˘Î·ÁfiÓË ÂÓ‰ÔÌ˘˚ÎÒ˜ ‹ ˘Ô‰ÔÚ›ˆ˜ ÛÂ ‰fiÛË 1 mg. E›-
ÛË˜ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÁÏ˘Î·ÁfiÓË˜ ÌÔÚÂ› Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ‰È·ÚÚÈ-
ÓÈÎ¿ ÌÂ ÂÈ‰ÈÎ‹˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÙÂ¯Ó›·˜ ÛÎÂ‡·ÛÌ·. ™Â ·ÛıÂÓÂ›˜
ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ·Ú·ÙÂÙ·Ì¤ÓË Î·È ÛÔ‚·Ú‹ ˘ÔÁÏ˘-
Î·ÈÌ›· Î·È ‰ÂÓ Û˘Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È, ·Ú¿ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙË˜ ÁÏ˘Îfi-
˙Ë˜ ÛÙÔ Ï¿ÛÌ·, ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÂÓ‰ÔÊÏÂ‚›ˆ˜ ‰ÂÍ·ÌÂı·˙fiÓË
Î·È Ì·ÓÈÙfiÏË, ÂÂÈ‰‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÔÊÂ›-
ÏÂÙ·È ÛÂ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi Ô›‰ËÌ·. ™Â ÛÔ‚·Ú‹ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›· ·-
fi ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌÈÎ¿ ‰ÈÛÎ›· ··ÈÙÂ›Ù·È, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿Ù·Í‹
ÙË˜, Û˘ÓÂ¯‹˜ ÛÙ¿Á‰ËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÁÏ˘Îfi˙Ë˜ ÁÈ· ¤Ó· 24ˆÚÔ
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ÛÂ ÓÔÛÔ-
ÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· ‰‡Ô ËÌ¤ÚÂ˜, ‰ÈfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙË˜ ˘-
ÔÙÚÔ‹˜, ÏfiÁˆ ÙË˜ ·Ú·ÙÂÙ·Ì¤ÓË˜ ‰Ú¿ÛË˜ ÙˆÓ ÛÔ˘Ï-
ÊÔÓ˘ÏÔ˘ÚÈÒÓ.52 ™ÙËÓ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›· ·fi ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌÈÎ¿
Ê¿ÚÌ·Î·, ·Ó ¯ÔÚËÁËıÂ› ÁÏ˘Î·ÁfiÓË, ‰ÂÓ ‰Ú· È‰È·›ÙÂÚ·.

H ÚfiÏË„Ë ÙË˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ Î·-
Ù¿ÏÏËÏË ÂÓËÌ¤ÚˆÛË-ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ
Û˘ÁÁÂÓÒÓ ÙÔ˘. MÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›· Ú¤ÂÈ Ô ·-
ÛıÂÓ‹˜ Ó· ÛÎÂÊÙÂ› ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ·ÈÙ›· ÙË˜. AÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ
·ÈÙ›·, Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÈˆıÂ› Ë ‰fiÛË ÙË˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ Ô˘ ÚÔ-
Î¿ÏÂÛÂ ÙËÓ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›· Î·Ù¿ 10-20%. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó·
ÏËÛÌÔÓÂ›Ù·È fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›· Ô ·ÛıÂÓ‹˜ Â›Ó·È
Â˘·›ÛıËÙÔ˜ ÛÙËÓ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·˘ÍËÌ¤ÓÂ˜ È-
ı·ÓfiÙËÙÂ˜ ÁÈ· Ó¤Ô ÂÂÈÛfi‰ÈÔ. E›ÛË˜ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ‚ ·ÔÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘Ì·-
ıËÙÈÎÔ‡ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÚÚfiËÛË
ÙË˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ ÌÂ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ·‰ÚÂÓÂÚÁÈÎÒÓ
Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÚÂÌfi‰ÈÛË ÙË˜ ÁÏ˘ÎÔÁÔÓfiÏ˘-
ÛË˜. OÈ ÂÎÏÂÎÙÈÎÔ› ‚ ·Ó·ÛÙÔÏÂ›˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÂ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‚·ı-
Ìfi ·˘Ùfi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÙÈÌÔ‡ÓÙ·È fi-
Ù·Ó Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË.53
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• Kαθυστέρηση ώρας λήψης γεύµατος

• Mειωµένη ποσότητα γεύµατος

• Παράληψη γεύµατος

• ∆ίαιτα αδυνατίσµατος

• Nευρογενής ανορεξία

• Aσυνήθιστη σωµατική κόπωση ή άθληση

• Λήψη οινοπνεύµατος ιδίως χωρίς φαγητό

• Aκατάλληλες δόσεις και τύπος ινσουλίνης

• Παθολογικός µηχανισµός αντιρρόπησης υπογλυκαι-
µίας

• Mειωµένη αντίληψη υπογλυκαιµίας

• Aλεπάλληλες υπογλυκαιµίες

• Πολύ αυστηροί στόχοι ρύθµισης του διαβήτη

• Eνδοκρινικές ανεπάρκειες (νόσος Addison, 
υποϋποφυσισµός, υποθυρεοειδισµός)

• ∆ιακοπή ή µείωση δόσης κορτικοστεροειδών 
φαρµάκων

• Tερµατισµός ή διακοπή κύησης χωρίς µείωση δόσε-
ων ινσουλίνης

• Θηλασµός

• Oρµονικές µεταβολές λόγω εµµήνου κύκλου

• Γαστροπάρεση, έµετος

• Σύνδροµο δυσαπορρόφησης

• Mειωµένη αντίληψη οδηγιών, λάθη ασθενούς στις 
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Ó·È ·ÎÚÈ‚‹, ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· ÙË˜ ‰È·›ÛÙˆÛË˜
ÙË˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ ˆ˜ ·ÈÙ›·˜ ı·Ó¿ÙÔ˘. ÕÔ„Ë ÙÔ˘ ÁÚ¿-
ÊÔÓÙÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ·fi ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›· Â›Ó·È Â-
Í·ÈÚÂÙÈÎ¿ Û¿ÓÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. T· Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ· Î·È
ÛÔ‚·Ú¿ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌÈÎ¿ ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙ· ‰È·‚ËÙÈÎ¿ ·È‰È¿,
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ™¢ Ù‡Ô˘ 1 ·fi Ù· ÚÒÙ· ¤ÙË ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜
(ÚÈÓ ·fi ÙÔ 5Ô ¤ÙÔ˜), ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂËÚÂ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â˘-
Ê˘˝· ÙÔ˘˜.45,46 H Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›· ÚÔÎ·ÏÂ› ÙÔ Â-
fiÌÂÓÔ Úˆ› ·›ÛıËÌ· ÎfiˆÛË˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÚÔÎ·ÏÂ› ÌÂ›-
ˆÛË ÙˆÓ ÓÔËÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ, ÂÔÌ¤Óˆ˜ ‰ÂÓ ·ÚÂÌÔ-
‰›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ï‹ Â›‰ÔÛË ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· ‹ ¿ÏÏÂ˜ ÓÂ˘-
Ì·ÙÈÎ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜.47 T· ÛÔ‚·Ú¿ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌÈÎ¿ ÂÂÈÛfi‰È·
ÈÛÙÂ‡ÂÙ·È fiÙÈ ÂÈ‰ÂÈÓÒÓÔ˘Ó ÙÈ˜ ¯ÚfiÓÈÂ˜ ÂÈÏÔÎ¤˜ ÙÔ˘
‰È·‚‹ÙË (.¯. ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂÈ‰Ô¿ıÂÈ·, ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·).48,49

MÂ fiÏ· fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi ÁÈ·Ù› Ë ˘ÔÁÏ˘-
Î·ÈÌ›· Â›Ó·È Ë ÂÈÏÔÎ‹ ÙË˜ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›·˜ Ô˘ ÊÔ-
‚Ô‡ÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÈ ·ÛıÂÓÂ›˜.50

TÂÏÂ˘Ù·›· ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË Ì·ÁÓËÙÈÎ‹˜ ÙÔÌÔÁÚ·Ê›·˜ ¤ÁÈ-
Ó·Ó ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ÂÁÎÂÊ·-
ÏÈÎ¤˜ ·ÓˆÌ·Ï›Â˜ ÚÔÛÔÌÔÈ¿˙Ô˘ÛÂ˜ ÌÂ ÚfiˆÚË Á‹Ú·ÓÛË
ÛÂ ¿ÙÔÌ· ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 Ì·ÎÚ¿˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. E›ÛË˜ ‚Ú¤-
ıËÎÂ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Û˘¯ÓÒÓ Î·È ˘ÔÙÚÔÈ·˙fiÓÙˆÓ
ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ ÌÂ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÊÏÔÈ˚Î‹˜ ·-
ÙÚÔÊ›·˜.51

Aντιµετώπιση της υπογλυκαιµίας

H ¯ÔÚ‹ÁËÛË 15-20 g ÁÏ˘Îfi˙Ë˜ ‹ ˙¿¯·ÚË˜ ·fi ÙÔ ÛÙfiÌ·
‰Ú· Ì¤Û· ÛÂ 10-15 ÏÂÙ¿ ÙË˜ ÒÚ·˜ Î·È ‰ÈÔÚıÒÓÂÈ ÙËÓ ˘-

ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·. H ¯ÔÚ‹ÁËÛË Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ‹ ¯˘ÌÔ‡ ÊÚÔ‡ÙˆÓ
‰ÈÔÚıÒÓÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›· ÈÔ ·ÚÁ¿ Î·È Î·Ù¿ ÌÈÎÚfiÙÂ-
ÚÔ ‚·ıÌfi ·’ fi,ÙÈ Ë ÁÏ˘Îfi˙Ë. ™Â ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ÛÔ‚·Ú‹ ˘Ô-
ÁÏ˘Î·ÈÌ›· Î·È ·‰˘Ó·Ì›· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÔÚÂ› Ó· ¯ÔÚËÁË-
ıÔ‡Ó ÂÓ‰ÔÊÏÂ‚›ˆ˜ 20 cc ·fi ‰È¿Ï˘Ì· ‰ÂÍÙÚfi˙Ë˜ 35%,
ÁÏ˘Î·ÁfiÓË ÂÓ‰ÔÌ˘˚ÎÒ˜ ‹ ˘Ô‰ÔÚ›ˆ˜ ÛÂ ‰fiÛË 1 mg. E›-
ÛË˜ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÁÏ˘Î·ÁfiÓË˜ ÌÔÚÂ› Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ‰È·ÚÚÈ-
ÓÈÎ¿ ÌÂ ÂÈ‰ÈÎ‹˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÙÂ¯Ó›·˜ ÛÎÂ‡·ÛÌ·. ™Â ·ÛıÂÓÂ›˜
ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ·Ú·ÙÂÙ·Ì¤ÓË Î·È ÛÔ‚·Ú‹ ˘ÔÁÏ˘-
Î·ÈÌ›· Î·È ‰ÂÓ Û˘Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È, ·Ú¿ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙË˜ ÁÏ˘Îfi-
˙Ë˜ ÛÙÔ Ï¿ÛÌ·, ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÂÓ‰ÔÊÏÂ‚›ˆ˜ ‰ÂÍ·ÌÂı·˙fiÓË
Î·È Ì·ÓÈÙfiÏË, ÂÂÈ‰‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÔÊÂ›-
ÏÂÙ·È ÛÂ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi Ô›‰ËÌ·. ™Â ÛÔ‚·Ú‹ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›· ·-
fi ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌÈÎ¿ ‰ÈÛÎ›· ··ÈÙÂ›Ù·È, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿Ù·Í‹
ÙË˜, Û˘ÓÂ¯‹˜ ÛÙ¿Á‰ËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÁÏ˘Îfi˙Ë˜ ÁÈ· ¤Ó· 24ˆÚÔ
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ÛÂ ÓÔÛÔ-
ÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· ‰‡Ô ËÌ¤ÚÂ˜, ‰ÈfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙË˜ ˘-
ÔÙÚÔ‹˜, ÏfiÁˆ ÙË˜ ·Ú·ÙÂÙ·Ì¤ÓË˜ ‰Ú¿ÛË˜ ÙˆÓ ÛÔ˘Ï-
ÊÔÓ˘ÏÔ˘ÚÈÒÓ.52 ™ÙËÓ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›· ·fi ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌÈÎ¿
Ê¿ÚÌ·Î·, ·Ó ¯ÔÚËÁËıÂ› ÁÏ˘Î·ÁfiÓË, ‰ÂÓ ‰Ú· È‰È·›ÙÂÚ·.

H ÚfiÏË„Ë ÙË˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ Î·-
Ù¿ÏÏËÏË ÂÓËÌ¤ÚˆÛË-ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ
Û˘ÁÁÂÓÒÓ ÙÔ˘. MÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›· Ú¤ÂÈ Ô ·-
ÛıÂÓ‹˜ Ó· ÛÎÂÊÙÂ› ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ·ÈÙ›· ÙË˜. AÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ
·ÈÙ›·, Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÈˆıÂ› Ë ‰fiÛË ÙË˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ Ô˘ ÚÔ-
Î¿ÏÂÛÂ ÙËÓ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›· Î·Ù¿ 10-20%. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó·
ÏËÛÌÔÓÂ›Ù·È fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›· Ô ·ÛıÂÓ‹˜ Â›Ó·È
Â˘·›ÛıËÙÔ˜ ÛÙËÓ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·˘ÍËÌ¤ÓÂ˜ È-
ı·ÓfiÙËÙÂ˜ ÁÈ· Ó¤Ô ÂÂÈÛfi‰ÈÔ. E›ÛË˜ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ‚ ·ÔÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘Ì·-
ıËÙÈÎÔ‡ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÚÚfiËÛË
ÙË˜ ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ ÌÂ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ·‰ÚÂÓÂÚÁÈÎÒÓ
Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÚÂÌfi‰ÈÛË ÙË˜ ÁÏ˘ÎÔÁÔÓfiÏ˘-
ÛË˜. OÈ ÂÎÏÂÎÙÈÎÔ› ‚ ·Ó·ÛÙÔÏÂ›˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÂ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‚·ı-
Ìfi ·˘Ùfi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÙÈÌÔ‡ÓÙ·È fi-
Ù·Ó Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË.53
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• Kαθυστέρηση ώρας λήψης γεύµατος

• Mειωµένη ποσότητα γεύµατος

• Παράληψη γεύµατος

• ∆ίαιτα αδυνατίσµατος

• Nευρογενής ανορεξία

• Aσυνήθιστη σωµατική κόπωση ή άθληση

• Λήψη οινοπνεύµατος ιδίως χωρίς φαγητό

• Aκατάλληλες δόσεις και τύπος ινσουλίνης

• Παθολογικός µηχανισµός αντιρρόπησης υπογλυκαι-
µίας

• Mειωµένη αντίληψη υπογλυκαιµίας

• Aλεπάλληλες υπογλυκαιµίες

• Πολύ αυστηροί στόχοι ρύθµισης του διαβήτη

• Eνδοκρινικές ανεπάρκειες (νόσος Addison, 
υποϋποφυσισµός, υποθυρεοειδισµός)

• ∆ιακοπή ή µείωση δόσης κορτικοστεροειδών 
φαρµάκων

• Tερµατισµός ή διακοπή κύησης χωρίς µείωση δόσε-
ων ινσουλίνης

• Θηλασµός

• Oρµονικές µεταβολές λόγω εµµήνου κύκλου

• Γαστροπάρεση, έµετος

• Σύνδροµο δυσαπορρόφησης

• Mειωµένη αντίληψη οδηγιών, λάθη ασθενούς στις 
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δόσεις ινσουλίνης, το ωράριο και τη δίετα.
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οξέος (κετονοξέα) γίνεται από τα νευρικά κύτταρα, χω-
ρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία NAD. Είναι γνωστό 
ότι κατά την υπογλυκαιμία γίνεται κατανάλωση του NAD 
μέσω ενεργοποίησης της πολυ-πολυμεράσης 1 (PARP- 
1). Το NAD είναι απαραίτητο για τη χρησιμοποίηση της 
γλυκόζης μέσω της γλυκολυτικής οδού και γι’ αυτό τον 
λόγο η χορήγηση γλυκόζης δεν προλαμβάνει πάντα τις 
μόνιμες βλάβες των νευρικών κυττάρων ύστερα από 
σοβαρή και παρατεταμένη υπογλυκαιμία. 

Η παρατήρηση αυτή στα πειραματόζωα πιθανόν να 
έχει σημασία για τη διόρθωση της σοβαρής και παρα-
τεταμένης υπογλυκαιμίας στον άνθρωπο με τη συγχο-
ρήγηση γλυκόζης και πυρουβικού οξέος.69

Aντιμετώπιση της υπογλυκαιμίας

H χορήγηση 15-20 g γλυκόζης ή ζάχαρης από το στό-
μα δρα μέσα σε 10-15 λεπτά της ώρας και διορθώνει 
την υπογλυκαιμία. H χορήγηση γάλακτος ή χυμού 
φρούτων διορθώνει την υπογλυκαιμία πιο αργά και 
κατά μικρότερο βαθμό απ’ ό,τι η γλυκόζη. Σε ασθενείς 
με σοβαρή υπογλυκαιμία και αδυναμία συνεργασίας 
μπορεί να χορηγηθούν ενδοφλεβίως 20 cc από διάλυ-
μα δεξτρόζης 35%, γλυκαγόνη ενδομυϊκώς ή υποδο-
ρίως σε δόση 1 mg. Eπίσης η χορήγηση γλυκαγόνης 
μπορεί να γίνει και διαρρινικά με ειδικής φαρμακο-
τεχνίας σκεύασμα. Σε ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν 
παρατεταμένη και σοβαρή υπογλυκαιμία και δεν συ-
νέρχονται, παρά την άνοδο της γλυκόζης στο πλάσμα, 
χορηγείται ενδοφλεβίως δεξαμεθαζόνη και μανιτόλη, 
επειδή η κατάστασή τους μπορεί να οφείλεται σε εγκε-
φαλικό οίδημα. Σε σοβαρή υπογλυκαιμία από υπο-
γλυκαιμικά δισκία απαιτείται, μετά την ανάταξή της, 
συνεχής στάγδην χορήγηση γλυκόζης για ένα 24ωρο 
τουλάχιστον και παρακολούθηση του ασθενούς σε 
νοσοκομείο για δύο ημέρες, διότι υπάρχει η περίπτω-
ση της υποτροπής, λόγω της παρατεταμένης δράσης 
των σουλφονυλουριών.70 Στην υπογλυκαιμία από υπο-
γλυκαιμικά φάρμακα, η εφόσον χορηγηθεί γλυκαγόνη, 
δεν δρα ιδιαιτέρως.

H πρόληψη της υπογλυκαιμίας συνίσταται στην 
κατάλληλη ενημέρωση-εκπαίδευση του διαβητικού 
και των συγγενών του. Ύστερα από μία υπογλυκαιμία 
ο ασθενής πρέπει να σκεφτεί ποια ήταν η αιτία της. 
Aν δεν υπάρχει αιτία, πρέπει να μειωθεί η δόση της 
ινσουλίνης που προκάλεσε την υπογλυκαιμία κατά 10-
20%. Δεν πρέπει να λησμονείται ότι μετά την υπογλυ-
καιμία ο ασθενής είναι ευαίσθητος στην ινσουλίνη και 
υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες για νέο επεισόδιο. 
Eπίσης, ο γιατρός πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ότι 
οι β αποκλειστές του συμπαθητικού εμποδίζουν την 
αντίληψη και την αντιρρόπηση της υπογλυκαιμίας με 
την καταστολή των αδρενεργικών συμπτωμάτων και 
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8.1  
Xρονιες Διαβητικες επιπλοκες και 
ρΥθμιςη Διαβητη
τ. Διδάγγελος, Δ. καραμήτσος

H εισαγωγή της ινσουλίνης στη θεραπευτική αύξησε 
την επιβίωση των διαβητικών ασθενών, με αποτέλε-
σμα να αυξηθεί η συχνότητα των χρόνιων διαβητικών 
επιπλοκών. Aυτές εμφανίζονται σε όλες τις μορφές του 
ΣΔ, τύπου 1, και τύπου 2, MODY και δευτεροπαθούς 
ΣΔ, αλλά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από 
την έναρξη της νόσου μέχρι την εμφάνιση κάποιας 
επιπλοκής ποικίλλει. O ΣΔ τύπου 2 μπορεί να προϋ-
πάρχει αρκετά χρόνια της κλινικής εκδήλωσής του 
και γι’ αυτό μπορεί ταυτόχρονα με τη διάγνωση να 
έχουμε διαπίστωση επιπλοκών. H μεγαλύτερη ηλικία 
διάγνωσης των ασθενών με ΣΔ τύπου 2 σε σύγκριση 
με τους ασθενείς με ΣΔ τύπου 1 έχει ως συνέπεια να 
εμφανίζονται στους πρώτους, συχνότερα, υπέρταση 
και επιπλοκές από τα μεγάλα αγγεία, χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι οι λοιπές επιπλοκές είναι σπάνιες. Όμως, 
επειδή πολλοί ασθενείς πεθαίνουν λόγω ηλικίας ή μα-
κροαγγειοπάθειας, η συχνότητα των θανάτων, π.χ. από 
νεφροπάθεια, στον ΣΔ τύπου 2 είναι μικρότερη απ’ 
ό,τι στον ΣΔ τύπου 1. Oι χρόνιες διαβητικές επιπλοκές 
προκαλούν μεγάλη νοσηρότητα, αυξημένη θνητότητα 
και ποικίλου βαθμού αναπηρίες στους διαβητικούς 
ασθενείς.

eπιπλοκές ειδικές που απαντώνται μόνο στον ΣΔ 
είναι η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, η διαβητική 
νεφροπάθεια, η διαβητική νευροπάθεια και ορισμένες 
δερματικές εκδηλώσεις, οι οποίες θεωρούνται σε μεγά-
λο ή μικρότερο βαθμό επιπλοκές μικροαγγειοπάθειας. 

eπιπλοκές μη ειδικές, που εμφανίζονται ωστόσο σε 
αυξημένη συχνότητα, είναι η αθηρωμάτωση (μακρο-
αγγειοπάθεια*), διάφορες δερματοπάθειες και η ευαι-
σθησία στις λοιμώξεις. Η καλή ρύθμιση της γλυκαιμίας 
συμβάλλει στην πρόληψη των χρόνιων επιπλοκών 
του διαβήτη, όπως φάνηκε σε πολλές μελέτες. Στον 
πίνακα 1 φαίνονται οι βελτιώσεις της HbA1c και οι μει-

ώσεις του κινδύνου εμφάνισης επιπλοκών στις μελέτες 
DCCT, UKPDS, Kumamoto και STENO-2.

Στον σχήμα 1 φαίνεται η διακύμανση της HbA1c 
κατά τη διάρκεια των μελετών DCCT, UKPDS και 
Kumamoto.

 Παθογένεια επιπλοκών  
μικροαγγειοπάθειας
H βασική αιτία των διαβητικών επιπλοκών είναι οι 
μεταβολικές διαταραχές που χαρακτηρίζουν τον μη 
ρυθμιζόμενο διαβήτη. H ακριβής όμως παθογένεια 
των χρόνιων διαβητικών επιπλοκών είναι ακόμη αντι-
κείμενο έρευνας. Eίναι εύλογη η προσπάθεια να απο-
δοθούν σε έναν κοινό παθογενετικό μηχανισμό όλες οι 
χρόνιες επιπλοκές του ΣΔ. Η θεραπευτική παρέμβαση 
σε ένα κύριο και κομβικό σημείο του κοινού παθογε-
νετικού μηχανισμού θα παρείχε τη δυνατότητα ανα-
στολής της εμφάνισης των ειδικών επιπλοκών του ΣΔ. 
Μία τέτοια θεωρία έχει αναπτυχθεί από τον Brownlee1 
και είναι αυτή τoυ αυξημένου οξειδωτικού στρες που 
αναπτύσσεται στον ΣΔ και που δύναται να προκαλέ-
σει διαταραχή της λειτουργίας των μιτοχονδρίων του 
κυττάρου. Στη συνέχεια μπορεί να προκληθεί ρήξη 
της αλυσίδας του DNA (single strand breakage), με 
τελικό αποτέλεσμα την απόπτωση του κυττάρου. Ο 
μηχανισμός αυτός συνδέεται και με την ενεργοποίηση 
της πρωτεϊνικής κινάσης C στα αγγεία των σπειραμά-
των του νεφρού, στα τριχοειδή του οφθαλμού και στα 
αγγεία των νεύρων. H τάση για νεοαγγείωση, η μετα-
βολή της σύνθεσης του κολλαγόνου, των υποδοχέων 
των αυξητικών παραγόντων, της δραστικότητας των 
αντλιών ιόντων και της μεταβολής του ενδoκυττάριου 
pH είναι μερικές επιδράσεις της πρωτεϊνικής κινάσης 
C.2-4 Ωστόσο, η διαφορετική συχνότητα και η χρονική 
αλληλουχία με την οποία εμφανίζονται οι ειδικές χρό-
νιες επιπλοκές στους ασθενείς, δημιουργούν δυσκολία 
στην κοινή ερμηνεία (π.χ. η αμφιβληστροειδοπάθεια 
προσβάλλει σχεδόν όλους τους ασθενείς, ενώ η νε-
φροπάθεια περίπου το 40%).

Στις τρεις ειδικές επιπλοκές του ΣΔ κοινή παθογενε-
τική διαταραχή είναι η προσβολή των μικρών αγγείων 
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* Σωστότερος όρος είναι η αρτηριοπάθεια.
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(αρτηριδίων, τριχοειδών, φλεβιδίων) που ονομάζεται 
μικροαγγειοπάθεια. H μεταβολική διαταραχή της 
υπεργλυκαιμίας είναι η αρχική παθογενετική αιτία, η 
οποία ασκεί τις επιδράσεις της στους ιστούς, ιδίως σε 
εκείνους που στα κύτταρά τους, εισέρχεται η γλυκόζη 
χωρίς την ανάγκη της ινσουλίνης, οπότε σε συνθήκες 
υπεργλυκαιμίας δημιουργούνται μεγάλες πυκνότητες 
γλυκόζης και ενδοκυτταρίως. Tοπικές ιδιαιτερότητες 
στους διάφορους ιστούς, ανατομικές και λειτουργικές, 
π.χ. η ύπαρξη περικυττάρων ή η ικανότητα αυτορρύθ-
μισης της κυκλοφορίας, έχουν τη δική τους σημασία 
στην παθογένεια των επιπλοκών. 

Διάφοροι παράγοντες μπορούν να τροποποιήσουν 
τον κίνδυνο για την εμφάνιση επιπλοκών (γενετικοί, 
περιβαλλοντολογικοί, αρτηριακή υπέρταση κ.λπ.). 
Oπωσδήποτε, όμως, οι ειδικές χρόνιες επιπλοκές του 
ΣΔ είναι αδύνατον να συμβούν χωρίς τη μακρόχρονη 
επίδραση της υπεργλυκαιμίας. Oι χρόνιες διαβητικές 
επιπλοκές είναι αποτέλεσμα της χρόνιας υπεργλυκαι-
μίας και γι’ αυτό εκδηλώνονται ύστερα από αρκετά 

χρόνια μη ρυθμιζόμενου διαβήτη. H επίδραση της 
υπεργλυκαιμίας φαίνεται σε ορισμένους ιστούς με 
το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, ήδη από τα πρώτα δύο 
χρόνια διάρκειας του διαβήτη, αλλά οι κλινικές εκδη-
λώσεις των επιπλοκών απαιτούν αρκετά χρόνια που 
ποικίλλουν από ασθενή σε ασθενή, π.χ. από 5 έως και 
35 χρόνια διαβήτη. Η ταχύτητα εξέλιξης των επιπλο-
κών διαφέρει επίσης από άτομο σε άτομο και πιθανόν, 
να παίζουν ρόλο πολλοί παράγοντες που σχετίζονται 
με τον μεταβολισμό, αλλά και η υπέρταση ή άλλοι επί-
κτητοι παράγοντες, καθώς και το γενετικό υπόστρωμα. 

H διάρκεια του ΣΔ και η ποιότητα του διαβητικού 
ελέγχου είναι παράγοντες πρωταρχικής σημασίας για 
την εμφάνιση των επιπλοκών, αλλά και με ίδιο επίπεδο 
ρύθμισης παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στη 
συχνότητα και βαρύτητα των επιπλοκών. Yπολογίζεται 
ότι 25% των ασθενών δεν εμφανίζουν χρόνιες επιπλο-
κές παρά τα πολλά χρόνια του διαβήτη.5 Aυτή η παρα-
τήρηση δείχνει ότι εκτός από το επίπεδο της ρύθμισης 
του ΣΔ και τη διάρκειά του, άλλοι παράγοντες επίσης 

σχήμα 8.1.1 Επίπεδα HbA1c που επιτεύχθηκαν στη συμβατική ομάδα έναντι της εντατικής θεραπείας. η DCCT σε ΣΔ  
τύπου 1 και οι άλλες δύο σε ΣΔ τύπου 2.

πίνακας 8.1.1 η βελτίωση της έκβασης χρόνιων επιπλοκών του διαβήτη σύμφωνα με 
αποτελέσματα σημαντικών μελετών.

Όνομα μελέτης DCCT UKPDS KUMAMOTO STENO 2

Μείωση HbA1c 2% 0.9% 2% 0.5%

αμφιβληστρο-
ειδοπάθεια

63% 17-21% 69% 58%

Νεφροπάθεια 54% 24-33% 70% 61%

Νευροπάθεια αΝΣ 60% - - 63%

αγγειοπάθεια 41% 16% - 53%
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εμπλέκονται στην ευαισθησία ή στην αντοχή του ορ-
γανισμού στις επιδράσεις της υπεργλυκαιμίας. Eίναι 
πολύ πιθανή η ύπαρξη κληρονομικών ιδιοσυστασια-
κών παραγόντων, που κάνουν κάποιους ανθρώπους 
πιο επιρρεπείς σε επιπλοκές μικροαγγειοπάθειας και 
στον τομέα αυτό υπάρχουν σε εξέλιξη πολλές σχετικές 
έρευνες. Aναμφισβήτητος, όμως, είναι ο ρόλος της 
ρύθμισης του διαβήτη στην προστασία από τις επι-
πλοκές μικροαγγειοπάθειας. 

Ο ΣΔ τύπου 2 δίνει πολλές φορές την εντύπωση, 
λόγω της ηπιότητας της υπεργλυκαιμίας κατά την εμ-
φάνιση, ότι η άριστη ρύθμιση δεν απαιτεί επιτακτική 
προσπάθεια, επειδή πιθανολογείται ότι είναι εύκολο 
να επιτευχθεί. Η προϋπάρχουσα μεταβολική ρύθμι-
ση φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο (μεταβολική 
μνήμη) στην εμφάνιση και στην εξέλιξη των ειδικών 
επιπλοκών του ΣΔ , καθ΄όσον, όπως ήδη αναφέρθηκε, 
δεν είναι γνωστός ο ακριβής χρόνος εμφάνισης της 
υπεργλυκαιμίας στον ΣΔ τύπου 2 και πιθανόν ήδη 
κατά την πρώτη επίσκεψη του ασθενούς να υπάρχουν 
επιπλοκές. Συνεπώς, στους ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 
πρέπει να επιδιώκεται με κάθε μέσο ο άριστος μεταβο-
λικός έλεγχος ευθύς εξαρχής, ούτως ώστε να μην πα-

ρέλθει επιπλέον σημαντικός χρόνος με πτωχή ρύθμιση 
η οποία θα συμβάλει στη δημιουργία των επιπλοκών. 
Η ύπαρξη της μεταβολικής μνήμης παρατηρήθηκε 
στην μελέτη DCCT/EDIC, καθώς 4 χρόνια μετά το πέ-
ρας της DCCT, οι δύο ομάδες της εντατικής και της 
συμβατικής θεραπείας συνέκλιναν ως προς τη μετα-
βολική ρύθμιση (HbA1c 7,9% έναντι 8,2%, αντίστοιχα). 
Ωστόσο, στην ομάδα της εντατικής θεραπείας ο περαι-
τέρω κίνδυνος ανάπτυξης αμφιβληστροειδοπάθειας 
και νεφροπάθειας ήταν σημαντικά μικρότερος στα 
επόμενα 4 χρόνια παρακολούθησης (σχήμα 8.1.2.).6 

Iδιαίτερα απασχόλησε τη διαβητολογική έρευνα η 
πρόληψη των χρόνιων επιπλοκών του ΣΔ και το αν 
υπάρχει συγκεκριμένο όριο ρύθμισης που να εμποδί-
ζει την εμφάνιση των επιπλοκών.

Σε εργασία του ο Krolewski 7 υποστήριξε ότι υπάρ-
χει ένα γλυκαιμικό όριο, με κριτήριο την HBA1c <8%, 
κάτω από το οποίο τα διαβητικά άτομα προστατεύ-
ονται σε μεγάλο βαθμό από την εμφάνιση μικροαγ-
γειοπάθειας και περαιτέρω μείωση της HBA1c δεν 
έχει επίδραση άξια λόγου στη συχνότητα των επιπλο-
κών. Aντίθετα ήταν τα πορίσματα της μελέτης DCCT 
(Diabetes Control Complication Trial), σύμφωνα με τα 
οποία όσο χαμηλότερη είναι η HBA1c τόσο μικρότερη 
είναι η συχνότητα εμφάνισης μικροαγγειοπάθειας8 
(σχήμα 8.1.3) . Φαίνεται ότι η σχέση της HBA1c με τη 
συχνότητα της αμφιβληστροειδοπάθειας είναι συνε-
χής μη γραμμική.9 

Το όριο αυτό φαίνεται να καθορίζεται στις τιμές 
HBA1c <7% σύμφωνα και με την μελέτη KUMAMOTO, 
στην οποία παρακολουθήθηκαν ασθενείς με ΣΔ τύπου 
2 για 8 χρόνια (σχήμα 8.1.4). 10 

Eίτε ισχύει η πρώτη είτε η δεύτερη άποψη, δεδομέ-
νου ότι οι περισσότεροι ασθενείς έχουν HBA1c >8%, 
είναι φανερό ότι πρέπει να αυξηθεί η προσπάθεια για 
καλύτερη ρύθμιση και αυτό είναι κάτι που αφορά όχι 
μόνο τους ασθενείς και το επίπεδο εκπαίδευσής τους, 
αλλά και τους γιατρούς και την έρευνα για πιο αποτε-
λεσματικούς και ασφαλείς τρόπους θεραπείας.

Aνάλογη παρατήρηση υπάρχει για συσχέτιση της 
ρύθμισης του διαβήτη με τη συχνότητα μακροαγγειο-
πάθειας.10

H εμφάνιση των χρόνιων διαβητικών επιπλοκών αυ-
ξάνει πολύ την οικονομική επιβάρυνση των ασθενών 
και προκαλεί ανυπολόγιστο κοινωνικό κόστος11 (πίνα-
κας 8.1.2).

πίνακας 8.1.2 Kίνδυνος εμφάνισης διαφόρων παθολο-
γικών καταστάσεων στους διαβητικούς σε σχέση με τον 
γενικό πληθυσμό.

Tύφλωση 20 πλάσιος
Nεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου 25 πλάσιος
Aκρωτηριασμοί κάτω άκρων 40 πλάσιος

σχήμα 8.1.2 Διατήρηση καλύτερης ρύθμισης μετά την 
περίοδο εντατικής παρακολούθησης και ο ρόλος τη 
μεταβολικής μνήμης.

σχήμα 8.1.3  DCCT: Συσχέτιση HbA1c με τον κίνδυνο 
μικροαγγειακών επιπλοκών.

Από Skyler. Endocrinol Metab Clin 1996;25:243-254
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Tα ευρήματα της μελέτης DCCT8 πιθανολογήθηκε 
ότι έχουν εφαρμογή κατ’ επέκταση και στον ΣΔ τύπου 
2.12 H μελέτη UKPDS (United Kingdom Prospective 
Diabetes Study), συνηγορεί υπέρ της μεγάλης σημα-
σίας της ρύθμισης του ΣΔ τύπου 2 στην πρόληψη των 
επιπλοκών του, αλλά επιπλέον τονίζει τη σημασία που 
έχει η παράλληλη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, σε 
περίπτωση που συνυπάρχει υπέρταση.13,14

 Σήμερα υπάρχουν πολλές και ισχυρές ενδείξεις για 
το ότι: 

α) H βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου μειώνει τον 
κίνδυνο για αμφιβληστροειδοπάθεια, νεφροπάθεια και 
νευροπάθεια.8,14

β) Η αθηροθρόμβωση στους διαβητικούς ασθενείς, 
όπως προκύπτει από πολλές μελέτες, είναι πρωιμότερη, 
συχνότερη, περισσότερο εκτεταμένη και με χειρότερη 
πρόγνωση. Αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου και η μεί-
ωση της καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνητότητας 
των ασθενών αυτών αποτελεί μία από τις σύγχρονες 
ιατρικές ερευνητικές προκλήσεις. Oι μέχρι πρότινος 
ενδείξεις για ανάλογη προστασία από τα καρδιαγγεικά 
προβλήματα δεν ήταν στατιστικά ισχυρές και υπήρχαν 
αρκετές διαφωνίες για το άν και κατά πόσο η άριστη 
ρύθμιση του ΣΔ συμβάλλει στη μείωση του σχετικού 
κινδύνου.8,14. Πρόσφατα, όμως, δημοσιεύθηκε η συνέ-
χεια της DCCT, η μελέτη DCCT/EDIC, η οποία συνέδεσε 
για πρώτη φορά τον καλό γλυκαιμικό έλεγχο με τη στα-
τιστικά σημαντική ελάττωση της συχνότητας των επι-
πλοκών λόγω αρτηριοπάθειας. Αναπαριστάται, πιθα-
νότατα, και κατά τον πλέον πειστικό τρόπο το καθαρό 
αποτέλεσμα του καλού γλυκαιμικού ελέγχου στην πρό-
ληψη εμφάνισης μακροαγγειοπάθειας, δεδομένου ότι 
στην DCCT μελέτη συμμετείχαν ασθενείς με ΣΔ τύπου 
1, νέοι στην ηλικία, με μικρή σχετικά διάρκεια ΣΔ κατά 
την έναρξη της μελέτης και κατά το πλείστον ελεύθεροι 
άλλων παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου.15

 Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια δημοσιεύθηκαν αρκε-
τές μελέτες με την επίδραση του ελέγχου της Αρτηρια-
κής Υπέρτασης (ΑΥ) και της υπερλιπιδαιμίας σε διαβη-
τικούς ασθενείς. Ήδη, έχει αναφερθεί το αποτέλεσμα 
του καλού ελέγχου της ΑΠ στην μελέτη UKPDS. Άλλη 
σημαντική μελέτη, στην οποία παρατηρήθηκε σημα-
ντική μείωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων με τη 
ρύθμιση της ΑΥ, ήταν η μελέτη HOPE (Heart Outcomes 
Prevention Evaluation).16

 Επίσης, σημαντικές μελέτες έχουν δημοσιευθεί τα 
τελευταία χρόνια με τη φαρμακευτική αντιμετώπιση 
της δυσλιπιδαιμίας των ασθενών με ΣΔ και την επί-
δρασή της στην καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνη-
τότητα. Για παράδειγμα, αναφέρονται οι μελέτες Heart 
Protection Study (HPS), Collaborative Atorvastatin 
Diabetes Study (CARDS) και GREek Atorvastatin and 

CHD Evaluation Study (GREACE).17- 19 Η τελευταία ανα-
φερόταν σε ελληνικό διαβητικό πληθυσμό που αποτε-
λούσε υποομάδα παρακολούθησης στη μελέτη. Στις 
προαναφερθείσες μελέτες παρατηρήθηκε σημαντική 
μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών επει-
σοδίων στους ασθενείς με ΣΔ. 

 Επιπροσθέτως, δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα 
της μελέτης STENO-2, στην οποία παρατηρήθηκε 
μείωση, αφενός του σχετικού κινδύνου εμφάνισης 
μικροαγγειπαθητικών επιπλοκών κατά 50% ύστερα 
από 4 χρόνια παρακολούθησης, αφετέρου του κινδύ-
νου εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων κατά 50% 
ύστερα από 8 χρόνια παρακολούθησης. Στην ανωτέ-
ρω μελέτη πραγματοποιήθηκε προσπάθεια για πο-
λυπαραγοντική θεραπευτική αντιμετώπιση (άριστος 
έλεγχος υπεργλυκαιμίας, ΑΥ, υπερλιπιδαιμίας, διακοπή 
του καπνίσματος, μείωση του σωματικού βάρους, σω-
στή διατροφή και άσκηση). 20

 Στις ανωτέρω μελέτες, οι ευεργετικές επιδράσεις 
στα καρδιαγγειακά επεισόδια σε ασθενείς με ΣΔ του 
άριστου ελέγχου της ΑΥ και της υπερλιπιδαιμίας εμ-
φανίστηκαν ύστερα από 4-5 χρόνια παρακολούθη-
σης. Στις μελέτες DCCT/EDIC και STENO-2, ωστόσο, 
τα ευεργετικά αποτελέσματα του καλού γλυκαιμικού 
ελέγχου εμφανίστηκαν ύστερα από 17 και 8 χρόνια, 
αντιστοίχως. Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει ότι η 
άριστη ρύθμιση του ΣΔ είναι δύσκολο να επιτευχθεί 
και να διατηρηθεί σε βάθος χρόνου. Πιθανόν, επίσης, 
σημαντικό ρόλο να παίζει και το ότι η θεραπευτική 
αντιμετώπιση του ΣΔ γίνεται δυσκολότερα αποδεκτή 
από τον ασθενή, καθώς από κάποιο σημείο και μετά 
στη διάρκεια του ΣΔ (δευτεροπαθής αστοχία δισκίων), 
απαιτείται η χορήγηση ινσουλίνης με τη μορφή ενέσε-
ων, ενώ για τις άλλες δύο θεραπείες απαιτείται η αύξη-
ση της δόσης ή και του αριθμού των δισκίων. 

γ) O κίνδυνος υπογλυκαιμίας στους ασθενείς με ΣΔ 
τύπου 2 είναι μικρότερος σε σχέση με τον ΣΔ τύπου 
1 και η αύξηση του βάρους με την καλύτερη ρύθμιση 
είναι μέτρια, αν ο ασθενής έχει συχνή παρακολούθηση 
και σωστή εκπαίδευση σε θέματα διατροφής. 

δ) Oι περισσότεροι ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 θα ωφε-
ληθούν από τη διατήρηση χαμηλότερης HBA1c (< 7%) 
απ’ ό,τι προγενέστερα.

ε) H ινσουλίνη, οι σουλφονυλουρίες και η μετφορ-
μίνη συμβάλλουν στην πρόληψη των χρόνιων διαβη-
τικών επιπλοκών, δεν έχουν αυξητική επίδραση στη 
συχνότητα της μακροαγγειοπάθειας και ενδεχομένως 
τη μειώνουν. 14, 15

H γενίκευση του κατ’ οίκον αυτοελέγχου της γλυκό-
ζης στο αίμα, με τις μικρές συσκευές, έχει συμβάλει 
στη βελτίωση της ρύθμισης του διαβήτη και έγινε από 
τους ασθενείς καλύτερα κατανοητό ότι η προσπάθεια 
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για τη ρύθμιση του διαβήτη πρέπει να είναι καθημερι-
νή και για 24 ώρες το 24ωρο.21

H κύρια παθολογοανατομική βλάβη των μικρο-
αγγειακών επιπλοκών είναι η πάχυνση της βασικής 
μεμβράνης των τριχοειδών, των φλεβιδίων και των αρ-
τηριδίων. Oι λειτουργικές διαταραχές που ακολουθούν 
είναι η αυξημένη διαπερατότητα των τριχοειδών, η 
αυξημένη ροή αίματος και το αυξημένο ιξώδες αυτού, 
καθώς και η διαταραγμένη αιμοπεταλιακή λειτουργία. 
Oι αλλοιώσεις αυτές εμφανίζονται σχετικά νωρίς στην 
πορεία του ΣΔ και προηγούνται των κλινικών εκδηλώ-
σεων των επιπλοκών από τους οφθαλμούς και τους 
νεφρούς.

Oι κυριότερες βιοχημικές-δομικές διαταραχές που 
παρατηρούνται στη βασική μεμβράνη είναι οι παρα-
κάτω:22-24 

• Aύξηση του κολλαγόνου τύπου IV και της γλυκοζυ-
λίωσής του.

• Eλάττωση της θειϊκής ηπαράνης.
• Eλάττωση του σιαλικού οξέος.
• Aύξηση των ομάδων υδροξυλυσίνης.
• Eλάττωση της λυσίνης.
• Aύξηση της φιμπρονεκτίνης και της λαμινίνης.
• Aύξηση της σύνδεσης πρωτεϊνών του πλάσματος 

(IgG, λευκωματίνη, IgM, C3).
 Οι πιθανολογούμενοι παθογενετικοί μηχανισμοί της 

μικροαγγειοπάθειας είναι δυνατόν να ταξινομηθούν 
σε τρείς κατηγορίες:

1. Οι σχετιζόμενοι με την υπεργλυκαιμία (άμεση 
τοξικότητα της γλυκόζης), όπως το οξειδωτικό στρες, 
αύξηση πρωτεϊνικής κινάσης Cβ (PKCβ), διαταραχές 
στον μεταβολισμό των πολυολών (συσσώρευση σορ-
βιτόλης) και η γλυκοζυλίωση των πρωτεϊνών (του πλά-
σματος και των κυτταρικών μεμβρανών).

σχήμα 8.1.4 Kumamoto Study: 8 έτη παρακολούθησης.

2. Οι αγγειακοί μηχανισμοί, όπως διαταραχές ενδο-
θηλίου και υποστηρικτικών κυττάρων (τα περικύτταρα 
του αμφιβληστροειδούς και τα κύτταρα του μεσαγ-
γείου στο σπείραμα), η υπερδιήθηση και η αυξημένη 
ενδοσπειραματική πίεση στον νεφρό.

3. Άλλοι μηχανισμοί, όπως διαταραχές αιμοπεταλίων, 
αυξητικοί παράγοντες, γενετικές επιδράσεις κ.λπ. Mε-
ρικοί από τους μηχανισμούς αυτούς ενοχοποιούνται 
για μία επιπλοκή ή για ένα συγκεκριμένο στάδιο της 
επιπλοκής αυτής. 

Παρακάτω θα περιγραφούν ξεχωριστά οι χρόνιες 
επιπλοκές του διαβήτη και θα παρουσιαστεί αναλυτικά 
η παθογένεια κάθε επιπλοκής. H ποικιλομορφία των 
εκδηλώσεων του ΣΔ και των επιπλοκών του τον καθι-
στά ένα νόσημα με πλούσια σημειολογία, προσβολή 
πολλών συστημάτων του οργανισμού, εμπλοκή πολ-
λών ιατρικών ειδικοτήτων και ως εκ τούτου έχει μεγά-
λο ερευνητικό και θεραπευτικό ενδιαφέρον.
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H ρύθμιση του διαβήτη είναι ο καλύτερος τρόπος 
για να προληφθεί η εμφάνιση των χρόνιων ειδικών 
επιπλοκών, αλλά σημαντικό ρόλο παίζει και ο έλεγχος 
της αρτηριακής υπέρτασης, ειδικά για τη νεφροπάθεια 
και σε μικρότερο βαθμό για την αμφιβληστροειδοπά-
θεια.

O μακροχρόνιος διαβήτης προσβάλλει συχνά τους 
οφθαλμούς και, σε σημαντικό ποσοστό, μπορεί να 
οδηγήσει σε τύφλωση, λόγω της προκαλούμενης αμ-
φιβληστροειδοπάθειας. O διαβήτης είναι το πρώτο σε 
συχνότητα αίτιο τύφλωσης στις προηγμένες χώρες σε 
άτομα ηλικίας 20-74 ετών3,4 και συνολικά αποτελεί το 
17% των διαφόρων αιτίων τύφλωσης. Ποσοστό 7% 
των περιπτώσεων τύφλωσης στη M. Bρετανία οφει-
λόταν στον ΣΔ, σύμφωνα με στοιχεία της δεκαετίας 
του 1960 που αφορούν όμως ασθενείς εξειδικευμένου 
τμήματος (King’s College Hospital) στην παρακολού-
θηση διαβητικών.5

Σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 ειδικότερα, το ποσοστό 
τύφλωσης από διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια 
έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια σημαντικά, με την 
πρόοδο που επιτεύχθηκε στη ρύθμιση του διαβήτη 
και στην έγκαιρη εφαρμογή της φωτοπηξίας με Laser. 
Eξακολουθεί όμως η τύφλωση να είναι 25 φορές συ-
χνότερη στους διαβητικούς απ’ ό,τι στον υπόλοιπο 
πληθυσμό.6

Bυθοσκόπηση διαβητικού βυθού

Mε την οφθαλμοσκοπική εξέταση του διαβητικού, που 
πρέπει να γίνεται με πλήρως διεσταλμένες κόρες, μπο-
ρεί να διαπιστωθούν τα παρακάτω ευρήματα διαβητι-
κής αμφιβληστροειδοπάθειας:

• Mικροανευρύσματα
• Mικρές αιμορραγίες
• Mεγαλύτερες φλογοειδείς αιμορραγίες
• Mεγάλες αιμορραγίες προαμφιβληστροειδικές
• Bαμβακόμορφα (μαλακά) εξιδρώματα
• Σκληρά (κηρώδη) εξιδρώματα
• Aνωμαλίες φλεβών (ελικοειδής πορεία, αλαντοει-

δής εμφάνιση) 
• Ενδοαμφιβληστροειδικές μικροαγγειακές ανωμαλί-

ες (συχνά αναφέρονται ως IRMA)
• Nεόπλαστα τριχοειδή αγγεία
• Iνώδης ιστός
• Eνδοϋαλοειδική αιμορραγία
• Aποκόλληση αμφιβληστροειδούς
Tα μικροανευρύσματα είναι πρώιμα και χαρακτη-

ριστικά ευρήματα της διαβητικής αμφιβληστροειδο-
πάθειας. Mοιάζουν με στικτές αιμορραγίες, από τις 
οποίες όμως διακρίνονται από το πιο φωτεινό τους 
χρώμα. Δημιουργούνται στα βαθύτερα στρώματα 
του τριχοειδικού πλέγματος, προς τη φλεβική μοίρα 

8.2  
Oφθαλμικες επιπλοκες

 8.2.1 Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια 
ν. γεωργιάδης, ς. λάκε, Δ. καραμήτσος

Με τον όρο μικροαγγειοπάθεια εννοούμε την προσβο-
λή των τριχοειδών, των αρτηριδίων και των φλεβιδίων 
των διαβητικών ατόμων. Θεωρητικά, κάθε περιοχή του 
οργανισμού προσβάλλεται από μικροαγγειοπάθεια, 
αλλά τα μικρά αγγεία του νεφρού και του οφθαλμού 
είναι τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ορισμένοι 
ιστοί, όπως τα σπειράματα, ο αμφιβληστροειδής και 
τα νεύρα, είναι πλούσιοι σε αναγωγάση της αλδόζης. 
Σε συνθήκες υπεργλυκαιμίας ο μεταβολισμός της γλυ-
κόζης εκτρέπεται ενδοκυτταρίως σε παραγωγή σορβι-
τόλης, η οποία ενδέχεται να ενέχεται στην παθογένεια 
της αμφιβληστροειδοπάθειας. Eπίσης, ένα χαρακτηρι-
στικό των ιστών που είναι ευπαθείς στη μικροαγγειο-
πάθεια είναι η είσοδος της γλυκόζης στα κύτταρά τους 
χωρίς την ανάγκη της ινσουλίνης. Η αυξημένη γλυκόζη 
προκαλεί γλυκοζυλίωση πρωτεϊνών και παραγωγή 
τελικών προϊόντων γλυκοζυλίωσης (ΑGEs). Επιπροσθέ-
τως, αιμορρεολογικοί παράγοντες οδηγούν σε διατα-
ραχές της μικροκυκλοφορίας και, τελικά, σε ισχαιμία. 

Η μικροαγγειοπάθεια στον οφθαλμό προκαλεί τη 
διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και στον νεφρό τη 
διαβητική σπειραματοσκλήρυνση. Για τη διαβητική 
νευροπάθεια τα πράγματα είναι κάπως περίπλοκα, για-
τί άλλοτε ευθύνεται γι’ αυτήν η μικροαγγειοπάθεια και 
άλλοτε όχι. 

Σήμερα όλοι παραδέχονται ότι η μικροαγγειοπάθεια 
είναι συνέπεια των μεταβολικών διαταραχών του σακ-
χαρώδη διαβήτη. Ωστόσο ο Siperstein1 περιέγραψε το 
1968 ότι προδιαβητικά άτομα, δηλαδή άτομα που δεν 
είχαν εμφανίσει ακόμη διαβήτη, είχαν παχύτερη βα-
σική μεμβράνη στα τριχοειδή μυών που εξετάζονταν 
στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο ύστερα από βιοψία. Θε-
ωρήθηκε τότε ότι η μικροαγγειοπάθεια κληρονομείται 
παράλληλα με τη μεταβολική διαταραχή. Η άποψη 
αυτή ύστερα από τρία χρόνια αντικρούστηκε από τον 
Williamson,2 καθώς και από άλλους ερευνητές. Σήμε-
ρα είναι γενικά παραδεκτό ότι η μικροαγγειοπάθεια 
είναι συνέπεια του διαβήτη, όμως κάποιοι ασθενείς 
παθαίνουν πιο εύκολα επιπλοκές από άλλους, ενώ 
έχουν συγκρίσιμη ρύθμιση, γεγονός που υποδηλώνει 
πιθανώς μεγαλύτερη ευαισθησία, λόγω κάποιου γε-
νετικού μειονεκτήματος. H μικροαγγειοπάθεια, ενώ 
ευθύνεται για την εμφάνιση αμφιβληστροειδοπάθειας, 
νεφροπάθειας και μορφών νευροπάθειας, δεν είναι 
υπεύθυνη για τις εκδηλώσεις ισχαιμίας στα κάτω άκρα 
όπως, από παρανόηση, συχνά αναφέρεται σε ιατρικές 
συζητήσεις.
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των τριχοειδών. Oυσιαστικά πρόκειται για σακκοειδή 
μικροανευρύσματα των φλεβιδίων. Tα τριχοειδή αυτά 
εμφανίζουν και υπερπλασία των ενδοθηλιακών κυτ-
τάρων, η οποία προκαλεί σχετική ισχαιμία σε περιοχές 
του αμφιβληστροειδούς. Tα μικροανευρύσματα συ-
νήθως βρίσκονται στην περιοχή της ωχράς κηλίδας, 
αλλά και οπουδήποτε στον βυθό (εικόνα 8.2.1.1). Στη 
φλουοροαγγειογραφία φαίνονται ως υπερφθορίζοντα 
λευκωπά στίγματα και συνήθως εμφανίζουν διαρροή 
της χρωστικής (εικόνα 8.2.1.2).7

Oι αιμορραγίες εδράζονται συνήθως στο βάθος 
του αμφιβληστροειδούς, έχουν σχήμα στρογγυλό και 
μέγεθος ποικίλο. Oι μικρές αιμορραγίες συγχέονται 
με τα μικροανευρύσματα. Eντοπίζονται συχνά στην 
περιοχή της ωχράς κηλίδας, μεταξύ των άνω και κάτω 
κροταφικών αγγείων του βυθού (εικόνα 8.2.1.3). Oι 
αιμορραγίες, όταν είναι πολυάριθμες στην περιοχή της 
ωχράς κηλίδας, προκαλούν οίδημα του αμφιβληστρο-
ειδούς (ωχροπάθεια) και μείωση της όρασης. Iδιαίτερα 
επηρεάζεται η κεντρική όραση. Oι αιμορραγίες συνή-
θως απορροφούνται αυτόματα και η οφθαλμοσκοπική 
εικόνα μεταβάλλεται. Mετά την απορρόφηση των αι-
μορραγιών παραμένουν λευκωπές κηλίδες. Aν οι αι-
μορραγίες γίνονται επιπολής στον αμφιβληστροειδή, 
εμφανίζονται υπό μορφήν φλόγας (φλογοειδείς αιμορ-
ραγίες). Oι φλογοειδείς αιμορραγίες είναι πιο συχνές, 
όταν συνυπάρχει υπέρταση. Στη φλουροαγγειογραφία 
εμφανίζονται ως μαύρες κηλίδες, γιατί καλύπτουν τον 
χοριοειδικό φθορισμό7 (εικόνα 8.2.1.2).

Tα εξιδρώματα του διαβητικού βυθού διακρίνονται 
σε μαλακά ή βαμβακόμορφα και σε σκληρά ή κηρώδη.

Tα μαλακά ή βαμβακόμορφα εξιδρώματα είναι λευ-
κωπά, ευμεγέθη, παρόμοια με τα αντίστοιχα της υπερ-
τασικής αμφιβληστροειδοπάθειας (εικόνα 8.2.1.4). 
Διαρκούν συνήθως λίγες εβδομάδες. Aν υπάρχουν 
περισσότερα από πέντε βαμβακόμορφα εξιδρώματα 
θεωρείται πιθανή η εμφάνιση υπερπλαστικής μορφής 
αμφιβληστροειδοπάθειας στους επόμενους 18 μήνες. 

Tα βαμβακόμορφα εξιδρώματα οφείλονται σε έμ-
φρακτα του αμφιβληστροειδούς μετά την απόφραξη 
αρτηριδίων και αποτελούν εξοιδημένες περιοχές 
νευρικών ινών, που οφείλονται σε αποφράξεις αρτη-
ριολίων του επιπολής τριχοειδικού δικτύου. Συνήθως 
είναι μεγαλύτερα από τα σκληρά εξιδρώματα (έως 1/2 
θηλαίας διαμέτρου) και έχουν λευκάζουσα ή λευκο-
γκρίζα απόχρωση. H όψη τους θυμίζει χνούδι. Συνή-
θως απορροφώνται αυτόματα, αλλά η παρουσία τους, 
επειδή συνδυάζεται με ισχαιμία, συχνά προαναγγέλλει 
παραγωγική αμφιβληστροειδοπάθεια. 

Tα σκληρά ή κηρώδη εξιδρώματα είναι συχνότερα 
από τα προηγούμενα. Bρίσκονται έξω από τα αγγεία 
και οφείλονται σε συσσώρευση λιποειδών ουσιών και 

εικόνα 8.2.1.1 Μικροανευρύσματα.

εικόνα 8.2.1.2 Φθοριοαγγειογραφία που δείχνει πολλά 
μικροανευρύσματα και άλλες αλλοιώσεις.

εικόνα 8.2.1.3 Μικρές αιμορραγίες.

εικόνα 8.2.1.4 Μαλακά εξιδρώματα.



432 • Διαβητολογια

εικόνα 8.2.1.5 Σκληρά εξιδρώματα.

εικόνα 8.2.1.6 Σκληρά εξιδρώματα τα οποία μάλιστα 
συρρέουν και σχηματίζουν δακτύλιο στην περιοχή της 
ωχράς.

εικόνα 8.2.1.7 οίδημα της ωχράς.

ινικής. Θεωρείται ότι δημιουργούνται από την εξαγγεί-
ωση στοιχείων του πλάσματος, μέσα από το τοίχωμα 
παθολογικών τριχοειδών. Έχουν χρώμα κίτρινο και 
είναι συνήθως λαμπερά. Στην αρχή είναι μικρά, αλλά 
αργότερα συρρέουν και δημιουργούν μεγαλύτερα, 
ιδίως στην περιοχή της ωχράς κηλίδας (εικόνα 8.2.1.5). 
Eντοπίζονται μεταξύ της έξω δικτυωτής και της έσω 
κοκκώδους στιβάδας του αμφιβληστροειδούς. Πολλές 
φορές σχηματίζουν, αθροιζόμενα, μία στεφάνη γύρω 
από την ωχρά κηλίδα (εικόνα 8.2.1.6). Eίναι δυνατόν να 
υποστραφούν μέσω φαγοκυττάρωσης, αλλά συνήθως 
εξελίσσονται αυξανόμενα.7

Tα σκληρά εξιδρώματα εξελίσσονται με βραδύ ρυθ-
μό και τελικά προκαλούν εκφύλιση του αμφιβληστρο-
ειδούς. Mαζί με τις αιμορραγίες είναι υπεύθυνα για 
το οίδημα της ωχράς κηλίδας που προκαλεί δυνητικά 
τύφλωση (εικόνα 8.2.1.7).

Oι φλέβες του βυθού εμφανίζουν στη διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια ανώμαλη οφιοειδή πορεία 
και αλλαντοειδείς διευρύνσεις. Σε μεταγενέστερη 
φάση εμφανίζουν κομβολογιοειδείς στενώσεις και δι-
ευρύνσεις.7 Mερικές φορές εμφανίζουν κύρτωση προς 
τα εμπρός και εισέρχονται μέσα στο υαλοειδές.

Oι ενδοαμφιβληστροειδικές μικροαγγειακές ανω-
μαλίες (IRMa, Intraretinal Microvascular Anomalies). 
Πρόκειται για αρτηριοφλεβικές αναστομώσεις, που 
δημιουργούνται ως συνέπεια των μεταβολών των πι-
έσεων της τριχοειδικής κυκλοφορίας. Θεωρούνται ευ-
ρήματα που προαναγγέλλουν την παραγωγική αμφι-
βληστροειδοπάθεια και ταυτοποιούν το στάδιό της ως 
προπαραγωγικό (εικόνα 8.2.1.8). Δεν παρουσιάζουν 
διαρροή στη φλουοροαγγειογραφία.7 

Tα νεόπλαστα τριχοειδή χαρακτηρίζουν την υπερ-
πλαστική μορφή διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθει-
ας. Eίναι συχνότερο εύρημα σε οφθαλμούς ασθενών 
με διαβήτη τύπου 1. Mπορεί να αναπτυχθούν σε 
οποιοδήποτε σημείο του βυθού. Άλλοτε πορεύονται 
στην επιφάνεια του αμφιβληστροειδούς και άλλοτε 
μέσα στο υαλοειδές. Mπορεί να εκπορεύονται από την 
οπτική θηλή ή να βρίσκονται στην περιοχή της ωχράς 
κηλίδας. Στις περιπτώσεις αυτές η θεραπεία με φωτο-
πηξίες είναι πολύ λεπτή υπόθεση και μερικές φορές 
αδύνατη. Tα νεόπλαστα τριχοειδή είναι αποτέλεσμα 
ισχαιμίας περιοχών του αμφιβληστροειδούς. Aνα-
πτύσσονται στα πλαίσια αντίδρασης για βελτίωση της 
αιμάτωσης ισχαιμικού αμφιβληστροειδούς. Eίναι όμως 
εύθρυπτα τριχοειδή, συχνά ρήγνυνται και δημιουρ-
γούν αιμορραγίες στον αμφιβληστροειδή ή και μέσα 
στο υαλοειδές. Όταν πορεύονται μέσα στο υαλοειδές, 
προκαλούν αντιδραστική παραγωγή ινώδους ιστού 
(εικόνα 8.2.1.9). 

Tα νεόπλαστα τριχοειδή ανευρίσκονται, επίσης, στη εικόνα 8.2.1.8 IRMA (μικροαγγειακές ενδοαμφιβληστροειδι-
κές ανωμαλίες).
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νέες καινοτόμοι τεχνικές κατακλύζουν τον χώρο της 
απεικόνισης του βυθού του οφθαλμού. Παρακάτω θα 
αναλύσουμε τις περισσότερο υποσχόμενες μεθόδους 
στη διάγνωση και απεικόνιση των παθήσεων του βυ-
θού του οφθαλμού.

Η βιομικροσκόπηση του βυθού με τη χρήση σχι-
σμοειδούς λυχνίας και του ειδικού φακού, η στερεο-
σκοπική φωτογράφηση και απεικόνισή του καθώς και 
η διενέργεια αγγειογραφίας με τη χρήση είτε φλουο-
ροσκεΐνης ή ινδοκυανίνης (indocyanine green, ΙCG), 
εξακολουθούν να αποτελούν τις κλασικές μεθόδους 
διάγνωσης και παρακολούθησης αλλοιώσεων και πα-
θήσεων του αμφιβληστροειδούς.

εικόνα 8.2.1.10 αυξητική αμφιβληστροειδοπάθεια. 
Παραγωγή ινώδους ιστού.

εικόνα 8.2.1.9 Νεόπλαστα τριχοειδή.

νόσο του Eale’s και σε τελικά στάδια φλεβικών θρομ-
βώσεων.

O ινώδης ιστός περιβάλλει νεόπλαστα τριχοειδή. 
Όταν τα νεόπλαστα τριχοειδή πορευθούν μέσα στο 
υαλοειδές, γεγονός που συμβαίνει όταν δεν έχει πάψει 
η επαφή υαλοειδούς και αμφιβληστροειδούς, δημι-
ουργούν μεγάλες ταινίες ή δεσμίδες ινώδους ιστού 
(εικόνα 8.2.1.10). Aυτές ρικνούμενες ασκούν έλξη στον 
αμφιβληστροειδή και είναι συχνό αίτιο αποκόλλησής 
του. Eξάλλου, ο ινώδης ιστός είναι αδιαπέραστος στις 
ακτίνες του φωτός και δημιουργεί οπτική απόφραξη 
με συνεπακόλουθα προβλήματα όρασης.

Προσβολή του υαλοειδούς 

H διαύγεια του υαλοειδούς μπορεί να επηρεαστεί από 
την πορεία μέσα σε αυτό νεόπλαστων τριχοειδών και 
από την ανάπτυξη ινώδους ιστού. Tα νεόπλαστα τρι-
χοειδή είναι δυνατόν να αιμορραγήσουν και να χυθεί 
το αίμα μέσα στο υαλοειδές, το οποίο θολώνει. Tότε 
ο ασθενής έχει την εμπειρία αιφνίδιας απώλειας της 
όρασης ενός οφθαλμού. O γιατρός δεν μπορεί να εξε-
τάσει με το οφθαλμοσκόπιο τον βυθό ή αντιλαμβάνε-
ται μια ερυθρόφαιη ανταύγεια. Mερικές φορές ο ασθε-
νής βλέπει θολά, με αντίληψη ερυθρής απόχρωσης. 
Mία ενδοϋαλοειδική αιμορραγία μπορεί να απορρο-
φηθεί με βραδύ ρυθμό, οπότε η όραση επανέρχεται. 
Δεν είναι σπάνιο, όμως, το φαινόμενο των υποτροπών 
με νέα επεισόδια αιμορραγιών. Aν μία ενδοϋαλοειδική 
αιμορραγία δεν απορροφηθεί μέσα σε έξι μήνες, η επί-
πτωσή της στην όραση είναι μόνιμη.

Προσβολή της ίριδας

H εμφάνιση νεόπλαστων τριχοειδών στην ίριδα προ-
καλεί τη λεγόμενη ερύθρωση της ίριδας. Xαρακτηρί-
ζεται από την παρουσία πολυάριθμων μικρών αγγείων 
που αλληλοπλέκονται γύρω από τα όρια της κόρης και 
από άλλη ομάδα αγγείων που αναπτύσσονται στην πε-
ριφέρεια της ίριδας και συνδέονται συχνά με τα προη-
γούμενα (εικόνα 8.2.1.11). H ερύθρωση της ίριδας είναι 
εκδήλωση βαριάς μορφής υπερπλαστικής αμφιβλη-
στροειδοπάθειας και προκαλεί συχνά δυσχέρεια στην 
αποχέτευση του υδατώδους υγρού με αποτέλεσμα το 
γλαύκωμα, η χειρουργική αντιμετώπιση του οποίου 
είναι ιδιαίτερα δύσκολη. 

 Νέες τεχνικές στη διάγνωση  
παθήσεων βυθού
Στις δύο τελευταίες δεκαετίες υπήρξαν πολλές νέες 
τεχνικές για την υψηλής ανάλυσης απεικόνιση του 
αμφιβληστροειδούς που «μεταμόρφωσαν» εντελώς 
το τοπίο. Ωστόσο, η έρευνα συνεχίζεται και ολοένα 

εικόνα 8.2.1.11 Ερύθρωση της ίριδας.



434 • Διαβητολογια

Η φωτογράφηση και η αγγειογραφία του βυθού 
προσφέρουν αντικειμενική πληροφορία, χρήσιμη για 
τη διάγνωση και για μελλοντικές συγκρίσεις, ωστόσο η 
εκτίμησή τους γίνεται με καθυστέρηση στην περίπτω-
ση της μη ψηφιακής φωτογράφησης και πραγματοποι-
είται μετά την εμφάνιση του φιλμ, με αποτέλεσμα την 
καθυστερημένη λήψη απόφασης για τυχόν θεραπεία 
μέχρι την επόμενη εξέταση του ασθενούς.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, με την ανάπτυξη και 
βελτίωση της τεχνολογίας, έκαναν την εμφάνισή τους 
απεικονιστικές μέθοδοι που προσφέρουν γρήγορη 
οπτική απεικόνιση των στιβάδων του αμφιβληστρο-
ειδούς (OCT) και των αγγείων (HRA), αντικειμενικές 
μετρήσεις και ποσοτική (αριθμοποιημένη) αποτίμηση 
διαφόρων παραμέτρων του αμφιβληστροειδούς (το-
πογραφικοί χάρτες πάχους κ.ά).

Σήμερα, έχει αποκτηθεί ιδιαίτερη εμπειρία από τη 
χρήση αυτών των απεικονιστικών μεθόδων, ωστόσο, η 
εξέλιξη αυτών, η προσθήκη βελτιώσεων και η εξάλει-
ψη των μειονεκτημάτων τους κάνουν επιτακτική την 
αναφορά των πλεονεκτημάτων των πιο πρόσφατων 
μεθόδων, την επεξήγηση του τρόπου λειτουργίας τους 
αλλά και τον περιορισμό στην αξιοποίηση της παρεχό-
μενης πληροφορίας για τη διάγνωση, την παρακολού-
θηση της εξέλιξης και, τελικά, τη θεραπεία.

Οπτική τομογραφία συνοχής.

Η οπτική τομογραφία συνοχής (Optical Coherence 
Tomography, OCT) είναι μία σύγχρονη, μη επεμβατι-
κή διαγνωστική μέθοδος απεικόνισης της ανατομίας 
και της παθολογίας διαφόρων οφθαλμικών ιστών, σε 
πραγματικό χρόνο, με υψηλή ανάλυση της τάξεως 1-3 
microns (στα πιο πρόσφατα μοντέλα), που είναι δύο 
φορές υψηλότερη των κλασικών διαγνωστικών μέσων 
(υπερήχων, MRI, CT). Προσθέτει επιπλέον διαγνωστική 
πληροφορία στις συμβατικές μεθόδους διάγνωσης 
(φωτογράφηση του βυθού, φλουοροαγγειογραφία) 
και επιτρέπει την παρακολούθηση της επιτυχίας της 
θεραπείας και της εξέλιξης μιας πάθησης, καθώς και 
την απεικόνιση δομικών αρχιτεκτονικών στοιχείων του 

αμφιβληστροειδούς (ωχράς, οπτικής θηλής, στιβάδας 
νευρικών ινών αμφιβληστροειδούς, στιβάδας γαγγλια-
κών κυττάρων, φωτοϋποδοχέων). 

Το 1991 αναπτύχθηκε το πρότυπο μοντέλο του 
οποίου η λειτουργία βασιζόταν στη συμφασική ιντερ-
φερομετρία. Η OCT χρησιμοποιεί για τη σάρωση το 
υπέρυθρο φάσμα φωτός (840mm) που επιτρέπει 
την υψηλής ανάλυσης τομογραφία της εσωτερικής 
αρχιτεκτονικής των βιολογικών ιστών. Η μέθοδος 
βασίζεται στην ανάλυση και τη μέτρηση του χρόνου 
καθυστέρησης της επανασκέδασης της αντανάκλασης 
της προσπίπτουσας ακτινοβολίας από τον αμφιβλη-
στροειδή. Η εξέταση είναι ανάλογη της υπερηχο-
γραφίας (ultrasound-B scan) και υπάρχει εξαιρετικά 
μεγάλη αντιστοιχία μεταξύ της απεικόνισης της OCT 
και της ιστολογικής εικόνας του αμφιβληστροειδούς. 
Η εξέταση με την OCT βοηθά στη διάγνωση και παρα-
κολούθηση της διαβητικής αμφιβληστοειδοπάθειας, 
του οιδήματος της ωχράς, της κεντρικής ορώδους 
χοριοαμφιβληστροειδοπάθειας, των οπών και της 
ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς, της χοριοειδικής 
νεοαγγείωσης, της επιωχρικής μεμβράνης και, τέλος, 
του γλαυκώματος αλλά και πολλών άλλων παθήσεων 
(εικόνα 8.2.1.12).

Αγγειογραφία Laser Υψηλής Ταχύτητας (HRA 2).

Η HRA2 είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη διάγνωση και 
παρακολούθηση της εκφύλισης της ωχράς και της 
διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Πρόκειται για 
μια αγγειογραφία αμφιβληστροειδούς, στην οποία η 
πηγή ερεθισμού είναι μία πηγή Laser και η λήψη των 
φωτογραφιών γίνεται με μία confocal scanning Laser 
κάμερα που επιτρέπει την καλύτερη ποιότητα εικόνων 
και την ταχύτερη λήψη αυτών. Η HRA2 έχει τη δυνατό-
τητα διενέργειας ICG και φλουροσκεΐνης αγγειογρα-
φίας ταυτόχρονα, ώστε να απεικονιστεί καλύτερα η 
κυκλοφορία στα αγγεία του αμφιβληστροειδούς και σε 
συσχέτιση πάντα με την κυκλοφορία του χοριοειδούς. 
Να σημειωθεί εδώ ότι αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές 
πληροφορίες για την επιλογή της θεραπείας. Η έκθεση 
στην ακτινοβολία είναι ελάχιστη σε σχέση με τις κλα-
σικές μεθόδους (1%) με αποτέλεσμα να είναι εξέταση 
ιδανική και πιο ασφαλής για ευαίσθητους ασθενείς 
(παιδιά κ.λπ). Είναι μια εξέταση εύκολη στη χρήση. 
Μπορεί να γίνει και σε μη μυδριασμένες ή μερικώς 
μυδριασμένες κόρες, κάτι ιδιαιτέρως χρήσιμο όσον 
αφορά διαβητικούς ασθενείς (που δεν κάνουν πλήρη 
μυδρίαση εύκολα). Η ανάλυση της εικόνας ανέρχεται 
σε 10μ και είναι εξέταση ιδανική και για εκπαιδευτι-
κούς σκοπούς (εικόνα 8.2.1.13).

εικόνα 8.2.1.12 OCT (οπτική τομογραφία συνοχής κυστικού 
οιδήματος της ωχράς).
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Mορφές διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας

Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια ταξινομείται ως 
μη παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια 
(μπΔα) και ως παραγωγική (πΔα). Πολλοί περιγρά-
φουν και την προπαραγωγική μορφή που αποτελεί 
πρόδρομη φάση της παραγωγικής. Το διαβητικό οίδη-
μα της ωχράς εμφανίζεται και στις δύο μορφές και θα 
αναπτυχθεί χωριστά.

Μη παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Ήπια ΜΠΔΑ: σημειούται από την ύπαρξη τουλάχιστον 
ενός μικροανευρύσματος ή μικροαιμορραγίας. Δεν 
παρατηρείται καμία άλλη αλλοίωση. Ο κίνδυνος εξέλι-
ξής της σε ΠΔΑ εντός ενός έτους είναι 5% και σε υψη-
λού κινδύνου ΠΔΑ εντός πενταετίας 15%.

Μέσης βαρύτητας ΜΠΔΑ: χαρακτηρίζεται από μι-
κροαιμορραγίες ή μικροανευρύσματα ή αμφότερα και 
επιπλέον μαλακά εξιδρώματα, κομβολογιοειδείς φλέ-
βες και ήπιες ενδοαμφιβληστροειδικές μικροαγγειακές 
ανωμαλίες (IRMA). Ο κίνδυνος εξέλιξης σε ΠΔΑ εντός 
ενός έτους είναι 12 έως 27% και σε υψηλού κινδύνου 
ΠΔΑ εντός πενταετίας 33%.

Ασθενείς με ήπια έως μέσης βαρύτητας ΜΠΔΑ δεν 
είναι υποψήφιοι για παναμφιβληστροειδική φωτοπη-
ξία και μπορούν να παρακολουθούνται με ασφάλεια 
σε μεσοδιαστήματα 6-12 μηνών. Όμως αν υφίσταται 
οίδημα της ωχράς, απαιτείται τακτικότερος έλεγχος 
και σε εμφάνιση κλινικά σημαντικού οιδήματος της 
ωχράς, συνιστάται εστιακή φωτοπηξία. Εγκυμοσύνη ή 
προβλήματα γενικής υγείας επιβάλλουν συντόμευση 
του μεσοδιάστηματος της επανεξέτασης.

ςοβαρή μπΔα: χαρακτηρίζεται από μικροαιμορρα-
γίες / μικροανευρύσματα και στα τέσσερα τεταρτημό-
ρια ή κομβολογιοειδείς φλέβες σε > 2 τεταρτημόρια 
ή IRMA τουλάχιστον σε ένα τεταρτημόριο. Ο κίνδυνος 
ΠΔΑ εντός ενός έτους είναι 52% και για υψηλού κινδύ-
νου ΠΔΑ εντός πενταετίας 60%. Η επανεξέταση γίνεται 
σε 2-4 μήνες. Θεραπεία του οιδήματος της ωχράς 
ενδείκνυται απαλύτω εξαιτίας του υψηλού κινδύνου 

εξέλιξης σε ΠΔΑ. Ακόμη και σε σημαντικό, κλινικά, 
οίδημα ωχράς, απαιτείται εστιακή φωτοπηξία, ως προ-
ετοιμασία για την επικείμενη παναμφιβληστροειδική 
φωτοπηξία.

πολύ σοβαρή μπΔα: βασίζεται στην ανεύρεση δύο 
ή περισσότερων αλλοιώσεων της σοβαρής ΜΠΔΑ 
χωρίς αληθή νεοαγγείωση. Ο κίνδυνος για ΠΔΑ εντός 
ενός έτους είναι 75%. Οι ασθενείς αυτοί είναι υποψή-
φιοι για παναμφιβληστροειδική και σε παρουσία οιδή-
ματος ωχράς απαιτείται θεραπεία. Ο χρόνος παρακο-
λούθησης είναι 2-3 μήνες.

Προπαραγωγική αμφιβληστροειδοπάθεια.

Έτσι χαρακτηρίζονται οι περιπτώσεις αμφιβληστρο-
ειδοπάθειας με βαμβακόμορφα εξιδρώματα ή ΙRΜΑ. 
Τα εν λόγω ευρήματα προαναγγέλλουν κατά κάποιο 
τρόπο την εμφάνιση παραγωγικής μορφής.8

Παραγωγική Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια

Χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη νεοαγγείωσης 
στον οπτικό δίσκο (ο.δ.) ή οπουδήποτε αλλού στον 
αμφιβληστροειδή. 9 Περιγράφονται οι ακόλουθες δύο 
διαβαθμίσεις:

πρώιμη πΔα: δεν πληροί τον ορισμό της υψη-
λού κινδύνου ΠΔΑ που θα αναφερθεί παρακάτω. Ο 
κίνδυνος ανάπτυξης υψηλού κινδύνου ΠΔΑ εντός 
πενταετίας είναι 75%. Αυτοί οι οφθαλμοί πρέπει να 
υποβληθούν σε παναμφιβληστροειδική φωτοπηξία˙ 
ακόμη και σε οίδημα της ωχράς έστω και σε μη κλινικά 
σημαντικό, ευνοούνται από την εστιακή φωτοπηξία 
πριν από την εφαρμογή της παναμφιβληστροειδικής.

Υψηλού κινδύνου πΔα: χαρακτηρίζεται από νεοαγ-
γείωση του οπτικού δίσκου > 1/4 της διαμέτρου του 
ο.δ. ή μικρότερη νεοαγγείωση στον ο.δ. και ενδοϋα-
λοειδική ή προαμφιβληστροειδική αιμορραγία ή νεο-
αγγείωση οπουδήποτε αλλού στον αμφιβληστροειδή 
> 1/2 της διαμέτρου του ο.δ. και ενδοϋαλοειδική ή 
προαμφιβληστροειδική αιμορραγία.

Συμπερασματικά, ασθενείς με σοβαρή και πολύ 
σοβαρή ΜΠΔΑ και πρώιμη ΠΔΑ πρέπει να προγραμ-
ματίζονται για παναμφιβληστροειδική φωτοπηξία. Αν 
υπάρχει οιδήμα της ωχράς, οι ασθενείς με τις προανα-
φερόμενες αλλοιώσεις πρέπει να προγραμματίζονται 
για εστιακή φωτοπηξία του οιδήματος της ωχράς, είτε 
είναι κλινικά σημαντικό είτε όχι, ως προετοιμασία για 
τη διενέργεια παναμφιβληστροειδικής φωτοπηξίας 
που εκτελείται 6-8 εβδομάδες μετά την εστιακή (εικό-
να 8.2.1.14).

Διαβητικό οίδημα της ωχράς

Το διαβητικό οίδημα της ωχράς διακρίνεται σε εστιακό 
και διάχυτο.

εικόνα 8.2.1.13 αγγειογραφία αγγείων βυθού με ηΡα 2.
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Α. ως εστιακό οίδημα της ωχράς εννοούμε το εντο-
πισμένο και σαφώς περιγεγραμμένο οίδημα, που είναι 
αποτέλεσμα διαρροής, προερχόμενης κυρίως από 
μικροανευρύσματα. 10 Η περιοχή εστιακού οιδήματος 
διαχωρίζεται από μη οιδηματικό αμφιβληστροειδή με 
έναν πλήρη ή ατελή δακτύλιο εξιδρωμάτων. Βιοχημι-
κά τα εξιδρώματα αποτελούνται από λιποπρωτεΐνες, 
προερχόμενες από το πλάσμα. Συλλογή μικροανευ-
ρυσμάτων βρίσκεται στο κέντρο του δακτυλίου, όπου 
φθοριοαγγειογραφικά φαίνεται η παρουσία και η ανώ-
μαλη διαρροή των μικροανευρυσμάτων. Τα λιπίδια 
εναποτίθενται στην έξω και έσω δικτυωτή στιβάδα. 
Σε σοβαρές περιπτώσεις, τα εξιδρώματα μπορεί να 
εναποτεθούν κάτω από τον αμφιβληστροειδή και συ-
νοδεύονται από σοβαρή βλάβη των φωτοϋποδοχέων. 
Περιστασιακά ινώδεις πλάκες μπορεί να εμφανιστούν 
κάτω από την ωχρά, αποτέλεσμα ινώδους μεταπλασί-
ας του μελαγχρόου επιθηλίου.

Β. Διάχυτο οίδημα της ωχράς. Σε αυτό διαρρέει 
ολόκληρο το τριχοειδικό δίκτυο στον οπίσθιο πόλο. 
Σε οφθαλμούς με προεξάρχουσα τη διάχυτη διαρροή 
και οίδημα, εμφανίζονται λίγα ή καθόλου σκληρά 
εξιδρώματα. Ακόμη και μετά την αυτόματη απορ-
ρόφηση του οιδήματος δεν εμφανίζονται συνήθως 
εξιδρώματα. Αυτό σημαίνει ότι στη διάχυτη ρήξη του 
έσω αιματοαμφιβληστροειδικoύ φραγμού επιτρέπεται 
η δίοδος μικρότερων μορίων, όπως το ύδωρ, και όχι 
μεγαλύτερων όπως είναι οι λιποπρωτεΐνες. Η εμφάνι-
ση κυστεοειδών χώρων στους όψιμους χρόνους της 
φθοριοαγγειογραφίας είναι συνηθισμένο φαινόμενο 
στο διάχυτο οίδημα της ωχράς και σπάνιο στο εστια-
κό. Συστηματικές παθήσεις που επηρεάζουν την κατά-
σταση του οιδήματος είναι καρδιαγγειακές - νεφρικές 
παθήσεις και υπέρταση. Είναι δυνατόν η θεραπεία του 
γενικού σωματικού οιδήματος που εφαρμόζεται σε 
συστηματικά νοσήματα με διουρητικά, καρδιολογι-
κά και αντιυπερτασικά φάρμακα να συμβάλλει στην 
απορρόφηση όχι μόνο του συστηματικού οιδήματος 
αλλά και του οιδήματος της ωχράς.11

Παθογένεια της αμφιβληστροειδοπάθειας

H αμφιβληστροειδοπάθεια, όπως και η διαβητική 
σπειραματοσκλήρυνση, είναι κατεξοχήν αποτέλεσμα 
μικροαγγειοπάθειας. Στην παθογένειά της συζητού-
νται πολλοί παράγοντες, που μπορεί να διακριθούν 
στους παρακάτω:

α) Παράγοντες που έχουν σχέση με τον μεταβολισμό 
και δρουν μέσω της γλυκοζυλίωσης πρωτεϊνών των 
μικρών αγγείων και της συσσώρευσης σορβιτόλης.

β) Παράγοντες που έχουν σχέση με την αιμορρεολο-
γία και την πηκτικότητα του αίματος.

γ) Oρμονικοί και αυξητικοί παράγοντες. 
δ) Διαταραχές κυκλοφορίας και τελικά ισχαιμία του 

αμφιβληστροειδούς.

Mεταβολικοί παράγοντες

H πρώτη αδρή εκδήλωση της διαβητικής αμφιβλη-
στροειδοπάθειας (ΔA) είναι η εμφάνιση μικροανευρυ-
σμάτων. Ωστόσο, πολύ πριν από την εμφάνισή τους, 
αρχίζουν οι διεργασίες που οδηγούν στην αμφιβλη-
στροειδοπάθεια. Aυτές οι διεργασίες είναι η πάχυνση 
της βασικής μεμβράνης των τριχοειδών και η απώλεια 
περικυττάρων. H απώλεια των περικυττάρων, αν και 
δεν είναι παθογνωμονική του διαβήτη, φαίνεται ότι 
συμβάλλει στη δημιουργία των μικροανευρυσμάτων, 
λόγω της μείωσης της υποστήριξης του αγγειακού 
τοιχώματος.12 Δημιουργούνται, επίσης, λειτουργικές 
μεταβολές, όπως αύξηση της κυκλοφορίας τους αίμα-
τος και αυξημένη διαπερατότητα του τοιχώματος των 
τριχοειδών. H αυξημένη διαπερατότητα των τριχοει-
δών του αμφιβληστροειδούς φαίνεται χαρακτηριστικά 
στη φλουοροαγγειογραφία. 

Oι ομοιότητες με την παθογένεια της διαβητικής 
σπειραματοσκλήρυνσης είναι εμφανείς, αν και υπάρ-
χουν αρκετές διαφορές. Aκόμη, έχει παρατηρηθεί, 
όμοια με τους νεφρούς, ότι μετά την έναρξη του 
διαβήτη, η βασική μεμβράνη των τριχοειδών προο-
δευτικά χάνει τις ουσίες που την απαρτίζουν και συ-
γκεκριμένα την πρωτεογλυκάνη θειική ηπαράνη, ενώ 
αυξάνονται το κολλαγόνο τύπου IV και η λαμινίνη.13 
Oι ουσίες αυτές υπόκεινται σε γλυκοζυλίωση, γεγονός 
που επηρεάζει τη λειτουργικότητά τους.14 Aκολούθως, 
άλλα προϊόντα που προέρχονται από την κυκλοφορία, 
π.χ. φιμπρονεκτίνη, πλασμινογόνο και α2-μακροσφαι-
ρίνη, συσσωρεύονται στη βασική μεμβράνη, λόγω της 
αυξημένης διαπερατότητας που εμφανίζουν τα τριχο-
ειδή.14

 Στοιχεία του πλάσματος διαρρέουν έξω από τα 
τριχοειδή και από αυτά οι λιποπρωτεΐνες, ως λιγότερο 
ευδιάλυτες, συσσωρεύονται. Tα μακροφάγα έλκονται 
στην περιοχή εναπόθεσης λιποπρωτεϊνών και φαγο-
κυτταρώνουν το υλικό. Tελικά, οι λιποπρωτεΐνες και τα 

εικόνα 8.2.1.14 Εικόνα βυθού με παναμφιβληστροειδική 
φωτοπηξία Laser.
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μακροφάγα που είναι γεμάτα λίπη από τη φαγοκυττά-
ρωση, αποτελούν μάζες που φαίνονται στη βυθοσκό-
πηση ως σκληρά εξιδρώματα. 

Συσσώρευση σορβιτόλης

Λόγω του παθολογικού μεταβολισμού συσσωρεύεται 
σορβιτόλη στα περικύτταρα και δρα ωσμωτικά διευ-
κολύνοντας το οίδημα των κυττάρων. Tο οίδημα δι-
ευκολύνει την υποξία, η οποία είναι η αιτία της νεοαγ-
γείωσης. Eπίσης, το οίδημα στα ενδοθηλιακά κύτταρα 
προκαλεί ρήξη του έσω αμφιβληστροειδικού φραγ-
μού, αύξηση της διαπερατότητας και διαρροή συστα-
τικών του αίματος, με τελικό αποτέλεσμα εξιδρώματα, 
αιμορραγίες και τοπικό ή διάχυτο οίδημα του αμφι-
βληστροειδούς. H διαρροή στοιχείων του πλάσματος 
προκαλεί την εμφάνιση σκληρών εξιδρωμάτων, ενώ η 
διαρροή έμμορφων στοιχείων προκαλεί την εμφάνιση 
μικρών αιμορραγιών. 

Aιμορρεολογικοί παράγοντες

Aιμορρεολογικοί παράγοντες πιθανώς παίζουν ρόλο 
στην παθογένεια της αμφιβληστροειδοπάθειας προ-
καλώντας αύξηση της πηκτικότητας και μείωση της 
κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα θρομβώσεις και ισχαι-
μία. Έχουν περιγραφεί οι παρακάτω διαταραχές:

α) Aύξηση της γλοιότητας του αίματος.15

β) Aύξηση συγκολλητικότητας αιμοπεταλίων.16

γ) Mειωμένη παραμορφωσιμότητα ερυθρών, με συ-
νέπεια βραδύτητα κυκλοφορίας και υποξία17 από τα α, 
β, γ.

δ) Aυξημένη HBA1c. Έχει υποτεθεί ότι μπορεί να 
παίζει κάποιο ρόλο, γιατί αποδίδει δυσκολότερα το 
οξυγόνο συμβάλλοντας σε σχετική υποξία.18

ε) Mείωση του 2,3 DPG , που παρατηρείται σε απορ-
ρυθμισμένο διαβήτη, είναι ένας πιθανός βλαπτικός πα-
ράγοντας, γιατί συμβάλλει επίσης σε σχετική υποξία.19

O ρόλος της ισχαιμίας και οι αυξητικοί παράγοντες

Παράλληλα με την πάχυνση της βασικής μεμβράνης 
των τριχοειδών του αμφιβληστροειδούς παρατηρεί-
ται υαλοειδής εκφύλιση των αρτηριολίων και των 
τριχοειδών, με αποτέλεσμα στένωση ή και απόφραξη 
αγγείων, οπότε προκαλείται ισχαιμία και υποξία. Aπό 
κάποιο σημείο και πέρα λειτουργούν φαύλοι κύκλοι με 
αποτέλεσμα απώλεια ενδοθηλιακών κυττάρων και πε-
ρικυττάρων, μείωση του τριχοειδικού πλέγματος του 
αμφιβληστροειδούς και σακκοειδείς ανευρύνσεις των 
μετατριχοειδικών φλεβιδίων, που στη βυθοσκόπηση 
φαίνονται σαν στικτές αιμορραγίες, αλλά είναι μικροα-
νευρύσματα. 

H ισχαιμία του αμφιβληστροειδούς προκαλεί έκκρι-

ση αγγειογενετικών παραγόντων, ουσιών, δηλαδή, 
που προάγουν τη δημιουργία νεόπλαστων τριχοειδών. 
Έχουν μελετηθεί κυρίως τρεις παράγοντες. O αυξητι-
κός παράγοντας IGF-1 (Insulin like Growth Factor-1), 
ο αυξητικός παράγοντας των αιμοπεταλίων PDGF 
(Platelets Derived Growth Factor) και ο αυξητικός 
παράγοντας των ινοβλαστών FGF (Fibroblast Growth 
Factor). 

Έχουν βρεθεί αυξημένα επίπεδα του IGF-1 σε δια-
βητικούς με ταχέως εξελισσόμενη αμφιβληστροειδο-
πάθεια.20 Eπίσης βρέθηκε αυξημένη πυκνότητα IGF-1 
στο υαλοειδές σώμα ασθενών που είχαν παραγωγική 
αμφιβληστροειδοπάθεια. Oι άλλοι δύο παράγοντες 
δεν έχουν μελετηθεί ιδιαιτέρως.

Σε παιδιά με χρονίως απορρυθμισμένο ΣΔ και σύν-
δρομο Mauriac η γρήγορη ρύθμιση της υπεργλυκαι-
μίας, που είχε ως κριτήριο την πτώση της HbA1c από 
>11% σε <8% μέσα σε 5 μήνες, αύξησε τα επίπεδα του 
IGF-1 70-220%. H αμφιβληστροειδοπάθεια προόδευσε 
από ήπια σε σοβαρή αμφιβληστροειδοπάθεια, ωχρο-
πάθεια ή παραγωγική αμφιβληστροειδοπάθεια.21

νεότερες απόψεις σχετικά με την παθογένεια της 
διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας Η ΔΑ αποτε-
λεί κλασικό παράδειγμα ομάδας παθήσεων που είναι 
γνωστές ως «ισχαιμικές αμφιβληστροειδοπάθειες». Οι 
τελευταίες χαρακτηρίζονται από περιοχές απόφραξης 
της τριχοειδικής κυκλοφορίας του αμφιβληστροει-
δούς σε συνδυασμό με αγγειογένεση (νεοαγγείωση), η 
οποία συχνά επισυμβαίνει στα όρια του φυσιολογικώς 
αιματούμενου και μη-αιματούμενου αμφιβληστροει-
δούς, μπορεί ωστόσο να εμφανιστεί και σε κεντρικό-
τερες περιοχές (θηλή οπτικού νεύρου) ή και σε απομα-
κρυσμένες περιοχές (ίριδα, γωνία πρόσθιου θαλάμου). 
Επιπλέον, η έκταση της σύγκλεισης της αμφιβληστρο-
ειδικής τριχοειδικής κυκλοφορίας είναι ανάλογη με 
τον κίνδυνο νεοαγγείωσης. 

Πρώτος ο Michaelson το 1948 αντιλήφθηκε ότι 
η κοινή κλινική εικόνα οφείλεται σε κάποιο κοινό 
παθογενετικό μηχανισμό δημιουργίας τόσο της νεο-
αγγείωσης, όσο και της αυξημένης αγγειακής διαπε-
ρατότητας που επίσης παρατηρείται. Έτσι διατύπωσε 
τη θεωρία «του αυξητικού παράγοντα», σύμφωνα 
με την οποία η αμφιβληστροειδική ισχαιμία προάγει 
έναν ή περισσότερους παράγοντες ικανούς να διεγεί-
ρουν την ανάπτυξη νεοαγγείωσης.22 Η θεωρία αυτή 
αργότερα εμπλουτίστηκε περαιτέρω από τον μαθητή 
του, Ashton.23 Σύμφωνα με τη θεωρία, η διαδικασία 
της ενδοφθαλμίου νεοαγγείωσης αφορά διαφορετικά 
στάδια: αρχικά ο σακχαρώδης διαβήτης προκαλεί 
βλάβη της αμφιβληστροειδικής μικροκυκλοφορί-
ας μέσω ποικιλίας μηχανισμών, με αποτέλεσμα την 
ισχαιμία και υποξία των κυττάρων. Αυτή διεγείρει την 
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παραγωγή και έκκριση αυξητικών παραγόντων από 
διάφορα κύτταρα του αμφιβληστροειδούς, οι οποίοι 
στη συνέχεια διαχέονται μέσα στον αμφιβληστροειδή, 
αλλά και σε απομακρυσμένες περιοχές του οφθαλμού 
αρχικά μέσω του υαλοειδούς, και τελικά συνδέονται 
με υποδοχείς «υψηλής συνάφειας» στη μεμβράνη των 
ενδοθηλιακών κυττάρων. Αυτή η σύνδεση αποτελεί το 
έναυσμα συγκεκριμένων ενδοκυτταρικών βιοχημικών 
διεργασιών, που μεταδίδουν το μήνυμα για κυτταρική 
αναπαραγωγή, αγγειογένεση και αύξηση της αγγει-
ακής διαπερατότητας. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι 
κάθε στάδιο τόσο αυτής της διαδικασίας όσο και των 
επιμέρους ρυθμιστικών μηχανισμών θα μπορούσε 
θεωρητικά να αποτελέσει στόχο θεραπευτικής φαρμα-
κευτικής παρέμβασης.

Η έρευνα των τελευταίων ετών κατάφερε αφενός να 
αποδείξει την παραπάνω θεωρία, αφετέρου να αποσα-
φηνίσει τις λεπτομέρειες των βιοχημικών μηχανισμών, 
αλλά και να εστιάσει σε συγκεκριμένους αυξητικούς 
παράγοντες που παίζουν κεντρικό ρόλο στις παρα-
πάνω διαδικασίες. Πρέπει να σημειωθεί ότι το αρχικό 
βασικό επιστημονικό πεδίο έρευνας των παραπάνω 
παραγόντων που έδωσε ισχυρή ώθηση στην εμβάθυν-
ση και κλινική εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης, 
ήταν αυτό της ογκολογίας. Έτσι, η έρευνα ανέδειξε 
τους αυξητικούς παράγοντες Vascular endothelial 
growth factor (VEGF), basic fibroblast growth factor 
(bFGF), Growth Hormone (GH), Hepatocyte growth 
factor (HGF), καθώς και ενδιάμεσα μόρια όπως Ιντε-
γκρίνες, Αγγειoστατίνη, Ενδοστατίνη, ως εμπλεκόμενα 
στην παραπάνω διαδικασία, με τον VEGF να παίζει 
προεξάρχοντα ρόλο και τους υπόλοιπους να ασκούν 
επικουρικό ή ενισχυτικό έργο.

Ο ρόλος του VEGF έχει μελετηθεί διεξοδικά τόσο in 
vivo όσο και in vitro κατά τα τελευταία χρόνια. Απο-
τελεί πρωτεΐνη με τέσσερις διαφορετικές μορφές. Οι 
δύο μεγαλύτερες (VEGF189,206) δρουν τοπικά, ενώ 
οι μικρότερες (VEGF121,165) μπορούν να διαχέονται 
και να δράσουν απομακρυσμένα. Ειδικά η μορφή 165 
φαίνεται ότι παίζει κυρίαρχο ρόλο τόσο στην παθογέ-
νεια της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας και των 
άλλων ισχαιμικών αμφιβληστροειδοπαθειών 24 όσο και 
στη χοριοειδική νεοαγγείωση στα πλαίσια της ηλικια-
κής εκφύλισης της ωχράς. Έτσι, γνωρίζουμε ότι ο VEGF 
αποτελεί ισχυρότατο μιτωγόνο παράγοντα των ενδο-
θηλιακών κυττάρων, του οποίου η έκκριση αυξάνεται 
τριάντα φορές σε συνθήκες υποξίας σε καλλιέργειες 
κυττάρων του οφθαλμού.25 Επίσης, έχουν απομονωθεί 
τουλάχιστον δύο υποδοχείς του μορίου στις κυτταρι-
κές μεμβράνες (VEGFR’s).26,27 Η συγκέντρωση του VEGF 
βρέθηκε αυξημένη στο υαλοειδές ασθενών με ενεργό 
παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια28 και 

άλλες νεοαγγειακές παθήσεις και έχει επίσης απομο-
νωθεί από παρασκευάσματα νεοαγγειακών μεμβρα-
νών.29 Επιπλέον, σημαντικός αριθμός εργασιών σε 
πειραματόζωα έχει αποδείξει τόσο την παραγωγή νεο-
αγγείωσης όσο και την αύξηση της τριχοειδικής διαπε-
ρατότητας με χρήση VEGF.30 Νεότερες έρευνες έχουν 
εμπλέξει τον VEGF στην παθογένεια τόσο της πρώιμης 
ΔΑ όσο και του διαβητικού οιδήματος της ωχράς. Φαί-
νεται ότι εκτός από την παραγωγή VEGF αυξάνεται και 
η ευαισθησία έναντι του μορίου αυτού. 

Ωστόσο οι έρευνες των τελευταίων ετών έχουν κα-
ταφέρει να αποσαφηνίσουν περαιτέρω και τους ενδο-
κυττάριους βιοχημικούς μηχανισμούς που επιτρέπουν 
την έκφραση και μετάδοση του μηνύματος του VEGF. 
Ένα ενδιαφέρον πεδίο από δυνητική θεραπευτική 
άποψη αποτελεί ο μηχανισμός με τον οποίο η υποξία 
προκαλεί την αύξηση του VEGF. Γνωρίζουμε ότι βασικό 
ρόλο εδώ παίζει το μόριο του ενδοκυτταρικού νου-
κλεοσιδίου «αδενοσίνη», η συγκέντρωση του οποίου 
αυξάνεται σε συνθήκες υποξίας και αποδεδειγμένα 
μεσολαβεί στην έκκριση του VEGF. Έτσι, η αναστολή 
της αδενοσίνης και των υποδοχέων της θα μπορούσε 
να αναστείλει την αγγειογένεση, κάτι που αποδείχθηκε 
αληθές σε έρευνες in vitro, και δίνει ελπίδα για μελλο-
ντική θεραπευτική αξιοποίηση.31 Κατά παρόμοιο τρό-
πο ο VEGF υποδοχέας Kinase Domain Receptοr (KDR) 
αποτελεί σπουδαίας σημασίας ρυθμιστικό παράγοντα 
στη βιοχημική αλυσίδα του VEGF και η αναστολή της 
λειτουργίας του θα μπορούσε να αναστείλει την αγ-
γειογένεση και την τριχοειδική διαρροή. Τέλος, το επι-
στημονικό ενδιαφέρον έχει από καιρό εστιαστεί στο 
ενδοκυτταρικό ένζυμο «πρωτεϊνική κινάση C (PKC)», 
που επίσης παίζει πολυεπίπεδο ρόλο στην έκκριση 
VEGF και του οποίου η αναστολή θα έχει σημαντικό 
θεραπευτικό ή και προληπτικό ρόλο στη διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια, τόσο με από του στόματος 
χορήγηση όσο και με ενδοϋαλοειδική χρήση, όπως 
έχει καταδειχθεί σε in vivo και in vitro πειράματα.32

Τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν ότι αν και η 
νεοαγγειακή απάντηση εξαρτάται από πολυάριθμους 
παράγοντες, ο VEGF είναι αφενός ικανός και αφετέρου 
απαραίτητος να προάγει την αμφιβληστροειδική και 
ιριδική νεοαγγείωση, ως αποτέλεσμα της ισχαιμίας στο 
πλαίσιο της ΔΑ. Ως εκ τούτου, κάθε παράγοντας που 
θα μπορούσε να αναστείλει άμεσα την ενέργεια του 
VEGF θα μπορούσε να επιτύχει από μόνος του σημα-
ντική, αν και ίσως όχι πλήρη, μείωση της οφθαλμικής 
αγγειογένεσης και της τριχοειδικής διαρροής (βλέπε 
παρακάτω).

H φυσική εξέλιξη της αμφιβληστροειδοπάθειας

H φυσική εξέλιξη της αμφιβληστροειδοπάθειας είναι 
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δύσκολο να προβλεφθεί. H υπερπλαστική μορφή, 
εφόσον εμφανιστεί, εξελίσσεται προς το χειρότερο 
μέσα σε λίγα χρόνια. Σε ποσοστό 15% των ασθενών με 
υπερπλαστική αμφιβληστροειδοπάθεια παρατηρείται 
εξέλιξη σε τύφλωση στα επόμενα δύο χρόνια.33

Oι πιθανές επιπλοκές της παραγωγικής διαβητικής 
αμφιβληστροειδοπάθειας, που δυνητικά οδηγούν σε 
τύφλωση, είναι οι ακόλουθες:

• Σοβαρή ενδοϋαλοειδική αιμορραγία.
• Παραμόρφωση της ωχράς κηλίδας.
• Συνδυασμένη ρηγμάτωση του αμφιβληστροειδούς 

και αποκόλληση.
• Άφθονη ανάπτυξη ινώδους ιστού με ή χωρίς απο-

κόλληση.
• Nεοαγγειακό γλαύκωμα.

eπιδημιολογία αμφιβληστροειδοπάθειας

Πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία μας έδωσε η μεγάλη 
επιδημιολογική μελέτη που έγινε στο Wisconsin των 
HΠA, τα οποία παρέχονται στους πίνακες 8.2.1.1 και 
8.2.1.2. Στις μελέτες του Klein και συν. διακρίθηκαν 
οι ασθενείς σε τρείς ομάδες: (α) Aσθενείς με διάγνω-
ση σε ηλικία κάτω των 30 ετών υπό ινσουλίνη (κατά 
τεκμήριο ΣΔ τύπου 1), (β) ασθενείς με διάγνωση σε 
ηλικία μεγαλύτερη των 30 ετών χωρίς ινσουλινοθε-
ραπεία (κατά τεκμήριο ΣΔ τύπου 2α) και (γ) ασθενείς 
με διάγνωση σε ηλικία μεγαλύτερη των 30 ετών υπό 
ινσουλινοθεραπεία (προφανώς οι περισσότεροι ΣΔ 
τύπου 2, αλλά μπορεί και μερικοί με ΣΔ τύπου 1 όψι-
μης έναρξης). Mειονέκτημα της εργασίας είναι ότι δεν 
έγινε πλήρης ταυτοποίηση της μορφής του διαβήτη, 
αλλά η διάκριση βασίστηκε στο μειωμένης ακρίβειας 
κριτήριο της ηλικίας.

Σε ΣΔ τύπου 1 με έναρξη σε νεαρή ηλικία και διάρ-

κεια διαβήτη 15-16 χρόνια, το 26% είχε αμφιβληστρο-
ειδοπάθεια. Σε διάρκεια ΣΔ μεγαλύτερη των 20 ετών, 
αμφιβληστροειδοπάθεια είχε το 56% των ασθενών.34 

Ύστερα από 10 χρόνια ΣΔ μεταξύ 891 ασθενών με ΣΔ 
τύπου 1 και 485 ασθενών με ΣΔ τύπου 2β (σε ινσου-
λίνη) και 502 με ΣΔ τύπου 2α (χωρίς ινσουλίνη), πα-
ρατηρήθηκε ποσοστό τύφλωσης 1,8%, 4,0% και 4,8% 
αντιστοίχως.35

H συχνότητα της αμφιβληστροειδοπάθειας είναι 
μηδαμινή πριν από τα πρώτα 5 χρόνια του διαβήτη 
σε ασθενείς που διαγνώσθηκαν πριν από το 30ό έτος 
της ηλικίας τους, ενώ μπορεί να υπάρχει (σε μικρό 
ποσοστό ασθενών) κατά τη διάγνωση σε ασθενείς με 
διάγνωση μετά το 30ό έτος της ηλικίας τους.36

Στους πίνακες 8.2.1.3 και 8.2.1.4 παρέχονται στοιχεία 
από τη μελέτη της συχνότητας της αμφιβληστροειδο-
πάθειας στο Διαβητολογικό ιατρείο του King’s College 
Hospital στο Λονδίνο. Πρόκειται για στοιχεία από πα-
λιά μελέτη, που δίνει τις πληροφορίες της με βάση το 
απλό βυθοσκόπιο.5

Oι ασθενείς με ΣΔ τύπου 1 και διάγνωση πριν από 
το 30ό έτος της ηλικίας τους εμφανίζουν υψηλότερα 
ποσοστά διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας παρα-
γωγικής μορφής.37

(‚) ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ‰È¿ÁÓˆÛË ÛÂ ËÏÈÎ›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ 30 Â-
ÙÒÓ ¯ˆÚ›˜ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›· (Î·Ù¿ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ™¢ Ù‡Ô˘
2·) Î·È (Á) ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ‰È¿ÁÓˆÛË ÛÂ ËÏÈÎ›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
ÙˆÓ 30 ÂÙÒÓ ˘fi ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›· (ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÔÈ Â-
ÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ™¢ Ù‡Ô˘ 2, ·ÏÏ¿ ÌÔÚÂ› Î·È ÌÂÚÈÎÔ› ÌÂ ™¢
Ù‡Ô˘ 1 fi„ÈÌË˜ ¤Ó·ÚÍË˜). MÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Â›-
Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ Ï‹ÚË˜ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÙË˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘
‰È·‚‹ÙË, ·ÏÏ¿ Ë ‰È¿ÎÚÈÛË ‚·Û›ÛÙËÎÂ ÛÙÔ ÌÂÈˆÌ¤ÓË˜ ·ÎÚ›-
‚ÂÈ·˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜.

™Â ™¢ Ù‡Ô˘ 1 ÌÂ ¤Ó·ÚÍË ÛÂ ÓÂ·Ú‹ ËÏÈÎ›· Î·È ‰È¿Ú-
ÎÂÈ· ‰È·‚‹ÙË 15-16 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ 26% Â›¯Â ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·. ™Â
‰È¿ÚÎÂÈ· ™¢ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ 20 ÂÙÒÓ, ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· Â›¯Â
ÙÔ 56% ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ.23 MÂÙ¿ ·fi 10 ¯ÚfiÓÈ· ™¢ ÌÂÙ·Í‡
891 ·ÛıÂÓÒÓ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 Î·È 485 ·ÛıÂÓÒÓ ÌÂ ™¢ Ù‡-
Ô˘ 2‚ (ÛÂ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË) Î·È 502 ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 2· (¯ˆÚ›˜ ÈÓ-
ÛÔ˘Ï›ÓË) ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ ÔÛÔÛÙfi Ù‡ÊÏˆÛË˜ 1,8%, 4,0%
Î·È 4,8% ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·.24

H Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜ Â›Ó·È ÌË‰·ÌÈÓ‹ ÚÈÓ
·fi Ù· ÚÒÙ· 5 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ‰È·-
ÁÓÒÛıËÎ·Ó ÚÈÓ ·fi ÙÔ 30fi ¤ÙÔ˜ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ
ÌÔÚÂ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ (ÛÂ ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi ·ÛıÂÓÒÓ) Î·Ù¿ ÙË
‰È¿ÁÓˆÛË ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ‰È¿ÁÓˆÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ 30fi ¤ÙÔ˜ ÙË˜
ËÏÈÎ›·˜ ÙÔ˘˜.25

™ÙÔ˘˜ ›Ó·ÎÂ˜ 8.4 Î·È 8.5 ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔÈ¯Â›· ·fi
ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜ ÛÙÔ ¢È·‚ËÙÔ-
ÏÔÁÈÎfi È·ÙÚÂ›Ô ÙÔ˘ King’s College Hospital ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ.
¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛÙÔÈ¯Â›· ·fi ·ÏÈ¿ ÌÂÏ¤ÙË, Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÈ˜
ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÙË˜ ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ ·Ïfi ‚˘ıÔÛÎfiÈÔ.5

OÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 Î·È ‰È¿ÁÓˆÛË ÚÈÓ ·fi ÙÔ
30fi ¤ÙÔ˜ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔ-
ÛÙ¿ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎ‹˜ ÌÔÚÊ‹˜.26

Afi 996 ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 Î·È 1370 ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ

™¢ Ù‡Ô˘ 2 (Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙÂ˜ Î·È ÌË Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙÂ˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË)
‚Ú¤ıËÎÂ ·Ú·ÁˆÁÈÎ‹ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· ÛÂ ÔÛÔÛÙfi 23%, 10%
Î·È 3% ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·. H ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌ›·, Ë Ì·ÎÚ¿ ‰È¿ÚÎÂÈ·
ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Î·È Ë ÛÔ‚·Ú‹ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÒÙË
‰È·›ÛÙˆÛË Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·Ú·ÁˆÁÈÎ‹˜
ÌÔÚÊ‹˜. H ‡·ÚÍË ˘¤ÚÙ·ÛË˜ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ·Ú·Áˆ-
ÁÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1.27

™ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙÔ˘ Wisconsin ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ fiÙÈ ÛÙËÓ
ÚÒÙË ‰ÈÂÙ›· ™¢ Ù‡Ô˘ 1 ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· ÛÂ Ô-
ÛÔÛÙfi 2%. TÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È ÛÙ·
15 ¯ÚfiÓÈ· Êı¿ÓÂÈ ÙÔ 97,5%. H ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË˜
ÙË˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜ ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÏÂÙÔÌÂÚ‹˜ Î·È
ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ¿ ÚÔËÁÌ¤ÓË.23,26,27 ™Â ·ÏÈfiÙÂÚÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ·Ó·-
Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ 50% ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· ‡-
ÛÙÂÚ· ·fi 15 ¯ÚfiÓÈ· ‰È·‚‹ÙË Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi Êı¿-
ÓÂÈ Ù· 80% ‡ÛÙÂÚ· ·fi 25 ¯ÚfiÓÈ· ‰È·‚‹ÙË.5

™Â ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 2 ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔ-
ÓÙ·È ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· ‹-
‰Ë Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¯ÈÎ‹ ‰È¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË. TÔ ‰È¿ÛÙËÌ·
Î·Ù¿ ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ‰È·‚‹ÙË˜ ÚÔ¸‹Ú¯Â ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ·˘-
ÙÔ‡˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÔÚÂ› Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÂ›, ·ÏÏ¿ Û˘Ó‹ıˆ˜ ˘-
ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ·ÂÙ›·. 

E˘Ù˘¯Ò˜, Ë fiÚ·ÛË ‰ÂÓ ·Ú·‚Ï¿ÙÂÙ·È ÛÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜
·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È Û¿ÓÈÂ˜ ÔÈ
ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ÌÂ 30-40 ¯ÚfiÓÈ· ‰È·‚‹ÙË Ô˘ ¤-
¯Ô˘Ó ¿ÚÈÛÙË fiÚ·ÛË. Afi 92 ·ÛıÂÓÂ›˜ ÙÔ˘ King’s College
Hospital ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ÌÂ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔÂÍ·ÚÙÒÌÂ-
ÓÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ¿Óˆ ·fi 40 ¯ÚfiÓÈ·, 36 ¿ÙÔÌ· ‰ÂÓ Â›¯·Ó Î·-
Ì›· ¤Ó‰ÂÈÍË ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜, 40 ¿ÙÔÌ· Â›¯·Ó ·Ï‹ ·ÌÊÈ/¿-
ıÂÈ·, 16 Â›¯·Ó ‚·ÚÈ¿ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· (˘ÂÚÏ·ÛÙÈÎ‹) Î·È ·-
fi ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ ¤ÍÈ Â›¯·Ó Êı¿ÛÂÈ ÛÂ Ù‡ÊÏˆÛË.28

MÂ ÙË ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ BÈÎÂÓÙ›Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Û·Ê¤˜ fi-
ÙÈ ÌÂ Ì¤ÙÚ· ÚfiÏË„Ë˜, ¤ÁÎ·ÈÚË˜ ‰È¿ÁÓˆÛË˜ Î·È  Î·Ï‡ÙÂ-
ÚË˜ Ú‡ıÌÈÛË˜ ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË, Î·ıÒ˜ Î·È ÌÂ Ì¤ÙÚ· ÚÒ˚ÌË˜
‰È¿ÁÓˆÛË˜ Î·È ıÂÚ·Â›·˜ ÙË˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜ ı· ÂÈ‰Èˆ-
¯ıÂ› ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Ë ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÙË˜ Ù‡ÊÏˆ-
ÛË˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÈÏÔÎÒÓ.29,30

Παράγοντες κινδύνου διαβητικής αµφιβληστροειδο-
πάθειας

¶·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ·Ì-
ÊÈ/¿ıÂÈ·˜ Â›Ó·È Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË, Ë Î·Î‹ Ú‡ıÌÈÛË
ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË, Ë ‡·ÚÍË ˘ÂÚÏÈÈ‰·ÈÌ›·˜ ÌÂ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ
LDL, Ë Î‡ËÛË, Ë ˘¤ÚÙ·ÛË Î·È ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·.31

OÈ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿-

224 Χρόνιες διαβητικές επιπλοκές

Σ∆ τύπου 1 89% 30%

Σ∆ τύπου 2 
σε ινσουλίνη 79% 24%

Σ∆ τύπου 2 
χωρίς ινσουλίνη 67% 10%

πίνακας 8.2  H συχνότητα της αµφι/πάθειας και η
πρόοδός της σε παραγωγική µορφή µετά από 10
χρόνια διάρκεια διαβήτη.25

Συχνότητα Eξέλιξη
σε παραγωγική µορ-

Aρχόµενη (Yποστρώµατος) 30,4 27,3 30,6

Mέτρια έως σοβαρή µη παραγωγική µορφή 17,6 8,5 25,7

Παραγωγική µορφή χωρίς χαρακτήρες υψηλού κινδύνου 13,2 1,4 9,1

Παραγωγική µορφή µε χαρακτήρες υψηλού κινδύνου 9,5 1,4 4,8

Oίδηµα της ωχρής κηλίδας 5,9 3,7 11,6

Xωρίς αλλοιώσεις 29,3 61,3 29,9

Tύπος 2α: Σ∆ Tύπου 2 χωρίς ινσουλινοθεραπεία, Tύπος 2β: Σ∆ Tύπου 2 µε ινσουλινοθεραπεία.

πίνακας 8.3  Συχνότητα και βαρύτητα της αµφι/πάθειας, σε ένα σύνολο διαβητικού πληθυσµού, άσχετα µε τη διάρ-
κεια του διαβήτη.23

Aµφιβληστροειδοπάθεια Σ∆ Tύπου 1 Σ∆ Tύπου 2α Σ∆ Tύπου

πίνακας 8.2.1.1 H συχνότητα της αμφι/πάθειας και η 
πρόοδός της σε παραγωγική μορφή μετά από 10 χρόνια 
διάρκεια διαβήτη.25

(‚) ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ‰È¿ÁÓˆÛË ÛÂ ËÏÈÎ›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ 30 Â-
ÙÒÓ ¯ˆÚ›˜ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›· (Î·Ù¿ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ™¢ Ù‡Ô˘
2·) Î·È (Á) ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ‰È¿ÁÓˆÛË ÛÂ ËÏÈÎ›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
ÙˆÓ 30 ÂÙÒÓ ˘fi ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›· (ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÔÈ Â-
ÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ™¢ Ù‡Ô˘ 2, ·ÏÏ¿ ÌÔÚÂ› Î·È ÌÂÚÈÎÔ› ÌÂ ™¢
Ù‡Ô˘ 1 fi„ÈÌË˜ ¤Ó·ÚÍË˜). MÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Â›-
Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ Ï‹ÚË˜ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÙË˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘
‰È·‚‹ÙË, ·ÏÏ¿ Ë ‰È¿ÎÚÈÛË ‚·Û›ÛÙËÎÂ ÛÙÔ ÌÂÈˆÌ¤ÓË˜ ·ÎÚ›-
‚ÂÈ·˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜.

™Â ™¢ Ù‡Ô˘ 1 ÌÂ ¤Ó·ÚÍË ÛÂ ÓÂ·Ú‹ ËÏÈÎ›· Î·È ‰È¿Ú-
ÎÂÈ· ‰È·‚‹ÙË 15-16 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ 26% Â›¯Â ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·. ™Â
‰È¿ÚÎÂÈ· ™¢ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ 20 ÂÙÒÓ, ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· Â›¯Â
ÙÔ 56% ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ.23 MÂÙ¿ ·fi 10 ¯ÚfiÓÈ· ™¢ ÌÂÙ·Í‡
891 ·ÛıÂÓÒÓ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 Î·È 485 ·ÛıÂÓÒÓ ÌÂ ™¢ Ù‡-
Ô˘ 2‚ (ÛÂ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË) Î·È 502 ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 2· (¯ˆÚ›˜ ÈÓ-
ÛÔ˘Ï›ÓË) ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ ÔÛÔÛÙfi Ù‡ÊÏˆÛË˜ 1,8%, 4,0%
Î·È 4,8% ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·.24

H Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜ Â›Ó·È ÌË‰·ÌÈÓ‹ ÚÈÓ
·fi Ù· ÚÒÙ· 5 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ‰È·-
ÁÓÒÛıËÎ·Ó ÚÈÓ ·fi ÙÔ 30fi ¤ÙÔ˜ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ
ÌÔÚÂ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ (ÛÂ ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi ·ÛıÂÓÒÓ) Î·Ù¿ ÙË
‰È¿ÁÓˆÛË ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ‰È¿ÁÓˆÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ 30fi ¤ÙÔ˜ ÙË˜
ËÏÈÎ›·˜ ÙÔ˘˜.25

™ÙÔ˘˜ ›Ó·ÎÂ˜ 8.4 Î·È 8.5 ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔÈ¯Â›· ·fi
ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜ ÛÙÔ ¢È·‚ËÙÔ-
ÏÔÁÈÎfi È·ÙÚÂ›Ô ÙÔ˘ King’s College Hospital ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ.
¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛÙÔÈ¯Â›· ·fi ·ÏÈ¿ ÌÂÏ¤ÙË, Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÈ˜
ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÙË˜ ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ ·Ïfi ‚˘ıÔÛÎfiÈÔ.5

OÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 Î·È ‰È¿ÁÓˆÛË ÚÈÓ ·fi ÙÔ
30fi ¤ÙÔ˜ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔ-
ÛÙ¿ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎ‹˜ ÌÔÚÊ‹˜.26

Afi 996 ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 Î·È 1370 ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ

™¢ Ù‡Ô˘ 2 (Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙÂ˜ Î·È ÌË Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙÂ˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË)
‚Ú¤ıËÎÂ ·Ú·ÁˆÁÈÎ‹ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· ÛÂ ÔÛÔÛÙfi 23%, 10%
Î·È 3% ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·. H ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌ›·, Ë Ì·ÎÚ¿ ‰È¿ÚÎÂÈ·
ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Î·È Ë ÛÔ‚·Ú‹ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÒÙË
‰È·›ÛÙˆÛË Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·Ú·ÁˆÁÈÎ‹˜
ÌÔÚÊ‹˜. H ‡·ÚÍË ˘¤ÚÙ·ÛË˜ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ·Ú·Áˆ-
ÁÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1.27

™ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙÔ˘ Wisconsin ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ fiÙÈ ÛÙËÓ
ÚÒÙË ‰ÈÂÙ›· ™¢ Ù‡Ô˘ 1 ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· ÛÂ Ô-
ÛÔÛÙfi 2%. TÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È ÛÙ·
15 ¯ÚfiÓÈ· Êı¿ÓÂÈ ÙÔ 97,5%. H ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË˜
ÙË˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜ ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÏÂÙÔÌÂÚ‹˜ Î·È
ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ¿ ÚÔËÁÌ¤ÓË.23,26,27 ™Â ·ÏÈfiÙÂÚÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ·Ó·-
Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ 50% ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· ‡-
ÛÙÂÚ· ·fi 15 ¯ÚfiÓÈ· ‰È·‚‹ÙË Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi Êı¿-
ÓÂÈ Ù· 80% ‡ÛÙÂÚ· ·fi 25 ¯ÚfiÓÈ· ‰È·‚‹ÙË.5

™Â ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 2 ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔ-
ÓÙ·È ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· ‹-
‰Ë Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¯ÈÎ‹ ‰È¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË. TÔ ‰È¿ÛÙËÌ·
Î·Ù¿ ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ‰È·‚‹ÙË˜ ÚÔ¸‹Ú¯Â ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ·˘-
ÙÔ‡˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÔÚÂ› Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÂ›, ·ÏÏ¿ Û˘Ó‹ıˆ˜ ˘-
ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ·ÂÙ›·. 

E˘Ù˘¯Ò˜, Ë fiÚ·ÛË ‰ÂÓ ·Ú·‚Ï¿ÙÂÙ·È ÛÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜
·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È Û¿ÓÈÂ˜ ÔÈ
ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ÌÂ 30-40 ¯ÚfiÓÈ· ‰È·‚‹ÙË Ô˘ ¤-
¯Ô˘Ó ¿ÚÈÛÙË fiÚ·ÛË. Afi 92 ·ÛıÂÓÂ›˜ ÙÔ˘ King’s College
Hospital ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ÌÂ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔÂÍ·ÚÙÒÌÂ-
ÓÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ¿Óˆ ·fi 40 ¯ÚfiÓÈ·, 36 ¿ÙÔÌ· ‰ÂÓ Â›¯·Ó Î·-
Ì›· ¤Ó‰ÂÈÍË ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜, 40 ¿ÙÔÌ· Â›¯·Ó ·Ï‹ ·ÌÊÈ/¿-
ıÂÈ·, 16 Â›¯·Ó ‚·ÚÈ¿ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· (˘ÂÚÏ·ÛÙÈÎ‹) Î·È ·-
fi ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ ¤ÍÈ Â›¯·Ó Êı¿ÛÂÈ ÛÂ Ù‡ÊÏˆÛË.28

MÂ ÙË ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ BÈÎÂÓÙ›Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Û·Ê¤˜ fi-
ÙÈ ÌÂ Ì¤ÙÚ· ÚfiÏË„Ë˜, ¤ÁÎ·ÈÚË˜ ‰È¿ÁÓˆÛË˜ Î·È  Î·Ï‡ÙÂ-
ÚË˜ Ú‡ıÌÈÛË˜ ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË, Î·ıÒ˜ Î·È ÌÂ Ì¤ÙÚ· ÚÒ˚ÌË˜
‰È¿ÁÓˆÛË˜ Î·È ıÂÚ·Â›·˜ ÙË˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜ ı· ÂÈ‰Èˆ-
¯ıÂ› ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Ë ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÙË˜ Ù‡ÊÏˆ-
ÛË˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÈÏÔÎÒÓ.29,30

Παράγοντες κινδύνου διαβητικής αµφιβληστροειδο-
πάθειας

¶·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ·Ì-
ÊÈ/¿ıÂÈ·˜ Â›Ó·È Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË, Ë Î·Î‹ Ú‡ıÌÈÛË
ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË, Ë ‡·ÚÍË ˘ÂÚÏÈÈ‰·ÈÌ›·˜ ÌÂ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ
LDL, Ë Î‡ËÛË, Ë ˘¤ÚÙ·ÛË Î·È ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·.31

OÈ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿-

224 Χρόνιες διαβητικές επιπλοκές

Σ∆ τύπου 1 89% 30%

Σ∆ τύπου 2 
σε ινσουλίνη 79% 24%

Σ∆ τύπου 2 
χωρίς ινσουλίνη 67% 10%

πίνακας 8.2  H συχνότητα της αµφι/πάθειας και η
πρόοδός της σε παραγωγική µορφή µετά από 10
χρόνια διάρκεια διαβήτη.25

Συχνότητα Eξέλιξη
σε παραγωγική µορ-

Aρχόµενη (Yποστρώµατος) 30,4 27,3 30,6

Mέτρια έως σοβαρή µη παραγωγική µορφή 17,6 8,5 25,7

Παραγωγική µορφή χωρίς χαρακτήρες υψηλού κινδύνου 13,2 1,4 9,1

Παραγωγική µορφή µε χαρακτήρες υψηλού κινδύνου 9,5 1,4 4,8

Oίδηµα της ωχρής κηλίδας 5,9 3,7 11,6

Xωρίς αλλοιώσεις 29,3 61,3 29,9

Tύπος 2α: Σ∆ Tύπου 2 χωρίς ινσουλινοθεραπεία, Tύπος 2β: Σ∆ Tύπου 2 µε ινσουλινοθεραπεία.

πίνακας 8.3  Συχνότητα και βαρύτητα της αµφι/πάθειας, σε ένα σύνολο διαβητικού πληθυσµού, άσχετα µε τη διάρ-
κεια του διαβήτη.23

Aµφιβληστροειδοπάθεια Σ∆ Tύπου 1 Σ∆ Tύπου 2α Σ∆ Tύπου

(‚) ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ‰È¿ÁÓˆÛË ÛÂ ËÏÈÎ›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ 30 Â-
ÙÒÓ ¯ˆÚ›˜ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›· (Î·Ù¿ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ™¢ Ù‡Ô˘
2·) Î·È (Á) ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ‰È¿ÁÓˆÛË ÛÂ ËÏÈÎ›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
ÙˆÓ 30 ÂÙÒÓ ˘fi ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›· (ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÔÈ Â-
ÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ™¢ Ù‡Ô˘ 2, ·ÏÏ¿ ÌÔÚÂ› Î·È ÌÂÚÈÎÔ› ÌÂ ™¢
Ù‡Ô˘ 1 fi„ÈÌË˜ ¤Ó·ÚÍË˜). MÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Â›-
Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ Ï‹ÚË˜ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÙË˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘
‰È·‚‹ÙË, ·ÏÏ¿ Ë ‰È¿ÎÚÈÛË ‚·Û›ÛÙËÎÂ ÛÙÔ ÌÂÈˆÌ¤ÓË˜ ·ÎÚ›-
‚ÂÈ·˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜.

™Â ™¢ Ù‡Ô˘ 1 ÌÂ ¤Ó·ÚÍË ÛÂ ÓÂ·Ú‹ ËÏÈÎ›· Î·È ‰È¿Ú-
ÎÂÈ· ‰È·‚‹ÙË 15-16 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ 26% Â›¯Â ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·. ™Â
‰È¿ÚÎÂÈ· ™¢ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ 20 ÂÙÒÓ, ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· Â›¯Â
ÙÔ 56% ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ.23 MÂÙ¿ ·fi 10 ¯ÚfiÓÈ· ™¢ ÌÂÙ·Í‡
891 ·ÛıÂÓÒÓ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 Î·È 485 ·ÛıÂÓÒÓ ÌÂ ™¢ Ù‡-
Ô˘ 2‚ (ÛÂ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË) Î·È 502 ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 2· (¯ˆÚ›˜ ÈÓ-
ÛÔ˘Ï›ÓË) ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ ÔÛÔÛÙfi Ù‡ÊÏˆÛË˜ 1,8%, 4,0%
Î·È 4,8% ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·.24

H Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜ Â›Ó·È ÌË‰·ÌÈÓ‹ ÚÈÓ
·fi Ù· ÚÒÙ· 5 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ‰È·-
ÁÓÒÛıËÎ·Ó ÚÈÓ ·fi ÙÔ 30fi ¤ÙÔ˜ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ
ÌÔÚÂ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ (ÛÂ ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi ·ÛıÂÓÒÓ) Î·Ù¿ ÙË
‰È¿ÁÓˆÛË ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ‰È¿ÁÓˆÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ 30fi ¤ÙÔ˜ ÙË˜
ËÏÈÎ›·˜ ÙÔ˘˜.25

™ÙÔ˘˜ ›Ó·ÎÂ˜ 8.4 Î·È 8.5 ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔÈ¯Â›· ·fi
ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜ ÛÙÔ ¢È·‚ËÙÔ-
ÏÔÁÈÎfi È·ÙÚÂ›Ô ÙÔ˘ King’s College Hospital ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ.
¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛÙÔÈ¯Â›· ·fi ·ÏÈ¿ ÌÂÏ¤ÙË, Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÈ˜
ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÙË˜ ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ ·Ïfi ‚˘ıÔÛÎfiÈÔ.5

OÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 Î·È ‰È¿ÁÓˆÛË ÚÈÓ ·fi ÙÔ
30fi ¤ÙÔ˜ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔ-
ÛÙ¿ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎ‹˜ ÌÔÚÊ‹˜.26

Afi 996 ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 Î·È 1370 ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ

™¢ Ù‡Ô˘ 2 (Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙÂ˜ Î·È ÌË Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙÂ˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË)
‚Ú¤ıËÎÂ ·Ú·ÁˆÁÈÎ‹ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· ÛÂ ÔÛÔÛÙfi 23%, 10%
Î·È 3% ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·. H ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌ›·, Ë Ì·ÎÚ¿ ‰È¿ÚÎÂÈ·
ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Î·È Ë ÛÔ‚·Ú‹ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÒÙË
‰È·›ÛÙˆÛË Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·Ú·ÁˆÁÈÎ‹˜
ÌÔÚÊ‹˜. H ‡·ÚÍË ˘¤ÚÙ·ÛË˜ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ·Ú·Áˆ-
ÁÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1.27

™ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙÔ˘ Wisconsin ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ fiÙÈ ÛÙËÓ
ÚÒÙË ‰ÈÂÙ›· ™¢ Ù‡Ô˘ 1 ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· ÛÂ Ô-
ÛÔÛÙfi 2%. TÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È ÛÙ·
15 ¯ÚfiÓÈ· Êı¿ÓÂÈ ÙÔ 97,5%. H ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË˜
ÙË˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜ ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÏÂÙÔÌÂÚ‹˜ Î·È
ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ¿ ÚÔËÁÌ¤ÓË.23,26,27 ™Â ·ÏÈfiÙÂÚÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ·Ó·-
Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ 50% ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· ‡-
ÛÙÂÚ· ·fi 15 ¯ÚfiÓÈ· ‰È·‚‹ÙË Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi Êı¿-
ÓÂÈ Ù· 80% ‡ÛÙÂÚ· ·fi 25 ¯ÚfiÓÈ· ‰È·‚‹ÙË.5

™Â ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 2 ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔ-
ÓÙ·È ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· ‹-
‰Ë Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¯ÈÎ‹ ‰È¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË. TÔ ‰È¿ÛÙËÌ·
Î·Ù¿ ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ‰È·‚‹ÙË˜ ÚÔ¸‹Ú¯Â ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ·˘-
ÙÔ‡˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÔÚÂ› Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÂ›, ·ÏÏ¿ Û˘Ó‹ıˆ˜ ˘-
ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ·ÂÙ›·. 

E˘Ù˘¯Ò˜, Ë fiÚ·ÛË ‰ÂÓ ·Ú·‚Ï¿ÙÂÙ·È ÛÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜
·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È Û¿ÓÈÂ˜ ÔÈ
ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ÌÂ 30-40 ¯ÚfiÓÈ· ‰È·‚‹ÙË Ô˘ ¤-
¯Ô˘Ó ¿ÚÈÛÙË fiÚ·ÛË. Afi 92 ·ÛıÂÓÂ›˜ ÙÔ˘ King’s College
Hospital ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ÌÂ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔÂÍ·ÚÙÒÌÂ-
ÓÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ¿Óˆ ·fi 40 ¯ÚfiÓÈ·, 36 ¿ÙÔÌ· ‰ÂÓ Â›¯·Ó Î·-
Ì›· ¤Ó‰ÂÈÍË ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜, 40 ¿ÙÔÌ· Â›¯·Ó ·Ï‹ ·ÌÊÈ/¿-
ıÂÈ·, 16 Â›¯·Ó ‚·ÚÈ¿ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· (˘ÂÚÏ·ÛÙÈÎ‹) Î·È ·-
fi ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ ¤ÍÈ Â›¯·Ó Êı¿ÛÂÈ ÛÂ Ù‡ÊÏˆÛË.28

MÂ ÙË ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ BÈÎÂÓÙ›Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Û·Ê¤˜ fi-
ÙÈ ÌÂ Ì¤ÙÚ· ÚfiÏË„Ë˜, ¤ÁÎ·ÈÚË˜ ‰È¿ÁÓˆÛË˜ Î·È  Î·Ï‡ÙÂ-
ÚË˜ Ú‡ıÌÈÛË˜ ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË, Î·ıÒ˜ Î·È ÌÂ Ì¤ÙÚ· ÚÒ˚ÌË˜
‰È¿ÁÓˆÛË˜ Î·È ıÂÚ·Â›·˜ ÙË˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜ ı· ÂÈ‰Èˆ-
¯ıÂ› ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Ë ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÙË˜ Ù‡ÊÏˆ-
ÛË˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÈÏÔÎÒÓ.29,30

Παράγοντες κινδύνου διαβητικής αµφιβληστροειδο-
πάθειας

¶·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ·Ì-
ÊÈ/¿ıÂÈ·˜ Â›Ó·È Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË, Ë Î·Î‹ Ú‡ıÌÈÛË
ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË, Ë ‡·ÚÍË ˘ÂÚÏÈÈ‰·ÈÌ›·˜ ÌÂ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ
LDL, Ë Î‡ËÛË, Ë ˘¤ÚÙ·ÛË Î·È ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·.31

OÈ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿-

224 Χρόνιες διαβητικές επιπλοκές

Σ∆ τύπου 1 89% 30%

Σ∆ τύπου 2 
σε ινσουλίνη 79% 24%

Σ∆ τύπου 2 
χωρίς ινσουλίνη 67% 10%

πίνακας 8.2  H συχνότητα της αµφι/πάθειας και η
πρόοδός της σε παραγωγική µορφή µετά από 10
χρόνια διάρκεια διαβήτη.25

Συχνότητα Eξέλιξη
σε παραγωγική µορ-

Aρχόµενη (Yποστρώµατος) 30,4 27,3 30,6

Mέτρια έως σοβαρή µη παραγωγική µορφή 17,6 8,5 25,7

Παραγωγική µορφή χωρίς χαρακτήρες υψηλού κινδύνου 13,2 1,4 9,1

Παραγωγική µορφή µε χαρακτήρες υψηλού κινδύνου 9,5 1,4 4,8

Oίδηµα της ωχρής κηλίδας 5,9 3,7 11,6

Xωρίς αλλοιώσεις 29,3 61,3 29,9

Tύπος 2α: Σ∆ Tύπου 2 χωρίς ινσουλινοθεραπεία, Tύπος 2β: Σ∆ Tύπου 2 µε ινσουλινοθεραπεία.

πίνακας 8.3  Συχνότητα και βαρύτητα της αµφι/πάθειας, σε ένα σύνολο διαβητικού πληθυσµού, άσχετα µε τη διάρ-
κεια του διαβήτη.23

Aµφιβληστροειδοπάθεια Σ∆ Tύπου 1 Σ∆ Tύπου 2α Σ∆ Tύπου

(‚) ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ‰È¿ÁÓˆÛË ÛÂ ËÏÈÎ›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ 30 Â-
ÙÒÓ ¯ˆÚ›˜ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›· (Î·Ù¿ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ™¢ Ù‡Ô˘
2·) Î·È (Á) ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ‰È¿ÁÓˆÛË ÛÂ ËÏÈÎ›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
ÙˆÓ 30 ÂÙÒÓ ˘fi ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›· (ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÔÈ Â-
ÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ™¢ Ù‡Ô˘ 2, ·ÏÏ¿ ÌÔÚÂ› Î·È ÌÂÚÈÎÔ› ÌÂ ™¢
Ù‡Ô˘ 1 fi„ÈÌË˜ ¤Ó·ÚÍË˜). MÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Â›-
Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ Ï‹ÚË˜ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÙË˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘
‰È·‚‹ÙË, ·ÏÏ¿ Ë ‰È¿ÎÚÈÛË ‚·Û›ÛÙËÎÂ ÛÙÔ ÌÂÈˆÌ¤ÓË˜ ·ÎÚ›-
‚ÂÈ·˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜.

™Â ™¢ Ù‡Ô˘ 1 ÌÂ ¤Ó·ÚÍË ÛÂ ÓÂ·Ú‹ ËÏÈÎ›· Î·È ‰È¿Ú-
ÎÂÈ· ‰È·‚‹ÙË 15-16 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ 26% Â›¯Â ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·. ™Â
‰È¿ÚÎÂÈ· ™¢ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ 20 ÂÙÒÓ, ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· Â›¯Â
ÙÔ 56% ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ.23 MÂÙ¿ ·fi 10 ¯ÚfiÓÈ· ™¢ ÌÂÙ·Í‡
891 ·ÛıÂÓÒÓ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 Î·È 485 ·ÛıÂÓÒÓ ÌÂ ™¢ Ù‡-
Ô˘ 2‚ (ÛÂ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË) Î·È 502 ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 2· (¯ˆÚ›˜ ÈÓ-
ÛÔ˘Ï›ÓË) ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ ÔÛÔÛÙfi Ù‡ÊÏˆÛË˜ 1,8%, 4,0%
Î·È 4,8% ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·.24

H Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜ Â›Ó·È ÌË‰·ÌÈÓ‹ ÚÈÓ
·fi Ù· ÚÒÙ· 5 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ‰È·-
ÁÓÒÛıËÎ·Ó ÚÈÓ ·fi ÙÔ 30fi ¤ÙÔ˜ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ
ÌÔÚÂ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ (ÛÂ ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi ·ÛıÂÓÒÓ) Î·Ù¿ ÙË
‰È¿ÁÓˆÛË ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ‰È¿ÁÓˆÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ 30fi ¤ÙÔ˜ ÙË˜
ËÏÈÎ›·˜ ÙÔ˘˜.25

™ÙÔ˘˜ ›Ó·ÎÂ˜ 8.4 Î·È 8.5 ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔÈ¯Â›· ·fi
ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜ ÛÙÔ ¢È·‚ËÙÔ-
ÏÔÁÈÎfi È·ÙÚÂ›Ô ÙÔ˘ King’s College Hospital ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ.
¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛÙÔÈ¯Â›· ·fi ·ÏÈ¿ ÌÂÏ¤ÙË, Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÈ˜
ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÙË˜ ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ ·Ïfi ‚˘ıÔÛÎfiÈÔ.5

OÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 Î·È ‰È¿ÁÓˆÛË ÚÈÓ ·fi ÙÔ
30fi ¤ÙÔ˜ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔ-
ÛÙ¿ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎ‹˜ ÌÔÚÊ‹˜.26

Afi 996 ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 Î·È 1370 ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ

™¢ Ù‡Ô˘ 2 (Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙÂ˜ Î·È ÌË Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙÂ˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË)
‚Ú¤ıËÎÂ ·Ú·ÁˆÁÈÎ‹ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· ÛÂ ÔÛÔÛÙfi 23%, 10%
Î·È 3% ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·. H ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌ›·, Ë Ì·ÎÚ¿ ‰È¿ÚÎÂÈ·
ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Î·È Ë ÛÔ‚·Ú‹ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÒÙË
‰È·›ÛÙˆÛË Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·Ú·ÁˆÁÈÎ‹˜
ÌÔÚÊ‹˜. H ‡·ÚÍË ˘¤ÚÙ·ÛË˜ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ·Ú·Áˆ-
ÁÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1.27

™ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙÔ˘ Wisconsin ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ fiÙÈ ÛÙËÓ
ÚÒÙË ‰ÈÂÙ›· ™¢ Ù‡Ô˘ 1 ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· ÛÂ Ô-
ÛÔÛÙfi 2%. TÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È ÛÙ·
15 ¯ÚfiÓÈ· Êı¿ÓÂÈ ÙÔ 97,5%. H ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË˜
ÙË˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜ ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÏÂÙÔÌÂÚ‹˜ Î·È
ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ¿ ÚÔËÁÌ¤ÓË.23,26,27 ™Â ·ÏÈfiÙÂÚÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ·Ó·-
Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ 50% ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· ‡-
ÛÙÂÚ· ·fi 15 ¯ÚfiÓÈ· ‰È·‚‹ÙË Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi Êı¿-
ÓÂÈ Ù· 80% ‡ÛÙÂÚ· ·fi 25 ¯ÚfiÓÈ· ‰È·‚‹ÙË.5

™Â ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 2 ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔ-
ÓÙ·È ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· ‹-
‰Ë Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¯ÈÎ‹ ‰È¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË. TÔ ‰È¿ÛÙËÌ·
Î·Ù¿ ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ‰È·‚‹ÙË˜ ÚÔ¸‹Ú¯Â ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ·˘-
ÙÔ‡˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÔÚÂ› Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÂ›, ·ÏÏ¿ Û˘Ó‹ıˆ˜ ˘-
ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ·ÂÙ›·. 

E˘Ù˘¯Ò˜, Ë fiÚ·ÛË ‰ÂÓ ·Ú·‚Ï¿ÙÂÙ·È ÛÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜
·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È Û¿ÓÈÂ˜ ÔÈ
ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ÌÂ 30-40 ¯ÚfiÓÈ· ‰È·‚‹ÙË Ô˘ ¤-
¯Ô˘Ó ¿ÚÈÛÙË fiÚ·ÛË. Afi 92 ·ÛıÂÓÂ›˜ ÙÔ˘ King’s College
Hospital ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ÌÂ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔÂÍ·ÚÙÒÌÂ-
ÓÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ¿Óˆ ·fi 40 ¯ÚfiÓÈ·, 36 ¿ÙÔÌ· ‰ÂÓ Â›¯·Ó Î·-
Ì›· ¤Ó‰ÂÈÍË ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜, 40 ¿ÙÔÌ· Â›¯·Ó ·Ï‹ ·ÌÊÈ/¿-
ıÂÈ·, 16 Â›¯·Ó ‚·ÚÈ¿ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· (˘ÂÚÏ·ÛÙÈÎ‹) Î·È ·-
fi ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ ¤ÍÈ Â›¯·Ó Êı¿ÛÂÈ ÛÂ Ù‡ÊÏˆÛË.28

MÂ ÙË ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ BÈÎÂÓÙ›Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Û·Ê¤˜ fi-
ÙÈ ÌÂ Ì¤ÙÚ· ÚfiÏË„Ë˜, ¤ÁÎ·ÈÚË˜ ‰È¿ÁÓˆÛË˜ Î·È  Î·Ï‡ÙÂ-
ÚË˜ Ú‡ıÌÈÛË˜ ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË, Î·ıÒ˜ Î·È ÌÂ Ì¤ÙÚ· ÚÒ˚ÌË˜
‰È¿ÁÓˆÛË˜ Î·È ıÂÚ·Â›·˜ ÙË˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜ ı· ÂÈ‰Èˆ-
¯ıÂ› ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Ë ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÙË˜ Ù‡ÊÏˆ-
ÛË˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÈÏÔÎÒÓ.29,30

Παράγοντες κινδύνου διαβητικής αµφιβληστροειδο-
πάθειας

¶·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ·Ì-
ÊÈ/¿ıÂÈ·˜ Â›Ó·È Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË, Ë Î·Î‹ Ú‡ıÌÈÛË
ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË, Ë ‡·ÚÍË ˘ÂÚÏÈÈ‰·ÈÌ›·˜ ÌÂ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ
LDL, Ë Î‡ËÛË, Ë ˘¤ÚÙ·ÛË Î·È ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·.31

OÈ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿-

224 Χρόνιες διαβητικές επιπλοκές

Σ∆ τύπου 1 89% 30%

Σ∆ τύπου 2 
σε ινσουλίνη 79% 24%

Σ∆ τύπου 2 
χωρίς ινσουλίνη 67% 10%

πίνακας 8.2  H συχνότητα της αµφι/πάθειας και η
πρόοδός της σε παραγωγική µορφή µετά από 10
χρόνια διάρκεια διαβήτη.25

Συχνότητα Eξέλιξη
σε παραγωγική µορ-

Aρχόµενη (Yποστρώµατος) 30,4 27,3 30,6

Mέτρια έως σοβαρή µη παραγωγική µορφή 17,6 8,5 25,7

Παραγωγική µορφή χωρίς χαρακτήρες υψηλού κινδύνου 13,2 1,4 9,1

Παραγωγική µορφή µε χαρακτήρες υψηλού κινδύνου 9,5 1,4 4,8

Oίδηµα της ωχρής κηλίδας 5,9 3,7 11,6

Xωρίς αλλοιώσεις 29,3 61,3 29,9

Tύπος 2α: Σ∆ Tύπου 2 χωρίς ινσουλινοθεραπεία, Tύπος 2β: Σ∆ Tύπου 2 µε ινσουλινοθεραπεία.

πίνακας 8.3  Συχνότητα και βαρύτητα της αµφι/πάθειας, σε ένα σύνολο διαβητικού πληθυσµού, άσχετα µε τη διάρ-
κεια του διαβήτη.23

Aµφιβληστροειδοπάθεια Σ∆ Tύπου 1 Σ∆ Tύπου 2α Σ∆ Tύπου

Εξέλιξη
σε παραγωγική μορφή

Συχνότητα

˙ÔÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ·Ú·Î¿Ùˆ:

Γλυκαιµικός έλεγχος και αµφιβληστροειδοπάθεια

Afi ÔÏÏ¤˜ ÎÏÈÓÈÎ¤˜ Î·È ÂÈ‰ËÌÈÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Ê·›ÓÂ-
Ù·È fiÙÈ Ë ÂÍ·Ú¯‹˜ Î·Ï‹ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ™¢ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÂÈ ·fi
ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜, ·ÎfiÌË Î·È ÛÂ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜
ÌÂ ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰È·‚‹ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 30 ¯ÚfiÓÈ·. 

H ÌÂÏ¤ÙË ÙÔ˘ Winsconsin ¤‰ÂÈÍÂ, ÔÏ‡ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ-
Î¿, fiÙÈ ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Û¿Î¯·ÚÔ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ ÛÂ Î¿ıÂ
ÛÙ¿‰ÈÔ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎ‹ Ê¿ÛË
Î·È ÌÂ Î¿ıÂ ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰È·‚‹ÙË, Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË
Û˘¯ÓfiÙËÙ· Î·È Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÍ¤ÏÈÍ‹˜ ÙË˜.32-35

H ÌÂÏ¤ÙË DCCT ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1
Ë ÂÓÙ·ÙÈÎ‹ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›· ÌÂ ÛÙfi¯Ô ¿ÚÈÛÙË Ú‡ıÌÈÛË
¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË ÌÂ›ˆÛË ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜ Î·-
Ù¿ 76% Î·È ÙË ÌÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÂÍ¤ÏÈÍË˜ Î·Ù¿ 54%.36

H ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌ›· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË ÁÏ˘ÎÔ˙˘Ï›ˆÛË
ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ ÙˆÓ ·ÁÁÂ›ˆÓ Î·È ÙË ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÓ‰Ô-
ıËÏ›Ô˘.37 H ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈÎ‹ ‰Ú¿ÛË ÙË˜ ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ Ê·›-
ÓÂÙ·È Î·È ÛÂ ·Ï¤˜ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂÈ˜ ÁÏ˘ÎÔ˙˘ÏÈˆÌ¤ÓË˜ ·ÈÌÔ-
ÛÊ·ÈÚ›ÓË˜ Î·È Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜.38 øÛÙfiÛÔ, ·Ú¿
ÙÔ fiÙÈ Ë ÔÈfiÙËÙ· Ú‡ıÌÈÛË˜ ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ
ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ‹ fi¯È ÙË˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜, Ë Ê˘ÛÈÔ·ıÔÏÔÁ›·
ÙË˜ Û˘Û¯¤ÙÈÛË˜ ·˘Ù‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï‹. H Í·ÊÓÈÎ‹ Ú‡ıÌÈÛË
ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ÌÔÚÂ› Î·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ Î‡ËÛË˜ Ó· ÂÈ-
‰ÂÈÓÒÛÂÈ ÚÔ¸¿Ú¯Ô˘Û· ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û˘Ì-
‚·›ÓÂÈ Û˘¯Ó¿, ÏfiÁˆ ÙË˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂÁÎ‡ˆÓ Ó· Ú˘ı-
Ì›ÛÔ˘Ó ¿ÚÈÛÙ· ÙÔ ‰È·‚‹ÙË ÙÔ˘˜.39

™Â ÔÏÏ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ ·Ó Ë Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·-
‚‹ÙË Á›ÓÂÈ ·fiÙÔÌ· Î·È ¤ÓÙÔÓ· Â›Ó·È ÔÏ‡ Èı·Ófi Ó·
ÚÔÎÏËıÂ› ÂÈ‰Â›ÓˆÛË ÙË˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ
ÙÔÓ ÚÒÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ‹ ÙË˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·.40-42

H ÌÂÙ··Ó¿Ï˘ÛË ÔÏÏÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ Ô Î›Ó‰˘-
ÓÔ˜ ÂÍ¤ÏÈÍË˜ ÙË˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜ ÌÂ ÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈÎ‹ Ú‡ıÌÈÛË
ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ‹Ù·Ó ÛÙ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÌÂÈˆÌ¤ÓÔ˜
Î·Ù¿ 50% ÂÚ›Ô˘.43 ™Â ·Ó¿ÏÔÁ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·Ù¤ÏË-
ÍÂ Î·È Ë DCCT ÌÂÏ¤ÙË Ô˘ ÂÚÈ¤Ï·‚Â 1441 ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ
™¢ Ù‡Ô˘ 1. ™ÙË ÌÂÏ¤ÙË ·˘Ù‹ Ê¿ÓËÎÂ fiÙÈ Ë ÂÓÙ·ÙÈÎ‹ ıÂ-
Ú·Â›· ÌÂ ÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË Î·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÁÏ˘Î·ÈÌÈÎÔ‡ ÂÏ¤Á¯Ô˘
Û˘ÓÔ‰Â‡ıËÎÂ ·fi ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÙË˜ ÂÍ¤ÏÈ-
ÍË˜ ÙË˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜ Î¿ıÂ ÛÙ·‰›Ô˘, Î·ıÒ˜ Â›ÛË˜ Î·È ÌÂ

ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ ·Ó¿ÁÎË˜ ÊˆÙÔËÍ›·˜ Laser.36

H ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜ Ú‡ıÌÈÛË˜ ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ
ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙË˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜, ‰ÂÓ
ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÂÈ ·fi ÂÈ‰Â›ÓˆÛ‹ ÙË˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÓ-
‰Â›ÍÂÈ˜ fiÙÈ Ë ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· ÂÈ‰ÂÈÓÒÓÂÙ·È. TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô
Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ ÌÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·ÓÙÏ›·˜ Û˘-
ÓÂ¯Ô‡˜ ¤Á¯˘ÛË˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜.40,44

H ÂÈ‰Â›ÓˆÛË ·˘Ù‹ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÂ ·fiÙÔÌË ÌÂ›ˆÛË
ÙË˜ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙÔÓ ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂÈ‰‹, ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË
·˘ÍËÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, .¯. IGF-1, Î·È ÛÂ ·‡ÍËÛË ÙË˜
ÂÓ‰·ÁÁÂÈ·Î‹˜ ‹ÍË˜.45,46 H Â›ÙÂ˘ÍË ÙË˜ Â˘ÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ ÛÂ
·ÚÚ‡ıÌÈÛÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ‰ÈÒÎÂÙ·È ÌÂ
·fiÙÔÌÔ ÙÚfiÔ, ÁÈ·Ù› ÙfiÙÂ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ì›· ÚfiÛÎ·ÈÚË
ÂÈ‰Â›ÓˆÛË. °È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙË˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜ ··ÈÙÂ›-
Ù·È Î·Ï‹ Ú‡ıÌÈÛË ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙË˜ ‰È¿ÁÓˆÛË˜ ÙÔ˘ ‰È·-
‚‹ÙË Î·È fi¯È ·fiÙÔÌË ‰ÈfiÚıˆÛË ÙË˜ ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜. ∏
ÂÚÌËÓÂ›· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË. £ÂˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ÛÙÔÓ ÌË
Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ ™¢ Ù· ·ÁÁÂ›· ÙÔ˘ ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂÈ‰Ô‡˜ ÂÌÊ·-
Ó›˙Ô˘Ó ·ÁÁÂÈÔ‰È·ÛÙÔÏ‹. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌË, ÁÈ·Ù›
·ÓÙÈÚÚÔÂ› ÙËÓ ÈÛ¯·ÈÌ›· ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂÈ-
‰Ô‡˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊÚ·ÁÌ¤Ó· ·ÚÙËÚ›‰È·. ªÂ ÙË Ú‡ıÌÈÛË
ÙÔ˘ ™¢ ·‡ÂÈ Ë ·ÁÁÂÈÔ‰È·ÛÙÔÏ‹ Î·È ÙÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ· ÙË˜ È-
Û¯·ÈÌ›·˜ Ô‰ËÁÂ› ÛÂ ÓÂÔ·ÁÁÂ›ˆÛË Ì¤Ûˆ ·˘ÍËÙÈÎÒÓ ·Ú·-
ÁfiÓÙˆÓ. °È· ÙË ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ÙË˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÙÔ˘ ·Ì-
ÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂÈ‰Ô‡˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó·˜ ¯Úfi-
ÓÔ˜ ÂÓÙ·ÙÈÎ‹˜ ıÂÚ·Â›·˜ ÌÂ ·ÓÙÏ›· ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜. EÔ-
Ì¤Óˆ˜ ÛÂ ÔÏ‡ ·ÚÚ‡ıÌÈÛÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ ·ÚÎÂÙ¿
¯ÚfiÓÈ· ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Û·Î¯·ÚÒ‰Ë ‰È·‚‹ÙË, Ë ÂÈ‰›ˆÍË Â˘ÁÏ˘-
Î·ÈÌ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÚÔÔ‰Â˘ÙÈÎ¿, ÛÂ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹-
ÓÂ˜ Î·È fi¯È ·fiÙÔÌ·, ÁÈ· Ó· ÌË Û˘Ì‚Â› Ë ÂÚÈÁÚ·ÊÂ›Û· Â-
È‰Â›ÓˆÛË Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÚÔ·Ú·ÁˆÁÈÎ‹˜ ‹ ·-
Ú·ÁˆÁÈÎ‹˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜ Â›Ó·È fiÏˆ˜ È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ·ÓÂÈ-
ı‡ÌËÙË. 

H ‚·Ú‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ÌÂ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ˘ÔÏÂÈfiÌÂ-
ÓË ¤ÎÎÚÈÛË ÙÔ˘ C ÂÙÈ‰›Ô˘ Î·ıÒ˜ Î·È Ë ÂÍˆÁÂÓ‹˜ ÈÓÛÔ˘-
ÏÈÓÔıÂÚ·Â›· ‰ÂÓ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜
·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜.47

Hλικία και διάρκεια του διαβήτη σε σχέση µε την αµφι-
βληστροειδοπάθεια

H ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· Â›Ó·È Û¿ÓÈ· ÛÂ ·È‰È¿ ÌÂ ‰È·-
‚‹ÙË. Ÿˆ˜ ÚÔ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ Û¿ÓÈÔ Ê·ÈÓfi-
ÌÂÓÔ Ó· ‰È·ÈÛÙˆıÂ› ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÊË‚Â›·
Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÛÂÈ˜.48,49

H ¯ÚÔÓÈÎ‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ™¢ Â›Ó·È Ô Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ˜ ·Ú¿ÁÔ-
ÓÙ·˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ-
·˜, Ë ÔÔ›· ÛÙ· ÚÒÙ· 20 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ™¢ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÁÓˆÛÙÂ› ÛÂ ËÏÈÎ›Â˜ ÌÂÙ·Í‡ 0-19 ÂÙÒÓ Â›Ó·È
ÏÈÁfiÙÂÚÔ Û˘¯Ó‹, ÂÓÒ Â›Ó·È Û˘¯ÓfiÙÂÚË ÛÂ fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó
‰È·ÁÓˆÛÙÂ› ÛÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ËÏÈÎ›Â˜. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ¯Úfi-
ÓÈ· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÊË‚Â›· ‰ÂÓ ÌÂÙÚÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÂÈ‚·-
Ú˘ÓÙÈÎ¿ ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜.50

OÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 Î·È ‰È¿ÁÓˆÛË ÚÈÓ ·fi ÙÔ
30fi ¤ÙÔ˜ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔ-

Οφθαλµικές επιπλοκές   225

0-19 0 7 38 67

20-39 3 10 55 58

40-59 4 25 50 62

60+ 11 24 33

πίνακας 8.5  Συχνότητα της αµφι/πάθειας % σε σχέ-
ση µε την ηλικία διάγνωσης και τη γνωστή διάρκεια
του διαβήτη 3438 ασθενών του King’s College
Hospital.5

Hλικία διάγνωσης ∆ιάρκεια διαβήτη σε έτη

<1 1-10 11-20

∆ιάρκεια διαβήτη 0 1-15 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 >30

Συχνότητα 6,4 12,9 24,3 38,6 57,9 65 63 56

πίνακας 8.4  H συχνότητα της βυθοσκοπικώς διαπιστωµένης αµφι/πάθειας µεταξύ 3438 ασθενών του King’ s
College Hospital σε σχέση µε τη γνωστή διάρκεια του διαβήτη.5πίνακας 8.2.1.3 H συχνότητα της βυθοσκοπικώς διαπιστωμένης αμφι/πάθειας μεταξύ 3438 ασθενών του King’ s College 

Hospital σε σχέση με τη γνωστή διάρκεια του διαβήτη.5

(‚) ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ‰È¿ÁÓˆÛË ÛÂ ËÏÈÎ›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ 30 Â-
ÙÒÓ ¯ˆÚ›˜ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›· (Î·Ù¿ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ™¢ Ù‡Ô˘
2·) Î·È (Á) ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ‰È¿ÁÓˆÛË ÛÂ ËÏÈÎ›· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
ÙˆÓ 30 ÂÙÒÓ ˘fi ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›· (ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÔÈ Â-
ÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ™¢ Ù‡Ô˘ 2, ·ÏÏ¿ ÌÔÚÂ› Î·È ÌÂÚÈÎÔ› ÌÂ ™¢
Ù‡Ô˘ 1 fi„ÈÌË˜ ¤Ó·ÚÍË˜). MÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Â›-
Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ Ï‹ÚË˜ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÙË˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘
‰È·‚‹ÙË, ·ÏÏ¿ Ë ‰È¿ÎÚÈÛË ‚·Û›ÛÙËÎÂ ÛÙÔ ÌÂÈˆÌ¤ÓË˜ ·ÎÚ›-
‚ÂÈ·˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜.

™Â ™¢ Ù‡Ô˘ 1 ÌÂ ¤Ó·ÚÍË ÛÂ ÓÂ·Ú‹ ËÏÈÎ›· Î·È ‰È¿Ú-
ÎÂÈ· ‰È·‚‹ÙË 15-16 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ 26% Â›¯Â ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·. ™Â
‰È¿ÚÎÂÈ· ™¢ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ 20 ÂÙÒÓ, ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· Â›¯Â
ÙÔ 56% ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ.23 MÂÙ¿ ·fi 10 ¯ÚfiÓÈ· ™¢ ÌÂÙ·Í‡
891 ·ÛıÂÓÒÓ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 Î·È 485 ·ÛıÂÓÒÓ ÌÂ ™¢ Ù‡-
Ô˘ 2‚ (ÛÂ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË) Î·È 502 ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 2· (¯ˆÚ›˜ ÈÓ-
ÛÔ˘Ï›ÓË) ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ ÔÛÔÛÙfi Ù‡ÊÏˆÛË˜ 1,8%, 4,0%
Î·È 4,8% ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·.24

H Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜ Â›Ó·È ÌË‰·ÌÈÓ‹ ÚÈÓ
·fi Ù· ÚÒÙ· 5 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ‰È·-
ÁÓÒÛıËÎ·Ó ÚÈÓ ·fi ÙÔ 30fi ¤ÙÔ˜ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ
ÌÔÚÂ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ (ÛÂ ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi ·ÛıÂÓÒÓ) Î·Ù¿ ÙË
‰È¿ÁÓˆÛË ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ‰È¿ÁÓˆÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ 30fi ¤ÙÔ˜ ÙË˜
ËÏÈÎ›·˜ ÙÔ˘˜.25

™ÙÔ˘˜ ›Ó·ÎÂ˜ 8.4 Î·È 8.5 ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔÈ¯Â›· ·fi
ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜ ÛÙÔ ¢È·‚ËÙÔ-
ÏÔÁÈÎfi È·ÙÚÂ›Ô ÙÔ˘ King’s College Hospital ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ.
¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛÙÔÈ¯Â›· ·fi ·ÏÈ¿ ÌÂÏ¤ÙË, Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÈ˜
ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÙË˜ ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ ·Ïfi ‚˘ıÔÛÎfiÈÔ.5

OÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 Î·È ‰È¿ÁÓˆÛË ÚÈÓ ·fi ÙÔ
30fi ¤ÙÔ˜ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔ-
ÛÙ¿ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎ‹˜ ÌÔÚÊ‹˜.26

Afi 996 ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 Î·È 1370 ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ

™¢ Ù‡Ô˘ 2 (Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙÂ˜ Î·È ÌË Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙÂ˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË)
‚Ú¤ıËÎÂ ·Ú·ÁˆÁÈÎ‹ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· ÛÂ ÔÛÔÛÙfi 23%, 10%
Î·È 3% ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·. H ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌ›·, Ë Ì·ÎÚ¿ ‰È¿ÚÎÂÈ·
ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Î·È Ë ÛÔ‚·Ú‹ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÒÙË
‰È·›ÛÙˆÛË Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·Ú·ÁˆÁÈÎ‹˜
ÌÔÚÊ‹˜. H ‡·ÚÍË ˘¤ÚÙ·ÛË˜ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ·Ú·Áˆ-
ÁÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1.27

™ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙÔ˘ Wisconsin ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ fiÙÈ ÛÙËÓ
ÚÒÙË ‰ÈÂÙ›· ™¢ Ù‡Ô˘ 1 ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· ÛÂ Ô-
ÛÔÛÙfi 2%. TÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È ÛÙ·
15 ¯ÚfiÓÈ· Êı¿ÓÂÈ ÙÔ 97,5%. H ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË˜
ÙË˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜ ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÏÂÙÔÌÂÚ‹˜ Î·È
ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ¿ ÚÔËÁÌ¤ÓË.23,26,27 ™Â ·ÏÈfiÙÂÚÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ·Ó·-
Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ 50% ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· ‡-
ÛÙÂÚ· ·fi 15 ¯ÚfiÓÈ· ‰È·‚‹ÙË Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi Êı¿-
ÓÂÈ Ù· 80% ‡ÛÙÂÚ· ·fi 25 ¯ÚfiÓÈ· ‰È·‚‹ÙË.5

™Â ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 2 ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔ-
ÓÙ·È ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· ‹-
‰Ë Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¯ÈÎ‹ ‰È¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË. TÔ ‰È¿ÛÙËÌ·
Î·Ù¿ ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ‰È·‚‹ÙË˜ ÚÔ¸‹Ú¯Â ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ·˘-
ÙÔ‡˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÔÚÂ› Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÂ›, ·ÏÏ¿ Û˘Ó‹ıˆ˜ ˘-
ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ·ÂÙ›·. 

E˘Ù˘¯Ò˜, Ë fiÚ·ÛË ‰ÂÓ ·Ú·‚Ï¿ÙÂÙ·È ÛÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜
·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È Û¿ÓÈÂ˜ ÔÈ
ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ÌÂ 30-40 ¯ÚfiÓÈ· ‰È·‚‹ÙË Ô˘ ¤-
¯Ô˘Ó ¿ÚÈÛÙË fiÚ·ÛË. Afi 92 ·ÛıÂÓÂ›˜ ÙÔ˘ King’s College
Hospital ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ÌÂ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔÂÍ·ÚÙÒÌÂ-
ÓÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ¿Óˆ ·fi 40 ¯ÚfiÓÈ·, 36 ¿ÙÔÌ· ‰ÂÓ Â›¯·Ó Î·-
Ì›· ¤Ó‰ÂÈÍË ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜, 40 ¿ÙÔÌ· Â›¯·Ó ·Ï‹ ·ÌÊÈ/¿-
ıÂÈ·, 16 Â›¯·Ó ‚·ÚÈ¿ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· (˘ÂÚÏ·ÛÙÈÎ‹) Î·È ·-
fi ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ ¤ÍÈ Â›¯·Ó Êı¿ÛÂÈ ÛÂ Ù‡ÊÏˆÛË.28

MÂ ÙË ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ BÈÎÂÓÙ›Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Û·Ê¤˜ fi-
ÙÈ ÌÂ Ì¤ÙÚ· ÚfiÏË„Ë˜, ¤ÁÎ·ÈÚË˜ ‰È¿ÁÓˆÛË˜ Î·È  Î·Ï‡ÙÂ-
ÚË˜ Ú‡ıÌÈÛË˜ ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË, Î·ıÒ˜ Î·È ÌÂ Ì¤ÙÚ· ÚÒ˚ÌË˜
‰È¿ÁÓˆÛË˜ Î·È ıÂÚ·Â›·˜ ÙË˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜ ı· ÂÈ‰Èˆ-
¯ıÂ› ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Ë ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÙË˜ Ù‡ÊÏˆ-
ÛË˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÈÏÔÎÒÓ.29,30

Παράγοντες κινδύνου διαβητικής αµφιβληστροειδο-
πάθειας

¶·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ·Ì-
ÊÈ/¿ıÂÈ·˜ Â›Ó·È Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË, Ë Î·Î‹ Ú‡ıÌÈÛË
ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË, Ë ‡·ÚÍË ˘ÂÚÏÈÈ‰·ÈÌ›·˜ ÌÂ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ
LDL, Ë Î‡ËÛË, Ë ˘¤ÚÙ·ÛË Î·È ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·.31

OÈ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿-

224 Χρόνιες διαβητικές επιπλοκές

Σ∆ τύπου 1 89% 30%

Σ∆ τύπου 2 
σε ινσουλίνη 79% 24%

Σ∆ τύπου 2 
χωρίς ινσουλίνη 67% 10%

πίνακας 8.2  H συχνότητα της αµφι/πάθειας και η
πρόοδός της σε παραγωγική µορφή µετά από 10
χρόνια διάρκεια διαβήτη.25

Συχνότητα Eξέλιξη
σε παραγωγική µορ-

Aρχόµενη (Yποστρώµατος) 30,4 27,3 30,6

Mέτρια έως σοβαρή µη παραγωγική µορφή 17,6 8,5 25,7

Παραγωγική µορφή χωρίς χαρακτήρες υψηλού κινδύνου 13,2 1,4 9,1

Παραγωγική µορφή µε χαρακτήρες υψηλού κινδύνου 9,5 1,4 4,8

Oίδηµα της ωχρής κηλίδας 5,9 3,7 11,6

Xωρίς αλλοιώσεις 29,3 61,3 29,9

Tύπος 2α: Σ∆ Tύπου 2 χωρίς ινσουλινοθεραπεία, Tύπος 2β: Σ∆ Tύπου 2 µε ινσουλινοθεραπεία.

πίνακας 8.3  Συχνότητα και βαρύτητα της αµφι/πάθειας, σε ένα σύνολο διαβητικού πληθυσµού, άσχετα µε τη διάρ-
κεια του διαβήτη.23

Aµφιβληστροειδοπάθεια Σ∆ Tύπου 1 Σ∆ Tύπου 2α Σ∆ Tύπου

πίνακας 8.2.1.2 πίνακας 8.3 Συχνότητα και βαρύτητα της αμφι/πάθειας, σε ένα σύνολο διαβητικού πληθυσμού, άσχετα με 
τη διάρκεια του διαβήτη.23
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Aπό 996 ασθενείς με ΣΔ τύπου 1 και 1.370 ασθενείς 
με ΣΔ τύπου 2 (λαμβάνοντες και μη λαμβάνοντες 
ινσουλίνη) βρέθηκε παραγωγική αμφιβληστροειδο-
πάθεια σε ποσοστό 23%, 10% και 3% αντιστοίχως. H 
υπεργλυκαιμία, η μεγάλη διάρκεια του διαβήτη και η 
σοβαρή αμφιβληστροειδοπάθεια κατά την πρώτη δι-
απίστωση σχετίζονται με την εμφάνιση παραγωγικής 
μορφής. H ύπαρξη υπέρτασης σχετίζεται με την παρα-
γωγική μορφή μόνο στην ομάδα με ΣΔ τύπου 1.38

Στη μελέτη του Wisconsin διαπιστώθηκε ότι στην 
πρώτη διετία ΣΔ τύπου 1 βρίσκεται αμφιβληστροειδο-
πάθεια σε ποσοστό 2%. Tο ποσοστό αυτό αυξάνεται 
σταθερά και στα 15 χρόνια φτάνει το 97,5%. H μεθο-
δολογία ανίχνευσης της αμφιβληστροειδοπάθειας στη 
μελέτη αυτή ήταν λεπτομερής και τεχνολογικά προ-
ηγμένη.34,37,38 Σε παλαιότερες έρευνες αναφέρεται ότι 
το 50% των ασθενών έχουν αμφιβληστροειδοπάθεια 
ύστερα από 15 χρόνια διαβήτη και το ποσοστό αυτό 
φτάνει το 80% ύστερα από 25 χρόνια διαβήτη.5 

Σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 εξακολουθούν να βρί-
σκονται άτομα που διαπιστώνεται ότι έχουν αμφι-
βληστροειδοπάθεια ήδη κατά την αρχική διάγνωση 
του διαβήτη. Tο διάστημα κατά το οποίο ο διαβήτης 
προϋπήρχε στους ασθενείς αυτούς δύσκολα μπορεί να 
υπολογιστεί, αλλά συνήθως υπερβαίνει την πενταετία. 

Eυτυχώς, η όραση δεν παραβλάπτεται σε όλους 
τους ασθενείς που έχουν αμφιβληστροειδοπάθεια. 
Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις διαβητικών με 30-
40 χρόνια διαβήτη που έχουν άριστη όραση. Aπό 92 
ασθενείς του King’s College Hospital του Λονδίνου με 
διάρκεια ινσουλινοεξαρτώμενου διαβήτη πάνω από 
40 χρόνια, 36 άτομα δεν είχαν καμία ένδειξη αμφιβλη-
στροειδοπάθειας, 40 άτομα είχαν απλή αμφιβληστρο-
ειδοπάθεια, 16 είχαν βαριά αμφιβληστροειδοπάθεια 
(υπερπλαστική) και από αυτούς οι έξι είχαν φτάσει σε 
τύφλωση.39

Mε τη διακήρυξη του Aγίου Bικεντίου έγινε σαφές 
ότι με μέτρα πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και κα-
λύτερης ρύθμισης του διαβήτη, καθώς και με μέτρα 
πρώιμης διάγνωσης και θεραπείας της αμφιβληστρο-
ειδοπάθειας, θα επιδιωχθεί παγκοσμίως η μείωση της 
συχνότητας της τύφλωσης αλλά και των άλλων επι-
πλοκών.40,41

παράγοντες κινδύνου διαβητικής αμφιβληστροει-
δοπάθειας

Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη διαβητικής 
αμφιβληστροειδοπάθειας είναι η διάρκεια του δια-
βήτη, η κακή ρύθμιση του διαβήτη, η ύπαρξη υπερλι-
πιδαιμίας με αύξηση των LDL, η εφηβεία, η κύηση, η 
υπέρταση και το κάπνισμα.42 

Oι παράγοντες κινδύνου για αμφιβληστροειδοπά-
θεια παρουσιάζονται αναλυτικότερα παρακάτω:

Γλυκαιμικός έλεγχος και αμφιβληστροειδοπάθεια

Aπό πολλές κλινικές και επιδημιολογικές μελέτες φαί-
νεται ότι η εξαρχής καλή ρύθμιση του ΣΔ προστατεύει 
από την εμφάνιση αμφιβληστροειδοπάθειας, ακόμη 
και σε διαβητικούς με διάρκεια διαβήτη μεγαλύτερη 
από 30 χρόνια. 

H μελέτη του Winsconsin έδειξε, πολύ χαρακτηριστι-
κά, ότι το χαμηλότερο σάκχαρο του αίματος σε κάθε 
στάδιο αμφιβληστροειδοπάθειας, πριν από την παρα-
γωγική φάση και με κάθε διάρκεια διαβήτη, σχετίζεται 
με χαμηλότερη συχνότητα και ταχύτητα εξέλιξής 
της.43-46

H μελέτη DCCT έδειξε ότι σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 
1 η εντατική ινσουλινοθεραπεία με στόχο άριστη 
ρύθμιση έχει ως συνέπεια τη μείωση εμφάνισης αμ-
φιβληστροειδοπάθειας κατά 76% και τη μείωση του 
κινδύνου εξέλιξης κατά 54%.47 

H υπεργλυκαιμία έχει συνέπεια τη γλυκοζυλίωση 
πρωτεϊνών των αγγείων και τη δυσλειτουργία του εν-
δοθηλίου.48 H επιβαρυντική δράση της υπεργλυκαιμί-
ας φαίνεται και σε απλές συσχετίσεις γλυκοζυλιωμένης 
αιμοσφαιρίνης και συχνότητας αμφιβληστροειδοπά-
θειας.49 Ωστόσο, παρά το ότι η ποιότητα ρύθμισης 
του διαβήτη σχετίζεται με την εμφάνιση ή όχι της 
αμφιβληστροειδοπάθειας, η φυσιοπαθολογία της 
συσχέτισης αυτής δεν είναι απλή. H ξαφνική ρύθμιση 
του διαβήτη μπορεί και στη διάρκεια της κύησης να 
επιδεινώσει προϋπάρχουσα αμφιβληστροειδοπάθεια, 
γεγονός που συμβαίνει συχνά, λόγω της προσπάθειας 
των εγκύων να ρυθμίσουν άριστα το διαβήτη τους.50

Σε πολλές μελέτες βρέθηκε ότι αν η ρύθμιση του δι-
αβήτη γίνει απότομα και έντονα είναι πολύ πιθανό να 
προκληθεί επιδείνωση της αμφιβληστροειδοπάθειας 
τουλάχιστον τον πρώτο χρόνο και σταθεροποίησή της 
αργότερα.51-53 

H μεταανάλυση πολλών εργασιών έδειξε ότι ο κίν-
δυνος εξέλιξης της αμφιβληστροειδοπάθειας με την 
εντατική ρύθμιση του διαβήτη ήταν στα δύο χρόνια 
σημαντικά μειωμένος κατά 50% περίπου.54 Σε ανάλογα 
συμπεράσματα κατέληξε και η DCCT μελέτη που περι-
έλαβε 1.441 ασθενείς με ΣΔ τύπου 1. Στη μελέτη αυτή 

˙ÔÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ·Ú·Î¿Ùˆ:

Γλυκαιµικός έλεγχος και αµφιβληστροειδοπάθεια

Afi ÔÏÏ¤˜ ÎÏÈÓÈÎ¤˜ Î·È ÂÈ‰ËÌÈÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Ê·›ÓÂ-
Ù·È fiÙÈ Ë ÂÍ·Ú¯‹˜ Î·Ï‹ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ™¢ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÂÈ ·fi
ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜, ·ÎfiÌË Î·È ÛÂ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜
ÌÂ ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰È·‚‹ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 30 ¯ÚfiÓÈ·. 

H ÌÂÏ¤ÙË ÙÔ˘ Winsconsin ¤‰ÂÈÍÂ, ÔÏ‡ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ-
Î¿, fiÙÈ ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Û¿Î¯·ÚÔ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ ÛÂ Î¿ıÂ
ÛÙ¿‰ÈÔ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎ‹ Ê¿ÛË
Î·È ÌÂ Î¿ıÂ ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰È·‚‹ÙË, Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË
Û˘¯ÓfiÙËÙ· Î·È Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÍ¤ÏÈÍ‹˜ ÙË˜.32-35

H ÌÂÏ¤ÙË DCCT ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1
Ë ÂÓÙ·ÙÈÎ‹ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›· ÌÂ ÛÙfi¯Ô ¿ÚÈÛÙË Ú‡ıÌÈÛË
¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË ÌÂ›ˆÛË ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜ Î·-
Ù¿ 76% Î·È ÙË ÌÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÂÍ¤ÏÈÍË˜ Î·Ù¿ 54%.36

H ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌ›· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË ÁÏ˘ÎÔ˙˘Ï›ˆÛË
ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ ÙˆÓ ·ÁÁÂ›ˆÓ Î·È ÙË ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÓ‰Ô-
ıËÏ›Ô˘.37 H ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈÎ‹ ‰Ú¿ÛË ÙË˜ ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ Ê·›-
ÓÂÙ·È Î·È ÛÂ ·Ï¤˜ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂÈ˜ ÁÏ˘ÎÔ˙˘ÏÈˆÌ¤ÓË˜ ·ÈÌÔ-
ÛÊ·ÈÚ›ÓË˜ Î·È Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜.38 øÛÙfiÛÔ, ·Ú¿
ÙÔ fiÙÈ Ë ÔÈfiÙËÙ· Ú‡ıÌÈÛË˜ ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ
ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ‹ fi¯È ÙË˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜, Ë Ê˘ÛÈÔ·ıÔÏÔÁ›·
ÙË˜ Û˘Û¯¤ÙÈÛË˜ ·˘Ù‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï‹. H Í·ÊÓÈÎ‹ Ú‡ıÌÈÛË
ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ÌÔÚÂ› Î·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ Î‡ËÛË˜ Ó· ÂÈ-
‰ÂÈÓÒÛÂÈ ÚÔ¸¿Ú¯Ô˘Û· ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û˘Ì-
‚·›ÓÂÈ Û˘¯Ó¿, ÏfiÁˆ ÙË˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂÁÎ‡ˆÓ Ó· Ú˘ı-
Ì›ÛÔ˘Ó ¿ÚÈÛÙ· ÙÔ ‰È·‚‹ÙË ÙÔ˘˜.39

™Â ÔÏÏ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ ·Ó Ë Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·-
‚‹ÙË Á›ÓÂÈ ·fiÙÔÌ· Î·È ¤ÓÙÔÓ· Â›Ó·È ÔÏ‡ Èı·Ófi Ó·
ÚÔÎÏËıÂ› ÂÈ‰Â›ÓˆÛË ÙË˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ
ÙÔÓ ÚÒÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ‹ ÙË˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·.40-42

H ÌÂÙ··Ó¿Ï˘ÛË ÔÏÏÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ Ô Î›Ó‰˘-
ÓÔ˜ ÂÍ¤ÏÈÍË˜ ÙË˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜ ÌÂ ÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈÎ‹ Ú‡ıÌÈÛË
ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ‹Ù·Ó ÛÙ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÌÂÈˆÌ¤ÓÔ˜
Î·Ù¿ 50% ÂÚ›Ô˘.43 ™Â ·Ó¿ÏÔÁ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·Ù¤ÏË-
ÍÂ Î·È Ë DCCT ÌÂÏ¤ÙË Ô˘ ÂÚÈ¤Ï·‚Â 1441 ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ
™¢ Ù‡Ô˘ 1. ™ÙË ÌÂÏ¤ÙË ·˘Ù‹ Ê¿ÓËÎÂ fiÙÈ Ë ÂÓÙ·ÙÈÎ‹ ıÂ-
Ú·Â›· ÌÂ ÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË Î·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÁÏ˘Î·ÈÌÈÎÔ‡ ÂÏ¤Á¯Ô˘
Û˘ÓÔ‰Â‡ıËÎÂ ·fi ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÙË˜ ÂÍ¤ÏÈ-
ÍË˜ ÙË˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜ Î¿ıÂ ÛÙ·‰›Ô˘, Î·ıÒ˜ Â›ÛË˜ Î·È ÌÂ

ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ ·Ó¿ÁÎË˜ ÊˆÙÔËÍ›·˜ Laser.36

H ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜ Ú‡ıÌÈÛË˜ ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ
ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙË˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜, ‰ÂÓ
ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÂÈ ·fi ÂÈ‰Â›ÓˆÛ‹ ÙË˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÓ-
‰Â›ÍÂÈ˜ fiÙÈ Ë ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· ÂÈ‰ÂÈÓÒÓÂÙ·È. TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô
Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ ÌÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·ÓÙÏ›·˜ Û˘-
ÓÂ¯Ô‡˜ ¤Á¯˘ÛË˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜.40,44

H ÂÈ‰Â›ÓˆÛË ·˘Ù‹ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÂ ·fiÙÔÌË ÌÂ›ˆÛË
ÙË˜ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙÔÓ ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂÈ‰‹, ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË
·˘ÍËÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, .¯. IGF-1, Î·È ÛÂ ·‡ÍËÛË ÙË˜
ÂÓ‰·ÁÁÂÈ·Î‹˜ ‹ÍË˜.45,46 H Â›ÙÂ˘ÍË ÙË˜ Â˘ÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ ÛÂ
·ÚÚ‡ıÌÈÛÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ‰ÈÒÎÂÙ·È ÌÂ
·fiÙÔÌÔ ÙÚfiÔ, ÁÈ·Ù› ÙfiÙÂ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ì›· ÚfiÛÎ·ÈÚË
ÂÈ‰Â›ÓˆÛË. °È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙË˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜ ··ÈÙÂ›-
Ù·È Î·Ï‹ Ú‡ıÌÈÛË ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙË˜ ‰È¿ÁÓˆÛË˜ ÙÔ˘ ‰È·-
‚‹ÙË Î·È fi¯È ·fiÙÔÌË ‰ÈfiÚıˆÛË ÙË˜ ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜. ∏
ÂÚÌËÓÂ›· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË. £ÂˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ÛÙÔÓ ÌË
Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ ™¢ Ù· ·ÁÁÂ›· ÙÔ˘ ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂÈ‰Ô‡˜ ÂÌÊ·-
Ó›˙Ô˘Ó ·ÁÁÂÈÔ‰È·ÛÙÔÏ‹. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌË, ÁÈ·Ù›
·ÓÙÈÚÚÔÂ› ÙËÓ ÈÛ¯·ÈÌ›· ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂÈ-
‰Ô‡˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊÚ·ÁÌ¤Ó· ·ÚÙËÚ›‰È·. ªÂ ÙË Ú‡ıÌÈÛË
ÙÔ˘ ™¢ ·‡ÂÈ Ë ·ÁÁÂÈÔ‰È·ÛÙÔÏ‹ Î·È ÙÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ· ÙË˜ È-
Û¯·ÈÌ›·˜ Ô‰ËÁÂ› ÛÂ ÓÂÔ·ÁÁÂ›ˆÛË Ì¤Ûˆ ·˘ÍËÙÈÎÒÓ ·Ú·-
ÁfiÓÙˆÓ. °È· ÙË ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ÙË˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÙÔ˘ ·Ì-
ÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂÈ‰Ô‡˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó·˜ ¯Úfi-
ÓÔ˜ ÂÓÙ·ÙÈÎ‹˜ ıÂÚ·Â›·˜ ÌÂ ·ÓÙÏ›· ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜. EÔ-
Ì¤Óˆ˜ ÛÂ ÔÏ‡ ·ÚÚ‡ıÌÈÛÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ ·ÚÎÂÙ¿
¯ÚfiÓÈ· ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Û·Î¯·ÚÒ‰Ë ‰È·‚‹ÙË, Ë ÂÈ‰›ˆÍË Â˘ÁÏ˘-
Î·ÈÌ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÚÔÔ‰Â˘ÙÈÎ¿, ÛÂ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹-
ÓÂ˜ Î·È fi¯È ·fiÙÔÌ·, ÁÈ· Ó· ÌË Û˘Ì‚Â› Ë ÂÚÈÁÚ·ÊÂ›Û· Â-
È‰Â›ÓˆÛË Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÚÔ·Ú·ÁˆÁÈÎ‹˜ ‹ ·-
Ú·ÁˆÁÈÎ‹˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜ Â›Ó·È fiÏˆ˜ È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ·ÓÂÈ-
ı‡ÌËÙË. 

H ‚·Ú‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ÌÂ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ˘ÔÏÂÈfiÌÂ-
ÓË ¤ÎÎÚÈÛË ÙÔ˘ C ÂÙÈ‰›Ô˘ Î·ıÒ˜ Î·È Ë ÂÍˆÁÂÓ‹˜ ÈÓÛÔ˘-
ÏÈÓÔıÂÚ·Â›· ‰ÂÓ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜
·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜.47

Hλικία και διάρκεια του διαβήτη σε σχέση µε την αµφι-
βληστροειδοπάθεια

H ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· Â›Ó·È Û¿ÓÈ· ÛÂ ·È‰È¿ ÌÂ ‰È·-
‚‹ÙË. Ÿˆ˜ ÚÔ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ Û¿ÓÈÔ Ê·ÈÓfi-
ÌÂÓÔ Ó· ‰È·ÈÛÙˆıÂ› ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÊË‚Â›·
Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÛÂÈ˜.48,49

H ¯ÚÔÓÈÎ‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ™¢ Â›Ó·È Ô Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ˜ ·Ú¿ÁÔ-
ÓÙ·˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ-
·˜, Ë ÔÔ›· ÛÙ· ÚÒÙ· 20 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ™¢ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÁÓˆÛÙÂ› ÛÂ ËÏÈÎ›Â˜ ÌÂÙ·Í‡ 0-19 ÂÙÒÓ Â›Ó·È
ÏÈÁfiÙÂÚÔ Û˘¯Ó‹, ÂÓÒ Â›Ó·È Û˘¯ÓfiÙÂÚË ÛÂ fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó
‰È·ÁÓˆÛÙÂ› ÛÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ËÏÈÎ›Â˜. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ¯Úfi-
ÓÈ· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÊË‚Â›· ‰ÂÓ ÌÂÙÚÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÂÈ‚·-
Ú˘ÓÙÈÎ¿ ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜.50

OÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 Î·È ‰È¿ÁÓˆÛË ÚÈÓ ·fi ÙÔ
30fi ¤ÙÔ˜ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔ-

Οφθαλµικές επιπλοκές   225

0-19 0 7 38 67

20-39 3 10 55 58

40-59 4 25 50 62

60+ 11 24 33

πίνακας 8.5  Συχνότητα της αµφι/πάθειας % σε σχέ-
ση µε την ηλικία διάγνωσης και τη γνωστή διάρκεια
του διαβήτη 3438 ασθενών του King’s College
Hospital.5

Hλικία διάγνωσης ∆ιάρκεια διαβήτη σε έτη

<1 1-10 11-20

∆ιάρκεια διαβήτη 0 1-15 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 >30

Συχνότητα 6,4 12,9 24,3 38,6 57,9 65 63 56

πίνακας 8.4  H συχνότητα της βυθοσκοπικώς διαπιστωµένης αµφι/πάθειας µεταξύ 3438 ασθενών του King’ s
College Hospital σε σχέση µε τη γνωστή διάρκεια του διαβήτη.5

πίνακας 8.2.1.4 Συχνότητα της αμφι/πάθειας % σε σχέση 
με την ηλικία διάγνωσης και τη γνωστή διάρκεια
του διαβήτη 3438 ασθενών του King’s College Hospital.5
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φάνηκε ότι η εντατική θεραπεία με την επίτευξη καλύ-
τερου γλυκαιμικού ελέγχου συνοδεύτηκε από μείωση 
της συχνότητας και της εξέλιξης της αμφιβληστροει-
δοπάθειας κάθε σταδίου, καθώς επίσης και με μείωση 
της ανάγκης φωτοπηξίας Laser.47

H βελτίωση της ρύθμισης του διαβήτη, τουλάχιστον 
για έναν χρόνο μετά την εμφάνιση της αμφιβληστρο-
ειδοπάθειας, δεν προστατεύει από επιδείνωσή της, 
υπάρχουν μάλιστα ενδείξεις ότι η αμφιβληστροειδο-
πάθεια επιδεινώνεται. Tο τελευταίο φαινόμενο πα-
ρατηρήθηκε και με την εφαρμογή αντλίας συνεχούς 
έγχυσης ινσουλίνης.51,55

H επιδείνωση αυτή αποδίδεται σε απότομη μείω-
ση της κυκλοφορίας στον αμφιβληστροειδή, στην 
αύξηση αυξητικών παραγόντων και σε αύξηση της 
ενδαγγειακής πήξης.56,57. H επίτευξη της ευγλυκαιμίας 
σε αρρύθμιστους διαβητικούς δεν πρέπει να επιδιώ-
κεται με απότομο τρόπο, γιατί τότε παρατηρείται μία 
πρόσκαιρη επιδείνωση. Για την αποφυγή της αμφι-
βληστροειδοπάθειας απαιτείται καλή ρύθμιση από 
την αρχή της διάγνωσης του διαβήτη και όχι απότομη 
διόρθωση της υπεργλυκαιμίας. Η ερμηνεία του είναι η 
ακόλουθη. Θεωρείται ότι στον μη ρυθμιζόμενο ΣΔ τα 
αγγεία του αμφιβληστροειδούς εμφανίζουν αγγειοδι-
αστολή. Η τελευταία είναι χρήσιμη, γιατί αντιρροπεί 
την ισχαιμία περιοχών του αμφιβληστροειδούς που 
έχουν αποφραγμένα αρτηρίδια. Με τη ρύθμιση του ΣΔ 
παύει η αγγειοδιαστολή και το ερέθισμα της ισχαιμίας 
οδηγεί σε νεοαγγείωση μέσω αυξητικών παραγόντων. 
Για τη σταθεροποίηση της κατάστασης του αμφιβλη-
στροειδούς απαιτείται περισσότερο από ένας χρόνος 
εντατικής θεραπείας με αντλία ινσουλίνης. Eπομένως, 
σε πολύ αρρύθμιστους διαβητικούς με αρκετά χρόνια 
ιστορικού σακχαρώδη διαβήτη, η επιδίωξη ευγλυκαι-
μίας πρέπει να γίνεται προοδευτικά, σε μερικούς μή-
νες, και όχι απότομα, για να μη συμβεί η περιγραφείσα 
επιδείνωση που στην περίπτωση προπαραγωγικής ή 
παραγωγικής αμφιβληστροειδοπάθειας είναι όλως ιδι-
αιτέρως ανεπιθύμητη. 

H βαρύτητα του διαβήτη με κριτήριο την υπολειπό-
μενη έκκριση του C πεπτιδίου καθώς και η εξωγενής 
ινσουλινοθεραπεία δεν σχετίζονται με τον κίνδυνο 
εμφάνισης αμφιβληστροειδοπάθειας.58 

Hλικία και διάρκεια του διαβήτη σε σχέση με την αμφι-
βληστροειδοπάθεια

 H διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι σπάνια σε 
παιδιά με διαβήτη. Όπως προαναφέρθηκε, είναι αρκε-
τά σπάνιο φαινόμενο η διαπίστωση αμφιβληστροειδο-
πάθειας πριν από την εφηβεία και στο θέμα αυτό συμ-
φωνούν αρκετές δημοσιεύσεις.59,60 H χρονική διάρκεια 
του ΣΔ είναι ο κυριότερος παράγοντας κινδύνου για 

την εμφάνιση διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, η 
οποία στα πρώτα 20 χρόνια του ΣΔ των ασθενών που 
έχουν διαγνωστεί σε ηλικίες μεταξύ 0-19 ετών είναι 
λιγότερο συχνή, ενώ είναι συχνότερη σε όσους έχουν 
διαγνωστεί σε μεγαλύτερες ηλικίες. Φαίνεται ότι τα 
χρόνια πριν από την εφηβεία δεν μετρούν ιδιαίτερα 
επιβαρυντικά στην εμφάνιση διαβητικής αμφιβλη-
στροειδοπάθειας.61

Oι ασθενείς με ΣΔ τύπου 1 και διάγνωση πριν από 
το 30ό έτος της ηλικίας τους εμφανίζουν υψηλότερα 
ποσοστά διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας παρα-
γωγικής μορφής.60

Στον ΣΔ τύπου 1 η διάρκεια της νόσου σχετίζεται 
θετικά με τη συχνότητα της διαβητικής αμφιβληστρο-
ειδοπάθειας.62,63 Όλες οι μελέτες συμφωνούν στο ότι η 
αμφιβληστροειδοπάθεια στον ΣΔ τύπου 1 είναι σπάνια 
τα πρώτα 5 χρόνια, αλλά εμφανίζεται σχεδόν σε όλους 
τους ασθενείς ύστερα από 20 χρόνια διαβήτη.34 H πα-
ραγωγική μορφή αμφιβληστροειδοπάθειας είναι λιγό-
τερο συχνή και προσβάλλει σε ποσοστό 60% ασθενείς 
με διάρκεια ΣΔ πάνω από 20 χρόνια και σε ποσοστό 
66% ασθενείς με διάρκεια ΣΔ πάνω από 30 χρόνια.62

Στον ΣΔ τύπου 2 τα στοιχεία δεν είναι τόσο σαφή, 
γιατί δεν είναι σχεδόν ποτέ γνωστή η έναρξή του, 
ωστόσο σε γενικές γραμμές, όσο αυξάνεται η διάρκεια 
του διαβήτη τόσο αυξάνεται και η συχνότητα της αμ-
φιβληστροειδοπάθειας.37,64

Aρτηριακή πίεση

H αρτηριακή υπέρταση από μόνη της προκαλεί σο-
βαρή αμφιβληστροειδοπάθεια και η συνύπαρξή της 
με τον ΣΔ είναι ευνόητο να δρα επιβαρυντικά στην 
αμφιβληστροειδοπάθεια. Σε πολλές εργασίες έχει πα-
ρουσιαστεί η συσχέτιση υπέρτασης και αμφιβληστρο-
ειδοπάθειας στους διαβητικούς.37,44,65-69

 H συσχέτιση της υπέρτασης με αμφιβληστροει-
δοπάθεια έχει φανεί σε διαβητικούς κάθε ηλικίας. H 
συχνότητα της αμφιβληστροειδοπάθειας περίπου 
διπλασιάζεται, όταν συνυπάρχει υπέρταση.34,37 Σε κά-
ποιες εργασίες δεν βρέθηκε συσχέτιση της υπέρτασης 
με την αμφιβληστροειδοπάθεια των ηλικιωμένων δια-
βητικών και το εύρημα αυτό συζητάει κριτικά η ομάδα 
του Wisconsin.70

Στη μεγάλη μελέτη UKPDS φάνηκε ότι ο αυστηρός 
έλεγχος της αρτηριακής υπέρτασης στους ασθενείς με 
ΣΔ τύπου 2 επιτυγχάνει μείωση του κινδύνου θανάτου 
του σχετιζόμενου με τον διαβήτη και τις διαβητικές 
επιπλοκές, καθώς και επιβράδυνση της εξέλιξης της 
αμφιβληστροειδοπάθειας και της επιδείνωσης της 
οπτικής οξύτητας.71
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Eφηβεία-αυξητική ορμόνη

H εφηβεία επιδρά δυσμενώς και ευνοεί την εμφάνιση 
αμφιβληστροειδοπάθειας.72 H αυξητική ορμόνη δρα 
επιβαρυντικά στην αμφιβληστροειδοπάθεια, ενώ το 
ίδιο έχει περιγραφεί και για τον IGF-1.20 Eξάλλου στη 
διάρκεια της εφηβείας δυσχεραίνεται και η ρύθμιση 
του διαβήτη. 

Nεφροπάθεια και λευκωματουρία

Oι ασθενείς που έχουν μικρολευκωματινουρία βρί-
σκονται σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαβητικής 
αμφιβληστροειδοπάθειας.73,74 Σχεδόν όλοι οι δια-
βητικοί με νεφροπάθεια εμφανίζουν και διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια.75 Eιδικότερα, η παραγωγική 
αμφιβληστροειδοπάθεια είναι περίπου τρείς φορές 
συχνότερη σε ασθενείς που έχουν διαβητική νεφροπά-
θεια με λευκωματουρία.34,37 Oι περισσότεροι ασθενείς 
που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, λόγω διαβητικής 
νεφροπάθειας, έχουν και παραγωγική αμφιβληστροει-
δοπάθεια.76 Σε σχετική εργασία βρέθηκε ότι 75% των 
οφθαλμών διαβητικών ασθενών που υποβλήθηκαν 
σε μεταμόσχευση νεφρού ή υποβάλλονται σε αιμοκά-
θαρση, είχαν παραγωγική αμφιβληστροειδοπάθεια και 
το 1/3 από αυτούς είχε ιδιαίτερα προβληματική όραση 
στα όρια της τύφλωσης.77 H μεταμόσχευση νεφρού 
μακροχρονίως έχει σταθεροποιητική επίδραση στην 
αμφιβληστροειδοπάθεια.78 Bέβαια, η μεταμόσχευση 
αυξάνει και τις πιθανότητες καταρράκτη, λόγω της 
χορήγησης κορτικοστεροειδών.78,79 Oι ασθενείς που 
υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση έχουν αυξημένο κίν-
δυνο εμφάνισης ενδοϋαλοειδικής αιμορραγίας, λόγω 
της ηπαρινοθεραπείας που γίνεται στη διάρκεια της 
συνεδρίας.78

Λιπίδια

Tα αυξημένα λιπίδια του αίματος σχετίζονται με αυξη-
μένη συχνότητα σκληρών εξιδρωμάτων, των οποίων 
εξάλλου αποτελούν συστατικό.80,81 Παρόμοιες συσχετί-
σεις δεν βρίσκονται σε όλες τις σχετικές εργασίες. Θε-
ραπευτικά έχει δοκιμαστεί παλαιότερα και η χορήγηση 
φιμπράτης σε περιπτώσεις εξιδρωματικής αμφιβλη-
στροειδοπάθειας.5 Παρά τη μείωση της έκτασης των 
εξιδρωμάτων, η οπτική οξύτητα δεν βελτιωνόνταν, 
προφανώς γιατί η βλάβη είχε γίνει πριν από αρκετό 
διάστημα και δεν υπήρχε δυνατότητα βελτίωσης της 
εκφυλισμένης ωχράς κηλίδας.

Kάπνισμα

Tο κάπνισμα βρέθηκε σε μερικές εργασίες, αλλά όχι σε 
όλες, να σχετίζεται θετικά με τον κίνδυνο εμφάνισης 
διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας.82,82β,83 Oι μηχα-

νισμοί με τους οποίους επιδρά το κάπνισμα είναι η 
πρόκληση υποξίας και η αύξηση συγκολλητικότητας 
και συνάθροισης των αιμοπεταλίων. Tο κάπνισμα σχε-
τίζεται θετικά και με τη βαρύτητα της αμφιβληστροει-
δοπάθειας (παραγωγική αμφιβληστροειδοπάθεια).82 
Περιέργως σε μία εργασία, ενώ βρέθηκε συσχέτιση 
καπνίσματος και αμφιβληστροειδοπάθειας σε άνδρες, 
δεν βρέθηκε το ίδιο και στις γυναίκες.83 Σε αρκετές ερ-
γασίες δεν βρέθηκε συσχέτιση καπνίσματος και αμφι-
βληστροειδοπάθειας,45,67,84-86 γεγονός που δημιουργεί 
ερωτηματικά· πιθανόν η εν λόγω συσχέτιση να είναι 
περίπλοκη και να εξαρτάται από άλλους παράγοντες, 
π.χ. αριθμό σιγαρέτων, διάρκεια καπνίσματος σε έτη, 
συνύπαρξη άλλων παραγόντων κινδύνου κ.λπ.

Στην πιο πρόσφατη μελέτη της επίπτωσης του κα-
πνίσματος στη συχνότητα των επιπλοκών από μικρο-
αγγειοπάθεια (EURODIAB) βρέθηκε ότι οι καπνιστές 
είχαν χειρότερη μεταβολική ρύθμιση και μεγαλύτερη 
συχνότητα μικρολευκωματινουρίας και αμφιβληστρο-
ειδοπάθειας.87

Kύηση

H κύηση σε προϋπάρχοντα διαβήτη είναι παράγοντας 
που σχετίζεται με επιδείνωση ή με πρωτοεμφανιζό-
μενη αμφιβληστροειδοπάθεια.88,89 H εξέλιξη της αμφι-
βληστροειδοπάθειας σχετίζεται με αυξημένη διάρκεια 
διαβήτη, αυξημένη βαρύτητα αμφιβληστροειδοπάθει-
ας, πτωχή ρύθμιση του διαβήτη στο πρώτο τρίμηνο 
της κύησης και υψηλότερα επίπεδα προγεστερόνης.90 
Oι γυναίκες που σχεδιάζουν εγκυμοσύνη πρέπει να 
εξετάζονται από οφθαλμίατρο και, αν απαιτείται, να 
υποβάλλονται σε φωτοπηξία Laser. Γυναίκες που εμ-
φανίζουν παραγωγική αμφιβληστροειδοπάθεια στην 
εγκυμοσύνη πρέπει να υποβάλλονται σε φωτοπηξία 
Laser. Eυτυχώς, οι αλλοιώσεις που δημιουργούνται στη 
διάρκεια της κύησης, κατά κανόνα, υποστρέφονται 
μετά τον τοκετό.

H μελέτη eURODIaB. H πολυκεντρική αυτή μελέτη 
περιέλαβε 3.250 ασθενείς με ΣΔ τύπου 1 με μέση διάρ-
κεια ΣΔ 14,7 (±9,3) χρόνια. H αμφιβληστροειδοπάθεια 
εκτιμήθηκε με φωτογράφηση του βυθού. H συχνότητα 
της αμφιβληστροειδοπάθειας ήταν 46% στο σύνολο 
των ασθενών και 82% σε αυτούς που είχαν διάρκεια 
διαβήτη πάνω από 20 χρόνια. Nευροπάθεια διαπιστώ-
θηκε σε ποσοστό 28% και μικρολευκωματινουρία σε 
ποσοστό 30,6%.91

Πρόγνωση 

Aπό πολλές κλινικές μελέτες φαίνεται ότι η εξαρχής 
καλή ρύθμιση του ΣΔ προστατεύει από την εμφάνιση 
αμφιβληστροειδοπάθειας, ακόμη και σε διαβητικούς 
με διάρκεια διαβήτη μεγαλύτερη από 30 χρόνια.92 H 
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μελέτη DCCT έδειξε ότι σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 1 η 
εντατική ινσουλινοθεραπεία με στόχο άριστη ρύθμιση 
είχε ως συνέπεια τη μείωση εμφάνισης αμφιβληστρο-
ειδοπάθειας κατά 76% και τη μείωση του κινδύνου 
εξέλιξης κατά 54%.47

H θεραπεία με ακτίνες Laser έχει μεταβάλει σημα-
ντικά την πρόγνωση της αμφιβληστροειδοπάθειας.93 
Aν η θεραπεία ξεκινήσει σε αρχικά στάδια της αμφι-
βληστροειδοπάθειας, έχει περισσότερες πιθανότητες 
να ωφελήσει. H πρόγνωση της απλής μορφής αμφι-
βληστροειδοπάθειας είναι καλύτερη. H εξέλιξή της 
είναι συνήθως βραδεία. H επίπτωσή της στην όραση 
εξαρτάται κυρίως από το αν συρρέουν αιμορραγίες 
και εξιδρώματα στην περιοχή της ωχράς κηλίδας.94 H 
κυριότερη αιτία τύφλωσης ύστερα από απλή αμφιβλη-
στροειδοπάθεια είναι το επίμονο οίδημα της ωχράς 
κηλίδας. Eίναι συχνότερο σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 2, 
οι οποίοι κινδυνεύουν κυρίως από ωχροπάθεια και 
λιγότερο από παραγωγική αμφιβληστροειδοπάθεια. 
H θεραπεία με ακτίνες Laser είναι επωφελής στην 
πρόληψη της ωχροπάθειας, αλλά προσφέρει μικρή 
βοήθεια στην ήδη από μακρού χρόνου εγκαταστημέ-
νη ωχροπάθεια, γιατί, αν και το οίδημα του αμφιβλη-
στροειδούς μπορεί τελικά να υποχωρήσει, η όραση 
δεν αποκαθίσταται, επειδή έχουν ήδη εκφυλιστεί οι 
νευρικές ίνες. Η θεραπεία με ακτίνες Laser ελαττώνει 
κατά 50% τις επιπτώσεις της παραγωγικής μορφής αμ-
φιβληστροειδοπάθειας.91,92

Σχετική προστασία από αμφιβληστροειδοπάθεια

Παράγοντες σχετικής προστασίας από διαβητική αμ-
φιβληστροειδοπάθεια θεωρούνται ότι είναι η προηγη-
θείσα χοριοαμφιβληστροειδίτιδα5 και η μεγάλη μυω-
πία. Ωστόσο, δεν βρέθηκε προστατευτικός ρόλος της 
μυωπίας στη συχνότητα της αμφιβληστροειδοπάθειας 
σε μεγάλη μελέτη που περιέλαβε 2.990 διαβητικούς.94 
Tο ότι ασθενείς με ιστορικό χοριοαμφιβληστροειδίτι-
δας προστατεύονται από τη διαβητική αμφιβληστρο-
ειδοπάθεια έδωσε την αφορμή για να ξεκινήσουν οι 
πρώτες εφαρμογές της φωτοπηξίας, η οποία, κατα-
στρέφοντας με έγκαυμα περιοχές του αμφιβληστρο-
ειδούς, προστατεύει από την περαιτέρω εξέλιξη της 
διαβητικής αυτής επιπλοκής.

αντιμετώπιση πΔα - παναμφιβληστροειδική  
φωτοπηξία 

Οι ενδείξεις για θεραπευτική αντιμετώπιση με πα-
ναμφιβληστροειδική φωτοπηξία σχετίζονται με τον 
κίνδυνο σοβαρής απώλειας όρασης σε οφθαλμούς 
που χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου. Τα κλινικά 
χαρακτηριστικά αυτών των οφθαλμών τέθηκαν από 
την DRS ερευνητική ομάδα και είναι τα ακόλουθα:95

1. Νεοαγγείωση επί του οπτικού δίσκου (ο.δ.) σε 
απόσταση έως μία θηλαία διάμετρο από τον οπτικό 
δίσκο και έκτασης μεγαλύτερης από ένα τέταρτο του 
δίσκου.

2. Μικρότερης έκτασης νεοαγγείωση επί του ο.δ., 
συνδυαζόμενη με υαλοειδική ή προαμφιβληστροειδι-
κή αιμορραγία.

3. Νεοαγγείωση εκτός του ο.δ. έκτασης μεγαλύτερης 
από μισό ο.δ. σε συνδυασμό με υαλοειδική ή προαμ-
φιβληστροειδική αιμορραγία.

Εφόσον ισχύουν τα ανωτέρω κριτήρια, αρχίζει η θε-
ραπευτική αντιμετώπιση, ενώ σε αντίθετη περίπτωση 
επανεξετάζουμε τον ασθενή ανά 3μηνα χρονικά δια-
στήματα. 

Μεταξύ των παραγόντων κινδύνου που ερευνήθη-
καν από την DRS, τέσσερις θεωρήθηκαν υπεύθυνοι 
για την αύξηση εντός δύο ετών της σοβαρής απώλειας 
όρασης, η οποία ορίστηκε ως οπτική οξύτητα < 1/40 
σε δύο ή περισσότερες συνεχείς επανεξετάσεις σε δι-
αστήματα τεσσάρων μηνών. Οι τέσσερις παράγοντες 
κινδύνου είναι οι εξής: 1) Παρουσία υαλοειδικής ή 
προαμφιβληστροειδικής αιμορραγίας, 2) παρουσία 
νεοαγγείων, 3) η θέση της νεοαγγείωσης επί ή πλησίον 
του οπτικού δίσκου, 4) η βαρύτητα της νεοαγγείωσης. 
Με βάση τις ανωτέρω παρατηρήσεις, ο κίνδυνος σο-
βαρής απώλειας της όρασης αυξάνει όσο περισσότε-
ροι παράγοντες επιπροστίθενται. Παραμένει σχετικά 
χαμηλός με δύο ή λιγότερους παράγοντες κινδύνου, 
ενώ ανέρχεται ραγδαίως από 8,5% σε 26,7% όταν αυ-
ξάνονται οι παράγοντες κινδύνου από δύο σε τρεις. 
Επιπλέον, ως οφθαλμοί με χαρακτηριστικά «υψηλού 
κινδύνου» ορίζονται εκείνοι που πληρούν τρεις ή πε-
ρισσότερους παράγοντες κινδύνου.96

Επιπλοκές της Παναμφιβληστροειδικής Φωτοπηξίας

Η συνηθέστερη επιπλοκή της Παναμφιβληστροειδι-
κής Φωτοπηξίας είναι η επιβάρυνση προϋπάρχοντος 
οιδήματος της ωχράς, με συνακόλουθη έκπτωση της 
οπτικής οξύτητας. Υποστηρίζεται ότι στις ανωτέρω πε-
ριπτώσεις η έναρξη της ΠΑΦ από την περιφέρεια του 
αμφιβληστροειδούς, επιφέρει μεγαλύτερη ελάττωση 
του οιδήματος της ωχράς ακόμη και σε οφθαλμούς 
με έντονο οίδημα και χαμηλή αρχικά οπτική οξύτητα. 
Ο περιορισμός του οπτικού πεδίου, η νυκταλωπία, 
η ελάττωση της προσαρμογής και η ελάττωση της 
χρωματικής αντίληψης εξαρτώνται από την έκταση 
και την ισχύ των εγκαυμάτων. Η χοριοειδική διίδρωση, 
το γλαύκωμα ανοικτής γωνίας και η λειτουργική ανε-
πάρκεια του κερατοειδούς ελαχιστοποιήθηκαν με την 
εφαρμογή της μεθόδου σε περισσότερες συνεδρίες. 
Αρκετά συχνές είναι και οι αιμορραγίες από τις περι-
οχές νεοαγγείωσης, ιδιαίτερα επί του οπτικού δίσκου. 
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Η θόλωση του υαλοειδούς και η έντονη αντίδραση 
στο ΠΘ αντιμετωπίζεται με τοπική αγωγή. Η ρυτίδωση 
της ωχράς και η αύξηση των υαλοειδοαμφιβληστρο-
ειδικών συμφύσεων συναντάται σε υψηλού κινδύνου 
ΠΔΑ. Θολώσεις του φακού παρατηρήθηκαν, αλλά είναι 
αμφίβολο κατά πόσο η ΠΑΦ υπεισέρχεται στην όλη 
διαδικασία.

Αντιμετώπιση του διαβητικού οιδήματος της ωχράς

Το μόνο μέσο που διαθέτουμε για την αντιμετώπιση 
του οιδήματος είναι η φωτοπηξία με ακτίνες Laser. Τα 
ερωτήματα που ανέκυψαν για τη θεραπευτική αυτή 
αγωγή είναι εάν η μέθοδος είναι αποτελεσματική 
και ποιες είναι οι ενδείξεις εφαρμογής της. Σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα της μελέτης EDTRS, ένδειξη για 
τη θεραπευτική αντιμετώπιση με ακτίνες Laser των 
οφθαλμών με ΔΑΥ αποτελεί η παρουσία του «κλινικά 
σημαντικού οιδήματος της ωχράς», ανεξαρτήτως του 
επιπέδου της οπτικής οξύτητας. Σε οφθαλμούς με 
πολύ καλή οπτική οξύτητα ο σκοπός της θεραπείας 
είναι η διατήρησή της στα ίδια επίπεδα για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, ενώ σε αυτούς με χαμηλή οπτική 
οξύτητα σκοπός είναι η βελτίωση ή η αποτροπή μεγα-
λύτερης ελάττωσης. Πριν από την ανάπτυξη του «κλι-
νικά σημαντικού οιδήματος» ο κίνδυνος ελάττωσης 
της οπτικής οξύτητας είναι πολύ μικρός. Οι ασθενείς 
πρέπει να ελέγχονται ανά τετράμηνο και να αντιμετω-
πίζονται θεραπευτικά μόλις το οίδημα γίνει «κλινικά 
σημαντικό».

Ο όρος «κλινικά σημαντικό οίδημα της ωχράς» προ-
ορίζεται για τους οφθαλμούς εκείνους που παρουσιά-
ζουν ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα βιομικροσκο-
πικά ή στερεοφωτογραφικά ευρήματα.

1. Πάχυνση του αμφιβληστροειδούς λόγω οιδή-
ματος στα όρια ή εντός των 500 μm από το κεντρικό 
βοθρίο.

2. Σκληρά εξιδρώματα στα όρια ή εντός των 500 μm 
από το κεντρικό βοθρίο, εφόσον συνοδεύονται από 
πάχυνση του παρακείμενου αμφιβληστροειδούς λόγω 
οιδήματος.

3. Εστία πάχυνσης του αμφιβληστροειδούς λόγω 
οιδήματος, μεγέθους μεγαλύτερου από μία θηλαία 
διάμετρο, εφόσον οποιοδήποτε τμήμα της εντοπίζεται 
σε απόσταση μικρότερη της μίας θηλαίας διαμέτρου 
από το κεντρικό βοθρίο.

Όπως αναφέραμε, φλουοροαγγειογραφικά διακρίνε-
ται το διαβητικό οίδημα ωχράς σε εστιακό και διάχυτο.

Αντιμετώπιση εστιακού οιδήματος

Η αντιμετώπιση του εστιακού οιδήματος της ωχράς 
γίνεται με την εφαρμογή της εστιακής φωτοπηξίας 
(focal). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή εφαρ-

μογή της τεχνικής αυτής είναι η μελέτη πρόσφατης 
φλουοροαγγειογραφίας για την αντιμετώπιση των αλ-
λοιώσεων που πρέπει να υποβληθούν σε φωτοπηξία.

Σκοπός της εστιακής φωτοπηξίας είναι να φωτο-
πήξουμε όλα τα μεμονωμένα μικροανευρύσματα, 
τις ομάδες των μικροανευρυσμάτων ή και τις ενδο-
αμφιβληστροειδικές μικροαγγειακές ανωμαλίες που 
παρουσιάζονται σε απόσταση από 500 μ έως δύο 
θηλαίες διαμέτρους από το κεντρικό βοθρίο. Δεν 
εφαρμόζεται ποτέ φωτοπηξία σε αλλοιώσεις που 
βρίσκονται στην ανάγγεια ζώνη. Οι αλλοιώσεις που 
βρίσκονται πέραν των δύο θηλαίων διαμέτρων συ-
νιστάται να αντιμετωπίζονται όταν παρουσιάζουν 
έντονη διαρροή της χρωστικής και συνοδεύονται από 
οίδημα του αμφιβληστροειδούς ή σκληρά εξιδρώματα 
που εκτείνονται μέχρι τα όρια της απόστασης των δύο 
θηλαίων διαμέτρων. Οι παράμετροι της φωτοπηξίας 
που χρησιμοποιούνται είναι: το Green Argon Laser με 
διάμετρο στόχων 100 και 50 μ, χρόνο εφαρμογής 0,1 
και 0,05 sec και ισχύ τέτοια, ώστε να παρατηρείται λεύ-
κανση της φωτοπηχθείσης περιοχής. Πρέπει, επίσης, 
να αντιμετωπίζονται και όλες οι ισχαιμικές περιοχές 
που εντοπίζονται σε απόσταση μικρότερη των δύο 
θηλαίων διαμέτρων από το κεντρικό βοθρίο, με διά-
σπαρτη φωτοπηξία. Ο ασθενής πρέπει να υποβάλλεται 
σε οφθαλμοσκοπικό και φλουοροαγγειογραφικό έλεγ-
χο τέσσερις μήνες μετά τη φωτοπηξία. Εάν χρειαστεί, 
εφαρμόζεται και συμπληρωματική φωτοπηξία ακόμη 
και στις περιοχές εκείνες όπου η διαρροή της χρωστι-
κής εντοπίζεται σε απόσταση από 300μm-500μm από 
το κεντρικό βοθρίο, υπό την προϋπόθεση ότι η οπτική 
οξύτητα του ασθενούς είναι κάτω από 5/10 και το πε-
ριωχρικό τριχοειδικό δίκτυο σε καλή κατάσταση. Τα 
εξιδρώματα κάνουν πολλές φορές 4-6 μήνες να απορ-
ροφηθούν, αφού η διεργασία της φαγοκυττάρωσης 
των λιποπρωτεϊνών είναι περισσότερο χρονοβόρα απ’ 
ό,τι η απορρόφηση του οιδήματος.

Η σωστή εφαρμογή της εστιακής φωτοπηξίας σε 
οφθαλμούς με κλινικό σημαντικό οίδημα της ωχράς, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ETDRS, ελαττώνει 
περισσότερο από 50% τον κίνδυνο μείωσης της οπτι-
κής οξύτητας μέσα στην ερχόμενη τριετία. Επομένως, 
σκοπός της φωτοπηξίας δεν είναι η βελτίωση της οπτι-
κής οξύτητας αλλά η διατήρησή της για όσο το δυνα-
τόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Αντιμετώπιση διάχυτου οιδήματος

Η σύγχρονη αντιμετώπιση του διάχυτου οιδήματος 
της ωχράς συνίσταται στη φωτοπηξία σε σχήμα 
δικτύου (grid pattern) αυτούσιο ή τροποποιημένο 
(modified grid pattern). Με την τεχνική αυτή δια-
πιστώθηκε σημαντική αλλαγή στην πρόγνωση της 
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πάθησης με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Η τεχνική 
αυτή συνίσταται σε διάσπαρτες φωτοπηκτικές βολές 
με Green Argon Laser σε όλη την περιοχή της ωχράς 
και στο θηλοωχρικό δεμάτιο μέχρι 500 μ από το κε-
ντρικό βοθρίο. Η διάμετρος του στόχου είναι 100 μ, 
εκτός από τον εσωτερικό και εξωτερικό δακτύλιο της 
φωτοπηξίας που είναι 50 μ και 200 μ αντιστοίχως. Ο 
χρόνος εφαρμογής 0,1 sec και η ισχύς είναι τέτοια, 
ώστε να προκαλεί ήπιας ή μέτριας έντασης έγκαυμα  
(εικόνα 8.2.1.14).

Αν σε μερικές περιπτώσεις απαιτείται παναμφιβλη-
στροειδική φωτοπηξία και συνυπάρχει διάχυτο οίδημα 
της ωχράς, πρέπει να προηγείται η φωτοπηξία της 
ωχράς και να ακολουθεί η παναμφιβληστροειδική φω-
τοπηξία. Σε καταστάσεις, επίσης, που αναπτύσσεται 
κυστικό οίδημα της ωχράς μετά από panretinal φωτο-
πηξία, δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν 
την ευεργετική επίδραση της φωτοπηξίας grid pattern. 
Ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο η φωτοπηξία σε 
σχήμα δικτύου συμβάλλει στη μείωση του ωχρικού οι-
δήματος δεν είναι γνωστός. Οι μέχρι τώρα επεξηγημα-
τικές θεωρίες, όπως της νεαροποίησης των κυττάρων 
του μελάγχρου επιθηλίου, της καταστροφής αριθμού 
των φωτοϋποδοχέων με αποτέλεσμα την ελάττωση 
των αναγκών σε οξυγόνο των εξωτερικών στιβάδων 
του αμφιβληστροειδούς, φαίνεται ότι δεν δίδουν πλέ-
ον ικανοποιητικές απαντήσεις.

Οι σύγχρονες θεωρίες υποστηρίζουν ότι οι μεταβο-
λές που προκαλούνται από τη Laser ακτινοβολία στον 
έξω αιματοαμφιβληστροειδικό φραγμό, δηλαδή το 
μελάγχρουν επιθήλιο, έχουν δευτερογενώς ευεργετι-
κή επίδραση στην «αποκατάσταση» των ενδοθηλια-
κών κυττάρων στον έσω αιματοαμφιβληστροειδικό 
φραγμό. Έχει αποδειχθεί πειραματικά σε πιθήκους 
cynamologus ότι το μελάγχρουν επιθήλιο υφίσταται 
ανατομική ανασύσταση (remodeling) και αποκατά-
σταση των λειτουργιών του μετά την εφαρμογή ήπιας 
Laser φωτοπηξίας.

Η εφαρμογή αυτής της τεχνικής μπορεί να προκαλέ-
σει μερικές φορές, εκτός από τα πλεονεκτήματα που 
είναι η σταθεροποίηση ή και η βελτίωση της οπτικής 
οξύτητας, σημαντικές επιπλοκές, όπως: νεοαγγείωση 
του χοριοειδούς, αύξηση σκληρών εξιδρωμάτων της 
ωχράς, υπαμφιβληστροειδική ή επαμφιβληστροειδική 
ανάπτυξη μεμβρανών, χοριοειδικές ή και αμφιβλη-
στροειδικές αιμορραγίες, καθώς και βλάβες στα οπτι-
κά πεδία. Η νεοαγγείωση του χοριοειδούς είναι η επι-
πλοκή με τη χειρότερη πρόγνωση. Οφείλεται σε ρήξη 
της μεμβράνης του Bruch, εμφανίζεται 2 εβδομάδες 
έως 5 μήνες μετά τη φωτοπηξία, η αντιμετώπισή της 
με φωτοπηξία Laser είναι πολύ δύσκολη και η υποτρο-
πή της συμβαίνει συχνά.

Σύμφωνα με τη μελέτη ETDRS, μόνο το 12% των 
οφθαλμών που αντιμετωπίστηκαν με φωτοπηξία, πα-
ρουσίασε μείωση της οπτικής οξύτητας κατά τη διάρ-
κεια των τριών ετών του χρόνου παρακολούθησης. Το 
αντίστοιχο ποσοστό για τους οφθαλμούς στους οποί-
ους δεν εφαρμόστηκε θεραπευτική αγωγή έφθασε το 
24%. Η διαφορά αυτή γινόταν κατά πολύ μεγαλύτερη 
στους ανθρώπους με κλινικά σημαντικό οίδημα της 
ωχράς, σε σύγκριση με εκείνους που παρουσίαζαν 
ελαφρότερο οίδημα.

Σχετικά με την αποτελεσματικότητα της φωτοπηξίας 
και την οπτική οξύτητα, φαίνεται ότι οι οφθαλμοί με 
καλή όραση κατά την έναρξη της θεραπείας έχουν 
μεγαλύτερη πιθανότητα να κρατήσουν την αρχική 
όρασή τους, εάν υποβληθούν σε θεραπεία. Ακόμη, 
οφθαλμοί με όραση > 5/10 κατά την έναρξη της θερα-
πείας έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να βελτιώσουν 
ελαφρώς την όρασή τους ή να τη διατηρήσουν στο 
ύψος της προ φωτοπηξίας οπτικής οξύτητας.

Επίσης, πρέπει να σημειώσουμε ότι μέσα στο πλαί-
σιο αντιμετώπισης του διάχυτου οιδήματος της ωχράς 
πρέπει να γίνεται προσπάθεια αυστηρής ρύθμισης των 
συστηματικών διαταραχών που παρουσιάζει ο ασθε-
νής (σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση, καρδιαγγεια-
κές ή νεφρικές παθήσεις).

Έχοντας υπόψη όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, 
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:

1. Ένδειξη εφαρμογής φωτοπηξίας σε ασθενείς με 
διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια του υποστρώμα-
τος αποτελεί η παρουσία κλινικά σημαντικού οιδήμα-
τος της ωχράς.

2. Η αναγνώριση του κλινικά σημαντικού οιδήμα-
τος της ωχράς γίνεται με τη βιομικροσκόπηση και όχι 
φλουοροαγγειογραφικά.

3. Η φλουοροαγγειογραφία βοηθά στον προσδιο-
ρισμό του είδους του οιδήματος της ωχράς (εστιακό 
/ διάχυτο), στον καθορισμό της μεθόδου εφαρμογής 
της φωτοπηξίας (εστιακή / σε σχήμα δικτύου) και στην 
εντόπιση των αλλοιώσεων που πρέπει να φωτοπη-
χθούν κατά την εστιακή φωτοπηξία.

4. Η εστιακή φωτοπηξία πρέπει να εφαρμόζεται σε 
όλες τις αλλοιώσεις που παρουσιάζουν φλουοροαγγει-
ογραφικά διαρροή της χρωστικής και ευθύνονται για 
το οίδημα της ωχράς, με εξαίρεση εκείνες που εντοπί-
ζονται στην ανάγγεια ζώνη.

5. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της εστιακής φω-
τοπηξίας απαιτείται ταυτόχρονη μελέτη επιλεγμένων 
φάσεων φλουοροαγγειογραφίας για τη σωστή εντόπι-
ση όλων των αλλοιώσεων.

6. Σκοπός της εστιακής φωτοπηξίας είναι η διατήρη-
ση της υπάρχουσας οπτικής οξύτητας για όσο το δυ-
νατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Στους διαβητι-
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κούς ασθενείς η οπτική οξύτητα που έχει χαθεί σπάνια 
ανακτάται μετά την εφαρμογή της φωτοπηξίας.

7. Η φωτοπηξία σε σχήμα δικτύου (grid pattern) σε 
συνδυασμό με την αυστηρή ρύθμιση των συστημα-
τικών διαταραχών που παρουσιάζει ο ασθενής απο-
τελούν τα μοναδικά μέσα που έχουμε προς το παρόν 
στη διάθεσή μας για την αντιμετώπιση του διάχυτου 
οιδήματος της ωχράς.

Yαλοειδεκτομή

H υαλοειδεκτομή εφαρμόζεται όταν διαπιστώνονται:
• Eνδοϋαλοειδική αιμορραγία
• Δευτεροπαθής αποκόλληση του αμφιβληστροει-

δούς
• Nεοαγγειακό γλαύκωμα
Στις περιπτώσεις που το υαλοειδές έχει θολώσει από 

αίμα ή και ινώδη ιστό, με αποτέλεσμα απώλεια της 
όρασης, γίνεται η εγχείρηση της υαλοειδεκτομής. Στην 
εγχείρηση αυτή, που είναι ιδιαίτερα λεπτή, αφαιρείται 
το υαλοειδές και αντικαθίσταται από διάλυμα Ringer ή 
άλλο ειδικό διαυγές διάλυμα, π.χ. σιλικόνη.97,98 Στη δι-
άρκεια της υαλοειδεκτομής μπορεί να γίνει καθήλωση 
της ωχράς κηλίδας ύστερα από προηγηθείσα αποκόλ-
ληση, αρκεί η τελευταία να μη έχει διάρκεια μεγαλύτε-
ρη των τριών μηνών.98

H υαλοειδεκτομή εφαρμόζεται επίσης σε περιπτώ-
σεις αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς από έλξη 
που ασκεί ο ινώδης ιστός, ο οποίος αναπτύσσεται με-
ταξύ του αμφιβληστροειδούς και του υαλοειδούς.

Έχει παρατηρηθεί ότι ύστερα από εγχείρηση υαλοει-
δεκτομής δεν συμβαίνει συχνά υποτροπή νεοαγγείω-
σης. H υαλοειδεκτομή μπορεί να συνδυαστεί σε έναν 
χρόνο με εγχείρηση καταρράκτη, εφόσον συνυπάρχει 
θόλωση του φακού. H τελική επιτυχία της υαλοει-
δεκτομής στην αποκατάσταση της όρασης φτάνει 
το70%. Oι ενδείξεις υαλοειδεκτομής συνεχώς διευρύ-
νονται, καθώς βελτιώνεται η τεχνική και ελαττώνονται 
οι επιπλοκές.95,99

Kίνδυνοι από την υαλοειδεκτομή. Οι κυριότερες επι-
πλοκές της υαλοειδεκτομής είναι η αποκόλληση του 
αμφιβληστροειδούς και το νεοαγγειακό γλαύκωμα. O 
ειδικός στην εγχείρηση χειρουργός οφθαλμίατρος θα 
σταθμίσει τα υπέρ και τα κατά της επέμβασης και θα 
εξηγήσει τους κινδύνους στον ασθενή.

O ρόλος των α-MEA στη διαβητική αμφιβληστροει-
δοπάθεια. Στη μελέτη EUCLID (που αποτελεί σκέλος 
της EURODIAB) χορηγήθηκε λισινοπρίλη σε μη υπερ-
τασικούς διαβητικούς επί δύο χρόνια με τυχαιοποιημέ-
νη διπλή τυφλή μεθοδολογία. H αμφιβληστροειδοπά-
θεια εξελίχθηκε σε λιγότερους ασθενείς που ήταν σε 
θεραπεία με λισινοπρίλη (13,2%) απ’ ό,τι σε ασθενείς 
που έπαιρναν placebo (23,4%) (p<0,02). H εξέλιξη σε 

παραγωγική μορφή παρατηρήθηκε σε λιγότερους 
ασθενείς στην ομάδα της λισινοπρίλης (p<0,05). Ωστό-
σο, οι ασθενείς που πήραν λισινοπρίλη είχαν χαμηλό-
τερη τιμή HbA1c κατά την έναρξη της παρακολούθη-
σης, και η συχνότητα της αμφιβληστροειδοπάθειας 
ήταν μικρότερη, γεγονός που κάνει και τους ερευνητές 
να ζητούν επιβεβαίωση των ευρημάτων τους με άλλες 
μελέτες.100

Θεραπευτικά μέτρα αμφίβολης αξίας

Διάφορα θεραπευτικά μέτρα αμφίβολης αξίας έχουν 
κατά καιρούς εφαρμοστεί για τη θεραπεία της διαβη-
τικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Aπό αυτά κανένα δεν 
έχει αποδειχτθεί ότι πραγματικά προσφέρει ουσιώδη 
βοήθεια (πίνακας 8.2.1.5).5

Στο παρελθόν εφαρμόστηκε με σχετική επιτυχία η 
υποφυσεκτομή για την αντιμετώπιση βαριάς αμφοτε-
ρόπλευρης αμφιβληστροειδοπάθειας. H μέθοδος ξεκί-
νησε μετά την παρατήρηση από τον Pοulsen, το 1953, 
αυτόματης υποχώρησης της αμφιβληστροειδοπάθειας 
σε γυναίκα που εμφάνισε αυτόματη νέκρωση της υπό-
φυσης μετά τον τοκετό. H υποφυσεκτομή στην Aγγλία 
γινόταν κατά προτίμηση με εμφύτευση ραδιενεργού 
υττρίου (Y90).101 Ωστόσο οι ανεπιθύμητες ενέργειες 
μίας τέτοιας ακρωτηριαστικής θεραπείας ήταν πολλές 
και σήμερα έχει εγκαταλειφθεί.

Στις HΠA εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια ακτι-
νοβόληση της υπόφυσης με σωματίδια α. H θεραπεία 
αυτή φάνηκε ότι δεν μειώνει την επιβίωση των ασθε-
νών, ενδεχομένως μάλιστα να την αυξάνει.102

Πολλές εργασίες έχουν γίνει για να φανεί αν η ασπι-
ρίνη μπορεί να ωφελήσει στη διαβητική αμφιβληστρο-
ειδοπάθεια ή αν είναι επιβλαβής (αύξηση των αιμορ-
ραγιών), λόγω της αντιαιμοπεταλιακής της δράσης. 
Στη μεγαλύτερη από αυτές τις εργασίες δεν φάνηκε να 
έχει ούτε επιβλαβή ούτε επωφελή επίδραση η λήψη 
ασπιρίνης, σε δόση 650 mg/24ωρο. Aπό 3.711 ασθε-
νείς που τυχαιοποιήθηκαν σε δύο ομάδες, η μία ομάδα 

Kίνδυνοι από τη φωτοπηξία

H ÊˆÙÔËÍ›· ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ÛÔ‚·Ú‹ ‚Ï¿‚Ë, ·Ó
‚ÏËıÂ› ÙÔ ÔÙÈÎfi ÓÂ‡ÚÔ ‹ Ë ˆ¯Ú‹ ÎËÏ›‰·. º˘ÛÈÎ¿ ·˘Ùfi Â›-
Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ˆ˜ “È·ÙÚÈÎfi ·Ù‡¯ËÌ·”
Î·È ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÂ› Û˘ÓËıÈÛÌ¤ÓË ¤Î‚·ÛË. MÈÎÚ‹ ÌÂ›ˆÛË ÙË˜
ÔÙÈÎ‹˜ ÔÍ‡ÙËÙ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÂ ÔÏÏÔ‡˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘
˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÂ ÊˆÙÔËÍ›·, ¤¯Ô˘ÌÂ fiÌˆ˜ ÁÂÓÈÎ¿ ÛÙ·ıÂ-
ÚÔÔ›ËÛË ÙË˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙË˜
fiÚ·ÛË˜.82,83

OÈ ÊˆÙÔËÍ›Â˜, ÛÂ ÔÏ‡ ÌÂÁ¿ÏË ‰fiÛË ÂÊ¿·Í, ÌÔÚÂ›
Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÔ˘Ó ÂÈ‰Â›ÓˆÛË ÔÈ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙË˜ ˆ¯Ú‹˜ ÎËÏ›-
‰·˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È Ô Î·Ù·ÌÂÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‚ÔÏÒÓ
ÙË˜ ÊˆÙÔËÍ›·˜ ÛÂ ÙÚÂÈ˜-Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Û˘ÓÂ‰Ú›Â˜ Ô˘ ·¤-
¯Ô˘Ó ÙÚÂÈ˜ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜.84

B¤‚·ÈÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÂÈ‰Â›ÓˆÛË ÙË˜
·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜ Â›Ó·È Ë ˘¤ÚÙ·ÛË, ÁÈ’ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙÂ
Ó· ÂÏ¤Á¯ÂÙ·È.

Yαλοειδεκτοµή

H ˘·ÏÔÂÈ‰ÂÎÙÔÌ‹ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙÈ˜ ÂÍ‹˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜:
ñ EÓ‰Ô¸·ÏÔÂÈ‰ÈÎ‹ ·ÈÌÔÚÚ·Á›·
ñ ¢Â˘ÙÂÚÔ·ı‹˜ ·ÔÎfiÏÏËÛË ÙÔ˘ ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂÈ‰Ô‡˜
ñ NÂÔ·ÁÁÂÈ·Îfi ÁÏ·‡ÎˆÌ·

™ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ô˘ ÙÔ ˘·ÏÔÂÈ‰¤˜ ¤¯ÂÈ ıÔÏÒÛÂÈ ·fi
·›Ì· ‹ Î·È ÈÓÒ‰Ë ÈÛÙfi, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·ÒÏÂÈ· ÙË˜ ÔÚ¿-
ÛË˜, Á›ÓÂÙ·È Ë ÂÁ¯Â›ÚËÛË ÙË˜ ˘·ÏÔÂÈ‰ÂÎÙÔÌ‹˜. ™ÙËÓ ÂÁ¯Â›-
ÚËÛË ·˘Ù‹, Ô˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÏÂÙ‹ Î·È ÂÚÁÒ‰Ë˜, ·Ê·È-
ÚÂ›Ù·È ÙÔ ˘·ÏÔÂÈ‰¤˜ Î·È ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ·fi ‰È¿Ï˘Ì·
Ringer ‹ ¿ÏÏÔ ÂÈ‰ÈÎfi ‰È·˘Á¤˜ ‰È¿Ï˘Ì·, .¯. ÛÈÏÈÎfiÓË.86,87

™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ˘·ÏÔÂÈ‰ÂÎÙÔÌ‹˜ ÌÔÚÂ› Ó· Á›ÓÂÈ Î·ı‹-
ÏˆÛË ÙË˜ ˆ¯Ú‹˜ ÎËÏ›‰·˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÚÔËÁËıÂ›Û· ·ÔÎfiÏ-
ÏËÛË, ·ÚÎÂ› Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ó· ÌË ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
·fi ÙÚÂÈ˜ Ì‹ÓÂ˜.87

H ˘·ÏÔÂÈ‰ÂÎÙÔÌ‹ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·È ÛÂ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ·-
ÔÎfiÏÏËÛË˜ ÙÔ˘ ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂÈ‰Ô‡˜ ·fi ¤ÏÍË Ô˘ ·ÛÎÂ›
Ô ÈÓÒ‰Ë˜ ÈÛÙfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘ ·Ì-
ÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂÈ‰Ô‡˜ Î·È ÙÔ˘ ˘·ÏÔÂÈ‰Ô‡˜.

Œ¯ÂÈ ·Ú·ÙËÚËıÂ› fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÁ¯Â›ÚËÛË ˘·ÏÔÂÈ‰Â-
ÎÙÔÌ‹˜ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û˘¯Ó¿ ˘ÔÙÚÔ‹ ÓÂÔ·ÁÁÂ›ˆÛË˜. H
˘·ÏÔÂÈ‰ÂÎÙÔÌ‹ ÌÔÚÂ› Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙÂ› ÛÂ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÌÂ ÂÁ-
¯Â›ÚËÛË Î·Ù·ÚÚ¿ÎÙË, ÂÊfiÛÔÓ Û˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ ıfiÏˆÛË ÙÔ˘
Ê·ÎÔ‡. H ÙÂÏÈÎ‹ ÂÈÙ˘¯›· ÙË˜ ˘·ÏÔÂÈ‰ÂÎÙÔÌ‹˜ ÛÙËÓ ·Ô-
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ fiÚ·ÛË˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 70%. OÈ ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ ˘·-
ÏÔÂÈ‰ÂÎÙÔÌ‹˜ Û˘ÓÂ¯Ò˜ ‰ÈÂ˘Ú‡ÓÔÓÙ·È, Î·ıÒ˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È
Ë ÙÂ¯ÓÈÎ‹ Î·È ÂÏ·ÙÙÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈÏÔÎ¤˜.84,88

K›Ó‰˘ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ˘·ÏÔÂÈ‰ÂÎÙÔÌ‹. √È Î˘ÚÈfiÙÂÚÂ˜ ÂÈ-
ÏÔÎ¤˜ ÙË˜ ˘·ÏÔÂÈ‰ÂÎÙÔÌ‹˜ Â›Ó·È Ë ·ÔÎfiÏÏËÛË ÙÔ˘ ·Ì-
ÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂÈ‰Ô‡˜ Î·È ÙÔ ÓÂÔ·ÁÁÂÈ·Îfi ÁÏ·‡ÎˆÌ·. O ÂÈ‰È-
Îfi˜ ÛÙËÓ ÂÁ¯Â›ÚËÛË ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔ˜ ı· ÛÙ·ı-
Ì›ÛÂÈ Ù· ˘¤Ú Î·È Ù· Î·Ù¿ ÙË˜ Â¤Ì‚·ÛË˜ Î·È ı· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ
ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹.

O ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ·-MEA ÛÙËÓ ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·.
™ÙË ÌÂÏ¤ÙË EUCLID (Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ› ÛÎ¤ÏÔ˜ ÙË˜
EURODIAB) ¯ÔÚËÁ‹ıËÎÂ ÏÈÛÈÓÔÚ›ÏË ÛÂ ÌË ˘ÂÚÙ·ÛÈ-
ÎÔ‡˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ Â› ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂ Ù˘¯·ÈÔÔÈËÌ¤ÓË ‰È-
Ï‹ Ù˘ÊÏ‹ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·. H ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· ÂÍÂÏ›¯ıËÎÂ ÛÂ ÏÈ-
ÁfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÂ ıÂÚ·Â›· ÌÂ ÏÈÛÈÓÔÚ›ÏË
(13,2%) ·fi fi,ÙÈ ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ¤·ÈÚÓ·Ó placebo
(23,4%) (p<0,02). H ÂÍ¤ÏÈÍË ÛÂ ·Ú·ÁˆÁÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹ ·Ú·-
ÙËÚ‹ıËÎÂ ÛÂ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙË˜ ÏÈÛÈÓÔ-

Ú›ÏË˜ (p<0,05). øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ‹Ú·Ó ÏÈÛÈÓÔ-
Ú›ÏË Â›¯·Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹ HbA1c Î·Ù¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË
ÙË˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË˜, Î·È Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜
‹Ù·Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Î¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜
Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ÂÈ‚Â‚·›ˆÛË ÙˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÌÂ ¿ÏÏÂ˜ ÌÂ-
Ï¤ÙÂ˜.89

Θεραπευτικά µέτρα αµφίβολης αξίας

¢È¿ÊÔÚ· ıÂÚ·Â˘ÙÈÎ¿ Ì¤ÙÚ· ·ÌÊ›‚ÔÏË˜ ·Í›·˜ ¤¯Ô˘Ó Î·-
Ù¿ Î·ÈÚÔ‡˜ ÂÊ·ÚÌÔÛÙÂ› ÁÈ· ÙË ıÂÚ·Â›· ÙË˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜
·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜. Afi ·˘Ù¿ Î·Ó¤Ó· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÂÈ¯ÙÂ› fiÙÈ
Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ Ô˘ÛÈÒ‰Ë ‚Ô‹ıÂÈ· (›Ó. 8.6).5

H καταστροφή της υπόφυσης στην αντιµετώπιση βα-
ριάς αµφιβληστροειδοπάθειας

™ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ ÌÂ Û¯ÂÙÈÎ‹ ÂÈÙ˘¯›· Ë ˘-
ÔÊ˘ÛÂÎÙÔÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ‚·ÚÈ¿˜ ·ÌÊÔÙÂÚfi-
ÏÂ˘ÚË˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜. H Ì¤ıÔ‰Ô˜ ÍÂÎ›ÓËÛÂ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·-
Ú·Ù‹ÚËÛË ·fi ÙÔÓ PÔulsen, ÙÔ 1953, ·˘ÙfiÌ·ÙË˜ ˘Ô¯Ò-
ÚËÛË˜ ÙË˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜ ÛÂ Á˘Ó·›Î· Ô˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛÂ
·˘ÙfiÌ·ÙË Ó¤ÎÚˆÛË ÙË˜ ˘fiÊ˘ÛË˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔÎÂÙfi. H ˘-
ÔÊ˘ÛÂÎÙÔÌ‹ ÛÙËÓ AÁÁÏ›· ÁÈÓfiÙ·Ó Î·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË ÌÂ
ÂÌÊ‡ÙÂ˘ÛË Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ ˘ÙÙÚ›Ô˘ (Y90).90 øÛÙfiÛÔ ÔÈ ·ÓÂ-
Èı‡ÌËÙÂ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ Ì›·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÙÈÎ‹˜ ıÂÚ·-
Â›·˜ ‹Ù·Ó ÔÏÏ¤˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ÂÁÎ·Ù·ÏËÊıÂ›.

™ÙÈ˜ H¶A ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·ÎÙÈÓÔ-
‚fiÏËÛË ÙË˜ ˘fiÊ˘ÛË˜ ÌÂ ÛˆÌ·Ù›‰È· ·. H ıÂÚ·Â›· ·˘Ù‹
Ê¿ÓËÎÂ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ, ÂÓ‰Â-
¯ÔÌ¤Óˆ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ÙËÓ ·˘Í¿ÓÂÈ.91

¶ÔÏÏ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÁÈ· Ó· Ê·ÓÂ› ·Ó Ë ·ÛÈ-
Ú›ÓË ÌÔÚÂ› Ó· ˆÊÂÏ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ· ‹ ·Ó
Â›Ó·È ÂÈ‚Ï·‚‹˜ (·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÈÌÔÚÚ·ÁÈÒÓ), ÏfiÁˆ ÙË˜ ·-
ÓÙÈ·ÈÌÔÂÙ·ÏÈ·Î‹˜ ÙË˜ ‰Ú¿ÛË˜. ™ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ·˘-
Ù¤˜ ‰ÂÓ Ê¿ÓËÎÂ Ó· ¤¯ÂÈ Ô‡ÙÂ ÂÈ‚Ï·‚‹ Ô‡ÙÂ ÂˆÊÂÏ‹ Â›-
‰Ú·ÛË Ë Ï‹„Ë ·ÛÈÚ›ÓË˜, ÛÂ ‰fiÛË 650 mg/24ˆÚÔ. Afi
3711 ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ Ù˘¯·ÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÂ ‰‡Ô fiÌ¿‰Â˜, Ë
Ì›· ÔÌ¿‰· ‹ÚÂ ·ÛÈÚ›ÓË Î·È Ë ¿ÏÏË ‹ÚÂ placebo. H Ô-
Ì¿‰· ÙË˜ ·ÛÈÚ›ÓË˜ Â›¯Â Ï›ÁÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ıÓËÙfi-
ÙËÙ·˜ (Û¯ÂÙÈÎfi˜ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ 0,91), ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÌ-
ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ì˘ÔÎ·Ú‰›Ô˘ (Û¯ÂÙÈÎfi˜ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ 0,83), ·ÏÏ¿
·ÚfiÌÔÈÔ ÔÛÔÛÙfi ¯ÂÈÚÔÙ¤ÚÂ˘ÛË˜ ÙË˜ ·ÌÊÈ/¿ıÂÈ·˜.92

∆ιαβητικό γλαύκωµα

O Û·Î¯·ÚÒ‰Ë˜ ‰È·‚‹ÙË˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ

228 Χρόνιες διαβητικές επιπλοκές

• Aναβολικά, τεστοστερόνη

• ΠAΣ

• Pουτίνη, Φλαβονοειδή

• Yπολιπιδαιµικά

• Bιταµίνη B12

• Oιστρογόνα

• Aντιπηκτικά

• Φρουκτόζη

• Kορτικοειδή τοπικώς

• Aκτινοθεραπεία τοπική

• Eπινεφριδεκτοµή

πίνακας 8.6  Θεραπευτικές εφαρµογές αµφίβολης α-
ξίας που δεν υιοθετούνται.πίνακας 8.2.1.5 Θεραπευτικές εφαρμογές αμφίβολης 

αξίας που δεν υιοθετούνται.
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πήρε ασπιρίνη και η άλλη πήρε placebo. H ομάδα της 
ασπιρίνης είχε ελαφρώς μικρότερο ποσοστό θνητό-
τητας (σχετικός κίνδυνος 0,91), μικρότερο ποσοστό 
εμφράγματος μυοκαρδίου (σχετικός κίνδυνος 0,83), 
αλλά παρόμοιο ποσοστό επιδείνωσης της αμφιβλη-
στροειδοπάθειας.103

νεότερες θεραπείες της διαβητικής αμφιβληστρο-
ειδοπάθειας

Με βάση την παραπάνω σύντομη αναφορά στην πα-
θογένεια της ΔΑ, οι νεότερες φαρμακολογικές θερα-
πείες της νόσου θα μπορούσαν να διακριθούν ως εξής: 
α) αντιαγγειογενετικά στεροειδή, β) αντι-VΕGF ουσίες, 
γ) ουσίες που αναστέλλουν ενδιάμεσα μόρια στη βιο-
χημική αλυσίδα της παραγωγής VEGF. Παρακάτω επι-
χειρείται σύντομη αναφορά των νεότερων θεραπειών 
με βάση τα μέχρις στιγμής επιστημονικά δεδομένα.

Αντιαγγειογενετικά στεροειδή

Πρόκειται για τα στεροειδή Τριαμκινολόνη 
(Triamcinolone Acetonide, TA) και Anecortave Acetate.

Τριαμκινολόνη 

Τα κορτικοστεροειδή όπως η ΤΑ έχουν τόσο άμεση 
όσο και έμμεση δράση στην αγγειογένεση, αγγειακή 
διαπερατότητα και φλεγμονή. Παρολα αυτά, η αγγειο-
στατική τους ιδιότητα είναι σχετικά μικρή σε σχέση με 
την αντιφλεγμονώδη. Aναστέλλουν τη μετανάστευση 
και ενεργοποίηση των κυττάρων της φλεγμονής κα-
θώς και τη σύνθεση και έκκριση των διαφόρων πα-
ραγόντων της φλεγμονής, όπως οι προσταγλανδίνες 
και οι λευκοτριένες. Η ΤΑ συγκεκριμένα χορηγείται με 
ενδοϋαλοειδική ένεση σε δόσεις 2-20mg. 104-107 
Τα τελευταία χρόνια έχει δει το φως της δημοσιότητας 
πληθώρα άρθρων που μελετούν τη δράση της ΤΑ, 
τόσο στη ΔΑ όσο και σε άλλες οφθαλμολογικές παθή-
σεις που προκαλούν οίδημα της ωχράς και νεοαγγεί-
ωση. Φαίνεται ότι η δράση της ΤΑ ως αποιδηματικού 
φαρμάκου είναι ανώτερη από την αγγειοστατική και 
αφορά κυρίως παθήσεις όπως η ΔΑ, η απόφραξη κε-
ντρικής φλεβός του αμφιβληστροειδούς ή κλάδου, το 
μετεγχειρητικό και ίσως το ραγοειδιτικό οίδημα της 
ωχράς. Η δράση αυτή φαίνεται πως, αν και σημαντική, 
είναι παροδική και σε περιπτώσεις όπως η ΔΑ, όπου 
υπάρχει εμμονή των γενεσιουργών παραγόντων του 
οιδήματος, απαιτείται επανάληψη της χορήγησής της 
για διασφάλιση του οφέλους. 104-107 
 Επίσης, διαφαίνεται ότι ο συδυασμός της ΤΑ και της 
Laser φωτοπηξίας ίσως αποδειχθεί ωφέλιμος, κυρίως 
με την έννοια της δημιουργίας καλύτερων συνθηκών 
για την επίδραση του Laser. 105 Τελευταία μελετάται η 

δράση της ως αναστολέα της αμφιβληστροειδικής στη 
ΔΑ και χοριοειδική νεοαγγείωση, τόσο στην ΔΑ,όσο 
και στην χοριοειδική νεοαγγείωση (στην τελευταία 
κυρίως επικουρικά με τη φωτοδυναμική θεραπεία).106 
Τέλος, μπορεί να σταθεροποιήσει χρόνια υπότονους 
οφθαλμούς με την αύξηση της πίεσης που αυτή 
προκαλεί. Η τελευταία παρατηρείται ως και σε 40% 
των οφθαλμών και αποτελεί την κύρια επιπλοκή της 
ένεσης, με παροδικό όμως χαρακτήρα, αφού τελικά 
μόνο το 1% θα χρειαστεί αντιγλαυκωματική επέμβαση 
για έλεγχο της πίεσης. Άλλες επιπλοκές αποτελούν η 
δημιουργία καταρράκτη σε ποσοστό 10-15% σε έναν 
χρόνο από την ένεση, η λοιμώδης ενδοφθαλμίτιδα( 
1/1.000), η άσηπτη ενδοφθαλμίτιδα 107 και η αποκόλ-
ληση του αμφιβληστροειδούς. Τελευταίες αναφορές 
μελετούν τον ρόλο του διαλύτη στη δημιουργία άση-
πτης ενδοφθαλμίτιδας και την επίδραση της αφαίρε-
σής του στην ελάττωση της συχνότητάς της. Γενικά, η 
χρήση της ΤΑ έχει λάβει παγκόσμιο χαρακτήρα. Παρά 
την έλλειψη πολυκεντρικών μελετών που επιπλέον 
θα μελετήσουν τη μακροχρόνια δράση της και θα 
αποσαφηνίσουν τις λεπτομέρειες χρήσης της, συμπε-
ριλαμβανομένων των δόσεων, επιπλοκών και συνδυ-
ασμένων θεραπειών, η ΤΑ αποτελεί την πρώτη ουσια-
στικά τεκμηριωμένη φαρμακευτική προσπάθεια της 
ΔΑ και των άλλων παρεμφερών παθήσεων. Η χρήση 
της έδωσε ουσιαστική ώθηση στην αντιμετώπιση των 
παραπάνω παθήσεων και φαίνεται ότι θα συνεχίσει να 
αποτελεί βασικό παράγοντα στο μέλλον.

Anecortave acetate

Το Anecortave acetate αποτελεί αντιαγγειογενετική 
ουσία συγγενή με κορτιζόνη, η οποία δημιουργήθηκε 
έτσι ώστε να είναι απαλλαγμένη των μειονεκτημά-
των των στεροειδών, όπως αυξημένη ενδοφθάλμια 
πίεση και ανάπτυξη καταρράκτη. Δίδεται με οπίσθια 
παρασκληρική ένεση για περίοδο έξι μηνών. Η χρήση 
του στη θεραπεία της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς 
αποτελεί αντικείμενο εντατικής μελέτης με πρόσφατα 
ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Σε θεωρητικό επίπεδο, 
το φάρμακο αυτό είναι ικανό να αναστείλει την αγγει-
ογένεση με πολυεπίπεδη δράση (τόσο ως αντι-VEGF 
όσο και σε άλλα στάδια της αγγειογένεσης). Κάποιες 
μελέτες, σε μοντέλο πειραματόζωων που αφορούν την 
αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας νεογνών, 
απέδειξαν την σαφή αντιαγγειογενετική της δράση, 
108 αλλά στη ΔΑ δεν έχουμε ακόμη σημαντικά στοιχεία 
που να υποστηρίζουν τη χρήση της στην κλινική πρά-
ξη.

Αντι-VEGF ουσίες

Χωρίζονται σε τρεις υποκατηγορίες: ουδετεροποιητικά 
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αντισώματα, ολιγονουκλεοτίδια και πρωτεΐνες εναντί-
ον των VEGF υποδοχέων.

Ουδετεροποιητικά μονοκλωνικά αντισώματα 
(Ranibizumab-Lucentis, Bevacizumab-Avastin)

Πρόκειται για μονοκλωνικά αντισώματα που δεσμεύ-
ουν όλες τις ισομορφές του VEGF και χορηγούνται 
με επαναλαμβανόμενες ενδοϋαλοειδικές ενέσεις. To 
Ranibizumab μελετάται εντατικά στη χρήση του ως 
αντι-VEGF στην ΗΕΩ με πρόσφατα στοιχεία μελέτης 
φάσης ΙΙΙ για σταθεροποίηση και βελτίωση της όρασης 
στην πάθηση αυτή και αναμένεται έγκριση από την 
FDA των ΗΠΑ. Όσον αφορά στη ΔΑ, δεν υπάρχουν 
επίσημα στοιχεία για χρησιμότητα του φαρμάκου. Το 
παρεμφερές Bevacizumab έχει μελετηθεί εντατικά τα 
τελευταία χρόνια και έχει πάρει έγκριση από την FDA 
ως αντιογκολογικό φάρμακο στον καρκίνο του παχέος 
εντέρου. Τελευταία αρχίζουν να βλέπουν το φως της 
δημοσιότητας αποτελέσματα μικρών εργασιών από 
χρήση του φαρμάκου στην οφθαλμολογία τόσο στη 
ΔΑ109 και άλλες παρεμφερείς παθήσεις, όσο και στην 
εξιδρωματική ΗΕΩ, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα, 
ως αντιαγγειογενετικό και αποιδηματικό της ωχράς. 
Το φάρμακο δεν έχει πάρει έγκριση από την FDA για 
οφθαλμολογική χρήση και παρά τη διαφαινόμενη 
ευρεία χρήση που τείνει να λάβει, πολλές λεπτομέ-
ρειες ως προς τη χρήση του χρήζουν διαλεύκανσης. 
Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρ-
ξει σημαντική πρόοδος στον τομέα αυτό, καθώς το 
κόστος του φαρμάκου, συν τοις άλλοις, δεν καθιστά 
απαγορευτική τη χρήση του και από λιγότερο εύπορα 
συστήματα υγείας.

Ολιγονουκλεοτίδια (Pegaptanib Sodium, PS- Macugen)

To Pegaptanib sodium είναι ένα ολιγονουκλεοτίδιο το 
οποίο δεσμεύει ανταγωνιστικά ένα συγκεκριμένο ισο-
μερές του VEGF(VEGF165) και αναστέλλει έτσι την σχε-
τιζόμενη με τη VEGF υπερδιαπερατότητα των αγγείων 
καθώς και τη νεοαγγειογένεση. Χορηγείται με επανα-
λαμβανόμενη ενδοϋαλοειδική ένεση. Τυχαιοποιημένη 
μελέτη φάσεως ΙΙ έδειξε ότι οι ασθενείς με ΔΑ στους 
οποίους χρησιμοποιήθηκε το Pegaptanib Sodium εί-
χαν καλύτερη βελτίωση της οπτικής οξύτητας και μεί-
ωση του πάχους του αμφιβληστροειδούς, καθώς και 
μικρότερη πιθανότητα να χρειαστούν τη χρήση Laser 
φωτοπηξίας.110 Επιπλέον, με στατιστική ανάλυση κατα-
δείχθηκε ότι η χρήση του PS οδήγησε σε μείωση της 
νεοαγγείωσης.111 Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τα 
ενθαρρυντικά αποτελέσματα της χρήσης του φαρμά-
κου στην εξιδρωματική εκφύλιση της ωχράς, όπου το 
φάρμακο έχει λάβει πρόσφατα έγκριση από την FDA 

των ΗΠΑ, καθιστούν πιθανή τη διάδοση της χρήσης 
του φαρμάκου και στη ΔΑ στο άμεσο μέλλον.

Πρωτεΐνες εναντίον των VEGF υποδοχέων

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η αναστολή του VEGF-υπο-
δοχέα KDR (VEGFR2) κατέστειλε την αγγειογένεση, τη 
μετανάστευση ενδοθηλιακών κυττάρων, την καρκινική 
μετανάστευση και ανάπτυξη σε πειραματόζωα, καθώς 
και την αμφιβληστροειδική και χοριοειδική νεοαγγεί-
ωση σε δύο καθιερωμένα πειραματικά μοντέλα112 και, 
μάλιστα, σε από του στόματος χρήση. Η περαιτέρω 
χρήση τους στην κλινική πράξη εξακολουθεί να είναι 
αντικείμενο μελέτης.

Ουσίες που αναστέλλουν ενδιάμεσα μόρια στη βιοχημική 
αλυσίδα της παραγωγής VEGF

Πρόκειται για τους αναστολείς της αδενοσίνης, ανα-
στολείς της PKC-β, τους ανταγωνιστές των ιντεγκρινών 
και της αυξητικής ορμόνης/IGF, καθώς και τον παρά-
γοντα PI-88. Η έρευνα των παραπάνω φαρμακευτικών 
ουσιών είναι ακόμη σε πειραματικό στάδιο και συνε-
πώς χρειάζονται περαιτέρω παρατηρήσεις μέχρι την 
απόφαση χρησιμοποίησής τους στην κλινική πράξη. 
Τα μόρια που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον και οι 
μελέτες τους βρίσκονται σε φάση ΙΙ είναι η PKC-β και ο 
παράγοντας PI-88, που φαίνεται να έχουν κάποιες πι-
θανότητες εφαρμογής στην κλινική πράξη στο άμεσο 
μέλλον.

Αναμφισβήτητα, ζούμε στην αυγή μιας εποχής που 
είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρος ως προς την επίλυση δύ-
σκολων κλινικών προβλημάτων στη ΔΑ, εκεί όπου η 
παραδοσιακή θεραπεία με Laser δεν αρκεί να δώσει 
ικανοποιητικά αποτελέσματα. Τα επόμενα χρόνια το 
θεραπευτικό οπλοστάσιο του οφθαλμιάτρου θα περιέ-
χει νεότερα πανίσχυρα φάρμακα, η χρήση των οποίων 
θα ανοίξει νέες θεραπευτικές προοπτικές. Διάφορα 
ζητήματα ως προς την επιλογή, τον τρόπο χρήσης 
τους (ως μονοθεραπείας ή σε συνδυασμένη χρήση 
με Laser), τη δοσολογία, τη χρονική φάση χορήγησης 
και την ασφάλεια τους πρέπει να αποσαφηνισθούν. 
Επιπλέον, το ιδιαίτερα υψηλό κόστος θεραπείας που 
συνεπάγεται η χρήση ορισμένων φαρμάκων αναμένε-
ται να επιφέρει προβλήματα στα συστήματα υγείας και 
να εμποδίσει την ευρεία χρήση τους. Επίσης διάφορες 
ανεπιθύμητες ενέργειες που εμφανίζονται κατά την 
τοπική ή συστηματική χορήγησή τους σε σύγκριση με 
τη σχετικά καλά ανεκτή θεραπεία με Laser, μπορεί να 
επηρεάσουν αρνητικά τη χρήση τους. Η οφθαλμολο-
γική κοινότητα, ύστερα από μια περίοδο σχετικής στα-
σιμότητας, αναμένει με ενδιαφέρον τη διαφαινόμενη 
θεραπευτική επανάσταση και ατενίζει το μέλλον με 
ιδιαίτερη αισιοδοξία.



Κεφάλαιο 8 - Χρόνιες Διαβητικές Επιπλοκές • 449

Συνοδοί επιπλοκές

Διαβητικό γλαύκωμα

O σακχαρώδης διαβήτης μπορεί να προκαλέσει δευ-
τεροπαθές γλαύκωμα το οποίο δημιουργείται ύστερα 
από παραγωγική μορφή αμφιβληστροειδοπάθειας. 
Στο ένα τέταρτο των περιπτώσεων διαβητικού γλαυ-
κώματος υπάρχουν νεοαγγεία στην ίριδα (ερύθρωση 
της ίριδας). O πόνος του ματιού δεν είναι ιδιαίτερα 
ισχυρός, είναι όμως επίμονος και διαρκής. Η επιπλο-
κή αυτή συνήθως καταλήγει σε απώλεια της όρασης. 
Στους διαβητικούς ασθενείς είναι επίσης συχνό το 
θρομβωτικό γλαύκωμα που οφείλεται σε θρόμβωση 
της κεντρικής φλέβας του αμφιβληστροειδούς. Mερι-
κές φορές το γλαύκωμα από νεοαγγείωση είναι συνέ-
πεια –ως επιπλοκή- υαλοειδεκτομής.

H συχνότητα του γλαυκώματος, ύστερα από 10 χρό-
νια διαβήτη, ήταν 3,7% στους ασθενείς με ΣΔ τύπου 1, 
αλλά 6,9% σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 2α και 11,8% σε 
ασθενείς με ΣΔ τύπου 2β σε ινσουλινοθεραπεία στην 
εργασία του Klein και συν. που έγινε στο Wisconsin.113 
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 8.2.2. Eπίδραση του διαβήτη  
στον φακό του οφθαλμού
Δ. καραμήτσος

Παροδικές μεταβολές προσαρμογής και διάθλασης-
παροδικός καταρράκτης

Mεταβολές της προσαρμογής και της διάθλασης 
παρατηρούνται συχνά, όταν το σάκχαρο στο αίμα 
εμφανίζει μεγάλες διακυμάνσεις. Oι διακυμάνσεις 
του σακχάρου στο αίμα δημιουργούν διαφορές στην 
ωσμωτική πίεση μεταξύ του φακού και του εξωκυτ-
τάριου υγρού ή και μεταβολικές διαταραχές στο ακτι-
νωτό σώμα. Συνήθως κατά τη διάρκεια σημαντικής 
υπεργλυκαιμίας ο οφθαλμός χάνει την ικανότητα να 
βλέπει μακριά, ενώ μετά τη γρήγορη ανάταξη της 
υπεργλυκαιμίας χάνει την ικανότητα να βλέπει κοντά. 
H τελευταία διαταραχή είναι συχνή μετά την ανάταξη 
διαβητικού υπεργλυκαιμικού κώματος ή μετά την αρ-
χική θεραπεία πρωτοδιαγνωσθέντος διαβήτη.1

Παροδικός καταρράκτης, που υποχωρεί με τη ρύθμι-
ση του διαβήτη, είναι δυνατόν να συμβεί και οφείλεται 
σε οίδημα του φακού και παροδικές θολερότητες, οι 
οποίες δημιουργούνται ύστερα από σοβαρή υπεργλυ-
καιμία.2

Nεανικός καταρράκτης

O νεανικός καταρράκτης που οφείλεται σε ΣΔ είναι 
αρκετά σπάνιος. Mεταξύ 1.000 περίπου ασθενών 
καταγράψαμε νεανικό καταρράκτη σε τέσσερις περι-
πτώσεις. H παθογένειά του δεν είναι πλήρως διευκρι-
νισμένη, αλλά η συσσώρευση φρουκτόζης και σορβι-
τόλης είναι μια πιθανή αιτία.3 H χαμηλή περιεκτικότητα 
σορβιτόλης στον φακό του ενήλικα είναι η αιτία της 
σπανιότητας του οξέος καταρράκτη στους ενήλικες. 
Όσο μικρότερη ηλικία έχει ο ασθενής τόσο ταχύτερα 
εξελίσσεται η θόλωση του φακού. Eμφανίζεται συνή-
θως σε περίοδο μεγάλης απορρύθμισης του διαβήτη. 
Πλήρης θόλωση του φακού μπορεί να συμβεί μέσα σε 
δύο ή τρεις εβδομάδες μετά την αρχική διαπίστωσή 
της. Oι θολερότητες του φακού μοιάζουν με νιφάδες 
χιονιού και εντοπίζονται αρχικά πίσω από το οπίσθιο 
και το πρόσθιο περιφάκιο. Aν η διαπίστωση των θο-
λεροτήτων του φακού γίνει πρωίμως, είναι δυνατή η 
υποχώρησή τους με καλή ρύθμιση του διαβήτη. Aν, 
όμως, έχει ήδη συμβεί καθίζηση πρωτεΐνης με θολερό-
τητα των εν τω βάθει στρωμάτων του φλοιού, η βλάβη 
δεν ανατάσσεται.

Γεροντικός καταρράκτης

O καταρράκτης είναι η συχνότερη αιτία απώλειας της 
όρασης σε ασθενείς με διάγνωση μετά το 30ό έτος 
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της ηλικίας.4 O γεροντικός καταρράκτης εμφανίζε-
ται συχνότερα σε διαβητικούς ασθενείς και μάλιστα 
νωρίτερα απ’ ό,τι στα άτομα που δεν πάσχουν από 
διαβήτη. Kατά τα άλλα, δεν διαφέρει σε τίποτε από 
τον συνηθισμένο γεροντικό καταρράκτη των μη δι-
αβητικών. Eξετάζοντας την ανάκλαση του βυθού με 
οφθαλμοσκόπιο, διαπιστώνουμε συνήθως σκοτεινές 
θολερότητες του φακού που μοιάζουν με βελόνες 
διατεταγμένες ακτινοειδώς από την περιφέρεια προς 
το κέντρο, όπως οι ακτίνες ρόδας ποδηλάτου (ροδα-
κοειδής καταρράκτης). Συνήθως το κέντρο του φακού 
διατηρείται διαυγές, γι’ αυτό, αν δεν έχει προηγηθεί 
διαστολή των κορών, η ανακάλυψη του καταρράκτη 
μπορεί να διαφεύγει.

Κάτι που συμβαίνει συχνά είναι πως ενώ ο γιατρός 
εξαιτίας του καταρράκτη δεν μπορεί να εξετάσει άνετα 
τον βυθό, ο ασθενής εξακολουθεί να έχει ικανοποιη-
τική όραση. H εξέλιξη του καταρράκτη είναι αργή και 
ο χρόνος που θα χρειαστεί για να γίνει χειρουργική 
επέμβαση δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί. Εξάλλου, 
σήμερα με τις νεότερες τεχνικές δεν υπάρχει ανάγκη 
αναμονής μέχρι την πλήρη ωρίμανση του καταρρά-
κτη. H πρόγνωση της επέμβασης σε ανεπίπλεκτες 
περιπτώσεις είναι εξίσου καλή με την αντίστοιχη του 
γεροντικού καταρράκτη των μη διαβητικών ατόμων. 
Όταν, παράλληλα με τον καταρράκτη, υπάρχει και αμ-
φιβληστροειδοπάθεια, η αποκατάσταση της όρασης 
μετά την επέμβαση είναι αβέβαιη, γιατί δεν μπορεί να 
ελεγχθεί πριν από την εγχείρηση η έκταση της αμφι-
βληστροειδοπάθειας. Eπιπλέον, η συνύπαρξη αμφι-
βληστροειδοπάθειας επιβαρύνει την έκβαση της εγχεί-
ρησης. Έτσι είναι συχνότερη η νεοαγγείωση της ίριδας 
μετά την εγχείρηση, το οίδημα της ωχράς κηλίδας και 
η ινώδης ιρίτιδα.5 H οπτική οξύτητα μετά την εγχείρη-
ση είναι μικρότερη απ’ ό,τι σε εγχειρήσεις καταρράκτη 
που γίνονται σε μη διαβητικά άτομα.6

1 Whittinghton TH. The Eyes. In Oakley WG, Pyke DA, Taylor 
KW, eds, Clinical diabetes and its biochemical basis. 
Blackwell, London 1968:457-505.

2 Gelvin JB, Thonn VA. The formation and reversal of 
acute cataracts in diabetes mellitus. J Am Optom Assoc 
1993;64:471-474. 

3 Jedziniak JA, Chylack LT Jr, Cheng HM, Gillis MK, Kalustian 
AA, Tung WH. The sorbitol pathway in the human lens: 
aldose reductase and polyol dehydrogenase. Invest 
Ophthalmol Vis Sci 1981;20:314-326. 

4 Klein BE, Klein R, Moss SE. Visual impairment in diabetes. 
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5 Benson WE. Cataract surgery and diabetic retinopathy. 
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6 Dowler JGF, Hykin PG, Lightman SL, Hamilton AM. Visual 

acuity following extracapsular cataract extraction in 
diabetes: a metaanalysis. Eye 1995;9:313-317.

8.3   
διαβητης και νεφρος

 8.3.1 Διαβητική νεφροπάθεια
Δ. καραμήτσος

Tο μέγεθος του προβλήματος

O ΣΔ είναι στον ανεπτυγμένο κόσμο η πρώτη αιτία 
χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας (XNA), η οποία άμεσα ή 
έμμεσα αποτελεί αιτία θανάτου των διαβητικών ασθε-
νών.1 H διαβητική νεφροπάθεια είναι κοινή επιπλοκή 
και των δύο κύριων τύπων διαβήτη, αλλά αφορά συ-
χνότερα τους ασθενείς με ΣΔ τύπου 1, οι οποίοι έχουν 
και μακρό προσδόκιμο επιβίωσης. Στα άτομα με ΣΔ 
τύπου 2 η συχνότητα θανάτου με αιτία τη διαβητική 
νεφροπάθεια είναι μικρότερη, αφού κινδυνεύουν 
περισσότερο να πεθάνουν από καρδιαγγειακά νοσή-
ματα. Ωστόσο, σε απόλυτους αριθμούς, οι ασθενείς με 
ΣΔ τύπου 2 και XNA είναι λίγο περισσότεροι από τους 
ασθενείς τύπου 1, γιατί η συχνότητα του ΣΔ τύπου 2 
είναι μεγαλύτερη. Έχει υπολογιστεί ότι ποσοστό 80% 
των ασθενών με ΣΔ τύπου 2 που έχουν ήδη μικρο-
λευκωματινουρία είναι γνωστό ότι θα εξελιχθούν σε 
ασθενείς με XNA.2

Στις HΠA 36% των ατόμων που αρχίζουν να υποβάλ-
λονται σε αιμοκάθαρση είναι διαβητικοί,2 ενώ στην 
Eυρώπη το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο (περίπου 
17%).3 Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια σημαντι-
κός αριθμός διαβητικών ασθενών υποβάλλονται σε 
αιμοκάθαρση, συνεχή φορητή περιτοναϊκή κάθαρση 
(ΣΦΠK) ή θα υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού.

Oι περισσότεροι θάνατοι από νεφροπάθεια συμ-
βαίνουν σε άτομα που πάσχουν από ΣΔ 20-30 χρόνια. 
Όταν υπάρχει κλινικώς έκδηλη νεφροπάθεια, συνυ-
πάρχουν και οι άλλες χρόνιες επιπλοκές του ΣΔ, οι 
οποίες και επιδεινώνονται στο τελικό στάδιο XNA. Για 
παράδειγμα, το 1/3 των ασθενών που πεθαίνουν με 
XNA και διαβήτη είναι και τυφλοί. 

H μέση επιβίωση, μετά την έναρξη της κλινικά έκ-
δηλης νεφροπάθειας, στη Δανία ήταν 13,9 (11,8-17,2) 
έτη.4 Mία επίσης δυσμενής στατιστική δείχνει ότι η 
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5ετής επιβίωση διαβητικών ασθενών που έφτασαν σε 
XNA και κάνουν θεραπεία υποκατάστασης της νεφρι-
κής λειτουργίας είναι συνολικά μόνο 34% σε 5 χρόνια.5 

Tην εικοσαετία 1980-2000 έχουν γίνει πολλές πρόο-
δοι που αναμένεται να συμβάλουν στην ελάττωση του 
ποσοστού των διαβητικών ατόμων που εμφανίζουν δι-
αβητική νεφροπάθεια. Oι πρόοδοι αυτές είναι η εφαρ-
μογή μεθόδων εντατικοποίησης ινσουλινοθεραπείας 
(αντλίες ινσουλίνης ή πολλαπλές ενέσεις το 24ωρο με 
συσκευές τύπου στυλό) με γενίκευση του αυτοελέγχου 
με δοκιμαστικές ταινίες και μικρές φορητές συσκευές, 
που σε συνδυασμό με την καλύτερη εκπαίδευση των 
ασθενών συνολικά, αλλά και την πρώιμη και καλή αντι-
υπερτασική αγωγή, προσφέρουν πολλά στη βελτίωση 
της ρύθμισης του διαβήτη. Eπιπλέον, οι γιατροί είναι 
καλύτερα ενημερωμένοι για τον διαβήτη και τη θερα-
πευτική του αντιμετώπιση. Συνέπεια των παραπάνω 
είναι να μειωθεί σε συχνότητα και να επιβραδυνθεί η 
εμφάνιση αλλά και η ταχύτητα εξέλιξης της διαβητικής 
νεφροπάθειας σε XNA. Ωστόσο, ακόμη και σήμερα δεν 
έχει παύσει να παρατηρείται το φαινόμενο παραμε-
λημένων ασθενών με προχωρημένη νεφρική ανεπάρ-
κεια, χωρίς να υπάρχουν εργαστηριακά στοιχεία για τη 
χρονική έναρξη της νεφροπάθειας. Ακόμη, συμβαίνει 
-ευτυχώς σπανίως- να διαπιστώνεται νεφροπάθεια 
ταυτόχρονα με τη διάγνωση του διαβήτη.

Παθολογική ανατομική

Στο πλαίσιο της γενικότερης μικροαγγειοπάθειας που 
επιπλέκει τον διαβήτη, προσβάλλονται και τα τριχοει-
δή του νεφρού. Όλα τα μικρά αγγεία του οργανισμού 
προσβάλλονται από τη μικροαγγειοπάθεια, αλλά σε 
ορισμένα όργανα οι επιπτώσεις είναι πλέον έκδηλες 
και σαφείς. Για παράδειγμα, η διάγνωση της αμφιβλη-
στροειδοπάθειας είναι πιο συχνή από τη διάγνωση 
της διαβητικής νεφροπάθειας, γιατί η βυθοσκόπηση 
και η φλουοροαγγειογραφία γίνονται ευκολότερα και 
συχνότερα απ’ ό,τι η βιοψία νεφρού. H πραγματική 
συχνότητα της διαβητικής νεφροπάθειας δεν πρέπει 

να διαφέρει ιδιαίτερα από τη συχνότητα της αμφιβλη-
στροειδοπάθειας, αν η διάγνωση βασιστεί σε ενδελε-
χή έρευνα.6-8

Oι σχετικές παρατηρήσεις βρίσκουν συσχέτιση 
των δύο αυτών επιπλοκών τόσο στον ΣΔ τύπου 1.6,7,9 
όσο και στον ΣΔ τύπου 2.8 Παλαιότερα ο Pirart, που 
κατέγραψε τις χρόνιες διαβητικές επιπλοκές με αδρές 
κλινικές μεθόδους, βρήκε συχνότερη την αμφιβλη-
στροειδοπάθεια.10 Ωστόσο, τότε που έκανε τις παρα-
τηρήσεις του δεν ήταν γνωστή η μέθοδος μέτρησης 
μικρολευκωματινουρίας. Τέλος, είναι σπάνιο φαινό-
μενο το να διαπιστώνεται διαβητική νεφροπάθεια σε 
άτομα με ΣΔ τύπου 2 με κριτήριο τη λευκωματινουρία, 
χωρίς να υπάρχει εμφανής αμφιβληστροειδοπάθεια.8 
Ίσως κάποιοι από αυτούς τους αρρώστους να έχουν 
νεφροπάθεια άλλης αιτιολογίας, που θα μπορούσε να 
αποκαλυφθεί από τη βιοψία νεφρού

Στο απλό μικροσκόπιο διακρίνονται δύο μορφές 
σπειραματοσκλήρυνσης, η οζώδης και η διάχυτη (ει-
κόνα 8.3.1.1 και 8.3.1.2). Tις οζώδεις αλλοιώσεις περιέ-
γραψαν πρώτοι οι Kiemmestiel και Wilson το 1936 και 
τις συσχέτισαν με τη συνύπαρξη διαβήτη, υπέρτασης, 
οιδημάτων και ουραιμίας.11 Aυτές οι αλλοιώσεις απο-
τελούνται από συσσωρεύσεις άμορφου υλικού παρό-
μοιου με του μεσαγγείου.12 Oι οζώδεις σχηματισμοί 
δεν συμβαίνουν πάντοτε και μπορεί να έχουμε διαβη-
τική νεφροπάθεια με αποκλειστικά διάχυτες αλλοιώ-
σεις ή μόνο αυτές να φαίνονται στις ληφθείσες βιοψίες 
(πίνακας 8.3.1.1). Ο όρος σύνδρομο Kiemmestiel και 
Wilson έχει σήμερα εγκαταλειφθεί, γιατί δεν βρίσκεται 
σε όλες τις περιπτώσεις διαβητικής νεφροπάθειας (σε 
ποσοστό 50% συνυπάρχει με διάχυτες βλάβες και η 
συσχέτιση με τις κλινικές εκδηλώσεις είναι ασταθής). 
Οι οζώδεις βλάβες, όμως, είναι χαρακτηριστικές της 
διαβητικής νεφροπάθειας. Όσο αυξάνεται η μεσαγ-
γειακή ουσία τόσο ελαττώνεται η κυτταροβρίθεια 
των μεσαγγειακών διαστημάτων και τα οζίδια που 
σχηματίζονται είναι τελικά υλικό χωρίς κύτταρα. Οι 
τριχοειδείς αγκύλες που περιβάλλουν τα οζίδια αλλού 

εικόνα 8.3.1.2 Διάχυτη μορφή βλάβης του σπειράματος.εικόνα 8.3.1.1 οζώδης μορφή βλάβης του σπειράματος.
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συμπιέζονται και αλλού δημιουργούν ανευρύσματα. 
Τα πρώτα χρόνια του ΣΔ τα επιθηλιακά κύτταρα παρα-
μένουν απρόσβλητα και οι ποδοειδείς προσεκβολές 
τους άθικτες. Αν όμως εμφανιστεί λευκωματουρία, πα-
ρατηρούνται κατά τόπους αποφράξεις των ποδοειδών 
προσεκβολών.

Οι υπόλοιπες παθολογοανατομικές αλλοιώσεις είναι 
“εξιδρωματικές βλάβες” που δεν θεωρούνται παθο-
γνωμονικές του διαβήτη. Πρόκειται για μηνοειδείς 
σχηματισμούς στην περιφέρεια του σπειράματος, που 
αποκαλούνται επίσης και “καψικές σταγόνες” (εικόνα 
8.3.1.3). Τα αρτηρίδια των σπειραμάτων κατά κανόνα 
εμφανίζουν υαλινοποίηση. Τα μεγαλύτερα αγγεία 
έχουν άλλοτε άλλου βαθμού αθηρωματώδεις αλλοιώ-
σεις.

Σωληναριακές βλάβες παρατηρούνται σε άτομα που 
πέθαναν με μεγάλη υπεργλυκαιμία και οφείλονται σε 
εναποθέσεις γλυκογόνου και ενδεχομένως σε πινοκύτ-
τωση γλυκόζης.12 Στις περιπτώσεις αυτές, η εμφάνιση 
των σωληναρίων είναι κενοτοπιώδης. Ανάλογη εμφά-
νιση έχουν τα εγγύς νεφρικά σωληνάρια σε περιπτώ-
σεις οξείας νεφρικής ανεπάρκειας, που δημιουργείται 
μετά την παρατεταμένη μεγάλη υπεργλυκαιμία και 
αφυδάτωση και συγκεκριμένα σε περιπτώσεις υπερω-
σμωτικού μη κετωσικού διαβητικού κώματος.

H βασική μεμβράνη και το μεσάγγειο

Παρατηρήσεις με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο έδειξαν 
ότι η πιο πρώιμη εκδήλωση της μικροαγγειοπάθειας 
στους νεφρούς είναι η πάχυνση της βασικής μεμβρά-
νης των τριχοειδών των νεφρικών σπειραμάτων. Πα-
ράλληλα παρατηρείται και αύξηση της μεσαγγειακής 
ουσίας (εικόνα 8.3.1.4).13 H αύξηση του πάχους της 
βασικής μεμβράνης είναι πιο σταθερό φαινόμενο σε 
σχέση με την αύξηση του μεσαγγείου.14

H αύξηση του πάχους της βασικής μεμβράνης γίνε-
ται αντιληπτή περί τα δύο χρόνια από την έναρξη του 
διαβήτη.15 Φαίνεται ότι η βασική μεμβράνη παράγεται 
από τα επιθηλιακά κύτταρα και μεταβολίζεται από 

τα μεσαγγειακά. H αύξηση της βασικής μεμβράνης 
μπορεί να είναι αποτέλεσμα αυξημένης παραγωγής 
του υλικού της ή μειωμένης αποικοδόμησης ή συνδυ-
ασμού και των δύο.16

Oι ασθενείς με έκδηλη νεφροπάθεια έχουν πάντοτε 
μεγάλη αύξηση του μεσαγγείου, η οποία οφείλεται σε 
συσσώρευση μίας άμορφης ουσίας που είναι PAS θετι-
κή, μαζί με άθροιση κυτταρικών στοιχείων. Tα μεσαγ-
γειακά κύτταρα παράγουν μία εξωκυττάρια ουσία που 
αποτελείται κυρίως από κολλαγόνο τύπου IV, λαμινίνη, 
φιμπρονεκτίνη, εντακτίνη και πρωτεογλυκάνες (κυρί-
ως χονδροϊτίνη και θειική δερματάνη).17 

Mελέτη της χημικής σύνθεσης της βασικής μεμ-
βράνης στα σπειράματα διαβητικών έδειξε μειωμένη 
περιεκτικότητα κυστίνης, μικρή αύξηση της υδροξυ-
λυσίνης και σαφώς αυξημένη πυκνότητα γλυκόζης.18 
Σε νεότερες ανοσοϊστοχημικές μελέτες, που έγιναν σε 
νεφρούς διαβητικών, βρέθηκε αυξημένη σύνθεση και 
εναπόθεση κολλαγόνου τύπου IV στη μεσαγγειακή 
ουσία και μειωμένη περιεκτικότητα της θειικής ηπαρά-
νης. Στην οζώδη μορφή σπειραματοσκλήρυνσης δια-
πιστώθηκε μαζική εναπόθεση του κολλαγόνου III και 
IV, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι αλλοιώσεις αυτές 
είναι μη αναστρέψιμες.19

εικόνα 8.3.1.3 Εξιδρωματικές βλάβες στο σπείραμα.

εικόνα 8.3.1.4 το μεσάγγειο διευρυσμένο σε εικόνα με το 
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.

ÛÙÔÓ ™¢ Ù‡Ô˘ 2.8 ¶·ÏÈfiÙÂÚ· Ô Pirart, Ô˘ Î·Ù¤ÁÚ·„Â
ÙÈ˜ ¯ÚfiÓÈÂ˜ ‰È·‚ËÙÈÎ¤˜ ÂÈÏÔÎ¤˜ ÌÂ ·‰Ú¤˜ ÎÏÈÓÈÎ¤˜ ÌÂ-
ıfi‰Ô˘˜, ‚Ú‹ÎÂ Û˘¯ÓfiÙÂÚË ÙËÓ ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂÈ‰Ô¿ıÂÈ·.10

øÛÙfiÛÔ, ÙfiÙÂ Ô˘ ¤Î·ÓÂ ÙÈ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó
ÁÓˆÛÙ‹ Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ Ì¤ÙÚËÛË˜ ÌÈÎÚÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›·˜.
∆¤ÏÔ˜, Â›Ó·È Û¿ÓÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È
‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ· ÛÂ ¿ÙÔÌ· ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 2 ÌÂ ÎÚÈ-
Ù‹ÚÈÔ ÙË ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÌÊ·Ó‹˜
·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂÈ‰Ô¿ıÂÈ·.8 ÿÛˆ˜ Î¿ÔÈÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜
ÙÔ˘˜ ·ÚÚÒÛÙÔ˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ· ¿ÏÏË˜ ·ÈÙÈÔÏÔ-
Á›·˜, Ô˘ Ë ‚ÈÔ„›· ÓÂÊÚÔ‡ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ·ÔÎ·Ï‡-
„ÂÈ.

™ÙÔ ·Ïfi ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ‰‡Ô ÌÔÚÊ¤˜
ÛÂÈÚ·Ì·ÙÔÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË˜, Ë Ô˙Ò‰Ë˜ Î·È Ë ‰È¿¯˘ÙË (ÂÈÎ. 8.9
Î·È 8.10). TÈ˜ Ô˙Ò‰ÂÈ˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ˜ ÂÚÈ¤ÁÚ·„·Ó ÚÒÙÔÈ
ÔÈ Kiemmestiel Î·È Wilson ÙÔ 1936 Î·È ÙÈ˜ Û˘Û¯¤ÙÈÛ·Ó ÌÂ
ÙË Û˘Ó‡·ÚÍË ‰È·‚‹ÙË, ˘¤ÚÙ·ÛË˜, ÔÈ‰ËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ô˘-
Ú·ÈÌ›·˜.11 A˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi Û˘Û-
ÛˆÚÂ‡ÛÂÈ˜ ¿ÌÔÚÊÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ·ÚfiÌÔÈÔ˘ ÌÂ ÙÔ˘ ÌÂÛ·ÁÁÂ›-
Ô˘.12 OÈ Ô˙Ò‰ÂÈ˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ¿ÓÙÔÙÂ
Î·È ÌÔÚÂ› Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ· ÌÂ ·Ô-
ÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ‰È¿¯˘ÙÂ˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ˜ ‹ ÌfiÓÔ ·˘Ù¤˜ Ó· Ê·›ÓÔ-
ÓÙ·È ÛÙÈ˜ ÏËÊıÂ›ÛÂ˜ ‚ÈÔ„›Â˜ (ÈÓ. 8.7).

√ fiÚÔ˜ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Kiemmestiel Î·È Wilson ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂ-
Ú· ÂÁÎ·Ù·ÏÂÈÊıÂ›, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÂÚÈ-
ÙÒÛÂÈ˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·˜ (ÛÂ ÔÛÔÛÙfi 50% Û˘-
Ó˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂ ‰È¿¯˘ÙÂ˜ ‚Ï¿‚Â˜ Î·È Ë Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÌÂ ÙÈ˜ ÎÏÈ-
ÓÈÎ¤˜ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ Â›Ó·È ·ÛÙ·ı‹˜). √È Ô˙Ò‰ÂÈ˜ ‚Ï¿‚Â˜
fiÌˆ˜ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¤˜ ÙË˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ-

·˜. ŸÛÔ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ÌÂÛ·ÁÁÂÈ·Î‹ Ô˘Û›·, ÙfiÛÔ ÂÏ·ÙÙÒÓÂ-
Ù·È Ë Î˘ÙÙ·ÚÔ‚Ú›ıÂÈ· ÙˆÓ ÌÂÛ·ÁÁÂÈ·ÎÒÓ ‰È·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ
Î·È Ù· Ô˙›‰È· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Â›Ó·È ÙÂÏÈÎ¿ ˘ÏÈÎfi ¯ˆ-
Ú›˜ Î‡ÙÙ·Ú·. √È ÙÚÈ¯ÔÂÈ‰Â›˜ ·ÁÎ‡ÏÂ˜ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù·
Ô˙›‰È·, ·ÏÏÔ‡ Û˘ÌÈ¤˙ÔÓÙ·È Î·È ·ÏÏÔ‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·-
ÓÂ˘Ú‡ÛÌ·Ù·. ∆· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ™¢ Ù· ÂÈıËÏÈ·Î¿
Î‡ÙÙ·Ú· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÚfiÛ‚ÏËÙ· Î·È ÔÈ Ô‰ÔÂÈ‰Â›˜
ÚÔÛÂÎ‚ÔÏ¤˜ ÙÔ˘˜ ¿ıÈÎÙÂ˜. ∞Ó fiÌˆ˜ ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ› ÏÂ˘Îˆ-
Ì·ÙÔ˘Ú›·, ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ·ÔÊÚ¿ÍÂÈ˜ ÙˆÓ
Ô‰ÔÂÈ‰ÒÓ ÚÔÛÂÎ‚ÔÏÒÓ.

√È ˘fiÏÔÈÂ˜ ·ıÔÏÔÁÔ·Ó·ÙÔÌÈÎ¤˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ˜ Â›Ó·È
“ÂÍÈ‰ÚˆÌ·ÙÈÎ¤˜ ‚Ï¿‚Â˜” Ô˘ ‰ÂÓ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ·ıÔÁÓˆ-
ÌÔÓÈÎ¤˜ ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌËÓÔÂÈ‰Â›˜ Û¯ËÌ·ÙÈ-
ÛÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ· ÙÔ˘ ÛÂÈÚ¿Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ·ÔÎ·-
ÏÔ‡ÓÙ·È Â›ÛË˜ Î·È “Î·„ÈÎ¤˜ ÛÙ·ÁfiÓÂ˜” (ÂÈÎ. 8.11). ∆·
·ÚÙËÚ›‰È· ÙˆÓ ÛÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ Î·Ù¿ Î·ÓfiÓ· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó
˘·ÏÈÓÔÔ›ËÛË. ∆· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·ÁÁÂ›· ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏÔÙÂ ¿Ï-
ÏÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ·ıËÚˆÌ·ÙÒ‰ÂÈ˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ˜.

™ˆÏËÓ·ÚÈ·Î¤˜ ‚Ï¿‚Â˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ¿ÙÔÌ· Ô˘
¤ı·Ó·Ó ÌÂ ÌÂÁ¿ÏË ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌ›· Î·È ÔÊÂ›ÏÔÓÙ·È ÛÂ Â-
Ó·Ôı¤ÛÂÈ˜ ÁÏ˘ÎÔÁfiÓÔ˘ Î·È ÂÓ‰Â¯fiÌÂÓ· ÛÂ ÈÓÔÎ‡ÙÙˆÛË
ÁÏ˘Îfi˙Ë˜.12 ™ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ Ûˆ-
ÏËÓ·Ú›ˆÓ Â›Ó·È ÎÂÓÔÙÔÈÒ‰Ë˜. ∞Ó¿ÏÔÁË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ¤¯Ô˘Ó
Ù· ÂÁÁ‡˜ ÓÂÊÚÈÎ¿ ÛˆÏËÓ¿ÚÈ· ÛÂ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÔÍÂ›·˜ ÓÂ-
ÊÚÈÎ‹˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ ·fi ·Ú·-
ÙÂÙ·Ì¤ÓË ÌÂÁ¿ÏË ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌ›· Î·È ·Ê˘‰¿ÙˆÛË Î·È Û˘-
ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ÛÂ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ˘ÂÚˆÛÌˆÙÈÎÔ‡ ÌË ÎÂÙˆÛÈ-
ÎÔ‡ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡ ÎÒÌ·ÙÔ˜.

H βασική µεµβράνη και το µεσάγγειο

∆ιαβητική νεφροπάθεια   233

• Πάχυνση βασικής µεµβράνης τριχοειδών

• Aύξηση του µεσαγγείου

• Oυλοποίηση - απόφραξη σπειραµάτων

• Σχηµατισµός οζωδών βλαβών

• Eξιδρωµατικές βλάβες- µηνοειδείς σχηµατισµοί

• Yαλινοποίηση αρτηριδίων σπειραµάτων

• Yαλινοποίηση σωληναρίων

• Kενοτοπιώδης εµφάνιση εγγύς σωληναρίων (γλυκο-
γόνο)

πίνακας 8.7  Παθολογοανατοµικές αλλοιώσεις διαβη-
τικής νεφροπάθειας.

εικόνα 8.10.  ∆ιάχυτη µορφή βλάβης του σπειράµατος. εικόνα 8.11.  Εξιδρωµατικές βλάβες στο σπείραµα.

εικόνα 8.12.  Το µεσάγγειο διευρυσµένο σε εικόνα µε το η-
λεκτρονικό µικροσκόπιο.

πίνακας 8.3.1.1 Ευρήματα διαβητικής 
σπειραματοσκλήρυνσης.
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Aύξηση του μεγέθους των νεφρών

H αύξηση του μεγέθους των νεφρών των διαβητικών 
είναι παλιά παρατήρηση και είναι πρώιμο φαινόμενο. 
Aυτή η πρώιμη αύξηση του μεγέθους των νεφρών 
αποδίδεται στην υπερδυναμική κυκλοφορία τους, στη 
λειτουργία περισσότερων νεφρώνων αλλά και σε σω-
ληναριακές αλλοιώσεις με παρουσία “κενοτοπίων” που 
αποδείχθηκε ότι περιέχουν γλυκογόνο.12 Kαθώς περ-
νούν τα χρόνια, η αύξηση του μεγέθους του νεφρού 
μπορεί να αποδοθεί στην αύξηση της βασικής μεμ-
βράνης και του μεσαγγείου και στη δημιουργία υπερ-
τροφικών νεφρώνων που λειτουργούν επιπλέον, διότι 
άλλοι νεφρώνες έχουν ουλοποιηθεί.20 H ινσουλινοθε-
ραπεία εξαφανίζει τα “κενοτόπια γλυκογόνου”, γιατί 
ελαττώνει το ποσό της γλυκόζης που διηθείται στους 
νεφρούς. Tο προσαγωγό και, πιο ειδικά, το απαγωγό 
αρτηρίδιο παρουσιάζουν εναποθέσεις υαλοειδούς 
ουσίας.21 Oι σπειραματικές αλλοιώσεις σε κάθε ασθενή 
είναι παρόμοιες σε όλα τα σπειράματα και απαρτίζουν 
τις διάχυτες αλλοιώσεις.22

Aλλοιώσεις σε προχωρημένη νεφροπάθεια

Σε προχωρημένη νεφροπάθεια παρατηρείται πάχυνση 
και ρήξη της κάψας του Bowman, στην οποία βρίσκο-
νται και νεόπλαστα τριχοειδή.12 Tελικά πολλά σπειρά-
ματα αποφράσσονται, είτε από τη συσσώρευση άμορ-
φου υλικού του μεσαγγείου είτε λόγω απόφραξης του 
προσαγωγού αρτηριδίου.21,23

H βιοχημική σύσταση της βασικής μεμβράνης και 
της άμορφης ουσίας (matrix) του μεσαγγείου μετα-
βάλλονται στους διαβητικούς. Έχει παρατηρηθεί ότι 
οι ασθενείς που εμφανίζουν νεφροπάθεια, ύστερα 
από πολλά χρόνια διαβήτη (>25 χρόνια), έχουν με-
γαλύτερα σπειράματα σε σύγκριση με αυτούς που 
εμφανίζουν πρώιμα τη νεφροπάθεια (σε 14-16 χρό-
νια).24 Ένας παράγοντας που θεωρείται ότι συμβάλλει 
στην προδιάθεση για διαβητική νεφροπάθεια είναι ο 
εκ γενετής μικρός αριθμός σπειραμάτων ανά νεφρό, 
γνωστού όντος ότι τα σπειράματα ανά νεφρό μπορεί 
να είναι από 350.000 έως και 1.000.000 σε διάφορους 
ανθρώπους. 

Παθογένεια

H επίδραση της ρύθμισης του διαβήτη 

H πτωχή ρύθμιση του διαβήτη συσχετίζεται με την εμ-
φάνιση τυπικών σπειραματικών βλαβών.25 H εξαρχής 
άριστη ρύθμιση του διαβήτη είναι δυνατόν να παρε-
μποδίσει την αύξηση της βασικής μεμβράνης και του 
μεσαγγείου, αλλά και η μεταγενέστερη επίτευξη της 
ρύθμισης υποστρέφει τις εν λόγω αλλοιώσεις, όπως 
δείχθηκε σε πειραματόζωα.26 Yποστροφή των αλλοι-

ώσεων του μεσαγγείου παρατηρήθηκε και μετά την 
επιτυχή μεταμόσχευση παγκρέατος.27

Mηχανισμός της νεφρικής βλάβης 

Για την παθογένεια της μικροαγγειοπάθειας πιθανολο-
γούνται πολλοί παράγοντες και μηχανισμοί (πίνακας 
8.3.1.2), όπως η υπερδυναμική κυκλοφορία και υπερ-
τροφία των νεφρών,28 η γλυκοζυλίωση πρωτεϊνών,29 
η αυξημένη δραστηριότητα της πρωτεϊνικής κινάσης 
C,30 η αυξημένη συγκολλητικότητα και συνάθροιση 
αιμοπεταλίων,31,32 η μειωμένη ευκαμψία της κυτταρι-
κής μεμβράνης των ερυθροκυττάρων,33 η αύξηση της 
γλοιότητας του αίματος,34 τα αυξημένα επίπεδα αυξη-
τικής ορμόνης35,36 και οι διαταραχές των λιπιδίων.37 Oι 
κυριότεροι απο αυτούς τους παράγοντες θα συζητη-
θούν στη συνέχεια. Γενικά, οι παράγοντες αυτοί μπορεί 
να διακριθούν στους αιμοδυναμικούς και στους μετα-
βολικούς παράγοντες.

Μεταβολικοί παράγοντες

O ρόλος της γλυκοζυλίωσης πρωτεϊνών και λιπιδίων

H μη ενζυματική γλυκοζυλίωση πρωτεϊνών και λιπι-
δίων οδηγεί στην παραγωγή των τελικών προϊόντων 
γλυκοζυλίωσης (Advanced Glycozylated End products, 
AGEs) τα οποία, μεταξύ άλλων, συσσωρεύονται και 
στους νεφρούς. H αμινογουανιδίνη είναι μία ουσία 
που αναστέλλει τη γλυκοζυλίωση και δοκιμάζεται στη 
θεραπευτική πρόληψη της διαβητικής νεφροπάθει-
ας.38,39 Στο πλαίσιο αυτών των ερευνών βρέθηκε ότι 
είναι δυνατόν να ελαττώσει τη μικρολευκωματινουρία 
και την αύξηση του μεσαγγείου.39 H επίδραση αυτή 
της αμινογουανιδίνης προσφέρει έμμεση υποστήριξη 

¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ë
ÈÔ ÚÒÈÌË ÂÎ‰‹ÏˆÛË ÙË˜ ÌÈÎÚÔ·ÁÁÂÈÔ¿ıÂÈ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÓÂ-
ÊÚÔ‡˜ Â›Ó·È Ë ¿¯˘ÓÛË ÙË˜ ‚·ÛÈÎ‹˜ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË˜ ÙˆÓ ÙÚÈ¯Ô-
ÂÈ‰ÒÓ ÙˆÓ ÓÂÊÚÈÎÒÓ ÛÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ú·ÙË-
ÚÂ›Ù·È Î·È ·‡ÍËÛË ÙË˜ ÌÂÛ·ÁÁÂÈ·Î‹˜ Ô˘Û›·˜ (ÂÈÎ. 8.12).13 H
·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ¿¯Ô˘˜ ÙË˜ ‚·ÛÈÎ‹˜ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË˜ Â›Ó·È ÈÔ ÛÙ·-
ıÂÚfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÛ·ÁÁÂ›Ô˘.14

H ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ¿¯Ô˘˜ ÙË˜ ‚·ÛÈÎ‹˜ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË˜ Á›ÓÂ-
Ù·È ·ÓÙÈÏËÙ‹ ÂÚ› Ù· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘
‰È·‚‹ÙË.15 º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ‚·ÛÈÎ‹ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË ·Ú¿ÁÂÙ·È ·-
fi Ù· ÂÈıËÏÈ·Î¿ Î‡ÙÙ·Ú· Î·È ÌÂÙ·‚ÔÏ›˙ÂÙ·È ·fi Ù· ÌÂ-
Û·ÁÁÂÈ·Î¿. H ·‡ÍËÛË ÙË˜ ‚·ÛÈÎ‹˜ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË˜ ÌÔÚÂ› Ó·
Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘ÍËÌ¤ÓË˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙË˜
‹ ÌÂÈˆÌ¤ÓË˜ ·ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË˜ ‹ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ
‰‡Ô.16

OÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ¤Î‰ËÏË ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ· ¤¯Ô˘Ó ¿ÓÙÔÙÂ
ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÛ·ÁÁÂ›Ô˘, Ë ÔÔ›· ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÂ
Û˘ÛÛÒÚÂ˘ÛË Ì›·˜ ¿ÌÔÚÊË˜ Ô˘Û›·˜ Ô˘ Â›Ó·È PAS ıÂÙÈÎ‹,
Ì·˙› ÌÂ ¿ıÚÔÈÛË Î˘ÙÙ·ÚÈÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ. T· ÌÂÛ·ÁÁÂÈ·Î¿
Î‡ÙÙ·Ú· ·Ú¿ÁÔ˘Ó Ì›· ÂÍˆÎ˘ÙÙ¿ÚÈ· Ô˘Û›· Ô˘ ·ÔÙÂ-
ÏÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÎÔÏÏ·ÁfiÓÔ Ù‡Ô˘ IV, Ï·ÌÈÓ›ÓË, ÊÈ-
ÌÚÔÓÂÎÙ›ÓË, ÂÓÙ·ÎÙ›ÓË Î·È ÚˆÙÂÔÁÏ˘Î¿ÓÂ˜ (Î˘Ú›ˆ˜
¯ÔÓ‰ÚÔ˚Ù›ÓË Î·È ıÂÈ˚Î‹ ‰ÂÚÌ·Ù¿ÓË).17

MÂÏ¤ÙË ÙË˜ ¯ËÌÈÎ‹˜ Û‡ÓıÂÛË˜ ÙË˜ ‚·ÛÈÎ‹˜ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË˜
ÛÙ· ÛÂÈÚ¿Ì·Ù· ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ¤‰ÂÈÍÂ ÌÂÈˆÌ¤ÓË ÂÚÈÂÎÙÈÎfi-
ÙËÙ· Î˘ÛÙ›ÓË˜, ÌÈÎÚ‹ ·‡ÍËÛË ÙË˜ ˘‰ÚÔÍ˘Ï˘Û›ÓË˜ Î·È Û·-
ÊÒ˜ ·˘ÍËÌ¤ÓË ˘ÎÓfiÙËÙ· ÁÏ˘Îfi˙Ë˜.18 ™Â ÓÂfiÙÂÚÂ˜ ·ÓÔ-
ÛÔ˚ÛÙÔ¯ËÌÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜, Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÂ ÓÂÊÚ¿ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ,
‚Ú¤ıËÎÂ ·˘ÍËÌ¤ÓË Û‡ÓıÂÛË Î·È ÂÓ·fiıÂÛË ÎÔÏÏ·ÁfiÓÔ˘
Ù‡Ô˘ IV ÛÙË ÌÂÛ·ÁÁÂÈ·Î‹ Ô˘Û›· Î·È ÌÂÈˆÌ¤ÓË ÂÚÈÂÎÙÈ-
ÎfiÙËÙ· ÙË˜ ıÂÈ˚Î‹˜ Ë·Ú¿ÓË˜. ™ÙËÓ Ô˙Ò‰Ë ÌÔÚÊ‹ ÛÂÈ-
Ú·Ì·ÙÔÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË˜ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ Ì·˙ÈÎ‹ ÂÓ·fiıÂÛË ÙÔ˘
ÎÔÏÏ·ÁfiÓÔ˘ III Î·È IV, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ
·ÏÏÔÈÒÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÌË ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌÂ˜.19

Aύξηση του µεγέθους των νεφρών

H ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙˆÓ ÓÂÊÚÒÓ ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ Â›-
Ó·È ·ÏÈ¿ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È Â›Ó·È ÚÒÈÌÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. A˘-
Ù‹ Ë ÚÒÈÌË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙˆÓ ÓÂÊÚÒÓ ·Ô‰›‰Â-
Ù·È ÛÙËÓ ˘ÂÚ‰˘Ó·ÌÈÎ‹ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘˜, ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÓÂÊÚÒÓˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ ÛˆÏËÓ·ÚÈ·Î¤˜ ·Ï-
ÏÔÈÒÛÂÈ˜ ÌÂ ·ÚÔ˘Û›· “ÎÂÓÔÙÔ›ˆÓ” Ô˘ ·Ô‰Â›¯ıËÎÂ fi-
ÙÈ ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó ÁÏ˘ÎÔÁfiÓÔ.12 K·ıÒ˜ ÂÚÓÔ‡Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ·, Ë
·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓÂÊÚÔ‡ ÌÔÚÂ› Ó· ·Ô‰ÔıÂ›
ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙË˜ ‚·ÛÈÎ‹˜ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË˜ Î·È ÙÔ˘ ÌÂÛ·ÁÁÂ›Ô˘
Î·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘ÂÚÙÚÔÊÈÎÒÓ ÓÂÊÚÒÓˆÓ Ô˘ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÈÏ¤ÔÓ, ‰ÈfiÙÈ ¿ÏÏÔÈ ÓÂÊÚÒÓÂ˜ ¤¯Ô˘Ó Ô˘ÏÔ-
ÔÈËıÂ›.20 H ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›· ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÈ Ù· “ÎÂÓÔÙfi-
È· ÁÏ˘ÎÔÁfiÓÔ˘”, ÁÈ·Ù› ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙË˜ ÁÏ˘Îfi˙Ë˜
Ô˘ ‰ÈËıÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ÓÂÊÚÔ‡˜. TÔ ÚÔÛ·ÁˆÁfi Î·È ÈÔ ÂÈ-
‰ÈÎ¿, ÙÔ ··ÁˆÁfi ·ÚÙËÚ›‰ÈÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÂÓ·Ôı¤ÛÂÈ˜
˘·ÏÔÂÈ‰Ô‡˜ Ô˘Û›·˜.21 OÈ ÛÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ¤˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ˜ ÛÂ
Î¿ıÂ ·ÛıÂÓ‹ Â›Ó·È ·ÚfiÌÔÈÂ˜ ÛÂ fiÏ· Ù· ÛÂÈÚ¿Ì·Ù· Î·È
··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙÈ˜ ‰È¿¯˘ÙÂ˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ˜.22

Aλλοιώσεις σε προχωρηµένη νεφροπάθεια

™Â ÚÔ¯ˆÚËÌ¤ÓË ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ¿¯˘ÓÛË
Î·È Ú‹ÍË ÙË˜ Î¿„·˜ ÙÔ˘ Bowman, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
Î·È ÓÂfiÏ·ÛÙ· ÙÚÈ¯ÔÂÈ‰‹.12 TÂÏÈÎ¿ ÔÏÏ¿ ÛÂÈÚ¿Ì·Ù· ·-
ÔÊÚ¿ÛÛÔÓÙ·È, Â›ÙÂ ·fi ÙË Û˘ÛÛÒÚÂ˘ÛË ¿ÌÔÚÊÔ˘ ˘ÏÈ-

ÎÔ‡ ÙÔ˘ ÌÂÛ·ÁÁÂ›Ô˘ Â›ÙÂ ÏfiÁˆ ·fiÊÚ·ÍË˜ ÙÔ˘ ÚÔÛ·Áˆ-
ÁÔ‡ ·ÚÙËÚÈ‰›Ô˘.21,23

H ‚ÈÔ¯ËÌÈÎ‹ Û‡ÛÙ·ÛË ÙË˜ ‚·ÛÈÎ‹˜ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË˜ Î·È ÙË˜
¿ÌÔÚÊË˜ Ô˘Û›·˜ (matrix) ÙÔ˘ ÌÂÛ·ÁÁÂ›Ô˘ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È
ÛÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜. Œ¯ÂÈ ·Ú·ÙËÚËıÂ› fiÙÈ ÔÈ ·ÛıÂÓÂ›˜
Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·, ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·
‰È·‚‹ÙË (>25 ¯ÚfiÓÈ·), ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÛÂÈÚ¿Ì·Ù· ÛÂ
Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÚÒÈÌ· ÙË ÓÂÊÚÔ-
¿ıÂÈ· (ÛÂ 14-16 ¯ÚfiÓÈ·).24 ŒÓ·˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ ıÂˆ-
ÚÂ›Ù·È fiÙÈ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÚÔ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÓÂ-
ÊÚÔ¿ıÂÈ· Â›Ó·È Ô ÂÎ ÁÂÓÂÙ‹˜ ÌÈÎÚfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÛÂÈÚ·Ì¿-
ÙˆÓ ·Ó¿ ÓÂÊÚfi, ÁÓˆÛÙÔ‡ fiÓÙÔ˜ fiÙÈ Ù· ÛÂÈÚ¿Ì·Ù· ·Ó¿
ÓÂÊÚfi ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ·fi 350.000 ¤ˆ˜ Î·È 1.000.000 ÛÂ
‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. 

Παθογένεια

H επίδραση της ρύθµισης του διαβήτη 

H Ùˆ¯‹ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÂÌÊ¿-
ÓÈÛË Ù˘ÈÎÒÓ ÛÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÒÓ ‚Ï·‚ÒÓ.25 H ÂÍ·Ú¯‹˜ ¿ÚÈ-
ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·ÚÂÌÔ‰›ÛÂÈ
ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙË˜ ‚·ÛÈÎ‹˜ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË˜ Î·È ÙÔ˘ ÌÂÛ·ÁÁÂ›Ô˘,
·ÏÏ¿ Î·È Ë ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚË Â›ÙÂ˘ÍË ÙË˜ Ú‡ıÌÈÛË˜ ˘Ô-
ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÈ˜ ÂÓ ÏfiÁˆ ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ˜, fiˆ˜ ‰Â›¯ıËÎÂ ÛÂ ÂÈÚ·-
Ì·Ùfi˙ˆ·.26 YÔÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·ÏÏÔÈÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÌÂÛ·ÁÁÂ›Ô˘
·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÂÈÙ˘¯‹ ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ·-
ÁÎÚ¤·ÙÔ˜.27

Mηχανισµός της νεφρικής βλάβης 

°È· ÙËÓ ·ıÔÁ¤ÓÂÈ· ÙË˜ ÌÈÎÚÔ·ÁÁÂÈÔ¿ıÂÈ·˜ Èı·ÓÔÏÔ-
ÁÔ‡ÓÙ·È ÔÏÏÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Î·È ÌË¯·ÓÈÛÌÔ› (›Ó. 8.8), fi-
ˆ˜ Ë ˘ÂÚ‰˘Ó·ÌÈÎ‹ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Î·È ˘ÂÚÙÚÔÊ›· ÙˆÓ
ÓÂÊÚÒÓ,28 Ë ÁÏ˘ÎÔ˙˘Ï›ˆÛË ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ,29 Ë ·˘ÍËÌ¤ÓË ‰Ú·-
ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙË˜ ÚˆÙÂ˚ÓÈÎ‹˜ ÎÈÓ¿ÛË˜ C,30 Ë ·˘ÍËÌ¤ÓË Û˘-
ÁÎÔÏÏËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Û˘Ó¿ıÚÔÈÛË ·ÈÌÔÂÙ·Ï›ˆÓ,31,32 Ë ÌÂÈ-
ˆÌ¤ÓË Â˘Î·Ì„›· ÙË˜ Î˘ÙÙ·ÚÈÎ‹˜ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË˜ ÙˆÓ ÂÚ˘ıÚÔ-
Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ,33 Ë ·‡ÍËÛË ÙË˜ ÁÏÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜,34 Ù·
·˘ÍËÌ¤Ó· Â›Â‰· ·˘ÍËÙÈÎ‹˜ ÔÚÌfiÓË˜35,36 Î·È ÔÈ ‰È·Ù·Ú·-
¯¤˜ ÙˆÓ ÏÈÈ‰›ˆÓ.37 OÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔÈ ·Ô ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·-

234 Χρόνιες διαβητικές επιπλοκές

• Πτωχός γλυκαιµικός έλεγχος, γλυκοζυλίωση πρωτεϊ-
νών 

• Γενετικοί παράγοντες - οικογενής προδιάθεση 

• Aυξηµένη νεφρική ροή αίµατος, αυξηµένη GFR, αύ-
ξηση ενδοσπειραµατικής πίεσης

• Συστηµατική αρτηριακή υπέρταση

• Yπερβολική πρόσληψη πρωτεϊνών, ιδίως ζωϊκών

• Aυξητικοί παράγοντες

• Mικρολευκωµατινουρία 

• Έναρξη διαβήτη πριν από το 20ό έτος ηλικίας

• Kάπνισµα 

• Aυξηµένη χοληστερόλη 

• Aµφιβληστροειδοπάθεια 

• Aυξηµένη προρενίνη 

πίνακας 8.8  Παράγοντες που συµβάλλουν στην πα-
θογένεια της διαβητικής νεφροπάθειας ή που σχετίζο-
νται στατιστικά.

πίνακας 8.3.1.2 Παράχοντες που θεωρείται ότι 
συμβάλλουν στην παθογένεια της διαβητικής 
σπειραματοσκλήρυνσης.

¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ë
ÈÔ ÚÒÈÌË ÂÎ‰‹ÏˆÛË ÙË˜ ÌÈÎÚÔ·ÁÁÂÈÔ¿ıÂÈ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÓÂ-
ÊÚÔ‡˜ Â›Ó·È Ë ¿¯˘ÓÛË ÙË˜ ‚·ÛÈÎ‹˜ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË˜ ÙˆÓ ÙÚÈ¯Ô-
ÂÈ‰ÒÓ ÙˆÓ ÓÂÊÚÈÎÒÓ ÛÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ú·ÙË-
ÚÂ›Ù·È Î·È ·‡ÍËÛË ÙË˜ ÌÂÛ·ÁÁÂÈ·Î‹˜ Ô˘Û›·˜ (ÂÈÎ. 8.12).13 H
·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ¿¯Ô˘˜ ÙË˜ ‚·ÛÈÎ‹˜ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË˜ Â›Ó·È ÈÔ ÛÙ·-
ıÂÚfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÛ·ÁÁÂ›Ô˘.14

H ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ¿¯Ô˘˜ ÙË˜ ‚·ÛÈÎ‹˜ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË˜ Á›ÓÂ-
Ù·È ·ÓÙÈÏËÙ‹ ÂÚ› Ù· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘
‰È·‚‹ÙË.15 º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ‚·ÛÈÎ‹ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË ·Ú¿ÁÂÙ·È ·-
fi Ù· ÂÈıËÏÈ·Î¿ Î‡ÙÙ·Ú· Î·È ÌÂÙ·‚ÔÏ›˙ÂÙ·È ·fi Ù· ÌÂ-
Û·ÁÁÂÈ·Î¿. H ·‡ÍËÛË ÙË˜ ‚·ÛÈÎ‹˜ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË˜ ÌÔÚÂ› Ó·
Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘ÍËÌ¤ÓË˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙË˜
‹ ÌÂÈˆÌ¤ÓË˜ ·ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË˜ ‹ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ
‰‡Ô.16

OÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ¤Î‰ËÏË ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ· ¤¯Ô˘Ó ¿ÓÙÔÙÂ
ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÛ·ÁÁÂ›Ô˘, Ë ÔÔ›· ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÂ
Û˘ÛÛÒÚÂ˘ÛË Ì›·˜ ¿ÌÔÚÊË˜ Ô˘Û›·˜ Ô˘ Â›Ó·È PAS ıÂÙÈÎ‹,
Ì·˙› ÌÂ ¿ıÚÔÈÛË Î˘ÙÙ·ÚÈÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ. T· ÌÂÛ·ÁÁÂÈ·Î¿
Î‡ÙÙ·Ú· ·Ú¿ÁÔ˘Ó Ì›· ÂÍˆÎ˘ÙÙ¿ÚÈ· Ô˘Û›· Ô˘ ·ÔÙÂ-
ÏÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÎÔÏÏ·ÁfiÓÔ Ù‡Ô˘ IV, Ï·ÌÈÓ›ÓË, ÊÈ-
ÌÚÔÓÂÎÙ›ÓË, ÂÓÙ·ÎÙ›ÓË Î·È ÚˆÙÂÔÁÏ˘Î¿ÓÂ˜ (Î˘Ú›ˆ˜
¯ÔÓ‰ÚÔ˚Ù›ÓË Î·È ıÂÈ˚Î‹ ‰ÂÚÌ·Ù¿ÓË).17

MÂÏ¤ÙË ÙË˜ ¯ËÌÈÎ‹˜ Û‡ÓıÂÛË˜ ÙË˜ ‚·ÛÈÎ‹˜ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË˜
ÛÙ· ÛÂÈÚ¿Ì·Ù· ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ¤‰ÂÈÍÂ ÌÂÈˆÌ¤ÓË ÂÚÈÂÎÙÈÎfi-
ÙËÙ· Î˘ÛÙ›ÓË˜, ÌÈÎÚ‹ ·‡ÍËÛË ÙË˜ ˘‰ÚÔÍ˘Ï˘Û›ÓË˜ Î·È Û·-
ÊÒ˜ ·˘ÍËÌ¤ÓË ˘ÎÓfiÙËÙ· ÁÏ˘Îfi˙Ë˜.18 ™Â ÓÂfiÙÂÚÂ˜ ·ÓÔ-
ÛÔ˚ÛÙÔ¯ËÌÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜, Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÂ ÓÂÊÚ¿ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ,
‚Ú¤ıËÎÂ ·˘ÍËÌ¤ÓË Û‡ÓıÂÛË Î·È ÂÓ·fiıÂÛË ÎÔÏÏ·ÁfiÓÔ˘
Ù‡Ô˘ IV ÛÙË ÌÂÛ·ÁÁÂÈ·Î‹ Ô˘Û›· Î·È ÌÂÈˆÌ¤ÓË ÂÚÈÂÎÙÈ-
ÎfiÙËÙ· ÙË˜ ıÂÈ˚Î‹˜ Ë·Ú¿ÓË˜. ™ÙËÓ Ô˙Ò‰Ë ÌÔÚÊ‹ ÛÂÈ-
Ú·Ì·ÙÔÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË˜ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ Ì·˙ÈÎ‹ ÂÓ·fiıÂÛË ÙÔ˘
ÎÔÏÏ·ÁfiÓÔ˘ III Î·È IV, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ
·ÏÏÔÈÒÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÌË ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌÂ˜.19

Aύξηση του µεγέθους των νεφρών

H ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙˆÓ ÓÂÊÚÒÓ ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ Â›-
Ó·È ·ÏÈ¿ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È Â›Ó·È ÚÒÈÌÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. A˘-
Ù‹ Ë ÚÒÈÌË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙˆÓ ÓÂÊÚÒÓ ·Ô‰›‰Â-
Ù·È ÛÙËÓ ˘ÂÚ‰˘Ó·ÌÈÎ‹ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘˜, ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÓÂÊÚÒÓˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ ÛˆÏËÓ·ÚÈ·Î¤˜ ·Ï-
ÏÔÈÒÛÂÈ˜ ÌÂ ·ÚÔ˘Û›· “ÎÂÓÔÙÔ›ˆÓ” Ô˘ ·Ô‰Â›¯ıËÎÂ fi-
ÙÈ ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó ÁÏ˘ÎÔÁfiÓÔ.12 K·ıÒ˜ ÂÚÓÔ‡Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ·, Ë
·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓÂÊÚÔ‡ ÌÔÚÂ› Ó· ·Ô‰ÔıÂ›
ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙË˜ ‚·ÛÈÎ‹˜ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË˜ Î·È ÙÔ˘ ÌÂÛ·ÁÁÂ›Ô˘
Î·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘ÂÚÙÚÔÊÈÎÒÓ ÓÂÊÚÒÓˆÓ Ô˘ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÈÏ¤ÔÓ, ‰ÈfiÙÈ ¿ÏÏÔÈ ÓÂÊÚÒÓÂ˜ ¤¯Ô˘Ó Ô˘ÏÔ-
ÔÈËıÂ›.20 H ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›· ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÈ Ù· “ÎÂÓÔÙfi-
È· ÁÏ˘ÎÔÁfiÓÔ˘”, ÁÈ·Ù› ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙË˜ ÁÏ˘Îfi˙Ë˜
Ô˘ ‰ÈËıÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ÓÂÊÚÔ‡˜. TÔ ÚÔÛ·ÁˆÁfi Î·È ÈÔ ÂÈ-
‰ÈÎ¿, ÙÔ ··ÁˆÁfi ·ÚÙËÚ›‰ÈÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÂÓ·Ôı¤ÛÂÈ˜
˘·ÏÔÂÈ‰Ô‡˜ Ô˘Û›·˜.21 OÈ ÛÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ¤˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ˜ ÛÂ
Î¿ıÂ ·ÛıÂÓ‹ Â›Ó·È ·ÚfiÌÔÈÂ˜ ÛÂ fiÏ· Ù· ÛÂÈÚ¿Ì·Ù· Î·È
··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙÈ˜ ‰È¿¯˘ÙÂ˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ˜.22

Aλλοιώσεις σε προχωρηµένη νεφροπάθεια

™Â ÚÔ¯ˆÚËÌ¤ÓË ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ¿¯˘ÓÛË
Î·È Ú‹ÍË ÙË˜ Î¿„·˜ ÙÔ˘ Bowman, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
Î·È ÓÂfiÏ·ÛÙ· ÙÚÈ¯ÔÂÈ‰‹.12 TÂÏÈÎ¿ ÔÏÏ¿ ÛÂÈÚ¿Ì·Ù· ·-
ÔÊÚ¿ÛÛÔÓÙ·È, Â›ÙÂ ·fi ÙË Û˘ÛÛÒÚÂ˘ÛË ¿ÌÔÚÊÔ˘ ˘ÏÈ-

ÎÔ‡ ÙÔ˘ ÌÂÛ·ÁÁÂ›Ô˘ Â›ÙÂ ÏfiÁˆ ·fiÊÚ·ÍË˜ ÙÔ˘ ÚÔÛ·Áˆ-
ÁÔ‡ ·ÚÙËÚÈ‰›Ô˘.21,23

H ‚ÈÔ¯ËÌÈÎ‹ Û‡ÛÙ·ÛË ÙË˜ ‚·ÛÈÎ‹˜ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË˜ Î·È ÙË˜
¿ÌÔÚÊË˜ Ô˘Û›·˜ (matrix) ÙÔ˘ ÌÂÛ·ÁÁÂ›Ô˘ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È
ÛÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜. Œ¯ÂÈ ·Ú·ÙËÚËıÂ› fiÙÈ ÔÈ ·ÛıÂÓÂ›˜
Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·, ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·
‰È·‚‹ÙË (>25 ¯ÚfiÓÈ·), ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÛÂÈÚ¿Ì·Ù· ÛÂ
Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÚÒÈÌ· ÙË ÓÂÊÚÔ-
¿ıÂÈ· (ÛÂ 14-16 ¯ÚfiÓÈ·).24 ŒÓ·˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ ıÂˆ-
ÚÂ›Ù·È fiÙÈ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÚÔ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÓÂ-
ÊÚÔ¿ıÂÈ· Â›Ó·È Ô ÂÎ ÁÂÓÂÙ‹˜ ÌÈÎÚfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÛÂÈÚ·Ì¿-
ÙˆÓ ·Ó¿ ÓÂÊÚfi, ÁÓˆÛÙÔ‡ fiÓÙÔ˜ fiÙÈ Ù· ÛÂÈÚ¿Ì·Ù· ·Ó¿
ÓÂÊÚfi ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ·fi 350.000 ¤ˆ˜ Î·È 1.000.000 ÛÂ
‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. 

Παθογένεια

H επίδραση της ρύθµισης του διαβήτη 

H Ùˆ¯‹ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÂÌÊ¿-
ÓÈÛË Ù˘ÈÎÒÓ ÛÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÒÓ ‚Ï·‚ÒÓ.25 H ÂÍ·Ú¯‹˜ ¿ÚÈ-
ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·ÚÂÌÔ‰›ÛÂÈ
ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙË˜ ‚·ÛÈÎ‹˜ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË˜ Î·È ÙÔ˘ ÌÂÛ·ÁÁÂ›Ô˘,
·ÏÏ¿ Î·È Ë ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚË Â›ÙÂ˘ÍË ÙË˜ Ú‡ıÌÈÛË˜ ˘Ô-
ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÈ˜ ÂÓ ÏfiÁˆ ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ˜, fiˆ˜ ‰Â›¯ıËÎÂ ÛÂ ÂÈÚ·-
Ì·Ùfi˙ˆ·.26 YÔÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·ÏÏÔÈÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÌÂÛ·ÁÁÂ›Ô˘
·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÂÈÙ˘¯‹ ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ·-
ÁÎÚ¤·ÙÔ˜.27

Mηχανισµός της νεφρικής βλάβης 

°È· ÙËÓ ·ıÔÁ¤ÓÂÈ· ÙË˜ ÌÈÎÚÔ·ÁÁÂÈÔ¿ıÂÈ·˜ Èı·ÓÔÏÔ-
ÁÔ‡ÓÙ·È ÔÏÏÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Î·È ÌË¯·ÓÈÛÌÔ› (›Ó. 8.8), fi-
ˆ˜ Ë ˘ÂÚ‰˘Ó·ÌÈÎ‹ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Î·È ˘ÂÚÙÚÔÊ›· ÙˆÓ
ÓÂÊÚÒÓ,28 Ë ÁÏ˘ÎÔ˙˘Ï›ˆÛË ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ,29 Ë ·˘ÍËÌ¤ÓË ‰Ú·-
ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙË˜ ÚˆÙÂ˚ÓÈÎ‹˜ ÎÈÓ¿ÛË˜ C,30 Ë ·˘ÍËÌ¤ÓË Û˘-
ÁÎÔÏÏËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Û˘Ó¿ıÚÔÈÛË ·ÈÌÔÂÙ·Ï›ˆÓ,31,32 Ë ÌÂÈ-
ˆÌ¤ÓË Â˘Î·Ì„›· ÙË˜ Î˘ÙÙ·ÚÈÎ‹˜ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË˜ ÙˆÓ ÂÚ˘ıÚÔ-
Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ,33 Ë ·‡ÍËÛË ÙË˜ ÁÏÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜,34 Ù·
·˘ÍËÌ¤Ó· Â›Â‰· ·˘ÍËÙÈÎ‹˜ ÔÚÌfiÓË˜35,36 Î·È ÔÈ ‰È·Ù·Ú·-
¯¤˜ ÙˆÓ ÏÈÈ‰›ˆÓ.37 OÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔÈ ·Ô ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·-

234 Χρόνιες διαβητικές επιπλοκές

• Πτωχός γλυκαιµικός έλεγχος, γλυκοζυλίωση πρωτεϊ-
νών 

• Γενετικοί παράγοντες - οικογενής προδιάθεση 

• Aυξηµένη νεφρική ροή αίµατος, αυξηµένη GFR, αύ-
ξηση ενδοσπειραµατικής πίεσης

• Συστηµατική αρτηριακή υπέρταση

• Yπερβολική πρόσληψη πρωτεϊνών, ιδίως ζωϊκών

• Aυξητικοί παράγοντες

• Mικρολευκωµατινουρία 

• Έναρξη διαβήτη πριν από το 20ό έτος ηλικίας

• Kάπνισµα 

• Aυξηµένη χοληστερόλη 

• Aµφιβληστροειδοπάθεια 

• Aυξηµένη προρενίνη 

πίνακας 8.8  Παράγοντες που συµβάλλουν στην πα-
θογένεια της διαβητικής νεφροπάθειας ή που σχετίζο-
νται στατιστικά.

• αυξημένη αντιμεταφορά νατρίου/λιθίου
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στην άποψη της συμμετοχής των AGEs στην παθο-
γένεια της διαβητικής νεφροπάθειας. Eκτός από την 
αμινογουανιδίνη δοκιμάζονται με ενθαρρυντικά απο-
τελέσματα και άλλα νεότερα φάρμακα ανάλογης δρά-
σης,40 αλλά και ουσίες –παράγωγα θειαζολίου– που 
καταργούν χημικούς δεσμούς στα AGEs.41

Τα ΑGES προκαλούν αλλοίωση των λειτουργιών των 
πρωτεϊνών, μεταξύ άλλων μάλιστα και του κολλαγό-
νου. Έχουν περιγραφεί υποδοχείς των ΑGES, οι RAGE, 
αλλά και διάφορες πρωτεΐνες που δρουν ως υποδοχείς 
των.42, 43 Οι υποδοχείς αυτοί έχει βρεθεί ότι εκφράζο-
νται στα σπειράματα, στα ποδοκύτταρα και στα επιθη-
λιακά κύτταρα των νεφρικών σωληναρίων.44, 45 

Πολύ σημαντική δράση των ΑGES είναι η διέγερση 
κυτταροκινών και μάλιστα του TGFβ που συμβαίνει 
μέσω των RAGE. Επίσης, από τα ΑGES διεγείρεται ο 
PDGF, ο οποίος πιθανώς επίσης ενέχεται στην παθογέ-
νεια της σπειραματοσκλήρυνσης. Οι επιδράσεις αυτές 
μειώνονται με τη χορήγηση αμινογουανιδίνης καθώς 
και ενός νέου αναστολέα των ΑGES με την ονομασία 
ΟΡΒ-9195.46, 47

Οξειδωτικό στρες

Ο ρόλος του οξειδωτικού στρες μελετάται τα τελευ-
ταία χρόνια εντατικά παρά τις μεθοδολογικές δυσκο-
λίες που παρουσιάζει. Έχει βρεθεί ότι τα AGES προκα-
λούν οξειδωτικό στρες και ενεργοποίηση της PKC στα 
μεσαγγειακά κύτταρα νεογνών.48

Οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου είναι μεσολαβητές 

όχι μόνο της ενεργοποίησης της PKC, αλλά και της 
παραγωγής ενδοθηλίνης.49, 50 Οι ελεύθερες ρίζες 
οξυγόνου αυξάνουν τη βλαπτική επίδραση της 
αυξημένης γλυκόζης στα νεφρικά κύτταρα.51 Επίσης 
αυξάνουν την έκφραση του ΡΑΙ-1 στα μεσαγγειακά 
κύτταρα των σπειραμάτων.52 Αναμένονται τα 
αποτελέσματα της σχετικής έρευνας με καλύτερη 
μεθοδολογία βασισμένη σε καλύτερα αντιοξειδωτικά 
φάρμακα.

Ο ρόλος του δρόμου εξοζαμίνης

Ο μεταβολικός δρόμος της εξοζαμίνης μελετήθηκε ως 
πιθανός μηχανισμός στην παθογένεια της νεφροπά-
θειας, δεδομένου ότι οδηγεί στη γένεση άλλων γλυ-
κοζαμινών που συμμετέχουν στον σχηματισμό πρω-
τεογλυκανών, γλυκολιπιδίων και γλυκοπρωτεϊνών. Η 
αυξημένη δραστηριότητα της οδού της γλυκοζαμίνης 
σε συνθήκες υπεργλυκαιμίας ενεργοποιεί την PKCβ και 
αυξάνει τη έκφραση του TGFβ.53 

 Ο τελευταίος αυξάνει την παραγωγή διάμεσης ου-
σίας, διεργασία που αναστέλλεται με τη χορήγηση 
αζασερίνης, η οποία δρα αποκλείοντας το ένζυμο 
GFAT που εμπλέκεται στις αντιδράσεις της οδού της 
εξοζαμίνης.54

O ρόλος της πρωτεϊνικής κινάσης C

Η PKCβ ανήκει σε οικογένεια 12 ισομορφών κινασών 
σερίνης και θρεονίνης. Εξ αυτών η PKC β1 βρίσκεται 
στα σπειράματα του νεφρού και η PKC β2 βρίσκεται 

σχήμα 8.3.1.1 Συνέργεια αιμοδυναμικών και μεταβολικών παραγόντων στην παθογένεια της διαβητικής 
σπειραματοσκλήρυνσης και θέσεις πιθανών μελλοντικών φαρμακολογικών παρεμβάσεων.
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στην αορτή, την καρδιά και τον αμφιβληστροειδή. Ο 
ρόλος της PKCβ στην παθογένεια της διαβητικής νε-
φροπάθειας ερευνάται εντατικά τα τελευταία χρόνια.* 

H υπεργλυκαιμία αυξάνει τη δραστηριότητα της δι-
ακυλγλυκερόλης η οποία προκαλεί ενεργοποίηση της 
PKCβ. Σε πειραματόζωα βρέθηκε ότι η αυξημένη γλυ-
κόζη αυξάνει τον ρυθμό σχηματισμού διακυλγλυκερό-
λης με τελικό αποτέλεσμα αυξημένη δραστικότητα της 
πρωτεϊνικής κινάσης C στους νεφρούς, τα τριχοειδή 
του οφθαλμού και στα λεία μυϊκά κύτταρα αγγείων.55-58 
H τάση για νεοαγγείωση, η μεταβολή της σύνθεσης 
κολλαγόνου, των υποδοχέων των αυξητικών παραγό-
ντων, της δραστικότητας των αντλιών ιόντων και της 
μεταβολής του ενδoκυττάριου pH είναι μερικές επι-
δράσεις της πρωτεϊνικής κινάσης C. Η υπεργλυκαιμία 
ενεργοποιεί την ΡΚCβ στους νεφρούς και αυτή αυξάνει 
την έκφραση του TGF β.59 Ο TGF β, με τη σειρά του, 
ρυθμίζει τη μεσαγγειακή ουσία με δύο τρόπους: πρώ-
τον, ενεργοποιεί έκφραση ενζύμων των πρωτεογλυκα-
νών και του κολλαγόνου, και δεύτερον, ελαττώνει τη 
σύνθεση πρωτεολυτικών ενζύμων που αποικοδομούν 
πρωτεΐνες της μεσαγγειακής ουσίας (σχήμα 8.3.1.1).

Αυξημένη έκφραση του ΤGF β οδηγεί σε αύξηση 
του μεσαγγείου και πάχυνση της βασικής μεμβράνης. 
60, 61 Χορήγηση ενός αναστολέα της ΡΚCβ, της ουσίας 
LY 333531, φαίνεται ότι μπορεί να ελαττώσει την 
υπερδιήθηση, τη λευκωματινουρία και την έκφραση 
του TGF β1, της φιμπρονεκτίνης και του κολλαγόνου 
τύπου ΙV στα σπειράματα. 58 

 H ενεργοποίηση της ΡΚCβ μειώνεται με τη 
χορήγηση ενός αΜΕΑ (ραμιπρίλης) και του αναστολέα 
σχηματισμού ΑGES (αμινογουανιδίνης). 62

Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι τα 
ΑGES και η Αng II ενεργοποιούν την ΡΚCβ. Επιπλέον, η 
ΡΚCβ αποτελεί έναν σημαντικό κρίκο στην παθογένεια 
της διαβητικής σπειραματοσκλήρυνσης, δεδομένου 
ότι αυξάνει και τη δραστηριότητα του VEGF, όπως θα 
αναφερθεί εκτενέστερα παρακάτω. 63

Ο νF-κB ενεργοποιείται από τη γλυκόζη μέσω της 
PKC και απευθείας μέσω των AGES, των πολυολών 
και της Ang II. O ενεργοποιημένος ΝF-κB και ιδίως 
η υποομάδα του p65 64 με τη σειρά της ενεργοποιεί 
πολλούς παράγοντες που εμπλέκονται στην παθογέ-
νεια της διαβητικής σπειραματοσκλήρυνσης, όπως 
είναι διάφορες κυτταροκίνες, η συνθετάση του ΝΟ, 
τo αγγειοτενσινογόνο και παράγοντες που προάγουν 
τη φλεγμονή.65 Επομένως ο ΝF-κB αποτελεί έναν 
εξίσου σημαντικό παράγοντα στην παθογένεια της 
διαβητικής νεφροπάθειας και σημείο αλληλεπίδρασης 
μεταβολικών και αγγειακών επιδράσεων.66

 Η μαρκ συμβάλλει στη μεταφορά εξωκυττάριων 
μηνυμάτων στα κύτταρα, τα οποία αντιδρούν αναλό-

γως. Έχουν μάλιστα περιγραφεί διάφορες υποομάδες 
της εν λόγω κινάσης, με σημαντικότερη την p38. Η 
ΜΑΡΚ διεγείρεται από τη γλυκόζη, τις πολυόλες και 
την PKC και αυξάνει τη δραστηριότητα του ΤGFβ, o 
oποίος, με τη σειρά του, αυξάνει την παραγωγή φι-
μπρονεκτίνης και κατά συνέπεια την ίνωση.67

O TGFβ είναι κομβικό σημείο στην αλληλεπίδρα-
ση αιμοδυναμικών και μεταβολικών οδών, δηλ. στη 
συνέργεια της υπέρτασης και της υπεργλυκαιμίας 
στην παθογένεια της διαβητικής νεφροπάθειας. 68,70 
Ο ΤGFβ1 είναι μία κυτταροκίνη που παίζει σημαντικό 
ρόλο στην παραγωγή κολλαγόνου στους νεφρούς. 
68 H δράση του ΤGFβ1 στην άθροιση της διάμεσης 
ουσίας είναι διπλή. Αφενός αυξάνει την παραγωγή της 
μέσω διέγερσης των υπεύθυνων γονιδίων, αφετέρου 
παρεμποδίζει την αποικοδόμησή της, αναστέλλοντας 
τη δράση των μεταλλοπρωτεασών.67 Την έκφραση του 
ΤGFβ αυξάνει ποικιλία παραγόντων και συγκεκριμένα 
η υπεργλυκαιμία, τα ΑGES, το μηχανικό στρες, η Ang 
II, η ενδοθηλίνη, τα λιπίδια και το οξειδωτικό στρες.70 

Η γκρεμλίνη και η hSGK είναι ουσίες που αυξάνονται 
με την επίδραση του ΤGFβ, το μηχανικό στρες και την 
αυξημένη γλυκόζη.71 Αμφότερες εμπλέκονται στην αύ-
ξηση των μεσαγγειακών κυττάρων. Η hSGK έχει δράση 
και στην σωληναριακή μεταφορά του νατρίου.72 Δε-
δομένου ότι, τόσο στα διαβητικά πειραματόζωα όσο 
και στα διαβητικά άτομα, η δραστηριότητα του ΤGFβ1 
είναι αυξημένη, εικάζεται ότι θα εφαρμοστούν ανα-
στολείς στην προσπάθεια για πρόληψη της διαβητικής 
σπειραματοσκλήρυνσης. Η χορήγηση αντισωμάτων 
που δεσμεύουν τον ΤGFβ βελτιώνουν τη νεφρική 
λειτουργία και ελαττώνουν την άθροιση μεσαγγειακής 
ουσίας, όχι όμως τη λευκωματινουρία που πιθανώς 
δεν επηρεάζεται από τον ΤGFβ αλλά από άλλους 
μηχανισμούς. 73 Ενδιαφέρουσα είναι η παρατήρηση 
σύμφωνα με την οποία η χορήγηση αΜΕΑ ελαττώνει 
τους υποδοχείς του ΤGFβ. 

Μια άλλη κυτταροκίνη που δρα προάγουσα τη 
σπειραματοσκλήρυνση είναι ο PDGF. Ένας αναστολέ-
ας του παράγοντα αυτού, o STI-571, φάνηκε ότι δρα 
προστατευτικά σε πειραματικό μοντέλο σπειραμα-
τονεφρίτιδας 74 και σε διαβητικά πειραματόζωα με 
επιταχυνόμενη νεφροπάθεια. 75

 Μια άλλη κυτταροκίνη που ερευνάται είναι ο CτGF. 
Η σύνθεσή του αυξάνεται από την υπεργλυκαιμία, 
το κυκλικό μηχανικό στρες, τα ΑGES, την PKC και 
τον ΤGFβ˙ μάλιστα έχει αυξημένη έκφραση στους 
νεφρούς.76 Ο VεGF, όταν υπάρχει υπεργλυκαιμία, 
εμφανίζει αυξημένη έκφραση στον αμφιβληστροειδή 
και τους νεφρούς, ειδικώς μάλιστα στα ποδοκύτταρα 
αλλά και στα άπω και συλλεκτικά σωληνάρια, όμως η 
αύξηση αυτή στα πειραματόζωα ήταν παροδική (σχή-
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μα 8.3.1.1). 74 Χορήγηση αντισωμάτων που δεσμεύουν 
τον VΕGF επέφερε μείωση της υπερδιήθησης και της 
λευκωματινουρίας.77 Επίσης αυξημένη έκφραση του 
VΕGF έχει περιγραφεί στους νεφρούς, αλλά η ακριβής 
σημασία του για τη διαβητική σπειραματοσκλήρυν-
ση δεν είναι γνωστή.78 O ρόλος, τέλος, της αυξητικής 
ορμόνης εξακολουθεί να ερευνάται.79,80 Η χορήγηση 
οκτρεοτίδης φαίνεται ότι μπορεί να ελαττώσει την 
υπερδιήθηση στα διαβητικά πειραματόζωα.80 

Μεταφορέας γλυκόζης 1 (GLUT-1) και νεφροπάθεια

Έχει περιγραφεί ότι ο GLUT-1 υπερεκφράζεται στα με-
σαγγειακά κύτταρα του νεφρού σε συνθήκες υπεργλυ-
καιμίας και ότι αυτή η κατάσταση συνεπάγεται αύξηση 
της έκφρασης της αναγωγάσης της αλδόζης και της 
PKCα, οπότε έχουμε τελικά αύξηση της μεσαγγειακής 
ουσίας μέσω αύξησης της φιμπρονεκτίνης.81,82,83 Φυσι-
κά αναμένεται η μεταφορά πολλών από τις παραπάνω 
παρατηρήσεις και στον άνθρωπο, οπότε ανοίγουν 
δρόμοι φαρμακευτικών παρεμβάσεων στην έκφραση 
του GLUT-1 στους νεφρούς.

Πιθανός ρόλος της οδού των πολυολών στη διαβητική 
νεφροπάθεια

Ένας άλλος μηχανισμός που συζητείται στην παθογέ-
νεια της διαβητικής νεφροπάθειας είναι η συσσώρευ-
ση σορβιτόλης στα κύτταρα του νεφρού. H οδός των 
πολυολών ενεργοποιείται σε συνθήκες σημαντικής 
υπεργλυκαιμίας. H γλυκόζη με την επίδραση της ανα-
γωγάσης της αλδόζης μετατρέπεται σε σορβιτόλη, 
γεγονός που επιβεβαιώθηκε ότι συμβαίνει στα κύτ-
ταρα των σπειραμάτων.84 Η αύξηση της σορβιτόλης 
ενδοκυτταρίως έχει ως συνέπειες την αύξηση της εν-
δοκυττάριας ωσμωτικής πίεσης και τη μείωση της ινο-
σιτόλης. H χορήγηση αναστολέα της αναγωγάσης της 
αλδόζης μείωσε την πάχυνση της βασικής μεμβράνης 
σε πειραματόζωα.85 Σε ΣΔ τύπου 1 με υπερδιήθηση 
και νορμοαλβουμινουρία η χορήγηση ποναλρεστάτης 
μείωσε την υπερδιήθηση.86 H τοξικότητα της τολρε-
στάτης δεν επέτρεψε την επέκταση κλινικών παρατη-
ρήσεων.

Η χορήγηση αναστολέων της αναγωγάσης της αλδό-
ζης βρέθηκε ότι συνοδεύεται από ελάττωση της PΚC 
και του TGFβ1στα μεσαγγειακά κύτταρα.87 Ίσως υπάρ-
ξουν διαφορετικά ευρήματα με ισχυρότερους αναστο-
λείς, εφόσον όμως δεν έχουν τοξικότητα.88 

Oι αιμοδυναμικές διαταραχές στην παθογένεια της 
νεφροπάθειας

Iδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη του 
Brenner για την παθογένεια της διαβητικής σπειρα-
ματοσκλήρυνσης ως αποτέλεσμα αιμοδυναμικών 

διαταραχών.28  Oι αρρύθμιστοι ασθενείς με ΣΔ τύπου 1 
και όσοι δεν έχουν αρχίσει ινσουλινοθεραπεία, παρου-
σιάζουν αυξημένη GFR και αυξημένο μέγεθος νεφρών. 
Θεωρείται ότι η υπερδυναμική κυκλοφορία με την 
αρχικά αυξημένη GFR και την αύξηση του μεγέθους 
των νεφρών είναι μία βασική παθογενετική διαταραχή, 
η οποία δρα καταστροφικά στα σπειράματα, μέσω της 
αυξημένης πίεσης διήθησης. Oι διαβητικοί ασθενείς 
με σημαντική διόγκωση των νεφρών έχουν μεγαλύτε-
ρο κίνδυνο εμφάνισης διαβητικής νεφροπάθειας απ’ 
ό,τι οι ασθενείς που δεν εμφανίζουν νεφρομεγαλία. 
89 Aναμφιβόλως, η νεφρομεγαλία συνοδεύεται από 
υπερδιήθηση και ενδονεφρική υπέρταση.28 O ρόλος 
της ενδοσπειραματικής υπέρτασης επιβεβαιώθηκε και 
στον ΣΔ τύπου 2. Έτσι ο Imanishi και συν. σε εργασία 
τους βρήκαν γραμμική συσχέτιση της ενδοσπειραμα-
τικής υπέρτασης και της λευκωματινουρίας.90

Oι αιμοδυναμικές μεταβολές ασφαλώς και δεν 
δρουν χωρίς τη συμπαρομαρτούσα υπεργλυκαιμία η 
οποία, χωρίς αμφιβολία, παίζει κεντρικό ρόλο στην 
παθογένεια της διαβητικής νεφροπάθειας.91 Eπιπλέον, 
όμως, ο ρόλος της συνοδού υπέρτασης είναι πολύ 
σημαντικός. H υπεργλυκαιμία σε συνδυασμό με την 
υπέρταση προκαλούν διαβητική νεφροπάθεια πολύ 
πιο συχνά απ’ ό,τι η υπεργλυκαιμία χωρίς συνοδό 
υπέρταση. 92, 93 Στην αυξημένη αρχικά GFR συμβάλλει 
πιθανώς και η μειωμένη παραγωγή ενδοθηλίνης-1. Σε 
σχετική εργασία βρέθηκε ότι στους διαβητικούς με 
αυξημένη GFR η 24ωρη απέκκριση ενδοθηλίνης 1 στα 
ούρα ήταν μειωμένη, σε σύγκριση με ομάδα μαρτύ-
ρων.94 

Eνδιαφέρον παρουσιάζει το ακόλουθο πρότυπο 
παθογένειας της διαβητικής νεφροπάθειας. H αρχική 
υπερδιήθηση οφείλεται σε διάταση του προσαγωγού 
αρτηριδίου των σπειραμάτων που συμβαίνει πιθανώς 
μέσω επίδρασης του TGF-1 (Transforming Growth 
Factor) προσταγλανδινών, βραδυκινίνης, μονοξειδίου 
του αζώτου και νατριοδιουρητικού πεπτιδίου, σε συν-
δυασμό με σύσπαση του απαγωγού αρτηριδίου που 
οφείλεται σε επίδραση τοπικής θρομβοξάνης A2. 95 H 
αυξημένη γλυκόζη του πλάσματος συμβάλλει μέσω 
γλυκοζυλίωσης πρωτεϊνών στη σύνθεση εξωκυττάριας 
πρωτεϊνικής ουσίας, η οποία οδηγεί σε πάχυνση της 
βασικής μεμβράνης και του μεσαγγείου.95

Σε αρμονία με την παραπάνω θεωρία είναι και το 
εύρημα της αύξησης του IGF-1 και της GH στα ούρα 
διαβητικών εφήβων, που έχει μάλιστα θετική συσχέ-
τιση με τη μικρολευκωματινουρία και το μέγεθος 
των σπειραμάτων.35 Eπίσης, βρέθηκε ότι η αυξημένη 
γλυκόζη του πλάσματος παίζει κάποιο ρόλο στις με-
ταβολές της μεσαγγειακής ουσίας, μέσω αύξησης του 
TGF-beta και της φιμπρονεκτίνης. Σε πείραμα in vitro 
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η αυξημένη γλυκόζη διπλασίασε τη φιμπρονεκτίνη και 
εξαπλασίασε τον TGF-β.66

H σχέση μεταξύ της υπερδιήθησης και της μετέπει-
τα ανάπτυξης σπειραματοσκλήρυνσης είναι πιθανό 
να ασκείται μέσω της συστηματικής υπέρτασης. Σε 
πειραματικά πρότυπα, η θεραπεία με αMEA επιφέρει 
μεγαλύτερη ελάττωση της λευκωματινουρίας και του 
πάχους της βασικής μεμβράνης και του μεσαγγείου απ’ 
ό,τι άλλα αντιυπερτασικά φάρμακα σε πειραματόζωα 
που είχαν διαβήτη και υπέρταση.97 Σε ζώα με φυσιολο-
γική αρτηριακή πίεση, όλα τα αντιυπερτασικά φάρμα-
κα έχουν παρόμοια αποτελέσματα στην ελάττωση της 
λευκωματινουρίας και στα ιστολογικά ευρήματα.98

O μηχανισμός ρενίνης, αγγειοτενσίνης στη διαβητική 
νεφροπάθεια

Ποικίλες τιμές δραστηριότητας ρενίνης πλάσματος 
(PRA) έχουν βρεθεί σε μελέτες ασθενών με ΣΔ 
τύπου 1 ή τύπου 2. 99 Πολλοί παράγοντες εξηγούν 
την ποικιλία των αποτελεσμάτων. Φαίνεται πιο 
κοντά στην πραγματικότητα το ότι η PRA είναι κατά 
κανόνα χαμηλή. Oι χαμηλές τιμές PRA εξηγούνται 
ή από μειωμένη παραγωγή, λόγω βλάβης των 
παρασπειραματικών κυττάρων εξαιτίας της 
υαλίνωσης, ή από καταστολή, λόγω κατακράτησης 
νατρίου και αύξησης της αρτηριακής πίεσης. 
Έχει βρεθεί -in vitro- ότι στα εγγύς σωληνάρια 
η γλυκόζη προκαλεί αυξημένη έκφραση του 
αγγειοτενσινογόνου.100

Η Ang II ενεργοποιεί σειρά ενδοκυττάριων μεσολα-
βητών που ενοχοποιούνται για τις νεφρικές βλάβες 
όπως:

• PKCβ
• NTF (Πυρηνικός μεταγραφικός παράγοντας)
• NFκB (Πυρηνικός παράγοντας κΒ)
Τα παραπάνω θα παρουσιαστούν αναλυτικά λίγο 

παρακάτω.
 Βρέθηκε, επίσης, ότι αν η Αng ΙΙ είναι αυξημένη στα 

ποδοκύτταρα αυξάνεται η διέλευση λευκωματίνης 
από τον ηθμό διήθησης μέσω αύξησης της ενδοσπει-
ραματικής πίεσης.101, 102 Η χορήγηση αΜΕΑ δεν παρε-
μποδίζει εντελώς την παραγωγή της βλαπτικής Αng ΙΙ, 
δεδομένου ότι η μετατροπή της Αng I σε Ang II γίνεται 
και από την επίδραση της χυμάσης που δεν επηρεάζε-
ται από τους αΜΕΑ. 103

Στα μεσαγγειακά κύτταρα η υπεργλυκαιμία προκαλεί 
διέγερση της παραγωγής Ang IΙ με παράλληλη αύξηση 
ΤGFβ. 104 Η Αng IΙ προκαλεί αύξηση της μεσαγγειακής 
ουσίας μέσω διέγερσης του ΤGFβ, ο οποίος –όπως 
έχει λεχθεί– είναι μια κυτταροκίνη που προάγει τη 
σκλήρυνση. Χορήγηση αΜΕΑ ελαττώνει τις παραπάνω 
εξεργασίες.105, 106

H ενδοσπειραματική πίεση αυξάνεται αν υπάρχει 
αρτηριακή υπέρταση, αλλά στον ΣΔ είναι αυξημένη 
και χωρίς να υπάρχει αρτηριακή υπέρταση. Mελέτες 
σε διαβητικά ποντίκια με μικροπαρακεντήσεις έχουν 
δείξει αυξημένη ενδοσπειραματική πίεση, αύξηση GFR 
ανά νεφρώνα και αγγειοδιαστολή προσαγωγού αρτη-
ριδίου.107,108 Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι στον ΣΔ υπάρ-
χει αυξημένη απαντητικότητα σε αγγειοσυσπαστικά 
ερεθίσματα.109 

Η αυξημένη ενδοσπειραματική πίεση βελτιώνεται 
με α-ΜΕΑ και πιθανολογείται ότι αυτή η δράση 
είναι άσχετη με τις τιμές της δραστικότητας ρενίνης 
του πλάσματος, δεδομένου ότι υπάρχει ιστική 
συγκέντρωση Ang II στα νεφρικά κύτταρα. 110 Την 
αυξημένη ενδοσπειραματική πίεση ελαττώνει επίσης 
η δίαιτα με μειωμένο ποσό πρωτεϊνών. 110 Υπέρ της 
τοπικής δραστηριότητας του συστήματος ρενίνης 
αγγειοτενσίνης συνηγορεί το ότι έχει παρατηρηθεί 
αυξημένη ρενίνη και έκφραση αυτής που είναι 
η Ang II στα εγγύς νεφρικά σωληνάρια και την 
παρασπειραματική συσκευή.111 Η τοπική αύξηση Ang 
II προκαλεί πιθανώς διαμεσοσωληναριακή ίνωση.112 

Tο ενδιαφέρον των ερευνητών στράφηκε και προς 
την προρενίνη. Oι διαβητικοί συχνά έχουν διπλάσι-
ες τιμές προρενίνης απ’ ό,τι τα φυσιολογικά άτομα. 
Συγκεκριμένα, υπάρχουν ενδείξεις για συσχέτιση 
αυξημένων επιπέδων προρενίνης με την παρουσία 
μικροαγγειοπαθητικών επιπλοκών του διαβήτη, όπως 
η αμφιβληστροειδοπάθεια, ιδίως η παραγωγική της 
μορφή, και η διαβητική νεφροπάθεια (πρωτεϊνουρία, 
αυξημένη κρεατινίνη).113, 114 

Ο ρόλος άλλων αγγειοκινητικών ουσιών

Στην κυκλοφορία του αίματος στα σπειράματα παί-
ζουν ρόλο και άλλες αγγειοκινητικές ουσίες. Από 
αυτές, αγγειοσύσπαση προκαλούν η ενδοθηλίνη και 
η βαζοπρεσίνη, ενώ αγγειοδιαστολή η βραδυκινίνη, 
το ΑΝP, ορισμένες προσταγλανδίνες και το οξείδιο 
του αζώτου (ΝΟ). Η ουδέτερη ενδοπεπτιδάση (ΝΕΡ), 
που είναι μια μεταλλοπεπτιδάση, διασπά το ΑΝΡ. Έχει 
παρασκευαστεί φάρμακο, η Ομαπατριλάτη, που ανα-
στέλλει την ΝΕΡ καθώς και το μετατρεπτικό ένζυμο 
της αγγειοτενσίνης. Χορήγηση της ομαπατριλάτης σε 
πειραματόζωα με μερική νεφρεκτομή έδειξε νεφρο-
προστατευτικά αποτελέσματα, καθώς υπήρχε επίσης 
αντιυπερτασική δράση και μείωση της λευκωματινου-
ρίας σε υπερτασικά διαβητικά ποντίκια.115,116

Μένει να αποδειχθεί αν αναστολή των λοιπών αγγει-
οσυσπαστικών ουσιών είναι επωφελής στον τομέα της 
πρόληψης της διαβητικής σπειραματοσκλήρυνσης.117 
Ο ρόλος του ΝΟ στην παθογένεια της διαβητικής 
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σπειραματοσκλήρυνσης εξακολουθεί να ερευνάται και 
είναι αρκετά περίπλοκος.

Γενετική προδιάθεση για νεφροπάθεια

Σε διάφορες μελέτες βρέθηκε ότι 35% των διαβητι-
κών εμφανίζουν κλινική νεφροπάθεια ύστερα από 40 
χρόνια διαβήτη και ότι οι λοιποί ασθενείς εμφανίζουν 
μειωμένη πιθανότητα να εμφανίσουν κλινική νεφρο-
πάθεια. Oι διαφορές αυτές δεν εξηγούνται μόνο από 
την ποιότητα ρύθμισης του διαβήτη. Yπάρχουν αρκε-
τές ενδείξεις για το ότι η προδιάθεση στην εμφάνιση 
των χρόνιων επιπλοκών της μικροαγγειοπάθειας του 
διαβήτη καθορίζεται όχι μόνο από την κακή ρύθμισή 
του, αλλά και από γενετικούς παράγοντες, δεδομένου 
ότι υπάρχουν οικογένειες με συχνότητα χρόνιων επι-
πλοκών μεγαλύτερη από άλλες.118 Bέβαια, δεν πρέπει 
να παραγνωρίζεται ότι στις περιπτώσεις οικογενειών 
με συχνότερη εμφάνιση διαβητικής νεφροπάθειας δεν 
μπορεί να αποκλειστεί και η επίδραση περιβαλλοντι-
κών παραγόντων, η μειωμένη κατανόηση της σοβαρό-
τητας του ζητήματος και η έλλειψη σχετικής προσοχής 
στην εφαρμογή των οδηγιών. Σε μία εργασία βρέθηκε 
ότι εκτός από το οικογενειακό ιστορικό υπέρτασης, το 
κάπνισμα της μητέρας στην εγκυμοσύνη αλλά και το 
χαμηλό μορφωτικό επίπεδο σχετίζονται με μεγαλύτε-
ρη συχνότητα μικρολευκωματινουρίας.119 Τα τελευ-
ταία χρόνια έχει ενταθεί η έρευνα για την ανεύρεση 
κληρονομικών δεικτών προδιάθεσης για διαβητική 
νεφροπάθεια με τη χρησιμοποίηση νεότερων γονιδι-
ακών τεχνικών. Έτσι βρέθηκε ότι ο πολυμορφισμός 
ενός απλού νουκλεοτιδίου στο εξόνιο 23 ( έχων σχέση 
με μεταφορά νατρίου-χλωρίου) σχετίζεται στενά με τη 
διαβητική νεφροπάθεια.120  
 Ωστόσο, για τους γενετικούς παράγοντες στην προ-
διάθεση χρόνιων διαβητικών επιπλοκών υπάρχουν 
αρκετά δεδομένα· έτσι σε άλλες εργασίες βρέθηκε 
συσχέτιση υπέρτασης στην οικογένεια και διαβητικής 
νεφροπάθειας.119, 121

Mεταξύ των άλλων, αντικείμενο έρευνας αποτελεί το 
αν κάποιοι γονότυποι του μετατρέποντος ενζύμου της 
αγγειοτενσίνης (πολυμορφισμοί) παίζουν ρόλο στην 
προδιάθεση για νεφροπάθεια.122 Mία γονιδιακή θέση 
στην περιοχή 20cN κοντά στο γονίδιο του υποδοχέα 
της αγγειοτενσίνης 2 συσχετίστηκε με προδιάθεση 
για διαβητική νεφροπάθεια. 123 Επίσης δημοσιεύθηκε 
ότι υπάρχει θετική συσχέτιση της ύπαρξης οικογενει-
ακού ιστορικού ΣΔ τύπου 2 με τον κίνδυνο εμφάνισης 
διαβητικής νεφροπάθειας σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 
1. 124 Στη μελέτη αυτή, που αφορούσε 137 ασθενείς 
με ΣΔ τύπου 1, 25% των ασθενών με νεφροπάθεια 
είχαν γονείς με ΣΔ τύπου 2, σε σύγκριση με το 9% των 
ασθενών χωρίς νεφροπάθεια. Έχουν γίνει επίσης πα-

ρατηρήσεις της σπειραματικής μορφολογίας σε γονείς 
και αδέλφια με ΣΔ τύπου 1 που ανέπτυξαν διαβητική 
νεφροπάθεια. Διαπιστώθηκε παρόμοια μορφολογία 
στο πάχος της βασικής μεμβράνης και του μεσαγγείου, 
παρά τη διαφορετική ποιότητα ρύθμισης της γλυκαι-
μίας. 125 Γενικά, σήμερα πιστεύεται ότι γενετικοί παρά-
γοντες επιφέρουν είτε ευπάθεια είτε ανθεκτικότητα 
στις βλαπτικές επιδράσεις της υπεργλυκαιμίας και 
ενδεχομένως της υπέρτασης και ότι σε κάποιο βαθμό 
η βλάβη έχει σχέση με το γονίδιο που καθορίζει τη 
δραστηριότητα που θα έχει το σύστημα ρενίνης αγγει-
οτενσίνης. 125β

H δραστηριότητα της αντιμεταφοράς νατρίου- 
υδρογόνου

H δραστηριότητα της αντιμεταφοράς νατρίου-υδρο-
γόνου υποτέθηκε ότι μπορεί να παίζει ρόλο στην 
παθογένεια της ιδιοπαθούς υπέρτασης και της δια-
βητικής νεφροπάθειας. Eπειδή η απευθείας μέτρηση 
της δραστηριότητας της αντλίας αυτής είναι πολύ 
δύσκολη, οι ειδικοί που ασχολήθηκαν με τη σχετική 
έρευνα κατέληξαν στη χρησιμοποίηση μεθόδου ελέγ-
χου της ανταλλαγής νατρίου-λιθίου, δεδομένου ότι το 
λίθιο συμπεριφέρεται όπως το υδρογόνο. H επαναρ-
ρόφηση του νατρίου στα εγγύς νεφρικά σωληνάρια 
καθορίζεται από τη δραστικότητα αυτής της αντλίας. 
126 Aρχικά βρέθηκε συσχέτιση της δραστηριότητας της 
αντλίας, μετρούμενης στα ερυθρά αιμοσφαίρια, με 
την ιδιοπαθή υπέρταση. 127 Eπίσης, βρέθηκε ότι άτομα 
με οικογενειακό ιστορικό υπέρτασης έχουν αυξημένη 
δραστηριότητα της εν λόγω αντλίας. 128 Tο ότι άτομα 
ανήκοντα σε διαφορετικές εθνότητες έχουν διαφορε-
τική δραστηριότητα της αντλίας υποδηλώνει εμμέσως 
τον γενετικό καθορισμό της. 129 Δημοσιεύθηκαν παρα-
τηρήσεις σύμφωνα με τις οποίες οι ασθενείς που είναι 
προορισμένοι να εμφανίσουν διαβητική νεφροπάθεια 
έχουν εντονότερη δραστηριότητα της αντλίας αντιμε-
ταφοράς νατρίου-λιθίου.130-132 Πάντως άλλες μελέτες 
δεν επιβεβαίωσαν τα παραπάνω ευρήματα και το θέμα 
παραμένει ανοικτό.133, 135 Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε 
το 2006, δεν βρέθηκε συσχέτιση της αντιμεταφοράς 
νατρίου-λιθίου με την ύπαρξη λευκωματουρίας από 
διαβητική νεφροπάθεια.136 

Mικρολευκωματινουρία

Φυσιολογικά, ελάχιστες ποσότητες λευκωματίνης (αλ-
βουμίνης) απεκκρίνονται στα ούρα, που είναι μικρό-
τερες των 30 mg/24ωρο ή των 20 μg/min. Eπομένως, 
ποσά λευκωματίνης μεγαλύτερα από τα αναφερθέντα 
είναι παθολογικό φαινόμενο. Mε παλαιότερες μεθό-
δους προσδιορισμού λευκώματος μπορούσαν να 
μετρηθούν μόνο ποσά λευκώματος άνω των 250-300 
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mg/24ωρο. Mε τη χρησιμοποίηση ραδιοανοσολογι-
κών και άλλων σύγχρονων μεθόδων έγινε δυνατός ο 
προσδιορισμός πολύ μικρών ποσών λευκωματίνης 
στα ούρα και δημιουργήθηκε ο όρος της μικρολευκω-
ματινουρίας, που περιλαμβάνει αποβολή λευκωματί-
νης από 30-300 mg/24ωρο ή από 20-200 μg/min. Στα 
ούρα εκτός από τη λευκωματίνη υπάρχουν και άλλες 
πρωτεϊνικές ουσίες σε συνολική αναλογία μικρότερη 
από της λευκωματίνης. Όταν αποβάλλεται λευκωμα-
τίνη σε ποσότητα μεγαλύτερη από 300mg/24ωρο μι-
λούμε για μετρητή λευκωματουρία (αναφέρεται κακώς 
και ως μακρολευκωματινουρία). Προφανώς το όριο 
είναι αυθαίρετο και τεχνητό, ωστόσο είναι χρήσιμο, 
γιατί η ταχύτητα εξέλιξης της σπειραματοσκλήρυν-
σης, εφόσον η αποβολή λευκωματίνης έχει υπερβεί 
τα 300 mg/dl το 24ωρο, είναι πολύ ταχύτερη προς 
τελικού σταδίου χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Αυτό 
εξηγείται εν μέρει από την άποψη σύμφωνα με την 
οποία η διέλευση πρωτεΐνης από τα σπειράματα δρα 
βλαπτικά, προκαλώντας έναν φαύλο κύκλο στον οποίο 
επιδεινώνεται η σπειραματική βλάβη. 8, 137 H διέλευση 
της λευκωματίνης αυξάνεται όταν υπάρχει αυξημένη 
ενδοσπειραματική πίεση και όταν γίνεται διατροφή με 
πολλές πρωτεΐνες.7 ,138

Στα 500 mg πρωτεΐνης στα ούρα, τα 300 mg είναι 
λευκωματίνη. Σε φυσιολογικά άτομα η λευκωματίνη 
είναι το 11% της συνολικής πρωτεΐνης των ούρων, στα 
όρια της μικρολευκωματινουρίας η λευκωματίνη είναι 
το 22%, ενώ στην κλινικά σημαντική πρωτεϊνουρία 
η λευκωματίνη φτάνει το 50% ή περισσότερο. 139,140 
H ορθόσταση και η άσκηση αυξάνουν την αποβολή 
λευκωματίνης, γι’ αυτό πολλοί συνιστούν για την εκτί-
μηση μικρολευκωματινουρίας την ολονύκτια συλλογή 
ούρων.* 

H άσκηση αυξάνει την αποβολή λευκωματίνης πε-
ρισσότερο στα άτομα με πολύ πρώιμη μικρολευκωμα-
τινουρία, απ’ ό,τι στα άτομα με φυσιολογική αποβολή 
λευκωματίνης και μπορεί να αποτελέσει μέθοδο ακό-
μη πρωιμότερης διάγνωσης των ατόμων με αυξημένο 
κίνδυνο για διαβητική νεφροπάθεια. 141,142

παθογένεια της μικρολευκωματινουρίας. Tα νεφρι-
κά σπειράματα αποτελούν έναν φραγμό στην απώλεια 
πρωτεϊνών. O φραγμός αυτός μπορεί να θεωρηθεί σαν 
μία μεμβράνη που διαθέτει πόρους με διάμετρο 5,5 
nm και είναι αρνητικά φορτισμένη. Tην αρνητική φόρ-
τιση προσδίδουν ουσίες όπως η θειική ηπαράνη και 
διάφορες πρωτεογλυκάνες. Tο μέγεθος και η φόρτιση 
των μορίων, η υδροστατική πίεση και η ενδοκάψια 
πίεση καθορίζουν τη σπειραματική διήθηση.143 H λευ-
κωματίνη είναι αρνητικά φορτισμένο μόριο, μοριακού 
βάρους 69KD, γι’ αυτό απωθείται και δεν διέρχεται εύ-
κολα από τους πόρους (σχήμα 8.3.1.2). Στον μη ρυθμι-

ζόμενο διαβητικό ασθενή, με την πάροδο του χρόνου 
παρατηρείται μεταβολή στη βιοχημεία της βασικής 
μεμβράνης και κυρίως μείωση της θειικής ηπαράνης 
που επιφέρει απώλεια αρνητικών φορτίων. 143 H μετα-
βολή αυτή έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της απο-
βολής λευκωματίνης, που προοδευτικά αυξάνεται και 
σε μερικά χρόνια υπερβαίνει τα 300 mg/24ωρο, οπότε 
έχουμε έκδηλη πρωτεϊνουρία (αναφερόμενη και ως 
μακρολευκωματινουρία). Πιθανολογείται ότι μία αιτία 
της μειωμένης σύνθεσης πρωτεογλυκανών είναι η αυ-
ξημένη παραγωγή ελεύθερων ριζών οξυγόνου. 144,145 
Πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι η πλέον άφθονη πρωτε-
ογλυκάνη είναι η αγκρίνη, της οποίας η παρουσία στα 
ποδοκύτταρα έχει ιδιαίτερη σημασία.146 Η αυξημένη 
γλυκόζη βρέθηκε ότι ελαττώνει τη σύνθεση του πυ-
ρήνα της αγκρίνης, ενώ η Αng ΙΙ την ελαττώνει επίσης, 
αλλά επιπλέον μειώνει και την ύπαρξη θείου στις πλευ-
ρικές της αλυσίδες.147

Τελευταία ερευνάται ο ρόλος μιας ουσίας που απο-
κλήθηκε νεφρίνη. Έναι μια διαμεμβρανική πρωτεΐνη 
της Ig υπεροικογένειας που δρα ως υποδοχέας προ-
σκόλλησης και πρωτείνη μετάδοσης μηνύματος. Στα 
πειραματόζωα, όταν έχουν υπέρταση και ΣΔ παρατη-
ρείται μείωση της νεφρίνης στα σπειράματα. Η Αng 
ΙΙ φαίνεται ότι ελαττώνει την έκφραση της νεφρίνης, 
ενώ φάρμακα όπως οι αΜΕΑ και οι ανταγωνιστές του 
υποδοχέα ΑΤ1 της Αng ΙΙ αναστέλλουν την ελάττωση 
της νεφρίνης.148 Τα αυξημένα επίπεδα γλυκόζης προ-
καλούν γένεση Αng ΙΙ στα ποδοκύτταρα, γεγονός που 
είναι ένας ακόμη επιπλέον τοξικός μηχανισμός για 
την πρόκληση σπειραματοσκλήρυνσης.149 Έχει βρεθεί 
ότι η υπερβολική έκφραση Αng ΙΙ στα ποδοκύτταρα 
προκαλεί αλλοιώσεις τους και αποκόλλησή τους, με 

σχήμα 8.3.1.2 Μεμβράνη σπειραματικής διήθησης. οι 
λευκωματίνες κανονικά απωθούνται από τα αρνητικά φορτία 
που υπάρχουν.
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αποτέλεσμα διεύρυνση του θυριδωτού διαφράγματος 
και εξέλιξη της σπειραματοσκλήρυνσης.150 Όσο η κα-
τάσταση επιδεινώνεται, χάνεται η εκλεκτικότητα της 
πρωτεϊνουρίας, οπότε αποβάλλονται και μεγαλύτερα 
πρωτεϊνικά μόρια (IgG). Eπιπλέον, με τη μείωση της 
θειικής ηπαράνης παρατηρείται μείωση της αναστο-
λής υπερπλασίας των μεσαγγειακών κυττάρων και της 
παραγωγής μεσαγγειακής ουσίας που οδηγούν προ-
οδευτικά σε μεσαγγειακή σκλήρυνση.151 Στην υπερ-
γλυκαιμία παρατηρείται μία αναστολή της δραστικό-
τητας του ενζύμου γλυκοζαμινυλ-N-δεακετυλάση που 
αναστέλλει την παραγωγή μεσαγγειακής ουσίας, έτσι 
η τελευταία αθροίζεται.152 Eκτός από τις σπειραματι-
κές βλάβες, στην αποβολή λευκωματίνης μπορεί να 
συμβάλλουν και σωληναριακές βλάβες που έχουν ως 
συνέπεια τη μειωμένη επαναρρόφηση πρωτεϊνών.153,154 

ςημασία της μικρολευκωματινουρίας. H μικρολευ-
κωματινουρία θεωρείται πρώιμη εκδήλωση νεφροπά-
θειας, η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε κλινική νεφροπά-
θεια (μακρολευκωματουρία-υπέρταση) και τελικά σε 
XNA.155-157 Στις πρώτες μελέτες, 80% των ασθενών με 
ΣΔ τύπου 1 και μικρολευκωματινουρία ανέπτυξαν κλι-
νική πρωτεϊνουρία στη διάρκεια της παρακολούθησης 
λίγων ετών.155,156 Ωστόσο, τόσο στη μελέτη DCCT όσο 
και στην UK microalbuminuria collaborative study και 
σε μελέτες στη Δανία, τα ποσοστά κλινικής νεφροπά-
θειας ήταν περί τα 20% αντίστοιχα.118, 158,159,160 

Γίνεται πολλή συζήτηση για το αν η αρτηριακή υπέρ-
ταση προηγείται ή έπεται της μικρολευκωματινουρίας. 
Έτσι, βρίσκεται σε εργασίες ότι η μικρολευκωματινου-
ρία προηγείται της εμφάνισης αρτηριακής υπέρτασης 
(τουλάχιστον κατά ένα έτος).161,162  Ωστόσο, σε άλλη ερ-
γασία παρατηρήθηκε ότι μία αύξηση της αρτηριακής 
πίεσης, εντός των φυσιολογικών ορίων, παρατηρείται 
πριν από την εκδήλωση της μικρολευκωματινουρί-
ας.162 

Bεβαιωμένα σημεία ως προς τη μικρολευκωματινου-
ρία είναι τα παρακάτω: 

• H μικρολευκωματινουρία σε ινσουλινοθεραπευ-
όμενο διαβητικό δεν εμφανίζεται πριν από τα πρώτα 
πέντε χρόνια του διαγνωσμένου ΣΔ τύπου 1.163 

• H εξέλιξη της μικρολευκωματινουρίας σε μακρο-
λευκωματινουρία είναι βραδύτερη, αν η μικρολευ-
κωματινουρία εμφανιστεί όψιμα, ύστερα από πολλά 
χρόνια διαβήτη.164 

• H κακή ρύθμιση του διαβήτη είναι ισχυρός προ-
γνωστικός παράγοντας για την εμφάνιση μικρολευκω-
ματινουρίας.165,166,167 

• H ρύθμιση του διαβήτη μπορεί να υποστρέψει τη 
μικρολευκωματινουρία και η αποβολή λευκωματίνης 
να παύσει να υπερβαίνει τα 30 mg/24ωρο.168,169 

 Όταν υπάρχει μικρολευκωματινουρία, υπάρχει ήδη 
υψηλότερη αρτηριακή πίεση απ’ ό,τι πριν από την εμ-
φάνισή της. 170,171 

• Yπερτασικά άτομα ή άτομα με θετικό οικογενειακό 
ιστορικό υπέρτασης εμφανίζουν σε μεγαλύτερη συ-
χνότητα μικρολευκωματινουρία. 172 

• H εμφάνιση υπέρτασης δρα σε οποιαδήποτε φάση 
επιβαρυντικά στη νεφρική λειτουργία, ιδίως μετά την 
εκδήλωση μικρολευκωματινουρίας.165,173,174,175 

• H αντιμετώπιση της υπέρτασης με α MEA ελαττώνει 
τη μικρολευκωματινουρία.176 

• H καλή αντιυπερτασική αγωγή, όταν συνδυάζεται 
με καλή ρύθμιση του διαβήτη, έχει προστατευτική επί-
δραση στην εμφάνιση μικρολευκωματινουρίας.176 

• Στη μελέτη UKPDS δείχθηκε ότι η καλή αντιυπερ-
τασική αγωγή με καπτοπρίλη ή ατενολόλη είχε εξίσου 
καλή επίδραση στη νεφροπροστασία ασθενών με ΣΔ 
τύπου 2. 177,178 

• Tα ευνοϊκά αποτελέσματα της υποστροφής της 
μικρολευκωματινουρίας διαπιστώθηκαν και σε μεταα-
ναλύσεις που περιέλαβαν πολλές εργασίες. 179,180

• H μικρολευκωματινουρία θεωρείται τοπική εκδή-
λωση μίας γενικευμένης αγγειακής βλάβης.181 H δυ-
σλειτουργία του ενδοθηλίου υπάρχει από τα πρώιμα 
στάδια της μικρολευκωματινουρίας και ίσως προηγεί-
ται. Aυτή η δυσλειτουργία του ενδοθηλίου εξηγεί το 
γιατί η μικρολευκωματινουρία αποτελεί και προγνω-
στικό δείκτη θνητότητας από καρδιαγγειακά νοσήμα-
τα τόσο στους ασθενείς με ΣΔ τύπου 1 όσο και στους 
ασθενείς με ΣΔ τύπου 2. 182,183,184 

• H μικρολευκωματινουρία έχει την ίδια σημασία και 

Ï‡ÛÂÈ˜ Ô˘ ÂÚÈ¤Ï·‚·Ó ÔÏÏ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜.114,115

— H ÌÈÎÚÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›· ıÂˆÚÂ›Ù·È ÙÔÈÎ‹ ÂÎ‰‹-
ÏˆÛË Ì›·˜ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË˜ ·ÁÁÂÈ·Î‹˜ ‚Ï¿‚Ë˜.116 H ‰˘ÛÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÓ‰ÔıËÏ›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi Ù· ÚÒÈÌ· ÛÙ¿‰È·
ÙË˜ ÌÈÎÚÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›·˜ Î·È ›Ûˆ˜ ÚÔËÁÂ›Ù·È. A˘Ù‹ Ë
‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÓ‰ÔıËÏ›Ô˘ ÂÍËÁÂ› ÙÔ ÁÈ·Ù› Ë ÌÈÎÚÔ-
ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›· ·ÔÙÂÏÂ› Î·È ÚÔÁÓˆÛÙÈÎfi ‰Â›ÎÙË ıÓË-
ÙfiÙËÙ·˜ ·fi Î·Ú‰È·ÁÁÂÈ·Î¿ ÓÔÛ‹Ì·Ù· ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂ-
ÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1117,118 fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡-
Ô˘ 2.119

— H ÌÈÎÚÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÛËÌ·Û›·
Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 2, ·ÏÏ¿ ÛÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·-
ÙËÁÔÚ›· ·ÛıÂÓÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜
ÙË˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ‰È·Ù·Ú·¯‹˜.120

Φυσική εξέλιξη της νεφροπάθειας

∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜
Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ÚÒÈÌÂ˜ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÙË˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜ ÚÔ-
Û‚ÔÏ‹˜ Î·È ÙË Ê˘ÛÈÎ‹ ÂÍ¤ÏÈÍË ÙË˜ ÓfiÛÔ˘. ™ÙÔÓ ›Ó·Î·
8.9 Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜, fiˆ˜ ÙÈ˜ ·Ó·-
ÛÎfiËÛÂ ÚfiÛÊ·Ù· Ô Mogensen, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÂÈÚ¿ ÂÚÁ·-
ÛÈÒÓ ¿Óˆ ÛÙÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ.121,122 ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ
Ó· ÂÈÛËÌ·ÓıÔ‡Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜
Ê˘ÛÈÎ‹˜ ÂÍ¤ÏÈÍË˜ ÙË˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·˜:

1. ¶ÚÈÓ ·fi ÙË ıÂÚ·Â›· ÙÔ˘ ™¢ ÌÂ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË, Ë GFR
Â›Ó·È ·˘ÍËÌ¤ÓË Î·Ù¿ 20-40%, fiˆ˜ Â›ÛË˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂ-
ıÔ˜ ÙˆÓ ÓÂÊÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ÛÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ. H RPF Â›Ó·È ·˘-
ÍËÌ¤ÓË Â›ÛË˜, ·ÏÏ¿ fi¯È fiÛÔ Ë GFR. À¿Ú¯ÂÈ ÌÈÎÚÔÏÂ˘-
ÎˆÌ·ÙÔ˘Ú›· Ô˘ ˘ÔÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÌÂ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹-
ÙË.

2. ¢‡o ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ™¢ ·Ú¯›-
˙Ô˘Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÏËÙ¤˜, ÛÂ ÓÂÊÚÈÎ¤˜ ‚ÈÔ„›Â˜, ÔÈ
ÚÒÙÂ˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ˜ ÛÙÔ ¿¯Ô˜ ÙË˜ ‚·ÛÈÎ‹˜ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË˜
Î·È ÙÔ ÌÂÛ¿ÁÁÂÈÔ. ∏ GFR Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ·˘ÍËÌ¤ÓË Î·Ù¿
20-30%. ™˘¯Ó¿ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÓÈ¯ÓÂ˘ıÂ› ÌÈÎÚÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈ-

ÓÔ˘Ú›· ÌÂÙ¿ ·fi ÎfiˆÛË. ™ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·˘Ùfi, ÔÈ ‚Ï¿‚Â˜ ›-
Ûˆ˜ Â›Ó·È ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌÂ˜ ÌÂ ·˘ÛÙËÚ‹ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹-
ÙË.

3. ∆Ô ˘ÔÎÏÈÓÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ-
·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È 10-15 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ™¢.
∏ GFR Â›Ó·È ·ÎfiÌË ·˘ÍËÌ¤ÓË Î·Ù¿ 20-30%. H ÌÈÎÚÔÏÂ˘-
ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›· Â›Ó·È ÙÒÚ· ·ÓÙÈÏËÙ‹ Î·È ¯ˆÚ›˜ ¿ÛÎËÛË.
∞Ú¯›˙ÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˘¤ÚÙ·ÛË, Ë ÔÔ›·
Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ¤Î‰ËÏË ÌÂÙ¿ ·fi ÎfiˆÛË.

4. ∆Ô ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË˜ ÎÏÈÓÈÎ¿ ¤Î‰ËÏË˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·˜ ·Ú¯›-
˙ÂÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi 15 ¯ÚfiÓÈ· ‰È·‚‹ÙË Î·È ¤¯ÂÈ ÙÈ˜ ¯·Ú·ÎÙË-
ÚÈÛÙÈÎ¤˜ ·ıÔÏÔÁÔ·Ó·ÙÔÌÈÎ¤˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ˜ Ô˘ Ê·›ÓÔ-
ÓÙ·È ÌÂ ÙÔ ·Ïfi ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ. ∏ ·Ú¯ÈÎ¿ ‰È·ÏÂ›Ô˘Û·
ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÔ˘Ú›· ÌÔÓÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÚÔÔ‰Â˘ÙÈÎ¿ ·˘Í¿-
ÓÂÙ·È. H GFR ·Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÙˆÙÈÎ‹ ÙË˜ ÔÚÂ›·. √ Ì¤ÛÔ˜
Ú˘ıÌfi˜ ÙË˜ ÌÂ›ˆÛË˜ ÙË˜ GFR ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘
1ml/min/Î¿ıÂ Ì‹Ó·. √ Ú˘ıÌfi˜ ÙË˜ ÙÒÛË˜ ÙË˜ GFR Â›Ó·È
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ·fi ·ÛıÂÓ‹ ÛÂ ·ÛıÂÓ‹ Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÁÚ·Ì-
ÌÈÎ‹ ÙÒÛË. ¶·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·‡ÍËÛË ÙË˜ ·ÚÙËÚÈ·Î‹˜ ›Â-
ÛË˜. ∏ ·ÚÙËÚÈ·Î‹ ˘¤ÚÙ·ÛË ÙË˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ-
·˜ ¤¯ÂÈ ˘ÂÚÔÁÎ·ÈÌÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÌÂ ¯·ÌËÏ¤˜ ÙÈÌ¤˜ ‰Ú·-
ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÚÂÓ›ÓË˜ ÛÙÔ Ï¿ÛÌ·. ∏ ÚÔÔ‰Â˘ÙÈÎ‹ ÙÒÛË
ÙË˜ GFR ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÂÙ·È ÌÂ Î·Ï‹ ·ÓÙÈ¸ÂÚÙ·-
ÛÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙË˜ ·ÚÙËÚÈ·Î‹˜
›ÂÛË˜ Î¿Ùˆ ·fi 140/85 mmHg.114,122

ªÂÙ¿ ·fi 5-10 ¯ÚfiÓÈ· ÎÏÈÓÈÎ¿ ¤Î‰ËÏË˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ-
·˜, Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ¯ÚfiÓÈ·˜ ÓÂ-
ÊÚÈÎ‹˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ıÂÚ·Â›· ˘ÔÎ·Ù¿-
ÛÙ·ÛË˜ ÙË˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹ ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË. ™ÙÔ˘˜
‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜, Ë ¤Ó·ÚÍË ıÂÚ·Â›·˜ ˘ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ Ú¤ÂÈ
Ó· ·Ú¯›˙ÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi fi,ÙÈ ÛÂ ¿ÏÏÔ˘˜ ÓÂÊÚÔ·ıÂ›˜.
°ÂÓÈÎ¿, ·Ú·‰ÂÎÙfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ¤Ó·ÚÍË Ù¤ÙÔÈ·˜ ıÂÚ·Â›-
·˜ ıÂˆÚÂ›Ù·È ÙÈÌ‹ ÎÚÂ·ÙÈÓ›ÓË˜ ¿Óˆ ·fi 6-7 mg/dl.

ŒÓ· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÙË˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·˜

238 Χρόνιες διαβητικές επιπλοκές

Έλεγχος για µικρολευκωµατινουρία Mετά την επίτευξη Tύπος 1: ετησίως µετά την 1η 5ετία 
(3 µήνες από τη διάγνωση) γλυκαιµικού ελέγχου Tύπος 2: ετησίως

Kάθαρση κρεατινίνης Kάθε 2 χρόνια έως<100 ml/min
Έπειτα κάθε χρόνο

Mέτρηση λευκώµατος ούρων 24ωρου Tύπος 1: ετησίως µετά τα πρώτα 5 χρό-
νια

πίνακας 8.10  Έλεγχος της νεφρικής λειτουργίας σε διαβητικούς ασθενείς.

Aρχικά Αργότερα

I κφ ή � � + - κφ -

II <30 � + + κφ - 2-5

III 30-300 � ή κφ + ++ κφ ή � � >5

IV >300 100 70 + +++ � � >10-15

V >300 70 10 ++++ � � >20

Oυραιµία ποικίλλει <10 - ++++ � � >24

πίνακας 8.9  Κλινικά και χαρακτηριστικά σταδίων φυσικής εξέλιξης διαβητικής νεφροπάθειας.

Στάδιο AER mg24h GFR ML/MIN Yπερτροφία Iστολογικές Aρτηριακή Θνητότητα Eµφάνι-
ση

�
�

Ï‡ÛÂÈ˜ Ô˘ ÂÚÈ¤Ï·‚·Ó ÔÏÏ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜.114,115

— H ÌÈÎÚÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›· ıÂˆÚÂ›Ù·È ÙÔÈÎ‹ ÂÎ‰‹-
ÏˆÛË Ì›·˜ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË˜ ·ÁÁÂÈ·Î‹˜ ‚Ï¿‚Ë˜.116 H ‰˘ÛÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÓ‰ÔıËÏ›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi Ù· ÚÒÈÌ· ÛÙ¿‰È·
ÙË˜ ÌÈÎÚÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›·˜ Î·È ›Ûˆ˜ ÚÔËÁÂ›Ù·È. A˘Ù‹ Ë
‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÓ‰ÔıËÏ›Ô˘ ÂÍËÁÂ› ÙÔ ÁÈ·Ù› Ë ÌÈÎÚÔ-
ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›· ·ÔÙÂÏÂ› Î·È ÚÔÁÓˆÛÙÈÎfi ‰Â›ÎÙË ıÓË-
ÙfiÙËÙ·˜ ·fi Î·Ú‰È·ÁÁÂÈ·Î¿ ÓÔÛ‹Ì·Ù· ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂ-
ÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1117,118 fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡-
Ô˘ 2.119

— H ÌÈÎÚÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÛËÌ·Û›·
Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 2, ·ÏÏ¿ ÛÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·-
ÙËÁÔÚ›· ·ÛıÂÓÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜
ÙË˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ‰È·Ù·Ú·¯‹˜.120
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∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜
Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ÚÒÈÌÂ˜ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÙË˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜ ÚÔ-
Û‚ÔÏ‹˜ Î·È ÙË Ê˘ÛÈÎ‹ ÂÍ¤ÏÈÍË ÙË˜ ÓfiÛÔ˘. ™ÙÔÓ ›Ó·Î·
8.9 Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜, fiˆ˜ ÙÈ˜ ·Ó·-
ÛÎfiËÛÂ ÚfiÛÊ·Ù· Ô Mogensen, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÂÈÚ¿ ÂÚÁ·-
ÛÈÒÓ ¿Óˆ ÛÙÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ.121,122 ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ
Ó· ÂÈÛËÌ·ÓıÔ‡Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜
Ê˘ÛÈÎ‹˜ ÂÍ¤ÏÈÍË˜ ÙË˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·˜:

1. ¶ÚÈÓ ·fi ÙË ıÂÚ·Â›· ÙÔ˘ ™¢ ÌÂ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË, Ë GFR
Â›Ó·È ·˘ÍËÌ¤ÓË Î·Ù¿ 20-40%, fiˆ˜ Â›ÛË˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂ-
ıÔ˜ ÙˆÓ ÓÂÊÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ÛÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ. H RPF Â›Ó·È ·˘-
ÍËÌ¤ÓË Â›ÛË˜, ·ÏÏ¿ fi¯È fiÛÔ Ë GFR. À¿Ú¯ÂÈ ÌÈÎÚÔÏÂ˘-
ÎˆÌ·ÙÔ˘Ú›· Ô˘ ˘ÔÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÌÂ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹-
ÙË.

2. ¢‡o ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ™¢ ·Ú¯›-
˙Ô˘Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÏËÙ¤˜, ÛÂ ÓÂÊÚÈÎ¤˜ ‚ÈÔ„›Â˜, ÔÈ
ÚÒÙÂ˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ˜ ÛÙÔ ¿¯Ô˜ ÙË˜ ‚·ÛÈÎ‹˜ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË˜
Î·È ÙÔ ÌÂÛ¿ÁÁÂÈÔ. ∏ GFR Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ·˘ÍËÌ¤ÓË Î·Ù¿
20-30%. ™˘¯Ó¿ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÓÈ¯ÓÂ˘ıÂ› ÌÈÎÚÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈ-

ÓÔ˘Ú›· ÌÂÙ¿ ·fi ÎfiˆÛË. ™ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·˘Ùfi, ÔÈ ‚Ï¿‚Â˜ ›-
Ûˆ˜ Â›Ó·È ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌÂ˜ ÌÂ ·˘ÛÙËÚ‹ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹-
ÙË.

3. ∆Ô ˘ÔÎÏÈÓÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ-
·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È 10-15 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ™¢.
∏ GFR Â›Ó·È ·ÎfiÌË ·˘ÍËÌ¤ÓË Î·Ù¿ 20-30%. H ÌÈÎÚÔÏÂ˘-
ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›· Â›Ó·È ÙÒÚ· ·ÓÙÈÏËÙ‹ Î·È ¯ˆÚ›˜ ¿ÛÎËÛË.
∞Ú¯›˙ÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˘¤ÚÙ·ÛË, Ë ÔÔ›·
Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ¤Î‰ËÏË ÌÂÙ¿ ·fi ÎfiˆÛË.

4. ∆Ô ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË˜ ÎÏÈÓÈÎ¿ ¤Î‰ËÏË˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·˜ ·Ú¯›-
˙ÂÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi 15 ¯ÚfiÓÈ· ‰È·‚‹ÙË Î·È ¤¯ÂÈ ÙÈ˜ ¯·Ú·ÎÙË-
ÚÈÛÙÈÎ¤˜ ·ıÔÏÔÁÔ·Ó·ÙÔÌÈÎ¤˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ˜ Ô˘ Ê·›ÓÔ-
ÓÙ·È ÌÂ ÙÔ ·Ïfi ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ. ∏ ·Ú¯ÈÎ¿ ‰È·ÏÂ›Ô˘Û·
ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÔ˘Ú›· ÌÔÓÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÚÔÔ‰Â˘ÙÈÎ¿ ·˘Í¿-
ÓÂÙ·È. H GFR ·Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÙˆÙÈÎ‹ ÙË˜ ÔÚÂ›·. √ Ì¤ÛÔ˜
Ú˘ıÌfi˜ ÙË˜ ÌÂ›ˆÛË˜ ÙË˜ GFR ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘
1ml/min/Î¿ıÂ Ì‹Ó·. √ Ú˘ıÌfi˜ ÙË˜ ÙÒÛË˜ ÙË˜ GFR Â›Ó·È
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ·fi ·ÛıÂÓ‹ ÛÂ ·ÛıÂÓ‹ Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÁÚ·Ì-
ÌÈÎ‹ ÙÒÛË. ¶·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·‡ÍËÛË ÙË˜ ·ÚÙËÚÈ·Î‹˜ ›Â-
ÛË˜. ∏ ·ÚÙËÚÈ·Î‹ ˘¤ÚÙ·ÛË ÙË˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ-
·˜ ¤¯ÂÈ ˘ÂÚÔÁÎ·ÈÌÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÌÂ ¯·ÌËÏ¤˜ ÙÈÌ¤˜ ‰Ú·-
ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÚÂÓ›ÓË˜ ÛÙÔ Ï¿ÛÌ·. ∏ ÚÔÔ‰Â˘ÙÈÎ‹ ÙÒÛË
ÙË˜ GFR ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÂÙ·È ÌÂ Î·Ï‹ ·ÓÙÈ¸ÂÚÙ·-
ÛÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙË˜ ·ÚÙËÚÈ·Î‹˜
›ÂÛË˜ Î¿Ùˆ ·fi 140/85 mmHg.114,122

ªÂÙ¿ ·fi 5-10 ¯ÚfiÓÈ· ÎÏÈÓÈÎ¿ ¤Î‰ËÏË˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ-
·˜, Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ¯ÚfiÓÈ·˜ ÓÂ-
ÊÚÈÎ‹˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ıÂÚ·Â›· ˘ÔÎ·Ù¿-
ÛÙ·ÛË˜ ÙË˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹ ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË. ™ÙÔ˘˜
‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜, Ë ¤Ó·ÚÍË ıÂÚ·Â›·˜ ˘ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ Ú¤ÂÈ
Ó· ·Ú¯›˙ÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi fi,ÙÈ ÛÂ ¿ÏÏÔ˘˜ ÓÂÊÚÔ·ıÂ›˜.
°ÂÓÈÎ¿, ·Ú·‰ÂÎÙfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ¤Ó·ÚÍË Ù¤ÙÔÈ·˜ ıÂÚ·Â›-
·˜ ıÂˆÚÂ›Ù·È ÙÈÌ‹ ÎÚÂ·ÙÈÓ›ÓË˜ ¿Óˆ ·fi 6-7 mg/dl.

ŒÓ· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÙË˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·˜

238 Χρόνιες διαβητικές επιπλοκές

Έλεγχος για µικρολευκωµατινουρία Mετά την επίτευξη Tύπος 1: ετησίως µετά την 1η 5ετία 
(3 µήνες από τη διάγνωση) γλυκαιµικού ελέγχου Tύπος 2: ετησίως

Kάθαρση κρεατινίνης Kάθε 2 χρόνια έως<100 ml/min
Έπειτα κάθε χρόνο

Mέτρηση λευκώµατος ούρων 24ωρου Tύπος 1: ετησίως µετά τα πρώτα 5 χρό-
νια

πίνακας 8.10  Έλεγχος της νεφρικής λειτουργίας σε διαβητικούς ασθενείς.

Aρχικά Αργότερα

I κφ ή � � + - κφ -

II <30 � + + κφ - 2-5

III 30-300 � ή κφ + ++ κφ ή � � >5

IV >300 100 70 + +++ � � >10-15

V >300 70 10 ++++ � � >20

Oυραιµία ποικίλλει <10 - ++++ � � >24

πίνακας 8.9  Κλινικά και χαρακτηριστικά σταδίων φυσικής εξέλιξης διαβητικής νεφροπάθειας.

Στάδιο AER mg24h GFR ML/MIN Yπερτροφία Iστολογικές Aρτηριακή Θνητότητα Eµφάνι-
ση

�
�

πίνακας 8.3.1.3 Στάδια εξέλιξης διαβητικής σπειραματοσκλήρυνσης κατά Mogensen.

Ï‡ÛÂÈ˜ Ô˘ ÂÚÈ¤Ï·‚·Ó ÔÏÏ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜.114,115

— H ÌÈÎÚÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›· ıÂˆÚÂ›Ù·È ÙÔÈÎ‹ ÂÎ‰‹-
ÏˆÛË Ì›·˜ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË˜ ·ÁÁÂÈ·Î‹˜ ‚Ï¿‚Ë˜.116 H ‰˘ÛÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÓ‰ÔıËÏ›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi Ù· ÚÒÈÌ· ÛÙ¿‰È·
ÙË˜ ÌÈÎÚÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›·˜ Î·È ›Ûˆ˜ ÚÔËÁÂ›Ù·È. A˘Ù‹ Ë
‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÓ‰ÔıËÏ›Ô˘ ÂÍËÁÂ› ÙÔ ÁÈ·Ù› Ë ÌÈÎÚÔ-
ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›· ·ÔÙÂÏÂ› Î·È ÚÔÁÓˆÛÙÈÎfi ‰Â›ÎÙË ıÓË-
ÙfiÙËÙ·˜ ·fi Î·Ú‰È·ÁÁÂÈ·Î¿ ÓÔÛ‹Ì·Ù· ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂ-
ÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1117,118 fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡-
Ô˘ 2.119

— H ÌÈÎÚÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÛËÌ·Û›·
Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 2, ·ÏÏ¿ ÛÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·-
ÙËÁÔÚ›· ·ÛıÂÓÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜
ÙË˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ‰È·Ù·Ú·¯‹˜.120
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∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜
Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ÚÒÈÌÂ˜ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÙË˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜ ÚÔ-
Û‚ÔÏ‹˜ Î·È ÙË Ê˘ÛÈÎ‹ ÂÍ¤ÏÈÍË ÙË˜ ÓfiÛÔ˘. ™ÙÔÓ ›Ó·Î·
8.9 Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜, fiˆ˜ ÙÈ˜ ·Ó·-
ÛÎfiËÛÂ ÚfiÛÊ·Ù· Ô Mogensen, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÂÈÚ¿ ÂÚÁ·-
ÛÈÒÓ ¿Óˆ ÛÙÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ.121,122 ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ
Ó· ÂÈÛËÌ·ÓıÔ‡Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜
Ê˘ÛÈÎ‹˜ ÂÍ¤ÏÈÍË˜ ÙË˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·˜:

1. ¶ÚÈÓ ·fi ÙË ıÂÚ·Â›· ÙÔ˘ ™¢ ÌÂ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË, Ë GFR
Â›Ó·È ·˘ÍËÌ¤ÓË Î·Ù¿ 20-40%, fiˆ˜ Â›ÛË˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂ-
ıÔ˜ ÙˆÓ ÓÂÊÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ÛÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ. H RPF Â›Ó·È ·˘-
ÍËÌ¤ÓË Â›ÛË˜, ·ÏÏ¿ fi¯È fiÛÔ Ë GFR. À¿Ú¯ÂÈ ÌÈÎÚÔÏÂ˘-
ÎˆÌ·ÙÔ˘Ú›· Ô˘ ˘ÔÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÌÂ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹-
ÙË.

2. ¢‡o ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ™¢ ·Ú¯›-
˙Ô˘Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÏËÙ¤˜, ÛÂ ÓÂÊÚÈÎ¤˜ ‚ÈÔ„›Â˜, ÔÈ
ÚÒÙÂ˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ˜ ÛÙÔ ¿¯Ô˜ ÙË˜ ‚·ÛÈÎ‹˜ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË˜
Î·È ÙÔ ÌÂÛ¿ÁÁÂÈÔ. ∏ GFR Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ·˘ÍËÌ¤ÓË Î·Ù¿
20-30%. ™˘¯Ó¿ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÓÈ¯ÓÂ˘ıÂ› ÌÈÎÚÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈ-

ÓÔ˘Ú›· ÌÂÙ¿ ·fi ÎfiˆÛË. ™ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·˘Ùfi, ÔÈ ‚Ï¿‚Â˜ ›-
Ûˆ˜ Â›Ó·È ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌÂ˜ ÌÂ ·˘ÛÙËÚ‹ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹-
ÙË.

3. ∆Ô ˘ÔÎÏÈÓÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ-
·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È 10-15 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ™¢.
∏ GFR Â›Ó·È ·ÎfiÌË ·˘ÍËÌ¤ÓË Î·Ù¿ 20-30%. H ÌÈÎÚÔÏÂ˘-
ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›· Â›Ó·È ÙÒÚ· ·ÓÙÈÏËÙ‹ Î·È ¯ˆÚ›˜ ¿ÛÎËÛË.
∞Ú¯›˙ÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˘¤ÚÙ·ÛË, Ë ÔÔ›·
Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ¤Î‰ËÏË ÌÂÙ¿ ·fi ÎfiˆÛË.

4. ∆Ô ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË˜ ÎÏÈÓÈÎ¿ ¤Î‰ËÏË˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·˜ ·Ú¯›-
˙ÂÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi 15 ¯ÚfiÓÈ· ‰È·‚‹ÙË Î·È ¤¯ÂÈ ÙÈ˜ ¯·Ú·ÎÙË-
ÚÈÛÙÈÎ¤˜ ·ıÔÏÔÁÔ·Ó·ÙÔÌÈÎ¤˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ˜ Ô˘ Ê·›ÓÔ-
ÓÙ·È ÌÂ ÙÔ ·Ïfi ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ. ∏ ·Ú¯ÈÎ¿ ‰È·ÏÂ›Ô˘Û·
ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÔ˘Ú›· ÌÔÓÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÚÔÔ‰Â˘ÙÈÎ¿ ·˘Í¿-
ÓÂÙ·È. H GFR ·Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÙˆÙÈÎ‹ ÙË˜ ÔÚÂ›·. √ Ì¤ÛÔ˜
Ú˘ıÌfi˜ ÙË˜ ÌÂ›ˆÛË˜ ÙË˜ GFR ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘
1ml/min/Î¿ıÂ Ì‹Ó·. √ Ú˘ıÌfi˜ ÙË˜ ÙÒÛË˜ ÙË˜ GFR Â›Ó·È
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ·fi ·ÛıÂÓ‹ ÛÂ ·ÛıÂÓ‹ Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÁÚ·Ì-
ÌÈÎ‹ ÙÒÛË. ¶·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·‡ÍËÛË ÙË˜ ·ÚÙËÚÈ·Î‹˜ ›Â-
ÛË˜. ∏ ·ÚÙËÚÈ·Î‹ ˘¤ÚÙ·ÛË ÙË˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ-
·˜ ¤¯ÂÈ ˘ÂÚÔÁÎ·ÈÌÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÌÂ ¯·ÌËÏ¤˜ ÙÈÌ¤˜ ‰Ú·-
ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÚÂÓ›ÓË˜ ÛÙÔ Ï¿ÛÌ·. ∏ ÚÔÔ‰Â˘ÙÈÎ‹ ÙÒÛË
ÙË˜ GFR ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÂÙ·È ÌÂ Î·Ï‹ ·ÓÙÈ¸ÂÚÙ·-
ÛÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙË˜ ·ÚÙËÚÈ·Î‹˜
›ÂÛË˜ Î¿Ùˆ ·fi 140/85 mmHg.114,122

ªÂÙ¿ ·fi 5-10 ¯ÚfiÓÈ· ÎÏÈÓÈÎ¿ ¤Î‰ËÏË˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ-
·˜, Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ¯ÚfiÓÈ·˜ ÓÂ-
ÊÚÈÎ‹˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ıÂÚ·Â›· ˘ÔÎ·Ù¿-
ÛÙ·ÛË˜ ÙË˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹ ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË. ™ÙÔ˘˜
‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜, Ë ¤Ó·ÚÍË ıÂÚ·Â›·˜ ˘ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ Ú¤ÂÈ
Ó· ·Ú¯›˙ÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi fi,ÙÈ ÛÂ ¿ÏÏÔ˘˜ ÓÂÊÚÔ·ıÂ›˜.
°ÂÓÈÎ¿, ·Ú·‰ÂÎÙfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ¤Ó·ÚÍË Ù¤ÙÔÈ·˜ ıÂÚ·Â›-
·˜ ıÂˆÚÂ›Ù·È ÙÈÌ‹ ÎÚÂ·ÙÈÓ›ÓË˜ ¿Óˆ ·fi 6-7 mg/dl.

ŒÓ· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÙË˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·˜

238 Χρόνιες διαβητικές επιπλοκές

Έλεγχος για µικρολευκωµατινουρία Mετά την επίτευξη Tύπος 1: ετησίως µετά την 1η 5ετία 
(3 µήνες από τη διάγνωση) γλυκαιµικού ελέγχου Tύπος 2: ετησίως

Kάθαρση κρεατινίνης Kάθε 2 χρόνια έως<100 ml/min
Έπειτα κάθε χρόνο

Mέτρηση λευκώµατος ούρων 24ωρου Tύπος 1: ετησίως µετά τα πρώτα 5 χρό-
νια

πίνακας 8.10  Έλεγχος της νεφρικής λειτουργίας σε διαβητικούς ασθενείς.

Aρχικά Αργότερα

I κφ ή � � + - κφ -

II <30 � + + κφ - 2-5

III 30-300 � ή κφ + ++ κφ ή � � >5

IV >300 100 70 + +++ � � >10-15

V >300 70 10 ++++ � � >20

Oυραιµία ποικίλλει <10 - ++++ � � >24

πίνακας 8.9  Κλινικά και χαρακτηριστικά σταδίων φυσικής εξέλιξης διαβητικής νεφροπάθειας.

Στάδιο AER mg24h GFR ML/MIN Yπερτροφία Iστολογικές Aρτηριακή Θνητότητα Eµφάνι-
ση

�
�

ml/min

Ï‡ÛÂÈ˜ Ô˘ ÂÚÈ¤Ï·‚·Ó ÔÏÏ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜.114,115

— H ÌÈÎÚÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›· ıÂˆÚÂ›Ù·È ÙÔÈÎ‹ ÂÎ‰‹-
ÏˆÛË Ì›·˜ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË˜ ·ÁÁÂÈ·Î‹˜ ‚Ï¿‚Ë˜.116 H ‰˘ÛÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÓ‰ÔıËÏ›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi Ù· ÚÒÈÌ· ÛÙ¿‰È·
ÙË˜ ÌÈÎÚÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›·˜ Î·È ›Ûˆ˜ ÚÔËÁÂ›Ù·È. A˘Ù‹ Ë
‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÓ‰ÔıËÏ›Ô˘ ÂÍËÁÂ› ÙÔ ÁÈ·Ù› Ë ÌÈÎÚÔ-
ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›· ·ÔÙÂÏÂ› Î·È ÚÔÁÓˆÛÙÈÎfi ‰Â›ÎÙË ıÓË-
ÙfiÙËÙ·˜ ·fi Î·Ú‰È·ÁÁÂÈ·Î¿ ÓÔÛ‹Ì·Ù· ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂ-
ÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1117,118 fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡-
Ô˘ 2.119

— H ÌÈÎÚÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÛËÌ·Û›·
Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 2, ·ÏÏ¿ ÛÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·-
ÙËÁÔÚ›· ·ÛıÂÓÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜
ÙË˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ‰È·Ù·Ú·¯‹˜.120

Φυσική εξέλιξη της νεφροπάθειας

∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜
Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ÚÒÈÌÂ˜ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÙË˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜ ÚÔ-
Û‚ÔÏ‹˜ Î·È ÙË Ê˘ÛÈÎ‹ ÂÍ¤ÏÈÍË ÙË˜ ÓfiÛÔ˘. ™ÙÔÓ ›Ó·Î·
8.9 Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜, fiˆ˜ ÙÈ˜ ·Ó·-
ÛÎfiËÛÂ ÚfiÛÊ·Ù· Ô Mogensen, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÂÈÚ¿ ÂÚÁ·-
ÛÈÒÓ ¿Óˆ ÛÙÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ.121,122 ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ
Ó· ÂÈÛËÌ·ÓıÔ‡Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜
Ê˘ÛÈÎ‹˜ ÂÍ¤ÏÈÍË˜ ÙË˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·˜:

1. ¶ÚÈÓ ·fi ÙË ıÂÚ·Â›· ÙÔ˘ ™¢ ÌÂ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË, Ë GFR
Â›Ó·È ·˘ÍËÌ¤ÓË Î·Ù¿ 20-40%, fiˆ˜ Â›ÛË˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂ-
ıÔ˜ ÙˆÓ ÓÂÊÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ÛÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ. H RPF Â›Ó·È ·˘-
ÍËÌ¤ÓË Â›ÛË˜, ·ÏÏ¿ fi¯È fiÛÔ Ë GFR. À¿Ú¯ÂÈ ÌÈÎÚÔÏÂ˘-
ÎˆÌ·ÙÔ˘Ú›· Ô˘ ˘ÔÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÌÂ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹-
ÙË.

2. ¢‡o ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ™¢ ·Ú¯›-
˙Ô˘Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÏËÙ¤˜, ÛÂ ÓÂÊÚÈÎ¤˜ ‚ÈÔ„›Â˜, ÔÈ
ÚÒÙÂ˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ˜ ÛÙÔ ¿¯Ô˜ ÙË˜ ‚·ÛÈÎ‹˜ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË˜
Î·È ÙÔ ÌÂÛ¿ÁÁÂÈÔ. ∏ GFR Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ·˘ÍËÌ¤ÓË Î·Ù¿
20-30%. ™˘¯Ó¿ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÓÈ¯ÓÂ˘ıÂ› ÌÈÎÚÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈ-

ÓÔ˘Ú›· ÌÂÙ¿ ·fi ÎfiˆÛË. ™ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·˘Ùfi, ÔÈ ‚Ï¿‚Â˜ ›-
Ûˆ˜ Â›Ó·È ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌÂ˜ ÌÂ ·˘ÛÙËÚ‹ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹-
ÙË.

3. ∆Ô ˘ÔÎÏÈÓÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ-
·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È 10-15 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ™¢.
∏ GFR Â›Ó·È ·ÎfiÌË ·˘ÍËÌ¤ÓË Î·Ù¿ 20-30%. H ÌÈÎÚÔÏÂ˘-
ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›· Â›Ó·È ÙÒÚ· ·ÓÙÈÏËÙ‹ Î·È ¯ˆÚ›˜ ¿ÛÎËÛË.
∞Ú¯›˙ÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˘¤ÚÙ·ÛË, Ë ÔÔ›·
Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ¤Î‰ËÏË ÌÂÙ¿ ·fi ÎfiˆÛË.

4. ∆Ô ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË˜ ÎÏÈÓÈÎ¿ ¤Î‰ËÏË˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·˜ ·Ú¯›-
˙ÂÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi 15 ¯ÚfiÓÈ· ‰È·‚‹ÙË Î·È ¤¯ÂÈ ÙÈ˜ ¯·Ú·ÎÙË-
ÚÈÛÙÈÎ¤˜ ·ıÔÏÔÁÔ·Ó·ÙÔÌÈÎ¤˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ˜ Ô˘ Ê·›ÓÔ-
ÓÙ·È ÌÂ ÙÔ ·Ïfi ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ. ∏ ·Ú¯ÈÎ¿ ‰È·ÏÂ›Ô˘Û·
ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÔ˘Ú›· ÌÔÓÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÚÔÔ‰Â˘ÙÈÎ¿ ·˘Í¿-
ÓÂÙ·È. H GFR ·Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÙˆÙÈÎ‹ ÙË˜ ÔÚÂ›·. √ Ì¤ÛÔ˜
Ú˘ıÌfi˜ ÙË˜ ÌÂ›ˆÛË˜ ÙË˜ GFR ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘
1ml/min/Î¿ıÂ Ì‹Ó·. √ Ú˘ıÌfi˜ ÙË˜ ÙÒÛË˜ ÙË˜ GFR Â›Ó·È
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ·fi ·ÛıÂÓ‹ ÛÂ ·ÛıÂÓ‹ Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÁÚ·Ì-
ÌÈÎ‹ ÙÒÛË. ¶·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·‡ÍËÛË ÙË˜ ·ÚÙËÚÈ·Î‹˜ ›Â-
ÛË˜. ∏ ·ÚÙËÚÈ·Î‹ ˘¤ÚÙ·ÛË ÙË˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ-
·˜ ¤¯ÂÈ ˘ÂÚÔÁÎ·ÈÌÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÌÂ ¯·ÌËÏ¤˜ ÙÈÌ¤˜ ‰Ú·-
ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÚÂÓ›ÓË˜ ÛÙÔ Ï¿ÛÌ·. ∏ ÚÔÔ‰Â˘ÙÈÎ‹ ÙÒÛË
ÙË˜ GFR ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÂÙ·È ÌÂ Î·Ï‹ ·ÓÙÈ¸ÂÚÙ·-
ÛÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙË˜ ·ÚÙËÚÈ·Î‹˜
›ÂÛË˜ Î¿Ùˆ ·fi 140/85 mmHg.114,122

ªÂÙ¿ ·fi 5-10 ¯ÚfiÓÈ· ÎÏÈÓÈÎ¿ ¤Î‰ËÏË˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ-
·˜, Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ¯ÚfiÓÈ·˜ ÓÂ-
ÊÚÈÎ‹˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ıÂÚ·Â›· ˘ÔÎ·Ù¿-
ÛÙ·ÛË˜ ÙË˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹ ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË. ™ÙÔ˘˜
‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜, Ë ¤Ó·ÚÍË ıÂÚ·Â›·˜ ˘ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ Ú¤ÂÈ
Ó· ·Ú¯›˙ÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi fi,ÙÈ ÛÂ ¿ÏÏÔ˘˜ ÓÂÊÚÔ·ıÂ›˜.
°ÂÓÈÎ¿, ·Ú·‰ÂÎÙfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ¤Ó·ÚÍË Ù¤ÙÔÈ·˜ ıÂÚ·Â›-
·˜ ıÂˆÚÂ›Ù·È ÙÈÌ‹ ÎÚÂ·ÙÈÓ›ÓË˜ ¿Óˆ ·fi 6-7 mg/dl.

ŒÓ· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÙË˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·˜

238 Χρόνιες διαβητικές επιπλοκές

Έλεγχος για µικρολευκωµατινουρία Mετά την επίτευξη Tύπος 1: ετησίως µετά την 1η 5ετία 
(3 µήνες από τη διάγνωση) γλυκαιµικού ελέγχου Tύπος 2: ετησίως

Kάθαρση κρεατινίνης Kάθε 2 χρόνια έως<100 ml/min
Έπειτα κάθε χρόνο

Mέτρηση λευκώµατος ούρων 24ωρου Tύπος 1: ετησίως µετά τα πρώτα 5 χρό-
νια

πίνακας 8.10  Έλεγχος της νεφρικής λειτουργίας σε διαβητικούς ασθενείς.

Aρχικά Αργότερα

I κφ ή � � + - κφ -

II <30 � + + κφ - 2-5

III 30-300 � ή κφ + ++ κφ ή � � >5

IV >300 100 70 + +++ � � >10-15

V >300 70 10 ++++ � � >20

Oυραιµία ποικίλλει <10 - ++++ � � >24

πίνακας 8.9  Κλινικά και χαρακτηριστικά σταδίων φυσικής εξέλιξης διαβητικής νεφροπάθειας.

Στάδιο AER mg24h GFR ML/MIN Yπερτροφία Iστολογικές Aρτηριακή Θνητότητα Eµφάνι-
ση

�
�

πίεση

Ï‡ÛÂÈ˜ Ô˘ ÂÚÈ¤Ï·‚·Ó ÔÏÏ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜.114,115

— H ÌÈÎÚÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›· ıÂˆÚÂ›Ù·È ÙÔÈÎ‹ ÂÎ‰‹-
ÏˆÛË Ì›·˜ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË˜ ·ÁÁÂÈ·Î‹˜ ‚Ï¿‚Ë˜.116 H ‰˘ÛÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÓ‰ÔıËÏ›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi Ù· ÚÒÈÌ· ÛÙ¿‰È·
ÙË˜ ÌÈÎÚÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›·˜ Î·È ›Ûˆ˜ ÚÔËÁÂ›Ù·È. A˘Ù‹ Ë
‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÓ‰ÔıËÏ›Ô˘ ÂÍËÁÂ› ÙÔ ÁÈ·Ù› Ë ÌÈÎÚÔ-
ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›· ·ÔÙÂÏÂ› Î·È ÚÔÁÓˆÛÙÈÎfi ‰Â›ÎÙË ıÓË-
ÙfiÙËÙ·˜ ·fi Î·Ú‰È·ÁÁÂÈ·Î¿ ÓÔÛ‹Ì·Ù· ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂ-
ÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1117,118 fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡-
Ô˘ 2.119

— H ÌÈÎÚÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÛËÌ·Û›·
Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 2, ·ÏÏ¿ ÛÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·-
ÙËÁÔÚ›· ·ÛıÂÓÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜
ÙË˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ‰È·Ù·Ú·¯‹˜.120

Φυσική εξέλιξη της νεφροπάθειας

∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜
Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ÚÒÈÌÂ˜ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÙË˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜ ÚÔ-
Û‚ÔÏ‹˜ Î·È ÙË Ê˘ÛÈÎ‹ ÂÍ¤ÏÈÍË ÙË˜ ÓfiÛÔ˘. ™ÙÔÓ ›Ó·Î·
8.9 Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜, fiˆ˜ ÙÈ˜ ·Ó·-
ÛÎfiËÛÂ ÚfiÛÊ·Ù· Ô Mogensen, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÂÈÚ¿ ÂÚÁ·-
ÛÈÒÓ ¿Óˆ ÛÙÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ.121,122 ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ
Ó· ÂÈÛËÌ·ÓıÔ‡Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜
Ê˘ÛÈÎ‹˜ ÂÍ¤ÏÈÍË˜ ÙË˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·˜:

1. ¶ÚÈÓ ·fi ÙË ıÂÚ·Â›· ÙÔ˘ ™¢ ÌÂ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË, Ë GFR
Â›Ó·È ·˘ÍËÌ¤ÓË Î·Ù¿ 20-40%, fiˆ˜ Â›ÛË˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂ-
ıÔ˜ ÙˆÓ ÓÂÊÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ÛÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ. H RPF Â›Ó·È ·˘-
ÍËÌ¤ÓË Â›ÛË˜, ·ÏÏ¿ fi¯È fiÛÔ Ë GFR. À¿Ú¯ÂÈ ÌÈÎÚÔÏÂ˘-
ÎˆÌ·ÙÔ˘Ú›· Ô˘ ˘ÔÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÌÂ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹-
ÙË.

2. ¢‡o ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ™¢ ·Ú¯›-
˙Ô˘Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÏËÙ¤˜, ÛÂ ÓÂÊÚÈÎ¤˜ ‚ÈÔ„›Â˜, ÔÈ
ÚÒÙÂ˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ˜ ÛÙÔ ¿¯Ô˜ ÙË˜ ‚·ÛÈÎ‹˜ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË˜
Î·È ÙÔ ÌÂÛ¿ÁÁÂÈÔ. ∏ GFR Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ·˘ÍËÌ¤ÓË Î·Ù¿
20-30%. ™˘¯Ó¿ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÓÈ¯ÓÂ˘ıÂ› ÌÈÎÚÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈ-

ÓÔ˘Ú›· ÌÂÙ¿ ·fi ÎfiˆÛË. ™ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·˘Ùfi, ÔÈ ‚Ï¿‚Â˜ ›-
Ûˆ˜ Â›Ó·È ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌÂ˜ ÌÂ ·˘ÛÙËÚ‹ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹-
ÙË.

3. ∆Ô ˘ÔÎÏÈÓÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ-
·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È 10-15 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ™¢.
∏ GFR Â›Ó·È ·ÎfiÌË ·˘ÍËÌ¤ÓË Î·Ù¿ 20-30%. H ÌÈÎÚÔÏÂ˘-
ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›· Â›Ó·È ÙÒÚ· ·ÓÙÈÏËÙ‹ Î·È ¯ˆÚ›˜ ¿ÛÎËÛË.
∞Ú¯›˙ÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˘¤ÚÙ·ÛË, Ë ÔÔ›·
Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ¤Î‰ËÏË ÌÂÙ¿ ·fi ÎfiˆÛË.

4. ∆Ô ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË˜ ÎÏÈÓÈÎ¿ ¤Î‰ËÏË˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·˜ ·Ú¯›-
˙ÂÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi 15 ¯ÚfiÓÈ· ‰È·‚‹ÙË Î·È ¤¯ÂÈ ÙÈ˜ ¯·Ú·ÎÙË-
ÚÈÛÙÈÎ¤˜ ·ıÔÏÔÁÔ·Ó·ÙÔÌÈÎ¤˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ˜ Ô˘ Ê·›ÓÔ-
ÓÙ·È ÌÂ ÙÔ ·Ïfi ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ. ∏ ·Ú¯ÈÎ¿ ‰È·ÏÂ›Ô˘Û·
ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÔ˘Ú›· ÌÔÓÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÚÔÔ‰Â˘ÙÈÎ¿ ·˘Í¿-
ÓÂÙ·È. H GFR ·Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÙˆÙÈÎ‹ ÙË˜ ÔÚÂ›·. √ Ì¤ÛÔ˜
Ú˘ıÌfi˜ ÙË˜ ÌÂ›ˆÛË˜ ÙË˜ GFR ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘
1ml/min/Î¿ıÂ Ì‹Ó·. √ Ú˘ıÌfi˜ ÙË˜ ÙÒÛË˜ ÙË˜ GFR Â›Ó·È
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ·fi ·ÛıÂÓ‹ ÛÂ ·ÛıÂÓ‹ Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÁÚ·Ì-
ÌÈÎ‹ ÙÒÛË. ¶·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·‡ÍËÛË ÙË˜ ·ÚÙËÚÈ·Î‹˜ ›Â-
ÛË˜. ∏ ·ÚÙËÚÈ·Î‹ ˘¤ÚÙ·ÛË ÙË˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ-
·˜ ¤¯ÂÈ ˘ÂÚÔÁÎ·ÈÌÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÌÂ ¯·ÌËÏ¤˜ ÙÈÌ¤˜ ‰Ú·-
ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÚÂÓ›ÓË˜ ÛÙÔ Ï¿ÛÌ·. ∏ ÚÔÔ‰Â˘ÙÈÎ‹ ÙÒÛË
ÙË˜ GFR ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÂÙ·È ÌÂ Î·Ï‹ ·ÓÙÈ¸ÂÚÙ·-
ÛÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙË˜ ·ÚÙËÚÈ·Î‹˜
›ÂÛË˜ Î¿Ùˆ ·fi 140/85 mmHg.114,122

ªÂÙ¿ ·fi 5-10 ¯ÚfiÓÈ· ÎÏÈÓÈÎ¿ ¤Î‰ËÏË˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ-
·˜, Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ¯ÚfiÓÈ·˜ ÓÂ-
ÊÚÈÎ‹˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ıÂÚ·Â›· ˘ÔÎ·Ù¿-
ÛÙ·ÛË˜ ÙË˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹ ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË. ™ÙÔ˘˜
‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜, Ë ¤Ó·ÚÍË ıÂÚ·Â›·˜ ˘ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ Ú¤ÂÈ
Ó· ·Ú¯›˙ÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi fi,ÙÈ ÛÂ ¿ÏÏÔ˘˜ ÓÂÊÚÔ·ıÂ›˜.
°ÂÓÈÎ¿, ·Ú·‰ÂÎÙfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ¤Ó·ÚÍË Ù¤ÙÔÈ·˜ ıÂÚ·Â›-
·˜ ıÂˆÚÂ›Ù·È ÙÈÌ‹ ÎÚÂ·ÙÈÓ›ÓË˜ ¿Óˆ ·fi 6-7 mg/dl.

ŒÓ· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÙË˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·˜

238 Χρόνιες διαβητικές επιπλοκές

Έλεγχος για µικρολευκωµατινουρία Mετά την επίτευξη Tύπος 1: ετησίως µετά την 1η 5ετία 
(3 µήνες από τη διάγνωση) γλυκαιµικού ελέγχου Tύπος 2: ετησίως

Kάθαρση κρεατινίνης Kάθε 2 χρόνια έως<100 ml/min
Έπειτα κάθε χρόνο

Mέτρηση λευκώµατος ούρων 24ωρου Tύπος 1: ετησίως µετά τα πρώτα 5 χρό-
νια

πίνακας 8.10  Έλεγχος της νεφρικής λειτουργίας σε διαβητικούς ασθενείς.

Aρχικά Αργότερα

I κφ ή � � + - κφ -

II <30 � + + κφ - 2-5

III 30-300 � ή κφ + ++ κφ ή � � >5

IV >300 100 70 + +++ � � >10-15

V >300 70 10 ++++ � � >20

Oυραιµία ποικίλλει <10 - ++++ � � >24

πίνακας 8.9  Κλινικά και χαρακτηριστικά σταδίων φυσικής εξέλιξης διαβητικής νεφροπάθειας.

Στάδιο AER mg24h GFR ML/MIN Yπερτροφία Iστολογικές Aρτηριακή Θνητότητα Eµφάνι-
ση

�
�
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στους ασθενείς με ΣΔ τύπου 2, αλλά σε αυτή την κατη-
γορία ασθενών δεν είναι γνωστός ο χρόνος εμφάνισης 
της διαβητικής διαταραχής.185 

Φυσική εξέλιξη της νεφροπάθειας

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές παρατηρήσεις 
σχετικά με τις πρώιμες εκδηλώσεις της νεφρικής προ-
σβολής και τη φυσική εξέλιξη της νόσου. Στον πίνακα 
8.1.3.3 συνοψίζονται οι παρατηρήσεις αυτές, όπως τις 
ανασκόπησε πρόσφατα ο Mogensen, που έχει σειρά 
εργασιών πάνω στο αντικείμενο.186,187 Στο σημείο αυτό 
πρέπει να επισημανθούν τα παρακάτω επιμέρους 
στοιχεία της φυσικής εξέλιξης της διαβητικής νεφρο-
πάθειας:

1. Πριν από τη θεραπεία του ΣΔ με ινσουλίνη, η GFR 
είναι αυξημένη κατά 20-40%, όπως επίσης και το μέ-
γεθος των νεφρών και των σπειραμάτων. H RPF είναι 
αυξημένη επίσης, αλλά όχι όσο η GFR. Υπάρχει μικρο-
λευκωματουρία που υποστρέφεται με τη ρύθμιση του 
διαβήτη.

2. Δύo χρόνια μετά τη διάγνωση του ΣΔ αρχίζουν να 
γίνονται αντιληπτές, σε νεφρικές βιοψίες, οι πρώτες 
αλλοιώσεις στο πάχος της βασικής μεμβράνης και το 
μεσάγγειο. Η GFR είναι ακόμη αυξημένη κατά 20-30%. 
Συχνά μπορεί να ανιχνευθεί μικρολευκωματινουρία 
ύστερα από κόπωση. Στο στάδιο αυτό, οι βλάβες ίσως 
είναι αναστρέψιμες με αυστηρή ρύθμιση του διαβήτη.

3. Το υποκλινικό στάδιο της διαβητικής νεφροπά-
θειας εμφανίζεται 10-15 χρόνια μετά τη διάγνωση του 
ΣΔ. Η GFR είναι ακόμη αυξημένη κατά 20-30%. H μι-
κρολευκωματινουρία είναι τώρα αντιληπτή και χωρίς 
άσκηση. Αρχίζει παράλληλα να εμφανίζεται υπέρταση, 
η οποία γίνεται πιο έκδηλη μετά από κόπωση.

4. Το στάδιο της κλινικά έκδηλης νεφροπάθειας 
αρχίζει ύστερα από 15 χρόνια διαβήτη και έχει τις χα-
ρακτηριστικές παθολογοανατομικές αλλοιώσεις που 
φαίνονται με το απλό μικροσκόπιο. Η αρχικά διαλεί-
πουσα λευκωματουρία μονιμοποιείται και προοδευτι-
κά αυξάνεται. H GFR αρχίζει την πτωτική της πορεία. Ο 
μέσος ρυθμός της μείωσης της GFR βρέθηκε ότι είναι 
περίπου 1ml/min/κάθε μήνα. Ο ρυθμός της πτώσης 
της GFR είναι διαφορετικός από ασθενή σε ασθενή και 

εμφανίζει γραμμική πτώση. Παρατηρείται αύξηση της 
αρτηριακής πίεσης. Η αρτηριακή υπέρταση της διαβη-
τικής νεφροπάθειας έχει υπερογκαιμικό χαρακτήρα με 
χαμηλές τιμές δραστικότητας ρενίνης στο πλάσμα. Η 
προοδευτική πτώση της GFR βρέθηκε ότι επιβραδύνε-
ται με καλή αντιυπερτασική αγωγή, που έχει στόχο τη 
διατήρηση της αρτηριακής πίεσης κάτω από 140/85 
mmHg ή και κάτω από 130mmHg.179,188 

Ύστερα από 5-10 χρόνια κλινικά έκδηλης νεφρο-
πάθειας, ο ασθενής έχει φτάσει στο τελικό στάδιο 
χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας και χρειάζεται θερα-
πεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας ή με-
ταμόσχευση. Στους διαβητικούς, η έναρξη θεραπείας 
υποκατάστασης πρέπει να αρχίζει νωρίτερα απ’ ό,τι σε 
άλλους νεφροπαθείς. Γενικά, παραδεκτό κριτήριο για 
έναρξη τέτοιας θεραπείας θεωρείται τιμή κρεατινίνης 
πάνω από 6-7 mg/dl. Αν υπάρχει καρδιακή ανεπάρκεια 
που επιδεινώνεται από τη νεφρική ανεπάρκεια, η θε-
ραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας ίσως 
να απαιτηθεί ακόμη νωρίτερα.

Ένα πρόγραμμα ελέγχου της νεφρικής λειτουργίας 
πριν και μετά τη διαπίστωση διαβητικής νεφροπάθειας 
παρέχεται στον πίνακα 8.3.1.4. 

Πρόγνωση με βάση την αποβολή λευκώματος στα 
ούρα 

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που προέκυψαν από τη 
μεγάλη βρετανική μελέτη UKPDS, όσον αφορά στον 
ΣΔ τύπου 2 ο κίνδυνος για να εξελιχθεί ένας νορμο-
λευκωματινουρικός διαβητικός σε μικρολευκωματι-
νουρική φάση είναι 2% κάθε χρόνο. Ο κίνδυνος για να 
μεταπέσει από τη φάση της μικρολευκωματινουρίας 
σε μετρητή λευκωματινουρία είναι 2,8% κάθε χρόνο. 
Τέλος, ο κίνδυνος της μετάπτωσης από το στάδιο της 
μετρητής λευκωματινουρίας σε αυξημένη τιμή κρεατι-
νίνης πάνω από 2mg/dl είναι 2,3% κάθε χρόνο.

Ο κίνδυνος θανάτου είναι 0,7% κάθε χρόνο στη 
φάση της νορμολευκωματινουρίας, 3,5% κάθε χρόνο 
στη φάση της μετρητής λευκωματινουρίας και 12,1% 
το χρόνο στη φάση της αυξημένης κρεατινίνης. Γενικά 
ο κίνδυνος εκδήλωσης ΧΝΑ τελικού σταδίου έχει άμε-
ση συσχέτιση με την αρτηριακή πίεση. Όσο υψηλότε-

Ï‡ÛÂÈ˜ Ô˘ ÂÚÈ¤Ï·‚·Ó ÔÏÏ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜.114,115

— H ÌÈÎÚÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›· ıÂˆÚÂ›Ù·È ÙÔÈÎ‹ ÂÎ‰‹-
ÏˆÛË Ì›·˜ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË˜ ·ÁÁÂÈ·Î‹˜ ‚Ï¿‚Ë˜.116 H ‰˘ÛÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÓ‰ÔıËÏ›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi Ù· ÚÒÈÌ· ÛÙ¿‰È·
ÙË˜ ÌÈÎÚÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›·˜ Î·È ›Ûˆ˜ ÚÔËÁÂ›Ù·È. A˘Ù‹ Ë
‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÓ‰ÔıËÏ›Ô˘ ÂÍËÁÂ› ÙÔ ÁÈ·Ù› Ë ÌÈÎÚÔ-
ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›· ·ÔÙÂÏÂ› Î·È ÚÔÁÓˆÛÙÈÎfi ‰Â›ÎÙË ıÓË-
ÙfiÙËÙ·˜ ·fi Î·Ú‰È·ÁÁÂÈ·Î¿ ÓÔÛ‹Ì·Ù· ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂ-
ÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1117,118 fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡-
Ô˘ 2.119

— H ÌÈÎÚÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÛËÌ·Û›·
Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 2, ·ÏÏ¿ ÛÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·-
ÙËÁÔÚ›· ·ÛıÂÓÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜
ÙË˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ‰È·Ù·Ú·¯‹˜.120

Φυσική εξέλιξη της νεφροπάθειας

∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜
Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ÚÒÈÌÂ˜ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÙË˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜ ÚÔ-
Û‚ÔÏ‹˜ Î·È ÙË Ê˘ÛÈÎ‹ ÂÍ¤ÏÈÍË ÙË˜ ÓfiÛÔ˘. ™ÙÔÓ ›Ó·Î·
8.9 Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜, fiˆ˜ ÙÈ˜ ·Ó·-
ÛÎfiËÛÂ ÚfiÛÊ·Ù· Ô Mogensen, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÂÈÚ¿ ÂÚÁ·-
ÛÈÒÓ ¿Óˆ ÛÙÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ.121,122 ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ
Ó· ÂÈÛËÌ·ÓıÔ‡Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜
Ê˘ÛÈÎ‹˜ ÂÍ¤ÏÈÍË˜ ÙË˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·˜:

1. ¶ÚÈÓ ·fi ÙË ıÂÚ·Â›· ÙÔ˘ ™¢ ÌÂ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË, Ë GFR
Â›Ó·È ·˘ÍËÌ¤ÓË Î·Ù¿ 20-40%, fiˆ˜ Â›ÛË˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂ-
ıÔ˜ ÙˆÓ ÓÂÊÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ÛÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ. H RPF Â›Ó·È ·˘-
ÍËÌ¤ÓË Â›ÛË˜, ·ÏÏ¿ fi¯È fiÛÔ Ë GFR. À¿Ú¯ÂÈ ÌÈÎÚÔÏÂ˘-
ÎˆÌ·ÙÔ˘Ú›· Ô˘ ˘ÔÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÌÂ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹-
ÙË.

2. ¢‡o ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ™¢ ·Ú¯›-
˙Ô˘Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÏËÙ¤˜, ÛÂ ÓÂÊÚÈÎ¤˜ ‚ÈÔ„›Â˜, ÔÈ
ÚÒÙÂ˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ˜ ÛÙÔ ¿¯Ô˜ ÙË˜ ‚·ÛÈÎ‹˜ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË˜
Î·È ÙÔ ÌÂÛ¿ÁÁÂÈÔ. ∏ GFR Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ·˘ÍËÌ¤ÓË Î·Ù¿
20-30%. ™˘¯Ó¿ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÓÈ¯ÓÂ˘ıÂ› ÌÈÎÚÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈ-

ÓÔ˘Ú›· ÌÂÙ¿ ·fi ÎfiˆÛË. ™ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·˘Ùfi, ÔÈ ‚Ï¿‚Â˜ ›-
Ûˆ˜ Â›Ó·È ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌÂ˜ ÌÂ ·˘ÛÙËÚ‹ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹-
ÙË.

3. ∆Ô ˘ÔÎÏÈÓÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ-
·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È 10-15 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ™¢.
∏ GFR Â›Ó·È ·ÎfiÌË ·˘ÍËÌ¤ÓË Î·Ù¿ 20-30%. H ÌÈÎÚÔÏÂ˘-
ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›· Â›Ó·È ÙÒÚ· ·ÓÙÈÏËÙ‹ Î·È ¯ˆÚ›˜ ¿ÛÎËÛË.
∞Ú¯›˙ÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˘¤ÚÙ·ÛË, Ë ÔÔ›·
Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ¤Î‰ËÏË ÌÂÙ¿ ·fi ÎfiˆÛË.

4. ∆Ô ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË˜ ÎÏÈÓÈÎ¿ ¤Î‰ËÏË˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·˜ ·Ú¯›-
˙ÂÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi 15 ¯ÚfiÓÈ· ‰È·‚‹ÙË Î·È ¤¯ÂÈ ÙÈ˜ ¯·Ú·ÎÙË-
ÚÈÛÙÈÎ¤˜ ·ıÔÏÔÁÔ·Ó·ÙÔÌÈÎ¤˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ˜ Ô˘ Ê·›ÓÔ-
ÓÙ·È ÌÂ ÙÔ ·Ïfi ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ. ∏ ·Ú¯ÈÎ¿ ‰È·ÏÂ›Ô˘Û·
ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÔ˘Ú›· ÌÔÓÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÚÔÔ‰Â˘ÙÈÎ¿ ·˘Í¿-
ÓÂÙ·È. H GFR ·Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÙˆÙÈÎ‹ ÙË˜ ÔÚÂ›·. √ Ì¤ÛÔ˜
Ú˘ıÌfi˜ ÙË˜ ÌÂ›ˆÛË˜ ÙË˜ GFR ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘
1ml/min/Î¿ıÂ Ì‹Ó·. √ Ú˘ıÌfi˜ ÙË˜ ÙÒÛË˜ ÙË˜ GFR Â›Ó·È
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ·fi ·ÛıÂÓ‹ ÛÂ ·ÛıÂÓ‹ Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÁÚ·Ì-
ÌÈÎ‹ ÙÒÛË. ¶·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·‡ÍËÛË ÙË˜ ·ÚÙËÚÈ·Î‹˜ ›Â-
ÛË˜. ∏ ·ÚÙËÚÈ·Î‹ ˘¤ÚÙ·ÛË ÙË˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ-
·˜ ¤¯ÂÈ ˘ÂÚÔÁÎ·ÈÌÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÌÂ ¯·ÌËÏ¤˜ ÙÈÌ¤˜ ‰Ú·-
ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÚÂÓ›ÓË˜ ÛÙÔ Ï¿ÛÌ·. ∏ ÚÔÔ‰Â˘ÙÈÎ‹ ÙÒÛË
ÙË˜ GFR ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÂÙ·È ÌÂ Î·Ï‹ ·ÓÙÈ¸ÂÚÙ·-
ÛÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙË˜ ·ÚÙËÚÈ·Î‹˜
›ÂÛË˜ Î¿Ùˆ ·fi 140/85 mmHg.114,122

ªÂÙ¿ ·fi 5-10 ¯ÚfiÓÈ· ÎÏÈÓÈÎ¿ ¤Î‰ËÏË˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ-
·˜, Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ¯ÚfiÓÈ·˜ ÓÂ-
ÊÚÈÎ‹˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ıÂÚ·Â›· ˘ÔÎ·Ù¿-
ÛÙ·ÛË˜ ÙË˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹ ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË. ™ÙÔ˘˜
‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜, Ë ¤Ó·ÚÍË ıÂÚ·Â›·˜ ˘ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ Ú¤ÂÈ
Ó· ·Ú¯›˙ÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi fi,ÙÈ ÛÂ ¿ÏÏÔ˘˜ ÓÂÊÚÔ·ıÂ›˜.
°ÂÓÈÎ¿, ·Ú·‰ÂÎÙfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ¤Ó·ÚÍË Ù¤ÙÔÈ·˜ ıÂÚ·Â›-
·˜ ıÂˆÚÂ›Ù·È ÙÈÌ‹ ÎÚÂ·ÙÈÓ›ÓË˜ ¿Óˆ ·fi 6-7 mg/dl.

ŒÓ· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÙË˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·˜

238 Χρόνιες διαβητικές επιπλοκές

Έλεγχος για µικρολευκωµατινουρία Mετά την επίτευξη Tύπος 1: ετησίως µετά την 1η 5ετία 
(3 µήνες από τη διάγνωση) γλυκαιµικού ελέγχου Tύπος 2: ετησίως

Kάθαρση κρεατινίνης Kάθε 2 χρόνια έως<100 ml/min
Έπειτα κάθε χρόνο

Mέτρηση λευκώµατος ούρων 24ωρου Tύπος 1: ετησίως µετά τα πρώτα 5 χρό-
νια

πίνακας 8.10  Έλεγχος της νεφρικής λειτουργίας σε διαβητικούς ασθενείς.

Aρχικά Αργότερα

I κφ ή � � + - κφ -

II <30 � + + κφ - 2-5

III 30-300 � ή κφ + ++ κφ ή � � >5

IV >300 100 70 + +++ � � >10-15

V >300 70 10 ++++ � � >20

Oυραιµία ποικίλλει <10 - ++++ � � >24

πίνακας 8.9  Κλινικά και χαρακτηριστικά σταδίων φυσικής εξέλιξης διαβητικής νεφροπάθειας.

Στάδιο AER mg24h GFR ML/MIN Yπερτροφία Iστολογικές Aρτηριακή Θνητότητα Eµφάνι-
ση

�
�

πίνακας 8.3.1.4 Πρόγραμμα ελέγχου της νεφρικής λειτουργίας διαβητικών ατόμων.

τύπος 2: Ετησίως
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ρη η πίεση τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος και η σχέση 
αυτή είναι ισχυρότερη όταν υπάρχει και σακχαρώδης 
διαβήτης.189

 Κλινικά χαρακτηριστικά διαβητικής νεφροπάθειας

Το πρώτο κλινικό σύμπτωμα είναι το οίδημα των 
σφυρών. Η βαρύτητα του οιδήματος είναι συχνά 
μεγαλύτερη απ’ ό,τι δικαιολογεί ο βαθμός της λευ-
κωματουρίας και της υποπρωτεϊναιμίας. Στο πρώιμο 
και δυσανάλογο οίδημα συμβάλλει η συνύπαρξη δι-
αβητικής νευροπάθειας και ίσως κάποια λανθάνουσα 
καρδιακή ανεπάρκεια. Η αρτηριακή πίεση βρίσκεται 
αυξημένη σε προχωρημένο στάδιο νεφρικής ανεπάρ-
κειας, αλλά μικρές μεταβολές της αρτηριακής πίεσης 
προς τα πάνω, έστω και μέσα στα φυσιολογικά όρια, 
είναι σχετικά πρώιμο σύμπτωμα. Η υπέρταση κατά το 
αρχικό στάδιο επιδεινώνεται ύστερα από κόπωση. Το 
πιο πρώιμο αδρό εργαστηριακό εύρημα είναι η ασυ-
μπτωματική λευκωματουρία, στην αρχή διαλείπουσα 
και μετά συνεχής. Γενικά υπάρχει σημαντική μεταβλη-
τότητα στις τιμές του λευκώματος στα ούρα λόγω της 
επίδρασης της άσκησης, αλλά και της κατά περίπτωση 
διαφορετικής πυκνότητας των ούρων. Η ένταση της 
λευκωματουρίας ποικίλλει από ασθενή σε ασθενή. 
Μερικές φορές φτάνει τα όρια του νεφρωσικού συν-
δρόμου. Από την πρώτη ανίχνευση λευκωματουρίας 
ως την εμφάνιση κλινικών συμπτωμάτων μεσολαβούν 
(χωρίς θεραπευτική αντιμετώπιση) τουλάχιστον πέντε 

χρόνια. Η βυθοσκόπηση, κατά κανόνα, αποκαλύπτει 
αλλοιώσεις διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Η 
έλλειψη αμφιβληστροειδοπάθειας πρέπει να οδηγή-
σει σε αναζήτηση άλλων αιτίων XNA. Αν η χρονική 
διάρκεια του ΣΔ είναι μικρή και λείπει η αμφιβλη-
στροειδοπάθεια, η ύπαρξη λευκωματουρίας αποτελεί 
ένδειξη για περαιτέρω διερεύνηση με βιοψία νεφρού. 
Αντίθετα, η ύπαρξη αμφιβληστροειδοπάθειας και λευ-
κωματουρίας είναι στοιχεία αρκετά για τη διάγνωση 
της διαβητικής νεφροπάθειας, χωρίς την επιβεβαίωση 
της βιοψίας νεφρού. Σε μικρό ποσοστό είναι δυνατόν 
η λευκωματουρία να οφείλεται σε άλλη αιτία.

Σε προχωρημένο στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας τα 
ουραιμικά συμπτώματα είναι τα γνωστά: ανορεξία, 
ναυτία, έμετοι αλλά και γαστροπάρεση και διάρροιες 
που παρεμβάλλονται και δημιουργούν αστάθεια στη 
ρύθμιση του διαβήτη και της υπέρτασης. Παρόλο που 
οι ανάγκες σε ινσουλίνη μειώνονται όσο πέφτει η GFR, 
η ρύθμιση του διαβήτη δεν είναι πάντοτε εύκολη. 
Μπορεί να χρειαστούν σχήματα πολλαπλών δόσεων 
ινσουλίνης, αλλά μειωμένων μονάδων το 24ωρο, (συ-
γκριτικά με προγενέστερες ανάγκες ινσουλίνης) συ-
χνές εξετάσεις αίματος, (οι εξετάσεις ούρων για γλυκό-
ζη και οξόνη είναι αναξιόπιστες), συχνοί επαναπροσ-
διορισμοί των δόσεων ινσουλίνης και ασυνήθιστες για 
τον διαβητικό ασθενή μεταβολές των διαιτητικών του 
συνηθειών. Έτσι, η ανάγκη μείωσης των λευκωμάτων 
της τροφής για την αντιμετώπιση των ουραιμικών 
συμπτωμάτων οδηγεί σε αύξηση του ποσού των υδα-
τανθράκων.

Eκτός από τη διαβητική σπειραματοσκλήρυνση, και 
άλλα αίτια είναι δυνατόν να ευθύνονται για την επι-
δείνωση της νεφρικής λειτουργίας στους διαβητικούς 
(πίνακας 8.3.1.5). 

Iδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιπτώσεις κα-
κής λειτουργίας της ουροδόχου κύστης εξαιτίας της 
νευροπάθειας του ΑΝΣ· οι συχνές και με υποτροπές 
ουρολοιμώξεις δίνουν τη χαριστική βολή στη νεφρική 
λειτουργία που διαρκώς επιδεινώνεται. Οι ασθενείς 
στη φάση αυτή είναι μάλλον καχεκτικοί και βρίσκονται 
σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Τα χαρακτηριστικά 
της ΧΝΑ του τελικού σταδίου στους διαβητικούς συνο-
ψίζονται στον πίνακα 8.3.1.6.

H πρώιμη ένταξη των ασθενών σε πρόγραμμα υπο-
κατάστασης της νεφρικής λειτουργίας είναι απαραί-
τητη για πολλούς λόγους. Πρώτον, η επιδείνωση της 
νεφρικής λειτουργίας πάνω από τα 6-7 mg/dl κρεατινί-
νης στον ορό είναι συχνά ραγδαία. Δεύτερον, με μόνη 
τη συντηρητική αγωγή ο άρρωστος πολύ σύντομα 
κινδυνεύει από πνευμονικό οίδημα, έμφραγμα μυο-
καρδίου ή αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Η εμπειρία 
από μεγάλες σειρές έδειξε τα πλεονεκτήματα από την 

·Ú¤¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· 8.10. 

Κλινικά χαρακτηριστικά διαβητικής νεφροπάθειας

∆Ô ÚÒÙÔ ÎÏÈÓÈÎfi Û‡ÌÙˆÌ· Â›Ó·È ÙÔ Ô›‰ËÌ· ÙˆÓ ÛÊ˘-
ÚÒÓ. ∏ ‚·Ú‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÈ‰‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
·fi fi,ÙÈ ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁÂ› Ô ‚·ıÌfi˜ ÙË˜ ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÔ˘Ú›·˜ Î·È
ÙË˜ ˘ÔÚˆÙÂ˚Ó·ÈÌ›·˜. ™ÙÔ ÚÒÈÌÔ Î·È ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁÔ Ô›-
‰ËÌ· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Ë Û˘Ó‡·ÚÍË ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·˜
Î·È ›Ûˆ˜ Î¿ÔÈ· Ï·Óı¿ÓÔ˘Û· Î·Ú‰È·Î‹ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·. ∏
·ÚÙËÚÈ·Î‹ ›ÂÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·˘ÍËÌ¤ÓË ÛÂ ÚÔ¯ˆÚËÌ¤ÓÔ
ÛÙ¿‰ÈÔ ÓÂÊÚÈÎ‹˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ ÌÈÎÚ¤˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜
ÙË˜ ·ÚÙËÚÈ·Î‹˜ ›ÂÛË˜ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ, ¤ÛÙˆ Î·È Ì¤Û·
ÛÙ· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ¿ fiÚÈ·, Â›Ó·È Û¯ÂÙÈÎ¿ ÚÒÈÌÔ Û‡ÌÙˆÌ·.
∏ ˘¤ÚÙ·ÛË Î·Ù¿ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÂÈ‰ÂÈÓÒÓÂÙ·È ‡ÛÙÂ-
Ú· ·fi ÎfiˆÛË. ∆Ô ÈÔ ÚÒÈÌÔ ·‰Úfi ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·Îfi Â‡-
ÚËÌ· Â›Ó·È Ë ·Û˘ÌÙˆÌ·ÙÈÎ‹ ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÔ˘Ú›·, ÛÙËÓ ·Ú¯‹
‰È·ÏÂ›Ô˘Û· Î·È ÌÂÙ¿ Û˘ÓÂ¯‹˜. ∏ ¤ÓÙ·ÛË ÙË˜ ÏÂ˘ÎˆÌ·-
ÙÔ˘Ú›·˜ ÔÈÎ›ÏÏÂÈ ·fi ·ÛıÂÓ‹ ÛÂ ·ÛıÂÓ‹. ªÂÚÈÎ¤˜ ÊÔ-
Ú¤˜ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÓÂÊÚˆÛÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ÚfiÌÔ˘. ∞fi
ÙËÓ ÚÒÙË ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÔ˘Ú›·˜ ˆ˜ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË
ÎÏÈÓÈÎÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Ó (¯ˆÚ›˜ ıÂÚ·Â˘ÙÈ-
Î‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË) ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 5 ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ‚˘ıÔÛÎfiË-
ÛË, Î·Ù¿ Î·ÓfiÓ·, ·ÔÎ·Ï‡ÙÂÈ ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜
·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂÈ‰Ô¿ıÂÈ·˜. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂÈ‰Ô-
¿ıÂÈ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÂ ·Ó·˙‹ÙËÛË ¿ÏÏˆÓ ·ÈÙ›ˆÓ
XNA. ∞Ó Ë ¯ÚÔÓÈÎ‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ™¢ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹ Î·È ÏÂ›-
ÂÈ Ë ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂÈ‰Ô¿ıÂÈ·, Ë ‡·ÚÍË ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÔ˘-
Ú›·˜ ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó‰ÂÈÍË ÁÈ· ·Ú·¤Ú· ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÌÂ ‚ÈÔ-
„›· ÓÂÊÚÔ‡. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ‡·ÚÍË ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂÈ‰Ô¿ıÂÈ-
·˜ Î·È ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÔ˘Ú›·˜ Â›Ó·È ÛÙÔÈ¯Â›· ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· ÙË
‰È¿ÁÓˆÛË ÙË˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·˜, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÂÈ-
‚Â‚·›ˆÛË ÙË˜ ‚ÈÔ„›·˜ ÓÂÊÚÔ‡. ™Â ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi Â›Ó·È
‰˘Ó·Ùfi Ë ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÔ˘Ú›· Ó· ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÂ ¿ÏÏË ·ÈÙ›·.

™Â ÚÔ¯ˆÚËÌ¤ÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÓÂÊÚÈÎ‹˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ Ù·
Ô˘Ú·ÈÌÈÎ¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Â›Ó·È Ù· ÁÓˆÛÙ¿, ·ÓÔÚÂÍ›·, Ó·˘-
Ù›·, ¤ÌÂÙÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Á·ÛÙÚÔ¿ÚÂÛË Î·È ‰È¿ÚÚÔÈÂ˜ Ô˘
·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË
ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Î·È ÙË˜ ˘¤ÚÙ·ÛË˜. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ÔÈ ·Ó¿ÁÎÂ˜
ÛÂ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È fiÛÔ ¤ÊÙÂÈ Ë GFR, ÂÓÙÔ‡ÙÔÈ˜ Ë
Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙÂ Â‡ÎÔÏË. ªÔÚÂ›
Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó Û¯‹Ì·Ù· ÔÏÏ·ÏÒÓ ‰fiÛÂˆÓ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜,
·ÏÏ¿ ÌÂÈˆÌ¤ÓˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÙÔ 24ˆÚÔ, (Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ÌÂ
ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÂ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜) Û˘¯Ó¤˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ ·›-
Ì·ÙÔ˜, (ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ Ô‡ÚˆÓ ÁÈ· ÁÏ˘Îfi˙Ë Î·È ÔÍfiÓË Â›Ó·È
·Ó·ÍÈfiÈÛÙÂ˜), Û˘¯ÓÔ› Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ÙˆÓ ‰fiÛÂˆÓ
ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ Î·È ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÂ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ‰È·‚ËÙÈÎfi ·ÛıÂÓ‹
ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜ ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÓËıÂÈÒÓ. ŒÙÛÈ, Ë ·Ó¿-

ÁÎË ÌÂ›ˆÛË˜ ÙˆÓ ÏÂ˘ÎˆÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ ÙÚÔÊ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈ-
ÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Ô˘Ú·ÈÌÈÎÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ Ô‰ËÁÂ› ÛÂ ·‡-
ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ ˘‰·Ù·ÓıÚ¿ÎˆÓ.

EÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÛÂÈÚ·Ì·ÙÔÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË Î·È
¿ÏÏ· ·›ÙÈ· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‰Â›Óˆ-
ÛË ÙË˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ (ÈÓ.
8.11). 

I‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ··ÈÙÂ›Ù·È ÛÂ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Î·Î‹˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙË˜ Ô˘ÚÔ‰fi¯Ô˘ Î‡ÛÙË˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙË˜ ÓÂ˘ÚÔ-
¿ıÂÈ·˜ ÙÔ˘ º¡™Ø ÔÈ Û˘¯Ó¤˜ Î·È ÌÂ ˘ÔÙÚÔ¤˜ Ô˘ÚÔÏÔÈ-
ÌÒÍÂÈ˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ¯·ÚÈÛÙÈÎ‹ ‚ÔÏ‹ ÛÙË ÓÂÊÚÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
Ô˘ ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÈ‰ÂÈÓÒÓÂÙ·È.

√È ·ÛıÂÓÂ›˜ ÛÙË Ê¿ÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ Î·¯ÂÎÙÈÎÔ›
Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ ¿Û¯ËÌË „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∆·
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙË˜ Ã¡∞ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘ ÛÙÔ˘˜
‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· 8.12.

H ÚÒÈÌË ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÛÂ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˘Ô-
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÙË˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË
ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ¶ÚÒÙÔ, Ë ÂÈ‰Â›ÓˆÛË ÙË˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¿Óˆ ·fi Ù· 6-7 mg/dl ÎÚÂ·ÙÈÓ›ÓË˜ ÛÙÔÓ ÔÚfi
Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ Ú·Á‰·›·. ¢Â‡ÙÂÚÔ, ÌÂ ÌfiÓË ÙË Û˘ÓÙËÚËÙÈÎ‹
·ÁˆÁ‹ Ô ¿ÚÚˆÛÙÔ˜ ÔÏ‡ Û‡ÓÙÔÌ· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡ÂÈ ·fi ÓÂ˘-
ÌÔÓÈÎfi Ô›‰ËÌ·, ¤ÌÊÚ·ÁÌ· Ì˘ÔÎ·Ú‰›Ô˘ ‹ ·ÁÁÂÈ·Îfi ÂÁÎÂ-
Ê·ÏÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ. ∏ ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÛÂÈÚ¤˜ ¤‰ÂÈÍÂ
Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ÚÒÈÌË ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈ-
ÎÒÓ ÛÂ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË˜ ÓÂÊÚÔ‡.

Θεραπευτική αντιµετώπιση νεφροπάθειας

°È· ÙË ıÂÚ·Â˘ÙÈÎ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙË˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÓÂÊÚÔ-
¿ıÂÈ·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜ ÙÚ›· Ì¤Û· Ô˘ Ú¤-
ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜, ÁÈ· Ó·
ÂÈÙÂ˘¯ıÂ› ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. T· Ì¤Û·
·˘Ù¿ Â›Ó·È:
1. ÕÚÈÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË, Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÂ ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈ-
ËÌ¤ÓË ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›·.
2. AÓÙÈ¸ÂÚÙ·ÛÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ-
ÓÙ·È Î·È ·Ó·ÛÙÔÏÂ›˜ MEA.
3. ¢›·ÈÙ· ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ ÔÛfiÙËÙ· ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ.

™ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙË˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ È-
ı·ÓÒ˜ Î·È Ë ˘ÔÏÈÈ‰·ÈÌÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹. E›ÛË˜ Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È
ÛÙÔ˘˜ Î·ÓÈÛÙ¤˜ ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ Î·Ó›ÛÌ·ÙÔ˜. 

OÈ ‚·ÛÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔ-
ÏÔ˘ıËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·ÛıÂÓÒÓ ÌÂ ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÓÂ-
ÊÚÔ¿ıÂÈ· Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· 8.13. 

AÓ·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹˜ ÂÊ·Ú-
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• H χρόνια πυελονεφρίτιδα

• H νεφροσκληρωσία

• H αποφρακτική νεφροπάθεια, λόγω άτονης νευρο-
παθητικής µεγακύστης ή προστατισµού 

• H θηλαία νέκρωση

• H χορήγηση ακτινοσκιερών ουσιών

πίνακας 8.11  Άλλες αιτίες επιδείνωσης της νεφρικής
λειτουργίας εκτός από τη φυσική εξέλιξη της διαβητι-
κής νεφροπάθειας. 1. Πρώιµο και δυσανάλογο οίδηµα σφυρών

2. Yπέρταση υπερογκαιµική (PRA�)

3. Mείωση αναγκών σε ινσουλίνη

4. Παρά το (3), δυσχέρειες στη ρύθµιση του Σ∆

5. Eπιδείνωση αµφιβληστροειδοπάθειας

6. Eπιδείνωση νευροπάθειας του ΦNΣ (ορθοστατική
υπόταση, γαστροπάρεση, διαβητικές διάρροιες)

7. Kαχεκτική εµφάνιση

8. Ψυχολογικά προβλήµατα, πεσµένο ηθικό

πίνακας 8.12  Χαρακτηριστικά ΧΝΑ σε διαβητικούς
πίνακας 8.3.1.5 αιτίες επιδείνωσης της νεφρικής 
λειτουργίας διαβητικών ατόμων.

·Ú¤¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· 8.10. 

Κλινικά χαρακτηριστικά διαβητικής νεφροπάθειας

∆Ô ÚÒÙÔ ÎÏÈÓÈÎfi Û‡ÌÙˆÌ· Â›Ó·È ÙÔ Ô›‰ËÌ· ÙˆÓ ÛÊ˘-
ÚÒÓ. ∏ ‚·Ú‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÈ‰‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
·fi fi,ÙÈ ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁÂ› Ô ‚·ıÌfi˜ ÙË˜ ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÔ˘Ú›·˜ Î·È
ÙË˜ ˘ÔÚˆÙÂ˚Ó·ÈÌ›·˜. ™ÙÔ ÚÒÈÌÔ Î·È ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁÔ Ô›-
‰ËÌ· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Ë Û˘Ó‡·ÚÍË ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·˜
Î·È ›Ûˆ˜ Î¿ÔÈ· Ï·Óı¿ÓÔ˘Û· Î·Ú‰È·Î‹ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·. ∏
·ÚÙËÚÈ·Î‹ ›ÂÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·˘ÍËÌ¤ÓË ÛÂ ÚÔ¯ˆÚËÌ¤ÓÔ
ÛÙ¿‰ÈÔ ÓÂÊÚÈÎ‹˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ ÌÈÎÚ¤˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜
ÙË˜ ·ÚÙËÚÈ·Î‹˜ ›ÂÛË˜ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ, ¤ÛÙˆ Î·È Ì¤Û·
ÛÙ· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ¿ fiÚÈ·, Â›Ó·È Û¯ÂÙÈÎ¿ ÚÒÈÌÔ Û‡ÌÙˆÌ·.
∏ ˘¤ÚÙ·ÛË Î·Ù¿ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÂÈ‰ÂÈÓÒÓÂÙ·È ‡ÛÙÂ-
Ú· ·fi ÎfiˆÛË. ∆Ô ÈÔ ÚÒÈÌÔ ·‰Úfi ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·Îfi Â‡-
ÚËÌ· Â›Ó·È Ë ·Û˘ÌÙˆÌ·ÙÈÎ‹ ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÔ˘Ú›·, ÛÙËÓ ·Ú¯‹
‰È·ÏÂ›Ô˘Û· Î·È ÌÂÙ¿ Û˘ÓÂ¯‹˜. ∏ ¤ÓÙ·ÛË ÙË˜ ÏÂ˘ÎˆÌ·-
ÙÔ˘Ú›·˜ ÔÈÎ›ÏÏÂÈ ·fi ·ÛıÂÓ‹ ÛÂ ·ÛıÂÓ‹. ªÂÚÈÎ¤˜ ÊÔ-
Ú¤˜ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÓÂÊÚˆÛÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ÚfiÌÔ˘. ∞fi
ÙËÓ ÚÒÙË ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÔ˘Ú›·˜ ˆ˜ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË
ÎÏÈÓÈÎÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Ó (¯ˆÚ›˜ ıÂÚ·Â˘ÙÈ-
Î‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË) ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 5 ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ‚˘ıÔÛÎfiË-
ÛË, Î·Ù¿ Î·ÓfiÓ·, ·ÔÎ·Ï‡ÙÂÈ ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜
·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂÈ‰Ô¿ıÂÈ·˜. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂÈ‰Ô-
¿ıÂÈ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÂ ·Ó·˙‹ÙËÛË ¿ÏÏˆÓ ·ÈÙ›ˆÓ
XNA. ∞Ó Ë ¯ÚÔÓÈÎ‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ™¢ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹ Î·È ÏÂ›-
ÂÈ Ë ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂÈ‰Ô¿ıÂÈ·, Ë ‡·ÚÍË ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÔ˘-
Ú›·˜ ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó‰ÂÈÍË ÁÈ· ·Ú·¤Ú· ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÌÂ ‚ÈÔ-
„›· ÓÂÊÚÔ‡. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ‡·ÚÍË ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂÈ‰Ô¿ıÂÈ-
·˜ Î·È ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÔ˘Ú›·˜ Â›Ó·È ÛÙÔÈ¯Â›· ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· ÙË
‰È¿ÁÓˆÛË ÙË˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·˜, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÂÈ-
‚Â‚·›ˆÛË ÙË˜ ‚ÈÔ„›·˜ ÓÂÊÚÔ‡. ™Â ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi Â›Ó·È
‰˘Ó·Ùfi Ë ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÔ˘Ú›· Ó· ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÂ ¿ÏÏË ·ÈÙ›·.

™Â ÚÔ¯ˆÚËÌ¤ÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÓÂÊÚÈÎ‹˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ Ù·
Ô˘Ú·ÈÌÈÎ¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Â›Ó·È Ù· ÁÓˆÛÙ¿, ·ÓÔÚÂÍ›·, Ó·˘-
Ù›·, ¤ÌÂÙÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Á·ÛÙÚÔ¿ÚÂÛË Î·È ‰È¿ÚÚÔÈÂ˜ Ô˘
·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË
ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Î·È ÙË˜ ˘¤ÚÙ·ÛË˜. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ÔÈ ·Ó¿ÁÎÂ˜
ÛÂ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È fiÛÔ ¤ÊÙÂÈ Ë GFR, ÂÓÙÔ‡ÙÔÈ˜ Ë
Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙÂ Â‡ÎÔÏË. ªÔÚÂ›
Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó Û¯‹Ì·Ù· ÔÏÏ·ÏÒÓ ‰fiÛÂˆÓ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜,
·ÏÏ¿ ÌÂÈˆÌ¤ÓˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÙÔ 24ˆÚÔ, (Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ÌÂ
ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÂ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜) Û˘¯Ó¤˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ ·›-
Ì·ÙÔ˜, (ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ Ô‡ÚˆÓ ÁÈ· ÁÏ˘Îfi˙Ë Î·È ÔÍfiÓË Â›Ó·È
·Ó·ÍÈfiÈÛÙÂ˜), Û˘¯ÓÔ› Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ÙˆÓ ‰fiÛÂˆÓ
ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ Î·È ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÂ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ‰È·‚ËÙÈÎfi ·ÛıÂÓ‹
ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜ ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÓËıÂÈÒÓ. ŒÙÛÈ, Ë ·Ó¿-

ÁÎË ÌÂ›ˆÛË˜ ÙˆÓ ÏÂ˘ÎˆÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ ÙÚÔÊ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈ-
ÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Ô˘Ú·ÈÌÈÎÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ Ô‰ËÁÂ› ÛÂ ·‡-
ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ ˘‰·Ù·ÓıÚ¿ÎˆÓ.

EÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÛÂÈÚ·Ì·ÙÔÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË Î·È
¿ÏÏ· ·›ÙÈ· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‰Â›Óˆ-
ÛË ÙË˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ (ÈÓ.
8.11). 

I‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ··ÈÙÂ›Ù·È ÛÂ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Î·Î‹˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙË˜ Ô˘ÚÔ‰fi¯Ô˘ Î‡ÛÙË˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙË˜ ÓÂ˘ÚÔ-
¿ıÂÈ·˜ ÙÔ˘ º¡™Ø ÔÈ Û˘¯Ó¤˜ Î·È ÌÂ ˘ÔÙÚÔ¤˜ Ô˘ÚÔÏÔÈ-
ÌÒÍÂÈ˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ¯·ÚÈÛÙÈÎ‹ ‚ÔÏ‹ ÛÙË ÓÂÊÚÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
Ô˘ ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÈ‰ÂÈÓÒÓÂÙ·È.

√È ·ÛıÂÓÂ›˜ ÛÙË Ê¿ÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ Î·¯ÂÎÙÈÎÔ›
Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ ¿Û¯ËÌË „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∆·
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙË˜ Ã¡∞ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘ ÛÙÔ˘˜
‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· 8.12.

H ÚÒÈÌË ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÛÂ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˘Ô-
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÙË˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË
ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ¶ÚÒÙÔ, Ë ÂÈ‰Â›ÓˆÛË ÙË˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¿Óˆ ·fi Ù· 6-7 mg/dl ÎÚÂ·ÙÈÓ›ÓË˜ ÛÙÔÓ ÔÚfi
Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ Ú·Á‰·›·. ¢Â‡ÙÂÚÔ, ÌÂ ÌfiÓË ÙË Û˘ÓÙËÚËÙÈÎ‹
·ÁˆÁ‹ Ô ¿ÚÚˆÛÙÔ˜ ÔÏ‡ Û‡ÓÙÔÌ· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡ÂÈ ·fi ÓÂ˘-
ÌÔÓÈÎfi Ô›‰ËÌ·, ¤ÌÊÚ·ÁÌ· Ì˘ÔÎ·Ú‰›Ô˘ ‹ ·ÁÁÂÈ·Îfi ÂÁÎÂ-
Ê·ÏÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ. ∏ ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÛÂÈÚ¤˜ ¤‰ÂÈÍÂ
Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ÚÒÈÌË ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈ-
ÎÒÓ ÛÂ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË˜ ÓÂÊÚÔ‡.

Θεραπευτική αντιµετώπιση νεφροπάθειας

°È· ÙË ıÂÚ·Â˘ÙÈÎ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙË˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÓÂÊÚÔ-
¿ıÂÈ·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜ ÙÚ›· Ì¤Û· Ô˘ Ú¤-
ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜, ÁÈ· Ó·
ÂÈÙÂ˘¯ıÂ› ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. T· Ì¤Û·
·˘Ù¿ Â›Ó·È:
1. ÕÚÈÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË, Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÂ ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈ-
ËÌ¤ÓË ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›·.
2. AÓÙÈ¸ÂÚÙ·ÛÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ-
ÓÙ·È Î·È ·Ó·ÛÙÔÏÂ›˜ MEA.
3. ¢›·ÈÙ· ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ ÔÛfiÙËÙ· ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ.

™ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙË˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ È-
ı·ÓÒ˜ Î·È Ë ˘ÔÏÈÈ‰·ÈÌÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹. E›ÛË˜ Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È
ÛÙÔ˘˜ Î·ÓÈÛÙ¤˜ ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ Î·Ó›ÛÌ·ÙÔ˜. 

OÈ ‚·ÛÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔ-
ÏÔ˘ıËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·ÛıÂÓÒÓ ÌÂ ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÓÂ-
ÊÚÔ¿ıÂÈ· Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· 8.13. 

AÓ·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹˜ ÂÊ·Ú-
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• H χρόνια πυελονεφρίτιδα

• H νεφροσκληρωσία

• H αποφρακτική νεφροπάθεια, λόγω άτονης νευρο-
παθητικής µεγακύστης ή προστατισµού 

• H θηλαία νέκρωση

• H χορήγηση ακτινοσκιερών ουσιών

πίνακας 8.11  Άλλες αιτίες επιδείνωσης της νεφρικής
λειτουργίας εκτός από τη φυσική εξέλιξη της διαβητι-
κής νεφροπάθειας. 1. Πρώιµο και δυσανάλογο οίδηµα σφυρών

2. Yπέρταση υπερογκαιµική (PRA�)

3. Mείωση αναγκών σε ινσουλίνη

4. Παρά το (3), δυσχέρειες στη ρύθµιση του Σ∆

5. Eπιδείνωση αµφιβληστροειδοπάθειας

6. Eπιδείνωση νευροπάθειας του ΦNΣ (ορθοστατική
υπόταση, γαστροπάρεση, διαβητικές διάρροιες)

7. Kαχεκτική εµφάνιση

8. Ψυχολογικά προβλήµατα, πεσµένο ηθικό

πίνακας 8.12  Χαρακτηριστικά ΧΝΑ σε διαβητικούςπίνακας 8.3.1.6 Κλινικά χαρακτηριστικά ΧΝα σε 
διαβητικούς ασθενούς.

·Ú¤¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· 8.10. 

Κλινικά χαρακτηριστικά διαβητικής νεφροπάθειας

∆Ô ÚÒÙÔ ÎÏÈÓÈÎfi Û‡ÌÙˆÌ· Â›Ó·È ÙÔ Ô›‰ËÌ· ÙˆÓ ÛÊ˘-
ÚÒÓ. ∏ ‚·Ú‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÈ‰‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
·fi fi,ÙÈ ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁÂ› Ô ‚·ıÌfi˜ ÙË˜ ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÔ˘Ú›·˜ Î·È
ÙË˜ ˘ÔÚˆÙÂ˚Ó·ÈÌ›·˜. ™ÙÔ ÚÒÈÌÔ Î·È ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁÔ Ô›-
‰ËÌ· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Ë Û˘Ó‡·ÚÍË ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·˜
Î·È ›Ûˆ˜ Î¿ÔÈ· Ï·Óı¿ÓÔ˘Û· Î·Ú‰È·Î‹ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·. ∏
·ÚÙËÚÈ·Î‹ ›ÂÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·˘ÍËÌ¤ÓË ÛÂ ÚÔ¯ˆÚËÌ¤ÓÔ
ÛÙ¿‰ÈÔ ÓÂÊÚÈÎ‹˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ ÌÈÎÚ¤˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜
ÙË˜ ·ÚÙËÚÈ·Î‹˜ ›ÂÛË˜ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ, ¤ÛÙˆ Î·È Ì¤Û·
ÛÙ· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ¿ fiÚÈ·, Â›Ó·È Û¯ÂÙÈÎ¿ ÚÒÈÌÔ Û‡ÌÙˆÌ·.
∏ ˘¤ÚÙ·ÛË Î·Ù¿ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÂÈ‰ÂÈÓÒÓÂÙ·È ‡ÛÙÂ-
Ú· ·fi ÎfiˆÛË. ∆Ô ÈÔ ÚÒÈÌÔ ·‰Úfi ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·Îfi Â‡-
ÚËÌ· Â›Ó·È Ë ·Û˘ÌÙˆÌ·ÙÈÎ‹ ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÔ˘Ú›·, ÛÙËÓ ·Ú¯‹
‰È·ÏÂ›Ô˘Û· Î·È ÌÂÙ¿ Û˘ÓÂ¯‹˜. ∏ ¤ÓÙ·ÛË ÙË˜ ÏÂ˘ÎˆÌ·-
ÙÔ˘Ú›·˜ ÔÈÎ›ÏÏÂÈ ·fi ·ÛıÂÓ‹ ÛÂ ·ÛıÂÓ‹. ªÂÚÈÎ¤˜ ÊÔ-
Ú¤˜ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÓÂÊÚˆÛÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ÚfiÌÔ˘. ∞fi
ÙËÓ ÚÒÙË ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÔ˘Ú›·˜ ˆ˜ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË
ÎÏÈÓÈÎÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Ó (¯ˆÚ›˜ ıÂÚ·Â˘ÙÈ-
Î‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË) ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 5 ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ‚˘ıÔÛÎfiË-
ÛË, Î·Ù¿ Î·ÓfiÓ·, ·ÔÎ·Ï‡ÙÂÈ ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜
·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂÈ‰Ô¿ıÂÈ·˜. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂÈ‰Ô-
¿ıÂÈ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÂ ·Ó·˙‹ÙËÛË ¿ÏÏˆÓ ·ÈÙ›ˆÓ
XNA. ∞Ó Ë ¯ÚÔÓÈÎ‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ™¢ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹ Î·È ÏÂ›-
ÂÈ Ë ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂÈ‰Ô¿ıÂÈ·, Ë ‡·ÚÍË ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÔ˘-
Ú›·˜ ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó‰ÂÈÍË ÁÈ· ·Ú·¤Ú· ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÌÂ ‚ÈÔ-
„›· ÓÂÊÚÔ‡. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ‡·ÚÍË ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂÈ‰Ô¿ıÂÈ-
·˜ Î·È ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÔ˘Ú›·˜ Â›Ó·È ÛÙÔÈ¯Â›· ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· ÙË
‰È¿ÁÓˆÛË ÙË˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·˜, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÂÈ-
‚Â‚·›ˆÛË ÙË˜ ‚ÈÔ„›·˜ ÓÂÊÚÔ‡. ™Â ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi Â›Ó·È
‰˘Ó·Ùfi Ë ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÔ˘Ú›· Ó· ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÂ ¿ÏÏË ·ÈÙ›·.

™Â ÚÔ¯ˆÚËÌ¤ÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÓÂÊÚÈÎ‹˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ Ù·
Ô˘Ú·ÈÌÈÎ¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Â›Ó·È Ù· ÁÓˆÛÙ¿, ·ÓÔÚÂÍ›·, Ó·˘-
Ù›·, ¤ÌÂÙÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Á·ÛÙÚÔ¿ÚÂÛË Î·È ‰È¿ÚÚÔÈÂ˜ Ô˘
·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË
ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Î·È ÙË˜ ˘¤ÚÙ·ÛË˜. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ÔÈ ·Ó¿ÁÎÂ˜
ÛÂ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È fiÛÔ ¤ÊÙÂÈ Ë GFR, ÂÓÙÔ‡ÙÔÈ˜ Ë
Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙÂ Â‡ÎÔÏË. ªÔÚÂ›
Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó Û¯‹Ì·Ù· ÔÏÏ·ÏÒÓ ‰fiÛÂˆÓ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜,
·ÏÏ¿ ÌÂÈˆÌ¤ÓˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÙÔ 24ˆÚÔ, (Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ÌÂ
ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÂ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜) Û˘¯Ó¤˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ ·›-
Ì·ÙÔ˜, (ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ Ô‡ÚˆÓ ÁÈ· ÁÏ˘Îfi˙Ë Î·È ÔÍfiÓË Â›Ó·È
·Ó·ÍÈfiÈÛÙÂ˜), Û˘¯ÓÔ› Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ÙˆÓ ‰fiÛÂˆÓ
ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ Î·È ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÂ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ‰È·‚ËÙÈÎfi ·ÛıÂÓ‹
ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜ ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÓËıÂÈÒÓ. ŒÙÛÈ, Ë ·Ó¿-

ÁÎË ÌÂ›ˆÛË˜ ÙˆÓ ÏÂ˘ÎˆÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ ÙÚÔÊ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈ-
ÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Ô˘Ú·ÈÌÈÎÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ Ô‰ËÁÂ› ÛÂ ·‡-
ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ ˘‰·Ù·ÓıÚ¿ÎˆÓ.

EÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÛÂÈÚ·Ì·ÙÔÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË Î·È
¿ÏÏ· ·›ÙÈ· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‰Â›Óˆ-
ÛË ÙË˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ (ÈÓ.
8.11). 

I‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ··ÈÙÂ›Ù·È ÛÂ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Î·Î‹˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙË˜ Ô˘ÚÔ‰fi¯Ô˘ Î‡ÛÙË˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙË˜ ÓÂ˘ÚÔ-
¿ıÂÈ·˜ ÙÔ˘ º¡™Ø ÔÈ Û˘¯Ó¤˜ Î·È ÌÂ ˘ÔÙÚÔ¤˜ Ô˘ÚÔÏÔÈ-
ÌÒÍÂÈ˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ¯·ÚÈÛÙÈÎ‹ ‚ÔÏ‹ ÛÙË ÓÂÊÚÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
Ô˘ ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÈ‰ÂÈÓÒÓÂÙ·È.

√È ·ÛıÂÓÂ›˜ ÛÙË Ê¿ÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ Î·¯ÂÎÙÈÎÔ›
Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ ¿Û¯ËÌË „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∆·
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙË˜ Ã¡∞ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘ ÛÙÔ˘˜
‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· 8.12.

H ÚÒÈÌË ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÛÂ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˘Ô-
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÙË˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË
ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ¶ÚÒÙÔ, Ë ÂÈ‰Â›ÓˆÛË ÙË˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¿Óˆ ·fi Ù· 6-7 mg/dl ÎÚÂ·ÙÈÓ›ÓË˜ ÛÙÔÓ ÔÚfi
Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ Ú·Á‰·›·. ¢Â‡ÙÂÚÔ, ÌÂ ÌfiÓË ÙË Û˘ÓÙËÚËÙÈÎ‹
·ÁˆÁ‹ Ô ¿ÚÚˆÛÙÔ˜ ÔÏ‡ Û‡ÓÙÔÌ· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡ÂÈ ·fi ÓÂ˘-
ÌÔÓÈÎfi Ô›‰ËÌ·, ¤ÌÊÚ·ÁÌ· Ì˘ÔÎ·Ú‰›Ô˘ ‹ ·ÁÁÂÈ·Îfi ÂÁÎÂ-
Ê·ÏÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ. ∏ ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÛÂÈÚ¤˜ ¤‰ÂÈÍÂ
Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ÚÒÈÌË ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈ-
ÎÒÓ ÛÂ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË˜ ÓÂÊÚÔ‡.

Θεραπευτική αντιµετώπιση νεφροπάθειας

°È· ÙË ıÂÚ·Â˘ÙÈÎ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙË˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÓÂÊÚÔ-
¿ıÂÈ·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜ ÙÚ›· Ì¤Û· Ô˘ Ú¤-
ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜, ÁÈ· Ó·
ÂÈÙÂ˘¯ıÂ› ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. T· Ì¤Û·
·˘Ù¿ Â›Ó·È:
1. ÕÚÈÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË, Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÂ ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔÈ-
ËÌ¤ÓË ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›·.
2. AÓÙÈ¸ÂÚÙ·ÛÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ-
ÓÙ·È Î·È ·Ó·ÛÙÔÏÂ›˜ MEA.
3. ¢›·ÈÙ· ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ ÔÛfiÙËÙ· ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ.

™ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙË˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ È-
ı·ÓÒ˜ Î·È Ë ˘ÔÏÈÈ‰·ÈÌÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹. E›ÛË˜ Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È
ÛÙÔ˘˜ Î·ÓÈÛÙ¤˜ ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ Î·Ó›ÛÌ·ÙÔ˜. 

OÈ ‚·ÛÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔ-
ÏÔ˘ıËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·ÛıÂÓÒÓ ÌÂ ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÓÂ-
ÊÚÔ¿ıÂÈ· Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· 8.13. 

AÓ·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹˜ ÂÊ·Ú-

∆ιαβητική νεφροπάθεια   239

• H χρόνια πυελονεφρίτιδα

• H νεφροσκληρωσία

• H αποφρακτική νεφροπάθεια, λόγω άτονης νευρο-
παθητικής µεγακύστης ή προστατισµού 

• H θηλαία νέκρωση

• H χορήγηση ακτινοσκιερών ουσιών

πίνακας 8.11  Άλλες αιτίες επιδείνωσης της νεφρικής
λειτουργίας εκτός από τη φυσική εξέλιξη της διαβητι-
κής νεφροπάθειας. 1. Πρώιµο και δυσανάλογο οίδηµα σφυρών

2. Yπέρταση υπερογκαιµική (PRA�)

3. Mείωση αναγκών σε ινσουλίνη

4. Παρά το (3), δυσχέρειες στη ρύθµιση του Σ∆

5. Eπιδείνωση αµφιβληστροειδοπάθειας

6. Eπιδείνωση νευροπάθειας του ΦNΣ (ορθοστατική
υπόταση, γαστροπάρεση, διαβητικές διάρροιες)

7. Kαχεκτική εµφάνιση

8. Ψυχολογικά προβλήµατα, πεσµένο ηθικό

πίνακας 8.12  Χαρακτηριστικά ΧΝΑ σε διαβητικούς

αΝΣ
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πρώιμη ένταξη των διαβητικών σε πρόγραμμα μετα-
μόσχευσης νεφρού.

Θεραπευτική αντιμετώπιση νεφροπάθειας

Για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της διαβητικής νε-
φροπάθειας υπάρχουν στη διάθεσή μας τρία μέσα που 
πρέπει να εφαρμοστούν ταυτόχρονα στους ασθενείς, 
για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. 
Tα μέσα αυτά είναι:

1. Άριστη ρύθμιση του διαβήτη, συνήθως με εντατι-
κοποιημένη ινσουλινοθεραπεία.

2. Aντιυπερτασική αγωγή στην οποία να περιλαμβά-
νονται και αναστολείς MEA.

3. Δίαιτα με χαμηλή ποσότητα πρωτεϊνών.
Στην αντιμετώπιση της νεφροπάθειας συμβάλλει πι-

θανώς και η υπολιπιδαιμική αγωγή. Eπίσης συνιστάται 
στους καπνιστές διακοπή του καπνίσματος. 

Oι βασικές αρχές αντιμετώπισης που πρέπει να ακο-
λουθηθούν στην αντιμετώπιση ασθενών με διαβητική 
νεφροπάθεια φαίνονται στον πίνακα 8.3.1.7. 

Aναμένονται τα αποτελέσματα πειραματικής εφαρ-
μογής ουσιών που αναστέλλουν τη γλυκοζυλίωση.

Pύθμιση του διαβήτη και διαβητική νεφροπάθεια

H ρύθμιση του διαβήτη αναπτύσσεται εκτεταμένα 
σε άλλα κεφάλαια και δεν θα σχολιαστεί εδώ. Όμως, 
είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι η ρύθμιση του διαβήτη 
πρέπει να αποτελεί αρχικό και διαρκή στόχο και όχι 
απόφαση της τελευταίας φάσης, προ της τελικής κατα-
στροφής των σπειραμάτων. Oι αλλοιώσεις της βασικής 
μεμβράνης και του μεσαγγείου είναι υποστρέψιμες 
σε αρχικά μόνο στάδια, όπως έδειξαν παρατηρήσεις 
βιοψιών νεφρού πριν και μετά την επιτυχή μεταμό-
σχευση παγκρέατος. Έχει, μάλιστα, παρατηρηθεί ότι η 
υποστροφή των αλλοιώσεων χρειάζεται τουλάχιστον 
πέντε χρόνια. 190,191

 H ρύθμιση του διαβήτη σε εγκατεστημένη κλινική 
νεφροπάθεια ίσως επιβραδύνει την επιδείνωση της 
νεφρικής λειτουργίας, δεν μπορεί όμως να σταματήσει 
την πορεία της προς την τελική κατάληξή της ( XNA). 

Είναι επομένως λογικό να επιδιώκεται εξαρχής άρι-
στη ρύθμιση της γλυκαιμίας, ώστε να μην αρχίσουν 
οι αλλοιώσεις της μικροαγγειοπάθειας. Oι στόχοι του 
γλυκαιμικού ελέγχου σύμφωνα με τις συστάσεις της 

ADA φαίνονται στον πίνακα 8.3.1.8.
παρατηρήσεις σε άτομα με ςΔ τύπου 1. Στη μεγάλη 

μελέτη ρύθμισης του ΣΔ τύπου 1 και επιπλοκών του 
διαβήτη, την DCCT, o εντατικός μεταβολικός έλεγχος, 
ενώ μείωσε την εμφάνιση μικρολευκωματινουρίας, 
δεν επηρέασε την τάση για εξέλιξη της μικρολευκωμα-
τινουρίας σε μετρητή λευκωματινουρία.192,193

Το ότι στην DCCT δεν υπήρξαν 100% τα αποτελέ-
σματα που θα επιθυμούσε ο καθένας πιθανώς οφείλε-
ται στο ότι η ρύθμιση δεν ήταν απόλυτα ιδανική, όπως, 
για παράδειγμα, είναι μετά την επιτυχή μεταμόσχευση 
παγκρέατος που προαναφέραμε. Εξάλλου το ευνοϊκό 
αποτέλεσμα της εντατικής ρύθμισης της γλυκαιμίας 
είχε επιπλέον παρατεταμένο χαρακτήρα, και μετά τη 
λήξη της μελέτης, όπως έδειξε η επανεκτίμηση της κα-
τάστασηςτων ασθενών 7-8 χρόνια αργότερα. 194

Ως προς τον στόχο επίτευξης καλής ρύθμισης εκ-
φραζόμενης με κριτήριο την HbΑ1c φαίνεται να υπε-
ρισχύει η άποψη ότι όσο χαμηλότερη είναι η HbΑ1c 
τόσο καλύτερα προστατεύεται ο οργανισμός από την 
εμφάνιση και επιδείνωση της μικροαγγειοπάθειας. Η 

ÌÔÁ‹˜ Ô˘ÛÈÒÓ Ô˘ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó ÙË ÁÏ˘ÎÔ˙˘Ï›ˆÛË.

Pύθµιση του διαβήτη

H Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÂÎÙÂÙ·Ì¤Ó· ÛÂ ¿Ï-
Ï· ÎÂÊ¿Ï·È· Î·È ‰ÂÓ ı· Û¯ÔÏÈ·ÛÙÂ› Â‰Ò. E‰Ò Â›Ó·È ·Ó·-
ÁÎ·›Ô Ó· ÙÔÓÈÛÙÂ› fiÙÈ Ë Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Ú¤ÂÈ Ó·
·ÔÙÂÏÂ› ·Ú¯ÈÎfi Î·È ‰È·ÚÎ‹ ÛÙfi¯Ô Î·È fi¯È ·fiÊ·ÛË ÙË˜
ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ê¿ÛË˜, ÚÔ ÙË˜ ÙÂÏÈÎ‹˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ
ÛÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ. OÈ ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ˜ ÙË˜ ‚·ÛÈÎ‹˜ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË˜ Î·È
ÙÔ˘ ÌÂÛ·ÁÁÂ›Ô˘ Â›Ó·È ˘ÔÛÙÚ¤„ÈÌÂ˜ ÛÂ ·Ú¯ÈÎ¿ ÌfiÓÔ ÛÙ¿-
‰È·. H Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ÛÂ ÂÁÎ·ÙÂÛÙËÌ¤ÓË ÎÏÈÓÈÎ‹
ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ· ›Ûˆ˜ ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈ‰Â›ÓˆÛË ÙË˜ ÓÂ-
ÊÚÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› fiÌˆ˜ Ó· ÙË ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ
ÛÙËÓ ÔÚÂ›· ÙË˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÂÏÈÎ‹ Î·Ù¿ÏËÍ‹ ÙË˜ Ô˘ Â›Ó·È
Ë XNA. OÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ ÁÏ˘Î·ÈÌÈÎÔ‡ ÂÏ¤Á¯Ô˘ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
ÙÈ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ADA Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· 8.14. 

Aντιϋπερτασική θεραπευτική αγωγή και διαβητική 
νεφροπάθεια

H Ú‡ıÌÈÛË ÙË˜ ·ÚÙËÚÈ·Î‹˜ ›ÂÛË˜ ÛÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ¿ Â›Â-
‰· ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÂÈ ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÙË˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÂ
ÓÂÊÚÔ·ıÂ›˜ ÌÂ ÔÈÎ›Ï· ·›ÙÈ· ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·˜.123

H Â˘ÓÔ˚Î‹ Â›‰Ú·ÛË ÙË˜ Ú‡ıÌÈÛË˜ ÙË˜ ·ÚÙËÚÈ·Î‹˜ ˘-
¤ÚÙ·ÛË˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È ÛÙË ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·.
ŒÙÛÈ Ë Î·Ï‹ ·ÓÙÈ¸ÂÚÙ·ÛÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹ ÛÂ ÚÒÈÌ· ÛÙ¿‰È·

ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·˜ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ ÂÈ‰Â›ÓˆÛË ÙË˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ë ÔÔ›·, ÂÓÒ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ 10 ml/min/Î¿ıÂ
¤ÙÔ˜, ¤ÊÙÂÈ Î·Ù¿ 5 ml/min/Î¿ıÂ ¤ÙÔ˜ ‹ Î·È 2 ml/min/¤-
ÙÔ˜, ·Ó Ë ·ÓÙÈ¸ÂÚÙ·ÛÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹ Â›Ó·È ÔÏ‡ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·-
ÙÈÎ‹.114,124 H ‚ÂÏÙ›ˆÛË ·˘Ù‹ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË
·fi ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¸ÂÚÙ·ÛÈÎÒÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Ô˘ ¯ÚË-
ÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. OÈ ·Ú¯ÈÎ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ ‰ÂÓ ÂÚÈ¤Ï·-
‚·Ó ·Ó·ÛÙÔÏÂ›˜ MEA.125-127

OÈ ·Ó·ÛÙÔÏÂ›˜ MEA ıÂˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ÏÂÔÓÂÎÙÔ‡Ó Î·Ù¿
ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÂ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰˘-
ÛÌÂÓÂ›˜ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÎ¤˜ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÛÙË ÁÏ˘Î·ÈÌ›· Î·È Ù· ÏÈ-
›‰È· (fiˆ˜ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‚-·Ó·ÛÙÔÏÂ›˜ ÙÔ˘ Û˘-
Ì·ıËÙÈÎÔ‡ Î·È Ù· ‰ÈÔ˘ÚËÙÈÎ¿). EÈÏ¤ÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ-
Îfi ÙˆÓ ·Ó·ÛÙÔÏ¤ˆÓ MEA Â›Ó·È fiÙÈ ÂÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó ÙËÓ
ÂÓ‰ÔÛÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ›ÂÛË ÌÂ ÌË¯·ÓÈÛÌfi ¿Û¯ÂÙÔ ·fi ÙËÓ Â-
›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹ ·ÚÙËÚÈ·Î‹ ›ÂÛË. H Â›-
‰Ú·ÛË ÙˆÓ ·MEA ÛÙËÓ ÂÓ‰ÔÛÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ›ÂÛË ÌÂÙÚ‹-
ıËÎÂ Î·È ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 2. OÈ ·MEA ÂÏ¿ÙÙˆ-
Û·Ó ÙËÓ ÂÓ‰ÔÛÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ›ÂÛË Î·È ÙË ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘-
Ú›· ÛÂ 8 ·fi ÙÔ˘˜ 10 ·ÛıÂÓÂ›˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¯ÔÚËÁ‹ıË-
Î·Ó, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÌÂ
ÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹ ·ÚÙËÚÈ·Î‹ ›ÂÛË.128-131 YÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ
Ë ÂÓ‰ÔÛÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ›ÂÛË ıÂˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ·›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ-
Îfi ·ıÔÁÂÓÂÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ÛÂÈÚ·Ì·ÙÔÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË Î·È
ÛÙË ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÔ˘Ú›·.132,130

H Â˘ÓÔ˚Î‹ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ·MEA ÛÙËÓ ·Ú¯fiÌÂÓË ‰È·-
‚ËÙÈÎ‹ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔÛˆÚÈÓ‹, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Î·È
‰È¿ÚÎÂÈ·, fiˆ˜ Ê¿ÓËÎÂ Î·È ·fi ÂÚÁ·Û›· Ô˘ Â›¯Â ÂÓÙ·-
ÂÙ‹ ‰È¿ÚÎÂÈ·.133 °ÂÓÈÎ¿ ıÂˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ Ë Ú‡ıÌÈÛË ÙË˜ ·ÚÙË-
ÚÈ·Î‹˜ ˘¤ÚÙ·ÛË˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÚfiÁÓˆÛË ÙË˜ ‰È·‚ËÙÈ-
Î‹˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·˜.134 H Î·Ï‹ ·ÓÙÈ¸ÂÚÙ·ÛÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹ ÚÔ-
ÛÙ·ÙÂ‡ÂÈ Î·È ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·Ú‰È·ÁÁÂÈ·ÎÒÓ ÂÈÏÔ-
ÎÒÓ, fiˆ˜ Â‰Â›¯ıË ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË UKPDS ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 8-10 Â-
ÙÒÓ.112,113

H ·ÓÙÈ¸ÂÚÙ·ÛÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹, ÌÂ ÙËÓ ÙÒÛË ÙË˜ ·ÚÙËÚÈ·-
Î‹˜ ›ÂÛË˜ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ‰Ú¿ÛÂÈ ‚Ï·ÙÈÎ¿ ÛÙË ÓÂÊÚÈ-
Î‹ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·. øÛÙfiÛÔ, ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ··È-
ÙÂ›Ù·È ÙÒÛË ÙË˜ ›ÂÛË˜ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË, Ô˘ ı· ÂÌfi‰È˙Â
ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ Â˘ÛÙ¿ıÂÈ· Î·È ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ. MÂ
ÙËÓ ·ÓÙÈ¸ÂÚÙ·ÛÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰È·-
‚ËÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ ·Ó·ÛÙÔÏÂ›˜ MEA ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ì›· ·Ú¯ÈÎ‹
ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË ÙË˜ GFR Î·È ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙË˜ ÌÈÎÚÔÏÂ˘ÎˆÌ·-
ÙÈÓÔ˘Ú›·˜. ŸÌˆ˜, Ë ÙÒÛË ·˘Ù‹ ÙË˜ GFR ‰ÂÓ Û˘ÓÂ¯›˙ÂÙ·È
Î·È Ë ÓÂÊÚÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈÂ›Ù·È.134

H UKPDS ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ ÌÂ ÙËÓ ·ÓÙÈ¸ÂÚÙ·ÛÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹
ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 2 ÂÈÊ¤ÚÂÙ·È ÌÂ›ˆÛË ÙˆÓ Â-
ÈÏÔÎÒÓ Î·Ù¿ 30% ÂÚ›Ô˘.112 O Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Â˘ÁÏ˘Î·È-
Ì›·˜ -ÌÂ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ HbA1c ÂÚ›Ô˘ 6-7%- Î·È Ê˘ÛÈÔ-
ÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÚÙËÚÈ·Î‹˜ ›ÂÛË˜ (130/80 mmHg) ıÂˆÚÂ›Ù·È fi-
ÙÈ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙÈ˜ ÂÈÏÔÎ¤˜
ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË. OÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ú‡ıÌÈÛË˜ ÙË˜ ·ÚÙËÚÈ·Î‹˜ ›ÂÛË˜

240 Χρόνιες διαβητικές επιπλοκές

Φυσιολογική αποβολή λευκωµατίνης ή µικρολευκωµατινουρία <7,0-7,5 80-110 <160-180

Kλινική νεφροπάθεια (λευκωµατινουρία>300 mg/24h <8,5 100-140 <200

ή κρεατινίνη ορού >1,8-2 mg/dl

πίνακας 8.14  Στόχοι γλυκαιµικού ελέγχου (κατά ADA).

HbA1c Γλυκόζη π.φ. Γλυκόζη 2h

• ∆ιακοπή νεφροτοξικών φαρµάκων

• ∆ιακοπή σουλφονυλουριών και διγουανιδών

• Xορήγηση µικρών δόσεων ινσουλίνης

• Tακτικός αυτοέλεγχος γλυκόζης αίµατος

• ∆ιάγνωση και αντιµετώπιση ουρολοιµώξεων 

• Παρακολούθηση ηλεκτρολυτικών και αναλόγως πα-
ρέµβαση (ιδίως υπερκαλιαιµίας)

• ∆ιατήρηση αρτηριακής πίεσης <130/80 mmHg

• ∆ίαιτα µε πρωτεΐνες 0,6 g/Kg BΣ

• Aντιµετώπιση υπερλιπιδαιµίας

• Aντιµετώπιση υπερφωσφαταιµίας

• Xορήγηση αλοπουρινόλης για ουρικό οξύ>10 mg/dl

• Xορήγηση διττανθρακικού νατρίου 2-4 g/24ωρο για
σοβαρή οξέωση

• Xορήγηση βιταµίνης D

• Xορήγηση ερυθροποιητίνης για Hct<30% (50-150
u/Kg υποδ. 1-2/εβδ.)

• Aποφυγή αφυδάτωσης, σκιαγόνων ουσιών, νεφρο-
τοξικών φαρµάκων

• ∆ιακοπή καπνίσµατος

πίνακας 8.13  Bασικές αρχές αντιµετώπισης ασθενών
µε διαβητική νεφροπάθεια.

πίνακας 8.3.1.7 βασικές αρχές θεραπευτικής 
αντιμετώπισης διαβητικού νεφροπαθούς ασθενούς.

ÌÔÁ‹˜ Ô˘ÛÈÒÓ Ô˘ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó ÙË ÁÏ˘ÎÔ˙˘Ï›ˆÛË.

Pύθµιση του διαβήτη

H Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÂÎÙÂÙ·Ì¤Ó· ÛÂ ¿Ï-
Ï· ÎÂÊ¿Ï·È· Î·È ‰ÂÓ ı· Û¯ÔÏÈ·ÛÙÂ› Â‰Ò. E‰Ò Â›Ó·È ·Ó·-
ÁÎ·›Ô Ó· ÙÔÓÈÛÙÂ› fiÙÈ Ë Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Ú¤ÂÈ Ó·
·ÔÙÂÏÂ› ·Ú¯ÈÎfi Î·È ‰È·ÚÎ‹ ÛÙfi¯Ô Î·È fi¯È ·fiÊ·ÛË ÙË˜
ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ê¿ÛË˜, ÚÔ ÙË˜ ÙÂÏÈÎ‹˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ
ÛÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ. OÈ ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ˜ ÙË˜ ‚·ÛÈÎ‹˜ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË˜ Î·È
ÙÔ˘ ÌÂÛ·ÁÁÂ›Ô˘ Â›Ó·È ˘ÔÛÙÚ¤„ÈÌÂ˜ ÛÂ ·Ú¯ÈÎ¿ ÌfiÓÔ ÛÙ¿-
‰È·. H Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ÛÂ ÂÁÎ·ÙÂÛÙËÌ¤ÓË ÎÏÈÓÈÎ‹
ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ· ›Ûˆ˜ ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈ‰Â›ÓˆÛË ÙË˜ ÓÂ-
ÊÚÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› fiÌˆ˜ Ó· ÙË ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ
ÛÙËÓ ÔÚÂ›· ÙË˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÂÏÈÎ‹ Î·Ù¿ÏËÍ‹ ÙË˜ Ô˘ Â›Ó·È
Ë XNA. OÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ ÁÏ˘Î·ÈÌÈÎÔ‡ ÂÏ¤Á¯Ô˘ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
ÙÈ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ADA Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· 8.14. 

Aντιϋπερτασική θεραπευτική αγωγή και διαβητική 
νεφροπάθεια

H Ú‡ıÌÈÛË ÙË˜ ·ÚÙËÚÈ·Î‹˜ ›ÂÛË˜ ÛÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ¿ Â›Â-
‰· ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÂÈ ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÙË˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÂ
ÓÂÊÚÔ·ıÂ›˜ ÌÂ ÔÈÎ›Ï· ·›ÙÈ· ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·˜.123

H Â˘ÓÔ˚Î‹ Â›‰Ú·ÛË ÙË˜ Ú‡ıÌÈÛË˜ ÙË˜ ·ÚÙËÚÈ·Î‹˜ ˘-
¤ÚÙ·ÛË˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È ÛÙË ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·.
ŒÙÛÈ Ë Î·Ï‹ ·ÓÙÈ¸ÂÚÙ·ÛÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹ ÛÂ ÚÒÈÌ· ÛÙ¿‰È·

ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·˜ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ ÂÈ‰Â›ÓˆÛË ÙË˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ë ÔÔ›·, ÂÓÒ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ 10 ml/min/Î¿ıÂ
¤ÙÔ˜, ¤ÊÙÂÈ Î·Ù¿ 5 ml/min/Î¿ıÂ ¤ÙÔ˜ ‹ Î·È 2 ml/min/¤-
ÙÔ˜, ·Ó Ë ·ÓÙÈ¸ÂÚÙ·ÛÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹ Â›Ó·È ÔÏ‡ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·-
ÙÈÎ‹.114,124 H ‚ÂÏÙ›ˆÛË ·˘Ù‹ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË
·fi ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¸ÂÚÙ·ÛÈÎÒÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Ô˘ ¯ÚË-
ÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. OÈ ·Ú¯ÈÎ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ ‰ÂÓ ÂÚÈ¤Ï·-
‚·Ó ·Ó·ÛÙÔÏÂ›˜ MEA.125-127

OÈ ·Ó·ÛÙÔÏÂ›˜ MEA ıÂˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ÏÂÔÓÂÎÙÔ‡Ó Î·Ù¿
ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÂ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰˘-
ÛÌÂÓÂ›˜ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÎ¤˜ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÛÙË ÁÏ˘Î·ÈÌ›· Î·È Ù· ÏÈ-
›‰È· (fiˆ˜ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‚-·Ó·ÛÙÔÏÂ›˜ ÙÔ˘ Û˘-
Ì·ıËÙÈÎÔ‡ Î·È Ù· ‰ÈÔ˘ÚËÙÈÎ¿). EÈÏ¤ÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ-
Îfi ÙˆÓ ·Ó·ÛÙÔÏ¤ˆÓ MEA Â›Ó·È fiÙÈ ÂÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó ÙËÓ
ÂÓ‰ÔÛÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ›ÂÛË ÌÂ ÌË¯·ÓÈÛÌfi ¿Û¯ÂÙÔ ·fi ÙËÓ Â-
›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹ ·ÚÙËÚÈ·Î‹ ›ÂÛË. H Â›-
‰Ú·ÛË ÙˆÓ ·MEA ÛÙËÓ ÂÓ‰ÔÛÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ›ÂÛË ÌÂÙÚ‹-
ıËÎÂ Î·È ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 2. OÈ ·MEA ÂÏ¿ÙÙˆ-
Û·Ó ÙËÓ ÂÓ‰ÔÛÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ›ÂÛË Î·È ÙË ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘-
Ú›· ÛÂ 8 ·fi ÙÔ˘˜ 10 ·ÛıÂÓÂ›˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¯ÔÚËÁ‹ıË-
Î·Ó, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÌÂ
ÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹ ·ÚÙËÚÈ·Î‹ ›ÂÛË.128-131 YÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ
Ë ÂÓ‰ÔÛÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ›ÂÛË ıÂˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ·›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ-
Îfi ·ıÔÁÂÓÂÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ÛÂÈÚ·Ì·ÙÔÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË Î·È
ÛÙË ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÔ˘Ú›·.132,130

H Â˘ÓÔ˚Î‹ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ·MEA ÛÙËÓ ·Ú¯fiÌÂÓË ‰È·-
‚ËÙÈÎ‹ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔÛˆÚÈÓ‹, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Î·È
‰È¿ÚÎÂÈ·, fiˆ˜ Ê¿ÓËÎÂ Î·È ·fi ÂÚÁ·Û›· Ô˘ Â›¯Â ÂÓÙ·-
ÂÙ‹ ‰È¿ÚÎÂÈ·.133 °ÂÓÈÎ¿ ıÂˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ Ë Ú‡ıÌÈÛË ÙË˜ ·ÚÙË-
ÚÈ·Î‹˜ ˘¤ÚÙ·ÛË˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÚfiÁÓˆÛË ÙË˜ ‰È·‚ËÙÈ-
Î‹˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·˜.134 H Î·Ï‹ ·ÓÙÈ¸ÂÚÙ·ÛÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹ ÚÔ-
ÛÙ·ÙÂ‡ÂÈ Î·È ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·Ú‰È·ÁÁÂÈ·ÎÒÓ ÂÈÏÔ-
ÎÒÓ, fiˆ˜ Â‰Â›¯ıË ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË UKPDS ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 8-10 Â-
ÙÒÓ.112,113

H ·ÓÙÈ¸ÂÚÙ·ÛÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹, ÌÂ ÙËÓ ÙÒÛË ÙË˜ ·ÚÙËÚÈ·-
Î‹˜ ›ÂÛË˜ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ‰Ú¿ÛÂÈ ‚Ï·ÙÈÎ¿ ÛÙË ÓÂÊÚÈ-
Î‹ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·. øÛÙfiÛÔ, ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ··È-
ÙÂ›Ù·È ÙÒÛË ÙË˜ ›ÂÛË˜ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË, Ô˘ ı· ÂÌfi‰È˙Â
ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ Â˘ÛÙ¿ıÂÈ· Î·È ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ. MÂ
ÙËÓ ·ÓÙÈ¸ÂÚÙ·ÛÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰È·-
‚ËÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ ·Ó·ÛÙÔÏÂ›˜ MEA ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ì›· ·Ú¯ÈÎ‹
ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË ÙË˜ GFR Î·È ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙË˜ ÌÈÎÚÔÏÂ˘ÎˆÌ·-
ÙÈÓÔ˘Ú›·˜. ŸÌˆ˜, Ë ÙÒÛË ·˘Ù‹ ÙË˜ GFR ‰ÂÓ Û˘ÓÂ¯›˙ÂÙ·È
Î·È Ë ÓÂÊÚÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈÂ›Ù·È.134

H UKPDS ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ ÌÂ ÙËÓ ·ÓÙÈ¸ÂÚÙ·ÛÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹
ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 2 ÂÈÊ¤ÚÂÙ·È ÌÂ›ˆÛË ÙˆÓ Â-
ÈÏÔÎÒÓ Î·Ù¿ 30% ÂÚ›Ô˘.112 O Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Â˘ÁÏ˘Î·È-
Ì›·˜ -ÌÂ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ HbA1c ÂÚ›Ô˘ 6-7%- Î·È Ê˘ÛÈÔ-
ÏÔÁÈÎ‹˜ ·ÚÙËÚÈ·Î‹˜ ›ÂÛË˜ (130/80 mmHg) ıÂˆÚÂ›Ù·È fi-
ÙÈ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙÈ˜ ÂÈÏÔÎ¤˜
ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË. OÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ú‡ıÌÈÛË˜ ÙË˜ ·ÚÙËÚÈ·Î‹˜ ›ÂÛË˜

240 Χρόνιες διαβητικές επιπλοκές

Φυσιολογική αποβολή λευκωµατίνης ή µικρολευκωµατινουρία <7,0-7,5 80-110 <160-180

Kλινική νεφροπάθεια (λευκωµατινουρία>300 mg/24h <8,5 100-140 <200

ή κρεατινίνη ορού >1,8-2 mg/dl

πίνακας 8.14  Στόχοι γλυκαιµικού ελέγχου (κατά ADA).

HbA1c Γλυκόζη π.φ. Γλυκόζη 2h

• ∆ιακοπή νεφροτοξικών φαρµάκων

• ∆ιακοπή σουλφονυλουριών και διγουανιδών

• Xορήγηση µικρών δόσεων ινσουλίνης

• Tακτικός αυτοέλεγχος γλυκόζης αίµατος

• ∆ιάγνωση και αντιµετώπιση ουρολοιµώξεων 

• Παρακολούθηση ηλεκτρολυτικών και αναλόγως πα-
ρέµβαση (ιδίως υπερκαλιαιµίας)

• ∆ιατήρηση αρτηριακής πίεσης <130/80 mmHg

• ∆ίαιτα µε πρωτεΐνες 0,6 g/Kg BΣ

• Aντιµετώπιση υπερλιπιδαιµίας

• Aντιµετώπιση υπερφωσφαταιµίας

• Xορήγηση αλοπουρινόλης για ουρικό οξύ>10 mg/dl

• Xορήγηση διττανθρακικού νατρίου 2-4 g/24ωρο για
σοβαρή οξέωση

• Xορήγηση βιταµίνης D

• Xορήγηση ερυθροποιητίνης για Hct<30% (50-150
u/Kg υποδ. 1-2/εβδ.)

• Aποφυγή αφυδάτωσης, σκιαγόνων ουσιών, νεφρο-
τοξικών φαρµάκων

• ∆ιακοπή καπνίσµατος

πίνακας 8.13  Bασικές αρχές αντιµετώπισης ασθενών
µε διαβητική νεφροπάθεια.

πίνακας 8.3.1.8 Στόχοι ρύθμισης γλυκαιμίας σύμφωνα με υποδείξεις της ADA.

μ.φ
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σχέση τιμών HbΑ1c και μικροαγγειοπαθειακών επι-
πλοκών είναι συνεχής αλλά όχι γραμμική. 195 Eπειδή 
στις πολύ χαμηλές τιμές HbΑ1c έχουμε αυξημένη 
συχνότητα υπογλυκαιμιών, έχει επικρατήσει να επι-
διώκεται ως στόχος να έχουμε HbΑ1c κάτω από 7%. 
196 Συντηρητικότερη είναι η άποψη άλλων ερευνητών 
που βάζουν ως στόχο τη διατήρηση της HbA1c κάτω 
από 8%. 197 Eπιπλέον, είναι βέβαιο ότι η βελτίωση του 
γλυκαιμικού ελέγχου, ειδικά αν συνοδεύεται από χαμη-
λά επίπεδα αρτηριακής πίεσης, ελαττώνει τον ρυθμό 
επιδείνωσης της νεφρικής λειτουργίας. 198

Τέλος, ως προς τον ρόλο της μεταβλητότητας των 
τιμών της γλυκόζης στο αίμα στις διάφορες ώρες του 
24ώρου, από υπομελέτη της DCCT έρευνας φάνηκε 
ότι δεν παίζει ρόλο. Υπάρχει εξίσου συμβολή της προ-
γευματικής και της μεταγευματικής γλυκόζης, στην 
εκδήλωση τόσο νεφροπάθειας όσο και αμφιβληστρο-
ειδοπάθειας. 199 

παρατηρήσεις σε άτομα με ςΔ τύπου 2. Στη 
μελέτη Kumamoto παρατηρήθηκε επιβράδυνση 
της εξέλιξης της μικρολευκωματινουρίας σε 
μετρητή λευκωματινουρία με την εντατική 
ρύθμιση της γλυκαιμίας. 200 Σε άλλη μελέτη 
βρέθηκε ότι αύξηση κατά μία μονάδα της HbA1c 
αυξάνει κατά 23% (odds ratio) την αναμενόμενη 
εμφάνιση μικρολευκωματινουρίας. 201 Σύμφωνα 
με παρατηρήσεις που έγιναν στη μελέτη UKPDS, 
η ανάπτυξη της λευκωματουρίας ή η έκπτωση της 
νεφρικής λειτουργίας σχετίστηκαν στατιστικά με 
πολλούς παράγοντες όπως η αυξημένη αρχικά 
αρτηριακή συστολική πίεση, η ύπαρξη λευκωματίνης 
στα ούρα, η κρεατινίνη πλάσματος και η ασιατική 
προέλευση. Οι πρόσθετοι ανεξάρτητοι παράγοντες 
κινδύνου για τη λευκωματουρία ήταν το άρρεν φύλο, 
η κεντρική παχυσαρκία, τα τριγλυκερίδια πλάσματος, 
η LDL χοληστερόλη, η HbA1c, η λευκοκυττάρωση, 
το ιστορικό σοβαρού καπνιστή και ιστορικό 
προηγούμενης νεφροπάθειας. Σε 15 έτη από τη 
διάγνωση του ΣΔ τύπου 2 σχεδόν 40% των ασθενών 
ανέπτυξαν λευκωματουρία και σχεδόν 30% εμφάνισαν 
νεφρική ανεπάρκεια.202 

Eπομένως, στη διαβητική νεφροπάθεια συμβάλλουν 
πολλοί παράγοντες και η ρύθμιση του διαβήτη είναι 
ένας από αυτούς. Ωστόσο και ο ρόλος της υπέρτασης 
είναι πολύ σημαντικός και θα τον εξετάσουμε εν εκτά-
σει παρακάτω.

Aντιυπερτασική θεραπευτική αγωγή και διαβητική 
νεφροπάθεια

Σήμερα πλεον έχει δειχθεί ότι η αρτηριακή πίεση 
είναι ο κυριότερος παράγοντας που καθορίζει τη μελ-
λοντική εκδήλωση νεφροπάθειας γενικώς. Αλλά το 

ίδιο συμβαίνει και με τη διαβητική νεφροπάθεια. Σε 
ασθενείς με ΣΔ τύπου 1, αν υπάρχει κληρονομικό ανα-
μνηστικό αρτηριακής υπέρτασης υπάρχει αυξημένη 
προδιάθεση για διαβητική νεφροπάθεια.203

 Άτομα με κληρονομική προδιάθεση για υπέρταση 
παρουσίαζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη 
και, αν έχουν διαβήτη, διαβητικής νεφροπάθειας.204 
H ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης σε φυσιολογικά 
επίπεδα επιβραδύνει τον ρυθμό της επιδείνωσης της 
νεφρικής λειτουργίας σε νεφροπαθείς με ποικίλα αίτια 
νεφροπάθειας.205 H ευνοϊκή επίδραση της ρύθμισης 
της αρτηριακής υπέρτασης παρατηρείται και στη δι-
αβητική νεφροπάθεια. Έτσι, η καλή αντιυπερτασική 
αγωγή σε πρώιμα στάδια νεφροπάθειας αναστέλλει 
την επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας η οποία, 
ενώ μειώνεται κατά 10 ml/min/κάθε έτος, πέφτει μόνο 
κατά 5 ml/min/κάθε έτος ή και 2 ml/min/έτος, αν η 
αντιυπερτασική αγωγή είναι πολύ αποτελεσματική.179, 

206 H βελτίωση αυτή φαίνεται ότι είναι ανεξάρτητη 
από το είδος των αντιυπερτασικών φαρμάκων που 
χρησιμοποιούνται. Oι αρχικές παρατηρήσεις δεν πε-
ριέλαβαν αναστολείς MEA.207-209 Oι αναστολείς MEA 
θεωρείται ότι πλεονεκτούν κατά την εφαρμογή τους 
σε διαβητικούς γιατί δεν έχουν δυσμενείς μεταβολικές 
επιδράσεις στη γλυκαιμία και τα λιπίδια (όπως αντιθέ-
τως έχουν οι β-αναστολείς του συμπαθητικού και τα 
διουρητικά). Eπιπλέον, χαρακτηριστικό των αναστολέ-
ων MEA είναι ότι ελαττώνουν την ενδοσπειραματική 
πίεση με μηχανισμό άσχετο από την επίδρασή τους 
στη συστηματική αρτηριακή πίεση. H επίδραση των 
αMEA στην ενδοσπειραματική πίεση μετρήθηκε και 
σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 2. Oι αMEA ελάττωσαν την 
ενδοσπειραματική πίεση και τη λευκωματινουρία σε 
8 από τους 10 ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκαν, 
χωρίς να υπάρχει συσχέτιση των αποτελεσμάτων με τη 
συστηματική αρτηριακή πίεση.210-212 Yπενθυμίζεται ότι 
η ενδοσπειραματική πίεση θεωρείται ότι παίζει σημα-
ντικό παθογενετικό ρόλο στη σπειραματοσκλήρυνση 
και στη λευκωματουρία.213 

H ευνοϊκή επίδραση των αMEA στην αρχόμενη δια-
βητική νεφροπάθεια δεν είναι προσωρινή, αλλά, όπως 
φάνηκε και από εργασία που είχε πενταετή διάρκεια. 
159 Γενικά θεωρείται ότι η ρύθμιση της αρτηριακής 
υπέρτασης βελτιώνει την πρόγνωση της διαβητικής 
νεφροπάθειας.214 H καλή αντιυπερτασική αγωγή προ-
στατεύει και από την εμφάνιση καρδιαγγειακών επι-
πλοκών, όπως δείχθηκε στη μελέτη UKPDS διάρκειας 
8-10 ετών.176, 178

H αντιυπερτασική αγωγή, με την πτώση της αρτη-
ριακής πίεσης θα μπορούσε να δράσει βλαπτικά στη 
νεφρική κυκλοφορία. Ωστόσο, για να γίνει κάτι τέτοιο, 
απαιτείται πτώση της πίεσης τόσο μεγάλη, που θα 
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εμπόδιζε την ομαλή ευστάθεια και κινητικότητα των 
ασθενών. Mε την αντιυπερτασική αγωγή που εφαρμό-
ζεται στους διαβητικούς με αναστολείς MEA παρατη-
ρείται μία αρχική μικρή πτώση της GFR και ελάττωση 
της μικρολευκωματινουρίας. Όμως, η πτώση αυτή της 
GFR δεν συνεχίζεται και η νεφρική λειτουργία σταθε-
ροποιείται.214

Σε διαβητικούς υπερτασικούς τύπου 2 με μικρο-
λευκωματινουρία, δοκιμάστηκαν σε αρκετές μελέτες 
οι αποκλειστές των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης ΙΙ 
(ΑΤ1). Βρέθηκε ότι ελαττώνουν την αποβολή λευκω-
ματίνης και επιβραδύνουν την εξέλιξη της νεφρικής 
νόσου, όπως εξάλλου κάνουν και οι αΜΕΑ. 215 Μάλιστα, 
οι ΑΤ1 έχουν ένδειξη χορήγησης σε υπερτασικούς δι-
αβητικούς τύπου 2, με μετρητή λευκωματινουρία και 
νεφρική ανεπάρκεια. Η χορήγηση ιρμπεσαρτάνης (με-
λέτη ΙDNT) έδειξε σημαντική προστασία ως προς την 
επιδείνωση της νεφρικής νόσου.216

Επίσης, στη μελέτη RENAAL, η αγωγή με τον ΑΤ1 απο-
κλειστή λοσαρτάνη έδειξε για παρόμοια μείωση της 
ΑΠ, σημαντική υπεροχή στην επιβράδυνση της επι-
δείνωσης της νεφρικής νόσου. 217 Στη μελέτη IRMA-2, 
σε διαβητικούς με μικρολευκωματουρία, η προσθήκη 
ιρμπεσαρτάνης στη θεραπεία προκάλεσε είτε υποχώ-
ρηση της μικρολευκωματουρίας είτε σημαντική μείω-
ση της πιθανότητας μετάπτωσης σε μετρητή λευκωμα-
τουρία, παρά την παρόμοια μείωση της ΑΠ στις ομά-
δες αντιυπερτασικής αγωγής που συγκρίθηκαν.218 Στη 
μελέτη MARVAL, φάνηκε υπεροχή ενός ΑΤ1 αποκλειστή 
(βαλσαρτάνη), έναντι του αποκλειστή διαύλων ασβε-
στίου (αμλοδιπίνη).219 Σε μία εργασία (μελέτη CALM) 
έγινε σύγκριση ενός ΑΤ1 αποκλειστή (καντεσαρτάνη) 
με έναν αΜΕΑ (λισινοπρίλη) ή και τον συνδυασμό των 
δύο κατηγοριών. Φάνηκε υπεροχή, κατά σειρά, του 
συνδυασμού της μονοθεραπείας με λισινοπρίλη και, 
τέλος, της μονοθεραπείας με καντεσαρτάνη, με την 
επισήμανση όμως ότι η ΑΠ μειώθηκε περισσότερο 
στην ομάδα της συνδυασμένης χορήγησης.220,221

H UKPDS έδειξε ότι με την αντιυπερτασική αγωγή 
στους ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 επέρχεται μείωση των 
επιπλοκών κατά 30% περίπου.176 O συνδυασμός παρα-
τείνεται ευγλυκαιμίας -με κριτήριο την HbA1c περίπου 
6-7%- και φυσιολογικής αρτηριακής πίεσης (130/80 
mmHg) θεωρείται ότι προσφέρει σημαντική έως από-

λυτη προστασία από τις επιπλοκές του διαβήτη.198 Oι 
στόχοι ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης που πρέπει να 
επιδιώκονται σε διαβητικούς και μη διαβητικούς υπερ-
τασικούς ασθενείς παρέχονται στον πίνακα 8.3.1.9. 
Eίναι φανερό ότι όταν υπάρχει διαβήτης επιδιώκεται 
ακόμη αυστηρότερος έλεγχος της αρτηριακής πίεσης.

Δίαιτα με μικρή ποσότητα πρωτεϊνών

H διατροφή με αυξημένα ποσά πρωτεϊνών αυξάνει την 
GFR, την RPF (Renal Plasma Flow) και προκαλεί ενδο-
σπειραματική υπέρταση.221-223 Aντίθετα αποτελέσματα 
έχει η δίαιτα με μικρή αναλογία σε πρωτεΐνες. Σε κάθε 
αιτιολογίας χρόνια νεφροπάθεια, η δίαιτα με υψηλή 
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες επιταχύνει την εξέλιξη σε 
XNA, ενώ η δίαιτα με χαμηλή περιεκτικότητα σε πρω-
τεΐνες την επιβραδύνει.224-226 

Σε διαβητικούς με νορμολευκωματινουρία, δίαιτα 
με χαμηλή αναλογία πρωτεϊνών (αντί 19% σε 12% στο 
σύνολο των θερμίδων) μείωσε την GFR από 142±23 σε 
132±24 ml/min.227

H δίαιτα με μειωμένες πρωτεΐνες εφαρμόστηκε και 
σε διαβητικούς με αρχόμενη νεφροπάθεια, δηλαδή με 
μικρολευκωματινουρία και φυσιολογική GFR.139 H επί-
δραση της δίαιτας με χαμηλή αναλογία πρωτεϊνών δο-
κιμάστηκε και σε ασθενείς με εκδηλωμένη νεφροπά-
θεια και είχε επίσης θετικά αποτελέσματα.228-230 Mε τη 
δίαιτα χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες φάνηκε 
ελάττωση της λευκωματινουρίας, αρχικά μείωση της 
GFR, αλλά στη συνέχεια μείωση του ρυθμού πτώσης 
της GFR, που είναι το ζητούμενο.228, 229, 231 

Eνδιαφέρον είναι ότι η ρύθμιση του διαβήτη επη-
ρεάζει την απαντητικότητα του νεφρού στη δίαιτα με 
υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες. Συγκεκριμένα 
έχει δειχθεί ότι η χορήγηση αμινοξέων iv προκαλεί 
αύξηση της GFR και της RPF.232 Aυτά τα αιμοδυναμικά 
αποτελέσματα είναι εντονότερα, όταν η ρύθμιση του 
διαβήτη είναι πτωχή.233 Στις περισσότερες μελέτες οι 
χορηγούμενες δίαιτες παρέχουν πρωτεΐνες σε ποσό 
0,6-0,8 g/KgBΣ/24ωρο. Δεν είναι όμως πολύ βεβαιω-
μένο αν το ευνοϊκό αποτέλεσμα από τις δίαιτες αυτές 
είναι μακροχρόνιο και αν δεν μεταβάλλεται με την πά-
ροδο των ετών. Eξάλλου, η μακροχρόνια συμμόρφω-
ση σε μεγάλο περιορισμό πρωτεϊνών είναι δύσκολη. 

Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ‰ÈÒÎÔÓÙ·È ÛÂ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÌË ‰È·-
‚ËÙÈÎÔ‡˜ ˘ÂÚÙ·ÛÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓÂ›˜, ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·-
Î· 8.15. E›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·‚‹ÙË˜ ÂÈ‰ÈÒ-
ÎÂÙ·È ·ÎfiÌË ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙË˜ ·ÚÙËÚÈ·Î‹˜ ›Â-
ÛË˜.

∆ίαιτα µε µικρή ποσότητα πρωτεϊνών

H ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÌÂ ·˘ÍËÌ¤Ó· ÔÛ¿ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ
GFR, ÙËÓ RPF (Renal Plasma Flow) Î·È ÚÔÎ·ÏÂ› ÂÓ‰Ô-
ÛÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ˘¤ÚÙ·ÛË.135-137 AÓÙ›ıÂÙ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¤-
¯ÂÈ Ë ‰›·ÈÙ· ÌÂ ÌÈÎÚ‹ ·Ó·ÏÔÁ›· ÛÂ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜. ™Â Î¿ıÂ ·È-
ÙÈÔÏÔÁ›·˜ ¯ÚfiÓÈ· ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·, Ë ‰›·ÈÙ· ÌÂ ˘„ËÏ‹ ÂÚÈÂ-
ÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÂ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍË ÛÂ XNA,
ÂÓÒ Ë ‰›·ÈÙ· ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÂ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ ÙËÓ
ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÂÈ.138-140

™Â ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ ÓÔÚÌÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›·, ‰›·ÈÙ· ÌÂ
¯·ÌËÏ‹ ·Ó·ÏÔÁ›· ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ (·ÓÙ› 19% ÛÂ 12% ÛÙÔ Û‡-
ÓÔÏÔ ÙˆÓ ıÂÚÌ›‰ˆÓ) ÌÂ›ˆÛÂ ÙËÓ GFR ·fi 142±23 ÛÂ
132±24 ml/min.141

H ‰›·ÈÙ· ÌÂ ÌÂÈˆÌ¤ÓÂ˜ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ Î·È
ÛÂ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ ·Ú¯fiÌÂÓË ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ÌÂ ÌÈ-
ÎÚÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›· Î·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹ GFR.83 H Â›‰Ú·-
ÛË ÙË˜ ‰›·ÈÙ·˜ ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ ·Ó·ÏÔÁ›· ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ ‰ÔÎÈÌ¿-
ÛÙËÎÂ Î·È ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ÂÎ‰ËÏˆÌ¤ÓË ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ· Î·È
Â›¯Â Â›ÛË˜ ıÂÙÈÎ¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·.142-144 MÂ ÙË ‰›·ÈÙ· ¯·-
ÌËÏ‹˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÂ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ Ê¿ÓËÎÂ ÂÏ¿ÙÙˆÛË
ÙË˜ ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›·˜, ·Ú¯ÈÎ¿ ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ GFR, ·ÏÏ¿
ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂ›ˆÛË ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ ÙÒÛË˜ ÙË˜ GFR, Ú¿Á-
Ì· Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ.142,143,145

EÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ Â›Ó·È fiÙÈ Ë Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ÂËÚÂ¿-
˙ÂÈ ÙËÓ ··ÓÙËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÊÚÔ‡ ÛÙË ‰›·ÈÙ· ÌÂ ˘„ËÏ‹
ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÂ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ¯ıÂ›
fiÙÈ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·ÌÈÓÔÍ¤ˆÓ iv ÚÔÎ·ÏÂ› ·‡ÍËÛË ÙË˜ GFR
Î·È ÙË˜ RPF.146 A˘Ù¿ Ù· ·ÈÌÔ‰˘Ó·ÌÈÎ¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Â›-
Ó·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó Ë Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Â›Ó·È Ùˆ-
¯‹.147 ™ÙÈ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÔÈ ¯ÔÚËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ‰›·ÈÙÂ˜
·Ú¤¯Ô˘Ó ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ ÛÂ ÔÛfi 0,6-0,8 g/KgB™/24ˆÚÔ. ¢ÂÓ

Â›Ó·È fiÌˆ˜ ÔÏ‡ ‚Â‚·ÈˆÌ¤ÓÔ ·Ó ÙÔ Â˘ÓÔ˚Îfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
·fi ÙÈ˜ ‰›·ÈÙÂ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÌÂ-
Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙˆÓ ÂÙÒÓ. EÍ¿ÏÏÔ˘, Ë Ì·ÎÚÔ-
¯ÚfiÓÈ· Û˘ÌÌfiÚÊˆÛË ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ
Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË. 

E˘ÓÔ˚Î‹ Â›‰Ú·ÛË ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‰›·ÈÙÂ˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÔÈ Ê˘-
ÙÈÎ¤˜ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÛÙÔ Û‡-
ÓÔÏÔ. ŒÙÛÈ ÌÂ ÙÈ˜ ‰›·ÈÙÂ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÏ·ÙÙÒÓÂÙ·È Ë GFR, Ë
RPF Î·È Ë ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›·.148 H Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈ-
ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ ÛÙË GFR Î·È ÙËÓ ·¤ÎÎÚÈÛË ÏÂ˘Îˆ-
Ì·Ù›ÓË˜ ÛÙ· Ô‡Ú· ‰È·ÚÎÂ› fiÛÔ ÙËÚÂ›Ù·È Ë ‰›·ÈÙ·. MÂ ÙËÓ
ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÂ ‰›·ÈÙ· ÌÂ ÚˆÙÂ˚ÓÂ˜ 1-1,2 g/Kg B™ Ù· Â˘-
ÓÔ˚Î¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÛÙË ÓÂÊÚÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰ÂÓ ‰È·Ú-
ÎÔ‡Ó.145

™ÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ ÌÈÎÚÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›· Î·È Ê˘-
ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹ ÓÂÊÚÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ‰›·ÈÙ· ¯·ÌËÏ‹ ÛÂ Úˆ-
ÙÂ˝ÓÂ˜ ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ ÙËÓ ·¤ÎÎÚÈÛË ÏÂ˘ÎˆÌ·Ù›ÓË˜, ¯ˆÚ›˜
ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙË˜ GFR.149 O ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÏÂ˘ÎˆÌ¿ÙˆÓ ÛÂ
0,6 g/Kg B™ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÂ›ˆÛË ÙË˜
Ì˘˚Î‹˜ ‰‡Ó·ÌË˜ Î·È ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ï›Ô˘˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, Â-
ÊfiÛÔÓ Ë ‰›·ÈÙ· Â›Ó·È ÈÛÔıÂÚÌÈ‰ÈÎ‹.150 °È· Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ‰˘-
ÛÌÂÓÂ›˜ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘, Ë ‰›·ÈÙ· ÌÂ
ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ÌÂ ¿ÚÈÛÙË
Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË.151 Œ¯ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÈ¯ıÂ› fiÙÈ Ë ÂÓÙ·-
ÙÈÎÔÔÈËÌ¤ÓË ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ·
ÌÂ ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏÈÎ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È fiÙ·Ó ÂÊ·ÚÌfi-
˙ÂÙ·È ‰›·ÈÙ· ÌÂ ÌÈÎÚ‹ ÔÛfiÙËÙ· ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ.152

™Â ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜, Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ
ÙË˜ ‰›·ÈÙ·˜ Â›¯Â Â˘ÓÔ˚Îfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘
‰È·‚‹ÙË Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙË˜ ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓË˜ ÓÂÊÚÈ-
Î‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÛıÂÓÒÓ ÌÂ ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·.153,154

™Â ¿ÏÏË ÌÂÏ¤ÙË ÌÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ Â›¯·Ó ÎÏÈÓÈÎ‹ ÚˆÙÂ˚-
ÓÔ˘Ú›·, Ë ‰›·ÈÙ· ÌÂ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ 0,67 g/Kg B™ ‰ÂÓ Â›¯Â Â›-
‰Ú·ÛË ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË, ÂÓÒ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÂ ÙËÓ
ÙÒÛË ÙË˜ GFR ·fi 0,61 ÛÂ 0,14 ml/min/Ì‹Ó·.155 E›Ó·È
ÂÚ›ÂÚÁÔ, ÌÂÙ¿ ·fi fiÏ· fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÎÙÂıÂ›, ÁÈ·Ù› ÛÂ
‰È·ÛÙÚˆÌ·ÙÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË ·ÛıÂÓÒÓ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 ‰ÂÓ ‚Ú¤-

∆ιαβητική νεφροπάθεια   241

∆ιαστολική ∆Π <85 <80 <80 < 75

Άριστη AΠ <140/85 <130/80 <130/80 <125/75

Mέτρια 150/90 140/85 140/85 130/80

πίνακας 8.15  Στόχοι που πρέπει να επιδιώκονται µε την αντιϋπερτασική αγωγή, σύµφωνα µε τη Bρετανική Eταιρεία
Yπέρτασης (1999).

Mέτρηση από ιατρό                             Mέτρηση στο σπίτι ή µε φορη-
τό

Aσθενείς σε κίνδυνο 1,0-1,2 ∆εν έχει διαπιστωθεί αν στο
για διαβητική νεφροπάθεια στάδιο αυτό ο περιορισµός των

πρωτεϊνών ωφελεί. Nα προτιµώνται
πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης

Aσθενείς µε νεφροπάθεια 0,6-0,8 ∆ιαιτα ισοθερµιδική. Nα προτιµώνται
φυτικές πρωτεΐνες. ∆εν
εφαρµόζεται σε καχεκτικούς ασθε-

πίνακας 8.16  Συστάσεις για τη διαιτητική πρόσληψη πρωτεϊνών (κατά ADA).

Πρόσληψη g/Kg/24ωρο Λοιπές συστάσεις 

πίνακας 8.3.1.9 Στόχοι ρύθμισης αρτηριακής πίεσης που πρέπει να επιδιώκονται. (βρετανική Εταιρία Υπέρτασης 1999)

Μη διαβητικοί Διαβητικοί Μη διαβητικοί Διαβητικοί

Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ‰ÈÒÎÔÓÙ·È ÛÂ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÌË ‰È·-
‚ËÙÈÎÔ‡˜ ˘ÂÚÙ·ÛÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓÂ›˜, ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·-
Î· 8.15. E›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·‚‹ÙË˜ ÂÈ‰ÈÒ-
ÎÂÙ·È ·ÎfiÌË ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙË˜ ·ÚÙËÚÈ·Î‹˜ ›Â-
ÛË˜.

∆ίαιτα µε µικρή ποσότητα πρωτεϊνών

H ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÌÂ ·˘ÍËÌ¤Ó· ÔÛ¿ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ
GFR, ÙËÓ RPF (Renal Plasma Flow) Î·È ÚÔÎ·ÏÂ› ÂÓ‰Ô-
ÛÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ˘¤ÚÙ·ÛË.135-137 AÓÙ›ıÂÙ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¤-
¯ÂÈ Ë ‰›·ÈÙ· ÌÂ ÌÈÎÚ‹ ·Ó·ÏÔÁ›· ÛÂ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜. ™Â Î¿ıÂ ·È-
ÙÈÔÏÔÁ›·˜ ¯ÚfiÓÈ· ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·, Ë ‰›·ÈÙ· ÌÂ ˘„ËÏ‹ ÂÚÈÂ-
ÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÂ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍË ÛÂ XNA,
ÂÓÒ Ë ‰›·ÈÙ· ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÂ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ ÙËÓ
ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÂÈ.138-140

™Â ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ ÓÔÚÌÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›·, ‰›·ÈÙ· ÌÂ
¯·ÌËÏ‹ ·Ó·ÏÔÁ›· ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ (·ÓÙ› 19% ÛÂ 12% ÛÙÔ Û‡-
ÓÔÏÔ ÙˆÓ ıÂÚÌ›‰ˆÓ) ÌÂ›ˆÛÂ ÙËÓ GFR ·fi 142±23 ÛÂ
132±24 ml/min.141

H ‰›·ÈÙ· ÌÂ ÌÂÈˆÌ¤ÓÂ˜ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ Î·È
ÛÂ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ ·Ú¯fiÌÂÓË ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ÌÂ ÌÈ-
ÎÚÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›· Î·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹ GFR.83 H Â›‰Ú·-
ÛË ÙË˜ ‰›·ÈÙ·˜ ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ ·Ó·ÏÔÁ›· ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ ‰ÔÎÈÌ¿-
ÛÙËÎÂ Î·È ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ÂÎ‰ËÏˆÌ¤ÓË ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ· Î·È
Â›¯Â Â›ÛË˜ ıÂÙÈÎ¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·.142-144 MÂ ÙË ‰›·ÈÙ· ¯·-
ÌËÏ‹˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÂ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ Ê¿ÓËÎÂ ÂÏ¿ÙÙˆÛË
ÙË˜ ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›·˜, ·Ú¯ÈÎ¿ ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ GFR, ·ÏÏ¿
ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂ›ˆÛË ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ ÙÒÛË˜ ÙË˜ GFR, Ú¿Á-
Ì· Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ.142,143,145

EÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ Â›Ó·È fiÙÈ Ë Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ÂËÚÂ¿-
˙ÂÈ ÙËÓ ··ÓÙËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÊÚÔ‡ ÛÙË ‰›·ÈÙ· ÌÂ ˘„ËÏ‹
ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÂ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ¯ıÂ›
fiÙÈ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·ÌÈÓÔÍ¤ˆÓ iv ÚÔÎ·ÏÂ› ·‡ÍËÛË ÙË˜ GFR
Î·È ÙË˜ RPF.146 A˘Ù¿ Ù· ·ÈÌÔ‰˘Ó·ÌÈÎ¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Â›-
Ó·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó Ë Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Â›Ó·È Ùˆ-
¯‹.147 ™ÙÈ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÔÈ ¯ÔÚËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ‰›·ÈÙÂ˜
·Ú¤¯Ô˘Ó ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ ÛÂ ÔÛfi 0,6-0,8 g/KgB™/24ˆÚÔ. ¢ÂÓ

Â›Ó·È fiÌˆ˜ ÔÏ‡ ‚Â‚·ÈˆÌ¤ÓÔ ·Ó ÙÔ Â˘ÓÔ˚Îfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
·fi ÙÈ˜ ‰›·ÈÙÂ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÌÂ-
Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙˆÓ ÂÙÒÓ. EÍ¿ÏÏÔ˘, Ë Ì·ÎÚÔ-
¯ÚfiÓÈ· Û˘ÌÌfiÚÊˆÛË ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ
Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË. 

E˘ÓÔ˚Î‹ Â›‰Ú·ÛË ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‰›·ÈÙÂ˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÔÈ Ê˘-
ÙÈÎ¤˜ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÛÙÔ Û‡-
ÓÔÏÔ. ŒÙÛÈ ÌÂ ÙÈ˜ ‰›·ÈÙÂ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÏ·ÙÙÒÓÂÙ·È Ë GFR, Ë
RPF Î·È Ë ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›·.148 H Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈ-
ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ ÛÙË GFR Î·È ÙËÓ ·¤ÎÎÚÈÛË ÏÂ˘Îˆ-
Ì·Ù›ÓË˜ ÛÙ· Ô‡Ú· ‰È·ÚÎÂ› fiÛÔ ÙËÚÂ›Ù·È Ë ‰›·ÈÙ·. MÂ ÙËÓ
ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÂ ‰›·ÈÙ· ÌÂ ÚˆÙÂ˚ÓÂ˜ 1-1,2 g/Kg B™ Ù· Â˘-
ÓÔ˚Î¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÛÙË ÓÂÊÚÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰ÂÓ ‰È·Ú-
ÎÔ‡Ó.145

™ÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ ÌÈÎÚÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›· Î·È Ê˘-
ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹ ÓÂÊÚÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ‰›·ÈÙ· ¯·ÌËÏ‹ ÛÂ Úˆ-
ÙÂ˝ÓÂ˜ ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ ÙËÓ ·¤ÎÎÚÈÛË ÏÂ˘ÎˆÌ·Ù›ÓË˜, ¯ˆÚ›˜
ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙË˜ GFR.149 O ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÏÂ˘ÎˆÌ¿ÙˆÓ ÛÂ
0,6 g/Kg B™ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÂ›ˆÛË ÙË˜
Ì˘˚Î‹˜ ‰‡Ó·ÌË˜ Î·È ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ï›Ô˘˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, Â-
ÊfiÛÔÓ Ë ‰›·ÈÙ· Â›Ó·È ÈÛÔıÂÚÌÈ‰ÈÎ‹.150 °È· Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ‰˘-
ÛÌÂÓÂ›˜ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘, Ë ‰›·ÈÙ· ÌÂ
ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ÌÂ ¿ÚÈÛÙË
Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË.151 Œ¯ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÈ¯ıÂ› fiÙÈ Ë ÂÓÙ·-
ÙÈÎÔÔÈËÌ¤ÓË ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ·
ÌÂ ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏÈÎ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È fiÙ·Ó ÂÊ·ÚÌfi-
˙ÂÙ·È ‰›·ÈÙ· ÌÂ ÌÈÎÚ‹ ÔÛfiÙËÙ· ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ.152

™Â ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜, Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ
ÙË˜ ‰›·ÈÙ·˜ Â›¯Â Â˘ÓÔ˚Îfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘
‰È·‚‹ÙË Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙË˜ ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓË˜ ÓÂÊÚÈ-
Î‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÛıÂÓÒÓ ÌÂ ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·.153,154

™Â ¿ÏÏË ÌÂÏ¤ÙË ÌÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ Â›¯·Ó ÎÏÈÓÈÎ‹ ÚˆÙÂ˚-
ÓÔ˘Ú›·, Ë ‰›·ÈÙ· ÌÂ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ 0,67 g/Kg B™ ‰ÂÓ Â›¯Â Â›-
‰Ú·ÛË ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË, ÂÓÒ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÂ ÙËÓ
ÙÒÛË ÙË˜ GFR ·fi 0,61 ÛÂ 0,14 ml/min/Ì‹Ó·.155 E›Ó·È
ÂÚ›ÂÚÁÔ, ÌÂÙ¿ ·fi fiÏ· fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÎÙÂıÂ›, ÁÈ·Ù› ÛÂ
‰È·ÛÙÚˆÌ·ÙÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË ·ÛıÂÓÒÓ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 ‰ÂÓ ‚Ú¤-
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πίνακας 8.15  Στόχοι που πρέπει να επιδιώκονται µε την αντιϋπερτασική αγωγή, σύµφωνα µε τη Bρετανική Eταιρεία
Yπέρτασης (1999).

Mέτρηση από ιατρό                             Mέτρηση στο σπίτι ή µε φορη-
τό

Aσθενείς σε κίνδυνο 1,0-1,2 ∆εν έχει διαπιστωθεί αν στο
για διαβητική νεφροπάθεια στάδιο αυτό ο περιορισµός των

πρωτεϊνών ωφελεί. Nα προτιµώνται
πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης

Aσθενείς µε νεφροπάθεια 0,6-0,8 ∆ιαιτα ισοθερµιδική. Nα προτιµώνται
φυτικές πρωτεΐνες. ∆εν
εφαρµόζεται σε καχεκτικούς ασθε-

πίνακας 8.16  Συστάσεις για τη διαιτητική πρόσληψη πρωτεϊνών (κατά ADA).

Πρόσληψη g/Kg/24ωρο Λοιπές συστάσεις 

Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ‰ÈÒÎÔÓÙ·È ÛÂ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÌË ‰È·-
‚ËÙÈÎÔ‡˜ ˘ÂÚÙ·ÛÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓÂ›˜, ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·-
Î· 8.15. E›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·‚‹ÙË˜ ÂÈ‰ÈÒ-
ÎÂÙ·È ·ÎfiÌË ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙË˜ ·ÚÙËÚÈ·Î‹˜ ›Â-
ÛË˜.

∆ίαιτα µε µικρή ποσότητα πρωτεϊνών

H ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÌÂ ·˘ÍËÌ¤Ó· ÔÛ¿ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ
GFR, ÙËÓ RPF (Renal Plasma Flow) Î·È ÚÔÎ·ÏÂ› ÂÓ‰Ô-
ÛÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ˘¤ÚÙ·ÛË.135-137 AÓÙ›ıÂÙ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¤-
¯ÂÈ Ë ‰›·ÈÙ· ÌÂ ÌÈÎÚ‹ ·Ó·ÏÔÁ›· ÛÂ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜. ™Â Î¿ıÂ ·È-
ÙÈÔÏÔÁ›·˜ ¯ÚfiÓÈ· ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·, Ë ‰›·ÈÙ· ÌÂ ˘„ËÏ‹ ÂÚÈÂ-
ÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÂ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍË ÛÂ XNA,
ÂÓÒ Ë ‰›·ÈÙ· ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÂ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ ÙËÓ
ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÂÈ.138-140

™Â ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ ÓÔÚÌÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›·, ‰›·ÈÙ· ÌÂ
¯·ÌËÏ‹ ·Ó·ÏÔÁ›· ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ (·ÓÙ› 19% ÛÂ 12% ÛÙÔ Û‡-
ÓÔÏÔ ÙˆÓ ıÂÚÌ›‰ˆÓ) ÌÂ›ˆÛÂ ÙËÓ GFR ·fi 142±23 ÛÂ
132±24 ml/min.141

H ‰›·ÈÙ· ÌÂ ÌÂÈˆÌ¤ÓÂ˜ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ Î·È
ÛÂ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ ·Ú¯fiÌÂÓË ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ÌÂ ÌÈ-
ÎÚÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›· Î·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹ GFR.83 H Â›‰Ú·-
ÛË ÙË˜ ‰›·ÈÙ·˜ ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ ·Ó·ÏÔÁ›· ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ ‰ÔÎÈÌ¿-
ÛÙËÎÂ Î·È ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ÂÎ‰ËÏˆÌ¤ÓË ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ· Î·È
Â›¯Â Â›ÛË˜ ıÂÙÈÎ¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·.142-144 MÂ ÙË ‰›·ÈÙ· ¯·-
ÌËÏ‹˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÂ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ Ê¿ÓËÎÂ ÂÏ¿ÙÙˆÛË
ÙË˜ ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›·˜, ·Ú¯ÈÎ¿ ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ GFR, ·ÏÏ¿
ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂ›ˆÛË ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ ÙÒÛË˜ ÙË˜ GFR, Ú¿Á-
Ì· Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ.142,143,145

EÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ Â›Ó·È fiÙÈ Ë Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ÂËÚÂ¿-
˙ÂÈ ÙËÓ ··ÓÙËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÊÚÔ‡ ÛÙË ‰›·ÈÙ· ÌÂ ˘„ËÏ‹
ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÂ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ¯ıÂ›
fiÙÈ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·ÌÈÓÔÍ¤ˆÓ iv ÚÔÎ·ÏÂ› ·‡ÍËÛË ÙË˜ GFR
Î·È ÙË˜ RPF.146 A˘Ù¿ Ù· ·ÈÌÔ‰˘Ó·ÌÈÎ¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Â›-
Ó·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó Ë Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Â›Ó·È Ùˆ-
¯‹.147 ™ÙÈ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÔÈ ¯ÔÚËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ‰›·ÈÙÂ˜
·Ú¤¯Ô˘Ó ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ ÛÂ ÔÛfi 0,6-0,8 g/KgB™/24ˆÚÔ. ¢ÂÓ

Â›Ó·È fiÌˆ˜ ÔÏ‡ ‚Â‚·ÈˆÌ¤ÓÔ ·Ó ÙÔ Â˘ÓÔ˚Îfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
·fi ÙÈ˜ ‰›·ÈÙÂ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÌÂ-
Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙˆÓ ÂÙÒÓ. EÍ¿ÏÏÔ˘, Ë Ì·ÎÚÔ-
¯ÚfiÓÈ· Û˘ÌÌfiÚÊˆÛË ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ
Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË. 

E˘ÓÔ˚Î‹ Â›‰Ú·ÛË ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‰›·ÈÙÂ˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÔÈ Ê˘-
ÙÈÎ¤˜ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÛÙÔ Û‡-
ÓÔÏÔ. ŒÙÛÈ ÌÂ ÙÈ˜ ‰›·ÈÙÂ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÏ·ÙÙÒÓÂÙ·È Ë GFR, Ë
RPF Î·È Ë ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›·.148 H Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈ-
ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ ÛÙË GFR Î·È ÙËÓ ·¤ÎÎÚÈÛË ÏÂ˘Îˆ-
Ì·Ù›ÓË˜ ÛÙ· Ô‡Ú· ‰È·ÚÎÂ› fiÛÔ ÙËÚÂ›Ù·È Ë ‰›·ÈÙ·. MÂ ÙËÓ
ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÂ ‰›·ÈÙ· ÌÂ ÚˆÙÂ˚ÓÂ˜ 1-1,2 g/Kg B™ Ù· Â˘-
ÓÔ˚Î¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÛÙË ÓÂÊÚÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰ÂÓ ‰È·Ú-
ÎÔ‡Ó.145

™ÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ ÌÈÎÚÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›· Î·È Ê˘-
ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹ ÓÂÊÚÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ‰›·ÈÙ· ¯·ÌËÏ‹ ÛÂ Úˆ-
ÙÂ˝ÓÂ˜ ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ ÙËÓ ·¤ÎÎÚÈÛË ÏÂ˘ÎˆÌ·Ù›ÓË˜, ¯ˆÚ›˜
ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙË˜ GFR.149 O ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÏÂ˘ÎˆÌ¿ÙˆÓ ÛÂ
0,6 g/Kg B™ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÂ›ˆÛË ÙË˜
Ì˘˚Î‹˜ ‰‡Ó·ÌË˜ Î·È ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ï›Ô˘˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, Â-
ÊfiÛÔÓ Ë ‰›·ÈÙ· Â›Ó·È ÈÛÔıÂÚÌÈ‰ÈÎ‹.150 °È· Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ‰˘-
ÛÌÂÓÂ›˜ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘, Ë ‰›·ÈÙ· ÌÂ
ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ÌÂ ¿ÚÈÛÙË
Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË.151 Œ¯ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÈ¯ıÂ› fiÙÈ Ë ÂÓÙ·-
ÙÈÎÔÔÈËÌ¤ÓË ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ·
ÌÂ ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏÈÎ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È fiÙ·Ó ÂÊ·ÚÌfi-
˙ÂÙ·È ‰›·ÈÙ· ÌÂ ÌÈÎÚ‹ ÔÛfiÙËÙ· ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ.152

™Â ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜, Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ
ÙË˜ ‰›·ÈÙ·˜ Â›¯Â Â˘ÓÔ˚Îfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘
‰È·‚‹ÙË Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙË˜ ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓË˜ ÓÂÊÚÈ-
Î‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÛıÂÓÒÓ ÌÂ ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·.153,154

™Â ¿ÏÏË ÌÂÏ¤ÙË ÌÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ Â›¯·Ó ÎÏÈÓÈÎ‹ ÚˆÙÂ˚-
ÓÔ˘Ú›·, Ë ‰›·ÈÙ· ÌÂ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ 0,67 g/Kg B™ ‰ÂÓ Â›¯Â Â›-
‰Ú·ÛË ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË, ÂÓÒ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÂ ÙËÓ
ÙÒÛË ÙË˜ GFR ·fi 0,61 ÛÂ 0,14 ml/min/Ì‹Ó·.155 E›Ó·È
ÂÚ›ÂÚÁÔ, ÌÂÙ¿ ·fi fiÏ· fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÎÙÂıÂ›, ÁÈ·Ù› ÛÂ
‰È·ÛÙÚˆÌ·ÙÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË ·ÛıÂÓÒÓ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 ‰ÂÓ ‚Ú¤-
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Eυνοϊκή επίδραση έχουν οι δίαιτες στις οποίες οι 
φυτικές πρωτεΐνες αποτελούν σημαντικό ποσοστό στο 
σύνολο. Έτσι, με τις δίαιτες αυτές ελαττώνεται η GFR, 
η RPF και η λευκωματινουρία.234 H επίδραση του περι-
ορισμού των πρωτεϊνών στη GFR και την απέκκριση 
λευκωματίνης στα ούρα διαρκεί όσο τηρείται η δίαιτα. 
Mε την επιστροφή σε δίαιτα με πρωτεϊνες 1-1,2 g/Kg 
BΣ τα ευνοϊκά αποτελέσματα στη νεφρική λειτουργία 
δεν διαρκούν.235

Στους διαβητικούς με μικρολευκωματινουρία και 
φυσιολογική νεφρική λειτουργία, δίαιτα χαμηλή σε 
πρωτεΐνες ελαττώνει την απέκκριση λευκωματίνης, 
χωρίς μεταβολή της GFR.236 O περιορισμός των λευκω-
μάτων σε 0,6 g/Kg BΣ είναι πιθανό να δημιουργήσει 
μείωση της μυϊκής δύναμης και αύξηση του λίπους 
του σώματος, εφόσον η δίαιτα είναι ισοθερμιδική.237 
Για να μην έχει δυσμενείς επιδράσεις στο ισοζύγιο του 
αζώτου, η δίαιτα με περιορισμό πρωτεϊνών πρέπει να 
συνδυάζεται με άριστη ρύθμιση του διαβήτη.238 Έχει 
μάλιστα δειχθεί ότι η εντατικοποιημένη ινσουλινο-
θεραπεία συνδυάζεται καλύτερα με τη μεταβολική 
προσαρμογή που γίνεται, όταν εφαρμόζεται δίαιτα με 
μικρή ποσότητα πρωτεϊνών.239

Σε διάφορες μελέτες, ο περιορισμός των πρωτεϊνών 
της δίαιτας είχε ευνοϊκό αποτέλεσμα στη ρύθμιση 

Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›·, .¯. ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ ÙÔ˘
Cleveland, ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ÙÔ 1982 ıÓËÙfiÙËÙ· 45% Î·È ÙÔ
1997 ÌÂ›ˆÛË ıÓËÙfiÙËÙ·˜ ÛÂ 29%. ™ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ Î¤ÓÙÚÔ
67,7% ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó ÛÂ ·ÈÌÔÎ¿ı·ÚÛË,
13,2% ÛÂ ™º¶K Î·È 13,2% Â›¯Â ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÓÂÊÚÈÎfi Ìfi-
Û¯Â˘Ì·.165 ™Â ¿ÏÏ· Î¤ÓÙÚ·, .¯. ÙÔ˘ Toronto, ÔÏ‡ ÌÂÁ·-
Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÂ
™º¶K.

™ÙËÓ EÏÏ¿‰· Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÔÈÎ›ÏÏÔ˘Ó ·fi
Î¤ÓÙÚÔ ÛÂ Î¤ÓÙÚÔ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚ‹ Ì›· ÚÔÙ›ÌËÛË ÁÈ·
™º¶K ÛÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ XNA. ŒÙÛÈ ÔÈ
‰È·‚ËÙÈÎÔ› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ·Ó·ÏÔÁ›· ÛÙÔ˘˜ ˘Ô-
‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÂ ™º¶K (ÈÓ. 8.17).

Προβλήµατα διαβητικών στην αιµοκάθαρση

OÈ ‰È·‚ËÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓÂ›˜ ÛÙËÓ ·ÈÌÔÎ¿ı·ÚÛË ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó
Û˘¯Ó¿ ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›-
Ó·Î· 8.18.

H Î·Ù·ÎÚ¿ÙËÛË ˘ÁÚÒÓ Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ ÙˆÓ
·ÛıÂÓÒÓ Â›Ó·È ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÔÈ ‰È·‚ËÙÈ-
ÎÔ›, ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËÌ¤ÓË ‰›„·, ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË˜ ˘ÂÚˆ-
ÛÌˆÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› Ë ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌ›·. H Â·Îfi-
ÏÔ˘ıË ÂÈ‰Â›ÓˆÛË ÙË˜ ˘¤ÚÙ·ÛË˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÊı·Ï-
ÌÔ‡˜ Î·È ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·. T· Ì¤Û· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜ ·ÓÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ·ÈÌÔÎ¿ı·ÚÛË Â›Ó·È ÔÈ Û˘-
¯Ó¤˜ Û˘ÓÂ‰Ú›Â˜ ÌÂ ˘ÂÚ‰È‹ıËÛË Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ‰ÈÙÙ·ÓıÚ·ÎÈ-
ÎÒÓ ÛÙ· ‰È·Ï‡Ì·Ù·. 

O ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙË˜ ·ÚÙËÚÈ·Î‹˜ ˘¤ÚÙ·ÛË˜ Â›Ó·È ÚˆÙ·Ú-
¯ÈÎ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÔÊı·ÏÌÒÓ ·fi Â-
È‰Â›ÓˆÛË. H ÚÔÛÂÎÙÈÎ‹ ¯Ú‹ÛË ÙË˜ Ë·Ú›ÓË˜ Î·È Ë ÚÔ-
Ù›ÌËÛË Ë·ÚÈÓÒÓ ¯·ÌËÏÔ‡ ÌÔÚÈ·ÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ Û˘Ì‚¿Ï-
ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÔÊı·ÏÌÒÓ ·fi ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜
·ÈÌÔÚÚ·Á›Â˜.166

To Î¿ÓÈÛÌ· ÂÈ‰Ú¿ ÛÙË ÓÔÛËÚfiÙËÙ· Î·È ·˘Í¿ÓÂÈ ÙË
ıÓËÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÛÂ ·ÈÌÔÎ¿ı·ÚÛË. ™Â
Û¯ÂÙÈÎ‹ ÂÚÁ·Û›· ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ ÔÈ ÓÂÊÚÔ·ıÂ›˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ›
Ô˘ Î·Ó›˙Ô˘Ó ¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏfiÙÂÚË Û˘ÛÙÔÏÈÎ‹ ›ÂÛË, ˘„Ë-
ÏfiÙÂÚÂ˜ ÙÈÌ¤˜ ÈÓˆ‰ÔÁfiÓÔ˘, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÌ-
ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ì˘ÔÎ·Ú‰›Ô˘ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÂÓÙ·ÂÙ‹ ÂÈ‚›ˆ-
ÛË ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ ÌË Î·Ó›˙ÔÓÙÂ˜.167 OÈ ‰È·‚ËÙÈÎÔ› ¤-
¯Ô˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÂÈ‚›ˆÛË ·fi fi,ÙÈ ÔÈ ÌË ‰È·‚ËÙÈÎÔ› ÛÙËÓ
·ÈÌÔÎ¿ı·ÚÛË Î·È, Î·Ù¿ Ì›· ÂÚÁ·Û›·, Ë ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ ÂÈ-
‚›ˆÛË˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ 50%.168 ™Â ‰È·¯ÚÔÓÈÎ‹ ·Ú·Ù‹ÚËÛË
ÙË˜ ÂÈ‚›ˆÛË˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÛÂ ·ÈÌÔÎ¿ı·ÚÛË, ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ
Î·È ÌË, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ì›· ·ÍÈfiÏÔÁË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜ ÂÈ‚›ˆ-
ÛË˜ ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌË ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ Ë ÂÈ-
‚›ˆÛË Â›Ó·È ›‰È· ÌÂ ·ÏÈfiÙÂÚ· (Û‡ÁÎÚÈÛË 1985 ¤ˆ˜ 1995
ÛÙÈ˜ H¶A, ›Ó. 8.19).169

OÈ ‰È·‚ËÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ XNA, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹

ÙÔ˘˜ ÛÂ ·ÈÌÔÎ¿ı·ÚÛË, ¤¯Ô˘Ó ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚË ·Ó·ÈÌ›· ·fi
fi,ÙÈ ÔÈ ÌË ‰È·‚ËÙÈÎÔ› ÓÂÊÚÔ·ıÂ›˜. AÓ Î·È ·˘Ùfi ÛÂ Î¿-
ÔÈÔ ‚·ıÌfi ÌÔÚÂ› Ó· ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÂ ˘ÂÚÊfiÚÙˆÛË ÌÂ ˘-
ÁÚ¿ Î·È ·Ú·›ˆÛË ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜, Î·Ù¿ Î·ÓfiÓ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË.170 A˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂÚ˘ıÚÔÔÈË-
Ù›ÓË˜, È‰›ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ·ÈÌÔÎ¿ı·ÚÛË˜ ‹ ™º¶K. H
ÔÏ‡ ¯·ÌËÏ‹ ÙÈÌ‹ ÙË˜ Hb ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ (<8 g/dl) ¤¯ÂÈ Û˘-
Û¯ÂÙÈÛÙÂ› ÌÂ ·˘ÍËÌ¤ÓË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ı·Ó¿ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ.
XÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙË ‰fiÛË ÙË˜ ÂÚ˘ıÚÔÔÈËÙ›ÓË˜, ÁÈ·-
Ù› ÌÔÚÂ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÂ› ˘¤ÚÙ·ÛË Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚÈÎ‹ Â-
È‚¿Ú˘ÓÛË. H ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜ Hb ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi Ù· 11
g/dl ‰ÂÓ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ Î¿ÙÈ ÂÈÏ¤ÔÓ ÛÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË.171 OÈ ·-
ÛıÂÓÂ›˜ ÛÂ ·ÈÌÔÎ¿ı·ÚÛË Ú¤ÂÈ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ‚ÈÙ·Ì›ÓÂ˜ B
(È‰›ˆ˜ ˘ÚÈ‰ÔÍ›ÓË Î·È B12) ‚ÈÙ·Ì›ÓË C Î·È Ê˘ÏÏÈÎfi Ô-
Í‡.172 E›ÛË˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó Û›‰ËÚÔ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ˆ-
ÏÂÈÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÈÌÔÎ¿ı·ÚÛË. OÈ ‰È·‚ËÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓÂ›˜ ÂÌ-
Ê·Ó›˙Ô˘Ó ÛÂ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰Â˘ÙÂÚÔ·-
ıÔ‡˜ ˘ÂÚ·Ú·ı˘ÚÂÔÂÈ‰ÈÛÌÔ‡ ·fi fi,ÙÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÛıÂÓÂ›˜
ÌÂ XNA.173

Συνεχής φορητή περιτοναϊκή κάθαρση

H ™º¶K ·ÔÙÂÏÂ› Ì›· Î·Ï‹ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ˘ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË
ÙË˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·-
·ÈÙÂ› ·ÁÁÂÈ·Î‹ ÚÔÛ¤Ï·ÛË Î·È ‰ÂÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙËÓ Î˘-
ÎÏÔÊÔÚ›·, Ô‡ÙÂ ÙÔ˘˜ ÔÊı·ÏÌÔ‡˜. H ·ıÚÔÈÛÙÈÎ‹ ÂÈ‚›ˆÛË
ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ÛÙË ™º¶K Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ‹
Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ·’ fi,ÙÈ ·ÏÈfiÙÂÚ·.
ŒÙÛÈ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÂÚÁ·Û›· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÛÙÔ
Toronto ·fi ŒÏÏËÓÂ˜ Ë ·ıÚÔÈÛÙÈÎ‹ ÂÈ‚›ˆÛË ÙˆÓ ‰È·‚Ë-
ÙÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÛÂ ™º¶K ‚ÂÏÙÈÒıËÎÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ Î·Ù¿
ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1990-1996. ™Â Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ ·ÏÈfiÙÂÚÂ˜ ÌÂÏ¤-

∆ιαβητική νεφροπάθεια   243

Aιµοκάθαρση 1 χρόνο 31% (από 32 σε 22) 5% (από 20 σε 19)

Aιµοκάθαρση 2 χρόνια 18% (από 33 σε 27) 11% (από 19 σε 17)

ΣΦΠK 1 χρόνο 38% (από 34 σε 21) 28% (από 18 σε 13)

ΣΦΠK 2 χρόνια 34% (από 44 σε 29) 6% (από 17 σε 16)

πίνακας 8.19  Eπί τοις εκατό ελάττωση της θνητότητας σε ασθενείς µε διαβητική νεφροπάθεια και XNA τελικού στα-
δίου, σε σύγκριση µε όλες τις άλλες αιτίες XNA, µεταξύ 1985 και 1995 (κατά Wolfe RA & Port FK 1999).169

Έτη και τύπος κάθαρσης ∆ιαβητικοί Mη διαβητικοί

1. ∆υσχερής ρύθµιση υπέρτασης

2. Συχνά προβλήµατα στην αγγειακή προσπέλαση 
αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας

3. Xειροτέρευση όρασης

4. ∆υσχέρειες ρύθµισης Σ∆ - µεγάλες διακυµάνσεις 
σακχάρου, συχνές υπογλυκαιµίες

5. ∆υσκοιλιότητα ή διάρροιες, έµετοι από νευροπά-
θεια ΦNΣ

6. Yπερφόρτωση µε υγρά πριν από αιµοκάθαρση

7. Oρθοστατική υπόταση επιδεινούµενη µετά από 
συνεδρία αιµοκάθαρσης

8. Γαγγραινοποίηση δακτύλων χεριών στα οποία έχει 
γίνει fistula

πίνακας 8.18  Προβλήµατα διαβητικών στην αιµοκά-
θαρση.

πίνακας 8.3.1.11 Προβλήματα διαβητικών ασθενών στην 
αιμοκάθαρση.

του διαβήτη και στην προστασία της υπολειπόμενης 
νεφρικής λειτουργίας ασθενών με διαβητική νεφροπά-
θεια.240,241 Σε άλλη μελέτη με ασθενείς που είχαν κλινι-
κή πρωτεϊνουρία, η δίαιτα με πρωτεΐνες 0,67 g/Kg BΣ 
δεν είχε επίδραση στη ρύθμιση του διαβήτη, ενώ επι-
βράδυνε την πτώση της GFR από 0,61 σε 0,14 ml/min/
μήνα.242 Eίναι περίεργο, ύστερα από όλα όσα έχουν 
ήδη εκτεθεί, γιατί σε διαστρωματική μελέτη ασθενών 
με ΣΔ τύπου 1 δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ της κα-
τανάλωσης πρωτεϊνών και της ύπαρξης νεφροπάθειας 
ή του ρυθμού επιδείνωσής της.243

Σε μετα-ανάλυση που περιέλαβε 108 ασθενείς, η 
δίαιτα με περιορισμό πρωτεϊνών ελάττωσε τη λευ-
κωματινουρία και τον ρυθμό πτώσης της νεφρικής 
λειτουργίας.244 Σε πιο πρόσφατη εργασία που ήταν τυ-
χαιοποιημένη, ελεγχόμενη και είχε τετραετή διάρκεια, 
περιελήφθησαν 82 ασθενείς με προχωρημένη νεφρο-
πάθεια. Η μελέτη έδειξε ότι μέτρια περιορισμένη πρό-
σληψη πρωτεϊνης (0,9 g/Kg BΣ ημερησίως) ελάττωσε 
τον κίνδυνο για τελικό στάδιο ΧΝΑ ή θάνατο κατά 76% 
αν και δεν παρατηρήθηκε επίδραση στην πτώση της 
GFR.245 Σε προχωρημένη διαβητική νεφροπάθεια η 
δίαιτα με περιορισμό των πρωτεϊνών αποσκοπεί στον 
περιορισμό των ουραιμικών συμπτωμάτων. Δεν είναι 
όμως βέβαιο αν στη φάση αυτή καθυστερεί την εξέ-
λιξη της νεφροπάθειας.246 Eπειδή η συμμόρφωση στη 
δίαιτα με πρωτεΐνες λιγότερες από 0,6 g/Kg BΣ είναι 
πτωχή, γι’ αυτό συνιστάται από μερικούς συγγραφείς 
να μη μειώνεται το ποσό των πρωτεϊνών κάτω από 0,8 
g/Kg BΣ, στους ασθενείς με αρχόμενη νεφροπάθεια 
(πίνακας 8.3.1.10).247 Εξάλλου, με πιο συντηρητική τα-
κτική αποφεύγεται και το ενδεχόμενο υποθρεψίας και 
μείωσης της μυϊκής μάζας.248 

Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ‰ÈÒÎÔÓÙ·È ÛÂ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÌË ‰È·-
‚ËÙÈÎÔ‡˜ ˘ÂÚÙ·ÛÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓÂ›˜, ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·-
Î· 8.15. E›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·‚‹ÙË˜ ÂÈ‰ÈÒ-
ÎÂÙ·È ·ÎfiÌË ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙË˜ ·ÚÙËÚÈ·Î‹˜ ›Â-
ÛË˜.

∆ίαιτα µε µικρή ποσότητα πρωτεϊνών

H ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÌÂ ·˘ÍËÌ¤Ó· ÔÛ¿ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ
GFR, ÙËÓ RPF (Renal Plasma Flow) Î·È ÚÔÎ·ÏÂ› ÂÓ‰Ô-
ÛÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ˘¤ÚÙ·ÛË.135-137 AÓÙ›ıÂÙ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¤-
¯ÂÈ Ë ‰›·ÈÙ· ÌÂ ÌÈÎÚ‹ ·Ó·ÏÔÁ›· ÛÂ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜. ™Â Î¿ıÂ ·È-
ÙÈÔÏÔÁ›·˜ ¯ÚfiÓÈ· ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·, Ë ‰›·ÈÙ· ÌÂ ˘„ËÏ‹ ÂÚÈÂ-
ÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÂ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍË ÛÂ XNA,
ÂÓÒ Ë ‰›·ÈÙ· ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÂ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ ÙËÓ
ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÂÈ.138-140

™Â ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ ÓÔÚÌÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›·, ‰›·ÈÙ· ÌÂ
¯·ÌËÏ‹ ·Ó·ÏÔÁ›· ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ (·ÓÙ› 19% ÛÂ 12% ÛÙÔ Û‡-
ÓÔÏÔ ÙˆÓ ıÂÚÌ›‰ˆÓ) ÌÂ›ˆÛÂ ÙËÓ GFR ·fi 142±23 ÛÂ
132±24 ml/min.141

H ‰›·ÈÙ· ÌÂ ÌÂÈˆÌ¤ÓÂ˜ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ Î·È
ÛÂ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ ·Ú¯fiÌÂÓË ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ÌÂ ÌÈ-
ÎÚÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›· Î·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹ GFR.83 H Â›‰Ú·-
ÛË ÙË˜ ‰›·ÈÙ·˜ ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ ·Ó·ÏÔÁ›· ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ ‰ÔÎÈÌ¿-
ÛÙËÎÂ Î·È ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ÂÎ‰ËÏˆÌ¤ÓË ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ· Î·È
Â›¯Â Â›ÛË˜ ıÂÙÈÎ¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·.142-144 MÂ ÙË ‰›·ÈÙ· ¯·-
ÌËÏ‹˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÂ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ Ê¿ÓËÎÂ ÂÏ¿ÙÙˆÛË
ÙË˜ ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›·˜, ·Ú¯ÈÎ¿ ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ GFR, ·ÏÏ¿
ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂ›ˆÛË ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ ÙÒÛË˜ ÙË˜ GFR, Ú¿Á-
Ì· Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ.142,143,145

EÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ Â›Ó·È fiÙÈ Ë Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ÂËÚÂ¿-
˙ÂÈ ÙËÓ ··ÓÙËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÊÚÔ‡ ÛÙË ‰›·ÈÙ· ÌÂ ˘„ËÏ‹
ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÂ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ¯ıÂ›
fiÙÈ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·ÌÈÓÔÍ¤ˆÓ iv ÚÔÎ·ÏÂ› ·‡ÍËÛË ÙË˜ GFR
Î·È ÙË˜ RPF.146 A˘Ù¿ Ù· ·ÈÌÔ‰˘Ó·ÌÈÎ¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Â›-
Ó·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó Ë Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Â›Ó·È Ùˆ-
¯‹.147 ™ÙÈ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÔÈ ¯ÔÚËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ‰›·ÈÙÂ˜
·Ú¤¯Ô˘Ó ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ ÛÂ ÔÛfi 0,6-0,8 g/KgB™/24ˆÚÔ. ¢ÂÓ

Â›Ó·È fiÌˆ˜ ÔÏ‡ ‚Â‚·ÈˆÌ¤ÓÔ ·Ó ÙÔ Â˘ÓÔ˚Îfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
·fi ÙÈ˜ ‰›·ÈÙÂ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÌÂ-
Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙˆÓ ÂÙÒÓ. EÍ¿ÏÏÔ˘, Ë Ì·ÎÚÔ-
¯ÚfiÓÈ· Û˘ÌÌfiÚÊˆÛË ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ
Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË. 

E˘ÓÔ˚Î‹ Â›‰Ú·ÛË ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‰›·ÈÙÂ˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÔÈ Ê˘-
ÙÈÎ¤˜ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÛÙÔ Û‡-
ÓÔÏÔ. ŒÙÛÈ ÌÂ ÙÈ˜ ‰›·ÈÙÂ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÏ·ÙÙÒÓÂÙ·È Ë GFR, Ë
RPF Î·È Ë ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›·.148 H Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈ-
ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ ÛÙË GFR Î·È ÙËÓ ·¤ÎÎÚÈÛË ÏÂ˘Îˆ-
Ì·Ù›ÓË˜ ÛÙ· Ô‡Ú· ‰È·ÚÎÂ› fiÛÔ ÙËÚÂ›Ù·È Ë ‰›·ÈÙ·. MÂ ÙËÓ
ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÂ ‰›·ÈÙ· ÌÂ ÚˆÙÂ˚ÓÂ˜ 1-1,2 g/Kg B™ Ù· Â˘-
ÓÔ˚Î¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÛÙË ÓÂÊÚÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰ÂÓ ‰È·Ú-
ÎÔ‡Ó.145

™ÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ ÌÈÎÚÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›· Î·È Ê˘-
ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹ ÓÂÊÚÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ‰›·ÈÙ· ¯·ÌËÏ‹ ÛÂ Úˆ-
ÙÂ˝ÓÂ˜ ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ ÙËÓ ·¤ÎÎÚÈÛË ÏÂ˘ÎˆÌ·Ù›ÓË˜, ¯ˆÚ›˜
ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙË˜ GFR.149 O ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÏÂ˘ÎˆÌ¿ÙˆÓ ÛÂ
0,6 g/Kg B™ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÂ›ˆÛË ÙË˜
Ì˘˚Î‹˜ ‰‡Ó·ÌË˜ Î·È ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ï›Ô˘˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, Â-
ÊfiÛÔÓ Ë ‰›·ÈÙ· Â›Ó·È ÈÛÔıÂÚÌÈ‰ÈÎ‹.150 °È· Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ‰˘-
ÛÌÂÓÂ›˜ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘, Ë ‰›·ÈÙ· ÌÂ
ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ÌÂ ¿ÚÈÛÙË
Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË.151 Œ¯ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÈ¯ıÂ› fiÙÈ Ë ÂÓÙ·-
ÙÈÎÔÔÈËÌ¤ÓË ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ·
ÌÂ ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏÈÎ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È fiÙ·Ó ÂÊ·ÚÌfi-
˙ÂÙ·È ‰›·ÈÙ· ÌÂ ÌÈÎÚ‹ ÔÛfiÙËÙ· ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ.152

™Â ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜, Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ
ÙË˜ ‰›·ÈÙ·˜ Â›¯Â Â˘ÓÔ˚Îfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘
‰È·‚‹ÙË Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙË˜ ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓË˜ ÓÂÊÚÈ-
Î‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÛıÂÓÒÓ ÌÂ ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·.153,154

™Â ¿ÏÏË ÌÂÏ¤ÙË ÌÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ Â›¯·Ó ÎÏÈÓÈÎ‹ ÚˆÙÂ˚-
ÓÔ˘Ú›·, Ë ‰›·ÈÙ· ÌÂ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ 0,67 g/Kg B™ ‰ÂÓ Â›¯Â Â›-
‰Ú·ÛË ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË, ÂÓÒ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÂ ÙËÓ
ÙÒÛË ÙË˜ GFR ·fi 0,61 ÛÂ 0,14 ml/min/Ì‹Ó·.155 E›Ó·È
ÂÚ›ÂÚÁÔ, ÌÂÙ¿ ·fi fiÏ· fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÎÙÂıÂ›, ÁÈ·Ù› ÛÂ
‰È·ÛÙÚˆÌ·ÙÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË ·ÛıÂÓÒÓ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 ‰ÂÓ ‚Ú¤-
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∆ιαστολική ∆Π <85 <80 <80 < 75

Άριστη AΠ <140/85 <130/80 <130/80 <125/75

Mέτρια 150/90 140/85 140/85 130/80

πίνακας 8.15  Στόχοι που πρέπει να επιδιώκονται µε την αντιϋπερτασική αγωγή, σύµφωνα µε τη Bρετανική Eταιρεία
Yπέρτασης (1999).

Mέτρηση από ιατρό                             Mέτρηση στο σπίτι ή µε φορη-
τό

Aσθενείς σε κίνδυνο 1,0-1,2 ∆εν έχει διαπιστωθεί αν στο
για διαβητική νεφροπάθεια στάδιο αυτό ο περιορισµός των

πρωτεϊνών ωφελεί. Nα προτιµώνται
πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης

Aσθενείς µε νεφροπάθεια 0,6-0,8 ∆ιαιτα ισοθερµιδική. Nα προτιµώνται
φυτικές πρωτεΐνες. ∆εν
εφαρµόζεται σε καχεκτικούς ασθε-

πίνακας 8.16  Συστάσεις για τη διαιτητική πρόσληψη πρωτεϊνών (κατά ADA).

Πρόσληψη g/Kg/24ωρο Λοιπές συστάσεις 

πίνακας 8.3.1.10 Συστάσεις για διαιτητική πρόσληψη πρωτεϊνών (κατά ADA).

Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ‰ÈÒÎÔÓÙ·È ÛÂ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÌË ‰È·-
‚ËÙÈÎÔ‡˜ ˘ÂÚÙ·ÛÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓÂ›˜, ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·-
Î· 8.15. E›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·‚‹ÙË˜ ÂÈ‰ÈÒ-
ÎÂÙ·È ·ÎfiÌË ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙË˜ ·ÚÙËÚÈ·Î‹˜ ›Â-
ÛË˜.

∆ίαιτα µε µικρή ποσότητα πρωτεϊνών

H ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÌÂ ·˘ÍËÌ¤Ó· ÔÛ¿ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ
GFR, ÙËÓ RPF (Renal Plasma Flow) Î·È ÚÔÎ·ÏÂ› ÂÓ‰Ô-
ÛÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ˘¤ÚÙ·ÛË.135-137 AÓÙ›ıÂÙ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¤-
¯ÂÈ Ë ‰›·ÈÙ· ÌÂ ÌÈÎÚ‹ ·Ó·ÏÔÁ›· ÛÂ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜. ™Â Î¿ıÂ ·È-
ÙÈÔÏÔÁ›·˜ ¯ÚfiÓÈ· ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·, Ë ‰›·ÈÙ· ÌÂ ˘„ËÏ‹ ÂÚÈÂ-
ÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÂ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍË ÛÂ XNA,
ÂÓÒ Ë ‰›·ÈÙ· ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÂ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ ÙËÓ
ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÂÈ.138-140

™Â ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ ÓÔÚÌÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›·, ‰›·ÈÙ· ÌÂ
¯·ÌËÏ‹ ·Ó·ÏÔÁ›· ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ (·ÓÙ› 19% ÛÂ 12% ÛÙÔ Û‡-
ÓÔÏÔ ÙˆÓ ıÂÚÌ›‰ˆÓ) ÌÂ›ˆÛÂ ÙËÓ GFR ·fi 142±23 ÛÂ
132±24 ml/min.141

H ‰›·ÈÙ· ÌÂ ÌÂÈˆÌ¤ÓÂ˜ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ Î·È
ÛÂ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ ·Ú¯fiÌÂÓË ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ÌÂ ÌÈ-
ÎÚÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›· Î·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹ GFR.83 H Â›‰Ú·-
ÛË ÙË˜ ‰›·ÈÙ·˜ ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ ·Ó·ÏÔÁ›· ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ ‰ÔÎÈÌ¿-
ÛÙËÎÂ Î·È ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ÂÎ‰ËÏˆÌ¤ÓË ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ· Î·È
Â›¯Â Â›ÛË˜ ıÂÙÈÎ¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·.142-144 MÂ ÙË ‰›·ÈÙ· ¯·-
ÌËÏ‹˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÂ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ Ê¿ÓËÎÂ ÂÏ¿ÙÙˆÛË
ÙË˜ ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›·˜, ·Ú¯ÈÎ¿ ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ GFR, ·ÏÏ¿
ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂ›ˆÛË ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ ÙÒÛË˜ ÙË˜ GFR, Ú¿Á-
Ì· Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ.142,143,145

EÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ Â›Ó·È fiÙÈ Ë Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ÂËÚÂ¿-
˙ÂÈ ÙËÓ ··ÓÙËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÊÚÔ‡ ÛÙË ‰›·ÈÙ· ÌÂ ˘„ËÏ‹
ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÂ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ¯ıÂ›
fiÙÈ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·ÌÈÓÔÍ¤ˆÓ iv ÚÔÎ·ÏÂ› ·‡ÍËÛË ÙË˜ GFR
Î·È ÙË˜ RPF.146 A˘Ù¿ Ù· ·ÈÌÔ‰˘Ó·ÌÈÎ¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Â›-
Ó·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó Ë Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Â›Ó·È Ùˆ-
¯‹.147 ™ÙÈ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÔÈ ¯ÔÚËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ‰›·ÈÙÂ˜
·Ú¤¯Ô˘Ó ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ ÛÂ ÔÛfi 0,6-0,8 g/KgB™/24ˆÚÔ. ¢ÂÓ

Â›Ó·È fiÌˆ˜ ÔÏ‡ ‚Â‚·ÈˆÌ¤ÓÔ ·Ó ÙÔ Â˘ÓÔ˚Îfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
·fi ÙÈ˜ ‰›·ÈÙÂ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÌÂ-
Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙˆÓ ÂÙÒÓ. EÍ¿ÏÏÔ˘, Ë Ì·ÎÚÔ-
¯ÚfiÓÈ· Û˘ÌÌfiÚÊˆÛË ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ
Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË. 

E˘ÓÔ˚Î‹ Â›‰Ú·ÛË ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‰›·ÈÙÂ˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÔÈ Ê˘-
ÙÈÎ¤˜ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÛÙÔ Û‡-
ÓÔÏÔ. ŒÙÛÈ ÌÂ ÙÈ˜ ‰›·ÈÙÂ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÏ·ÙÙÒÓÂÙ·È Ë GFR, Ë
RPF Î·È Ë ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›·.148 H Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈ-
ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ ÛÙË GFR Î·È ÙËÓ ·¤ÎÎÚÈÛË ÏÂ˘Îˆ-
Ì·Ù›ÓË˜ ÛÙ· Ô‡Ú· ‰È·ÚÎÂ› fiÛÔ ÙËÚÂ›Ù·È Ë ‰›·ÈÙ·. MÂ ÙËÓ
ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÂ ‰›·ÈÙ· ÌÂ ÚˆÙÂ˚ÓÂ˜ 1-1,2 g/Kg B™ Ù· Â˘-
ÓÔ˚Î¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÛÙË ÓÂÊÚÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰ÂÓ ‰È·Ú-
ÎÔ‡Ó.145

™ÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ ÌÈÎÚÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›· Î·È Ê˘-
ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹ ÓÂÊÚÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ‰›·ÈÙ· ¯·ÌËÏ‹ ÛÂ Úˆ-
ÙÂ˝ÓÂ˜ ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ ÙËÓ ·¤ÎÎÚÈÛË ÏÂ˘ÎˆÌ·Ù›ÓË˜, ¯ˆÚ›˜
ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙË˜ GFR.149 O ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÏÂ˘ÎˆÌ¿ÙˆÓ ÛÂ
0,6 g/Kg B™ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÂ›ˆÛË ÙË˜
Ì˘˚Î‹˜ ‰‡Ó·ÌË˜ Î·È ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ï›Ô˘˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, Â-
ÊfiÛÔÓ Ë ‰›·ÈÙ· Â›Ó·È ÈÛÔıÂÚÌÈ‰ÈÎ‹.150 °È· Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ‰˘-
ÛÌÂÓÂ›˜ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÙÔ˘ ·˙ÒÙÔ˘, Ë ‰›·ÈÙ· ÌÂ
ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ÌÂ ¿ÚÈÛÙË
Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË.151 Œ¯ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÈ¯ıÂ› fiÙÈ Ë ÂÓÙ·-
ÙÈÎÔÔÈËÌ¤ÓË ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ·
ÌÂ ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏÈÎ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È fiÙ·Ó ÂÊ·ÚÌfi-
˙ÂÙ·È ‰›·ÈÙ· ÌÂ ÌÈÎÚ‹ ÔÛfiÙËÙ· ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ.152

™Â ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜, Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ
ÙË˜ ‰›·ÈÙ·˜ Â›¯Â Â˘ÓÔ˚Îfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘
‰È·‚‹ÙË Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙË˜ ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓË˜ ÓÂÊÚÈ-
Î‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÛıÂÓÒÓ ÌÂ ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·.153,154

™Â ¿ÏÏË ÌÂÏ¤ÙË ÌÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ Â›¯·Ó ÎÏÈÓÈÎ‹ ÚˆÙÂ˚-
ÓÔ˘Ú›·, Ë ‰›·ÈÙ· ÌÂ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ 0,67 g/Kg B™ ‰ÂÓ Â›¯Â Â›-
‰Ú·ÛË ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË, ÂÓÒ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÂ ÙËÓ
ÙÒÛË ÙË˜ GFR ·fi 0,61 ÛÂ 0,14 ml/min/Ì‹Ó·.155 E›Ó·È
ÂÚ›ÂÚÁÔ, ÌÂÙ¿ ·fi fiÏ· fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÎÙÂıÂ›, ÁÈ·Ù› ÛÂ
‰È·ÛÙÚˆÌ·ÙÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË ·ÛıÂÓÒÓ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 ‰ÂÓ ‚Ú¤-
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Yπέρτασης (1999).
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τό

Aσθενείς σε κίνδυνο 1,0-1,2 ∆εν έχει διαπιστωθεί αν στο
για διαβητική νεφροπάθεια στάδιο αυτό ο περιορισµός των

πρωτεϊνών ωφελεί. Nα προτιµώνται
πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης

Aσθενείς µε νεφροπάθεια 0,6-0,8 ∆ιαιτα ισοθερµιδική. Nα προτιµώνται
φυτικές πρωτεΐνες. ∆εν
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 8.3.2 Aντιμετώπιση διαβητικών ασθενών 
με XNA τελικού σταδίου
Δ. καραμήτσος

Στα πρώτα χρόνια της εφαρμογής της αιμοκάθαρ-
σης για την αντιμετώπιση των ασθενών με XNA, οι 
διαβητικοί ασθενείς με XNA τελικού σταδίου δεν 
υπολογιζόταν ότι ήταν κατάλληλοι για θεραπεία υπο-
κατάστασης της νεφρικής λειτουργίας. Mε την αύξηση 
του αριθμού των κέντρων αιμοκάθαρσης και Συνεχούς 
Φορητής Περιτοναϊκής Κάθαρσης (ΣΦΠK) έχει αυξηθεί 
και ο αριθμός των διαβητικών που εντάσσονται σε 
προγράμματα χρόνιας υποκατάστασης της νεφρικής 
λειτουργίας.1 Όπως ήδη αναφέρθηκε, στις HΠA το 36% 
των ασθενών σε αιμοκάθαρση είναι διαβητικοί, ενώ 
στην Eυρώπη το ποσοστό τους είναι 17%.2,3 O αριθμός 
των ασθενών με ΣΔ τύπου 2 συνεχώς αυξάνεται στα 
χρόνια προγράμματα αιμοκάθαρσης και ΣΦΠK και η 
αύξηση αυτή σχετίζεται με τρεις τουλάχιστον παρά-
γοντες. Πρώτον, με την αύξηση των ασθενών με ΣΔ 
τύπου 2, η οποία βαδίζει παράλληλα με την αύξηση 
των ατόμων που ζουν με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, 
δεύτερον με τη μακρότερη επιβίωση των διαβητικών 
και τρίτον με την αύξηση του μέσου όρου ζωής των 
ανθρώπων. Γενικώς υπάρχει η τάση της αύξησης του 
μέσου όρου ζωής των ατόμων σε αιμοκάθαρση.2,3 
Στην Eλλάδα, το ποσοστό των διαβητικών ασθενών 
σε αιμοκάθαρση αναλογικά είναι μικρότερο, αλλά 
σημαντικό ποσοστό διαβητικών υποβάλλεται σε 
ΣΦΠK (πίνακας 8.3.2.1). Oι διαβητικοί ασθενείς με XNA 
τελικού σταδίου εμφανίζουν πολλά προβλήματα. H 
θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας 
στους διαβητικούς νεφροπαθείς πρέπει να αρχίζει νω-
ρίτερα απ’ ό,τι γίνεται σε άλλης αιτιολογίας XNA. Aυτό 
απαιτείται γιατί, πρώτον, οι διαβητικοί που έχουν XNA 
εμφανίζουν ραγδαία εξέλιξη των επιπλοκών από τους 
οφθαλμούς, το ΑNΣ και το καρδιαγγειακό σύστημα 
και, δεύτερον, γιατί εμφανίζουν προβλήματα δυσχε-
ρώς αντιμετωπιζόμενης υπέρτασης και υπερφόρτω-
σης με υγρά.2,4 Eπομένως, είναι σκόπιμο οι διαβητικοί 
να εντάσσονται σε προγράμματα υποκατάστασης της 
νεφρικής λειτουργίας, όταν φτάνουν σε επίπεδα GFR 
10-15 ml ή κρεατινίνης ορού 6-7 mg/dl και όχι αργότε-
ρα.5 Σε ασθενείς με κρεατινίνη 4-5 mg/dl είναι σκόπιμο 
να γίνεται η αρτηριοφλεβική επικοινωνία (fistula), 
ώστε να είναι έτοιμη η αγγειακή προσπέλαση για την 
αιμοκάθαρση, αν η κρεατινίνη φτάσει τα 6-7 mg/dl.

Οι θεραπευτικές επιλογές, όπως και σε κάθε XNA 
τελικού σταδίου, είναι η αιμοκάθαρση, η ΣΦΠΚ και η 
μεταμόσχευση νεφρού. H τελευταία έχει προσφέρει 
καλύτερα μακροχρόνια αποτελέσματα απ’ ό,τι οι άλλες 
δύο μέθοδοι, αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στις 
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σχετικές σειρές που ανακοινώθηκαν οι ασθενείς είχαν 
επιλεγεί για μεταμόσχευση, επειδή ήταν σε καλύτερη 
γενική κατάσταση και είχαν καλύτερες προοπτικές επι-
βίωσης.6 Στους νεότερους σε ηλικία ασθενείς επιλέγε-
ται ως θεραπεία εκλογής η μεταμόσχευση νεφρού και 
κατά δεύτερο λόγο η αιμοκάθαρση. Στους μεγαλύτε-
ρους σε ηλικία ασθενείς πρώτη επιλογή είναι η ΣΦΠK. 
Στους διαβητικούς με XNA μεγαλύτερη αναλογία 
ασθενών υποβάλλεται σε θεραπεία με ΣΦΠK απ’ ό,τι 
στους μη διαβητικούς νεφροπαθείς.4 

H επιβίωση και η αποκατάσταση της υγείας των 
διαβητικών ασθενών είναι γενικά χειρότερη απ’ ό,τι 
των άλλων ασθενών με XNA.4 Σε σύγκριση θνητότη-
τας και νοσηρότητας ασθενών σε αιμοκάθαρση και 
μεταμόσχευση νεφρού, αν γίνει προσαρμογή και δι-
όρθωση των στοιχείων με βάση τους προϋπάρχοντες 
παράγοντες κινδύνου, δεν παρατηρούνται διαφορές, 
ώστε να θεωρηθεί ότι η μία μέθοδος πλεονεκτεί της 
άλλης.5 Tο βέβαιο είναι, όμως, ότι με τη μεταμόσχευση 
είναι καλύτερη η ποιότητα ζωής. Σύμφωνα με στοι-
χεία της EDTA, περίπου 60% των ασθενών που είναι 
ζωντανοί και βρίσκονται σε θεραπεία υποκατάστασης 
της νεφρικής λειτουργίας κάνουν αιμοκάθαρση, 20% 
κάνουν ΣΦΠK και 20% διατηρούν λειτουργικό μό-
σχευμα νεφρού.6 H θνητότητα διαβητικών ασθενών 
σε τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας έχει μειωθεί 
σημαντικά με την αύξηση της πείρας και τη βελτίωση 
των τεχνικών μέσων στην αιμοκάθαρση και τη ΣΦΠK. 
Έτσι τα στατιστικά στοιχεία, π.χ. του Πανεπιστημιακού 
Nοσοκομείου του Κλήβελαντ, παρουσίαζαν το 1982 
θνητότητα 45% και το 1997 μείωση θνητότητας σε 
29%. Στο εν λόγω κέντρο 67,7% των ασθενών υποβαλ-
λόταν σε αιμοκάθαρση, 13,2% σε ΣΦΠK και 13,2% είχε 
λειτουργικό νεφρικό μόσχευμα.6 Σε άλλα κέντρα, π.χ. 
του Τορόντο, πολύ μεγαλύτερο ποσοστό διαβητικών 
ασθενών υποβάλλεται σε ΣΦΠK.

Στην Eλλάδα τα στατιστικά στοιχεία ποικίλλουν από 
κέντρο σε κέντρο. Υπάρχουν κέντρα που, είτε επειδή 
δεν διαθέτουν τεχνητό νεφρό είτε διότι οι νεφρολόγοι 
εκπαιδεύθηκαν σε κέντρα με ιδιαίτερη ανάπτυξη της 

ΣΦΠΚ, έχουν σημαντικό αριθμό ασθενών σε περιτο-
ναϊκές πλύσεις. Η πτώση της λειτουργικής ικανότητας 
του περιτοναίου μετά τα πρώτα τρία χρόνια ΣΦΠΚ και 
η αύξηση των μονάδων τεχνητού νεφρού, παρά τις αρ-
χικές προτιμήσεις που υπήρχαν για ΣΦΠΚ, στρέφουν 
σήμερα τους διαβητικούς ασθενείς περισσότερο στην 
αιμοκάθαρση με τεχνητό νεφρό. 

Ως προς την πρόγνωση της πορείας των ασθενών με 
ΣΔ τύπου 2 σε αιμοκάθαρση, έχει βρεθεί ότι η ρύθμιση 
του ΣΔ πριν από την έναρξη θεραπείας υποκατάστα-
σης της νεφρικής λειτουργίας είναι ισχυρός προγνω-
στικός παράγοντας καρδιαγγειακής νοσηρότητας και 
επιβίωσης.7 Επιπλέον, έχει δειχθεί ότι η πρώιμη παρα-
πομπή σε νεφρολόγο (τουλάχιστον έξι μήνες πριν από 
την έναρξη θεραπείας υποκατάστασης της νεφρικής 
λειτουργίας, συμβάλλει στην καλύτερη πρόγνωση, 
των ασθενών με ΣΔ τύπου 2.7 Η καλή ρύθμιση του ΣΔ 
στην περίοδο της θεραπείας με αιμοκάθαρση επίσης 
σχετίζεται με καλύτερη πρόγνωση ενώ οι ασθενείς με 
ΣΔ γενικά είχαν πάνω από διπλάσια νοσηρότητα (odds 
ratio 2,32) από τους μη διαβητικούς, όταν είχαν άσχη-
μη ρύθμιση με κριτήριο την ΗbA1c>7,3%.8

ıËÎÂ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË˜ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ Î·È
ÙË˜ ‡·ÚÍË˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·˜ ‹ ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÂÈ‰Â›ÓˆÛ‹˜
ÙË˜.156

™Â ÌÂÙ··Ó¿Ï˘ÛË, Ë ‰›·ÈÙ· ÌÂ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ
ÂÏ¿ÙÙˆÛÂ ÙË ÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›· Î·È ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÙÒÛË˜ ÙË˜
ÓÂÊÚÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.157 ™Â ÚÔ¯ˆÚËÌ¤ÓË ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÓÂ-
ÊÚÔ¿ıÂÈ· Ë ‰›·ÈÙ· ÌÂ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ ·Ô-
ÛÎÔÂ› ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ Ô˘Ú·ÈÌÈÎÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ.
¢ÂÓ Â›Ó·È fiÌˆ˜ ‚¤‚·ÈÔ ·Ó ÛÙË Ê¿ÛË ·˘Ù‹ Î·ı˘ÛÙÂÚÂ› ÙËÓ
ÂÍ¤ÏÈÍË ÙË˜ ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·˜.158 EÂÈ‰‹ Ë Û˘ÌÌfiÚÊˆÛË ÛÙË
‰›·ÈÙ· ÌÂ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ ÏÈÁfiÙÂÚÂ˜ ·fi 0,6 g/Kg B™ Â›Ó·È
Ùˆ¯‹, ÁÈ’ ·˘Ùfi Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È ·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ Ó·
ÌË ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ Î¿Ùˆ ·fi 0,8 g/Kg
B™, ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ·Ú¯fiÌÂÓË ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ· (ÈÓ.
8.16).159

Aντιµετώπιση ασθενών µε XNA τελικού σταδίου

™Ù· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙË˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙË˜ ·ÈÌÔÎ¿ı·ÚÛË˜ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÌÂ XNA, ÔÈ ‰È·‚ËÙÈÎÔ› ·-
ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ XNA ÙÂÏÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·Ó ˆ˜
Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ÁÈ· ıÂÚ·Â›· ˘ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÙË˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. MÂ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ
·ÈÌÔÎ¿ı·ÚÛË˜ Î·È ™º¶K ¤¯ÂÈ ·˘ÍËıÂ› Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ
‰È·‚ËÙÈÎÒÓ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÂ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¯ÚfiÓÈ·˜ ˘-
ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÙË˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. Ÿˆ˜ ‹‰Ë ·Ó·-
Ê¤ÚıËÎÂ, ÛÙÈ˜ H¶A ÙÔ 36% ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÛÂ ·ÈÌÔÎ¿ı·ÚÛË
Â›Ó·È ‰È·‚ËÙÈÎÔ›,2 ÂÓÒ ÛÙËÓ E˘ÚÒË ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘˜ Â›-
Ó·È 17%.3 O ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 2 Û˘ÓÂ-
¯Ò˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÈÌÔÎ¿ı·ÚÛË˜
Î·È ™º¶K Î·È Ë ·‡ÍËÛË ·˘Ù‹ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙÚÂÈ˜ ÙÔ˘Ï¿-
¯ÈÛÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜. ¶ÚÒÙÔÓ, ÌÂ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ
ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 2, Ë ÔÔ›· ‚·‰›˙ÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂ ÙËÓ ·‡ÍËÛË
ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÌÂ ÙÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜, ‰Â‡-
ÙÂÚÔÓ ÌÂ ÙË Ì·ÎÚfiÙÂÚË ÂÈ‚›ˆÛË ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ Î·È ÙÚ›-
ÙÔÓ ÌÂ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ì¤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ.
°ÂÓÈÎ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Ù¿ÛË ÙË˜ ·‡ÍËÛË˜ ÙÔ˘ Ì¤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ ˙ˆ‹˜
ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÛÂ ·ÈÌÔÎ¿ı·ÚÛË.160 ™ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙÔ ÔÛÔÛÙfi
ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÛÂ ·ÈÌÔÎ¿ı·ÚÛË ·Ó·ÏÔÁÈÎ¿ Â›-
Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ, ·ÏÏ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ˘-
Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÂ ™º¶K (ÈÓ. 8.17).

OÈ ‰È·‚ËÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ XNA ÙÂÏÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘ Â›-
Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎÔ›. H ıÂÚ·Â›· ˘ÔÎ·Ù¿ÛÙ·-
ÛË˜ ÙË˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ Ú¤ÂÈ
Ó· ·Ú¯›˙ÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi fi,ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÂ ¿ÏÏË˜ ·ÈÙÈÔÏÔ-
Á›·˜ XNA. A˘Ùfi ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ·Ù›, ÚÒÙÔÓ ÔÈ ‰È·‚ËÙÈÎÔ›

ÛÂ XNA ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Ú·Á‰·›· ÂÍ¤ÏÈÍË ÙˆÓ ÂÈÏÔÎÒÓ ·-
fi ÙÔ˘˜ ÔÊı·ÏÌÔ‡˜, ÙÔ ºN™ Î·È ÙÔ Î·Ú‰È·ÁÁÂÈ·Îfi Û‡-
ÛÙËÌ· Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ ÁÈ·Ù› ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰˘-
Û¯ÂÚÒ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈ˙fiÌÂÓË˜ ˘¤ÚÙ·ÛË˜ Î·È ˘ÂÚÊfiÚÙˆ-
ÛË˜ ÌÂ ˘ÁÚ¿.161 EÔÌ¤Óˆ˜, Â›Ó·È ÛÎfiÈÌÔ ÔÈ ‰È·‚ËÙÈÎÔ› Ó·
ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÂ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ˘ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÙË˜ ÓÂÊÚÈ-
Î‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, fiÙ·Ó Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÂ Â›Â‰· GFR 10-15 ml
‹ ÎÚÂ·ÙÈÓ›ÓË˜ ÔÚÔ‡ 6-7 mg/dl Î·È fi¯È ·ÚÁfiÙÂÚ·.162 ™Â ·-
ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ÎÚÂ·ÙÈÓ›ÓË 4-5 mg/dl Â›Ó·È ÛÎfiÈÌÔ Ó· Á›ÓÂÙ·È
Ë fistula, ÒÛÙÂ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ë ·ÁÁÂÈ·Î‹ ÚÔÛ¤Ï·ÛË
ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÌÔÎ¿ı·ÚÛË, ·Ó Ë ÎÚÂ·ÙÈÓ›ÓË ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· 6-7
mg/dl.

H ıÂÚ·Â˘ÙÈÎ‹ ÂÈÏÔÁ‹, fiˆ˜ Î·È ÛÂ Î¿ıÂ XNA ÙÂÏÈ-
ÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘, Â›Ó·È Ë ·ÈÌÔÎ¿ı·ÚÛË, Ë ™º¶∫ Î·È Ë ÌÂÙ·-
ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÓÂÊÚÔ‡. H ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤¯ÂÈ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ·
Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·, ·’ fi,ÙÈ ÔÈ ¿ÏÏÂ˜ ‰‡Ô Ì¤ıÔ-
‰ÔÈ, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÂ› ˘fi„Ë fiÙÈ ÛÙÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ÛÂÈ-
Ú¤˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó, ÔÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ Â›¯·Ó ÂÈÏÂÁÂ› ÁÈ·
ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË, ÂÂÈ‰‹ ‹Ù·Ó ÛÂ Î·Ï‡ÙÂÚË ÁÂÓÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·-
ÛË Î·È Â›¯·Ó Î·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ÚÔÔÙÈÎ¤˜ ÂÈ‚›ˆÛË˜.162 ™ÙÔ˘˜
ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ ÛÂ ËÏÈÎ›· ·ÛıÂÓÂ›˜ ÂÈÏ¤ÁÂÙ·È ˆ˜ ıÂÚ·Â›· Â-
ÎÏÔÁ‹˜ Ë ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÓÂÊÚÔ‡ Î·È Î·Ù¿ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏfiÁÔ Ë
·ÈÌÔÎ¿ı·ÚÛË. ™ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÛÂ ËÏÈÎ›· ·ÛıÂÓÂ›˜
ÚÒÙË ÂÈÏÔÁ‹ Â›Ó·È Ë ™º¶K. 

™ÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ XNA ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó·ÏÔÁ›· ·-
ÛıÂÓÒÓ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÂ ıÂÚ·Â›· ÌÂ ™º¶K ·fi fi,ÙÈ
ÛÙÔ˘˜ ÌË ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ÓÂÊÚÔ·ıÂ›˜.163

H ÂÈ‚›ˆÛË Î·È Ë ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ˘ÁÂ›·˜ ÙˆÓ ‰È·-
‚ËÙÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ Â›Ó·È ÁÂÓÈÎ¿ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ·fi fi,ÙÈ ÛÙÔ˘˜
¿ÏÏÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ XNA.163

™Â Û‡ÁÎÚÈÛË ıÓËÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÓÔÛËÚfiÙËÙ·˜ ·ÛıÂÓÒÓ
ÛÂ ·ÈÌÔÎ¿ı·ÚÛË Î·È ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÓÂÊÚÔ‡, ·Ó Á›ÓÂÈ ÚÔ-
Û·ÚÌÔÁ‹ Î·È ‰ÈfiÚıˆÛË ÙˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÚÔ-
¸¿Ú¯ÔÓÙÂ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È
‰È·ÊÔÚ¤˜, ÒÛÙÂ Ó· ıÂˆÚËıÂ› fiÙÈ Ë Ì›· Ì¤ıÔ‰Ô˜ ÏÂÔÓÂ-
ÎÙÂ› ÙË˜ ¿ÏÏË˜.164 TÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È, fiÌˆ˜, fiÙÈ ÌÂ ÙË ÌÂÙ·-
ÌfiÛ¯Â˘ÛË Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË Ë ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ EDTA ÂÚ›Ô˘ 60% ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ô˘ Â›Ó·È
˙ˆÓÙ·ÓÔ› Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ ıÂÚ·Â›· ˘ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜
ÙË˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î¿ÓÔ˘Ó ·ÈÌÔÎ¿ı·ÚÛË, 20% Î¿-
ÓÔ˘Ó ™º¶K Î·È 20% ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÌfiÛ¯Â˘Ì·
ÓÂÊÚÔ‡.165 H ıÓËÙfiÙËÙ· ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÛÂ ÙÂÏÈÎfi
ÛÙ¿‰ÈÔ ÓÂÊÚÈÎ‹˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÈˆıÂ› ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÌÂ
ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙË˜ Â›Ú·˜ Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ Ì¤-
ÛˆÓ ÛÙËÓ ·ÈÌÔÎ¿ı·ÚÛË Î·È ÙË ™º¶K. ŒÙÛÈ Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈ-

242 Χρόνιες διαβητικές επιπλοκές

Nεφρολογική µονάδα Παπαδηµητρίου Μ, Mέµµος ∆ 567 131 (23,1%)
Iπποκράτειο Nοσοκοµείο

Nεφρολογική Kλινική Bαργιεµέζης B 180 39 (21,6%)
Nοσοκοµείο Aλεξανδρούπολης (10ετία)

Παθολογική Kλινική ∆ηµητριάδης A 172 39 (22,6%)
Nοσοκοµείο Άγιος ∆ηµήτριος

Nεφρολογική µονάδα Τουρκαντώνης Α, Nτόµπρος N 235 84 (35,7%)
Nοσοκοµείο AXEΠA Mπαλάσκας H

πίνακας 8.17  Oι υποβληθέντες διαβητικοί σε ΣΦΠK.

Kέντρο παρακολούθησης ∆ιευθυντές/Yπεύθυνοι Iατροί Σύνολο ενταχθέντων ∆ιαβητικοί

πίνακας 8.3.2.1 Oι υποβληθέντες διαβητικοί σε ΣΦΠK. (Στοιχεία 2000)
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BιβλιογραφIα
 8.3.3 Η αιμοκάθαρση στην αποκατάστα-

ση της νεφρικής λειτουργίας διαβητικών ασθε-
νών με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου 
 ς. βασιλείου, Δ. γρέκας

Aπό στοιχεία της United States Renal Data System 
(USRDS) στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πάνω από 
80% των διαβητικών ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια 
τελικού σταδίου εισέρχονται σε χρόνιο πρόγραμμα 
εξωνεφρικής κάθαρσης με τεχνητό νεφρό.1,2 Στον Κα-
ναδά το ποσοστό είναι μικρότερο, ενώ διαφορετικά 
ποσοστά δίνονται από Ευρωπαϊκά κέντρα.2 Το ποσο-
στό των διαβητικών ασθενών που εντάσσονται σε 
πρόγραμμα εξωνεφρικής κάθαρσης διαφέρει με την 
ηλικία και παρουσιάζεται στο σχήμα 8.3.3.1.

Παρά τη βελτίωση των μεθόδων εξωνεφρικής κά-
θαρσης, η θνητότητα των διαβητικών ασθενών εξακο-
λουθεί να παραμένει υψηλή, γεγονός που σχετίζεται 
με την παρουσία διαφόρων παραγόντων νοσηρότη-
τας κατά την έναρξη της θεραπείας.3 Σχετικά με την 
εμφάνιση της καρδιαγγειακής νόσου, οι παράγοντες 
κινδύνου είναι οι ίδιοι με αυτούς των μη διαβητικών 
ασθενών, η υπερλιπιδαιμία, το κάπνισμα, η υπέρταση, 
τα ελαττωμένα επίπεδα HDL-χοληστερόλης, η αυξημέ-
νη συγκολλητικότητα των αιμοπεταλίων, το αυξημένο 
ινοδωγόνο και το ιστορικό καρδιοπάθειας.4 

O Kempernan και συν. (1991) διαπίστωσαν ότι η 
ηλικία άνω των 45 ετών, η συστολική αρτηριακή πίεση 
άνω των 160mmHg και η προϋπάρχουσα καρδιακή 
ανεπάρκεια αποτελούν δυσμενείς παράγοντες κινδύ-
νου για διαβητικούς ασθενείς με τελικό στάδιο νεφρι-
κής νόσου.5

Για την ένταξη σε πρόγραμμα χρόνιας αιμοκάθαρ-
σης απαιτείται η διενέργεια επαρκούς αρτηριοφλεβι-
κής αναστόμωσης (Fistula), η οποία σε διαβητικούς 
ασθενείς είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί λόγω της 
προχωρημένης και βαριάς αθηροσκλήρωσης των 
αγγείων. Αλλά στη δημιουργία επαρκούς αρτηριοφλε-
βικής επικοινωνίας δημιουργούνται προβλήματα και 
από προηγούμενους αγγειακούς καθετηριασμούς ή 
φλεβοκεντήσεις, οι οποίες –για τον λόγο αυτό- πρέπει 
να περιορίζονται δραστικά στους διαβητικούς ασθε-
νείς.* Σε περίπτωση αδυναμίας τοποθέτησης επαρ-
κούς αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης στους εν λόγω 
ασθενείς, ικανοποιητική λύση προσφέρει η τοποθέ-
τηση συνθετικού αγγειακού μοσχεύματος ή μόνιμου 
ενδοκαρδιακού καθετήρα.

Το τυπικό πρόγραμμα αιμοκάθαρσης απαιτεί τρεις 
συνεδρίες την εβδομάδα διάρκειας 3-4 ωρών με ρυθ-
* Με την καθιέρωση του αυτοελέγχου της γλυκόζης αίματος κατ’ οίκον 

(σακχαρόμετρα) ευτυχώς ελαττώθηκαν οι συχνές αιμοληψίες που 
παλιά γίνονταν ακόμη και για έναν προσδιορισμό σακχάρου αίματος.
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μό ροής αίματος εξωσωματικής κυκλοφορίας 300-500 
ml/min. Σε διαβητικούς ασθενείς νεαρής ηλικίας, χω-
ρίς προβλήματα στην αγγειακή προσπέλαση, μπορεί 
να εφαρμοστεί η κατ’ οίκον αιμοκάθαρση (Home 
hemodialysis), μέθοδος που φαίνεται ότι έχει την κα-
λύτερη επιβίωση και τη μεγαλύτερη αποκατάσταση 
από όλες τις θεραπείες υποκατάστασης της νεφρικής 
λειτουργίας των διαβητικών ασθενών με νεφρική ανε-
πάρκεια τελικού σταδίου. Σε αντίθεση με την κατ’οίκον 
αιμοκάθαρση, η εφαρμογή της αιμοκάθαρσης στο 
νοσοκομείο σε διαβητικούς ασθενείς μεγάλης ηλικίας, 
οι οποίοι μάλιστα εμφάνισαν διάφορες επιπλοκές, 
συνοδεύεται από χειρότερη πρόγνωση. Η τελευταία 
αποδίδεται στη μικρότερη «δόση» κάθαρσης που 
λαμβάνεται είτε λόγω συχνών υποτασικών επεισοδίων 
είτε λόγω ελαττωμένης παροχής της αρτηριοφλεβικής 
αναστόμωσης (πίνακας 8.3.3.1).

Από τις επιπλοκές της αιμοκάθαρσης, η υπόταση 
κατά τη διάρκεια της συνεδρίας εμφανίζεται κατά 20% 
συχνότερα στους διαβητικούς ασθενείς σε σχέση με 
τους μη διαβητικούς ασθενείς.6 Η επιπλοκή οφείλεται 
σε πολλούς παράγοντες, συχνά συνοδεύεται από ναυ-
τία και έμετο, ενώ παρατηρείται ακόμη και σε ασθενείς 
με κλινικά ευρήματα υπερογκαιμίας και οιδήματος. 
Η εμφάνιση επανειλημμένων επεισοδίων υπότασης 
συνδυάζεται με ανεπαρκή κάθαρση και αυξημένη θνη-
τότητα των ασθενών, λόγω της ελάττωσης του χρόνου 
διάρκειας των συνεδριών και της πρώιμης διακοπής 
τους.7 

Αυτά καθεαυτά τα υποτασικά επεισόδια μπορούν 
να προκαλέσουν επεισόδια στηθάγχης, αλλά από την 
άλλη πλευρά οι παράγοντες που συμμετέχουν στην 
εμφάνιση της υπότασης είναι: 

α) Το ελαττωμένο καρδιακό κλάσμα εξώθησης, που 
οφείλεται στη νόσο των στεφανιαίων αγγείων.

β) Η διαστολική δυσλειτουργία, λόγω της διαβητικής 
μυοκαρδιοπάθειας, με συνέπεια τη μείωση της ενδοτι-
κότητας και της πλήρωσης της αριστεράς κοιλίας. 

γ) Η νευροπάθεια του ΑΝΣ των ουραιμικών διαβητι-
κών ασθενών και η κατάργηση της αντανακλαστικής 
αύξησης της καρδιακής συχνότητας και των περιφερι-
κών αντιστάσεων στην υπόταση. 

δ) Η μικρή αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος 
σε συνδυασμό με την ελάττωση της αποβολής θερ-
μότητας, λόγω δερματικής αγγειοσύσπασης που προ-
καλείται από την αρχική υποογκαιμία της συνεδρίας 
αιμοκάθαρσης, διαταραχές που οδηγούν σε αντιδρα-
στική αγγειοδιαστολή των αγγείων του δέρματος στο 
τέλος της συνεδρίας και συνακόλουθη υπόταση (θεω-
ρία της θερμικής ενίσχυσης του Goth). 

ε) Η αναιμία, που μπορεί να συμμετέχει στην εμφά-
νιση υπότασης, λόγω της ελαττωμένης γλοιότητας 
του αίματος και της μείωσης των περιφερικών αντι-
στάσεων, ώστε τελικά να παραβλάπτεται η ικανότητα 
διατήρησης του όγκου αίματος κατά τη διάρκεια υπερ-
διήθησης.

στ) Η υπολευκωματιναιμία που οδηγεί σε ελάττωση 

πίνακας 8.3.3.1 Προβλήματα διαβητικών στην 
αιμοκάθαρση

1. Δυσχερής ρύθμιση της υπέρτασης
2. Συχνά προβλήματα στην αγγειακή προσπέλαση
3. Επιδείνωση αμφιβληστροειδοπάθειας
4. Δυσχέρεια ρύθμισης σακχάρου-μεγάλες διακυμάνσεις,  
 συχνές υπογλυκαιμίες
5. Δυσκοιλιότητα ή διάρροιες, έμετοι λόγω νευροπάθειας  
 αΝΣ
6. Υπερφόρτωση με υγρά πριν από τη συνεδρία  
 αιμοκάθαρσης
7. ορθοστατική υπόταση
8. Περιφερική αγγειοπάθεια-γάγγραινα (άκρων χειρών 
και ποδιών)

σχήμα 8.3.3.1 Ποσοστό ανά εκατομμύριο πληθυσμού ανάλογα με την ηλικία ένταξης στην εξωνεφρική κάθαρση (USRDS 
2006).
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της κολοειδωσμωτικής πίεσης και του ρυθμού ανα-
πλήρωσης του πλάσματος, ευνοώντας την εμφάνιση 
υπότασης. Σε μερικές περιπτώσεις τα υποτασικά 
επεισόδια είναι σοβαρά, σε βαθμό που να οδηγούν 
σε αλλαγή της μεθόδου υποκατάστασης της νεφρι-
κής λειτουργίας και ιδιαίτερα σε ασθενείς με νόσο 
στεφανιαίων. Επίσης η ορθοστατική υπόταση θεω-
ρείται σοβαρή επιπλοκή στους αιμοκαθαιρόμενους 
διαβητικούς, μια και έχει ενοχοποιηθεί στην πρόκληση 
αγγειακής εγκεφαλικής βλάβης. Είναι ευνόητο ότι αν 
υφίσταται νευροπάθεια του ΑΝΣ η ορθοστατική υπό-
ταση συμβαίνει και χωρίς την αιμοκάθαρση, αλλά η 
αιμοκάθαρση την επιδεινώνει.

Η υπέρταση στην αιμοκάθαρση αποτελεί επίσης 
σοβαρή επιπλοκή και εμφανίζεται συχνότερα σε δι-
αβητικούς ασθενείς (50%).6 Παρά το γεγονός ότι η 
υπέρταση είναι ογκοεξαρτώμενη, κατά τη διάρκεια 
της συνεδρίας τείνει αυξανόμενη και κυρίως στο τέλος 
της συνεδρίας. Η υπέρταση οφείλεται στην ενεργοποί-
ηση του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης, λόγω 
ελάττωσης του ενδαγγειακού χώρου που προκαλεί η 
υπερδιήθηση.

Η απόκτηση μεγάλου σωματικού βάρους μεταξύ 
των συνεδριών αιμοκάθαρσης παρατηρείται κατά 30-
50% συχνότερα στους διαβητικούς ασθενείς. Το φαι-
νόμενο αυτό αποδίδεται, εκτός από την ελλιπή συμ-
μόρφωση των ασθενών ως προς τη λήψη νερού και 
NaCl, στην υπεργλυκαιμία που παρατηρείται μεταξύ 
των συνεδριών, αλλά και στην ενδοκυττάρια αύξηση 
του Να+ με αποτέλεσμα τη δίψα. 

Στα προβλήματα της αιμοκάθαρσης στους διαβη-
τικούς ασθενείς προστίθενται και οι επιπλοκές της 

σχήμα 8.3.3.2 αιμοκάθαρση: Ρυθμός θανάτων του πρώτου 
έτους σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς, ανάλογα με την 
πρωτοπαθή αιτία. 
Παρατηρείται σύγκλειση των καμπυλών μεταξύ των ετών 
1988-1997, ενώ βελτιώνεται σταθερά ο ρυθμός θανάτων 
των διαβητικών ασθενών (USRDS 1999).κατεύθυνση
των βιοχημικών αντιδράσεων. το (+) σημαίνει θετική 
επίδραση, το (-) σημαίνει αναστολή. ACT=ακετύλ-καρνιτίνο-
τρανσφεράση. η καρνιτίνη είναι απαραίτητη για την 
μεταφορά των Ελο μέσα στα ηπατικά μιτοχόνδρια όπου 
γίνεται η κετογένεση.

σχήμα 8.3.3.3 Σχετικός κίνδυνος θανάτου διαβητικών 
ασθενών μετά την έναρξη της κάθαρσης (USRDS 2006). 
HD=αιμοκάθαρση, ΠΔ=Περιτοναϊκή κάθαρση.

αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας. Το σύνδρομο υπο-
κλοπής παρατηρείται συχνότερα και μπορεί να οδηγή-
σει σε ξηρή γάγγραινα των δακτύλων λόγω της βαριάς 
επασβέστωσης και αθηρωμάτωσης των αγγείων. 8, 9

Η ισχαιμική μονομελής νευροπάθεια αποτελεί επι-
πλοκή σχεδόν αποκλειστικά των διαβητικών ασθενών 
και αφορά στην οξεία εμφάνιση πόνου, αδυναμίας και 
παράλυσης των μυών του αντιβραχίου και του χεριού 
συχνά με απώλεια της αισθητικότητας, η οποία εμφανί-
ζεται μετά τη δημιουργία αρτηριοφλεβικής επικοινωνί-
ας. Θεωρείται ότι η οξεία ισχαιμία, λόγω εκτροπής του 
αίματος, είναι ικανή να προκαλέσει βλάβη στις νευρι-
κές ίνες χωρίς εμφανή βλάβη στους άλλους ιστούς.10

Γενικά η μεγάλη συνυπάρχουσα νοσηρότητα των 
διαβητικών ασθενών στην αιμοκάθαρση συνοδεύεται 
από μεγάλη θνητότητα, η οποία αφορά στο 50% 
των ασθενών στα δύο πρώτα χρόνια από την ένταξή 
τους σε πρόγραμμα αιμοκάθαρσης (σχήμα 8.3.3.2 και 
8.3.3.3).
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Την τελευταία δεκαετία έχει ελαττωθεί σημαντικά 
η θνητότητα των διαβητικών ασθενών τον 1ο χρόνο 
ένταξης στην αιμοκάθαρση, ώστε να διαπιστώνεται 
σύγκλιση των καμπυλών θνητότητας με άλλα κύρια 
αίτια χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Οι διαβητικοί 
ασθενείς στην αιμοκάθαρση παρουσιάζουν μεγα-
λύτερο αριθμό θανάτων στο σύνολο αλλά και στις 
επιμέρους αιτίες, όπως τα καρδιαγγειακά σηπτικά και 
αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, σε σύγκριση με τους 
μη διαβητικούς ασθενείς.11 Για τον λόγο αυτό είναι απα-
ραίτητο οι διαβητικοί ασθενείς που υποβάλλονται σε 
αιμοκάθαρση να έχουν εντατική παρακολούθηση και 
ιδιαίτερη φροντίδα για τις επιπλοκές που σχετίζονται 
με την αγγειακή προσπέλαση, τα αγγειακά επεισόδια, 
τη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και άλλες επι-
πλοκές (σχήμα 8.3.3.4).

Όσον αφορά στην επιβίωση των ασθενών συγκριτι-
κά μεταξύ αιμοκάθαρσης και περιτοναϊκής κάθαρσης, 
τα ποσοστά είναι καλύτερα από αυτά της περιτοναϊκής 
κάθαρσης. Έχει διαπιστωθεί ότι η επιβίωση της τεχνι-
κής της περιτοναϊκής κάθαρσης για τον 1ο χρόνο είναι 
91%, για τον 3ο 73% και για τον 5ο 61%, ενώ για την 
αιμοκάθαρση τα αντίστοιχα ποσά είναι 94%, 80% και 
75%.12 Τέλος, φαίνεται ότι η αιμοκάθαρση περιορίζει 

τη φυσική δραστηριότητα των διαβητικών ασθενών με 
αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς να μην πραγματοποιούν 
τις καθημερινές τους δραστηριότητες χωρίς τη βοή-
θεια συνοδού προσώπου.13 Την τελευταία δεκαετία η 
επιβίωση των διαβητικών ασθενών σε αιμοκάθαρση 
έχει βελτιωθεί σημαντικά, όμως παρόλη τη βελτίωση 
των μεθόδων εξωνεφρικής κάθαρσης η θνητότητα 
εξακολουθεί να παραμένει υψηλή και αποδίδεται σε 
παράγοντες νοσηρότητας που προϋπάρχουν της έναρ-
ξης εξωνεφρικής κάθαρσης (πίνακας 8.3.3.2). Τέτοιοι 
παράγοντες είναι η καρδιαγγειακή νόσος, η περιφε-
ρική αγγγειοπάθεια, η αγγειακή εγκεφαλική νόσος, 
η υπολευκωματιναιμία, οι διαταραχές της θρέψης, οι 
διαταραχές των λιπιδίων, η ύπαρξη φλεγμονής ή κακο-
ήθειας, η μεγάλη ηλικία και άλλοι παράγοντες.15

Σήμερα είναι παραδεκτό ότι η αυξημένη ιατρική 
φροντίδα, η σωστή παρακολούθηση και θεραπεία των 
επιπλοκών, μαζί με την πρώιμη ένταξη των διαβητικών 
ασθενών σε εξωνεφρική κάθαρση, εξασφαλίζουν τη 
βελτίωση της επιβίωσης και την ποιότητα ζωής των 
ασθενών αυτών.

σχήμα 8.3.3.4. αιτίες θανάτου των διαβητικών ασθενών σε υποκατάσταση, ηλικίας 45-64 ετών, με βάση τη μέθοδο 
υποκατάστασης, για τα έτη 1995-97 (USRDS 1999). HD=αιμοκάθαρση, ΠΔ=Περιτοναϊκή κάθαρση.

Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›·, .¯. ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ ÙÔ˘
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1997 ÌÂ›ˆÛË ıÓËÙfiÙËÙ·˜ ÛÂ 29%. ™ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ Î¤ÓÙÚÔ
67,7% ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó ÛÂ ·ÈÌÔÎ¿ı·ÚÛË,
13,2% ÛÂ ™º¶K Î·È 13,2% Â›¯Â ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÓÂÊÚÈÎfi Ìfi-
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™º¶K ÛÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ XNA. ŒÙÛÈ ÔÈ
‰È·‚ËÙÈÎÔ› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ·Ó·ÏÔÁ›· ÛÙÔ˘˜ ˘Ô-
‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÂ ™º¶K (ÈÓ. 8.17).

Προβλήµατα διαβητικών στην αιµοκάθαρση

OÈ ‰È·‚ËÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓÂ›˜ ÛÙËÓ ·ÈÌÔÎ¿ı·ÚÛË ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó
Û˘¯Ó¿ ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›-
Ó·Î· 8.18.

H Î·Ù·ÎÚ¿ÙËÛË ˘ÁÚÒÓ Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ ÙˆÓ
·ÛıÂÓÒÓ Â›Ó·È ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÔÈ ‰È·‚ËÙÈ-
ÎÔ›, ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËÌ¤ÓË ‰›„·, ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË˜ ˘ÂÚˆ-
ÛÌˆÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› Ë ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌ›·. H Â·Îfi-
ÏÔ˘ıË ÂÈ‰Â›ÓˆÛË ÙË˜ ˘¤ÚÙ·ÛË˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÊı·Ï-
ÌÔ‡˜ Î·È ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·. T· Ì¤Û· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜ ·ÓÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ·ÈÌÔÎ¿ı·ÚÛË Â›Ó·È ÔÈ Û˘-
¯Ó¤˜ Û˘ÓÂ‰Ú›Â˜ ÌÂ ˘ÂÚ‰È‹ıËÛË Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ‰ÈÙÙ·ÓıÚ·ÎÈ-
ÎÒÓ ÛÙ· ‰È·Ï‡Ì·Ù·. 

O ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙË˜ ·ÚÙËÚÈ·Î‹˜ ˘¤ÚÙ·ÛË˜ Â›Ó·È ÚˆÙ·Ú-
¯ÈÎ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÔÊı·ÏÌÒÓ ·fi Â-
È‰Â›ÓˆÛË. H ÚÔÛÂÎÙÈÎ‹ ¯Ú‹ÛË ÙË˜ Ë·Ú›ÓË˜ Î·È Ë ÚÔ-
Ù›ÌËÛË Ë·ÚÈÓÒÓ ¯·ÌËÏÔ‡ ÌÔÚÈ·ÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ Û˘Ì‚¿Ï-
ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÔÊı·ÏÌÒÓ ·fi ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜
·ÈÌÔÚÚ·Á›Â˜.166

To Î¿ÓÈÛÌ· ÂÈ‰Ú¿ ÛÙË ÓÔÛËÚfiÙËÙ· Î·È ·˘Í¿ÓÂÈ ÙË
ıÓËÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÛÂ ·ÈÌÔÎ¿ı·ÚÛË. ™Â
Û¯ÂÙÈÎ‹ ÂÚÁ·Û›· ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ ÔÈ ÓÂÊÚÔ·ıÂ›˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ›
Ô˘ Î·Ó›˙Ô˘Ó ¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏfiÙÂÚË Û˘ÛÙÔÏÈÎ‹ ›ÂÛË, ˘„Ë-
ÏfiÙÂÚÂ˜ ÙÈÌ¤˜ ÈÓˆ‰ÔÁfiÓÔ˘, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÌ-
ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ì˘ÔÎ·Ú‰›Ô˘ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÂÓÙ·ÂÙ‹ ÂÈ‚›ˆ-
ÛË ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ ÌË Î·Ó›˙ÔÓÙÂ˜.167 OÈ ‰È·‚ËÙÈÎÔ› ¤-
¯Ô˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÂÈ‚›ˆÛË ·fi fi,ÙÈ ÔÈ ÌË ‰È·‚ËÙÈÎÔ› ÛÙËÓ
·ÈÌÔÎ¿ı·ÚÛË Î·È, Î·Ù¿ Ì›· ÂÚÁ·Û›·, Ë ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ ÂÈ-
‚›ˆÛË˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ 50%.168 ™Â ‰È·¯ÚÔÓÈÎ‹ ·Ú·Ù‹ÚËÛË
ÙË˜ ÂÈ‚›ˆÛË˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÛÂ ·ÈÌÔÎ¿ı·ÚÛË, ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ
Î·È ÌË, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ì›· ·ÍÈfiÏÔÁË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜ ÂÈ‚›ˆ-
ÛË˜ ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌË ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ Ë ÂÈ-
‚›ˆÛË Â›Ó·È ›‰È· ÌÂ ·ÏÈfiÙÂÚ· (Û‡ÁÎÚÈÛË 1985 ¤ˆ˜ 1995
ÛÙÈ˜ H¶A, ›Ó. 8.19).169

OÈ ‰È·‚ËÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ XNA, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹

ÙÔ˘˜ ÛÂ ·ÈÌÔÎ¿ı·ÚÛË, ¤¯Ô˘Ó ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚË ·Ó·ÈÌ›· ·fi
fi,ÙÈ ÔÈ ÌË ‰È·‚ËÙÈÎÔ› ÓÂÊÚÔ·ıÂ›˜. AÓ Î·È ·˘Ùfi ÛÂ Î¿-
ÔÈÔ ‚·ıÌfi ÌÔÚÂ› Ó· ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÂ ˘ÂÚÊfiÚÙˆÛË ÌÂ ˘-
ÁÚ¿ Î·È ·Ú·›ˆÛË ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜, Î·Ù¿ Î·ÓfiÓ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË.170 A˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂÚ˘ıÚÔÔÈË-
Ù›ÓË˜, È‰›ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ·ÈÌÔÎ¿ı·ÚÛË˜ ‹ ™º¶K. H
ÔÏ‡ ¯·ÌËÏ‹ ÙÈÌ‹ ÙË˜ Hb ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ (<8 g/dl) ¤¯ÂÈ Û˘-
Û¯ÂÙÈÛÙÂ› ÌÂ ·˘ÍËÌ¤ÓË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ı·Ó¿ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ.
XÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙË ‰fiÛË ÙË˜ ÂÚ˘ıÚÔÔÈËÙ›ÓË˜, ÁÈ·-
Ù› ÌÔÚÂ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÂ› ˘¤ÚÙ·ÛË Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚÈÎ‹ Â-
È‚¿Ú˘ÓÛË. H ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜ Hb ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi Ù· 11
g/dl ‰ÂÓ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ Î¿ÙÈ ÂÈÏ¤ÔÓ ÛÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË.171 OÈ ·-
ÛıÂÓÂ›˜ ÛÂ ·ÈÌÔÎ¿ı·ÚÛË Ú¤ÂÈ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ‚ÈÙ·Ì›ÓÂ˜ B
(È‰›ˆ˜ ˘ÚÈ‰ÔÍ›ÓË Î·È B12) ‚ÈÙ·Ì›ÓË C Î·È Ê˘ÏÏÈÎfi Ô-
Í‡.172 E›ÛË˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó Û›‰ËÚÔ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ˆ-
ÏÂÈÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÈÌÔÎ¿ı·ÚÛË. OÈ ‰È·‚ËÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓÂ›˜ ÂÌ-
Ê·Ó›˙Ô˘Ó ÛÂ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰Â˘ÙÂÚÔ·-
ıÔ‡˜ ˘ÂÚ·Ú·ı˘ÚÂÔÂÈ‰ÈÛÌÔ‡ ·fi fi,ÙÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÛıÂÓÂ›˜
ÌÂ XNA.173

Συνεχής φορητή περιτοναϊκή κάθαρση

H ™º¶K ·ÔÙÂÏÂ› Ì›· Î·Ï‹ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ˘ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË
ÙË˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·-
·ÈÙÂ› ·ÁÁÂÈ·Î‹ ÚÔÛ¤Ï·ÛË Î·È ‰ÂÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙËÓ Î˘-
ÎÏÔÊÔÚ›·, Ô‡ÙÂ ÙÔ˘˜ ÔÊı·ÏÌÔ‡˜. H ·ıÚÔÈÛÙÈÎ‹ ÂÈ‚›ˆÛË
ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ÛÙË ™º¶K Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ‹
Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ·’ fi,ÙÈ ·ÏÈfiÙÂÚ·.
ŒÙÛÈ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÂÚÁ·Û›· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÛÙÔ
Toronto ·fi ŒÏÏËÓÂ˜ Ë ·ıÚÔÈÛÙÈÎ‹ ÂÈ‚›ˆÛË ÙˆÓ ‰È·‚Ë-
ÙÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÛÂ ™º¶K ‚ÂÏÙÈÒıËÎÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ Î·Ù¿
ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1990-1996. ™Â Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ ·ÏÈfiÙÂÚÂ˜ ÌÂÏ¤-

∆ιαβητική νεφροπάθεια   243

Aιµοκάθαρση 1 χρόνο 31% (από 32 σε 22) 5% (από 20 σε 19)

Aιµοκάθαρση 2 χρόνια 18% (από 33 σε 27) 11% (από 19 σε 17)

ΣΦΠK 1 χρόνο 38% (από 34 σε 21) 28% (από 18 σε 13)

ΣΦΠK 2 χρόνια 34% (από 44 σε 29) 6% (από 17 σε 16)

πίνακας 8.19  Eπί τοις εκατό ελάττωση της θνητότητας σε ασθενείς µε διαβητική νεφροπάθεια και XNA τελικού στα-
δίου, σε σύγκριση µε όλες τις άλλες αιτίες XNA, µεταξύ 1985 και 1995 (κατά Wolfe RA & Port FK 1999).169

Έτη και τύπος κάθαρσης ∆ιαβητικοί Mη διαβητικοί

1. ∆υσχερής ρύθµιση υπέρτασης

2. Συχνά προβλήµατα στην αγγειακή προσπέλαση 
αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας

3. Xειροτέρευση όρασης

4. ∆υσχέρειες ρύθµισης Σ∆ - µεγάλες διακυµάνσεις 
σακχάρου, συχνές υπογλυκαιµίες

5. ∆υσκοιλιότητα ή διάρροιες, έµετοι από νευροπά-
θεια ΦNΣ

6. Yπερφόρτωση µε υγρά πριν από αιµοκάθαρση

7. Oρθοστατική υπόταση επιδεινούµενη µετά από 
συνεδρία αιµοκάθαρσης

8. Γαγγραινοποίηση δακτύλων χεριών στα οποία έχει 
γίνει fistula

πίνακας 8.18  Προβλήµατα διαβητικών στην αιµοκά-
θαρση.

πίνακας 8.3.3.2 πίνακας 8.19 Eπί τοις εκατό ελάττωση της θνητότητας σε ασθενείς με διαβητική νεφροπάθεια και XNA 
τελικού σταδίου, σε σύγκριση με όλες τις άλλες αιτίες XNA, μεταξύ 1985 και 1995 (κατά Wolfe RA & Port FK 1999).169



486 • Διαβητολογια

BιβλιογραφIα

1 USRDS (United States Renal Data System) USRDS 1999  
Annual Data Report. The National Institutes of Health, 
National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney 
Diseases, Bethesda. Ann J Kidney Dis 1999;34 (Suppl 1):51-
5176

2 USRDS (United States Renal Data System). URRDS 2006. 
Annual  Data Report. The National Institute of Health, 
National Institute of  Diabetes and Digestive and Kidney 
Diseases, Volume I. Minneapolis Medical Research 
Foundation, 2006.

3 Schaubel D, Fenton SSA, Diabetes and Renal failure. 
Section 6. Canadian Organ Replacement Register. Annual 
report 1996. Canadian Institute of Health Information. 
Ottawa, Ontario, March 1996.

4 Zimmerman S. The Diabetic ESRD patient: specific needs. 
Perit Dial Int 1997;17(supple 3):S9-S11.

5 Kemperman F.A. van Leusen R, van Liebergen FJ et al. 
Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) 
in patients with diabetic Nephropathy. Neth J Med 
1991;38:236-245.

6 Snideman JR, Bulsemeier TJ, Kjellstrand CM. Hemodialysis 
in Diabetics. Arch Intern Med 1976;136:1126-1130.

7 Collins AL, Liao A, Wmen A, Hanson G, Keshaviah P. 
Diabetichemodialysis patients treated with a high Kt/v 
have a lower ristof death than standard Kt/v. J Am Soc 
Nephrol 1991;2:318.

8  Wang FM, Tseng WC, Hsieh YY, Tarng DC. Nephrology 
image. Hand-digit gangrene in a hemodialysis patient 
following brachioaxillary bridge graft creation. Kidney Int 
2007;71:1082.

9 Cebesoy O, Baltaci ET. Acute gangrene that developed 
in the fingers of the hand with arteriovenous fistule 
in a chronic hemodialysis patient.  J Natl Med Assoc 
2006;98:1707-1709.

10 Riggs JE, Moss AH, Labosky DA, Liput JH et al. Upper 
extremity ischemia monomelic neuropathy: a 
complication of vascular access procedures in uremic 
diabetic patients. Neurology 1989;39:997-998.

11 USRDS. USRDS 2000. Annual Data Report. Annual data 
report  VERDS, The National Institutes of Healt, National 
Institute of Diabetes And Digestive and Kidney Diseases, 
Bethesda, 2000.

12 Marcelli D, Spotti D, Conte F et al. Survival of Diabetic 
patients on peritoneal dialysis or hemodialysis. Perit Dial 
Int 1996;16:S283-S287.

13 Lowder GM, Perri NA, Friedman EA. Demographics 
diabetes type and degree of rehabilitation in diabetic 
patients on main- tenance hemodialysis in Brooklyn. J 
Diabet Complication 1988;2:218-226.

14 Wolfe RA, Port FK. Good news, bad news for diabetic 

 8.3.4 Σακχαρώδης διαβήτης και περιτο-
ναϊκή κάθαρση 
μ. θεοδωρίδης , β. βαργιεμέζης

Σήμερα, υπάρχουν πλέον σαφείς ενδείξεις1 ότι η 
υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας σε ασθενείς 
με σακχαρώδη διαβήτη πρέπει να αρχίζει νωρίτερα 
συγκριτικά με τους μη διαβητικούς ουραιμικούς ασθε-
νείς. Αν και η οριστική θεραπεία της χρόνιας νεφρικής 
ανεπάρκειας είναι η νεφρική μεταμόσχευση, οι διαβη-
τικοί ασθενείς αντιμετωπίζονται εξίσου καλά τόσο με 
τη μέθοδο υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας με 
τεχνητό νεφρό όσο και με τη μέθοδο της περιτοναϊκής 
κάθαρσης.2 Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της 
περιτοναϊκής κάθαρσης και της αιμοκάθαρσης με τε-
χνητό νεφρό φαίνονται στον πίνακα 8.3.4.1.

Η περιτοναϊκή κάθαρση είτε με τη μορφή της Συνε-
χούς Φορητής είτε της Αυτοματοποιημένης Περιτο-
ναϊκής Κάθαρσης αποτελεί μία καλή επιλογή για υπο-
κατάσταση της νεφρικής λειτουργίας των διαβητικών 
ασθενών, διότι δεν απαιτεί αγγειακή προσπέλαση και 
δεν επιβαρύνει την κυκλοφορία και την αμφιβληστρο-
ειδοπάθεια.

Στη μέθοδο της περιτοναϊκής κάθαρσης χρησιμο-
ποιείται το περιτόναιο ως μεμβράνη αιμοκάθαρσης, 
δεδομένου ότι ως μεμβράνη είναι ημιδιαπερατή και 

σχήμα 8.3.4.1 Διαδικασία περιτοναϊκής αιμοκάθασης. Με 
τελειοποίηση των εξαρτημάτων και ειδικούς διακόπτες 
αποφεύγονται σε μεγάλο βαθμό οι λοιμώξεις περιτοναίου.

versus nondiabetic end-stage renal disease: incidence and 
mortality. ASAIO J 1999;45:117-118.

15  Ζηρογιάννης Πάνος. Κλινική Νεφρολογία, Αθήνα 
2005;1930-1941.
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έχει πλούσια αιμάτωση. Ως χώρος αιμοκάθαρσης χρη-
σιμοποιείται η περιτοναϊκή κοιλότητα. Η διαδικασία 
της αιμοκάθαρσης (ανταλλαγή ουσιών, αφαίρεση ύδα-
τος από τον οργανισμό) γίνεται με τη χρήση ειδικών 
διαλυμάτων περιτοναϊκής κάθαρσης, τα οποία εισέρ-
χονται και εξέρχονται από την περιτοναϊκή κοιλότητα 
μέσω ενός καθετήρα από σιλικόνη, ο οποίος τοποθε-
τείται μονίμως στην κοιλιά και συνδέει την περιτοναϊκή 
κοιλότητα με το σύστημα της περιτοναϊκής κάθαρσης. 
Το σύστημα αυτό αποτελείται από το διάλυμα της 
περιτοναϊκής κάθαρσης, το οποίο περιέχεται σε πλα-
στικοποιημένους σάκους των δύο λίτρων, και τον σάκο 
αποχέτευσης. Μετά τη σύνδεση του συστήματος με τον 
καθετήρα εισάγονται στην περιτοναϊκή κοιλότητα δύο 
λίτρα διαλύματος τα οποία ύστερα από παραμονή έξι 
ωρών εξάγονται στον σάκο αποχέτευσης του συστήμα-
τος (σχήμα 8.3.4.1). Μετά το πέρας της διαδικασίας, το 
σύστημα αποσυνδέεται από τον ασθενή και επανασυν-
δέεται ύστερα από έξι ώρες. Καθημερινώς εισάγονται 
και εξάγονται οκτώ λίτρα διαλύματος. Η διαδικασία 
αυτή επαναλαμβάνεται τέσσερις φορές το 24ωρο και 
είναι συνεχής, γεγονός που προσφέρει τελικά ικανοποι-
ητική κάθαρση και καθημερινή αφαίρεση ύδατος.

Η μέθοδος εφαρμόζεται από τον ίδιο τον ασθενή (Συ-
νεχής φορητή περιτοναϊκή κάθαρση) ή με τη βοήθεια 
ειδικών μηχανημάτων τα οποία εφαρμόζονται κατά τη 
διάρκεια της νύχτας και διεκπεραιώνουν με αυτόματο 
τρόπο τη διαδικασία της περιτοναϊκής κάθαρσης (Αυ-
τοματοποιημένη περιτοναϊκή κάθαρση). Η περιτοναϊκή 
κάθαρση εφαρμόζεται χρονίως στο σπίτι του ασθε-
νούς, ο οποίος προσέρχεται στο νοσοκομείο μία φορά 
το μήνα για εξέταση κλινική και εργαστηριακή. Η απο-

τελεσματικότητα της μεθόδου και η αποφυγή σημαντι-
κών για την υγεία και τη ζωή παρενεργειών καθορίζεται 
σε μεγάλο βαθμό από την επιλογή σωστού σχήματος 
κάθαρσης, καθώς και από την εκπαίδευση των ασθε-
νών στη σωστή εφαρμογή της μεθόδου.

Η επιβίωση των διαβητικών ασθενών σε περιτονα-
ϊκή κάθαρση και στον τεχνητό νεφρό είναι παρόμοια 
και παρόλο που υπάρχουν λόγοι αρχικής ένταξης των 
διαβητικών σε περιτοναϊκή κάθαρση κυρίως εξαιτίας 
προβλημάτων στην αρτηριοφλεβική επικοινωνίας, το 
ποσοστό των διαβητικών ασθενών που εφαρμόζουν 
τη μέθοδο της περιτοναϊκής κάθαρσης είναι μικρό. 
Στις ΗΠΑ μόνο 6% των διαβητικών ασθενών σε υπο-
κατάσταση νεφρικής λειτουργίας βρίσκονταν σε περι-
τοναϊκή κάθαρση το 20003 και το αντίστοιχο ποσοστό 
στην Ιταλία ήταν 10%.4 Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της ΥΣΕ, το ποσοστό ένταξης των διαβητικών 
ασθενών σε περιτοναϊκή κάθαρση κυμαίνεται μεταξύ 
15 έως 20% (σχήματα 8.3.4.2 και 8.3.4.3). Σήμερα το 1/3 
των ασθενών που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κά-
θαρση είναι διαβητικοί. Η επιβίωση ασθενών σε ΣΦΠΚ 
που εφαρμόζουν διάφορα κέντρα φαίνεται στο σχήμα 
8.3.4.4.

Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
διαβητικοί ασθενείς στην περιτοναϊκή κάθαρση είναι 
η ρύθμιση του διαβήτη, η αυξημένη διαβατότητα της 
περιτοναϊκής μεμβράνης στις ουσίες μικρού μοριακού 
βάρους που οδηγεί στην απώλεια της υπερδιήθησης 
και στην υπερυδάτωση, καθώς επίσης και η ανάπτυξη 
ίνωσης στην περιτοναϊκή μεμβράνη που οδηγεί στην 
απώλεια της μεθόδου υποκατάστασης. Η χρήση των 
συμβατικών περιτοναϊκών διαλυμάτων που περιέχουν 

ÙÂ˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Î¤ÓÙÚÔ (‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ¢. øÚ·ÈfiÔ˘ÏÔ˜) ÔÈ ‰È·-
‚ËÙÈÎÔ› Ù‡Ô˘ 1 ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ·‡ÍËÛË ÙË˜ ÂÈ‚›ˆÛË˜ ÙˆÓ
12, 24 Î·È 36 ÌËÓÒÓ ·fi 87%, 78% Î·È 47% ÙˆÓ ÚÔË-
ÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÛÂ 95%, 84% Î·È 76%.174 ™¯ÂÙÈÎfi ÏÂ-
ÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙË˜ ™º¶K Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó
ÙËÓ ÂÚÈÙÔÓ·˚Î‹ Î¿ı·ÚÛË ÌÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹ fiÚ·ÛË ÙÂ›ÓÔ˘Ó
Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÙÈÎ‹ ÔÍ‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿Ú-
ÎÂÈ· ÙË˜ ™º¶K. H ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË ÌÔÚÂ› Ó· ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÂÓ‰Ô-
ÂÚÈÙÔÓ·˚ÎÒ˜ ‹ Î·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ ÙËÓ ˘Ô‰fiÚÈ· ¯Ô-
Ú‹ÁËÛË, Ù·ÎÙÈÎ‹ Ô˘ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ Û˘Á-
ÁÚ·Ê¤· Â›Ó·È ÈÔ ·Ô‰ÔÙÈÎ‹.

ŒÓ·˜ ÁÓˆÛÙfi˜ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÛÙË ™º¶K Â›Ó·È ÔÈ ÂÚÈÙÔÓ›-
ÙÈ‰Â˜. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÂÚÈÙÔÓ›ÙÈ‰Â˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘¯ÓfiÙÂÚÂ˜
ÛÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ·’ fiÙÈ Â›Ó·È ÛÂ ¿ÏÏÔ˘˜ ÓÂÊÚÔ·ıÂ›˜
·ÛıÂÓÂ›˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô ¶·Û·‰¿ÎË˜ Î·È Û˘Ó. ·Ó·Ê¤-
ÚÔ˘Ó ÛÂ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÙÔÓ›ÙÈ‰Â˜ 1 ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ·Ó¿ 18,7
Ì‹ÓÂ˜ ·ÛıÂÓÒÓ ÛÂ ıÂÚ·Â›·.174 EÎÙfi˜ ·fi ÙÈ˜ ÂÚÈÙÔÓ›ÙÈ-
‰Â˜, Ë ÏÔ›ÌˆÍË ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‰È·ÂÚÓ¿ ÙÔ ‰¤ÚÌ· Ô Î·-
ıÂÙ‹Ú·˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Û˘-
¯ÓfiÙÂÚ· ÔÈ ‰È·‚ËÙÈÎÔ› (¤Ó· ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ·Ó¿ 22,2 Ì‹ÓÂ˜ ıÂ-
Ú·Â›·˜).

XÔÚ‹ÁËÛË ÂÚ˘ıÚÔÔÈËÙ›ÓË˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜
ÂÚ›Ô˘ ·ÛıÂÓÂ›˜, ÛÂ ‰fiÛÂÈ˜ 4000 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ì›· ‹ ‰‡Ô ÊÔ-
Ú¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÌÂ ÛÙfi¯Ô ‰È·Ù‹ÚËÛË˜ Hct ÌÂÙ·Í‡ 30-
33%.174

A˘ÍËÌ¤ÓË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ıÚÔÌ‚ÒÛÂˆÓ ÌÔÛ¯Â˘Ì¿ÙˆÓ ÓÂ-
ÊÚÔ‡ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ ÛÂ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ XNA ÛÂ ™º¶K,
ÚÈÓ ·fi ÙË ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË, ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘
‹Ù·Ó ÛÂ ·ÈÌÔÎ¿ı·ÚÛË ÚÈÓ ·fi ÙË ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË. TÔ ÁÂ-
ÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÓÙÈ-
ËÎÙÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹ Î·È Ú‡ıÌÈÛË ˘ÁÚÒÓ ÚÈÓ ·fi ÙË ÌÂÙ·Ìfi-
Û¯Â˘ÛË.175

T· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙË˜ ™º¶K, ÙË˜
·ÈÌÔÎ¿ı·ÚÛË˜ Î·È ÙË˜ ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË˜ ÓÂÊÚÔ‡ Ê·›ÓÔÓÙ·È
ÛÙÔÓ ›Ó·Î· 8.20. OÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÂ ÔÏ‡
Î·Ï‹ ÁÂÓÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÂ ™º¶K, ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂÁ·-

Ï‡ÙÂÚÔ ÙˆÓ 100 ÌËÓÒÓ, ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ Â›Ó·È ÓÂfiÙÂÚÔÈ ÛÂ Ë-
ÏÈÎ›·, ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·¯‡Û·ÚÎÔÈ, ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó ÏÈ-
ÁfiÙÂÚ· ÂÂÈÛfi‰È· ÂÚÈÙÔÓ›ÙÈ‰·˜ Î·È ¤Î·Ó·Ó ÛÂ ÌÂÁ·Ï‡-
ÙÂÚÂ˜ ‰fiÛÂÈ˜ ÙËÓ ÂÚÈÙÔÓ·˚Î‹ Î¿ı·ÚÛË.176 H ™º¶K ˘-
ÂÚÙÂÚÂ› ÙË˜ ·ÈÌÔÎ¿ı·ÚÛË˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· Ù· ÚÒÙ·
‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·.177

Mεταµόσχευση νεφρού

H ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÓÂÊÚÔ‡ ÛÂ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÌÂ
ÂÈÙ˘¯›· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. T· Î·Ï‡ÙÂÚ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¤¯ÂÈ
Ë ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ·fi ˙ÒÓÙ· ‰fiÙË ÌÂ HLA Ù·˘ÙfiÙËÙ·. H
ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ·fi ÙˆÌ·ÙÈÎfi ‰fiÙË ¤¯ÂÈ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
ÛÂ ÂÈ‚›ˆÛË ·Ó¿ÏÔÁ· ÙË˜ ·ÈÌÔÎ¿ı·ÚÛË˜.

™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÌÂÙ·ÌÔÛ¯Â‡ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙË˜
Minnesota, ÌÂÙ¿ ÙÔ 1984, Ë ÂÈ‚›ˆÛË ÙˆÓ ÓÂÊÚÈÎÒÓ ÌÔ-
Û¯Â˘Ì¿ÙˆÓ ÛÂ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ‹Ù·Ó ÂÚ›Ô˘ ·Ó¿ÏÔÁË ÙˆÓ
ÌË ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔ 75% ÙˆÓ ÌÔÛ¯Â˘Ì¿ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘Ú-
ÁÔ‡Û·Ó ÌÂÙ¿ Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·.178

H Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚË ÊÚÔÓÙ›-
‰· ÛÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ‹ Ê¿ÛË Î·È ÙËÓ
ÚÒÙË ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. OÈ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÛÂ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË
·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÎÔÚÙÈÎÔÂÈ‰ÒÓ Î·È ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ-
ÎÔ‡ stress. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÂÁ¯Â›ÚËÛË˜ Ë ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË ¯Ô-
ÚËÁÂ›Ù·È ÛÂ Û˘ÓÂ¯‹ iv ¤Á¯˘ÛË ÌÂ ·ÓÙÏ›·, ÛÂ ‰fiÛÂÈ˜ 3-4 u
·Ó¿ ÒÚ·. ŸÙ·Ó Ô ·ÛıÂÓ‹˜ Â›Ó·È ÛÂ ı¤ÛË Ó· Ê¿ÂÈ, ¯ÔÚË-
ÁÔ‡ÓÙ·È ‰fiÛÂÈ˜ ÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ Ù·¯Â›·˜ ‰Ú¿ÛË˜ Î·È
Û˘ÓÂ¯›˙ÂÙ·È Ë iv ¤Á¯˘ÛË ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ ÌÂ ·ÓÙÏ›·, ÛÂ ÌÈÎÚfi-
ÙÂÚÂ˜ ‰fiÛÂÈ˜, ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. ™˘¯Ó¤˜
·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙˆÓ ‰fiÛÂˆÓ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ Â›Ó·È ··Ú·›-
ÙËÙÂ˜, Î·ıÒ˜ ÚÔÔ‰Â˘ÙÈÎ¿ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰fiÛÂÈ˜ ÙˆÓ
ÎÔÚÙÈÎÔÂÈ‰ÒÓ.

H ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÓÂÊÚÔ‡ ÌÔÚÂ› Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙÂ› Î·È
ÌÂ ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ·ÁÎÚ¤·ÙÔ˜. H Û˘Ó‰˘·ÛÌ¤ÓË ÌÂÙ·Ìfi-
Û¯Â˘ÛË ·ÁÎÚ¤·ÙÔ˜ ÌÂ ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÓÂÊÚÔ‡ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ
¯ÚfiÓÔ ·Ú·ÙÂ›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ.179

H ÂÈ‚›ˆÛË ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË

244 Χρόνιες διαβητικές επιπλοκές

Μεταµόσχευση νεφρού Θεραπεία ουραιµίας Κορτικοστεροειδή*
Σταθεροποίηση οράσεως Λοιµώξεις
Βελτίωση νευροπάθειας Επιλογή ασθενούς αναγκαία
Ποιότητα ζωής Γαγγραινοποιήσεις
Μακρότερη επιβίωση

ΣΦΠΚ Αποφυγή εγχειρήσεως Περιτονίτιδα
Όχι επιβάρυνση καρδιάς Μειώνεται η απόδοση µε τα χρόνια
Ρύθµιση διαβήτη ευχερής
Εφαρµογή στο σπίτι Αποκατάσταση σχετική
Σταθεροποίηση των χρόνιων επιπλοκών

Αιµοκάθαρση Αποφυγή εγχειρήσεως Πτωχή αποκατάσταση
Συχνή ιατρική φροντίδα Επιβάρυνση κυκλοφοριακού

Επιδείνωση όρασης
Επιδείνωση νευροπάθειας
Προβλήµατα ρύθµισης Σ∆
Γαγγραινοποιήσεις άκρων

* Η Κυκλοσπορίνη µείωσε τις παρενέργειες των κορτικοστεροειδών επιτρέποντας µείωση της δοσολογίας τους

πίνακας 8.20  Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της ΣΦΠK, Tεχνητού νεφρού και µεταµόσχευσης.

ΕΚΛΟΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΝΑ ΣΕ ∆ΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ

Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα

πίνακας 8.3.4.1 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ΣΦΠK, Tεχνητού νεφρού και μεταμόσχευσης.
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γλυκόζη ως ωσμωτικό παράγοντα επαυξάνει τις πα-
θολογικές μεταβολές στη μεμβράνη που μαζί με τις 
αρνητικές επιδράσεις των επεισοδίων περιτονίτιδας 
οδηγούν σε μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας της μεθό-
δου υποκατάστασης σε σχέση με τους διαβητικούς 
που κάνουν αιμοκάθαρση με τεχνητό νεφρό.5 Πολλές 
υποσχέσεις για διατήρηση της ακεραιότητας και λει-
τουργικότητας της μεμβράνης προσφέρει η χρήση 
των νεότερων βιοσυμβατών διαλυμάτων, χωρίς γλυ-
κόζη ως ωσμωτικό παράγοντα (Icodextrin), και των 
διαλυμάτων σε διαμερισματοποιημένους σάκους που 
περιέχουν λιγότερα προϊόντα διάσπασης της γλυκόζης 
(GDPs), τα οποία είναι τοξικά για τη μεμβράνη του πε-
ριτοναίου.

Το πρόβλημα των περιτονιτίδων είναι σημαντικό 
στους ασθενείς που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή 
κάθαρση. Ωστόσο, αυτές οι περιτονίτιδες δεν εμφανί-
ζονται σε μεγαλύτερη συχνότητα στους διαβητικούς 
ασθενείς συγκριτικά με τους μη διαβητικούς.10

Το επιπλέον φορτίο γλυκόζης και θερμίδων (300 
– 500 Κcal ημερησίως) από τα διαλύματα προκαλεί 
προβλήματα στη ρύθμιση του διαβήτη, καθώς και 
αύξηση του σωματικού βάρους. Στόχος της εκπαί-
δευσης των ασθενών και της παρακολούθησής τους 
είναι η διατήρηση σταθερού σωματικού βάρους (ΒΜΙ 
25-30 kg/m2) και ικανοποιητικού γλυκαιμικού έλεγχου 
(ΗbA1c < 7%). H άσκηση και η βελτίωση των συνηθει-
ών διατροφής του ασθενούς αποτελούν βασικά μέτρα 
στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και της ινσου-
λινοαντίστασης. Με την άσκηση και τη σχεδιασμένη 
διατροφή επιδιώκεται η μείωση του καρδιαγγειακού 
κινδύνου της ευαίσθητης αυτής ομάδας των διαβητι-
κών ασθενών. 

Η ινσουλίνη είναι η κύρια θεραπευτική επιλογή στη 
ρύθμιση του σακχάρου των διαβητικών ασθενών υπό 
περιτοναϊκή κάθαρση και μπορεί να χορηγηθεί υποδο-
ρίως ή ενδοπεριτοναϊκώς. Η ενδοπεριτοναϊκή μιμείται 
τη φυσιολογική οδό που ακολουθεί η από τα Β κύττα-
ρα εκκρινόμενη ινσουλίνη- διέρχεται δηλαδή πρώτα 
το ήπαρ. Ωστόσο, με την οδό αυτή μεγάλο μέρος της 

ινσουλίνης δεν απορροφάται, γι’ αυτό και απαιτούνται 
μεγαλύτερες δόσεις6,7 συγκριτικά με την υποδορίως 
χορηγούμενη ινσουλίνη, και επιπλέον υφίσταται ο 
κίνδυνος αυξημένης συχνότητας περιτονίτιδας.* Οι 
γλιταζόνες(Thiazolidinediones), αν και από μερικούς 
θεωρείται ότι μπορούν να χορηγηθούν με ασφάλεια 
σε όλα τα στάδια νεφρικής ανεπάρκειας, ακόμη και 
σε ασθενείς που βρίσκονται σε πρόγραμμα υποκατά-
στασης νεφρικής λειτουργίας,8 έχουν πολλές ανεπι-
θύμητες ενέργειες και ιδίως επιβαρύνουν την καρδιά. 
Επιπλέον, αντενδείκνυνται όταν συνυπάρχει καρδιακή 
ανεπάρκεια 2ου-4ου σταδίου κατά NYHA λόγω κατα-
κράτησης Να+ και νερού. Τελευταίως δημοσιεύθηκαν 
σοβαρές παρατηρήσεις για αύξηση των περιπτώσεων 
καρδιακής ανεπάρκειας και εμφραγμάτων κατά τη χο-
ρήγησή τους.11 Η χορήγηση μετφορμίνης, παρόλο που 
βελτιώνει την αντίσταση στην ινσουλίνη, αντενδείκνυ-
ται λόγω του κινδύνου γαλακτικής οξέωσης.9

Συμπερασματικά, η περιτοναϊκή κάθαρση αποτελεί 
μια άριστη μέθοδο επιλογής για υποκατάσταση νεφρι-

* Σημείωση. Σύμφωνα με παλαιότερες παρατηρήσεις μας (ανέκδοτες 
παρατηρήσεις Δ. Καραμήτσου και Β. Βαργιεμέζη), ο συνδυασμός 
ενδοπεριτοναϊκής και υποδόριας χορήγησης ινσουλίνης έχει τα καλύ-
τερα αποτελέσματα στη ρύθμιση της γλυκόζης αίματος.

εικόνα 8.3.4.2 Κατανομή νέων ασθενών ανά μέθοδο 
θεραπείας και ομάδες αιτιών ΧΝα στην Ελλάδα. (ΥΣΕ 2004)

εικόνα 8.3.4.3 Σύνολο ασθενών υπό θεραπεία για ΧΝα 
στην Ελλάδα. Κατανομή ανά μέθοδο θεραπείας και ομάδες 
αιτίων ΧΝα (ΥΣΕ 2004)

εικόνα 8.3.4.4 Επιβίωση διαβητικών νεφροπαθών υπό 
ΣΦΠΚ σε διάφορα κέντρα.
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BιβλιογραφIα

 8.3.5 Mεταμόσχευση παγκρέατος
α. αντωνιάδη, Δ. καραμήτσος

H πρώτη μεταμόσχευση παγκρέατος έγινε το 1966 
από τους Kelly και Lillehei στο Πανεπιστήμιο της Μι-
νεσότα των HΠA.1 Aπό τότε, ύστερα από αρχικές απο-
τυχίες και απογοητεύσεις, ακολούθησε άνθηση των 
μεταμοσχεύσεων σε ορισμένα, ιδίως εξειδικευμένα, 
κέντρα. H ανάγκη να βρεθεί μία μέθοδος διαφορετική 
από την κλασική -αντιμετώπιση του διαβήτη με την 
ινσουλίνη- είναι προφανής, εφόσον οι διαβητικοί σε 
μεγάλο ποσοστό εξακολουθούν να παρουσιάζουν 
χρόνιες διαβητικές επιπλοκές. Ωστόσο, η αντιμετώπι-
ση του ινσουλινοεξαρτώμενου ΣΔ με μεταμόσχευση 
παγκρέατος, με τα σημερινά δεδομένα, υπόκειται σε 
πολλούς περιορισμούς και εφαρμόζεται σε αυστηρά 
επιλεγμένους ασθενείς. 

Tην τελευταία δεκαετία τα αποτελέσματα έχουν 
σημαντικά βελτιωθεί και αυτό οφείλεται στη βελτίωση 
της εγχειρητικής και της τεχνικής λήψης και συντή-
ρησης των οργάνων, στην εφαρμογή νέων σχημάτων 
ανοσοκαταστολής, στην έγκαιρη διάγνωση και απο-
τελεσματική αντιμετώπιση των επεισοδίων απόρρι-
ψης και στη σωστή επιλογή και προετοιμασία των 
υποψήφιων ληπτών. Ο αριθμός των μεταμοσχεύσεων 
ετησίως έχει παρουσιάσει μια θεαματική άνοδο από 
την πρώτη πειραματική φάση μέχρι τις μέρες μας. Την 
πρωτοπορία στον αριθμό των μεταμοσχεύσεων έχει 
το μεταμοσχευτικό κέντρο των ΗΠΑ στη Μινεσότα. 
Εξάλλου, οι περισσότερες μεταμοσχεύσεις έχουν γί-
νει στις ΗΠΑ, όπως φαίνεται και στην εικόνα 8.3.5.1. 
Συνολικά 23.043 μεταμοσχεύσεις παγκρέατος ανα-
φέρθηκαν στο κέντρο καταγραφής τους (International 
Pancreas Transplantation Registry, IPTR, στη Μινεσότα) 
μέχρι τέλους του 2004. Αυτές περιέλαβαν 17.127 με-
ταμοσχεύσεις που έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες και 
6.916 εκτός ΗΠΑ.2

Eνδείξεις προς μεταμόσχευση παγκρέατος

Oι ασθενείς με ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη τύπου 
1 είναι κατά βάση οι πιθανοί υποψήφιοι για μεταμό-
σχευση παγκρέατος, αλλά πρέπει να πληρούν κάποιες 
προϋποθέσεις που θα αναλυθούν παρακάτω.

Yπάρχουν τρεις κατηγορίες ληπτών παγκρεατικού 
μοσχεύματος:

1. Μεταμόσχευση παγκρέατος σε ασθενείς που η 
νεφρική τους λειτουργία είναι φυσιολογική. Εφαρμό-
ζεται σε άτομα με ιδιαίτερα ασταθή διαβήτη (brittle 
diabetes).

2. Μεταμόσχευση παγκρέατος που ακολουθεί την 
επιτυχή μεταμόσχευση νεφρού σε δεύτερο χρόνο.

3. Μεταμόσχευση παγκρέατος συγχρόνως με τη νε-

κής λειτουργίας στην ομάδα των διαβητικών ασθενών, 
ιδιαίτερα με την εφαρμογή των νεότερων πιο βιοσυμ-
βατών περιτοναϊκών διαλυμάτων, η οποία προσφέρει 
βελτίωση της ποιότητας ζωής (εφαρμογή κατ’οίκον), 
καθώς και μείωση της νοσηρότητας και της θνητότη-
τάς τους λόγω μειωμένης επιβάρυνσης του καρδιαγ-
γειακού συστήματος.
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φρική μεταμόσχευση στο ίδιο χειρουργείο.
Σε καθεμία από αυτές τις ομάδες υπάρχουν πλεονε-

κτήματα και μειονεκτήματα.
Στην κατηγορία των ασθενών που ενδείκνυται η με-

ταμόσχευση μόνο παγκρέατος ανήκουν άτομα με δυσ-
ρύθμιστο και ασταθή διαβήτη, τα οποία κινδυνεύουν 
να εμφανίσουν σοβαρές επιπλοκές και έχουν συχνά 
επεισόδια κετοξέωσης και υπογλυκαιμικού κώματος. 
Συνήθως, αυτοί οι ασθενείς δεν έχουν βαριές επιπλο-
κές από τον ΣΔ κατά τον χρόνο της μεταμόσχευσης 
και ανταποκρίνονται πολύ καλά στην εγχείρηση. Tο 
μειονέκτημα στην ομάδα αυτή είναι ότι απαιτείται 
ανοσοκαταστολή, που μερικές φορές δημιουργεί 
περισσότερα προβλήματα σε σχέση με τα πλεονεκτή-
ματα που προσφέρει η μεταμόσχευση. Eπιπλέον, τα 
αποτελέσματα, στις περιπτώσεις μεταμόσχευσης μόνο 
παγκρέατος, είναι μέτρια, ιδίως αν συγκριθούν με το 
προσδόκιμο επιβίωσης χωρίς τη μεταμόσχευση.

Στην κατηγορία των ασθενών όπου η μεταμόσχευ-
ση παγκρέατος ακολουθεί τη νεφρική μεταμόσχευση 
υπάρχει μεν το πλεονέκτημα ότι ο ασθενής ήδη βρί-
σκεται υπό ανοσοκαταστολή αλλά τα αποτελέσματα 
είναι σχετικώς τα χειρότερα, ίσως γιατί αφορούν σε 
ασθενείς που έχουν ήδη προχωρημένες βλάβες από 
τον διαβήτη.

Στην κατηγορία των ασθενών που η μεταμόσχευση 
παγκρέατος γίνεται ταυτόχρονα με τη νεφρική με-
ταμόσχευση έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Aν 
και αυτοί οι ασθενείς συνήθως έχουν προχωρημένες 
βλάβες από τον διαβήτη, η εγχείρηση γίνεται στον ίδιο 
χρόνο και η ανοσοκαταστολή, ακολουθεί το σχήμα 
που τηρείται στη νεφρική μεταμόσχευση.

H επιλογή των ληπτών παγκρεατικού μοσχεύματος 
παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της μεταμόσχευ-
σης.

Aσθενείς ηλικίας 20 έως 50 ετών θεωρούνται κατάλ-
ληλοι λήπτες. Πριν από την αποδοχή του διαβητικού 
ασθενούς ως υποψήφιου λήπτη πρέπει να εκτιμάται, 
με ιδιαίτερη προσοχή, η κατάσταση του καρδιαγγεια-
κού του συστήματος, που συνήθως στους διαβητικούς 
είναι επιβαρημένο.

Aπόλυτες αντενδείξεις για μεταμόσχευση παγκρέα-
τος είναι οι ίδιες που ισχύουν και για τη νεφρική μετα-
μόσχευση, δηλαδή η ύπαρξη κακοήθειας, η ενεργός 
λοίμωξη, η προχωρημένη καρδιαγγειακή νόσος και 
προηγηθέντες ακρωτηριασμοί. Είναι επομένως φυσικό 
να μην περιλαμβάνονται συχνά ως υποψήφιοι ασθε-
νείς με ΣΔ τύπου 2, δεδομένου ότι η ηλικία τους και η 
διάρκεια του διαβήτη συνήθως συμβαδίζουν με νόσο 
των στεφανιαίων αρτηριών αλλά και με άλλες επιπλο-
κές του διαβήτη.

Λήψη και συντήρηση μοσχευμάτων παγκρέατος

H λήψη παγκρεατικού μοσχεύματος και η προετοιμα-
σία του για μεταμόσχευση αποτελεί ίσως το σημαντι-
κότερο στάδιο για την επιτυχία της μεταμόσχευσης 
παγκρέατος. Ένας πτωματικός δότης συνήθως είναι 
δότης πολλών οργάνων. Eπειδή η ακεραιότητα των 
αγγείων του ηπατικού μοσχεύματος είναι σημαντικό-
τερη, το μεγαλύτερο τμήμα του στελέχους της πυλαίας 
παραχωρείται στο ήπαρ, ενώ το πάγκρεας συμπλη-
ρώνεται με φλεβικό μόσχευμα από τον δότη. Eπίσης 
ανακατασκευάζεται κοινό στέλεχος, με αρτηριακό μό-
σχευμα των λαγονίων του δότη, της σπληνικής και της 
άνω μεσεντερίου αρτηρίας του μοσχεύματος (εικόνα 
8.3.5.1).

H ηλικία του δότη φαίνεται ότι παίζει σημαντικό 
ρόλο στην επιτυχία της μεταμόσχευσης παγκρέατος.3 
Nέοι και λεπτόσωμοι δότες είναι ιδανικοί. Aπό ηλικίας 
3 έως 55 ετών μπορεί να χρησιμοποιηθούν πτωματικοί 

εικόνα 8.3.5.1. αριθμός μεταμοσχεύσεων παγκρέατος από 1073 έως 2003. Περίπου τριπλάσιος αριθμός μεταμοσχεύσεων 
έγινε στις ηΠα έναντι των λοιπών χωρών της υφηλίου.
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δότες παγκρέατος σε ανάλογους λήπτες. 
Aπόλυτες αντενδείξεις για να χρησιμοποιηθεί πτω-

ματικός δότης παγκρεατικού μοσχεύματος είναι η 
ύπαρξη ενδοκοιλιακής λοίμωξης, οξείας παγκρεατίτι-
δας, κάκωσης του παγκρέατος και ιστορικού ΣΔ στον 
δότη.

Kατά τη λήψη παγκρεατικού μοσχεύματος πρέπει να 
επιδιώκονται:

1. H λήψη ολόκληρου του παγκρέατος με την παρα-
κείμενη μοίρα του δωδεκαδακτύλου.

2. Aποστείρωση του δωδεκαδακτυλικού περιεχομέ-
νου.

3. Έκπλυση, ψύξη και συντήρηση με το διάλυμα 
Belzer-UW (University of Wisconcin).

4. Διατήρηση των αγγείων του παγκρέατος.
5. Aποφυγή οιδήματος και κάκωσης του μοσχεύμα-

τος.
H χρησιμοποίηση του διαλύματος Belzer-UW συνέ-

βαλε σημαντικά στην καλή συντήρηση των παγκρεα-
τικών μοσχευμάτων μέχρι και 30 ώρες μετά τη λήψη 
τους.4

H λήψη τμήματος παγκρέατος για μεταμόσχευση 
από ζώντα συγγενή δότη, ενώ έχει εφαρμοστεί σε ορι-
σμένα Kέντρα, δεν θεωρείται σήμερα πλήρως αποδε-
κτή κλινική εφαρμογή.

Eγχείρηση, μετεγχειρητική αγωγή και παρακολούθηση

Πριν από την τοποθέτησή του στον λήπτη, το παγκρε-
ατικό μόσχευμα πρέπει να ετοιμαστεί κατάλληλα με 
τη συμπλήρωση των αγγείων, την απομάκρυνση του 
σπλήνα με τον οποίο συναφαιρέθηκε από τον δότη και 
την ασφαλή σύγκλειση των δύο άκρων του προσκεί-

μενου στην κεφαλή τμήματος (10-15 cm) του δωδεκα-
δακτύλου (εικόνα 8.3.5.2).

Ένα από τα προβλήματα που απασχόλησε την εγχει-
ρητική της μεταμόσχευσης παγκρέατος ήταν η διευθέ-
τηση της εξωκρινούς μοίρας. Προτάθηκαν και εφαρ-
μόστηκαν δύο τεχνικές παροχέτευσης της εξωκρινούς 
έκκρισης του παγκρέατος και μία εξουδετέρωσής της. 

α) Στην ουροδόχο κύστη, με αναστόμωση του δωδε-
καδακτυλικού κολοβώματος πλαγιο-πλάγια με την ου-
ροδόχο κύστη. Η τεχνική αυτή άρχισε να εφαρμόζεται 
το 1983 (εικόνα 8.3.5.3.).

β) Στο έντερο, με δωδεκαδακτυλοειλεϊκή αναστόμω-
ση (εικόνα 8.3.5.4). 

γ) Σκληρυντική απόφραξη του παγκρεατικού πόρου 
με ένα πολυμερές (neoprene).

H παροχέτευση στην ουροδόχο κύστη έδωσε προ-
σωρινά τα καλύτερα αποτελέσματα, αφού σύμφωνα 
με τα στοιχεία της IPTR, η επιβίωση του μοσχεύματος 
στον πρώτο χρόνο ήταν 75%, ενώ με τη σκληρυντική 
απόφραξη του παγκρεατικού πόρου 63% και με την 
εντερική παροχέτευση 54%.5,6 Πάντως η παροχέτευση 
στην ουροδόχο κύστη σχετίζεται με μεγαλύτερη συ-
χνότητα παγκρεατίτιδας και διαρροών της αναστόμω-
σης (πίνακας 8.3.5.1). Λοιπές επιπλοκές είναι λοιμώξεις 
της κύστεως, ουρηθρίτιδες, βαλανίτιδες, αιματουρία 
και μεταβολική οξέωση. Ο Sollinger και συν.7 ανέφε-
ραν ότι απαιτήθηκε να γίνει νέα παροχέτευση (από την 
κύστη που ήταν αρχικά να γίνει νέα παροχέτευση σε 
έντερο) σε 24% των περιπτώσεων (n = 388) μέσα σε 5 
χρόνια από τη μεταμόσχευση, λόγω ουρολογικών επι-
πλοκών. Η εισαγωγή στην ανοσοκατασταλτική αγωγή 
νεότερων ουσιών (tacrolimus) έδωσε νέα ώθηση στην 

εικόνα 8.3.5.2 Σχηματικό διάγραμμα παγκρέατο-δωδεκαδακτυλικού μοσχεύματος με αποκατάσταση των αρτηριών με 
μόσχευμα Υ από την λαγόνιο αρτηρία του δότη. Σα=Σπληνική αρτηρία, ΣΦ=Σπληνική Φλέβα, ΜλαΔ=Μόσχευμα λαγόνιου
αρτηρίας Δότη, αΜα=Άνω Μεσεντέριος αρτηρία, αΜΦ= Άνω Μεσεντέριος Φλέβα, ΠΦ=Πυλαία Φλέβα, αΧΠ=απολινωθείς 
Χοληδόχος Πόρος.
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εντερική παροχέτευση. Με αυτή γίνεται η φυσιολογική 
ροή παγκρεατικών υγρών στο έντερο και δεν χάνονται 
διττανθρακικά. Στις μέρες μας 80% των μεταμοσχεύ-
σεων γίνονται με εντερική παροχέτευση του παγκρεα-
τικού υγρού και 20% με παροχέτευση στην ουροδόχο 
κύστη. Η έγχυση σκληρυντικής ουσίας στους παγκρε-
ατικούς πόρους (νεοπρένη) –που είχε ξεκινήσει από το 
μεταμοσχευτικό κέντρο της Λιόν στη Γαλλία- εφαρμό-
ζεται σε περιορισμένους πλέον αριθμούς.

Oι αγγειακές αναστομώσεις του μοσχεύματος γίνο-
νται στα λαγόνια αγγεία και το μόσχευμα τοποθετείται 
ενδοπεριτοναϊκώς.8 Η φλεβική αποχέτευση μπορεί 
να γίνει στην πυλαία ή στη συστηματική κυκλοφορία. 
Θωρητικά, η πυλαία κυκλοφορία είναι πιο φυσιολογι-
κή οδός, αλλά δεν υπάρχουν κλινικές παρατηρήσεις 
που να το αποδεικνύουν.

Όταν η μεταμόσχευση παγκρέατος γίνεται συγχρό-
νως με τη νεφρική, συνήθως προηγείται το πάγκρεας 
στα δεξιά λαγόνια αγγεία και ακολουθεί ο νεφρός στα 
αριστερά λαγόνια αγγεία. H μεταμόσχευση των δύο 
οργάνων σε έναν χρόνο διαρκεί πέντε έως οκτώ ώρες. 
Άλλοι προτιμούν τη διενέργεια της μεταμόσχευσης 
του νεφρού πριν από του παγκρέατος.

Συνήθως ένα καλώς αιματούμενο παγκρεατικό 
μόσχευμα επαναφέρει το σάκχαρο στα φυσιολογικά 
επίπεδα στις πρώτες μετεγχειρητικές ώρες, χωρίς να 
απαιτείται χορήγηση ινσουλίνης.9

H παρατεταμένη ψυχρή ισχαιμία είναι ο κύριος 
παράγοντας που ευθύνεται για καθυστερημένη λει-
τουργία του μοσχεύματος και μη άμεση ρύθμιση του 
σακχάρου.10

Oι συνηθέστερες επιπλοκές στις παγκρεατικές με-
ταμοσχεύσεις είναι οι συλλογές περί το μόσχευμα, οι 
φλεβικές θρομβώσεις στο μόσχευμα και οι λοιμώξεις 
(πίνακας 8.3.5.1).11H ευρεία περί το μόσχευμα παρο-
χέτευση θεωρείται επιβεβλημένη και περιορίζει τον 
κίνδυνο συλλογών. H χορήγηση υποδορίως χαμηλού 
μοριακού βάρους ηπαρίνης, αμέσως μετά την εγχείρη-
ση, και στη συνέχεια μικρών δόσεων ασπιρίνης μακρο-
χρονίως, περιορίζουν το πρόβλημα των θρομβώσεων.

H χορήγηση ευρέος φάσματος αντιβιοτικών αρχίζει 
προεγχειρητικώς και τροποποιείται ανάλογα με τα μι-
κρόβια που θα απομονωθούν από τις επανειλημμένες 
καλλιέργειες των διαφόρων παροχετεύσεων.

O βαθμός της μετεγχειρητικής παγκρεατίτιδας του 
μοσχεύματος εκτιμάται από τα επίπεδα της αμυλάσης 
και του ασβεστίου του ορού του αίματος. Tα επίπεδα 
της αμυλάσης των ούρων 24ώρου, όταν η εξωκρινής 
παροχέτευση γίνεται στην ουροδόχο κύστη, προσδι-
ορίζουν σε σημαντικό βαθμό τη λειτουργικότητα του 
μοσχεύματος.

Στις πρώτες 2-3 ημέρες μετεγχειρητικώς τα επίπεδα 

εικόνα 8.3.5.3 Σχηματικό διάγραμμα σύγχρονης 
μεταμόσχευσης νεφρού και παγκρέατος με την τεχνική 
παροχέτευσης της εξωκρινούς μοίρας του παγκρέατος στην 
ουροδόχο κύστη.

εικόνα 8.3.5.4 Μεταμόσχευση παγκρέατος με παροχέτευση 
εξωκρινούς μοίρας στο λεπτό έντερο.



Κεφάλαιο 8 - Χρόνιες Διαβητικές Επιπλοκές • 493

αμυλάσης των ούρων είναι πολύ χαμηλά λόγω των 
βλαβών του μοσχεύματος από τη συντήρηση. Bαθ-
μιαία τα επίπεδα αυξάνονται, για να φτάσουν στις 
60.000-200.000 u/24ωρο περί το τέλος της δεύτερης 
εβδομάδας. Όσο η λειτουργία του παγκρέατος βελ-
τιώνεται τόσο αυξάνεται η απώλεια διττανθρακικών 
στα ούρα – εφόσον η παροχέτευσή τους γίνεται στην 
ουροδόχο κύστη- και απαιτείται χορήγηση διττανθρα-
κικών από το στόμα για να αποφευχθεί η μεταβολική 
οξέωση.

H ανοσοκατασταλτική αγωγή στη μεταμόσχευση 
παγκρέατος δεν διαφέρει ουσιωδώς από την αγωγή 
που τηρείται στη μεταμόσχευση νεφρού. Yπάρχουν 
μικρές παραλλαγές ανάλογα με το πρωτόκολλο που 
εφαρμόζει κάθε Kέντρο και την εμπειρία που αποκτά-
ται στα νέα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.

Όπως κάθε μεταμοσχευμένο όργανο, έτσι και το 
πάγκρεας μπορεί να εμφανίσει υπεροξεία, οξεία ή 
χρόνια απόρριψη. H διάγνωση της οξείας απόρριψης 
είναι αρκετά δυσχερής. Στις περιπτώσεις σύγχρονης 
μεταμόσχευσης νεφρού και παγκρέατος τα σημεία της 
απόρριψης εμφανίζονται στο 90% των περιπτώσεων, 
πρώτα στο νεφρικό μόσχευμα.12

Στα περισσότερα κέντρα είχαν καλά αποτελέσματα 
με εντερική αποστράγγιση του παγκρεατικού μοσχεύ-
ματος. Ως δείκτες για την απόρριψη του μοσχεύματος 
χρησιμοποιούνται κλινικά σημεία και συμπτώματα της 
παγκρεατίτιδας του μοσχεύματος και η μέτρηση των 
επιπέδων λιπάσης και αμυλάσης του ορού σε συνδυα-
σμό με βιοψία.

H ελάττωση των επιπέδων αμυλάσης στα ούρα κατά 
το απορριπτικό επεισόδιο, όταν η παροχέτευση της 
εξωκρινούς έκκρισης του παγκρέατος γίνεται στην 
ουροδόχο κύστη, εμφανίζεται πρωιμότερα από τη δυ-
σλειτουργία της ενδοκρινούς έκκρισης και την υπερ-

γλυκαιμία. H έκκριση, όμως, της αμυλάσης επηρεάζε-
ται από τη διούρηση και τις εντερικές ορμόνες κατά 
τη λήψη τροφής. Παρόλα αυτά, είναι πολύ χρήσιμος 
δείκτης της απόρριψης στις περιπτώσεις που γίνεται 
μεταμόσχευση μόνον παγκρέατος με αποχέτευση 
στην ουροδόχο κύστη.13

Aπεικονιστικές μέθοδοι, όπως η υπερηχοτομογρα-
φία, η αξονική τομογραφία και η μαγνητική τομο-
γραφία για τη διάγνωση της απόρριψης, αν και δεν 
διαθέτουν διαγνωστική ακρίβεια, ωστόσο βοηθούν 
σημαντικά στη διάγνωση, ιδίως όταν γίνεται σύγκριση 
με προηγούμενες εξετάσεις.14,15

H βιοψία του μοσχεύματος εξακολουθεί να είναι η 
ακριβέστερη διαγνωστική μέθοδος, αν και μόλις μετά 
το 1995 έχει καθοριστεί ακριβέστερα η ιστολογική δι-
αβάθμιση της απόρριψης.16

Aποτελέσματα

Tα αποτελέσματα στις μεταμοσχεύσεις παγκρέατος, 
που δημοσιεύονται από το IPRT, με την πάροδο των 
χρόνων συνεχώς βελτιώνονται. Στο σχήμα 8.3.5.1 απει-
κονίζονται τα αποτελέσματα από τον Iανουάριο του 
1987 μέχρι τον Mάιο του 1995, στις διάφορες κατηγο-
ρίες μεταμοσχεύσεων παγκρέατος.

Aπό τις καμπύλες είναι εμφανές ότι τα καλύτερα 
αποτελέσματα επιτυγχάνονται στη σύγχρονη μετα-
μόσχευση παγκρέατος και νεφρού· στην περίπτωση 
αυτή, τον πρώτο χρόνο η επιβίωση του μοσχεύματος 
ανέρχεται στο 77% και τον τρίτο χρόνο στο 74%.17

Στις ΗΠΑ έχουν γίνει αρκετές τμηματικές μεταμο-
σχεύσεις παγκρέατος από ζώντα ζότη. Βέβαια, οι πε-
ρισσότερες μεταμοσχεύσεις γίνονται από πτωματικό 
δότη (δεκαπλάσιες απ’ ό,τι από ζώντα δότη).

Στην ετήσια αναφορά της διεθνούς τράπεζας κατα-
γραφής μεταμοσχεύσεων παγκρέατος του 2004 για 

πίνακας 8.3.5.1 Χειρουργικές επιπλοκές μεταμοσχεύσεως παγκρέατος.(από το κέντρο μεταμοσχεύσεων της Μινεσότα, 
αναφορά 2004). ΠΚ=Παροχέτευση στην κύστη, ΠΕ= Παροχέτευση στο έντερο.

Σύγχρονη  
Πάγκρεας + νεφρός

Πάγκρεας μετά νεφρό Μόνο Πάγκρεας

ΠΚ ΠΕ ΠΚ ΠΕ ΠΚ ΠΕ

Θρόμβωση 4,3% 6,4% 5,4% 8,7% 7,0% 9,0%

λοίμωξη 1,1% 1,1% 0,5% 2,2% 1,0% 1,1%

Παγκρεατίτις 0,8% 0,3% 0,3% 0,7% 2,5% 0,0%

Διαρροή αναστόμωσης 0,3% 0,7% 0,5% 0,6% 0,5% 0,5%

αιμορραγία 0,5% 0.3% 0,0% 0,2% 0,5% 0,0%
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την τετραετία 2000-2004 στις ΗΠΑ (από πτωματικούς 
δότες παγκρέατος) αναφέρεται 95% επιβίωση ασθε-
νών ενός έτους για όλες τις κατηγορίες. Στις επιμέρους 
κατηγορίες η επιβίωση ασθενών ήταν ΜΠΜ:98%, ΣΠΝ 
95%, ΠΜΝ: 95%. Η επιβίωση ήταν 88% σε όλες τις κα-
τηγορίες μαζί στα τρία χρόνια. 

Η επιβίωση του παγκρεατικού μοσχεύματος στον 
έναν χρόνο από τη μεταμόσχευση (έτη 2000-2004) 
με πτωματικά μοσχεύματα ήταν στη σύγχρονη μετα-
μόσχευση παγκρέατος και νεφρού 85%. (Ως προς τον 
νεφρό ήταν 89%). Για τη μεμονωμένη μεταμόσχευση 
παγκρεατικού μοσχεύματος η ετήσια επιβίωση μο-
σχεύματος ήταν 78% για μεταμοσχεύσεις παγκρέατος 
μετά τον νεφρό, 76% για μεμονωμένο πάγκρεας. Στα 
τρία χρόνια, τα λειτουργούντα μοσχεύματα ήταν συνο-
λικά 62% για όλες τις κατηγορίες. 

Για τις μεταμοσχεύσεις που έγιναν εκτός των ΗΠΑ 
αναφέρονται ανάλογα αποτελέσματα για τη σύγχρονη 
μεταμόσχευση παγκρέατος και νεφρού. Συγκεκριμένα 
υπήρχε 94% επιβίωση ασθενών ενός έτους για όλες τις 
κατηγορίες. Η επιβίωση μοσχεύματος στον έναν χρόνο 
ήταν 87% και του νεφρού 92%.18 

Σε εργασία που δημοσιεύθηκε το 2008 αναφέρονται 
τα αποτελέσματα (έως τον Δεκέμβριο 2006) από 513 
μεταμοσχεύσεις παγκρέατος που έγιναν σε άτομα με 
καλή νεφρική λειτουργία λόγω ασταθούς διαβήτη. Η 
συνολική επιβίωση ασθενών ένα έτος μετά τη μεταμό-
σχευση ήταν 95% και ύστερα από 5 χρόνια 90%.

 Η επιβίωση του μοσχεύματος μελετήθηκε κατά 
εποχές διαφορετικής τεχνικής μεταμόσχευσης και 

επιβίωση μοσχεύματος ενός έτους. Πριν από την επο-
χή της κυκλοσπορίνης ήταν 31%, ενώ την εποχή του 
tacrolimus έφτασε σε 75%.19

Πορεία χρόνιων επιπλοκών του διαβήτη

 Όσον αφορά στη βελτίωση της διαβητικής νευροπά-
θειας, αμφιβληστροειδοπάθειας και μικροαγγειοπά-
θειας, τα δεδομένα δεν είναι πολύ σαφή. Eνώ οι δια-
βητικές αυτές βλάβες, όταν είναι περιορισμένες, δεν 
εξελίσσονται, δεν είναι εύκολο να υποστραφούν.

Ο Fioretto και συν. παρουσίασαν αποτελέσματα 
σύμφωνα με τα οποία η παρατεταμένη ευγλυκαιμία 
ύστερα από μόνη παγκρεατική μεταμόσχευση μπορεί 
να υποστρέψει τη διαβητική νεφροπάθεια μετά πέντε 
χρόνια. (Παρατηρήσεις σε οκτώ ασθενείς επί δέκα 
χρόνια).20

Με την παροχέτευση του παγκρεατικού υγρού στην 
ουροδόχο κύστη παρατηρήθηκε μείωση της νεφρικής 
λειτουργίας σε έναν χρόνο (αρχική μέση κάθαρση κρε-
ατινίνης 84+/- 33 ml/min και μετά έναν χρόνο 52+/- 
26ml/min).21 Άρα, το είδος της τεχνικής της μεταμό-
σχευσης μπορεί να επηρεάσει τη νεφρική λειτουργία, 
γι’ αυτό και η παροχέτευση της παγκρεατικής έκκρισης 
στην ουροδόχο κύστη τείνει να εγκαταλειφθεί. 

Τέλος, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι δεν υποτρο-
πιάζει η διαβητική νεφροπάθεια στον μεταμοσχευμέ-
νο νεφρό, εφόσον το παγκρεατικό μόσχευμα λειτουρ-
γεί ικανοποιητικά. 21

σχήμα 8.3.5.1 Επιβίωση παγκρεατικών μοσχευμάτων με την τεχνική παροχέτευσης στην ουροδόχο κύστη στις τρεις ομά-
δες ασθενών σε σχέση με τη μεταμόσχευση νεφρού, στις ηνωμένες Πολιτείες αμερικής, στα έτη 1987-1995. ΣΠΝ=Σύγ-
χρονη Παγκρέατος-Νεφρού Μεταμόσχευση, ΠΜΝ=Πάγκρεας μετά από Νεφρική Μεταμόσχευση, ΜΠΜ=Μόνον Πάγκρεας.
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Ποιότητα ζωής των ασθενών

Παρά τα τεχνικά προβλήματα που υπάρχουν στη με-
ταμόσχευση παγκρέατος και τις επιπλοκές που αυτά 
συνεπάγονται, τη συνεχή απειλή απόρριψης και την 
έκτοπη διοχέτευση της ινσουλίνης στην κυκλοφορία, η 
ποιότητα ζωής των ασθενών με επιτυχή μεταμόσχευ-
ση παγκρέατος είναι απείρως καλύτερη από αυτήν 
των ασθενών που ρυθμίζονται με χορήγηση ινσουλί-
νης μέσω ενέσεων.22,23

Το κυριότερο όλων, σοβαρά επεισόδια υπογλυκαι-
μίας, που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή, δεν υφί-
στανται ύστερα από μία επιτυχή παγκρεατική μετα-
μόσχευση. Όσον αφορά στη βελτίωση της διαβητικής 
νευροπάθειας, αμφιβληστροειδοπάθειας και μικροαγ-
γειοπάθειας, υπάρχουν ενθαρρυντικές ενδείξεις, αν οι 
επιπλοκές αυτές δεν είναι προχωρημένες. 

Η επιλογή της κατάλληλης ανοσοκατασταλτικής 
αγωγής έχει μεγάλη σημασία για την πρόληψη της 
απόρριψης, αλλά και την αποφυγή φαρμακευτικών 
ανεπιθύμητων ενεργειών. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει 
η τάση για γρήγορη απόσυρση από τα κορτικοειδή τα 
οποία χορηγούνται με την επέμβαση μεταμόσχευσης. 
Το χρόνιο σχήμα θεραπείας βασίζεται σε χορήγη-
ση νεότερων ανοσοκατασταλτικών (tacrolimus και 
sirolimus κ.λπ.). Η αποφυγή των κορτικοειδών μειώνει 
τις επιπλοκές από τον υπερκορτιζολισμό. 25

Συμπεράσματα 
• Η μεταμόσχευση παγκρέατος σήμερα μπορεί να προ-
σφέρει μακροχρόνια λειτουργία του μοσχεύματος και 
εξαιρετική επιβίωση των ασθενών.

• Σημαντικός παράγοντας για την έκβαση της μετα-
μόσχευσης είναι το σχήμα της ανοσοκατασταλτικής 
αγωγής.26

• Η εντερική παροχέτευση είναι προτιμότερη σήμε-
ρα από την παροχέτευση μέσω ουροδόχου κύστης.

• Υπάρχουν ενδείξεις ότι η φλεβική πυλαία αναστό-
μωση πλεονεκτεί.

• Η ταυτόχρονη μεταμόσχευση νεφρού και παγκρέα-
τος έχει πλεονέκτημα κόστους και αποτελέσματος. 

Σε κάθε περίπτωση, το αν θα επιχειρηθεί μεταμό-
σχευση νεφρού εξαρτάται από τη γενική κατάσταση 
της υγείας του ασθενούς, καθώς και από την επιθυμία 
του, μετά την πλήρη ενημέρωσή του για τα πλεονεκτή-
ματα και μειονεκτήματα αλλά και τους κινδύνους επι-
πλοκών, ακόμη και πρόωρης θνητότητας που μπορεί 
να συμβεί ύστερα από μία μεταμόσχευση.26

Mεταμόσχευση νησιδίων παγκρέατος

H μεταμόσχευση ολόκληρου του παγκρέατος έχει 
αποδειχθεί αποτελεσματικός τρόπος θεραπείας του 

ΣΔ τύπου 1, αλλά εξακολουθεί να είναι μία δύσκολη 
χειρουργική επέμβαση με σημαντικές επιπλοκές. 
Eναλλακτική λύση της μεταμόσχευσης ολόκληρου 
του παγκρέατος είναι η μεταμόσχευση μόνο των πα-
γκρεατικών νησιδίων. Η σχετικά απλή αυτή μέθοδος 
οριστικής θεραπείας του ΣΔ τύπου 1 άρχισε τη δεκα-
ετία του 1970, αλλά βρίσκεται ακόμη σε ερευνητικό 
επίπεδο, με την έννοια ότι δεν έχει επιλυθεί σειρά από 
προβλήματα. Αυτή καθεαυτή η εμφύτευση των νησι-
δίων είναι στο τεχνικό μέρος της σχετικά απλή και δεν 
ενέχει σοβαρούς κινδύνους.26,27 Τα προβλήματα είναι 
η περιορισμένη πηγή κυττάρων και η μικρή διάρκεια 
λειτουργίας τους μετά τη μεταμόσχευση.

Σήμερα, μεταξύ άλλων επιχειρείται να τροποποιηθεί 
in vitro η αντιγονικότητα του μεταμοσχευμένου ιστού, 
δηλαδή πριν από τη μεταμόσχευση, ώστε να αναπτυ-
χθεί ανοχή του λήπτη.28 Σημαντικές πρόοδοι έχουν 
επιτευχθεί στην απομόνωση των νησιδίων, τόσο ως 
προς τον αριθμό όσο και ως προς την καθαρότητα για 
κλινική εφαρμογή, γεγονός που ενθάρρυνε πολλά Kέ-
ντρα για κλινική εφαρμογή της μεταμόσχευσης νησιδί-
ων παγκρέατος. Το επίτευγμα να απεξαρτητοποιηθούν 
ορισμένοι διαβητικοί με μεταμοσχεύσεις νησιδίων 
από την ανάγκη εξωγενούς χορήγησης ινσουλίνης 
ενθάρρυνε ακόμη περισσότερο τους ερευνητές να 
συνεχίσουν την έρευνα, ώστε να βελτιωθούν τα απο-
τελέσματα.29,30

Αφού δοκιμάστηκαν διάφορες θέσεις εμφύτευσης 
των κυττάρων, η τρέχουσα τακτική σήμερα περιλαμ-
βάνει την έγχυση συγκεκριμένης ποσότητας κεκαθαρ-
μένων βιώσιμων και αποστειρωμένων κυττάρων στην 
πυλαία, ώστε να εμφυτευθούν στο ήπαρ.

Στόχοι στην έρευνα για τη βελτίωση των αποτελε-
σμάτων της μεταμόσχευσης νησιδίων παγκρέατος 
είναι:

α) H βελτίωση των τεχνικών απομόνωσης των νησι-
δίων.31

β) H αντιμετώπιση της πρωτογενούς μη ειδικής 
φλεγμονώδους βλάβης που υφίστανται τα νησίδια στη 
θέση εμφύτευσης.32 

γ) H τροποποίηση της αντιγονικότητας των νησιδίων 
προ της εμφύτευσης, ώστε να αποφεύγεται η χορήγη-
ση ανοσοκατασταλτικής αγωγής και να επιτυγχάνεται 
ανοχή του λήπτη έναντι του συγκεκριμένου μοσχεύ-
ματος.33

δ) Η απόκτηση Β κυττάρων νησιδίων με άλλη μέθο-
δο –π.χ. καλλιέργεια κυττάρων- χωρίς τους περιορι-
σμούς που έχει η λήψη από πτωματικούς δότες.

ε) Η προστασία των μεταμοσχευμένων κυττάρων 
από ανοσιακή καταστροφή.34

Δεδομένου ότι για την προστασία των μεταμοσχευ-
μένων κυττάρων από την ανοσιακή απόρριψη απαι-
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τείται ανοσοκατασταλτική αγωγή, η μεταμόσχευση 
κυττάρων, προς το παρόν, περιορίζεται μόνο σε όσα 
διαβητικά άτομα κάνουν θεραπεία με ανοσοκατασταλ-
τικά φάρμακα, γιατί έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευ-
ση νεφρού. Σε ανασκόπηση της μεταμόσχευσης νησι-
δίων παγκρέατος που δημοσιεύθηκε το 1997 έγινε σα-
φές ότι τα καλά αποτελέσματα δεν έχουν διάρκεια και 
ότι χρειάζεται να επαναχορηγηθούν νησίδια, όταν η 
λειτουργία των φθίνει. Επίσης φαίνεται να περιορίζεται 
ο φιλόδοξος στόχος που ήταν η πλήρης απεξάρτηση 
από την ινσουλινοθεραπεία και να περιορίζεται απλώς 
στην καλύτερη απόδοση της θεραπείας με ινσουλίνη 
χωρίς φαινόμενα αστάθειας του διαβήτη.35

Σε πρόσφατη ανασκόπηση του θέματος αναφέρο-
νται τα παρακάτω:

Μεταξύ Ιανουαρίου 1990 και Δεκεμβρίου 2004 κα-
ταγράφηκαν στη διεθνή τράπεζα παρακολούθησης 
των μεταμοσχεύσεων νησιδίων (International islets 
transplant registry) 258 μεταμοσχεύσεις νησιδίων 
παγκοσμίως. Την πενταετία 1999-2004 η επιβίωση 
ασθενών στον έναν χρόνο από τη μεταμόσχευση ήταν 
97%, λειτουργούντα νησίδια ήταν 82%, ενώ έλλειψη 
ανάγκης ινσουλινοθεραπείας υπήρχε σε 43% των περι-
πτώσεων. Με την εφαρμογή ενός νέου πρωτοκόλλου 
ανοσοσοκαταστολής (πρωτόκολλο Edmonton), το πο-
σοστό της ανεξαρτητοποίησης από χορήγηση ινσουλί-
νης αυξήθηκε τον πρώτο χρόνο από τη μεταμόσχευση 
σε 50-80%. Ωστόσο το ποσοστό των ατόμων που δεν 
χρειάζονται ινσουλίνη πέφτει απότομα και σημαντικά 
μετά τον πρώτο χρόνο.36

 Σε 36 άτομα με ΣΔ τύπου 1, διενεργήθηκε μεταμό-
σχευση νησιδίων παγκρέατος και υποβλήθηκαν σε νέα 
τεχνική ανοσοκαταστολής χωρίς κορτικοστεροειδή 
(πρωτόκολλο Edmonton). Ένα έτος μετά τη μεταμό-
σχευση, 16 άτομα (44%) δεν είχαν ανάγκη χορήγησης 
ινσουλίνης, 10 (28%) είχαν μερική λειτουργικότητα 
νησιδίων και 10 (28%) εμφάνιζαν πλήρη απώλεια 
μοσχεύματος. Συνολικά 21 άτομα (58%) είχαν καλό 
γλυκαιμικό έλεγχο σε οποιαδήποτε φάση της μελέτης. 
Από αυτά τα άτομα, 16 (76%) χρειάστηκαν θεραπεία 
με ινσουλίνη εκ νέου σε δύο χρόνια.

 Συμπερασματικά, η μεταμόσχευση νησιδίων με 
τη χρήση του πρωτοκόλλου του Εdmonton μπορεί 
να αποκαταστήσει για ένα-δυο χρόνια την ενδογενή 
παραγωγή ινσουλίνης και να επιτύχει γλυκαιμική στα-
θερότητα στα άτομα με ΣΔ τύπου 1 που έχουν ασταθή 
διαβήτη, αλλά η πλήρης ανεξαρτησία από ινσουλίνη 
δεν είναι συνήθως μακροπρόθεσμη. Ωστόσο, τα νησί-
δια που κάπως λειτουργούν, αν και δεν παρέχουν πλή-
ρη ανεξαρτησία από εξωγενώς χορηγούμενη ινσουλί-
νη προσφέρουν προστασία από βαριές υπογλυκαιμίες 
και βελτιώνουν τα επίπεδα της HBA1c).37 

 Γενικά σήμερα θεωρείται ότι η μεταμόσχευση νη-
σιδίων πρέπει να γίνεται μόνο σε ειδικά προς τούτο 
κέντρα που κάνουν συνεχιζόμενη ερευνητική δουλειά. 
Ο περιορισμός της προμήθειας των νησιδίων από 
πτωματικούς δότες και η ανάγκη ανοσοκαταστολής 
περιορίζει τον αριθμό των εκτελούμενων μεταμοσχεύ-
σεων νησιδίων παγκρέατος. 

Η δυσκολία της ανεύρεσης νησιδίων και το πρόβλη-
μα της αναγκαστικής ανοσοκαταστολής δεν επιτρέπει 
τη διενέργεια μεταμοσχεύσεων σε μη νεφροπαθή 
διαβητικά άτομα. Για τον λόγο αυτό νέες ερευνητικές 
κατευθύνσεις έχουν μπει στο προσκήνιο, όπως είναι η 
μεταμόσχευση αδιαφοροποίητων βλαστικών κυττά-
ρων (stem cells) 38 και η χορήγηση κυττάρων που θα 
έχουν ένα προστατευτικό περίβλημα, οπότε δεν θα 
απαιτείται ανοσοκαταστολή. Το τελευταίο έγινε σε πει-
ραματόζωα με επιτυχία και δημοσιεύθηκε το 2008.39
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να βρίσκουμε νευροπάθεια ήδη κατά τη διάγνωση 
της νόσου, επειδή ο διαβήτης μπορεί να προϋπήρχε 
αδιάγνωστος για χρόνια. Για παράδειγμα, σε εργασία 
που έγινε στο Πίτσμπουργκ βρέθηκε νευροπάθεια 
σε ποσοστό 18% σε ασθενείς 18-19 ετών, και 58% σε 
ασθενείς άνω των 30 ετών.9 Mεταξύ 3.438 ασθενών 
του King’s College Hospital βρέθηκε να έχουν απουσία 
αχίλλειων αντανακλάσεων 31% και απουσία αντίλη-
ψης δονήσεων 17,5%.10 Στις HΠA 50% των ακρωτηρι-
ασμών που δεν οφείλονται σε ατυχήματα γίνονται σε 
διαβητικούς.11 Δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί σε τι 
ποσοστό ενέχεται η νευροπάθεια για τους ακρωτηρια-
σμούς, γιατί συχνά συνυπάρχει και περιφερική αγγειο-
πάθεια.11

Σύμφωνα με την πείρα των συγγραφέων, η συχνό-
τητα ακρωτηριασμών από νευροπάθεια είναι μεγα-
λύτερη σε άτομα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και 
γενικώς αδιάφορα για την ασθένειά τους, που δεν 
αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της πάθησης και δεν 
εφαρμόζουν σωστά τις ιατρικές οδηγίες ρύθμισης του 
διαβήτη και πρόληψης ελκώσεων στα πόδια. 

 Aιτιολογία - παθογένεια διαβητικής νευρο-
πάθειας
H διαβητική νευροπάθεια μπορεί να εκδηλωθεί με 
πολλές και ποικίλες κλινικές εικόνες12 και διαφέρει ως 
προς αυτό το χαρακτηριστικό από τις άλλες δύο ειδι-
κές επιπλοκές - την αμφιβληστροειδοπάθεια και την 
νεφροπάθεια - που αποτελούν ενιαίες κλινικές οντό-
τητες. Δύο μεγάλες κατευθύνσεις για την αιτιοπαθογέ-
νεια της διαβητικής νευροπάθειας ήταν και παραμένει 
αντικείμενο συζητήσεων επί σειρά ετών: η μεταβολική 
και η αγγειακή θεωρία. Ωστόσο έχουν διατυπωθεί 
πρόσφατα και άλλες θεωρίες που θα εκτεθούν παρα-
κάτω. Όλες αυτές οι θεωρίες αλληλοσυμπληρώνονται 
σε κάποιο βαθμό και εξηγούν το τελικό αποτέλεσμα, 
που είναι η ανατομική βλάβη των νεύρων και η αντί-
στοιχη λειτουργική διαταραχή (πίνακας 8.4.1). 

8.4  
ΔιαβητικH νεΥροπaθεια
T. Διδάγγελος, Δ. Kαραμήτσος

H διαβητική νευροπάθεια περιγράφηκε για πρώτη 
φορά ως κλινική οντότητα πριν από 200 περίπου 
χρόνια.1 Aποτελεί μία από τις τρεις κύριες ειδικές επι-
πλοκές του ΣΔ και συνυπάρχει, συχνά, με τις άλλες δύο 
μικροαγγειοπαθητικές επιπλοκές, τη διαβητική νεφρο-
πάθεια και την αμφιβληστροειδοπάθεια. Mπορεί να 
οδηγήσει τους διαβητικούς ασθενείς σε σοβαρές ανα-
πηρικές καταστάσεις, αλλά επιπλέον αποτελεί μία κύ-
ρια αιτία της αυξημένης καρδιαγγεικής νοσηρότητας 
και θνητότητας των ασθενών αυτών.2 Τέλος, θεωρείται 
ένα αίτιο αιφνίδιου θανάτου.3,4 

Eίναι η συχνότερη αιτία νευροπάθειας στις ανε-
πτυγμένες χώρες και αποτελεί την επιπλοκή του ΣΔ 
με τη μεγαλύτερη επίπτωση που είναι 45-50% έναντι 
25-30% της αμφιβληστροειδοπάθειας και 20% της 
νεφροπάθειας.5 Ακόμη, η νευροπάθεια του αυτόνομου 
νευρικού συστήματος του καρδιαγγειακού συστήμα-
τος (ΑΝΣΚ) θεωρείται σήμερα ως η πρώτη ειδική επι-
πλοκή που μπορεί να παρατηρηθεί στη διάρκεια του 
διαβήτη.6 

Tο μέγεθος του προβλήματος φαίνεται αν λάβει κα-
νείς υπόψη ότι η διαβητική νευροπάθεια ταλαιπωρεί 
το 30% των διαβητικών στην Eυρώπη (EURODIAB)7 και 
ότι είναι η αιτία ακρωτηριασμών, επώδυνων συνδρό-
μων και σεξουαλικής ανικανότητας. Διαπιστώνεται σε 
μεγάλο ποσοστό (>50%) σε άτομα με μεγάλη διάρκεια 
νόσου και είναι συχνότερη σε άτομα με πτωχή ρύθμι-
ση του διαβήτη.7

Tο ότι οι διαβητικοί ασθενείς παθαίνουν διάφορες 
κλινικές μορφές νευροπάθειας επιδέχεται πολλές εξη-
γήσεις, όπως, για παράδειγμα, τον διαφορετικό βαθμό 
ελέγχου της γλυκαιμίας, τη συνύπαρξη και άλλων 
βλαπτικών παραγόντων, την ποικίλη παθογένεια, αλλά 
και γενετικούς παράγοντες που καθορίζουν τη μικρή 
ή μεγάλη ευαισθησία που ο οργανισμός εμφανίζει στις 
επιδράσεις της χρόνιας υπεργλυκαιμίας. 

H αναφερόμενη συχνότητα της ανεύρεσης νευρο-
πάθειας σε διαβητικά άτομα διαφέρει πολύ από ερευ-
νητή σε ερευνητή, γεγονός που εξηγείται κυρίως από 
το ποιος είναι ο διαβητικός πληθυσμός που μελετάται 
(διαφορές φυλετικές, κοινωνικοοικονομικές, μορφω-
τικές), αλλά και τη διαφορετική μεθοδολογία και τα 
διαφορετικά κριτήρια διάγνωσης της νευροπάθειας. 
Στη μελέτη DCCT που εφαρμόστηκαν και εργαστηρι-
ακά κριτήρια, το ποσοστό διάγνωσης νευροπάθειας 
(διαστρωματικά) βρέθηκε να είναι 39% σε ΣΔ τύπου 
1.8 Όπως συμβαίνει και με τις άλλες χρόνιες διαβητικές 
επιπλοκές, είναι δυνατό, σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 
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πίνακας 8.4.1 Θεωρίες παθογένειας διαβητικής νευ-
ροπάθειας.
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λη συσσωρεύεται στο κυτταρόπλασμα των ιστών. Στη 
δεύτερη αντίδραση γίνεται μετατροπή της σορβιτόλης 
σε φρουκτόζη με την ενεργοποίηση του ενζύμου αφυ-
δρογονάση της σορβιτόλης (σχήμα 8.4.1).14,15

H σορβιτόλη, όταν συσσωρεύεται, αυξάνει την εν-
δοκυττάρια ωσμωτική πίεση, διότι διαπερνά δύσκολα 
τη μεμβράνη του κυττάρου και αρχικά είχε υποτεθεί 
ότι προκαλεί βλάβη και καταστροφή του κυττάρου με 
την αύξηση της ενδοκυττάριας ωσμωτικής πίεσης.15 

Eπιπλέον, η συσσώρευση της σορβιτόλης έχει ως απο-
τέλεσμα την αμοιβαία έλλειψη άλλων ενδοκυττάριων 
ωσμωλίων, όπως μυοϊνοσιτόλη, μπεταΐνη και ταυρίνη, 
η έλλειψη των οποίων προκαλεί σοβαρή δυσλειτουρ-
γία στα νεύρα.16

Τα ανωτέρω υποστηρίζονται και από το πειραματικό 
πρότυπο της νευροπάθειας με τη χορήγηση γαλακτό-
ζης σε πειραματόζωα.17 H γαλακτόζη αποτελεί ισχυρό 
υπόστρωμα για την ενεργοποίηση της αναγωγάσης 
της αλδόζης (σχήμα 8.4.2). Mετατρέπεται σε γαλακτι-

Mεταβολική θεωρία - Πολυόλες και βιοχημικές μετα-
βολές - Oδός πολυολών 

Aύξηση της ενδοκυττάριας ωσμωτικής πίεσης

H γλυκόζη εισέρχεται χωρίς την ανάγκη ινσουλίνης 
μέσα στα περικύτταρα του τοιχώματος των μικροαγ-
γείων, στα ενδοθηλιακά κύτταρα των ενδονεύριων 
αγγείων και στα κύτταρα του Schwann στα περιφερικά 
νεύρα. Όλα αυτά τα κύτταρα είναι πλούσια σε ανα-
γωγάση της αλδόζης.13 Συνεπώς, όταν υπάρχει υπερ-
γλυκαιμία στο αίμα, παρατηρείται και υπεργλυκαιμία 
ενδοκυτταρίως, η οποία και θα ήταν δυνατόν να προ-
καλέσει ταχεία αύξηση της ενδοκυττάριας ωσμωτικής 
πίεσης και θάνατο των κυττάρων.

Στην οδό των πολυολών γίνονται δύο διαδοχικές 
αντιδράσεις. Στην πρώτη μετατρέπεται η γλυκόζη σε 
σορβιτόλη με την ενεργοποίηση του ενζύμου αναγω-
γάση της αλδόζης. Yπό συνθήκες ενδοκυττάριας υπερ-
γλυκαιμίας αυτή η οδός ενεργοποιείται και η σορβιτό-
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ñ MÂÙ·‚ÔÏÈÎ‹ ıÂˆÚ›· - Ô‰fi˜ ÔÏ˘ÔÏÒÓ Î·È Û˘ÓÔ‰¤˜ 
‚ÈÔ¯ËÌÈÎ¤˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜.

ñ AÁÁÂÈ·Î‹ ıÂˆÚ›·. ¶ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÁÁÂ›ˆÓ ÙˆÓ ÓÂ‡ÚˆÓ.

ñ ™¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÁÏ˘ÎÔ˙˘Ï›ˆÛË˜ (AGEs) ÛÙ·
ÓÂ‡Ú· Î·È ÛÙÈ˜ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈ¯ÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ 
·ÁÁÂ›ˆÓ ÙˆÓ ÓÂ‡ÚˆÓ.

ñ ŒÏÏÂÈ„Ë ÓÂ˘ÚÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ.

ñ AÓÔÛÔÏÔÁÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜, Ê·ÁÔÎ˘ÙÙ¿ÚˆÛË ÓÂ˘ÚÈÎÒÓ
Á·ÁÁÏ›ˆÓ.

ñ °ÂÓÂÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜.

›Ó·Î·˜ 8.21  £ÂˆÚ›Â˜ ·ıÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÓÂ˘-
ÚÔ¿ıÂÈ·˜.
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τόλη με την ενεργοποίηση του ενζύμου αναγωγάση 
της αλδόζης και συσσωρεύεται στο κυτταρόπλασμα. H 
συσσώρευση της γαλακτιτόλης οδηγεί επίσης σε έλλει-
ψη της μυοϊνοσιτόλης και της ταυρίνης.17 Στα πειραμα-
τόζωα που τρέφονται με γαλακτόζη έχει παρατηρηθεί 
ότι αναπτύσσονται λειτουργικές, μεταβολικές, νευρο-
τροφικές και μορφολογικές μεταβολές παρόμοιες με 
αυτές που παρατηρούνται στον ΣΔ.18 Να σημειωθεί 
ότι στο ανωτέρω πειραματικό πρότυπο οι διαταραχές 
επέρχονται χωρίς να επηρεάζονται τα επίπεδα της 
γλυκόζης ή της ινσουλίνης, γεγονός που σημαίνει ότι 
η ενεργοποίηση της οδού των πολυολών παίζει ση-
μαντικό ρόλο στην παθογένεση της νευροπάθειας, 
επειδή προκαλεί βλάβες των νεύρων ανεξαρτήτως της 
ύπαρξης υπεργλυκαιμίας ή υποϊνσουλιναιμίας. 

H ενεργοποίηση της οδού των πολυολών φαίνεται 
ότι είναι μάλλον μία αυτοπεριοριζόμενη διαταραχή.19 
Kατά την οξεία υπεργλυκαιμία, η αναγωγάση της αλ-
δόζης ενεργοποιείται και παράγει πολυόλες. Σε αυτή 
τη φάση έχουν βρεθεί στους νεφρούς BB ποντικών 
αυξημένα επίπεδα mRNA της αναγωγάσης της αλδό-
ζης.20 Στη θεραπεία με αναστολέα της αναγωγάσης 
της αλδόζης (AA) αυτή η ενεργοποίηση σταματά 
και παρατηρείται ελάττωση τόσο της πρωτεΐνης της 
αναγωγάσης της αλδόζης όσο και του αντίστοιχου 
mRNA.21 Στην επί μακρόν ενεργοποίηση της οδού των 
πολυολών, όπως συμβαίνει σε καταστάσεις χρόνιας 
υπεργλυκαιμίας, πιθανόν να παρεμβαίνουν επιπρό-
σθετοι μηχανισμοί ομοιόστασης με την ενεργοποίηση 
άλλων ρυθμιστικών ωσμωλίων ή μπορεί να μειώνεται 
η υψηλή δραστικότητα της οδού των πολυολών, μέσω 
της μείωσης της έκφρασης του mRNA της αναγωγά-
σης της αλδόζης, ώστε να επιτυγχάνεται ωσμωτική 
ισορροπία.22 Tα ανωτέρω συνηγορούν υπέρ του ότι η 
αυξημένη ωσμωτική πίεση έχει έναν μάλλον περιορι-
σμένο ρόλο στην ανάπτυξη νευροπάθειας και στο ότι 
η αναγωγάση της αλδόζης μπορεί να δρα ως ρυθμι-
στής της ενδοκυττάριας ωσμωτικής πίεσης. 

Έλλειψη μυοϊνοσιτόλης και ελαττωματικός μεταβολισμός 
φωσφοϊνοσιτίδης

H διαταραχή του μεταβολισμού της φωσφοϊνοσιτίδης, 
η οποία προκαλείται από την έλλειψη μυοϊνοσιτόλης, 
μπορεί να είναι η κύρια αιτία για την κακή χρησιμοποί-
ηση της ενέργειας στους ιστούς διαβητικών, με απο-
τέλεσμα την ανάπτυξη των επιπλοκών του διαβήτη.23 
H ανταγωνιστική αναστολή πρόσληψης της μυοϊνοσι-
τόλης, που ασκείται από τη γλυκόζη, προκαλεί κυττα-
ρική έλλειψη μυοϊνοσιτόλης. Aυτό συμβαίνει επειδή 
η μυοϊνοσιτόλη είναι δομικά όμοια με τη γλυκόζη.23 H 
διαταραχή του μεταβολισμού της φωσφοϊνοσιτίδης 
προκαλεί στη συνέχεια ελαττωμένη δραστικότητα της 

διακυλ-γλυκερόλης και της πρωτεϊνικής κινάσης C, με 
τελικό αποτέλεσμα την ελαττωμένη δραστικότητα της 
Na+K+-ATPάσης.24 H Na+K+-ATPάση είναι ένα ένζυ-
μο της μεμβράνης των νευρικών κυττάρων, το οποίο 
ως κύρια λειτουργία έχει τη δημιουργία διαφοράς 
μεταξύ των συγκεντρώσεων του ενδοκυττάριου και 
του εξωκυττάριου Na+. Tο τελευταίο επιτυγχάνεται 
με την έξοδο τριών ιόντων Nα+ από το κύτταρο και 
την είσοδο δύο ιόντων K+ από το εξωκυττάριο υγρό. 
Mε τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η εκπόλωση του 
νευρικού κυττάρου. H ελάττωση της δραστικότητας 
της Na+K+-ATPάσης έχει ως συνέπεια την αύξηση της 
ενδοκυττάριας συγκέντρωσης Nα+, τη διατάραξη της 
εκπόλωσης του κυττάρου και τη μείωση της ταχύτητας 
αγωγής των νεύρων. Eλάττωση της δραστικότητας της 
Na+K+-ATPάσης κατά 40% στα ερυθροκύτταρα ασθε-
νών με ΣΔ έχει περιγραφεί σε πολλές εργασίες.24-27

Σε διαβητικά ποντίκια η χορήγηση εξωγενώς μυοϊ-
νοσιτόλης είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της ταχύτη-
τας αγωγής του νεύρου και βιοχημικές βελτιώσεις.28,29 
Eπιπλέον, η χορήγηση αναστολέα αναγωγάσης της 
αλδόζης επανέφερε τα επίπεδα μυοϊνοσιτόλης στα φυ-
σιολογικά όρια και βελτίωσε την ταχύτητα αγωγής των 
νεύρων. Tα ανωτέρω αποτέλεσαν και την επιβεβαίωση 
του ότι η οδός πολυολών και τα επίπεδα μυοϊνοσιτό-
λης συνδέονται.28 

H μακρά χορήγηση φουκόζης σε ποντίκια –που δρα 
ως ανταγωνιστής της μυοϊνοσιτόλης– είχε ως αποτέλε-
σμα την ελάττωση της ταχύτητας αγωγής των νεύρων 
και την ελάττωση της μυοϊνοσιτόλης στα περιφερικά 
νεύρα.30 H θεραπεία με χορήγηση μυοϊνοσιτόλης στα 
πειραματόζωα επαναφέρει την ταχύτητα αγωγής των 
νεύρων στο φυσιολογικό.31 Ωστόσο τα προαναφερ-
θέντα πειραματικά δεδομένα δεν αναπαράχθηκαν σε 
ανθρώπους. O Cameron και άλλοι συγγραφείς αμφι-
σβήτησαν τη σημασία της μυοϊνοσιτόλης στην αιτι-
ολογία της νευροπάθειας.32,33 Είναι συνεπώς πιθανόν 
οι διαταραχές της μυοϊνοσιτόλης να μην είναι η κύρια 
αιτία διαταραχών στα νευρικά κύτταρα των διαβητι-
κών, αλλά μάλλον ένα δευτερογενές φαινόμενο που 
αποσκοπεί στην εξισσορόπηση της ενδοκυττάριας 
ωσμωτικής πίεσης.

Διακυλ-γλυκερόλη και πρωτεϊνική κινάση C

O Greene περιέγραψε τον συνδυασμό της αυξημένης 
δραστικότητας της οδού των πολυολών με τη διατα-
ραχή του μεταβολισμού της διακυλ-γλυκερόλης και 
την ελαττωμένη δραστικότητα της πρωτεϊνικής κινά-
σης C. Eπίσης υποστήριξε ότι ο συνδυασμός αυτών 
των διαταραχών οδηγεί σε ελαττωμένη δραστικότητα 
της Na+K+-ATPάσης.34 Ωστόσο, άμεση μέτρηση των 
ουσιών αυτών δεν έγινε. Aντιθέτως σε πειραματικές 
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εργασίες, στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν ενδοθηλιακά 
κύτταρα αγγείων ή κύτταρα του σπειράματος του νε-
φρού, παρατηρήθηκαν αυξημένα επίπεδα πρωτεϊνικής 
κινάσης C και διακυλ-γλυκερόλης κάτω από συνθήκες 
υπεργλυκαιμίας.35 Οι ίδιες παρατηρήσεις πραγματο-
ποιήθηκαν σε εργασίες που έγιναν με STZ διαβητικά 
ποντίκια.35 Στις παραπάνω εργασίες οι διαταραχές 
συσχετίζονταν με αυξημένη δραστικότητα της Na+K+-
ATPάσης και δεν επανέρχονταν ύστερα από θεραπεία 
με αναστολέα αναγωγάσης της αλδόζης, γεγονός που 
έδειχνε ότι δεν συσχετίζονταν με την οδό των πολυο-
λών.36 Aντιθέτως, θεραπεία με αντιοξειδωτικές ουσίες, 
όπως η βιταμίνη E, προλάμβανε σημαντικά αυτές τις 
διαταραχές.36 Συνεπώς οι βιοχημικές μεταβολές που 
παρατηρήθηκαν στα αγγεία φαίνεται να μη συμβαί-
νουν στα περιφερικά νεύρα. Επιπροσθέτως, βρέθηκαν 
ελαττωμένα επίπεδα Na+K+-ATPάσης, πρωτεϊνικής 
κινάσης C και διακυλ-γλυκερόλης στα περιφερικά 
νεύρα STZ διαβητικών ποντικών.37Aυτές οι διαταραχές 
συσχετίζονται με αυξημένη αιμάτωση των νεύρων και 
αυξημένη διέλευση πρωτεϊνών και διορθώνονται με 
τη χορήγηση ακετυλο-L-καρνιτίνης.37

Από την πρόσφατη βιβλιογραφία έχουν προκύψει τα 
ακόλουθα: Η ελαττωμένη δραστικότητα της PKC που 
παρατηρήθηκε στον νευρικό ιστό φαίνεται να είναι πα-
ράδοξη, διότι στους νεφρούς και στον αμφιβληστρο-
ειδή παρατηρήθηκε αυξημένη δραστικότητα. Ωστόσο, 
ελαττωμένη δραστικότητα της PKC παρατηρήθηκε σε 
μελέτη με πειραματόζωα, η οποία δεν συσχετίστηκε 
με την ελαττωμένη δραστικότητα της Na+K+-ATPάσης 
αλλά αποδόθηκε σε διαταραχές της αιμάτωσης των 
αγγείων των νεύρων.38 Σε πρόσφατη μελέτη, επίσης, σε 
πειραματόζωα παρατηρήθηκε ότι η αυξημένη δραστι-
κότητα της οδού των πολυολών προκάλεσε μειωμένη 
δραστικότητα της PKC-α στη μεμβράνη του νευρικού 
κυττάρου, ενώ βρέθηκε αυξημένη δραστικότητα της 
PKC-β που βρίσκεται στη μεμβράνη του τοιχώματος 
των επινεύριων αγγείων. Πιθανόν η υπεργλυκαιμία να 
προκαλεί διαφορετικές ενεργοποιήσεις των διαφόρων 
ισομορφών της PKC και αυτές να ευθύνονται και για τα 
μέχρι τώρα διφορούμενα αποτελέσματα.39 

 Eπί του παρόντος, η μεταβολική οδός που συνδέει 
τη δραστικότητα της Na+K+-ATPάσης με την πρωτεϊνι-
κή κινάση C και τη διακυλ-γλυκερόλη δεν είναι απολύ-
τως εξακριβωμένη. 

Διαβητική ψευδοϋποξία

H ενεργοποίηση της οδού των πολυολών συνοδεύεται 
από μαζική κατανάλωση του NAD+, όταν η σορβιτόλη 
μετατρέπεται σε φρουκτόζη (δεύτερη αντίδραση της 
οδού των πολυολών), με αποτέλεσμα να αυξάνεται η 
σχέση NADH/NAD+ (σχήμα 8.4.2). Όπως, όμως, είναι 

γνωστό το NADH χρησιμοποιείται στην αντίδραση με-
τατροπής του πυρουβικού οξέος σε γαλακτικό.

ŒÏÏÂÈ„Ë Ì˘Ô˚ÓÔÛÈÙfiÏË˜ Î·È ÂÏ·ÙÙˆÌ·ÙÈÎfi˜ ÌÂÙ·‚ÔÏÈ-
ÛÌfi˜ ÊˆÛÊÔ˚ÓÔÛÈÙ›‰Ë˜

H ‰È·Ù·Ú·¯‹ ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ÊˆÛÊÔ˚ÓÔÛÈÙ›‰Ë˜, Ë
ÔÔ›· ÚÔÎ·ÏÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ì˘Ô˚ÓÔÛÈÙfiÏË˜,
ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È Ë Î‡ÚÈ· ·ÈÙ›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Î‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›-
ËÛË ÙË˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂ-
ÛÌ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÈÏÔÎÒÓ ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË.18 H ·-
ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎ‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÚfiÛÏË„Ë˜ ÙË˜ Ì˘Ô˚ÓÔÛÈÙfiÏË˜,
Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi ÙË ÁÏ˘Îfi˙Ë, ÚÔÎ·ÏÂ› Î˘ÙÙ·ÚÈÎ‹ ¤Ï-
ÏÂÈ„Ë Ì˘Ô˚ÓÔÛÈÙfiÏË˜. A˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÂÂÈ‰‹ Ë Ì˘Ô˚ÓÔÛÈ-
ÙfiÏË Â›Ó·È ‰ÔÌÈÎ¿ fiÌÔÈ· ÌÂ ÙË ÁÏ˘Îfi˙Ë.19 H ‰È·Ù·Ú·¯‹
ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ÊˆÛÊÔ˚ÓÔÛÈÙ›‰Ë˜ ÚÔÎ·ÏÂ› ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÏ·ÙÙˆÌ¤ÓË ‰Ú·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙË˜ ‰È·Î˘Ï-ÁÏ˘ÎÂÚfi-
ÏË˜ Î·È ÙË˜ ÚˆÙÂ˚ÓÈÎ‹˜ ÎÈÓ¿ÛË˜ C ÌÂ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂ-
ÛÌ· ÙËÓ ÂÏ·ÙÙˆÌ¤ÓË ‰Ú·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙË˜ Na+K+-
ATP¿ÛË˜.19 H Na+K+-ATP¿ÛË Â›Ó·È ¤Ó· ¤Ó˙˘ÌÔ ÙË˜ ÌÂÌ-
‚Ú¿ÓË˜ ÙˆÓ ÓÂ˘ÚÈÎÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ˆ˜ Î‡ÚÈ·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¤¯ÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ Û˘-
ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÂÓ‰ÔÎ˘ÙÙ·Ú›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÍˆÎ˘ÙÙ·Ú›Ô˘
Na+. TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÚÈÒÓ Èfi-
ÓÙˆÓ N·+ ·fi ÙÔ Î‡ÙÙ·ÚÔ Î·È ÌÂ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ‰‡Ô ÈfiÓÙˆÓ
K+ ·fi ÙÔ ÂÍˆÎ˘ÙÙ¿ÚÈÔ ˘ÁÚfi. MÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÂÈ-
Ù˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë ÂÎfiÏˆÛË ÙÔ˘ ÓÂ˘ÚÈÎÔ‡ Î˘ÙÙ¿ÚÔ˘. H ÂÏ¿Ù-
ÙˆÛË ÙË˜ ‰Ú·ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙË˜ Na+K+-ATP¿ÛË˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜
Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙË˜ ÂÓ‰ÔÎ˘ÙÙ¿ÚÈ·˜ Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË˜
N·+, ÙË ‰È·Ù¿Ú·ÍË ÙË˜ ÂÎfiÏˆÛË˜ ÙÔ˘ Î˘ÙÙ¿ÚÔ˘ Î·È ÙË
ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÓÂ‡ÚˆÓ. EÏ¿ÙÙˆÛË
ÙË˜ ‰Ú·ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙË˜ Na+K+-ATP¿ÛË˜ Î·Ù¿ 40% ÛÙ· Â-
Ú˘ıÚÔÎ‡ÙÙ·Ú· ·ÛıÂÓÒÓ ÌÂ ™¢ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÁÚ·ÊÂ› ÛÂ ÔÏ-
Ï¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜.20-23

™Â ‰È·‚ËÙÈÎ¿ ÔÓÙ›ÎÈ· Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂÍˆÁÂÓÒ˜ Ì˘Ô˚ÓÔ-
ÛÈÙfiÏË˜ Â›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙË˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ·-
ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÓÂ‡ÚÔ˘ Î·È ‚ÈÔ¯ËÌÈÎ¤˜ ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ˜.24,25 EÈÏ¤-
ÔÓ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·Ó·ÛÙÔÏ¤· ·Ó·ÁˆÁ¿ÛË˜ ÙË˜ ·Ï‰fi˙Ë˜ Â·-
Ó¤ÊÂÚÂ Ù· Â›Â‰· Ì˘Ô˚ÓÔÛÈÙfiÏË˜ ÛÙ· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ¿ fiÚÈ·
Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛÂ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÓÂ‡ÚˆÓ. T· ·Óˆ-
Ù¤Úˆ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó Î·È ÙËÓ ÂÈ‚Â‚·›ˆÛË ÙÔ˘ fiÙÈ Ë Ô‰fi˜ Ô-
Ï˘ÔÏÒÓ Î·È Ù· Â›Â‰· Ì˘Ô˚ÓÔÛÈÙfiÏË˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È.24

H Ì·ÎÚ¿ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÊÔ˘Îfi˙Ë˜ ÛÂ ÔÓÙ›ÎÈ· —Ô˘ ‰Ú·
ˆ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÙË˜ Ì˘Ô˚ÓÔÛÈÙfiÏË˜— Â›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂ-
ÛÌ· ÙËÓ ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙË˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÓÂ‡ÚˆÓ Î·È
ÙËÓ ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙË˜ Ì˘Ô˚ÓÔÛÈÙfiÏË˜ ÛÙ· ÂÚÈÊÂÚÈÎ¿ ÓÂ‡Ú·.26

H ıÂÚ·Â›· ÌÂ ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ì˘Ô˚ÓÔÛÈÙfiÏË˜ Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ
Ù·¯‡ÙËÙ· ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÓÂ‡ÚˆÓ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ÛÙ· ÂÈ-
Ú·Ì·Ùfi˙ˆ·.27 øÛÙfiÛÔ Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ· ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ¿
‰Â‰ÔÌ¤Ó· ‰ÂÓ ·Ó··Ú¿¯ıËÎ·Ó ÛÂ ·ÓıÚÒÔ˘˜. O
Cameron ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛÂ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙË˜ Ì˘Ô˚ÓÔÛÈÙfiÏË˜
ÛÙËÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· ÙË˜ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·˜.28,29

¢È·Î˘Ï-ÁÏ˘ÎÂÚfiÏË Î·È ÚˆÙÂ˚ÓÈÎ‹ ÎÈÓ¿ÛË C

O Greene30 ÂÚÈ¤ÁÚ·„Â ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙË˜ ·˘ÍËÌ¤ÓË˜
‰Ú·ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙË˜ Ô‰Ô‡ ÙˆÓ ÔÏ˘ÔÏÒÓ ÌÂ ÙË ‰È·Ù·Ú·¯‹
ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ‰È·Î˘Ï-ÁÏ˘ÎÂÚfiÏË˜ Î·È ÙËÓ ÂÏ·Ù-
ÙˆÌ¤ÓË ‰Ú·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙË˜ ÚˆÙÂ˚ÓÈÎ‹˜ ÎÈÓ¿ÛË˜ C. E›-
ÛË˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ fiÙÈ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰È·Ù·Ú·-
¯ÒÓ Ô‰ËÁÂ› ÛÂ ÂÏ·ÙÙˆÌ¤ÓË ‰Ú·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙË˜ Na+K+-
ATP¿ÛË˜. øÛÙfiÛÔ, ¿ÌÂÛË Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ ·˘ÙÒÓ
‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ. AÓÙ›ıÂÙ· ÛÂ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, ÛÙÈ˜ ÔÔ›-
Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÂÓ‰ÔıËÏÈ·Î¿ Î‡ÙÙ·Ú· ·ÁÁÂ›ˆÓ ‹
Î‡ÙÙ·Ú· ÙÔ˘ ÛÂÈÚ¿Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÊÚÔ‡, ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó

·˘ÍËÌ¤Ó· Â›Â‰· ÚˆÙÂ˚ÓÈÎ‹˜ ÎÈÓ¿ÛË˜ C Î·È ‰È·Î˘Ï-
ÁÏ˘ÎÂÚfiÏË˜ Î¿Ùˆ ·fi Û˘Óı‹ÎÂ˜ ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜.31 √È ›-
‰ÈÂ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ÛÂ ÂÚÁ·Û›Â˜
Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÌÂ STZ ‰È·‚ËÙÈÎ¿ ÔÓÙ›ÎÈ·.31 ™ÙÈ˜ ·Ú·¿Óˆ
ÂÚÁ·Û›Â˜ ÔÈ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·Ó ÌÂ ·˘ÍËÌ¤ÓË ‰Ú·-
ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙË˜ Na+K+-ATP¿ÛË˜ Î·È ‰ÂÓ Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó
ÌÂÙ¿ ·fi ıÂÚ·Â›· ÌÂ ·Ó·ÛÙÔÏ¤· ·Ó·ÁˆÁ¿ÛË˜ ÙË˜ ·Ï‰fi-
˙Ë˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤‰ÂÈ¯ÓÂ fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·Ó ÌÂ ÙËÓ Ô-
‰fi ÙˆÓ ÔÏ˘ÔÏÒÓ.32 AÓÙ›ıÂÙ· ıÂÚ·Â›· ÌÂ ·ÓÙÈÔÍÂÈ‰ˆÙÈ-
Î¤˜ Ô˘Û›Â˜, fiˆ˜ Ë ‚ÈÙ·Ì›ÓË E, ÚÔÏ¿Ì‚·ÓÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿
·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜.32 ™˘ÓÂÒ˜ ÔÈ ‚ÈÔ¯ËÌÈÎ¤˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜
Ô˘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ·ÁÁÂ›· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÌË Û˘Ì‚·›-
ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÂÚÈÊÂÚÈÎ¿ ÓÂ‡Ú·. ¶ÚfiÛÊ·Ù·  ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂÏ·Ù-
ÙˆÌ¤Ó· Â›Â‰· Na+K+-ATP¿ÛË˜, ÚˆÙÂ˚ÓÈÎ‹˜ ÎÈÓ¿ÛË˜
C Î·È ‰È·Î˘Ï-ÁÏ˘ÎÂÚfiÏË˜ ÛÙ· ÂÚÈÊÂÚÈÎ¿ ÓÂ‡Ú· STZ
‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ÔÓÙÈÎÒÓ.33 A˘Ù¤˜ ÔÈ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô-
ÓÙ·È ÌÂ ·˘ÍËÌ¤ÓË ·ÈÌ¿ÙˆÛË ÙˆÓ ÓÂ‡ÚˆÓ Î·È ·˘ÍËÌ¤ÓË
‰È¤ÏÂ˘ÛË ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ Î·È ‰ÈÔÚıÒÓÔÓÙ·È ÌÂ ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË
·ÎÂÙ˘ÏÔ-L-Î·ÚÓÈÙ›ÓË˜. E› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Ë ÌÂÙ·‚ÔÏÈÎ‹
Ô‰fi˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙË ‰Ú·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙË˜ Na+K+-ATP¿ÛË˜
ÌÂ ÙËÓ ÚˆÙÂ˚ÓÈÎ‹ ÎÈÓ¿ÛË C Î·È ÙË ‰È·Î˘Ï-ÁÏ˘ÎÂÚfiÏË ‰ÂÓ
Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆÌ¤ÓË. 

¢È·‚ËÙÈÎ‹ „Â˘‰Ô¸ÔÍ›·

H ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙË˜ Ô‰Ô‡ ÙˆÓ ÔÏ˘ÔÏÒÓ Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÙ·È ·-
fi Ì·˙ÈÎ‹ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙÔ˘ NAD+ , fiÙ·Ó Ë ÛÔÚ‚ÈÙfiÏË ÌÂ-
Ù·ÙÚ¤ÂÙ·È ÛÂ ÊÚÔ˘ÎÙfi˙Ë, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë
Û¯¤ÛË NADH/NAD+ (Û¯. 8.2). Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÌˆ˜,
ÙÔ NADH ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜
ÙÔ˘ ˘ÚÔ˘‚ÈÎÔ‡ ÔÍ¤Ô˜ ÛÂ Á·Ï·ÎÙÈÎfi.

¶˘ÚÔ˘‚ÈÎfi               °·Ï·ÎÙÈÎfi
NADH           NAD+

¶Èı·Ó‹ ·‡ÍËÛË ÛÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ NADH ÛÙËÓ ·Óˆ-
Ù¤Úˆ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÌÔÚÂ› Ó· ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ·˘ÍËÌ¤-
ÓË ·Ú·ÁˆÁ‹ Á·Ï·ÎÙÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙË˜
ÁÏ˘ÎÔÏ˘ÙÈÎ‹˜ Ô‰Ô‡ Î·È ÙË˜ Ô‰Ô‡ ÙˆÓ ÂÓÙÔ˙ÒÓ. T· ÂÓ-
‰È¿ÌÂÛ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙË˜ ÁÏ˘ÎÔÏ˘ÙÈÎ‹˜ Ô‰Ô‡ ÌÔÚÂ› ÛÙË Û˘-
Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÂÎÙÚ·Ô‡Ó ÛÙË Û‡ÓıÂÛË Úfi‰ÚÔÌˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ
ÙˆÓ ÊˆÛÊÔÏÈÈ‰›ˆÓ Î·È Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó ÛÙË ‚-ÔÍÂ›‰ˆÛË
ÙˆÓ ÏÈ·ÚÒÓ ÔÍ¤ˆÓ. ø˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ, Ë Â-
Ï·ÙÙˆÌ¤ÓË ‰¤ÛÌÂ˘ÛË ÂÏÂ˘ı¤ÚˆÓ ÚÈ˙ÒÓ ÔÍ˘ÁfiÓÔ˘ (Ô‰fi˜
ÙˆÓ ÂÓÙÔ˙ÒÓ), Ë Î·Î‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙË˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È
Ë ÈÛÙÈÎ‹ ˘ÔÍ›· ÚÔÎ·ÏÔ‡Ó ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿-
ÚˆÓ, ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Á·Ï·ÎÙÈÎÔ‡ ÔÍ¤Ô˜ Î·È ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Á·Ï·-
ÎÙÈÎÔ‡/˘ÚÔ˘‚ÈÎÔ‡.15

O Williamson34 ÔÓfiÌ·ÛÂ ÙË ‰È·Ù·Ú·¯‹ ·˘Ù‹ ‰È·‚ËÙÈÎ‹
„Â˘‰Ô¸ÔÍ›·, ÂÂÈ‰‹ ı˘Ì›˙ÂÈ ÈÛÙÈÎ‹ ˘ÔÍ›· Î·È ıÂÒÚËÛÂ
fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÌÔÚÂ› Ó· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÛÙÂÓ¿ ÌÂ
ÙÈ˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜ ÙË˜ ÊˆÛÊÔ˚ÓÔÛÈÙ›‰Ë˜ Ì¤Û· ÛÙÔ Î‡ÙÙ·ÚÔ,
¿Ú· Î·È ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÙË˜ ‰È·Î˘Ï-ÁÏ˘ÎÂÚfiÏË˜ Î·È
ÙË˜ ÚˆÙÂ˚ÓÈÎ‹˜ ÎÈÓ¿ÛË˜ C. A˘Ù¤˜ ÔÈ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÎ¤˜ ‰È·Ù·-
Ú·¯¤˜ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È  ÌÂ ·˘ÍËÌ¤ÓË ·ÈÌ¿ÙˆÛË Î·È ·˘ÍËÌ¤-
ÓË ‰È¤ÏÂ˘ÛË ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ, ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙË˜ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË˜ ÙˆÓ
ÙÚÈ¯ÔÂÈ‰ÒÓ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÈÎÒÓ ÓÂ‡ÚˆÓ STZ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ
ÔÓÙÈÎÒÓ.35 ÕÏÏÔÈ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ fiÌˆ˜ ·Ó›¯ÓÂ˘Û·Ó ÂÏ·ÙÙˆÌ¤-
ÓË ·ÈÌ¿ÙˆÛË ÙˆÓ ÓÂ‡ÚˆÓ ÛÙ· ›‰È· ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ¿ ÚfiÙ˘-
·.36,37 A˘Ù‹ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Èı·ÓfiÓ Ó· ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÙÔÓ ‰È·-
ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÂÙÚ‹ıËÎÂ Ë ·ÈÌ¿ÙˆÛË ÙˆÓ
ÓÂ‡ÚˆÓ.38 √ Williamson ¤‰ÂÈÍÂ Â›ÛË˜ fiÙÈ ÌÂ ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË
·Ó·ÛÙÔÏ¤· ·Ó·ÁˆÁ¿ÛË˜ ÙË˜ ·Ï‰fi˙Ë˜ ‹ ˘ÚÔ˘‚ÈÎÔ‡ ÔÍ¤Ô˜
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Πιθανή αύξηση στην προσφορά του NADH στην ανω-
τέρω αντίδραση μπορεί να έχει ως συνέπεια την αυξη-
μένη παραγωγή γαλακτικού, αλλά και την επιτάχυνση 
της γλυκολυτικής οδού και της οδού των πεντοζών. Tα 
ενδιάμεσα προϊόντα της γλυκολυτικής οδού μπορεί 
στη συνέχεια να εκτραπούν στη σύνθεση πρόδρομων 
ουσιών των φωσφολιπιδίων και να παρέμβουν στη 
β-οξείδωση των λιπαρών οξέων. Ως αποτέλεσμα των 
ανωτέρω, η ελαττωμένη δέσμευση ελεύθερων ριζών 
οξυγόνου (οδός των πεντοζών), η κακή χρησιμοποί-
ηση της ενέργειας και η ιστική υποξία προκαλούν 
δυσλειτουργία των κυττάρων, αύξηση του γαλακτικού 
οξέος και του λόγου γαλακτικού/πυρουβικό.19

O Williamson ονόμασε τη διαταραχή αυτή διαβητική 
ψευδοϋποξία, επειδή θυμίζει ιστική υποξία, και θεώ-
ρησε ότι αυτές οι διαταραχές μπορεί να συνδέονται 
στενά με τις μεταβολές της φωσφοϊνοσιτίδης μέσα 
στο κύτταρο, άρα και με τις διαταραχές της διακυλ-
γλυκερόλης και της πρωτεϊνικής κινάσης C.40 Aυτές οι 
μεταβολικές διαταραχές συσχετίζονται με αυξημένη 
αιμάτωση και αυξημένη διέλευση πρωτεϊνών διαμέ-
σου της μεμβράνης των τριχοειδών των περιφερικών 
νεύρων STZ διαβητικών ποντικών.41 Άλλοι ερευνητές, 
όμως, ανίχνευσαν ελαττωμένη αιμάτωση των νεύρων 
στα ίδια πειραματικά πρότυπα.42,43 Aυτή η διαφορά 
πιθανόν να οφείλεται στον διαφορετικό τρόπο με 
τον οποίο μετρήθηκε η αιμάτωση των νεύρων.44 Ο 
Williamson έδειξε επίσης ότι με τη χορήγηση αναστο-
λέα αναγωγάσης της αλδόζης ή του πυρουβικού οξέος 
βελτιώθηκαν σημαντικά οι διαταραχές της αιμάτωσης 
των νεύρων και της διέλευσης των πρωτεϊνών.41 Σε 
εργασία με τη χορήγηση αναστολέα της αφυδρογονά-
σης της σορβιτόλης παρατηρήθηκε ότι υπήρξε μεγα-
λύτερη συσσώρευση σορβιτόλης, σε σύγκριση με τα 
πειραματόζωα στα οποία χορηγήθηκε αναστολέας της 
αναγωγάσης της αλδόζης, αλλά η αυξημένη διέλευση 
πρωτεϊνών διαμέσου των τριχοειδών και η αυξημένη 
κυκλοφορία δεν επηρεάστηκαν σημαντικά κατά τη χο-
ρήγηση αναστολέα της αφυδρογονάσης.45 O Cameron, 
ωστόσο, πιστεύει ότι η σημαντικότερη αντίδραση της 
οδού των πολυολών είναι η μετατροπή της γλυκόζης 
σε σορβιτόλη και θεωρεί μάλλον μικρή τη συμβολή 
της θεωρίας της ψευδοϋποξίας στην παθογένεια της 
νευροπάθειας.46 Πρόσφατα και με άλλη σχετική εργα-
σία ενισχύθηκε η άποψη του Cameron.47
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Eλαττωμένα επίπεδα προσταγλανδινών

Tα επίπεδα προστακυκλίνης είναι ελαττωμένα στα 
αγγεία και στα περιφερικά νεύρα STZ διαβητικών 
ποντικών.48,49 H ελάττωση των επιπέδων προστακυ-
κλίνης θεωρείται ότι είναι μία από τις αιτίες μειωμένης 
αιμάτωσης των νεύρων στον πειραματικό διαβήτη. 
Eπιπλέον, η θρομβοξάνη A2 είναι αυξημένη στα STZ 
διαβητικά ποντίκια, γεγονός που σημαίνει διαταραχή 
στη λειτουργία των αιμοπεταλίων ή και των ενδοθη-
λιακών κυττάρων.49 H διαταραχή της οδού του μετα-
βολισμού του αραχιδονικού οξέος μπορεί να είναι μία 
αιτία ελαττωμένης σύνθεσης προστακυκλίνης. Mε-
λέτες, οι οποίες αφορούν στον μεταβολισμό των ω-6 
απαραίτητων λιπαρών οξέων σε διαβητικούς ασθενείς 
και ποντίκια, έχουν δείξει ότι υπάρχει αναστολή κατά 
80% του ενζύμου Δ-6 αποκορεσμάση (desaturase), 
το οποίο μετατρέπει το λινολεϊκό οξύ σε γ-λινολενικό 
οξύ, που αποτελεί πρόδρομη ένωση του αραχιδονικού 
οξέος.50 Tο αραχιδονικό οξύ, ως γνωστόν, είναι το υπό-
στρωμα για τη σύνθεση πολλών αγγειοδραστικών ου-
σιών, συμπεριλαμβανομένης και της προστακυκλίνης. 
Eπιπλέον βρέθηκε σημαντική αύξηση των επιπέδων 
του αραχιδονικού οξέος στο πλάσμα ποντικών μετά τη 
χορήγηση ελαίου πλούσιου σε γ-λινολενικό οξύ. Kατά 
τις εργασίες αυτές παρατηρήθηκε βελτίωση της ταχύ-
τητας αγωγής των νεύρων και αυξημένη ενδονευρική 
αγγειογένεση, μετά τη χορήγηση των λιπαρών οξέ-
ων.51 H χορήγηση ιχθυελαίου πλούσιου σε ω-3 λιπαρά 
οξέα δεν εμπόδισε την ελάττωση της ταχύτητας αγω-
γής των νεύρων διαβητικών ποντικών.52 

H αναστολή της οδού των πολυολών με αναστολέα 
αναγωγάσης της αλδόζης επαναφέρει σε φυσιολο-
γικά επίπεδα τις προσταγλανδίνες των περιφερικών 
νεύρων, καθώς επίσης και των δακτυλίων της αορτής 
STZ διαβητικών ποντικών.19 H αποκατάσταση της αι-
μάτωσης των νεύρων, μετά τη χορήγηση αναστολέα 
αναγωγάσης της αλδόζης, μπορεί να σχετίζεται με τη 
βελτιωμένη σύνθεση των προσταγλανδινών στα περι-
φερικά νεύρα.19

Θεωρία του μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ)

Πρόσφατες μελέτες με μία ποικιλία αγγειοδραστικών 
ουσιών έχουν ενισχύσει την αγγειακή θεωρία ως κύριο 
παθογενετικό μηχανισμό διαβητικής νευροπάθειας. Oι 
αγγειοδραστικοί παράγοντες, που βελτιώνουν την τα-
χύτητα αγωγής των νεύρων στα STZ διαβητικά ποντί-
κια είναι οι προσταγλανδίνες,53 οι α-αδρενεργικοί απο-
κλειστές,54 οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου 
της αγγειοτενσίνης,54 τα απαραίτητα λιπαρά οξέα,55 οι 
αποκλειστές των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης II,56 οι 
αποκλειστές των διαύλων ασβεστίου, όπως η νιφεδιπί-
νη,57 και οι αποκλειστές των υποδοχέων ενδοθηλίνης.19 

Παρόμοια επίδραση βρέθηκε να έχει και η χορήγηση 
αMEA (λισινοπρίλη) σε διαβητικούς ασθενείς.58 Eμείς 
βρήκαμε βελτίωση της λειτουργίας του παρασυμπα-
θητικού σε διαβητικούς ασθενείς με νευροπάθεια του 
αυτόνομου νευρικού συστήματος μετά τη χορήγηση 
κιναπρίλης.59 H χορήγηση αναστολέων αναγωγάσης 
της αλδόζης βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος 
στα νεύρα. H βελτίωση αυτή πιθανόν να συμβαίνει 
μέσω του NO.60-62 Όταν η υπεργλυκαιμία ενεργοποιεί 
την οδό των πολυολών, το NADPH, το οποίο θεωρείται 
ότι έχει υψηλή συγγένεια με την αναγωγάση της αλδό-
ζης, καταναλώνεται κατά τη μετατροπή της γλυκόζης 
σε σορβιτόλη (σχήμα 8.4.2). Tο NADPH, όμως, είναι 
απαραίτητο και για την παραγωγή του NO μέσω της 
συνθετάσης NO, όπου χρησιμοποιείται L-αργινίνη ως 
υπόστρωμα (σχήμα 8.4.2). H κατανάλωση αυτή του 
NADPH, μέσω της οδού των πολυολών, θεωρείται ότι 
δρα ανταγωνιστικά, οπότε αναστέλλεται με αυτό τον 
τρόπο η δραστικότητα της συνθετάσης του NO και, 
συνεπώς, ελαττώνεται η παραγωγή NO από τα αγγεια-
κά ενδοθηλιακά κύτταρα. 

Σημαντική ελάττωση της κυκλοφορίας του αίματος 
των νεύρων και ελάττωση της ταχύτητας αγωγής των 
νεύρων παρατηρήθηκε σε ποντίκια μετά τη χορήγηση 
αναστολέα της συνθετάσης του NO.60 Tα ευεργετικά 
αποτελέσματα της χορήγησης αναστολέα αναγω-
γάσης της αλδόζης (AA) στην ταχύτητα αγωγής των 
νεύρων STZ διαβητικών ποντικών ελαττώθηκαν, όταν 
παράλληλα με τη χορήγηση αναστολέα AA, χορηγήθη-
κε και αναστολέας της συνθετάσης NO.63 Tα ανωτέρω 
ευρήματα συνηγορούν υπέρ μίας στενής σχέσης με-
ταξύ της οδού των πολυολών και της παραγωγής NO. 
Tο NO είναι, ενδεχομένως, ο συνδετικός κρίκος μεταξύ 
της μεταβολικής και της αγγειακής θεωρίας. Δεδομέ-
νου, μάλιστα, ότι η αυτορρύθμιση των ενδονεύριων 
τριχοειδών είναι ανύπαρκτη, θεωρείται πιθανόν ότι η 
μειωμένη παραγωγή NO έχει ιδιαίτερη σημασία. Mία 
πιθανή θέση σύνθεσης NO είναι επίσης τα συμπαθητι-
κά γάγγλια, όπου το NO μπορεί να δρα ως αγγειοδια-
σταλτική ουσία και νευροδιαβιβαστής. Mε την ιδιότη-
τα του νευροδιαβιβαστή το NO ενδέχεται να ρυθμίζει 
τον τόνο του συμπαθητικού στην περιφέρεια.64 H συν-
θετάση του NO βρέθηκε μειωμένη στο δέρμα ασθε-
νών με νευροπάθεια.65

Ωστόσο, η ακριβής εντόπιση της σύνθεσης NO στα 
περιφερικά νεύρα δεν είναι γνωστή, καθώς επίσης 
δεν είναι γνωστό και το είδος της συνθετάσης του NO, 
που έχει σημασία για το περιφερικό νευρικό σύστημα. 
Σε προκαταρκτικές μελέτες έχει παρατηρηθεί ότι η 
διαφοράση του NADPH,66 η οποία έχει κοινή εντόπιση 
με τη συνθετάση του NO, υπάρχει στα αρτηριόλια του 
επινευρίου και όχι στα ενδονεύρια αγγεία.66
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Aγγειακή θεωρία

Για την αιμάτωση των περιφερικών νεύρων υπάρχουν 
δύο συστήματα αγγείων.62 Πρώτον, το σύστημα του 
επιπερινευρίου, το οποίο πορεύεται κατά μήκος του 
νεύρου και δίνει κατά διαστήματα κλάδους, οι οποίοι 
διατιτραίνουν το νεύρο. Δεύτερον, το σύστημα των 
ενδονεύριων μικρών αγγείων, το οποίο πορεύεται επί-
σης κατά μήκος του νεύρου, αλλά παρέχει αίμα στον 
πυρήνα του νεύρου. Tα δύο συστήματα επικοινωνούν 
μεταξύ τους με ένα δίκτυο πολλαπλών αναστομωτι-
κών αγγείων, τα οποία χαρακτηρίζονται από μεγάλη 
διάμετρο και μικρή πυκνότητα, γεγονός που σε συν-
θήκες μειωμένης κυκλοφορίας δημιουργεί ευπάθεια 
στους νευρώνες και στα κύτταρα Schwann.62 Ένα ακό-
μη χαρακτηριστικό των ενδονεύριων τριχοειδών είναι 
ότι η αυτορρύθμιση είναι ανύπαρκτη σε αντίθεση με 
άλλους ιστούς, που έχουν μελετηθεί.67,68 Aντιθέτως τα 
επινεύρια και τα περινεύρια αρτηριόλια δέχονται στο 
τοίχωμά τους άφθονες απολήξεις των συμπαθητικών 
νεύρων. Mία τέτοια νεύρωση (νοραδρενεργικές, σερο-
τονινεργικές και πεπτιδεργικές ίνες) των αρτηριολίων 
συνεπάγεται έναν σπουδαίο ρόλο του συμπαθητικού 
NΣ στη ρύθμιση της κυκλοφορίας του αίματος των 
νεύρων, οπότε και μία διαταραχή της μπορεί να συμ-
βάλει στις εκδηλώσεις της διαβητικής νευροπάθει-
ας.19,68

Διαταραχή της κυκλοφορίας στα αγγεία των νεύρων

Πριν από πολλά χρόνια διατυπώθηκε η άποψη ότι η 
αγγειακή νόσος παίζει ρόλο στην παθογένεση της δι-
αβητικής νευροπάθειας.67-69 Σε σχετική μελέτη φάνηκε 
πάχυνση και υαλινοποίηση του τοιχώματος των ενδο-
νεύριων αγγείων με υλικό PAS-θετικό.69

Yπάρχουν εργασίες που έδειξαν εκφυλιστικές αλ-
λοιώσεις των απολήξεων του συμπαθητικού NΣ στα 
αρτηριόλια του περινευρίου διαβητικών ασθενών με 
πρόσφατη έναρξη του διαβήτη.70-74 Eίναι συνεπώς 
πιθανόν ο νευρικός έλεγχος της κυκλοφορίας του αί-
ματος στα νεύρα να είναι διαταραγμένος, ακόμη και σε 
πρώιμα στάδια του διαβήτη.19 

O ΣΔ είναι γνωστό ότι επιδρά ποικιλοτρόπως στα 
αγγεία. Έτσι, μειώνει την αντιδραστικότητα των λείων 
μυϊκών ινών και του ενδοθηλίου τους, τροποποιεί την 
παραγωγή αγγειοδραστικών ουσιών από το ενδοθή-
λιο, αυξάνει τη διαβατότητα του τοιχώματος των αγ-
γείων στα μακρομόρια, αυξάνει την προδιάθεση στην 
αθηρωσκλήρωση, ενεργοποιεί τη θρομβογένεση και 
προκαλεί διαταραχές στη νεύρωση των αγγείων από 
το ANΣ.62 H απαντητικότητα των αγγείων σε αγγειοδια-
σταλτικά ερεθίσματα βρέθηκε να είναι μειωμένη, ακό-
μη και σε πρώιμα στάδια του σακχαρώδη διαβήτη.75

H απαντητικότητα των αγγείων σε αγγειοδιασταλ-

τικά ερεθίσματα βρέθηκε να είναι μειωμένη, ακόμη 
και σε γυναίκες με ιστορικό διαβήτη κύησης.76 Έχουν 
περιγραφεί ακόμη μικροαγγειακές διαταραχές των 
περινεύριων αγγείων στα νεύρα διαβητικών ασθενών, 
όπως υπερπλασία και οίδημα των ενδοθηλιακών κυτ-
τάρων, πάχυνση του τοιχώματος των αγγείων, στένω-
ση ή και απόφραξη του αυλού των αγγείων με ινική 
ή συσσωρευμένα αιμοπετάλια.77-80 Oι μηχανισμοί, οι 
υπεύθυνοι για την πάχυνση της βασικής μεμβράνης 
των αγγείων, δεν έχουν απολύτως εξακριβωθεί. Στα 
αγγεία έχουν παρατηρηθεί υπερπαραγωγή και μειωμέ-
νη απομάκρυνση κολλαγόνου, εκφύλιση και απώλεια 
περικυττάρων, συσσώρευση κυτταροπλασματικών 
υπολειμμάτων ή κυτταρικών οργανυλίων. Oι Vrasko 
και Benditt πρότειναν ως κύριες αιτίες της πάχυνσης 
της βασικής μεμβράνης τον κυτταρικό θάνατο των πε-
ρικυττάρων και των ενδοθηλιακών κυττάρων.81,82

Σε μερικές εργασίες, στις οποίες έγινε βιοψία του 
γαστροκνημιαίου νεύρου, παρατηρήθηκε συσχέτιση 
μεταξύ της σοβαρότητας των μικροαγγειακών επι-
πλοκών και της ελάττωσης της ταχύτητας αγωγής των 
νεύρων.78,79,83 Στις ίδιες, επίσης, εργασίες παρατηρήθη-
καν αλλοιώσεις και στα ενδονεύρια αγγεία, οι οποίες 
συσχετίζονταν με τη σοβαρότητα της νευροπάθειας 
αλλά δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ της σοβα-
ρότητας της νευροπάθειας και των αλλοιώσεων των 
αγγείων του επινευρίου.78,79 Yπάρχουν, μάλιστα, και 
εργασίες με αντίθετα ευρήματα, δηλαδή σε αυτές δεν 
παρατηρήθηκαν αλλοιώσεις στα αγγεία των νεύρων.84

Mε νεότερες in vivo μεθόδους, όπως η φωτογράφη-
ση του γαστροκνημιαίου νεύρου και η αγγειογραφία 
με τη χορήγηση fluorescein, έχει βρεθεί σε ασθενείς 
με διαβητική νευροπάθεια ελάττωση της κυκλοφορίας 
του αίματος στα νεύρα, διανοιγμένες αρτηριοφλεβικές 
αναστομώσεις και διαταραχές των επινεύριων αγγείων 
(αραίωση των αρτηριδίων, ελίκωση και διεύρυνση των 
φλεβών).85 Δεν είναι γνωστό αν η διάνοιξη των επινεύ-
ριων αρτηριοφλεβικών αναστομώσεων είναι ένας αι-
τιοπαθογενετικός παράγοντας ή είναι το αποτέλεσμα 
της βλάβης των νεύρων. H διάνοιξη των επινεύριων 
αρτηριοφλεβικών αναστομώσεων παρατηρείται και 
στην ινσουλινική νευρίτιδα, η οποία συμβαίνει μετά 
την άμεση και γρήγορη βελτίωση του μεταβολικού 
ελέγχου.86 Eίναι επίσης γνωστό ότι διάνοιξη αρτηριο-
φλεβικών αναστομώσεων γίνεται στο διαβητικό πόδι 
και αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της νευροπα-
θητικής άρθρωσης Charcot.87 Λόγω αυτού του φαι-
νομένου έχει αναφερθεί αύξηση της PO2 στις φλέβες 
των ποδιών διαβητικών ασθενών. Yποστηρίζεται ότι 
η διάνοιξη των αρτηριοφλεβικών αναστομώσεων στα 
νεύρα οδηγεί, μέσω υποκλοπής του αίματος, σε υπο-
ξία του νεύρου. H απώλεια των συμπαθητικών νευρι-
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κών ινών των αγγείων μπορεί να προκαλέσει διάνοιξη 
των αρτηριοφλεβικών αναστομώσεων.73 Tο τελευταίο 
έχει επιβεβαιωθεί σε μία εργασία που έγινε με Doppler 
Sonogram.88 

O Cameron έδειξε μείωση κατά 50% της κυκλοφο-
ρίας του αίματος στα νεύρα μία εβδομάδα μετά την 
εμφάνιση του διαβήτη και παρατήρησε ότι η νευρο-
πάθεια μπορεί να προληφθεί ή και να διορθωθεί με 
χορήγηση αγγειοδιασταλτικών ουσιών.89 Tα φυσιολο-
γικά ποντίκια, όταν εκτίθενται σε περιβάλλον υποξίας, 
αναπτύσσουν ηλεκτροφυσιολογικές και μορφολογικές 
διαταραχές παρόμοιες με εκείνες που παρατηρούνται 
στον πειραματικό διαβήτη.90,91 H θεραπεία με ινσου-
λίνη εμποδίζει να ελαττωθεί η κυκλοφορία στα νεύρα 
διαβητικών ποντικών.92

Mε ένεση ραδιοσεσημασμένων μικροσφαιριδίων 
παρατηρήθηκε ότι περισσότερα μικροσφαίρια παγι-
δεύονται στο ισχιακό νεύρο διαβητικών πειραματοζώ-
ων απ’ ό,τι στο αντίστοιχο νεύρο μη-διαβητικών πειρα-
ματοζώων, λίγο μετά την εμφάνιση του πειραματικού 
διαβήτη.93 Mε βάση τα ανωτέρω αποτελέσματα, ο 
Williamson ανέπτυξε τη θεωρία της “ψευδοϋποξίας”.94 
Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι ερευνητές οι οποίοι δεν 
παρατήρησαν ελάττωση της κυκλοφορίας του αίματος 
στο ισχιακό νεύρο διαβητικών ποντικών.95 Σύμφωνα 
με τη θεωρία της “ψευδοϋποξίας” υπάρχει, αρχικά του-
λάχιστον, αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος στα 
νεύρα.

Φαινόμενο αντίστασης στην ισχαιμία

Tο φαινόμενο αυτό αποτελεί μία από τις πρωιμότερες 
μεταβολές που προκαλεί ο πειραματικός διαβήτης στα 
νεύρα.62 Όταν η παροχή αίματος στο διαβητικό νεύρο 
μειώνεται, το νεύρο είναι σε θέση να διατηρήσει τη 
λειτουργικότητά του για μεγαλύτερο διάστημα απ’ ό,τι 
το νεύρο μη διαβητικού οργανισμού.96 Aυτό το φαι-
νόμενο έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς με πρόσφατη 
διάγνωση του ΣΔ και δεν μεταβλήθηκε με τον ικανο-
ποιητικό μεταβολικό έλεγχο.97 H οξεία υπεργλυκαιμία 
μπορεί να προκαλέσει το φαινόμενο της αντίστασης 
στην ισχαιμία τόσο σε διαβητικά όσο και σε μη διαβη-
τικά ποντίκια.98,99 

Tο φαινόμενο αυτό έχει παρατηρηθεί και σε άλλες 
καταστάσεις εκτός του ΣΔ, όπως η πειραματική γαλα-
κτοζαιμία,100 η χρόνια ηπατική101 και νεφρική νόσος,102 
η πειραματική και κλινική υποξία103 και το γήρας.104 Ως 
αιτία του φαινομένου πιθανολογείται η ενδονεύρια 
υποξία μέσω αύξησης του αναερόβιου μεταβολι-
σμού.105-107

H ενδοθηλίνη-1

H ενδοθηλίνη-1 (ET-1) είναι μία ισχυρή αγγειοσυσπα-

στική ουσία, της οποίας η σύνθεση και η έκκριση είναι 
αυξημένες επί υποξίας ή βλάβης του ενδοθηλίου σε 
αρκετές παθήσεις των αγγείων.62,108 Σε διαβητικά πο-
ντίκια και σε ασθενείς με ΣΔ και μικρολευκωματουρία 
τα επίπεδα της ET-1 στο πλάσμα είναι αυξημένα,109,110 
καθώς επίσης και η έκφραση των γονιδίων στα κύττα-
ρα των αγγείων.62

H υπεργλυκαιμία αυξάνει in vitro την έκκριση ET-1 
σε καλλιέργειες ενδοθηλιακών κυττάρων.111 Tα επίπε-
δα της ET-1 στο πλάσμα είναι μάλλον ανεπαρκή για 
να προκαλέσουν γενικευμένη αγγειοσύσπαση και πι-
θανόν να αντανακλούν τις πολύ μεγαλύτερες τοπικές 
ιστικές συγκεντρώσεις.108 H οξεία χορήγηση ET-1 προ-
καλεί ισχυρή αγγειοσύσπαση στα αγγεία των νεύρων 
σε μη διαβητικά ποντίκια.112

Διαταραχές λιποπρωτεϊνών

Eίναι γνωστό ότι οι ποιοτικές διαταραχές των λιποπρω-
τεϊνών, τις οποίες προκαλεί ο ΣΔ, όπως η οξειδωμένη 
LDL, τα μικρά πυκνά μόρια LDL και η γλυκοζυλιωμένη 
LDL προκαλούν βλάβη του ενδοθηλίου των αγγείων.

Aιμορρεολογικές διαταραχές

Iσχυρά δεδομένα υπάρχουν για την παρουσία μίας 
κατάστασης υπερπηκτικότητας στον ΣΔ. Oι αιμορρε-
ολογικές διαταραχές, οι οποίες έχουν παρατηρηθεί, 
είναι οι εξής: (α) αύξηση των επιπέδων του κυκλοφο-
ρούντος ινωδογόνου, (β) αύξηση αντιδραστικότητας 
και συσσώρευσης αιμοπεταλίων και (γ) αύξηση τάσης 
συσσώρευσης ερυθροκυττάρων (ως αποτέλεσμα των 
διαταραχών στη μεμβράνη των ερυθροκυττάρων και 
της μειωμένης τους ευκαμπτότητας),14 (δ) αύξηση του 
PAI-1.113-116 Όλες αυτές οι διαταραχές μπορούν να οδη-
γήσουν σε μείωση της μικροαγγειακής κυκλοφορίας 
(σχήμα 8.4.3) και έχουν ανιχνευθεί στα ενδονεύρια αγ-
γεία ασθενών με διαβητική νευροπάθεια.116

Mη ενζυματική γλυκοζυλίωση

H υπεργλυκαιμία προκαλεί μη-ειδική, μη-ενζυματική 
γλυκοζυλίωση των ενδοκυττάριων και εξωκυττάριων 
δομικών πρωτεϊνών. Αποτελεί έναν από τους κυριό-
τερους μηχανισμούς στην ανάπτυξη των επιπλοκών 
του διαβήτη. Περισσότερο υφίστανται γλυκοζυλίωση 
η λυσίνη και η βαλίνη, που βρίσκονται, ως βάσεις που 
είναι, στα άκρα των πεπτιδίων.117-119 H αυξημένη γλυ-
κοζυλίωση των δομικών πρωτεϊνών των νεύρων φαί-
νεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην παθογένεια της 
διαβητικής νευροπάθειας.120

Yπάρχουν τρείς κύριοι πιθανοί μηχανισμοί μέσω των 
οποίων η γλυκοζυλίωση μπορεί να ενέχεται στην ανά-
πτυξη της διαβητικής νευροπάθειας:
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1. Aυξημένη παραγωγή και συσσώρευση των προϊό-
ντων γλυκοζυλίωσης στον νευρικό ιστό.

2. Aύξηση παραγωγής ελεύθερων ριζών οξυγόνου.
3. Άλλοι μηχανισμοί, όπως η μειωμένη παραγωγή NO 

ή η χημική τροποποίηση κυτταρικών υποστρωμάτων.

Συσσώρευση προϊόντων γλυκοζυλίωσης

Έχει παρατηρηθεί ότι οι πρωτεΐνες της μυελίνης ου-
σίας, της τουμπουλίνης και τα νευροϊνίδια υφίστανται 
γλυκοζυλίωση, όταν εκτίθενται σε υπεργλυκαιμία.119,120 
Eπίσης υφίστανται γλυκοζυλίωση το κολλαγόνο του 
περινευρίου και τα κλάσματα της βασικής μεμβράνης 
του τοιχώματος των αγγείων.121,122 Eπιπρόσθετη δια-
ταραχή δημιουργείται, επειδή η αλβουμίνη και άλλες 
πρωτεΐνες του πλάσματος μπορούν να διαπεράσουν 
τον φραγμό διάχυσης, όταν γλυκοζυλιώνονται.123,124 
Όταν τα συστατικά του τοιχώματος των αγγείων, όπως 
η μεμβράνη των κυττάρων και η βασική μεμβράνη 
των αγγείων, γλυκοζυλιώνονται, η διέλευση και ο 
φραγμός διάχυσης διαφόρων πρωτεϊνών μπορεί να 
αλλοιώνονται.19 Υπό αυτές τις συνθήκες, οι ουσίες που 
διαπέρασαν τον φραγμό μπορούν να προάγουν την 
ενεργό αναγέννηση των νευρικών ινών στα περιφερι-
κά νεύρα.19

H γλυκοζυλίωση του κολλαγόνου του περινευρίου 
μπορεί να διαταράσσει τη διαβατότητα του περινευ-
ρίου και να οδηγεί, μέσω συσσώρευσης ουσιών, στην 
πίεση των διαπερινεύριων αρτηριολίων με συνέπεια 
ενδονεύρια ισχαιμία.106

H γλυκοζυλίωση της τουμπουλίνης και των νευροϊ-
νιδίων μπορεί να συσχετίζεται στενά με τη διαταραχή 
της μεταφοράς δομικών πρωτεϊνών στους άξονες των 
νευρικών κυττάρων, γεγονός το οποίο έχει παρατη-
ρηθεί κατ’ επανάληψη στην πειραματική διαβητική 
νευροπάθεια.125,126 Aυτές οι διαταραχές μπορεί να συμ-
βάλλουν στη χαρακτηριστική ατροφία των περιφερι-
κών (άπω) τμημάτων των νευραξόνων και την ατροφία 
των εμμύελων νευρικών ινών στα πειραματόζωα με 
ΣΔ τύπου 1.127,128 Tα προϊόντα γλυκοζυλίωσης μπορούν 
να παρεμποδίσουν τη μετακίνηση των νευροϊνιδίων, 
οδηγώντας με αυτό τον τρόπο σε ατροφία των άπω 
τμημάτων των νευραξόνων και αναγέννηση των νευ-
ρικών κυττάρων.19

H γλυκοζυλίωση των πρωτεϊνών της μυελίνης μπο-
ρεί, επίσης, να καταστήσει τη μεμβράνη της μυελίνης 
ευαίσθητη σε εξωτερικές βλάβες ή περιβαλλοντικές 
επιδράσεις και, συνεπώς, να οδηγήσει στην απομυελί-
νωση.119,120

Σε πρόσφατες ανοσοϊστοχημικές μελέτες βρέθηκαν 
αντισώματα προς τις εξιτολ-λυσίνη και γλυκοζυλιω-
μένες πρωτεΐνες στα ενδονεύρια αγγεία, στη βασική 
μεμβράνη του περινευρίου, στο κυτταρόπλασμα των 

κυττάρων του Schwann και στο κυτταρόπλασμα των 
αξόνων.19 O πιθανός ρόλος της μη ενζυματικής γλυ-
κοζυλίωσης ενισχύεται και από το ότι η χορήγηση, σε 
διαβητικά ποντίκια, αμινογουανιδίνης, που είναι ανα-
στολέας της μη ενζυματικής γλυκοζυλίωσης, βελτιώνει 
την ταχύτητα αγωγής και την κυκλοφορία αίματος στα 
νεύρα.129,130 Eπίσης, έχει υποστηριχθεί ότι η μη ενζυ-
ματική γλυκοζυλίωση καθιστά τις πρωτεΐνες περισσό-
τερο ευαίσθητες στην τοξική δράση των ελεύθερων 
ριζών οξυγόνου (EPO).131

Aυξημένη παραγωγή ελεύθερων ριζών οξυγόνου

Oι EPO, ενώ είναι απαραίτητες, μπορεί να καθίστανται 
άκρως τοξικές για την ομοιοστασία των κυττάρων, 
επειδή το φυσιολογικό τους εύρος είναι εξαιρετικά 
περιορισμένο. H διαταραχή της ισορροπίας μεταξύ 
παραγωγής και εξουδετέρωσης των EPO συμβάλλει 
στην παθογένεια και άλλων παθήσεων εκτός από τις 
διαβητικές επιπλοκές .132

 H ενεργοποίηση των φαγοκυττάρων μέσω των 
EPO οδηγεί σε σημαντικές δομικές και λειτουργικές 
μεταβολές των παρακείμενων κυττάρων, όπως υπε-
ροξείδωση των λιπιδίων των μεμβρανών, του DNA 
και των πρωτεϊνών. Oι EPO αποτέλεσαν αντικείμενο 
θεραπευτικών παρεμβάσεων με πολλές και ποικίλες 
αντιοξειδωτικές φαρμακευτικές ουσίες.133 H χορήγηση 
επαλρεστάτης (ενός αναστολέα της αναγωγάσης της 
αλδόζης) σε διαβητικούς ασθενείς με πτωχό μεταβο-
λικό έλεγχο μείωσε την παραγωγή EPO από τα φαγο-
κύτταρα.134 Eπίσης η χορήγηση τολρεστάτης μείωσε το 
επίπεδο των EPO στο πλάσμα ασθενών με ΣΔ τύπου 
2.130

Oι EPO έχουν ενοχοποιηθεί τόσο για την παθογένε-
ση των επιπλοκών του ΣΔ τύπου 2 όσο και για την πα-
θογένεση του ΣΔ τύπου 1.131,135,136 Tα αυξημένα επίπε-
δα των EPO στη διαβητική νευροπάθεια προέρχονται 
από την ισχαιμία των νεύρων,137,138 την αυτοοξείδωση 
της γλυκόζης133 και τη μειωμένη εξουδετέρωση EPO 
(σχήμα 8.4.3).

Mειωμένη εξουδετέρωση EPO

Tο οξειδοαναγωγικό ζεύγος αναχθείσας γλουταθειό-
νης (GSH)/οξειδωθείσας γλουταθειόνης (GSSG), που 
έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες, στον ΣΔ έχει μειωμένη 
δραστικότητα.131 H γλουταθειόνη παράγεται μέσω της 
οδού των πεντοζών (Hexose monophosphate shunt). 
Σε αυτή την οδό η γλυκόζη μετατρέπεται σε ριβόζη 
με πρώτο ένζυμο της οδού αυτής τη γνωστή G-6-PD. 
Όμως η οδός των πολυολών ανταγωνίζεται την οδό 
των πεντοζών στη χρησιμοποίηση του NADPH/NADP+ 
(σχήματα 8.4.2 και 8.4.4). Tο NADPH είναι απαραίτητο 
για να μετατραπεί η οξειδωθείσα γλουταθειόνη σε 
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γλουταθειόνη και να δεσμευθούν με αυτό τον τρόπο οι 
EPO. Aν το NADPH χρησιμοποιείται περισσότερο στην 
οδό των πολυολών, τότε η οξειδωθείσα γλουταθειόνη 
δεν μπορεί να μετατραπεί σε γλουταθειόνη και, λόγω 
της μειωμένης εξουδετέρωσης των EPO, παρατηρείται 
συσσώρευσή τους .

Στις περισσότερες μελέτες έχει βρεθεί ότι η συγκέ-
ντρωση γλουταθειόνης σε διαφόρους ιστούς πειραμα-
τοζώων είναι ελαττωμένη.140,141 Σε άτομα με ΣΔ τύπου 
2 βρέθηκε ελάττωση της συγκέντρωσης γλουταθειό-
νης στα ερυθροκύτταρα κατά 12%, ενώ η οξειδωθείσα 
γλουταθειόνη βρέθηκε αυξημένη κατά 70%.142 Eπίσης, 
σε άλλες δύο εργασίες με διαβητικούς ασθενείς βρέ-
θηκε αύξηση της οξειδωθείσας γλουταθειόνης των 
ερυθροκυττάρων και στις δύο εργασίες, ενώ μόνο στη 
μία βρέθηκε ελάττωση της γλουταθειόνης.143,144 Ωστό-
σο χρειάζεται περαιτέρω επιβεβαίωση για το αν και 

κατά πόσο η υπεργλυκαιμία ενεργοποιεί την οδό των 
πεντοζών και σε ποιους συγκεκριμένα ιστούς.

Eξουδετέρωση του NO

Έχει υποστηριχθεί ότι τα προϊόντα της μη-ενζυμα-
τικής γλυκοζυλίωσης μπορούν να εξουδετερώσουν 
(quenching) το NO και συνεπώς, μέσω της μείωσής 
του, να μειώσουν την κυκλοφορία του αίματος στα 
νεύρα (σχήματα 8.4.2 και 8.4.3).130 

Διαταραχές αναγέννησης νευρικών ινών

O Federoff θεωρεί ότι η γλυκοζυλίωση μπορεί να προ-
καλέσει διαταραχή της αναγέννησης των νευρικών 
ινών στον ΣΔ. Συγκεκριμένα παρατήρησε ότι η γλυκο-
ζυλίωση της λαμινίνης μπορεί να προκαλέσει εκφύσεις 
από τους νευράξονες.145

Eνεργοποίηση μακροφάγων

Tα προϊόντα της μη-ενζυματικής γλυκοζυλίωσης μπο-
ρούν να ενεργοποιήσουν τα μακροφάγα, με συνέπεια 
υπερπαραγωγή κυτταροκινών, η οποία μπορεί να 
οδηγήσει σε μείωση της κυκλοφορίας αίματος στα 
νεύρα.131,146

σχήμα 8.4.4 η συμβολή του NADPH στη μετατροπή της ο-
ξειδωθείσας γλουταθειόνης σε γλουταθειόνη. 
GPx=Υπεροξειδάση της γλουταθειόνης.
GRed=αναγωγάση της γλουταθειόνης.

ÂÈÎfiÓ· 8.15 ∂È‚›ˆÛË ·ÁÎÚÂ·ÙÈÎÒÓ ÌÔÛ¯Â˘Ì¿ÙˆÓ ÌÂ ÙËÓ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ·ÚÔ¯¤ÙÂ˘ÛË˜ ÛÙËÓ Ô˘ÚÔ‰fi¯Ô Î‡ÛÙË ÛÙÈ˜ ÙÚÂÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÛıÂ-
ÓÒÓ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙË ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÓÂÊÚÔ‡, ÛÙÈ˜ ∏ÓˆÌ¤ÓÂ˜ ¶ÔÏÈÙÂ›Â˜ ∞ÌÂÚÈÎ‹˜, ÛÙ· ¤ÙË 1987-1995. ™¶¡=™‡Á¯ÚÔÓË ¶·ÁÎÚ¤·ÙÔ˜-
¡ÂÊÚÔ‡ ªÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË, ¶ª¡=¶¿ÁÎÚÂ·˜ ÌÂÙ¿ ·fi ¡ÂÊÚÈÎ‹ ªÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË, ª¶ª=ªfiÓÔÓ ¶·ÁÎÚ¤·ÙÔ˜ ªÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË.

∫·ÙËÁÔÚ›· n ∂È‚›ˆÛË ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜

™¶¡ 2737 77%
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ñ MÂÙ·‚ÔÏÈÎ‹ ıÂˆÚ›· - Ô‰fi˜ ÔÏ˘ÔÏÒÓ Î·È Û˘ÓÔ‰¤˜ 
‚ÈÔ¯ËÌÈÎ¤˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜.

ñ AÁÁÂÈ·Î‹ ıÂˆÚ›·. ¶ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÁÁÂ›ˆÓ ÙˆÓ ÓÂ‡ÚˆÓ.

ñ ™¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÁÏ˘ÎÔ˙˘Ï›ˆÛË˜ (AGEs) ÛÙ·
ÓÂ‡Ú· Î·È ÛÙÈ˜ ÚˆÙÂ˝ÓÂ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈ¯ÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ 
·ÁÁÂ›ˆÓ ÙˆÓ ÓÂ‡ÚˆÓ.

ñ ŒÏÏÂÈ„Ë ÓÂ˘ÚÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ.

ñ AÓÔÛÔÏÔÁÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜, Ê·ÁÔÎ˘ÙÙ¿ÚˆÛË ÓÂ˘ÚÈÎÒÓ
Á·ÁÁÏ›ˆÓ.

ñ °ÂÓÂÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜.

›Ó·Î·˜ 8.21  £ÂˆÚ›Â˜ ·ıÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÓÂ˘-
ÚÔ¿ıÂÈ·˜.

∞Ó·ÁˆÁ¿ÛË ∞Ï‰fi˙Ë˜

Û¯‹Ì· 8.1  √‰fi˜ ÔÏ˘ÔÏÒÓ. ™¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÛÔÚ‚ÈÙfiÏË˜ Î·È ÊÚÔ˘ÎÙfi˙Ë˜.

°Ï˘Îfi˙Ë ÓÂ‡ÚˆÓ
NAD+

™ÔÚ‚ÈÙfiÏË ºÚÔ˘ÎÙfi˙Ë™¢
ÀÂÚÁÏ˘Î·ÈÌ›·

NADHNADPH NADP+

Û¯‹Ì· 8.3.  ∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ NADPH ÛÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙË˜
ÔÍÂÈ‰ˆıÂ›Û·˜ ÁÏÔ˘Ù·ıÂÈfiÓË˜ ÛÂ ÁÏÔ˘Ù·ıÂÈfiÓË.

2 GS∏+H2O2 GSCG+2H2O

GSSG+NADPH+H+ 2 GS∏+NADP+

˙GPx=ÀÂÚÔÍÂÈ‰¿ÛË ÙË˜ ÁÏÔ˘Ù·ıÂÈfiÓË˜
GRed=∞Ó·ÁˆÁ¿ÛË ÙË˜ ÁÏÔ˘Ù·ıÂÈfiÓË˜

GPx

GRed

σχήμα 8.4.3 Παθογένεια διαβητικής νευροπάθειας.
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Φρουκτοζυλίωση

Tα τελευταία χρόνια έγινε αντικείμενο εντατικής έρευ-
νας η καλούμενη φρουκτοζυλίωση. Mέσω της ενεργο-
ποίησης της οδού των πολυολών παρατηρείται ενδο-
κυττάρια συσσώρευση φρουκτόζης στα νεύρα (σχήμα 
8.4.2). Aποτελεί δε η φρουκτοζυλίωση το αντίστοιχο 
της μη-ενζυματικής γλυκοζυλίωσης, με κύριο σάκχα-
ρο τη φρουκτόζη. Έχει βρεθεί ότι η φρουκτοζυλίωση 
συμβαίνει 8-10 φορές ταχύτερα από τη γλυκοζυλίωση. 
H ριβόζη καθώς και η 3-φωσφορική γλυκεραλδεΰδη 
ενώνονται με πρωτεΐνες, πολύ ταχύτερα από τη γλυκό-
ζη. Oι ενώσεις αυτές, ως γνωστόν, αποτελούν το τελικό 
και ενδιάμεσο προϊόν της οδού των πεντοζών. Mένει 
να προσδιοριστεί ο ακριβής ρόλος της φρουκτοζυλί-
ωσης στην παθογένεια της διαβητικής νευροπάθει-
ας.131,147 

Έλλειψη νευροτροφικών παραγόντων 

Tα περιφερικά νεύρα έχουν άφθονους υποδοχείς τόσο 
για τον παράγοντα ανάπτυξης των νεύρων (NGF) όσο 
και για την ινσουλίνη. O NGF είναι μέλος της οικογέ-
νειας του IGF-1. Tόσο η ινσουλίνη όσο και ο IGF-1 και 
ο NGF πιστεύεται ότι προάγουν την ανάπτυξη και την 
αναγέννηση των νεύρων και θεωρούνται σημαντικοί 
παράγοντες στην αποκατάσταση της λειτουργίας των 
νεύρων, ύστερα από μεταβολική ή αγγειακή βλάβη. 
H συγκέντρωση του NGF στο πλάσμα είναι ελαττωμέ-
νη σε ασθενείς με διαβητική νευροπάθεια, σε βαθμό 
παράλληλο με τη σοβαρότητα της νευροπαθητικής 
βλάβης.148 H χορήγηση του NGF σε διαβητικά ποντίκια 
βελτίωσε τη λειτουργία των περιφερικών νεύρων.149 
Eπίσης, σε πειραματικό διαβήτη η νορμογλυκαιμία 
επαναφέρει τη συγκέντρωση του NGF σε φυσιολογικά 
επίπεδα.150,151 Σε ασθενείς με νευροπάθεια βρέθηκαν 
μειωμένα επίπεδα IGF-1 και μειωμένος αριθμός υπο-
δοχέων τoυ IGF-1.152 Ωστόσο, σε μελέτη φάσης 3, η χο-
ρήγηση του ανασυνδυασμένου NGF σε 1.019 ασθενείς 
με διαβητική πολυνευροπάθεια είχε ως αποτέλεσμα 
τη μη-βελτίωση των σημείων, του ηλεκτροφυσιολογι-
κού ελέγχου και των συμπτωμάτων της νευροπάθειας 
ύστερα από 12 μήνες χορήγησης. 153 

Aνοσολογικοί μηχανισμοί

Στην παθογένεια της νευροπάθειας του αυτόνομου 
νευρικού συστήματος (ANΣ) έχουν ενοχοποιηθεί σε 
ασθενείς με ΣΔ τύπου 1 και ανοσολογικοί μηχανισμοί. 
H παρατήρηση ότι η σοβαρή συμπτωματική νευροπά-
θεια του ANΣ συσχετίζεται με ιρίτιδα, που οφείλεται σε 
κυκλοφορούντα ανοσοσυμπλέγματα, συνηγορεί υπέρ 
του ότι ανοσολογικοί μηχανισμοί εμπλέκονται στη 
νευροπάθεια του ANΣ.154,155 Θεωρείται ότι αντισώματα 

έναντι της ινσουλίνης μπορεί να προκαλέσουν δια-
σταυρούμενες αντιδράσεις με τον NGF, ο οποίος έχει 
δομικές ομοιότητες με την ινσουλίνη. Όμως, σε άλλη 
εργασία, δεν επιβεβαιώθηκε η υψηλή συχνότητα ιρίτι-
δας σε διαβητικά άτομα με νευροπάθεια του ANΣ.156

Άλλοι ανοσολογικοί μηχανισμοί, όπως κυκλοφο-
ρούντα ανοσοσυμπλέγματα και προϊόντα διάσπασης 
του συμπληρώματος, θεωρήθηκε ότι ενοχοποιούνται 
στην παθογένεια της διαβητικής νευροπάθειας του 
ANΣ.157 Δεν μπορεί να αποκλειστεί, όμως, ότι τα ανω-
τέρω ευρήματα αποτελούν απλώς επιφαινόμενα της 
ενεργοποίησης των T λεμφοκυττάρων. Eπίσης, έχουν 
ανιχνευθεί αντισώματα έναντι των συμπαθητικών γαγ-
γλίων, του μυελού των επινεφριδίων και του πνευμο-
νογαστρικού νεύρου.158-160 Eπιπλέον, έχουν ανιχνευθεί 
αυτοαντισώματα έναντι της αποκαρβοξυλάσης του 
γλουταμικού οξέος (GAD) σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 1 
που παρουσίαζαν νευροπάθεια του ANΣ.161 Tέλος, η 
συχνότητα ανεύρεσης διαφόρων αυτοαντισωμάτων 
- έναντι του πνευμονογαστρικού νεύρου, των συμπα-
θητικών γαγγλίων και του μυελού των επινεφριδίων 
- είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που ανευρίσκεται 
σε μη διαβητικά άτομα.162 

Γενετικοί μηχανισμοί

Έχει υποστηριχθεί ότι υπάρχει, ενδεχομένως, γενετική 
προδιάθεση για νευροπάθεια, μέσω του HLA-DR 3/4 
φαινοτύπου, κυρίως σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 1. O φαι-
νότυπος HLA-DR 3/4, ως γνωστόν, έχει συσχετιστεί και 
με την παθογένεια του ΣΔ τύπου 1.163 

Επίσης, η δραστικότητα του ενζύμου αναγωγάση της 
αλδόζης (οδός πολυολών) ενδέχεται να είναι γενετικά 
καθορισμένη. Έτσι εξηγείται γιατί ορισμένοι ασθενείς 
με ΣΔ και χαμηλή δραστικότητα του ενζύμου, παρά 
τον πτωχό μεταβολικό έλεγχο, δεν εμφανίζουν τις 
μικροαγγειοπαθητικές επιπλοκές του ΣΔ, συμπεριλαμ-
βανομένης της νευροπάθειας.164,165 Επιπροσθέτως, σε 
πρόσφατη μελέτη παρατηρήθηκε ότι οι ενδοεπιδερ-
μικές νευρικές ίνες ήταν σε μεγαλύτερο βαθμό κατε-
στραμμένες σε ασθενείς με υψηλή δραστικότητα του 
ενζύμου απ’ ότι σε ασθενείς με χαμηλή.166 

 Ωστόσο τα ανωτέρω ευρήματα χρειάζονται επιβε-
βαίωση. 

Δυσλειτουργία ενδοθηλίου αγγείων – ρόλος της πολυ-
μεράσης της πολυADP-ριβόζης στην παθογένεια της 
ΔΝ.

O Brownlee167 τα τελευταία χρόνια ανέπτυξε την θε-
ωρία του κεντρικού ρόλου της δυσλειτουργίας του 
ενδοθηλίου των αγγείων στην παθογένεια των ειδικών 
διαβητικών επιπλοκών και της νευροπάθειας ειδικότε-
ρα. Η υπεργλυκαιμία δυνατόν να προκαλέσει δυσλει-
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τουργία των ενδοθηλιακών κυττάρων των αγγείων 
μέσω του μηχανιμού του αυξημένου οξειδωτικού 
στρες. Θεωρείται, σύμφωνα με την ανωτέρω υπόθεση, 
ότι από μία πρωτεύουσα αρχική μεταβολική διατα-
ραχή (αυξημένο οξειδωτικό στρες), η οποία αποτελεί 
κύριο και καθοριστικό κομβικό σημείο, αναπτύσσεται 
σειρά μεταβολικών διεργασιών στον ΣΔ, με αποτέλε-
σμα την ανάπτυξη των μικροαγγειοπαθητικών επιπλο-
κών. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η μειωμένη αιμά-
τωση και η δυσλειτουργία των οργάνων στόχων λόγω 
της δυσλειτουργίας του ενδοθηλίου των αγγείων. Η 
αύξηση αυτή του οξειδωτικού στρες οδηγεί στη συνέ-
χεια σε αρκετές ενδοκυττάριες διαταραχές, με τελικό 
αποτέλεσμα την απόπτωση του κυττάρου. 

 Η υπεργλυκαιμία μπορεί να προκαλέσει αύξηση των 
ΕΡΟ με πολλούς μηχανισμούς όπως: ενεργοποίηση 
της οδού των πολυολών,168 μη-ενζυματική γλυκο-
ζυλίωση των πρωτεϊνών, διαταραχή στη δράση των 
πρωτεϊνικών κινασών C ιδιαίτερα των β-ισομορφών,38 
αυξημένη παραγωγή υπεροξειδίου του οξυγόνου από 
τα μιτοχόνδρια169 και μέσω της οδού του αραχιδονικού 
οξέος (κυκλοοξυγενάση και λιποοξυγενάση).170

Το αυξημένο οξειδωτικό στρες προκαλείται από τη 
διαταραχή της ισορροπίας μεταξύ της παραγωγής και 
της εξουδετέρωσης των ΕΡΟ. Με τον όρο οξειδωτικό 
στρες εννοείται η αυξημένη συγκέντρωση των ακό-
λουθων ενώσεων: το ανιόν του υπεροξειδίου (Ο-

2), 
η υδροϋπεροξειδική ρίζα(ΗΟ2) το υπεροξείδιο του 
υδρογόνου (Η2 Ο2 ) και η υδροξυλική ρίζα (ΟΗ-). Στον 
ΣΔ έχει παρατηρηθεί τόσο μειωμένη εξουδετέρωση 
όσο και αυξημένη παραγωγή των ΕΡΟ, με αποτέλεσμα 
τη συσσώρευση αυτών και την πρόκληση βλάβης των 
κυττάρων. Τα ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων απο-
τελούν μία πηγή αυξημένης παραγωγής ΕΡΟ στον ΣΔ, 
όπως έχει παρατηρηθεί και για μικρές ακόμη αυξήσεις 
των επιπέδων γλυκόζης.171,172

Οι ΕΡΟ είναι απαραίτητες (σε περιοριζόμενη και 
ελεγχόμενη συγκέντρωση) για τη φυσιολογική λει-
τουργία του κυττάρων που εμπλέκονται στους αμυντι-
κούς μηχανισμούς του ανθρώπινου σώματος. Σε μεγα-
λύτερες ποσότητες, ωστόσο, καθίστανται τοξικές. 

 Οι μηχανισμοί μέσω των οποίων δυνατόν οι ΕΡΟ να 
οδηγήσουν σε δυσλειτουργία των κυττάρων είναι οι 
ακόλουθοι: μέσω έλλειψης NA(D)PH, μέσω αυξημένης 
συγκέντρωσης πυρουβικού και της συνεπακόλουθης 
αυξημένης εισόδου του στα μιτοχόνδρια, μέσω ενερ-
γοποίησης της οξειδάσης της ξανθίνης, μέσω της οδού 
του αραχιδονικού οξέος (κυκλοοξυγενάση και λιποο-
ξυγενάση) και μέσω ενζύμων των μικροσωματίων.173

 Το ανιόν υπεροξειδίου που δημιουργείται από τη 
διαταραχή της λειτουργίας των μιτοχονδρίων (αυξημέ-

νη συγκέντρωση πυρουβικού), στη συνέχεια δυνατόν 
να μειώσει τα επίπεδα του ΝΟ και να προκαλέσει έναν 
φαύλο κύκλο με περαιτέρω αύξηση του ανιόντος 
μέσω de novo σύνθεσης του NADPH λόγω ενεργοποί-
ησης της PKC.174

 Επιπρόσθετα η υπεργλυκαιμία δυνατόν να ενεργο-
ποιήσει τον NF-κΒ (Nuclear Factor), ο οποίος προκαλεί 
αυξημένη παραγωγή NADPH και iNOS (inducible Nitric 
Oxide Synthase), με τελικό αποτέλεσμα την αυξημένη 
παραγωγή ΝΟ.175 Συγκεκριμένα, η ενεργοποίηση της 
συνθετάσης (iNOS) δυνατόν να προκαλέσει την παρα-
γωγή μεγάλων ποσοτήτων ΝΟ. 

Ο συνδυασμός του αυξημένου ανιόντος υπεροξειδί-
ου με την αύξηση του ΝΟ δυνατόν να οδηγήσει στον 
σχηματισμό του ισχυρού οξειδωτικού ανιόντος του 
περοξυνιτρίτη (ΟΝΟΟ-). Το ανιόν περοξυνιτρίτης είναι 
κυτταροτοξικό, επειδή μπορεί να προκαλέσει οξεί-
δωση των σουλφιδρυλικών ομάδων των πρωτεϊνών, 
υπεροξείδωση των λιπιδίων και σχηματισμό νιτρικών 
ενώσεων με αμινοξέα, όπως η τυροσίνη (νιτροτυροσί-
νη). Να σημειωθεί ότι η τελευταία είναι υπεύθυνη για 
τη μεταφορά ενδοκυττάριων μηνυμάτων μέσω διαφό-
ρων οδών. Ο σχηματισμός του περοξυνιτρίτη τεκμηρι-
ώνεται εμμέσως από την ανίχνευση της νιτροτυροσί-
νης, η οποία έχει ανιχνευθεί στο πλάσμα υγιών ατόμων 
κατά τη διάρκεια υπεργλυκαιμικού clamp, αλλά και σε 
ΣΔ τύπου 2 κατά την διάρκεια μεταγευματικής υπερ-
γλυκαιμίας.176,177 

 Ο σχηματισμός περοξυνιτρίτη δυνατόν να προκα-
λέσει ρήξη της διπλής έλικας του DNA (single-strand 
breakage). Με τον τρόπο αυτό ενεργοποιείται υποχρε-
ωτικά η πολυμεράση της πολυADP-ριβόζης. Η ενεργο-
ποίηση του ενζύμου αυτού προκαλεί στη συνέχεια έλ-
λειψη του NAD+, επιβράδυνση της γλυκολυτικής οδού, 
μείωση του σχηματισμού ΑΤΡ και απενεργοποίηση 
του ενζύμου GAPDH (glyceraldehyde-3-phosphate 
dehydrogenase, ένζυμο της γλυκολυτικής οδού) λόγω 
της ADP ριβοζυλίωσής του.178,179

Λόγω της ενεργοποίησης του μηχανισμού αυτού 
προκαλείται οξεία δυσλειτουργία των κυττάρων του 
ενδοθηλίου στα αγγεία ασθενών με ΣΔ.180 Η εμφάνιση 
της δυσλειτουργίας του ενδοθηλίου των αγγείων (vasa 
nevrorum), δυνατόν να προκαλέσει στη συνέχεια δια-
ταραχές αιμάτωσης των νεύρων και δυσλειτουργία αυ-
τών και γι’ αυτό τον λόγο έχει προταθεί ως πιθανός πα-
θογενετικός μηχανισμός της διαβητικής νευροπάθειας  
Ο ρόλος της πολυμεράσης της πολυADP-ριβόζης στην 
παθογένεια της ΔΝ έχει διερευνηθεί τα τελευταία χρό-
νια και πιθανόν να αποτελεί ένα κομβικό σημείο στην 
ανάπτυξη της διαβητικής νευροπάθειας.181 

 Ωστόσο, ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο το 
οξειδωτικό στρες και ο σχηματισμός νιτρικών ενώσε-
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ων συμβάλλει στην παθογένεση της νευροπάθειας δεν 
έχει απολύτως διευκρινισθεί. Αύξηση του οξειδωτικού 
στρες έχει παρατηρηθεί σε πειραματόζωα στα περιφε-
ρικά νεύρα,182,183,38 στα νευρικά κύτταρα των οπίσθιων 
ριζών, στα γάγγλια του συμπαθητικού νευρικού συ-
στήματος και στο αγγειακό σύστημα των νεύρων.184,185

 Υπάρχουν έμμεσες ενδείξεις ότι η ενεργοποίηση 
του ενζύμου συμβάλλει στην παθογένεια της νευρο-
πάθειας. Η πολυμεράση της πολυADP-ριβόζης είναι 
ένα ένζυμο του πυρήνα που ενεργοποιείται κάτω από 
συνθήκες αυξημένου οξειδωτικού στρες. Το ένζυμο 
έχει ανευρεθεί στα ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων 
των νεύρων και στα κύτταρα του Schwann των περι-
φερικών νεύρων. Τα αποτελέσματα της ενεργοποίησης 
της πολυμεράσης στα ενδοθηλιακά κύτταρα των αγ-
γείων και στις ενδοκυττάριες μεταβολικές οδούς ανα-
φέρθηκαν προηγουμένως. Ωστόσο, η ενεργοποίηση 
του ενζύμου δυνατόν να προκαλέσει και τις ακόλουθες 
μεταβολές στα νευρικά κύτταρα: μεταβάλλει την έκ-
φραση των γονιδίων186,187 και προκαλεί τη μεταφορά 
του παράγοντα που προάγει τον θάνατο του κυττάρου 
από τα μιτοχόνδρια στον πυρήνα.188,189

Η ενεργοποίηση του ενζύμου κινητοποιεί παθο-
γενετικούς μηχανισμούς που οδηγούν τελικά στην 
απόπτωση του κυττάρου και αποτελεί ένα απαραίτητο 
βήμα στην ανάπτυξη της διαβητικής νευροπάθειας. 
Ένας άλλος πιθανός μηχανισμός είναι η ενεργοποίηση 
των ΜΑΡ κινασών, οι οποίες, με τη σειρά τους, οδη-
γούν στην απόπτωση.

 Παραμένει, ωστόσο, ερωτηματικό άν το οξειδωτικό 
στρες αποτελεί αρχική και πρώιμη διαταραχή στη δι-
άρκεια του ΣΔ ή μεταγενέστερη, όταν οι μεταβολικές 
και αγγειακές διαταραχές έχουν ήδη συμβεί. Αν και 
αποτελεί γενική παραδοχή στη βιβλιογραφία ότι το 
οξειδωτικό στρες είναι αυξημένο στον ΣΔ, ο Baynes190 
σε μελέτες του παρατήρησε ότι δεν εμφανίζεται στα 
αρχικά στάδια του ΣΔ, αλλά μάλλον αποτελεί έναν πα-
θογενετικό μηχανισμό υπεύθυνο για την εξέλιξη των 
επιπλοκών.

O ρόλος της υπογλυκαιμίας

H υπογλυκαιμία έχει επιβλαβή επίδραση στη δομή 
και τη λειτουργία των περιφερικών νεύρων και συχνά 
προκαλεί νευροπαθητικά σύνδρομα στους ανθρώ-
πους.191 Παρατηρήθηκε σημαντική ελάττωση στο 
μέγεθος των κυττάρων των γαγγλίων του μετωπιαίου 
κέρατος, σοβαρή εκφύλιση των νευραξόνων (κνημιαίο 
νεύρο) και σημαντική καθυστέρηση στη μεταφορά 
των ερεθισμάτων σε ποντίκια στα οποία είχε προκλη-
θεί υπογλυκαιμία με μεγάλη δόση ινσουλίνης.192 H 
σοβαρή υπογλυκαιμία μπορεί να επιδεινώσει την οξεία 
επώδυνη νευροπάθεια και αυξάνει σημαντικά την εκ-

φύλιση των νεύρων στην πειραματική νευροπάθεια.193

 Παθολογική ανατομική
H βιοψία νεύρου δεν είναι κάτι που γίνεται εύκολα και 
συχνά. Mπορεί να ζητηθεί μόνο όταν τίθεται υπόνοια 
άλλης νόσου, πιθανώς ιάσιμης. Eπίσης, γίνεται για 
καθαρά ερευνητικούς σκοπούς.194 Στις in vivo μελέτες 
υπάρχει το πρόβλημα της μικρής ποσότητας υλικού 
που λαμβάνεται για εξέταση. Eπιπρόσθετο πρόβλημα 
δημιουργείται, γιατί λίγα εργαστήρια έχουν την πείρα 
της παθολογοανατομικής εξέτασης νεύρων.

Tα κύρια ιστοπαθολογοανατομικά ευρήματα της 
βιοψίας νεύρου στη διαβητική νευροπάθεια είναι 
προοδευτική απώλεια νευρικών ινών και ενδονεύρια 
μικροαγγειοπάθεια.19 Aρχικά συμβαίνει περιφερική 
εκφύλιση των νευραξόνων και στη συνέχεια προο-
δευτική απώλεια νευρικών ινών, κυρίως στις μεγάλες 
εμμύελες ίνες και σε ποικίλη αναλογία στις μικρές αμύ-
ελες ίνες.195 Έχει επίσης παρατηρηθεί εστιακή και πο-
λυεστιακή τμηματικά απομυελίνωση, αναμυελίνωση 
και αναγέννηση των αξόνων των νευρικών ινών.196

Σε ορισμένες περιπτώσεις νευροπάθειας προέχουν 
οι μικροαγγειοπαθητικές βλάβες των ενδονεύριων 
αγγείων. Έχουν περιγραφεί πάχυνση της βασικής μεμ-
βράνης, στένωση του αυλού, καθώς και απόφραξη 
του αυλού των αγγείων και συσσώρευση ινικής.78,79 Oι 
ανωτέρω διαταραχές αποδίδονται σε υπερπλασία και 
οίδημα των ενδοθηλιακών κυττάρων των αγγείων.197

Tελευταία αναπτύχθηκε η τεχνική της βιοψίας δέρ-
ματος για την εκτίμηση της βαρύτητας της νευροπά-
θειας. Στην τεχνική αυτή λαμβάνεται με τοπική αναι-
σθησία τεμάχιο δέρματος 3x4 mm και γίνεται xρώση 
με το ανθρώπινο πρωτεϊνικό γονιδιακό παράγωγο 9,5ν 
(PGP 9,5), το οποίο βρίσκεται σε όλες τις περιφερικές 
νευρικές ίνες.198,199 Mε την τεχνική αυτή λαμβάνονται 
πληροφορίες για την πυκνότητα των νευρικών ινών, η 
οποία συσχετίζεται στενά με τον βαθμό της νευροπά-
θειας. Eπιπροσθέτως, η νευροπάθεια προσβολής μι-
κρών ινών ανιχνεύεται με ειδικούς ανοσοϊστοχημικούς 
δείκτες, όπως τα αντισώματα έναντι του νευροπεπτι-
δίου ουσίας P και του πεπτιδίου του σχετικού με τον 
γόνο της καλσιτονίνης.200

Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση διαβητικής 
νευροπάθειας

Oι ισχυρότεροι παράγοντες κινδύνου για την εμφά-
νιση διαβητικής νευροπάθειας είναι η κακή ρύθμιση 
και η μακρά διάρκεια του διαβήτη. Eπιπλέον, έχουν 
βρεθεί συσχετίσεις της εμφάνισης νευροπάθειας με το 
υψηλό ανάστημα, την αυξημένη διαστολική πίεση, τη 
μειωμένη HDL χοληστερόλη και τα αυξημένα τριγλυ-
κερίδια.201,202 
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Aνακεφαλαίωση της παθογένειας της διαβητικής νευ-
ροπάθειας

Για περισσότερα από 40 χρόνια υπάρχει διαμάχη στη 
διεθνή βιβλιογραφία ανάμεσα στους υποστηρικτές της 
αγγειακής και της μεταβολικής θεωρίας.62,203 Ωστόσο η 
μία θεωρία πιθανόν να συμπληρώνει την άλλη και μαζί 
με τον σημαντικό ρόλο της μη-ενζυματικής γλυκοζυ-
λίωσης να αποτελούν τους τρεις κυριότερους παθο-
γενετικούς παράγοντες της διαβητικής νευροπάθειας. 
Kαμιά θεωρία από μόνη της δεν μπορεί να εξηγήσει 
πλήρως την παθογένεια της διαβητικής νευροπάθειας.

Φαίνεται ότι αρχικά μία σειρά από μεταβολικές 
διαταραχές προκαλεί βλάβη του ενδοθηλίου των εν-
δονεύριων αγγείων. Aυτές οι μεταβολικές διαταραχές 
έχουν ως κύρια αιτία την υπεργλυκαιμία, είναι δε αλ-
ληλοεξαρτώμενες και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, με 
πιθανό κοινό συνδετικό κρίκο το NO. Aποτέλεσμα των 
διαταραχών αυτών είναι η βλάβη των ενδονεύριων 
αγγείων και η ισχαιμία των νεύρων (σχήμα 8.4.3).

H οδός των πολυολών παίζει έναν κύριο και σημα-
ντικό, πλην όμως μερικό ρόλο, στην παθογένεση της 
διαβητικής νευροπάθειας.19,62,204,205 Πιθανόν οι διαταρα-
χές, τις οποίες προκαλεί, να έχουν μεγαλύτερη σχέση 
με βλάβη των αγγείων των νεύρων (θεωρία NO) παρά 
με τη συσσώρευση σορβιτόλης στα νεύρα, όπως αρχι-
κώς είχε υποτεθεί. Οι μέθοδοι εξέτασης του νευρικού 
συστήματος στους διαβητικούς ασθενείς περιγράφο-
νται στο ειδικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ στο τέλος 
του κεφαλαίου.

 Oρισμός - κατάταξη διαβητικής νευροπά-
θειας
Mε τον όρο διαβητική νευροπάθεια αναφερόμαστε σε 
μία βλάβη των νεύρων, η οποία προκαλείται από τον 
ΣΔ, χωρίς να συνυπάρχουν άλλες αιτίες περιφερικής 
νευροπάθειας. H νευροπαθητική διαταραχή περιλαμ-
βάνει εκδηλώσεις από τα σωματικά ή και από τα αυτό-
νομα μέρη του περιφερικού νευρικού συστήματος και 
έχει συγκεκριμένα κλινικά ή νευροφυσιολογικά εργα-
στηριακά ευρήματα.

O ορισμός αυτός έχει δοθεί κατά τη διάρκεια της κοι-
νής συνδιάσκεψης της Aμερικανικής Διαβητολογικής 
Eταιρείας και της Aμερικανικής Aκαδημίας Nευρολογί-
ας στο Σαν Αντόνιο, Τέξας το 1988.194 

Σύμφωνα με την ίδια συνδιάσκεψη, η διαβητική 
νευροπάθεια διακρίνεται σε διάφορες μορφές που πε-
ριγράφονται στον πίνακα 8.4.2.

O P.J. Watkins πρότεινε μία κλινική κατάταξη της 
διαβητικής νευροπάθειας που παρέχεται στον πίνακα 
8.4.3.206

Oι αισθητικοί νευρώνες διακρίνονται ανάλογα με 

το έργο που επιτελούν στις κατηγορίες που εμφανί-
ζονται στον πίνακα 8.4.4. Aνάλογα με το ποιες ίνες 
προσβάλλονται, εξηγείται η συμπτωματολογία της 
νευροπάθειας. H προσβολή των μικρών ινών προκαλεί 
απώλεια της αίσθησης του πόνου και της αυξημένης 
θερμοκρασίας, γεγονός που προδιαθέτει τους ασθε-
νείς σε τραυματισμούς, ελκώσεις και φλεγμονές.207 H 
προσβολή των μακρών ινών οδηγεί σε απώλεια της 
παλαισθησίας και της αίσθησης θέσης των μελών 
(proprioception). Aιμωδίες, μυρμηκίαση και αίσθηση 
τάσης στα πόδια συνοδεύουν συχνά τη νευροπάθεια. 

πίνακας 8.4.2 Mορφές διαβητικής νευροπάθειας (Tα-
ξινόμηση 1988, San Antonio, HΠA).
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Aποτέλεσμα της βλάβης των μακρών ινών είναι η έλ-
λειψη τενόντιων αντανακλάσεων και η επιβράδυνση 
του χρόνου αγωγής του ερεθίσματος στην ηλεκτρο-
φυσιολογική μελέτη. H βλάβη των αυτόνομων νεύρων 
προκαλεί συμπτώματα αντίστοιχα του οργάνου που 
νευρώνουν τα σχετικά νεύρα και η απώλεια της συ-
μπαθητικής νεύρωσης συσχετίζεται με την ανάπτυξη 
ελκών στα πόδια.208

 O πόνος της διαβητικής νευροπάθειας
O πόνος της διαβητικής νευροπάθειας έχει κλασικά 
νευρογενή χαρακτηριστικά, όμοια με αυτά της νευ-
ραλγίας τριδύμου και της μεθερπητικής νευραλγίας. 
Θεωρείται ότι οφείλεται σε έκτοπη παραγωγή νευρι-
κών ώσεων στις μικρές ίνες C και Aδ, οι οποίες φυσιο-
λογικά μεταφέρουν τα ερεθίσματα του πόνου. H έκτο-
πη παραγωγή ερεθισμάτων μπορεί να συμβάλει στην 
αστάθεια της μεμβράνης του νευρικού κυττάρου, στις 
πρόσφατα κατεστραμμένες ή πρόσφατα αναγεννημέ-
νες νευρικές ίνες.14,279 Eπίσης έχει υποτεθεί ότι ο πόνος 
μπορεί να προκαλείται από τη μη φυσιολογική μετα-
φορά των ερεθισμάτων σε κάποιο επίπεδο, στο KNΣ.280 
Άλλη θεωρία υποστηρίζει ότι ο πόνος προέρχεται από 
τα γάγγλια των οπίσθιων ριζών, τα οποία παράγουν 

έκτοπα ερεθίσματα, λόγω βλάβης των περιφερικών 
νευραξόνων.281 

Ιστολογική μελέτη των νεύρων, σε επώδυνη νευρο-
πάθεια, έδειξε αφθονία τροφικών επινεύριων αγγείων, 
με σοβαρές ανωμαλίες, όπως μείωση των αρτηριολί-
ων, οφιοειδή πορεία αρτηριολίων, αρτηριοφλεβικές 
αναστομώσεις, φλεβικές διευρύνσεις και οφιοειδή πο-
ρεία φλεβών. Πιθανώς με τις αρτηριοφλεβικές αναστο-
μώσεις να γίνεται φαινόμενο υποκλοπής και ισχαιμία 
του νεύρου με αποτέλεσμα τον πόνο.282 

Tα σύνδρομα επώδυνης διαβητικής νευροπάθειας 
μπορεί να συνοδεύονται από αντικειμενικά σημεία 
νευροπάθειας, μπορεί όμως και να παρουσιάζουν 
αντικειμενικά ευρήματα, πλην της δυσαισθησίας και 
της υπεραισθησίας.

O πόνος της διαβητικής νευροπάθειας παρουσιάζει 
διάφορες διαβαθμίσεις. Μπορεί να είναι απλή ενό-
χληση ή και να καταστεί ανυπόφορος, ιδίως κατά τη 
νύχτα, οπότε μπορεί να προκαλέσει αϋπνία, κατάθλιψη 
και να συνοδεύεται από έκδηλη απώλεια βάρους. O 
πόνος μπορεί να διαρκέσει από μερικούς μήνες μέχρι 
χρόνια και μπορεί να συνοδεύει περιόδους πολύ με-
γάλης μεταβολικής απορρύθμισης.283,284 O πόνος στη 
διάχυτη νευροπάθεια είναι ενοχλητικός, αλλά ανεκτός, 
ενώ είναι ανυπόφορος στη μηριαία μονονευρίτιδα και 
στην οξεία διάχυτη επώδυνη νευροπάθεια.

 Oξείες ιάσιμες νευροπάθειες
Oι μορφές αυτές νευροπάθειας δεν σχετίζονται με τη 
διάρκεια του διαβήτη.

aρχική περιφερική αισθητική νευροπάθεια. Δια-
πιστώνεται στην έναρξη του ΣΔ και υποχωρεί σχετικά 
σύντομα με την έναρξη της θεραπείας. Έχει κυρίως 
ήπιες αισθητικές διαταραχές.

Oξεία επώδυνη διάχυτη νευροπάθεια. Mπορεί να 
εμφανιστεί ανεξάρτητα από τη διάρκεια του ΣΔ, ιδίως 
σε ασθενείς με κακή ρύθμιση. Eίναι σχετικώς σπάνια 
εκδήλωση που αναπτύσσεται οξέως με έντονους πό-
νους στα πόδια (κνήμες και πέλματα). Tα άκρα μπορεί 
να είναι θερμά και τα αντανακλαστικά να διατηρού-
νται. Συχνά συνοδεύεται από απώλεια βάρους και 
κατάθλιψη.285 Mπορεί να εκλυθεί και από την απότομη 
ρύθμιση του διαβήτη με ινσουλίνη, οπότε αποκαλείται 

θες πέντε κατηγορίες: 
1. Aσθενείς µε φυσιολογική λειτουργία του
ANΣ, όταν όλες οι δοκιµασίες είναι φυσιολο-
γικές.
2. Aσθενείς µε πρώιµη νευροπάθεια του

ANΣ, όταν µία από τις δοκιµασίες της α-
πάντησης της καρδιακής συχνότητας εί-
ναι παθολογική ή δύο οριακές.

3. Aσθενείς µε σαφή νευροπάθεια του ANΣ,
όταν δύο ή περισσότερες δοκιµασίες της
απάντησης της καρδιακής συχνότητας εί-
ναι παθολογικές. 

4. Aσθενείς µε σοβαρή νευροπάθεια του
ANΣ, όταν υπάρχουν τα ευρήµατα της
προηγούµενης κατηγορίας και ορθοστατι-

κή υπόταση. 
5. Aσθενείς µε άτυπη νευροπάθεια του

ANΣ, όταν υπάρχει οποιοσδήποτε συν-
δυασµός εκτός από αυτούς που αναφέρ-
θηκαν.
Eπιπλέον η κοινή συνδιάσκεψη του San

Antonio της Aµερικανικής ∆ιαβητολογικής
Eταιρείας (ADA) και της Αµερικανικής Aκα-
δηµίας Nευρολογίας (ΑΑΝ) έχει προτείνει
και άλλους τρόπους ανάλυσης της δοκιµα-
σίας βαθιάς αναπνοής, όπως είναι η σταθε-
ρή απόκλιση και η ανυσµατική ανάλυση.
Eπίσης προτάθηκε και η δυναµική φασµατι-
κή ανάλυση.
Πιθανόν λοιπόν µε την προσθήκη και των
νεότερων δοκιµασιών να απαιτείται ένας ε-
παναπροσδιορισµός των κριτηρίων διάγνω-
σης της νευροπάθειας του ANΣ.

O πόνος της διαβητικής νευροπάθειας

O fiÓÔ˜ ÙË˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·˜ ¤¯ÂÈ ÎÏ·ÛÈÎ¿ ÓÂ˘-
ÚÔÁÂÓ‹ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿, fiÌÔÈ· ÌÂ ·˘Ù¿ ÙË˜ ÓÂ˘Ú·ÏÁ›·˜
ÙÚÈ‰‡ÌÔ˘ Î·È ÙË˜ ÌÂıÂÚËÙÈÎ‹˜ ÓÂ˘Ú·ÏÁ›·˜. £ÂˆÚÂ›Ù·È fi-
ÙÈ ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÂ ¤ÎÙÔË ·Ú·ÁˆÁ‹ ÓÂ˘ÚÈÎÒÓ ÒÛÂˆÓ ÛÙÈ˜
ÌÈÎÚ¤˜ ›ÓÂ˜ C Î·È A‰, ÔÈ ÔÔ›Â˜ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ¿ ÌÂÙ·Ê¤ÚÔ˘Ó
Ù· ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ fiÓÔ˘. H ¤ÎÙÔË ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÚÂıÈÛÌ¿-
ÙˆÓ ÌÔÚÂ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÙË˜ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË˜
ÙÔ˘ ÓÂ˘ÚÈÎÔ‡ Î˘ÙÙ¿ÚÔ˘, ÛÙÈ˜ ÚfiÛÊ·Ù· Î·ÙÂÛÙÚ·ÌÌ¤ÓÂ˜
‹ ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·ÁÂÓÓËÌ¤ÓÂ˜ ÓÂ˘ÚÈÎ¤˜ ›ÓÂ˜.11,247 E›ÛË˜ ¤-
¯ÂÈ ˘ÔÙÂıÂ› fiÙÈ Ô fiÓÔ˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎ·ÏÂ›Ù·È ·fi ÙË
ÌË Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÚÂıÈÛÌ¿ÙˆÓ ÛÂ Î¿ÔÈÔ Â-
›Â‰Ô, ÛÙÔ KN™.248 ÕÏÏË ıÂˆÚ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô fi-
ÓÔ˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· Á¿ÁÁÏÈ· ÙˆÓ ÔÈÛı›ˆÓ ÚÈ˙ÒÓ, Ù·
ÔÔ›· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ¤ÎÙÔ· ÂÚÂı›ÛÌ·Ù·, ÏfiÁˆ ‚Ï¿‚Ë˜ ÙˆÓ
ÂÚÈÊÂÚÈÎÒÓ ÓÂ˘Ú·ÍfiÓˆÓ.249

πÛÙÔÏÔÁÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË ÙˆÓ ÓÂ‡ÚˆÓ, ÛÂ ÂÒ‰˘ÓË ÓÂ˘ÚÔ¿-
ıÂÈ·, ¤‰ÂÈÍÂ ·ÊıÔÓ›· ÙÚÔÊÈÎÒÓ ÂÈÓÂ‡ÚÈˆÓ ·ÁÁÂ›ˆÓ, ÌÂ
ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ÓˆÌ·Ï›Â˜, fiˆ˜ ÌÂ›ˆÛË ÙˆÓ ·ÚÙËÚÈÔÏ›ˆÓ, Ô-
ÊÈÔÂÈ‰‹ ÔÚÂ›· ·ÚÙËÚÈÔÏ›ˆÓ, ·ÚÙËÚÈÔÊÏÂ‚ÈÎ¤˜ ·Ó·ÛÙÔ-
ÌÒÛÂÈ˜, ÊÏÂ‚ÈÎ¤˜ ‰ÈÂ˘Ú‡ÓÛÂÈ˜ Î·È ÔÊÈÔÂÈ‰‹ ÔÚÂ›· ÊÏÂ-
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Kατηγορία 1: Yποκλινική νευροπάθεια

A. Παθολογικές ηλεκτροδιαγνωστικές δοκιµασίες
1. Eλαττωµένη ταχύτητα αγωγής νεύρων
2. Eλάττωση εύρους µυϊκών ή νευρικών προκλη-

τών
δυναµικών

B. Παθολογικές ποσοτικές αισθητικές δοκιµασίες
1. Aίσθηση παλλαισθησίας
2. Aίσθηση θερµού-ψυχρού
3. Άλλες 

Γ. Παθολογικές δοκιµασίες αυτόνοµου νευρικού συ-
στήµατος

1. Eλάττωση φλεβοκοµβικής αναπνευστικής 
αρρυθµίας

2. ∆ιαταραχή εφίδρωσης
3. Eλάττωση αντανακλαστικού κόρης οφθαλµού

Kατηγορία 2. Kλινική νευροπάθεια

A. ∆ιάχυτη νευροπάθεια 
1. Περιφερική συµµετρική αισθητικο-κινητική πολυ-

νευροπάθεια
α) Kυρίως νευροπάθεια µικρών ινών
β) Kυρίως νευροπάθεια µεγάλων ινών
γ) Mικτή

2. Nευροπάθεια αυτόνοµου συστήµατος
α) ∆ιαταραχή λειτουργίας κόρης οφθαλµού
β) ∆ιαταραχές εφίδρωσης
γ) Νευροπάθεια αυτόνοµου ΝΣ  

ουροποιογεννητικού συστήµατος
1. ∆υσλειτουργία ουροδόχου κύστης
2. Σεξουαλική δυσλειτουργία

δ) Νευροπάθεια αυτόνοµου ΝΣ γαστρεντερικού 
συστήµατος
1. Γαστροπάρεση
2. Aτονία χοληδόχου κύστης
3. ∆ιαβητική διάρροια

ε) Nευροπάθεια ANΣ καρδιαγγειακού συστήµα-
τος
στ) Ανεπίγνωστη υπογλυκαιµία

B. Eστιακή νευροπάθεια
1. Mονονευροπάθεια
2. Πολλαπλή µονονευροπάθεια
3. Nευροπάθεια νευρικού πλέγµατος

πίνακας 8.22  Mορφές διαβητικής νευροπάθειας (Tα-
ξινόµηση 1988, San Antonio, HΠA).

1. Oξείες ιάσιµες νευροπάθειες
Mονονευροπάθειες

α) Nευροπάθεια µηριαίου νεύρου
(διαβητική αµυατροφία)

β) Παραλύσεις κρανιακών νεύρων (III, VI)
γ) Στελεχιαίες ριζονευροπάθειες

Oξεία διάχυτη επώδυνη
Oξεία επώδυνη ινσουλινική νευροπάθεια

2. Παραλύσεις νεύρων λόγω πίεσης
α) Mέσο νεύρο (σύνδροµο καρπιαίου σωλήνα)
β) Ωλένιο νεύρο
γ) Πλάγιο ιγνυακό νεύρο (σπάνια)

3. Προοδευτικά επιδεινούµενες νευροπάθειες
α) ∆ιάχυτη συµµετρική πολυνευροπάθεια

(κυρίως αισθητική, σπανιότερα και κινητική)
β) Eκλεκτική νευροπάθεια µικρών ινών
γ) Nευροπάθεια αυτόνοµου συστήµατος

πίνακας 8.23  Kλινική κατάταξη διαβητικής νευροπά-
θειας.

πίνακας 8.4.3 Kλινική κατάταξη διαβητικής νευροπά-
θειας.

‚ÒÓ. ¶Èı·ÓÒ˜ ÌÂ ÙÈ˜ ·ÚÙËÚÈÔÊÏÂ‚ÈÎ¤˜ ·Ó·ÛÙÔÌÒÛÂÈ˜ Á›-
ÓÂÙ·È Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ˘ÔÎÏÔ‹˜ Î·È ÈÛ¯·ÈÌ›· ÙÔ˘ ÓÂ‡ÚÔ˘ ÌÂ
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔÓ fiÓÔ.250

T· Û‡Ó‰ÚÔÌ· ÂÒ‰˘ÓË˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·˜
ÌÔÚÂ› Ó· Û˘ÓÔ‰Â‡ÔÓÙ·È ·fi ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎ¿ ÛËÌÂ›· ÓÂ˘-
ÚÔ¿ıÂÈ·˜, ÌÔÚÂ› fiÌˆ˜ Î·È Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÎÂÈÌÂ-
ÓÈÎ¿ Â˘Ú‹Ì·Ù·, ÏËÓ ÙË˜ ‰˘Û·ÈÛıËÛ›·˜ Î·È ˘ÂÚ·ÈÛıË-
Û›·˜.

O fiÓÔ˜ ÙË˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
‰È¿ÊÔÚÂ˜ ‰È·‚·ıÌ›ÛÂÈ˜. ªÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ·Ï‹ ÂÓfi¯ÏËÛË
‹ Î·È Ó· Î·Ù·ÛÙÂ› ·Ó˘fiÊÔÚÔ˜, È‰›ˆ˜ Î·Ù¿ ÙË Ó‡ÎÙ·, Ô-
fiÙÂ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ·¸Ó›·, Î·Ù¿ıÏÈ„Ë Î·È Ó·
Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÙ·È ·fi ¤Î‰ËÏË ·ÒÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜. O fiÓÔ˜ ÌÔ-
ÚÂ› Ó· ‰È·ÚÎ¤ÛÂÈ ·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹ÓÂ˜ Ì¤¯ÚÈ ¯ÚfiÓÈ· Î·È
ÌÔÚÂ› Ó· Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÈ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÔÏ‡ ÌÂÁ¿ÏË˜ ÌÂÙ·‚ÔÏÈ-
Î‹˜ ·ÔÚÚ‡ıÌÈÛË˜.251,252 O fiÓÔ˜ ÛÙË ‰È¿¯˘ÙË ÓÂ˘ÚÔ¿-
ıÂÈ· Â›Ó·È ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎfi˜, ·ÏÏ¿ ·ÓÂÎÙfi˜, ÂÓÒ Â›Ó·È ·Ó˘fi-
ÊÔÚÔ˜ ÛÙË ÌËÚÈ·›· ÌÔÓÔÓÂ˘Ú›ÙÈ‰· Î·È ÛÙËÓ ÔÍÂ›· ‰È¿¯˘-
ÙË ÂÒ‰˘ÓË ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·.

Oξείες ιάσιµες νευροπάθειες

OÈ ÌÔÚÊ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·˜ ‰ÂÓ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË.

AÚ¯ÈÎ‹ ÂÚÈÊÂÚÈÎ‹ ·ÈÛıËÙÈÎ‹ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·. ¢È·È-
ÛÙÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ™¢ Î·È ˘Ô¯ˆÚÂ› Û¯ÂÙÈÎ¿ Û‡-
ÓÙÔÌ· ÌÂ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙË˜ ıÂÚ·Â›·˜. Œ¯ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ‹ÈÂ˜
·ÈÛıËÙÈÎ¤˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜.

OÍÂ›· ÂÒ‰˘ÓË ‰È¿¯˘ÙË ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·. MÔÚÂ› Ó· ÂÌ-
Ê·ÓÈÛıÂ› ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ™¢, È‰›ˆ˜ ÛÂ
·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ Î·Î‹ Ú‡ıÌÈÛË. E›Ó·È Û¯ÂÙÈÎ¿ Û¿ÓÈ· ÂÎ‰‹-
ÏˆÛË Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÔÍ¤ˆ˜ ÌÂ ¤ÓÙÔÓÔ˘˜ fiÓÔ˘˜ ÛÙ·
fi‰È· (ÎÓ‹ÌÂ˜ Î·È ¤ÏÌ·Ù·). T· ¿ÎÚ· ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È
ıÂÚÌ¿ Î·È Ù· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈÎ¿ Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È. ™˘¯Ó¿
Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÙ·È ·fi ·ÒÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜ Î·È Î·Ù¿ıÏÈ„Ë.253

MÔÚÂ› Ó· ÂÎÏ˘ıÂ› Î·È ·fi ÙËÓ ·fiÙÔÌË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘
‰È·‚‹ÙË ÌÂ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË, ÔfiÙÂ ·ÔÎ·ÏÂ›Ù·È ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÈÎ‹
ÓÂ˘Ú›ÙÈ‰·. MÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ fiÚÔ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì›· Î·Ù¿ÛÙ·-
ÛË ÔÍÂ›·˜ ·ÚÔ‰ÈÎ‹˜ ÂÒ‰˘ÓË˜ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·˜, ÌÂ ‰˘Û·È-
ÛıËÛ›Â˜ Î·È ˘ÂÚ·ÈÛıËÛ›·. E›Ó·È Û˘Ó¤ÂÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË˜ ‚ÂÏ-
Ù›ˆÛË˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÎÔ‡ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜, ÛÙÔ˘˜ Ô-
Ô›Ô˘˜ Ô ÌÂÙ·‚ÔÏÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ‹Ù·Ó ÔÏ‡
Ùˆ¯fi˜. AÔ‰›‰ÂÙ·È ÛÂ ÔÍÂ›· ÈÛ¯·ÈÌ›· ÙˆÓ ÓÂ‡ÚˆÓ Ô˘
ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ·ÚÙËÚÈÔÊÏÂ‚ÈÎ¤˜ ·Ó·ÛÙÔÌÒÛÂÈ˜ Î·È ÓÂfiÏ·-
ÛÙ· ·ÁÁÂ›·.250 ¶·Ú¤Ú¯ÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÂ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹ÓÂ˜.

MËÚÈ·›· ÌÔÓÔÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·. E›Ó·È ÂÙÂÚfiÏÂ˘ÚË ‹
·ÌÊÔÙÂÚfiÏÂ˘ÚË, ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ˆ˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹
Ì˘Ô·ÙÚÔÊ›·. (O ·ÁÁÏÔÛ·ÍˆÓÈÎfi˜ fiÚÔ˜ Diabetic
amyotrophy ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÂ ·ÓÂ·ÚÎ‹ ÁÓÒÛË
ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜.) E›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÒ‰˘ÓË Î·È

ÚÔÎ·ÏÂ› ·ÙÚÔÊ›· ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·Î¤Ê·ÏÔ˘, ÌÂ Î·Ù¿ÚÁËÛË Â-
ÈÁÔÓ·ÙÈ‰ÈÎÒÓ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ÛÂˆÓ, ÂÓÒ ÔÈ ·¯›ÏÏÂÈÂ˜ ·ÓÙ·-
Ó·ÎÏ¿ÛÂÈ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È. MÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ-
Û‚ÏËıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ Ì‡Â˜ ÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡.  H ·ÈÛıËÙÈÎfiÙËÙ·
ÙÔ˘ ÛÎ¤ÏÔ˘˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È. øÛÙfiÛÔ, ÛÙ· 2/3 ÙˆÓ
ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ, Û˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈÊÂÚÈÎ‹ ·ÈÛıËÙÈÎ‹ ÓÂ˘ÚÔ-
¿ıÂÈ·.254 £ÂˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ÔÊÂ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÂ ·ÁÁÂÈ·Î‹
‚Ï¿‚Ë, Ô˘ ÚÔÎ·ÏÂ› ÈÛ¯·ÈÌ›· ÙÔ˘ ÓÂ‡ÚÔ˘. H ·ÈÙ›· ÙË˜
·ÁÁÂÈ›ÙÈ‰·˜ ÙˆÓ ·ÁÁÂ›ˆÓ ÙˆÓ ÓÂ‡ÚˆÓ Èı·ÓÒ˜ Â›Ó·È ÔÈ-
Î›ÏË.255 OÈ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó, ÌÂÙ¿
¿ÚÔ‰Ô ÌËÓÒÓ ‹ ¤ÙÔ˘˜, ÌÂ Î·Ïfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË.
¢È·ÊÔÚÔ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÏÂÈÛıÔ‡Ó ·ı‹ÛÂÈ˜
ÙË˜ ÛÔÓ‰˘ÏÈÎ‹˜ ÛÙ‹ÏË˜. 

PÈ˙Ô¿ıÂÈÂ˜-ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈÂ˜ ÏÂÁÌ¿ÙˆÓ. E‰Ò ÂÚÈÏ·Ì-
‚¿ÓÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈÂ˜ ÙÔ˘ ÎÔÚÌÔ‡. MÔÚÂ›
Ó· ÚÔÛ‚ÏËıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ Ú›˙Â˜, Î·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ Î·È ·Ì-
ÊÔÙÂÚfiÏÂ˘Ú·, È‰›ˆ˜ ÔÈ Î·ÙÒÙÂÚÂ˜ ıˆÚ·ÎÈÎ¤˜ Î·È ÔÈ ·-
ÓÒÙÂÚÂ˜ ÔÛÊ˘˚Î¤˜. O fiÓÔ˜ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÛÙÔ ÎÔÈÏÈ·Îfi
ÙÔ›¯ˆÌ·, ÂÓÒ Û¿ÓÈ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÎÈÓËÙÈÎ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹
Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÂÈÛÎÔÈÎ¿ ÌÂ ÚÔ¤ÙÂÈ· ÙÔ˘ ÌÈÛÔ‡ ÙÌ‹Ì·-
ÙÔ˜ ÙË˜ ÎÔÈÏÈ¿˜. ÕÏÏÂ˜ ·ÈÙ›Â˜ ıˆÚ·ÎÔÎÔÈÏÈ·ÎÔ‡ ¿ÏÁÔ˘˜
·fi Û˘Ì›ÂÛË ÓÂ˘ÚÈÎÒÓ ÚÈ˙ÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÏÂÈÛıÔ‡Ó.
MÂÙ·Í‡ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È ÔÈ ÚÔ›ÙÔ˘ÛÂ˜ Î‹ÏÂ˜ ÌÂÛÔÛÔÓ-
‰˘Ï›ˆÓ ‰›ÛÎˆÓ, ÔÈ ÛÔÓ‰˘ÏÔ‰ÈÛÎ›ÙÈ‰Â˜ ÌÂ ÔÛÙÂÔÌ˘ÂÏ›ÙÈ-
‰· ÙˆÓ ÛÔÓ‰‡ÏˆÓ Î·È ÔÈ fiÁÎÔÈ. 

™Ù· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ÌÔÓÔÓÂ˘ÚÈÙ›‰ˆÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó·
ÚÔÛ‚ÏËıÂ› Î·È ÙÔ ÊÚÂÓÈÎfi ÓÂ‡ÚÔ, ÌÂ ÂÎ‰‹ÏˆÛË ÙËÓ ·-
Ú¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ËÌÈ‰È·ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜. MÔÚÂ› Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ Â›ÛË˜
ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ‚Ú·¯ÈÔÓ›Ô˘ Ï¤ÁÌ·ÙÔ˜, ÌÂ ˆÌÔ‚Ú·¯ÈfiÓÈÔ ÓÂ˘-
Ú·ÏÁ›·. E˘Ù˘¯Ò˜ ÔÈ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ˘Ô¯ˆ-
ÚÔ‡Ó, ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹ÓÂ˜.

¶·Ú·Ï‡ÛÂÈ˜ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎÒÓ Û˘˙˘ÁÈÒÓ. ™˘¯Ó¤˜ Â›Ó·È ÔÈ
·Ú·Ï‡ÛÂÈ˜ ÔÊı·ÏÌÔÎÈÓËÙÈÎÒÓ ÓÂ‡ÚˆÓ fiˆ˜ ÙË˜  III,
IV, VI Î·È VII Û˘˙˘Á›·˜.  ™˘Ó‹ıˆ˜ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë III
Û˘˙˘Á›· (ÎÔÈÓfi ÎÈÓËÙÈÎfi) ÌÂ ÎÏÈÓÈÎ¤˜ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÙÔÓ Ô-
ÈÛıÔ‚ÔÏ‚ÈÎfi fiÓÔ, ÙË ‰ÈÏˆ›· Î·È ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ‚ÏÂ-
Ê¿ÚÔ˘. TÔ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈÎfi ÙË˜ ÎfiÚË˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿
‰È·ÙËÚÂ›Ù·È. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÏÂÈÛıÔ‡Ó fiÁÎÔÈ ‹ ·ÓÂ˘Ú‡-
ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÔÊı·ÏÌÈÎÔ‡ ÎfiÁ¯Ô˘. OÈ ·Ú·Ï‡ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ˘-
Ô¯ˆÚÔ‡Ó ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜, ÌÂÙ¿ ¿ÚÔ‰Ô 3-4 ÌËÓÒÓ ÂÚ›Ô˘. 

NÂ˘ÚÔ¿ıÂÈÂ˜ ·fi ›ÂÛË. ¢ÂÓ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ÂÈ‰ÈÎ¤˜ Â-
ÈÏÔÎ¤˜ ÙÔ˘ ™¢, ·ÏÏ¿ Ù· ÓÂ‡Ú· ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ Â›Ó·È
ÈÔ Â˘·›ÛıËÙ· ÛÂ È¤ÛÂÈ˜. E‰Ò ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜
ÙÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ÙÔ˘ Î·ÚÈ·›Ô˘ ÛˆÏ‹Ó· (›ÂÛË ÙÔ˘ Ì¤ÛÔ˘
ÓÂ‡ÚÔ˘ Ô˘ ÂÎ‰ËÏÒÓÂÙ·È ÌÂ ·ÈÌˆ‰›Â˜ Î·È fiÓÔ ÛÙËÓ ¿-
ÎÚ· ¯Â›Ú·) Ô˘ ÙÂÏÈÎ¿ Ô‰ËÁÂ› ÛÂ Ì˘·ÙÚÔÊ›· ÙÔ˘ ı¤Ó·-
ÚÔ˜. T· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Û˘¯Ó¿ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÛÂ ÚÂ˘Ì·ÙÔ¿-
ıÂÈÂ˜. H ıÂÚ·Â›· Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙË ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹ ·ÔÛ˘-
Ì›ÂÛË ÙÔ˘ ÓÂ‡ÚÔ˘. E›ÛË˜ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈÂ˜
·fi ›ÂÛË ÙÔ˘ ˆÏÂÓ›Ô˘, ÙÔ˘ ÎÂÚÎÈ‰ÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÔÓÈ-

276 Xρόνιες διαβητικές επιπλοκές

A-άλφα (I) 13-20 µικροµέτρα µε µυελίνη Aισθητικότητα µελών

A-βήτα (II) 6-12 µικροµέτρα µε µυελίνη Aισθητικότητα µελών, δονήσεις, πίεση

A-δέλτα (III) 1-5 µικροµέτρα µε µυελίνη Mηχανικός οξύς πόνος

C (IV) 0,2-1,5 µικροµέτρα αµύελες Πόνος θερµικός (µηχανικός καυστικός)

πίνακας 8.24  Oι τύποι των νευρικών ινών και η λειτουργία τους.

Tύπος ινών Mέγεθος Λειτουργία

πίνακας 8.4.4 Oι τύποι των νευρικών ινών και η λειτουργία τους.
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ινσουλινική νευρίτιδα. Mε αυτό τον όρο περιγρά-
φεται μία κατάσταση οξείας παροδικής επώδυνης 
νευροπάθειας, με δυσαισθησίες και υπεραισθησία. 
Eίναι συνέπεια γρήγορης βελτίωσης του μεταβολικού 
ελέγχου σε ασθενείς στους οποίους ο μεταβολικός 
έλεγχος προηγουμένως ήταν πολύ πτωχός. Aποδίδεται 
σε οξεία ισχαιμία των νεύρων που εμφανίζουν αρτη-
ριοφλεβικές αναστομώσεις και νεόπλαστα αγγεία.282 
Παρέρχεται αυτόματα σε μερικούς μήνες.

Mηριαία μονονευροπάθεια. Eίναι ετερόπλευρη ή 
αμφοτερόπλευρη, περιγράφεται συχνά ως διαβητι-
κή μυοατροφία. (O αγγλοσαξωνικός όρος Diabetic 
amyotrophy προφανώς οφείλεται σε ανεπαρκή γνώση 
της ελληνικής γλώσσας.) Eίναι ιδιαιτέρως επώδυνη και 
προκαλεί ατροφία του τετρακεφάλου, με κατάργη-
ση επιγονατιδικών αντανακλάσεων, ενώ οι αχίλλειες 
αντανακλάσεις συνήθως διατηρούνται. Mπορούν να 
προσβληθούν και άλλοι μύες του ποδιού. H αισθητικό-
τητα του σκέλους συνήθως διατηρείται. Ωστόσο, στα 
2/3 των περιπτώσεων συνυπάρχει περιφερική αισθητι-
κή νευροπάθεια.286 Θεωρείται ότι οφείλεται κυρίως σε 
αγγειακή βλάβη που προκαλεί ισχαιμία του νεύρου. H 
αιτία της αγγειίτιδας των αγγείων των νεύρων πιθανώς 
είναι ποικίλη.287 Oι εκδηλώσεις αυτές συνήθως υποχω-
ρούν, μετά την πάροδο μηνών ή έτους, με καλό έλεγχο 
του διαβήτη. Διαφοροδιαγνωστικά πρέπει να αποκλει-
στούν παθήσεις της σπονδυλικής στήλης. 

Pιζοπάθειες-νευροπάθειες πλεγμάτων. Eδώ πε-
ριλαμβάνονται κυρίως οι νευροπάθειες του κορμού. 
Mπορεί να προσβληθούν περισσότερες ρίζες, καμιά 
φορά και αμφοτεροπλεύρως, ιδίως οι κατώτερες 
θωρακικές και οι ανώτερες οσφυϊκές. O πόνος αντα-
νακλά στο κοιλιακό τοίχωμα, ενώ σπάνια υπάρχει και 
κινητική συμμετοχή που φαίνεται επισκοπικά με προ-
πέτεια του μισού τμήματος της κοιλιάς. Άλλες αιτίες 
θωρακοκοιλιακού άλγους από συμπίεση νευρικών 
ριζών πρέπει να αποκλειστούν. Mεταξύ αυτών είναι 
οι προπίπτουσες κήλες μεσοσπονδύλιων δίσκων, οι 
σπονδυλοδισκίτιδες με οστεομυελίτιδα των σπονδύ-
λων και οι όγκοι. 

Στα πλαίσια των μονονευριτίδων είναι δυνατόν να 
προσβληθεί και το φρενικό νεύρο, με εκδήλωση την 
παράλυση του ημιδιαφράγματος. Mπορεί να έχουμε 
επίσης προσβολή βραχιόνιου πλέγματος, με ωμοβρα-
χιόνιο νευραλγία. Eυτυχώς οι εκδηλώσεις αυτές συνή-
θως υποχωρούν ύστερα από μερικούς μήνες.

παραλύσεις εγκεφαλικών συζυγιών. Συχνές είναι 
οι παραλύσεις οφθαλμοκινητικών νεύρων όπως της 
III, IV, VI και VII συζυγίας. Συνήθως προσβάλλεται η III 
συζυγία (κοινό κινητικό) με κλινικές εκδηλώσεις τον 
οπισθοβολβικό πόνο, τη διπλωπία και την πτώση του 
βλεφάρου. Tο αντανακλαστικό της κόρης χαρακτη-

ριστικά διατηρείται. Πρέπει να αποκλειστούν όγκοι ή 
ανευρύσματα του οφθαλμικού κόγχου. Oι παραλύσεις 
αυτές υποχωρούν αυτομάτως, μετά την πάροδο 3-4 
μηνών περίπου. 

Nευροπάθειες από πίεση. Δεν θεωρούνται ειδικές 
επιπλοκές του ΣΔ, αλλά τα νεύρα των διαβητικών είναι 
πιο ευαίσθητα σε πιέσεις. Eδώ περιλαμβάνεται κυρί-
ως το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα (πίεση του 
μέσου νεύρου που εκδηλώνεται με αιμωδίες και πόνο 
στην άκρα χείρα) που τελικά οδηγεί σε μυατροφία του 
θέναρος. Tα συμπτώματα συχνά αποδίδονται σε ρευ-
ματοπάθειες. H θεραπεία συνίσταται στη χειρουργική 
αποσυμπίεση του νεύρου. Eπίσης συμβαίνουν νευρο-
πάθειες από πίεση του ωλενίου, του κερκιδικού και 
του περονιαίου.14

 Προοδευτικά επιδεινούμενες νευροπάθειες
Διάχυτη συμμετρική πολυνευροπάθεια

Συνήθως συνυπάρχει με τη νευροπάθεια του αυτόνο-
μου νευρικού συστήματος και αποτελούν και οι δύο 
μαζί την καλούμενη “κλασική διαβητική νευροπάθεια”. 
Είναι βαθμιαίας έναρξης με προοδευτικά επιδεινού-
μενη εξέλιξη και η βλάβη που προκαλούν θεωρείται 
μη αναστρέψιμη. Έχουν συσχέτιση με τη διάρκεια του 
ΣΔ και με τις άλλες μικροαγγειοπαθητικές επιπλοκές 
του, με τις οποίες συχνά συνυπάρχουν.14,209,288 Ιδιαίτερη 
μορφή αποτελεί η νευροπάθεια των μικρών ινών.

Διάγνωση πολυνευροπάθειας

H δήλωση κοινής συμφωνίας του Σαν Αντόνιο289 προ-
τείνει τα ακόλουθα στοιχεία, απαραίτητα για τη διά-
γνωση της νευροπάθειας: 

• Συμπτώματα ασθενούς 
• Kλινική εξέταση 
• Ποσοτικές αισθητικές δοκιμασίες
• Hλεκτροφυσιολογικός έλεγχος 
• Δοκιμασίες ελέγχου αυτόνομου νευρικού συστή-

ματος 
Πρέπει μία τουλάχιστον δοκιμασία, σε κάθε μία 

από τις πέντε κατηγορίες, να είναι παθολογική για τη 
διάγνωση της νευροπάθειας. Aπό τον Dyck290 έχει προ-
ταθεί ένας τρόπος διάγνωσης της νευροπάθειας, στον 
οποίο, όμως, επίσης περιλαμβάνεται και ο ηλεκτρο-
φυσιολογικός έλεγχος. Eπειδή, ωστόσο, ο τελευταίος 
δεν είναι εφικτός στην καθημέρα κλινική πράξη, έχει 
προταθεί από άλλους συγγραφείς μέθοδος διάγνωσης 
της νευροπάθειας που στηρίζεται σε κλίμακα βαθμο-
λόγησης των συμπτωμάτων, της κλινικής εξέτασης και 
των ποσοτικών αισθητικών δοκιμασιών.243,291,292 Aναλό-
γως δε του αποτελέσματος καθορίζεται και ο βαθμός 
νευροπάθειας. Mία τέτοια κλίμακα χρησιμοποιήθηκε 
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σε πολλές μελέτες και περιγράφεται στο ειδικό ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ στο τέλος του κεφαλαίου. 

Kλινικά στάδια νευροπάθειας

Για πρακτικούς λόγους, τα διάφορα στάδια της νευρο-
πάθειας μπορεί να διακριθούν στα αναφερόμενα στον 
πίνακα 8.4.5.293

Διαφορική διάγνωση νευροπάθειας

H διαφορική διάγνωση της διαβητικής νευροπάθειας 
πρέπει να γίνεται από τις ακόλουθες παθήσεις, οι οποί-
ες πρέπει να αποκλειστούν: 

α) Mεταβολικές παθήσεις: ουραιμία, έλλειψη φολι-
κού οξέος ή βιταμίνης B12, υποθυρεοειδισμός, οξεία 
πορφυρία. 

β) Tοξίνες: αλκοόλ, βαρέα μέταλλα, φάρμακα.
γ) Φλεγμονώδεις νόσοι: αμυλοείδωση, λέπρα, σαρ-

κοείδωση, οζώδης πολυαρτηριίτιδα, νόσος Refsum.
δ) Άλλες παθήσεις, όπως νοσήματα του συνδετικού 

ιστού (συστηματικός ερυθηματώδης λύκος), παρα-
πρωτεϊναιμίες, λευχαιμίες, λεμφώματα, παρανεοπλα-
στικά σύνδρομα.

Oι μονονευροπάθειες πρέπει να διαφοροδιαγνω-
στούν από τυχόν πιεστικές βλάβες.

Mερικές φορές είναι δύσκολη η διαφορική διάγνω-
ση, π.χ. σε περίπτωση πολυαρτηριίτιδας που συμβαίνει 
σε διαβητικό ασθενή. Xρειάζεται τότε το καλό ιστορι-
κό και το αισθητήριο του κλινικού γιατρού. O ηλεκτρο-
φυσιολογικός έλεγχος δεν είναι πάντοτε υποβοηθητι-
κός στη διαφορική διάγνωση.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη διαφορική διά-
γνωση της ριζοπάθειας.

Eπιδημιολογία

H διάχυτη συμμετρική πολυνευροπάθεια είναι η συ-
χνότερη μορφή νευροπάθειας και συνήθως συνυπάρ-
χει με τη νευροπάθεια του αυτόνομου συστήματος.14 
Συμβαίνει στον ΣΔ τύπου 1, στον ΣΔ τύπου 2, καθώς 
επίσης και στις δευτεροπαθείς μορφές του διαβήτη. H 
ακριβής συχνότητα της νόσου δεν είναι γνωστή, λόγω 
της ποικιλίας των κριτηρίων και των μεθόδων που 
έχουν χρησιμοποιηθεί. 

H αναφερόμενη στη βιβλιογραφία συχνότητα της 
νόσου ποικίλλει από 10% έως 90%.14,243,294-297

Στη μελέτη DCCT αναφέρεται συχνότητα της νόσου 
50%.8 Aν, όμως, ως νευροπάθεια οριστεί η παρουσία 
συμπτωμάτων ή και αντικειμενικών παθoλογικών 
ευρημάτων στη φυσική εξέταση του νευρικού συ-
στήματος (και όχι μόνο η ελάττωση της ταχύτητας 
αγωγής των νεύρων), τότε η συχνότητα της νόσου 
σε μη επιλεγμένους πληθυσμούς βρίσκεται από 20-
30%.14,243,298,299 O Pirart σε 4.400 ασθενείς, με 25 χρόνια 
παρακολούθηση, μελέτησε κλινικώς τη συχνότητα της 
νόσου και την εξέλιξή της. Συγκεκριμένα βρήκε νευρο-
πάθεια στο 8% των ασθενών κατά τη διάγνωση του ΣΔ 
που αυξήθηκε σε 50% ύστερα από 25 χρόνια. H ετήσια 
συχνότητα της νόσου επίσης είχε αύξηση σχετιζόμενη 
με τον πτωχό μεταβολικό έλεγχο. Πολλές άλλες εργα-
σίες έχουν αναφέρει την αύξηση συχνότητας της νευ-
ροπάθειας παράλληλα με τη διάρκεια του ΣΔ, αλλά και 
με τη χειροτέρευση του γλυκαιμικού ελέγχου.14,84,300 

Kλινική εικόνα

H διάχυτη συμμετρική πολυνευροπάθεια μπορεί να 
παρουσιαστεί ανεξαρτήτως των άλλων μικροαγγειο-
παθητικών επιπλοκών του ΣΔ, αλλά έχει σχέση με τη 

πίνακας 8.4.5 Στάδια της διαβητικής νευροπάθειας.
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μακρά διάρκεια του διαβήτη και την πτωχή ρύθμισή 
του. Eίναι κυρίως αισθητική νευροπάθεια, στην οποία 
οι μικρές ίνες, οι οποίες μεταφέρουν τα ερεθίσματα 
του πόνου, της θερμότητας και των αυτόνομων λει-
τουργιών προσβάλλονται πρώτες. Στη συνέχεια μπο-
ρούν να προσβληθούν όλοι οι τύποι των ινών.229 H διά-
χυτη συμμετρική νευροπάθεια εντοπίζεται συμμετρικά 
στα κάτω άκρα “με κατανομή καλτσών”, ενώ σπανίως 
περιλαμβάνει και τα άνω άκρα “με κατανομή γαντιών”. 
O ασθενής συχνά δεν έχει υποκειμενικά συμπτώματα, 
εκτός από τη μειωμένη αισθητικότητα στα πόδια του. 
Tα πόδια με την πάροδο του χρόνου μπορεί να γίνουν 
τελείως αναίσθητα, οπότε αποτελούν σοβαρό πρό-
βλημα για τον ανυποψίαστο ασθενή, ο οποίος μπορεί 
να έχει επιμολυσμένο τραυματισμό επί ημέρες, χωρίς 
να τον έχει αντιληφθεί. Άλλες φορές οι ασθενείς παρα-
πονούνται για αιμωδίες, αίσθηση ψύχους στα πόδια, 
παραισθησίες και δυσαισθησίες στα κάτω άκρα. Eίναι 
χαρακτηριστική η δυσανεξία, η ενόχληση ή ο πόνος, 
που μπορεί να εμφανίζουν οι ασθενείς με την επαφή 
των ενδυμάτων ή των κλινοσκεπασμάτων κατά τη 
νύχτα. Tα πόδια των ασθενών έχουν ξηρό δέρμα και 
έχουν την τάση να αναπτύσσουν κάλους, που είναι μία 
αφορμή για να δημιουργηθούν άτονα έλκη. Tο πόδι 
των ασθενών αυτών έχει παθολογική στατική και μειω-
μένη αισθητικότητα (νευροπαθητικό πόδι).

Tο νευροπαθητικό πόδι

Tα προβλήματα των ποδιών είναι υπόλογα για τις πε-
ρισσότερες εισαγωγές διαβητικών σε νοσοκομείο απ’ 
ό,τι όποιαδήποτε άλλη επιπλοκή του διαβήτη.11 Δια-
βητική νευροπάθεια υπάρχει στο 80% των ασθενών, 
οι οποίοι έχουν εμφανίσει έλκη.301 H ανάπτυξη ελκών 
στα πόδια είναι συνήθως αποτέλεσμα τραυματισμού 
σε έδαφος νευροπάθειας, ή παρουσίας κάλου, με 
χαρακτηριστική μείωση της αισθητικότητας ως προς 
τον πόνο και τη διαφορά θερμοκρασίας, αλλά μπορεί 
να συμβάλλει στο έλκος και συνυπάρχουσα ιστική 
ισχαιμία της περιφερικής αρτηριοπάθειας (εικόνα 
8.4.16). H εμφάνιση νευροπαθητικών ελκών στα πόδια 
συνδυάζεται με δυσλειτουργία των μικρών νευρικών 
ινών.302 Tο έλκος που δημιουργείται, αργά ή γρήγορα, 
επιπλέκεται από λοίμωξη. Στην ανάπτυξη της βλάβης 
συμμετέχουν δυσλειτουργικά αισθητικά, κινητικά και 
φυτικά νεύρα.

H αισθητική νευροπάθεια ελαττώνει την αίσθηση 
αντίληψης του πόνου, με αποτέλεσμα ο ασθενής να 
μην αντιλαμβάνεται τους μηχανικούς τραυματισμούς, 
οι οποίοι συνεχίζονται, χωρίς να γίνεται αισθητή η 
ενόχληση. Δική μας ασθενής περπατούσε τρεις ημέρες 
με καρφί 5 mm εσωτερικά στο εσωτερικό του παπου-
τσιού της, που της τραυμάτιζε με αιμορραγία το πόδι, 
χωρίς να αισθάνεται ενόχληση.

H κινητική νευροπάθεια προκαλεί ατροφία των 
μυών του άκρου ποδός (ιδιαιτέρως των μικρών μεσό-
στεων μυών) και οδηγεί σε διαταραχή της ισορροπίας 
μεταξύ των καμπτήρων και εκτεινόντων μυών. Aποτέ-
λεσμα των ανωτέρω είναι η κάμψη των δακτύλων των 
ποδών, η προεξοχή των κεφαλών των μεταταρσίων 
και ο ευθυασμός της καμάρας του ποδιού. Tο βάρος 
του σώματος συγκεντρώνεται περισσότερο σε συγκε-
κριμένες περιοχές, συνήθως αντίστοιχα με τις κεφαλές 
των μεταταρσίων και στις πτέρνες. Στα σημεία αυξη-
μένης πίεσης αναπτύσσονται κάλοι, οι οποίοι μπορεί 
να εξελιχθούν σε έλκος (εικόνα 8.4.17 και 8.4.18).11 O 
κάλος δρα σαν ξένο σώμα και προκαλεί εσωτερική κά-
κωση και υποκείμενη συλλογή υγρού. Λόγω της απώ-
λειας αίσθησης του πόνου, ενώ συνεχίζεται η πίεση, 
αναπτύσσεται διάβρωση του δέρματος, ρήξη της συ-
νέχειάς του και επιμόλυνση, που εξελίσσεται σε άτονο 
έλκος. Aν συνυπάρχει ισχαιμία, το άτονο έλκος μπορεί 
να εξελιχθεί σε γάγγραινα. 

H νευροπάθεια του ANΣ, λόγω βλάβης των συμπα-
θητικών νεύρων, οδηγεί σε διάνοιξη των αρτηριο-
φλεβικών αναστομώσεων με αποτέλεσμα μείωση της 
παροχής οξυγόνου σε περιφερικότερα σημεία, επειδή 
παρακάμπτονται τα τριχοειδή. Tο άκρο είναι θερμό και 
μπορεί πολλές φορές, λανθασμένα, να εκληφθεί ως 
υγιές. H νευροπάθεια του ANΣ καθιστά το δέρμα του 
ποδιού ξηρό με τάση προς υπερκεράτωση, ραγάδες 
και διαβρώσεις (εικόνες 8.4.18 , 8.4.19 και 8.4.20).

Μαζί με τη νευροπάθεια, η αρτηριοπάθεια με την 
ισχαιμία την οποία προκαλεί, αλλά και με την επιδείνω-
ση της προϋπάρχουσας βλάβης των μικρών αγγείων, 
μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη έλκους.303 Μία 
σπάνια εξέλιξη του νευροπαθητικού ποδιού είναι η 
άρθρωση Charcot.

O βηματισμός των ασθενών με νευροπάθεια διακρί-
νεται από μία παθολογική ταλάντευση και ανισοκα-
τανομή του βάρους στα πέλματα που διευκολύνει τη 
δημιουργία ελκώσεων (βλ. Κεφάλαιο 8.8.2).304 

Oι παράγοντες που προδιαθέτουν σε έλκος φαίνο-
νται στον πίνακα 8.4.6.

ςτάδια έλκους. Στη διάγνωση και θεραπεία ενός έλ-
κους διακρίνονται τα ακόλουθα στάδια:

Στάδιο 0. Δεν υπάρχει ανοικτό έλκος, αλλά παράγο-
ντες που προδιαθέτουν σε αυτό.

Στάδιο 1. Yπάρχει επιφανειακό έλκος με πέριξ αυτού 
υπερκεράτωση τύπου κάλου.

Στάδιο 2. Yπάρχει βαθύτερο έλκος με διαπέραση 
του υποδόριου ιστού και τοπική φλεγμονή, αλλά δεν 
έχει προσβληθεί το οστό. Yπάρχουν τοπικά σημεία 
φλεγμονής όπως ερύθημα, θερμότητα, οίδημα και δι-
απύηση με δυσοσμία. O πόνος δεν προέχει ή δεν είναι 
αισθητός. Σε καλλιέργεια που λαμβάνεται από βαθύ 
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σημείο αναπτύσσονται κόκκοι αλλά και αναερόβια βα-
κτήρια, συνήθως με ποικιλία συνδυασμών.

Στάδιο 3. Σε αυτό το στάδιο υπάρχει διάχυτη φλεγ-
μονή, που αποκαλείται κυτταρίτιδα. Mερικές φορές 
αναπτύσσεται απόστημα και οστεομυελίτιδα. 

Στάδιο 4. Yπάρχει τοπική γάγγραινα. Aπαιτείται μόνο 
τοπικός ακρωτηριασμός, αν η κυκλοφορία είναι καλή. 
Aγγειολογική εκτίμηση απαιτείται για το ενδεχόμενο 
διαδερματικής αγγειοπλαστικής ή εγχείρησης by pass, 
σε περίπτωση που συνυπάρχει ισχαιμία. Aν υπάρχει 
ανάγκη ακρωτηριασμού, πρέπει να καθοριστεί το κα-
τάλληλο ύψος της αποκοπής του άκρου, ώστε να είναι 
εξασφαλισμένη η επούλωση.

Στάδιο 5. Yπάρχει εκτεταμένη γάγγραινα και θα 
απαιτηθεί υψηλός ακρωτηριασμός.

Για την ανίχνευση των επιρρεπών σε ανάπτυξη ελ-
κών ασθενών έχουν αναπτυχθεί ειδικές συσκευές στις 
οποίες πατάει ο ασθενής και εμφανίζεται σε οθόνη 
υπολογιστή το αποτύπωμα του ποδιού του με διαφο-
ρετικό χρωματισμό στα σημεία αυξημένης πίεσης και 
στα σημεία μέτριας ή μικρής πίεσης. Έτσι φαίνονται τα 
σημεία που έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης έλ-
κους (εικόνα 8.4.21).

Aρθροπάθεια ή άρθρωση Charcot

H αρθροπάθεια Charcot είναι μία σχετικά σπάνια 
(αναφερόμενη συχνότητα περίπου 1-2 στους 1.000 
ασθενείς), αλλά καταστρεπτική πάθηση της ποδο-
κνημικής άρθρωσης. Σε προσωπικό* αρχείο 5.680 
διαβητικών ασθενών, άρθρωση Charcot διαπιστώθηκε 
σε 14 ασθενείς (2,4‰). Προσβάλλει ασθενείς με μα-
κρά διάρκεια ΣΔ και συνδυάζεται με εκδηλώσεις από 

H ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜ Ófi-
ÛÔ˘ ÔÈÎ›ÏÏÂÈ ·fi 10% ¤ˆ˜ 90%.11,208,262-265

™ÙË ÌÂÏ¤ÙË DCCT ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜ ÓfiÛÔ˘
50%.5 AÓ fiÌˆ˜ ˆ˜ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÔÚÈÛÙÂ› Ë ·ÚÔ˘Û›· Û˘-
ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ‹ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ·ıoÏÔÁÈÎÒÓ Â˘ÚËÌ¿-
ÙˆÓ ÛÙË Ê˘ÛÈÎ‹ ÂÍ¤Ù·ÛË ÙÔ˘ ÓÂ˘ÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (Î·È
fi¯È ÌfiÓÔ Ë ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙË˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÓÂ‡-
ÚˆÓ), ÙfiÙÂ Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜ ÓfiÛÔ˘ ÛÂ ÌË ÂÈÏÂÁÌ¤ÓÔ˘˜
ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi 20-30%.11,208,266,267 O Pirart ÛÂ
4400 ·ÛıÂÓÂ›˜, ÌÂ 25 ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË, ÌÂÏ¤ÙËÛÂ
ÎÏÈÓÈÎÒ˜ ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜ ÓfiÛÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍ‹ ÙË˜.
™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ‚Ú‹ÎÂ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÛÙÔ 8% ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ
Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ™¢ Ô˘ ·˘Í‹ıËÎÂ ÛÂ 50% ÌÂÙ¿ ·-
fi 25 ¯ÚfiÓÈ·. H ÂÙ‹ÛÈ· Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜ ÓfiÛÔ˘ Â›ÛË˜ Â›¯Â
·‡ÍËÛË Û¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓË ÌÂ ÙÔÓ Ùˆ¯fi ÌÂÙ·‚ÔÏÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô.
¶ÔÏÏ¤˜ ¿ÏÏÂ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Â›ÛË˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ·‡ÍË-
ÛË Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂ ÙË ‰È¿Ú-
ÎÂÈ· ÙÔ˘ ™¢, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂ ÙË ¯ÂÈÚÔÙ¤ÚÂ˘ÛË ÙÔ˘ ÁÏ˘Î·ÈÌÈ-
ÎÔ‡ ÂÏ¤Á¯Ô˘.11,78,268

Kλινική εικόνα

H ‰È¿¯˘ÙË Û˘ÌÌÂÙÚÈÎ‹, ÔÏ˘ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÌÔÚÂ› Ó· ·-
ÚÔ˘ÛÈ·ÛıÂ› ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÈ˜ ¿ÏÏÂ˜ ÌÈÎÚÔ·ÁÁÂÈÔ·ıË-
ÙÈÎ¤˜ ÂÈÏÔÎ¤˜ ÙÔ˘ ™¢, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙË Ì·ÎÚ¿
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Î·È ÙËÓ Ùˆ¯‹ Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘. E›Ó·È
Î˘Ú›ˆ˜ ·ÈÛıËÙÈÎ‹ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ ›-
ÓÂ˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÌÂÙ·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ fiÓÔ˘, ÙË˜
ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ ·˘ÙfiÓÔÌˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÚÔÛ‚¿Ï-
ÏÔÓÙ·È ÚÒÙÂ˜.194 ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ‚ÏË-
ıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ Ù‡ÔÈ ÙˆÓ ÈÓÒÓ.194 H ‰È¿¯˘ÙË Û˘ÌÌÂÙÚÈÎ‹
ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È Û˘ÌÌÂÙÚÈÎ¿ ÛÙ· Î¿Ùˆ ¿ÎÚ· “ÌÂ
Î·Ù·ÓÔÌ‹ Î·ÏÙÛÒÓ”, ÂÓÒ Û·Ó›ˆ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È Ù·
¿Óˆ ¿ÎÚ· “ÌÂ Î·Ù·ÓÔÌ‹ Á·ÓÙÈÒÓ”. O ·ÛıÂÓ‹˜ Û˘¯Ó¿ ‰ÂÓ
¤¯ÂÈ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎ¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ÌÂÈˆÌ¤ÓË
·ÈÛıËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘. T· fi‰È· ÌÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô
ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÌÔÚÂ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÙÂÏÂ›ˆ˜ ·Ó·›ÛıËÙ·, ÔfiÙÂ
·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó˘Ô„›·ÛÙÔ ·-
ÛıÂÓ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔÚÂ› Ó· ¤¯ÂÈ ÂÈÌÔÏ˘ÛÌ¤ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈ-
ÛÌfi Â› ËÌ¤ÚÂ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÏËÊıÂ›. ÕÏÏÂ˜ ÊÔ-
Ú¤˜ ÔÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ ·Ú·ÔÓÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ·ÈÌˆ‰›Â˜, ·›ÛıËÛË
„‡¯Ô˘˜ ÛÙ· fi‰È·, ·Ú·ÈÛıËÛ›Â˜ Î·È ‰˘Û·ÈÛıËÛ›Â˜ ÛÙ·
Î¿Ùˆ ¿ÎÚ·. E›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ‹ Ë ‰˘Û·ÓÂÍ›·, Ë ÂÓfi-
¯ÏËÛË ‹ Ô fiÓÔ˜, Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÛıÂÓÂ›˜

ÌÂ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙˆÓ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ ‹ ÙˆÓ ÎÏÈÓÔÛÎÂ·ÛÌ¿ÙˆÓ
Î·Ù¿ ÙË Ó‡¯Ù·. T· fi‰È· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÍËÚfi ‰¤ÚÌ·
Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Ù¿ÛË Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó Î¿ÏÔ˘˜, Ô˘ Â›Ó·È
Ì›· ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ¿ÙÔÓ· ¤ÏÎË. TÔ fi‰È
ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ·˘ÙÒÓ ¤¯ÂÈ ·ıÔÏÔÁÈÎ‹ ÛÙ·ÙÈÎ‹ Î·È ÌÂÈˆ-
Ì¤ÓË ·ÈÛıËÙÈÎfiÙËÙ· (ÓÂ˘ÚÔ·ıËÙÈÎfi fi‰È).

Tο νευροπαθητικό πόδι

T· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ Â›Ó·È ˘fiÏÔÁ· ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÚÈÛ-
ÛfiÙÂÚÂ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ÛÂ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ·fi fi,ÙÈ fi-
ÔÈ·‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏË ÂÈÏÔÎ‹ ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË.8 ¢È·‚ËÙÈÎ‹ ÓÂ˘-
ÚÔ¿ıÂÈ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ 80% ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤-
¯Ô˘Ó ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ¤ÏÎË.269 H ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÏÎÒÓ ÛÙ· fi‰È·
Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÛÂ ¤‰·ÊÔ˜,
ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·˜ ÌÂ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ‹ ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ ·ÈÛıËÙÈÎfi-
ÙËÙ·˜, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ fiÓÔ Î·È ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜,
·ÏÏ¿ ÌÔÚÂ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÂ ·˘Ùfi Î·È Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Û· È-
ÛÙÈÎ‹ ÈÛ¯·ÈÌ›· ÙË˜ ÂÚÈÊÂÚÈÎ‹˜ ·ÚÙËÚÈÔ¿ıÂÈ·˜ (ÂÈÎ.
8.16). H ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÓÂ˘ÚÔ·ıËÙÈÎÒÓ ÂÏÎÒÓ ÛÙ· fi‰È·
Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ÌÂ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÓÂ˘ÚÈÎÒÓ È-
ÓÒÓ.270 TÔ ¤ÏÎÔ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È, ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ÂÈ-
Ï¤ÎÂÙ·È ·fi ÏÔ›ÌˆÍË. ™ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜ ‚Ï¿‚Ë˜ Û˘Ì-
ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ÈÛıËÙÈÎ¿, ÎÈÓËÙÈÎ¿ Î·È Ê˘ÙÈÎ¿ ÓÂ‡Ú·.

H ·ÈÛıËÙÈÎ‹ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ·-
ÓÙ›ÏË„Ë˜ ÙÔ˘ fiÓÔ˘, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ·ÛıÂÓ‹˜ Ó· ÌËÓ
·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ˘˜ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜, ÔÈ Ô-
Ô›ÔÈ Û˘ÓÂ¯›˙ÔÓÙ·È, ¯ˆÚ›˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·ÈÛıËÙ‹ Ë ÂÓfi¯ÏË-
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εικόνα 8.16  Άτονα έλκη µικτού τύπου (ισχαιµία και νευρο-
πάθεια).

εικόνα 8.17  Κυκλοτερές άτονο έλκος στην πτέρνα που
δηµιουργήθηκε από ανωµαλία του υποδήµατος.

εικόνα 8.18  Άτονα έλκη µε υπερκεράτωση σε παραµορ-
φωµένο πόδι.

H ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜ Ófi-
ÛÔ˘ ÔÈÎ›ÏÏÂÈ ·fi 10% ¤ˆ˜ 90%.11,208,262-265

™ÙË ÌÂÏ¤ÙË DCCT ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜ ÓfiÛÔ˘
50%.5 AÓ fiÌˆ˜ ˆ˜ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÔÚÈÛÙÂ› Ë ·ÚÔ˘Û›· Û˘-
ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ‹ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ·ıoÏÔÁÈÎÒÓ Â˘ÚËÌ¿-
ÙˆÓ ÛÙË Ê˘ÛÈÎ‹ ÂÍ¤Ù·ÛË ÙÔ˘ ÓÂ˘ÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (Î·È
fi¯È ÌfiÓÔ Ë ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙË˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÓÂ‡-
ÚˆÓ), ÙfiÙÂ Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜ ÓfiÛÔ˘ ÛÂ ÌË ÂÈÏÂÁÌ¤ÓÔ˘˜
ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi 20-30%.11,208,266,267 O Pirart ÛÂ
4400 ·ÛıÂÓÂ›˜, ÌÂ 25 ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË, ÌÂÏ¤ÙËÛÂ
ÎÏÈÓÈÎÒ˜ ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜ ÓfiÛÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍ‹ ÙË˜.
™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ‚Ú‹ÎÂ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÛÙÔ 8% ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ
Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ™¢ Ô˘ ·˘Í‹ıËÎÂ ÛÂ 50% ÌÂÙ¿ ·-
fi 25 ¯ÚfiÓÈ·. H ÂÙ‹ÛÈ· Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜ ÓfiÛÔ˘ Â›ÛË˜ Â›¯Â
·‡ÍËÛË Û¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓË ÌÂ ÙÔÓ Ùˆ¯fi ÌÂÙ·‚ÔÏÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô.
¶ÔÏÏ¤˜ ¿ÏÏÂ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Â›ÛË˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ·‡ÍË-
ÛË Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂ ÙË ‰È¿Ú-
ÎÂÈ· ÙÔ˘ ™¢, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂ ÙË ¯ÂÈÚÔÙ¤ÚÂ˘ÛË ÙÔ˘ ÁÏ˘Î·ÈÌÈ-
ÎÔ‡ ÂÏ¤Á¯Ô˘.11,78,268

Kλινική εικόνα

H ‰È¿¯˘ÙË Û˘ÌÌÂÙÚÈÎ‹, ÔÏ˘ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÌÔÚÂ› Ó· ·-
ÚÔ˘ÛÈ·ÛıÂ› ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÈ˜ ¿ÏÏÂ˜ ÌÈÎÚÔ·ÁÁÂÈÔ·ıË-
ÙÈÎ¤˜ ÂÈÏÔÎ¤˜ ÙÔ˘ ™¢, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙË Ì·ÎÚ¿
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Î·È ÙËÓ Ùˆ¯‹ Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘. E›Ó·È
Î˘Ú›ˆ˜ ·ÈÛıËÙÈÎ‹ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ ›-
ÓÂ˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÌÂÙ·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ fiÓÔ˘, ÙË˜
ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ ·˘ÙfiÓÔÌˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÚÔÛ‚¿Ï-
ÏÔÓÙ·È ÚÒÙÂ˜.194 ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ‚ÏË-
ıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ Ù‡ÔÈ ÙˆÓ ÈÓÒÓ.194 H ‰È¿¯˘ÙË Û˘ÌÌÂÙÚÈÎ‹
ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È Û˘ÌÌÂÙÚÈÎ¿ ÛÙ· Î¿Ùˆ ¿ÎÚ· “ÌÂ
Î·Ù·ÓÔÌ‹ Î·ÏÙÛÒÓ”, ÂÓÒ Û·Ó›ˆ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È Ù·
¿Óˆ ¿ÎÚ· “ÌÂ Î·Ù·ÓÔÌ‹ Á·ÓÙÈÒÓ”. O ·ÛıÂÓ‹˜ Û˘¯Ó¿ ‰ÂÓ
¤¯ÂÈ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎ¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ÌÂÈˆÌ¤ÓË
·ÈÛıËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘. T· fi‰È· ÌÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô
ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÌÔÚÂ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÙÂÏÂ›ˆ˜ ·Ó·›ÛıËÙ·, ÔfiÙÂ
·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó˘Ô„›·ÛÙÔ ·-
ÛıÂÓ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔÚÂ› Ó· ¤¯ÂÈ ÂÈÌÔÏ˘ÛÌ¤ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈ-
ÛÌfi Â› ËÌ¤ÚÂ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÏËÊıÂ›. ÕÏÏÂ˜ ÊÔ-
Ú¤˜ ÔÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ ·Ú·ÔÓÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ·ÈÌˆ‰›Â˜, ·›ÛıËÛË
„‡¯Ô˘˜ ÛÙ· fi‰È·, ·Ú·ÈÛıËÛ›Â˜ Î·È ‰˘Û·ÈÛıËÛ›Â˜ ÛÙ·
Î¿Ùˆ ¿ÎÚ·. E›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ‹ Ë ‰˘Û·ÓÂÍ›·, Ë ÂÓfi-
¯ÏËÛË ‹ Ô fiÓÔ˜, Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÛıÂÓÂ›˜

ÌÂ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙˆÓ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ ‹ ÙˆÓ ÎÏÈÓÔÛÎÂ·ÛÌ¿ÙˆÓ
Î·Ù¿ ÙË Ó‡¯Ù·. T· fi‰È· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÍËÚfi ‰¤ÚÌ·
Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Ù¿ÛË Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó Î¿ÏÔ˘˜, Ô˘ Â›Ó·È
Ì›· ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ¿ÙÔÓ· ¤ÏÎË. TÔ fi‰È
ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ·˘ÙÒÓ ¤¯ÂÈ ·ıÔÏÔÁÈÎ‹ ÛÙ·ÙÈÎ‹ Î·È ÌÂÈˆ-
Ì¤ÓË ·ÈÛıËÙÈÎfiÙËÙ· (ÓÂ˘ÚÔ·ıËÙÈÎfi fi‰È).

Tο νευροπαθητικό πόδι

T· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ Â›Ó·È ˘fiÏÔÁ· ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÚÈÛ-
ÛfiÙÂÚÂ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ÛÂ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ·fi fi,ÙÈ fi-
ÔÈ·‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏË ÂÈÏÔÎ‹ ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË.8 ¢È·‚ËÙÈÎ‹ ÓÂ˘-
ÚÔ¿ıÂÈ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ 80% ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤-
¯Ô˘Ó ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ¤ÏÎË.269 H ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÏÎÒÓ ÛÙ· fi‰È·
Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÛÂ ¤‰·ÊÔ˜,
ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·˜ ÌÂ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ‹ ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ ·ÈÛıËÙÈÎfi-
ÙËÙ·˜, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ fiÓÔ Î·È ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜,
·ÏÏ¿ ÌÔÚÂ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÂ ·˘Ùfi Î·È Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Û· È-
ÛÙÈÎ‹ ÈÛ¯·ÈÌ›· ÙË˜ ÂÚÈÊÂÚÈÎ‹˜ ·ÚÙËÚÈÔ¿ıÂÈ·˜ (ÂÈÎ.
8.16). H ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÓÂ˘ÚÔ·ıËÙÈÎÒÓ ÂÏÎÒÓ ÛÙ· fi‰È·
Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ÌÂ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÓÂ˘ÚÈÎÒÓ È-
ÓÒÓ.270 TÔ ¤ÏÎÔ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È, ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ÂÈ-
Ï¤ÎÂÙ·È ·fi ÏÔ›ÌˆÍË. ™ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜ ‚Ï¿‚Ë˜ Û˘Ì-
ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ÈÛıËÙÈÎ¿, ÎÈÓËÙÈÎ¿ Î·È Ê˘ÙÈÎ¿ ÓÂ‡Ú·.

H ·ÈÛıËÙÈÎ‹ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ·-
ÓÙ›ÏË„Ë˜ ÙÔ˘ fiÓÔ˘, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ·ÛıÂÓ‹˜ Ó· ÌËÓ
·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ˘˜ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜, ÔÈ Ô-
Ô›ÔÈ Û˘ÓÂ¯›˙ÔÓÙ·È, ¯ˆÚ›˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·ÈÛıËÙ‹ Ë ÂÓfi¯ÏË-
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εικόνα 8.16  Άτονα έλκη µικτού τύπου (ισχαιµία και νευρο-
πάθεια).

εικόνα 8.17  Κυκλοτερές άτονο έλκος στην πτέρνα που
δηµιουργήθηκε από ανωµαλία του υποδήµατος.

εικόνα 8.18  Άτονα έλκη µε υπερκεράτωση σε παραµορ-
φωµένο πόδι.

H ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜ Ófi-
ÛÔ˘ ÔÈÎ›ÏÏÂÈ ·fi 10% ¤ˆ˜ 90%.11,208,262-265

™ÙË ÌÂÏ¤ÙË DCCT ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜ ÓfiÛÔ˘
50%.5 AÓ fiÌˆ˜ ˆ˜ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÔÚÈÛÙÂ› Ë ·ÚÔ˘Û›· Û˘-
ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ‹ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ·ıoÏÔÁÈÎÒÓ Â˘ÚËÌ¿-
ÙˆÓ ÛÙË Ê˘ÛÈÎ‹ ÂÍ¤Ù·ÛË ÙÔ˘ ÓÂ˘ÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (Î·È
fi¯È ÌfiÓÔ Ë ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙË˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÓÂ‡-
ÚˆÓ), ÙfiÙÂ Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜ ÓfiÛÔ˘ ÛÂ ÌË ÂÈÏÂÁÌ¤ÓÔ˘˜
ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi 20-30%.11,208,266,267 O Pirart ÛÂ
4400 ·ÛıÂÓÂ›˜, ÌÂ 25 ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË, ÌÂÏ¤ÙËÛÂ
ÎÏÈÓÈÎÒ˜ ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜ ÓfiÛÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍ‹ ÙË˜.
™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ‚Ú‹ÎÂ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÛÙÔ 8% ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ
Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ™¢ Ô˘ ·˘Í‹ıËÎÂ ÛÂ 50% ÌÂÙ¿ ·-
fi 25 ¯ÚfiÓÈ·. H ÂÙ‹ÛÈ· Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜ ÓfiÛÔ˘ Â›ÛË˜ Â›¯Â
·‡ÍËÛË Û¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓË ÌÂ ÙÔÓ Ùˆ¯fi ÌÂÙ·‚ÔÏÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô.
¶ÔÏÏ¤˜ ¿ÏÏÂ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Â›ÛË˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ·‡ÍË-
ÛË Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂ ÙË ‰È¿Ú-
ÎÂÈ· ÙÔ˘ ™¢, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂ ÙË ¯ÂÈÚÔÙ¤ÚÂ˘ÛË ÙÔ˘ ÁÏ˘Î·ÈÌÈ-
ÎÔ‡ ÂÏ¤Á¯Ô˘.11,78,268

Kλινική εικόνα

H ‰È¿¯˘ÙË Û˘ÌÌÂÙÚÈÎ‹, ÔÏ˘ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÌÔÚÂ› Ó· ·-
ÚÔ˘ÛÈ·ÛıÂ› ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÈ˜ ¿ÏÏÂ˜ ÌÈÎÚÔ·ÁÁÂÈÔ·ıË-
ÙÈÎ¤˜ ÂÈÏÔÎ¤˜ ÙÔ˘ ™¢, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙË Ì·ÎÚ¿
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Î·È ÙËÓ Ùˆ¯‹ Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘. E›Ó·È
Î˘Ú›ˆ˜ ·ÈÛıËÙÈÎ‹ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ ›-
ÓÂ˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÌÂÙ·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ fiÓÔ˘, ÙË˜
ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ ·˘ÙfiÓÔÌˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÚÔÛ‚¿Ï-
ÏÔÓÙ·È ÚÒÙÂ˜.194 ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ‚ÏË-
ıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ Ù‡ÔÈ ÙˆÓ ÈÓÒÓ.194 H ‰È¿¯˘ÙË Û˘ÌÌÂÙÚÈÎ‹
ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È Û˘ÌÌÂÙÚÈÎ¿ ÛÙ· Î¿Ùˆ ¿ÎÚ· “ÌÂ
Î·Ù·ÓÔÌ‹ Î·ÏÙÛÒÓ”, ÂÓÒ Û·Ó›ˆ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È Ù·
¿Óˆ ¿ÎÚ· “ÌÂ Î·Ù·ÓÔÌ‹ Á·ÓÙÈÒÓ”. O ·ÛıÂÓ‹˜ Û˘¯Ó¿ ‰ÂÓ
¤¯ÂÈ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎ¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ÌÂÈˆÌ¤ÓË
·ÈÛıËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘. T· fi‰È· ÌÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô
ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÌÔÚÂ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÙÂÏÂ›ˆ˜ ·Ó·›ÛıËÙ·, ÔfiÙÂ
·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó˘Ô„›·ÛÙÔ ·-
ÛıÂÓ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔÚÂ› Ó· ¤¯ÂÈ ÂÈÌÔÏ˘ÛÌ¤ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈ-
ÛÌfi Â› ËÌ¤ÚÂ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÏËÊıÂ›. ÕÏÏÂ˜ ÊÔ-
Ú¤˜ ÔÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ ·Ú·ÔÓÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ·ÈÌˆ‰›Â˜, ·›ÛıËÛË
„‡¯Ô˘˜ ÛÙ· fi‰È·, ·Ú·ÈÛıËÛ›Â˜ Î·È ‰˘Û·ÈÛıËÛ›Â˜ ÛÙ·
Î¿Ùˆ ¿ÎÚ·. E›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ‹ Ë ‰˘Û·ÓÂÍ›·, Ë ÂÓfi-
¯ÏËÛË ‹ Ô fiÓÔ˜, Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÛıÂÓÂ›˜

ÌÂ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙˆÓ ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ ‹ ÙˆÓ ÎÏÈÓÔÛÎÂ·ÛÌ¿ÙˆÓ
Î·Ù¿ ÙË Ó‡¯Ù·. T· fi‰È· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÍËÚfi ‰¤ÚÌ·
Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Ù¿ÛË Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó Î¿ÏÔ˘˜, Ô˘ Â›Ó·È
Ì›· ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ¿ÙÔÓ· ¤ÏÎË. TÔ fi‰È
ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ·˘ÙÒÓ ¤¯ÂÈ ·ıÔÏÔÁÈÎ‹ ÛÙ·ÙÈÎ‹ Î·È ÌÂÈˆ-
Ì¤ÓË ·ÈÛıËÙÈÎfiÙËÙ· (ÓÂ˘ÚÔ·ıËÙÈÎfi fi‰È).

Tο νευροπαθητικό πόδι

T· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ Â›Ó·È ˘fiÏÔÁ· ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÚÈÛ-
ÛfiÙÂÚÂ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ÛÂ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ·fi fi,ÙÈ fi-
ÔÈ·‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏË ÂÈÏÔÎ‹ ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË.8 ¢È·‚ËÙÈÎ‹ ÓÂ˘-
ÚÔ¿ıÂÈ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ 80% ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤-
¯Ô˘Ó ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ¤ÏÎË.269 H ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÏÎÒÓ ÛÙ· fi‰È·
Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÛÂ ¤‰·ÊÔ˜,
ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·˜ ÌÂ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ‹ ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ ·ÈÛıËÙÈÎfi-
ÙËÙ·˜, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ fiÓÔ Î·È ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜,
·ÏÏ¿ ÌÔÚÂ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÂ ·˘Ùfi Î·È Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Û· È-
ÛÙÈÎ‹ ÈÛ¯·ÈÌ›· ÙË˜ ÂÚÈÊÂÚÈÎ‹˜ ·ÚÙËÚÈÔ¿ıÂÈ·˜ (ÂÈÎ.
8.16). H ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÓÂ˘ÚÔ·ıËÙÈÎÒÓ ÂÏÎÒÓ ÛÙ· fi‰È·
Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ÌÂ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÓÂ˘ÚÈÎÒÓ È-
ÓÒÓ.270 TÔ ¤ÏÎÔ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È, ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ÂÈ-
Ï¤ÎÂÙ·È ·fi ÏÔ›ÌˆÍË. ™ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜ ‚Ï¿‚Ë˜ Û˘Ì-
ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ÈÛıËÙÈÎ¿, ÎÈÓËÙÈÎ¿ Î·È Ê˘ÙÈÎ¿ ÓÂ‡Ú·.

H ·ÈÛıËÙÈÎ‹ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ·-
ÓÙ›ÏË„Ë˜ ÙÔ˘ fiÓÔ˘, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ·ÛıÂÓ‹˜ Ó· ÌËÓ
·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ˘˜ ÌË¯·ÓÈÎÔ‡˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜, ÔÈ Ô-
Ô›ÔÈ Û˘ÓÂ¯›˙ÔÓÙ·È, ¯ˆÚ›˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·ÈÛıËÙ‹ Ë ÂÓfi¯ÏË-
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εικόνα 8.16  Άτονα έλκη µικτού τύπου (ισχαιµία και νευρο-
πάθεια).

εικόνα 8.17  Κυκλοτερές άτονο έλκος στην πτέρνα που
δηµιουργήθηκε από ανωµαλία του υποδήµατος.

εικόνα 8.18  Άτονα έλκη µε υπερκεράτωση σε παραµορ-
φωµένο πόδι.

εικόνα 8.4.16 Άτονα έλκη μικτού τύπου (ισχαιμία και 
νευροπάθεια).

εικόνα 8.4.17 Κυκλοτερές άτονο έλκος στην πτέρνα που
δημιουργήθηκε από ανωμαλία του υποδήματος.

εικόνα 8.4.18 Άτονα έλκη με υπερκεράτωση σε παραμορ-
φωμένο πόδι.

ÛË. ¢ÈÎ‹ Ì·˜ ·ÛıÂÓ‹˜ ÂÚ·ÙÔ‡ÛÂ ÙÚÂÈ˜ ËÌ¤ÚÂ˜ ÌÂ Î·Ú-
Ê› 5 mm ÂÛˆÙÂÚÈÎ¿ ÛÙÔ ·Ô‡ÙÛÈ ÙË˜, Ô˘ ÙË˜ ÙÚ·˘Ì¿-
ÙÈ˙Â ÌÂ ·ÈÌÔÚÚ·Á›· ÙÔ fi‰È, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÂÓfi-
¯ÏËÛË.

H ÎÈÓËÙÈÎ‹ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÚÔÎ·ÏÂ› ·ÙÚÔÊ›· ÙˆÓ Ì˘ÒÓ
ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ˘ Ô‰fi˜ (È‰È·›ÙÂÚ· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÌÂÛfiÛÙÂˆÓ
Ì˘ÒÓ) Î·È Ô‰ËÁÂ› ÛÂ ‰È·Ù·Ú·¯‹ ÙË˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÌÂÙ·Í‡
ÙˆÓ Î·ÌÙ‹ÚˆÓ Î·È ÂÎÙÂÈÓfiÓÙˆÓ Ì˘ÒÓ. AÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ
·ÓˆÙ¤Úˆ Â›Ó·È Ë Î¿Ì„Ë ÙˆÓ ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ, Ë
ÚÔÂÍÔ¯‹ ÙˆÓ ÎÂÊ·ÏÒÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ù·ÚÛ›ˆÓ Î·È Ô Â˘ı˘·-
ÛÌfi˜ ÙË˜ Î·Ì¿Ú·˜ ÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡. TÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜
Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜,
Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· ÌÂ ÙÈ˜ ÎÂÊ·Ï¤˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ù·ÚÛ›ˆÓ
Î·È ÛÙÈ˜ Ù¤ÚÓÂ˜. ™Ù· ÛËÌÂ›· ·˘ÍËÌ¤ÓË˜ ›ÂÛË˜ ·Ó·Ù‡Û-

ÛÔÓÙ·È Î¿ÏÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÍÂÏÈ¯ıÔ‡Ó ÛÂ ¤ÏÎÔ˜
(ÂÈÎ. 8.17).8 O Î¿ÏÔ˜ ‰Ú· Û·Ó Í¤ÓÔ ÛÒÌ· Î·È ÚÔÎ·ÏÂ› Â-
ÛˆÙÂÚÈÎ‹ Î¿ÎˆÛË Î·È ˘ÔÎÂ›ÌÂÓË Û˘ÏÏÔÁ‹ ˘ÁÚÔ‡. §fiÁˆ
ÙË˜ ·ÒÏÂÈ·˜ ·›ÛıËÛË˜ ÙÔ˘ fiÓÔ˘, ÂÓÒ Û˘ÓÂ¯›˙ÂÙ·È Ë
›ÂÛË, ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ‰È¿‚ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜, Ú‹ÍË ÙË˜
Û˘Ó¤¯ÂÈ¿˜ ÙÔ˘ Î·È ÂÈÌfiÏ˘ÓÛË, Ô˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÛÂ ¿ÙÔÓÔ
¤ÏÎÔ˜. AÓ Û˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ ÈÛ¯·ÈÌ›·, ÙÔ ¿ÙÔÓÔ ¤ÏÎÔ˜ ÌÔÚÂ›
Ó· ÂÍÂÏÈ¯ıÂ› ÛÂ Á¿ÁÁÚ·ÈÓ·. 

H ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ AN™, ÏfiÁˆ ‚Ï¿‚Ë˜ ÙˆÓ Û˘Ì·ıË-
ÙÈÎÒÓ ÓÂ‡ÚˆÓ, Ô‰ËÁÂ› ÛÂ ‰È¿ÓÔÈÍË ÙˆÓ ·ÚÙËÚÈÔÊÏÂ‚ÈÎÒÓ
·Ó·ÛÙÔÌÒÛÂˆÓ ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ ·ÚÔ¯‹˜ ÔÍ˘-
ÁfiÓÔ˘ ÛÂ ÂÚÈÊÂÚÈÎfiÙÂÚ· ÛËÌÂ›·, ÂÂÈ‰‹ ·Ú·Î¿ÌÙÔ-
ÓÙ·È Ù· ÙÚÈ¯ÔÂÈ‰‹. TÔ ¿ÎÚÔ Â›Ó·È ıÂÚÌfi Î·È ÌÔÚÂ› ÔÏ-
Ï¤˜ ÊÔÚ¤˜, Ï·Óı·ÛÌ¤Ó·, Ó· ÂÎÏËÊıÂ› ˆ˜ ˘ÁÈ¤˜. H ÓÂ˘ÚÔ-
¿ıÂÈ· ÙÔ˘ AN™ Î·ıÈÛÙ¿ ÙÔ ‰¤ÚÌ· ÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡ ÍËÚfi ÌÂ
Ù¿ÛË ÚÔ˜ ˘ÂÚÎÂÚ¿ÙˆÛË, Ú·Á¿‰Â˜ Î·È ‰È·‚ÚÒÛÂÈ˜ (ÂÈÎ.
8.18 Î·È 8.19).

EÈÚfiÛıÂÙ· ÌÂ ÙË ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·, Ë ·ÚÙËÚÈÔ¿ıÂÈ· ÌÂ
ÙËÓ ÈÛ¯·ÈÌ›· ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÎ·ÏÂ›, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂ ÙËÓ ÂÈ-
‰Â›ÓˆÛË ÙË˜ ÚÔ¸¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‚Ï¿‚Ë˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·ÁÁÂ›-
ˆÓ, ÌÔÚÂ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ¤ÏÎÔ˘˜.271 ™¿ÓÈ·
ÂÍ¤ÏÈÍË ÙÔ˘ ÓÂ˘ÚÔ·ıËÙÈÎÔ‡ Ô‰ÈÔ‡ Â›Ó·È Ë ¿ÚıÚˆÛË
Charcot.

O ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÌÂ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ‰È·ÎÚ›-
ÓÂÙ·È ·fi Ì›· ·ıÔÏÔÁÈÎ‹ Ù·Ï¿ÓÙÂ˘ÛË Î·È ·ÓÈÛÔÎ·Ù·ÓÔ-
Ì‹ ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ ÛÙ· ¤ÏÌ·Ù· Ô˘ ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘Ú-
Á›· ÂÏÎÒÛÂˆÓ (ÂÈÎ. 8.20).272

OÈ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Ô˘ ÚÔ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÛÂ ¤ÏÎÔ˜ Ê·›ÓÔ-
ÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· 8.26.

™Ù¿‰È· ¤ÏÎÔ˘˜. ™ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË Î·È ıÂÚ·Â›· ÂÓfi˜ ¤Ï-
ÎÔ˘˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÛÙ¿‰È·:

™Ù¿‰ÈÔ 0. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÔÈ¯Ùfi ¤ÏÎÔ˜, ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÁÔ-
ÓÙÂ˜ Ô˘ ÚÔ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÛÂ ·˘Ùfi.

™Ù¿‰ÈÔ 1. Y¿Ú¯ÂÈ ÂÈÊ·ÓÂÈ·Îfi ¤ÏÎÔ˜ ÌÂ ¤ÚÈÍ ·˘ÙÔ‡
˘ÂÚÎÂÚ¿ÙˆÛË Ù‡Ô˘ Î¿ÏÔ˘.

™Ù¿‰ÈÔ 2. Y¿Ú¯ÂÈ ‚·ı‡ÙÂÚÔ ¤ÏÎÔ˜ ÌÂ ‰È·¤Ú·ÛË ÙÔ˘
˘Ô‰fiÚÈÔ˘ ÈÛÙÔ‡ Î·È ÙÔÈÎ‹ ÊÏÂÁÌÔÓ‹, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
ÚÔÛ‚ÏËıÂ› ÙÔ ÔÛÙfi. Y¿Ú¯Ô˘Ó ÙÔÈÎ¿ ÛËÌÂ›· ÊÏÂÁÌÔ-

∆ιαβητική νευροπάθεια   279

• Mειωµένη όραση

• Mεγάλη ηλικία

• Προηγηθέν έλκος

• Kατάχρηση οινοπνεύµατος

• Kάπνισµα

• Kλινική νευροπάθεια
συµµετρική διάχυτη
αυτόνοµου NΣ

• Περιφερική αγγειοπάθεια

• Nεφροπάθεια

• Παραµόρφωση του ποδός 

• Kακή κατανοµή πίεσης στο πέλµα, ταλάντευση στη
βάδιση

• Μειωµένη κινητικότητα αρθρώσεων

• Άρθρωση Charcot

πίνακας 8.26  Παράγοντες που προδιαθέτουν σε εµ-
φάνιση έλκους.

εικόνα 8.19  Άτονο έλκος σε σηµείο αυξηµένης πίεσης.

εικόνα 8.20  Άτονο έλκος στο µεγάλο δάχτυλο του ποδιού

πίνακας 8.4.6 Παράγοντες που προδιαθέτουν σε εμ-
φάνιση έλκους.

* Δ.Καραμήτσος
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το αυτόνομο νευρικό σύστημα, όπως ορθοστατική 
υπόταση, γαστροπάρεση και σεξουαλική ανικανότητα 
στους άνδρες. Περιφερική μακροαγγειοπάθεια τυπικά 
δεν παρατηρείται· απεναντίας υπάρχει αυξημένη κυ-
κλοφορία στο πόδι, που είναι θερμό και διαγράφονται 
οι φλέβες του. Λόγω απονεύρωσης του συμπαθητικού 
είναι ανοικτές οι αρτηριοφλεβικές αναστομώσεις.305 

O μηχανισμός με τον οποίο προκαλείται η βλάβη δεν 
έχει πλήρως διευκρινιστεί. Θεωρείται ότι συμβαίνει 
αρχικά κάποιος τραυματισμός ή και κάταγμα οστού 
ή οστών της ποδοκνημικής άρθρωσης, που όμως 
μένει απαρατήρητο από τον ασθενή λόγω έλλειψης 

της αίσθησης πόνου. Στην εύκολη εμφάνιση των κα-
ταγμάτων συμβάλλει μία προϋπάρχουσα διαβητική 
οστεοπενία, η οποία αποδίδεται σε διαταραχή της 
κυκλοφορίας (αυξημένη αλλά με αρτηριοφλεβικές 
επικοινωνίες), αλλά και στην ίδια τη νευροπάθεια του 
ANΣ.306 Tα μικρά κατάγματα, επαναλαμβανόμενα, οδη-
γούν σε αλλαγή της στατικής, μεγαλύτερη προδιάθεση 
σε κακώσεις και τελικά στην αποδιοργάνωση και κατα-
στροφή της άρθρωσης με κατάτμηση των οστών και 
ανώμαλες πωρώσεις. H ταχύτητα εξέλιξης της αρθρο-
πάθειας Charcot μπορεί να ποικίλλει, συνήθως είναι 
βραδεία, αλλά μερικές φορές μπορεί να εξελιχθεί γρή-

Ó‹˜ fiˆ˜ ÂÚ‡ıËÌ·, ıÂÚÌfiÙËÙ·, Ô›‰ËÌ· Î·È ‰È·‡ËÛË ÌÂ
‰˘ÛÔÛÌ›·. O fiÓÔ˜ ‰ÂÓ ÚÔ¤¯ÂÈ ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÈÛıËÙfi˜. ™Â
Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·fi ‚·ı‡ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·Ù‡Û-
ÛÔÓÙ·È ÎfiÎÎÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó·ÂÚfi‚È· ‚·ÎÙ‹ÚÈ·, Û˘Ó‹ıˆ˜
Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂ ÔÈÎÈÏ›· Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ.

™Ù¿‰ÈÔ 3. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È¿¯˘ÙË ÊÏÂÁ-
ÌÔÓ‹, Ô˘ ·ÔÎ·ÏÂ›Ù·È Î˘ÙÙ·Ú›ÙÈ‰·. MÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ó·-
Ù‡ÛÛÂÙ·È ·fiÛÙËÌ· Î·È ÔÛÙÂÔÌ˘ÂÏ›ÙÈ‰·. 

™Ù¿‰ÈÔ 4. Y¿Ú¯ÂÈ ÙÔÈÎ‹ Á¿ÁÁÚ·ÈÓ·. A·ÈÙÂ›Ù·È Ìfi-
ÓÔ ÙÔÈÎfi˜ ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌfi˜, ·Ó Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Â›Ó·È Î·-
Ï‹. AÁÁÂÈÔÏÔÁÈÎ‹ ÂÎÙ›ÌËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ ÂÓ‰Â¯fiÌÂÓÔ
‰È·‰ÂÚÌ·ÙÈÎ‹˜ ·ÁÁÂÈÔÏ·ÛÙÈÎ‹˜ ‹ ÂÁ¯Â›ÚËÛË˜ by pass, ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Û˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ ÈÛ¯·ÈÌ›·. AÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿-
ÁÎË ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌÔ‡, Ú¤ÂÈ Ó· Î·ıÔÚÈÛÙÂ› ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ
‡„Ô˜ ÙË˜ ·ÔÎÔ‹˜ ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ˘, ÒÛÙÂ Ó· Â›Ó·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈ-
ÛÌ¤ÓË Ë ÂÔ‡ÏˆÛË.

™Ù¿‰ÈÔ 5. Y¿Ú¯ÂÈ ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓË Á¿ÁÁÚ·ÈÓ· Î·È ı· ·-
·ÈÙËıÂ› ˘„ËÏfi˜ ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌfi˜.

°È· ÙËÓ ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË ÙˆÓ ÂÈÚÚÂÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÛÂ ·Ó¿-
Ù˘ÍË ÂÏÎÒÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ıÂ› ÂÈ‰ÈÎ¤˜ Û˘ÛÎÂ˘¤˜ ÛÙÈ˜ Ô-
Ô›Â˜ ·Ù¿ÂÈ Ô ·ÛıÂÓ‹˜ Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÂ ÔıfiÓË ˘ÔÏÔ-
ÁÈÛÙ‹ ÙÔ ·ÔÙ‡ˆÌ· ÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡ ÙÔ˘ ÌÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi
¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙ· ÛËÌÂ›· ·˘ÍËÌ¤ÓË˜ ›ÂÛË˜ ·fi Ù· ÛËÌÂ›·
Ì¤ÙÚÈ·˜ ‹ ÌÈÎÚ‹˜ ›ÂÛË˜. ŒÙÛÈ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ù· ÛËÌÂ›· Ô˘
¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËÌ¤ÓÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ¤ÏÎÔ˘˜ (ÂÈÎ. 8.21).

Aρθροπάθεια ή άρθρωση Charcot

H ·ÚıÚÔ¿ıÂÈ· Charcot Â›Ó·È Ì›· Û¯ÂÙÈÎ¿ Û¿ÓÈ· (·Ó·-
ÊÂÚfiÌÂÓË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÚ›Ô˘ 1-2 ÛÙÔ˘˜ 1000 ·ÛıÂÓÂ›˜),
·ÏÏ¿ Î·Ù·ÛÙÚÂÙÈÎ‹, ¿ıËÛË ÙË˜ Ô‰ÔÎÓËÌÈÎ‹˜ ¿ÚıÚˆ-
ÛË˜. ™Â ÚÔÛˆÈÎfi ·Ú¯Â›Ô 5680 ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ ¿Ú-
ıÚˆÛË Charcot ‰È·›ÛÙˆıËÎÂ ÛÂ 14 ·ÛıÂÓÂ›˜ (2,4ò).
¶ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ Ì·ÎÚ¿ ‰È¿ÚÎÂÈ· ™¢ Î·È Û˘Ó‰˘¿-
˙ÂÙ·È ÌÂ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ·fi ÙÔ ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÓÂ˘ÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·,
fiˆ˜ ÔÚıÔÛÙ·ÙÈÎ‹ ˘fiÙ·ÛË, Á·ÛÙÚÔ¿ÚÂÛË Î·È ÛÂÍÔ˘·-
ÏÈÎ‹ ·ÓÈÎ·ÓfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ¿Ó‰ÚÂ˜. ¶ÂÚÈÊÂÚÈÎ‹ Ì·ÎÚÔ·Á-

ÁÂÈÔ¿ıÂÈ· Ù˘ÈÎ¿ ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·ÈØ ·ÂÓ·ÓÙ›·˜ ˘¿Ú-
¯ÂÈ ·˘ÍËÌ¤ÓË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÛÙÔ fi‰È, Ô˘ Â›Ó·È ıÂÚÌfi Î·È
‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ÊÏ¤‚Â˜ ÙÔ˘. §fiÁˆ ·ÔÓÂ‡ÚˆÛË˜ ÙÔ˘
Û˘Ì·ıËÙÈÎÔ‡ Â›Ó·È ·ÓÔÈ¯Ù¤˜ ÔÈ ·ÚÙËÚÈÔÊÏÂ‚ÈÎ¤˜ ·Ó·-
ÛÙÔÌÒÛÂÈ˜.273

O ÌË¯·ÓÈÛÌfi˜ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚÔÎ·ÏÂ›Ù·È Ë ‚Ï¿‚Ë ‰ÂÓ
¤¯ÂÈ Ï‹Úˆ˜ ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓÈÛÙÂ›. £ÂˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·Ú-
¯ÈÎ¿ Î¿ÔÈÔ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ‹ Î·È Î¿Ù·ÁÌ· ÔÛÙÔ‡ ‹ Ô-
ÛÙÒÓ ÙË˜ Ô‰ÔÎÓËÌÈÎ‹˜ ¿ÚıÚˆÛË˜, Ô˘ fiÌˆ˜ Ì¤ÓÂÈ ··-
Ú·Ù‹ÚËÙÔ ·fi ÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹, ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂÈ„Ë˜ ÙË˜ ·›ÛıËÛË˜
fiÓÔ˘. ™ÙËÓ Â‡ÎÔÏË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ Û˘Ì‚¿Ï-
ÏÂÈ Ì›· ÚÔ¸¿Ú¯Ô˘Û· ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÔÛÙÂÔÂÓ›·, Ë ÔÔ›· ·-
Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÂ ‰È·Ù·Ú·¯‹ ÙË˜ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ (·˘ÍËÌ¤ÓË ·Ï-
Ï¿ ÌÂ ·ÚÙËÚÈÔÊÏÂ‚ÈÎ¤˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Â˜), ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ›‰È·
ÙË ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ AN™.274 T· ÌÈÎÚ¿ Î·Ù¿ÁÌ·Ù·, Â·Ó·-
Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ·, Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÂ ·ÏÏ·Á‹ ÙË˜ ÛÙ·ÙÈÎ‹˜, ÌÂÁ·Ï‡-
ÙÂÚË ÚÔ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· Î·ÎÒÛÂÈ˜ Î·È ÙÂÏÈÎ¿ ÛÙËÓ ·Ô‰ÈÔÚ-
Á¿ÓˆÛË Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ ¿ÚıÚˆÛË˜ ÌÂ Î·Ù¿ÙÌËÛË
ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ Î·È ·ÓÒÌ·ÏÂ˜ ˆÚÒÛÂÈ˜. H Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÍ¤ÏÈ-
ÍË˜ ÙË˜ ·ÚıÚÔ¿ıÂÈ·˜ Charcot ÌÔÚÂ› Ó· ÔÈÎ›ÏÏÂÈ, Û˘-
Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È ‚Ú·‰Â›·, ·ÏÏ¿ ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÍÂ-
ÏÈ¯ıÂ› ÁÚ‹ÁÔÚ·, ÛÂ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. °È’ ·˘Ùfi Ë ¤-
ÁÎ·ÈÚË ‰È¿ÁÓˆÛË Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ
ÚfiÏË„Ë ÙË˜ ·ÒÏÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ¿ÚıÚˆÛË˜. 

™ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÛÂÈÚ¿ 101 ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ÌÂ ¿ÚıÚˆÛË
Charcot Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ıËÎÂ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Medicine ÙÔ
1972275 ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ (62/101) ‹Ù·Ó ¿Óˆ ÙˆÓ
50 ÂÙÒÓ Î·È Â›¯·Ó ¿Óˆ ·fi 15 ¯ÚfiÓÈ· ‰È·‚‹ÙË (66/101).
¢È·Ù·Ú·¯¤˜ ·ÈÛıËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Â›¯·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ Î·È
ÌÂÈˆÌ¤ÓË ·ÏÏ·ÈÛıËÛ›· ÔÈ 40/101. ™ËÌÂ›· ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·˜
AN™ Â›¯·Ó ÔÏÏÔ› ·ÛıÂÓÂ›˜ Î·È ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚ· ·ÓÈ‰ÚˆÛ›· ÔÈ
76/101. T· ·ÎÙÈÓÔÏÔÁÈÎ¿ ÛËÌÂ›· ‹Ù·Ó: ·Û‚ÂÛÙÔÔ›ËÛË
·ÚÙËÚÈÒÓ ÛÂ 90/101, Ú‹ÍÂÈ˜ ·ÚıÚÈÎÒÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ ÛÂ
88/101, Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ó¤Ô˘ ÔÛÙÔ‡ ÂÚÈÔÛÙÈÎ¿ ÛÂ 62/101,
Î·Ù¿ÙÌËÛË ÔÛÙÒÓ ÛÂ 52/101, ·ÔÚÚfiÊËÛË ÔÛÙÔ‡ ÛÂ
30/101, Î·Ù¿ÁÌ·Ù· ÛÂ 28/101, ˘ÂÍ¿ÚıÚËÌ· ÛÂ 27/101.
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εικόνα 8.21  Aπεικόνιση µε ειδική συσκευή συνδεδεµένη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή της πίεσης που ασκείται σε διάφο-
ρα σηµεία του πέλµατος κατά τη βάδιση.

εικόνα 8.4.21 Aπεικόνιση με ειδική συσκευή συνδεδεμένη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή της πίεσης που ασκείται σε διάφο-
ρα σημεία του πέλματος κατά τη βάδιση.

ÛË. ¢ÈÎ‹ Ì·˜ ·ÛıÂÓ‹˜ ÂÚ·ÙÔ‡ÛÂ ÙÚÂÈ˜ ËÌ¤ÚÂ˜ ÌÂ Î·Ú-
Ê› 5 mm ÂÛˆÙÂÚÈÎ¿ ÛÙÔ ·Ô‡ÙÛÈ ÙË˜, Ô˘ ÙË˜ ÙÚ·˘Ì¿-
ÙÈ˙Â ÌÂ ·ÈÌÔÚÚ·Á›· ÙÔ fi‰È, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÂÓfi-
¯ÏËÛË.

H ÎÈÓËÙÈÎ‹ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÚÔÎ·ÏÂ› ·ÙÚÔÊ›· ÙˆÓ Ì˘ÒÓ
ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ˘ Ô‰fi˜ (È‰È·›ÙÂÚ· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÌÂÛfiÛÙÂˆÓ
Ì˘ÒÓ) Î·È Ô‰ËÁÂ› ÛÂ ‰È·Ù·Ú·¯‹ ÙË˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÌÂÙ·Í‡
ÙˆÓ Î·ÌÙ‹ÚˆÓ Î·È ÂÎÙÂÈÓfiÓÙˆÓ Ì˘ÒÓ. AÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ
·ÓˆÙ¤Úˆ Â›Ó·È Ë Î¿Ì„Ë ÙˆÓ ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ, Ë
ÚÔÂÍÔ¯‹ ÙˆÓ ÎÂÊ·ÏÒÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ù·ÚÛ›ˆÓ Î·È Ô Â˘ı˘·-
ÛÌfi˜ ÙË˜ Î·Ì¿Ú·˜ ÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡. TÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜
Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜,
Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· ÌÂ ÙÈ˜ ÎÂÊ·Ï¤˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ù·ÚÛ›ˆÓ
Î·È ÛÙÈ˜ Ù¤ÚÓÂ˜. ™Ù· ÛËÌÂ›· ·˘ÍËÌ¤ÓË˜ ›ÂÛË˜ ·Ó·Ù‡Û-

ÛÔÓÙ·È Î¿ÏÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÍÂÏÈ¯ıÔ‡Ó ÛÂ ¤ÏÎÔ˜
(ÂÈÎ. 8.17).8 O Î¿ÏÔ˜ ‰Ú· Û·Ó Í¤ÓÔ ÛÒÌ· Î·È ÚÔÎ·ÏÂ› Â-
ÛˆÙÂÚÈÎ‹ Î¿ÎˆÛË Î·È ˘ÔÎÂ›ÌÂÓË Û˘ÏÏÔÁ‹ ˘ÁÚÔ‡. §fiÁˆ
ÙË˜ ·ÒÏÂÈ·˜ ·›ÛıËÛË˜ ÙÔ˘ fiÓÔ˘, ÂÓÒ Û˘ÓÂ¯›˙ÂÙ·È Ë
›ÂÛË, ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ‰È¿‚ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜, Ú‹ÍË ÙË˜
Û˘Ó¤¯ÂÈ¿˜ ÙÔ˘ Î·È ÂÈÌfiÏ˘ÓÛË, Ô˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÛÂ ¿ÙÔÓÔ
¤ÏÎÔ˜. AÓ Û˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ ÈÛ¯·ÈÌ›·, ÙÔ ¿ÙÔÓÔ ¤ÏÎÔ˜ ÌÔÚÂ›
Ó· ÂÍÂÏÈ¯ıÂ› ÛÂ Á¿ÁÁÚ·ÈÓ·. 

H ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ AN™, ÏfiÁˆ ‚Ï¿‚Ë˜ ÙˆÓ Û˘Ì·ıË-
ÙÈÎÒÓ ÓÂ‡ÚˆÓ, Ô‰ËÁÂ› ÛÂ ‰È¿ÓÔÈÍË ÙˆÓ ·ÚÙËÚÈÔÊÏÂ‚ÈÎÒÓ
·Ó·ÛÙÔÌÒÛÂˆÓ ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ ·ÚÔ¯‹˜ ÔÍ˘-
ÁfiÓÔ˘ ÛÂ ÂÚÈÊÂÚÈÎfiÙÂÚ· ÛËÌÂ›·, ÂÂÈ‰‹ ·Ú·Î¿ÌÙÔ-
ÓÙ·È Ù· ÙÚÈ¯ÔÂÈ‰‹. TÔ ¿ÎÚÔ Â›Ó·È ıÂÚÌfi Î·È ÌÔÚÂ› ÔÏ-
Ï¤˜ ÊÔÚ¤˜, Ï·Óı·ÛÌ¤Ó·, Ó· ÂÎÏËÊıÂ› ˆ˜ ˘ÁÈ¤˜. H ÓÂ˘ÚÔ-
¿ıÂÈ· ÙÔ˘ AN™ Î·ıÈÛÙ¿ ÙÔ ‰¤ÚÌ· ÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡ ÍËÚfi ÌÂ
Ù¿ÛË ÚÔ˜ ˘ÂÚÎÂÚ¿ÙˆÛË, Ú·Á¿‰Â˜ Î·È ‰È·‚ÚÒÛÂÈ˜ (ÂÈÎ.
8.18 Î·È 8.19).

EÈÚfiÛıÂÙ· ÌÂ ÙË ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·, Ë ·ÚÙËÚÈÔ¿ıÂÈ· ÌÂ
ÙËÓ ÈÛ¯·ÈÌ›· ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÎ·ÏÂ›, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂ ÙËÓ ÂÈ-
‰Â›ÓˆÛË ÙË˜ ÚÔ¸¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‚Ï¿‚Ë˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·ÁÁÂ›-
ˆÓ, ÌÔÚÂ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ¤ÏÎÔ˘˜.271 ™¿ÓÈ·
ÂÍ¤ÏÈÍË ÙÔ˘ ÓÂ˘ÚÔ·ıËÙÈÎÔ‡ Ô‰ÈÔ‡ Â›Ó·È Ë ¿ÚıÚˆÛË
Charcot.

O ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÌÂ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ‰È·ÎÚ›-
ÓÂÙ·È ·fi Ì›· ·ıÔÏÔÁÈÎ‹ Ù·Ï¿ÓÙÂ˘ÛË Î·È ·ÓÈÛÔÎ·Ù·ÓÔ-
Ì‹ ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ ÛÙ· ¤ÏÌ·Ù· Ô˘ ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘Ú-
Á›· ÂÏÎÒÛÂˆÓ (ÂÈÎ. 8.20).272

OÈ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Ô˘ ÚÔ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÛÂ ¤ÏÎÔ˜ Ê·›ÓÔ-
ÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· 8.26.

™Ù¿‰È· ¤ÏÎÔ˘˜. ™ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË Î·È ıÂÚ·Â›· ÂÓfi˜ ¤Ï-
ÎÔ˘˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÛÙ¿‰È·:

™Ù¿‰ÈÔ 0. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÔÈ¯Ùfi ¤ÏÎÔ˜, ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÁÔ-
ÓÙÂ˜ Ô˘ ÚÔ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÛÂ ·˘Ùfi.

™Ù¿‰ÈÔ 1. Y¿Ú¯ÂÈ ÂÈÊ·ÓÂÈ·Îfi ¤ÏÎÔ˜ ÌÂ ¤ÚÈÍ ·˘ÙÔ‡
˘ÂÚÎÂÚ¿ÙˆÛË Ù‡Ô˘ Î¿ÏÔ˘.

™Ù¿‰ÈÔ 2. Y¿Ú¯ÂÈ ‚·ı‡ÙÂÚÔ ¤ÏÎÔ˜ ÌÂ ‰È·¤Ú·ÛË ÙÔ˘
˘Ô‰fiÚÈÔ˘ ÈÛÙÔ‡ Î·È ÙÔÈÎ‹ ÊÏÂÁÌÔÓ‹, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
ÚÔÛ‚ÏËıÂ› ÙÔ ÔÛÙfi. Y¿Ú¯Ô˘Ó ÙÔÈÎ¿ ÛËÌÂ›· ÊÏÂÁÌÔ-
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• Mειωµένη όραση

• Mεγάλη ηλικία

• Προηγηθέν έλκος

• Kατάχρηση οινοπνεύµατος

• Kάπνισµα

• Kλινική νευροπάθεια
συµµετρική διάχυτη
αυτόνοµου NΣ

• Περιφερική αγγειοπάθεια

• Nεφροπάθεια

• Παραµόρφωση του ποδός 

• Kακή κατανοµή πίεσης στο πέλµα, ταλάντευση στη
βάδιση

• Μειωµένη κινητικότητα αρθρώσεων

• Άρθρωση Charcot

πίνακας 8.26  Παράγοντες που προδιαθέτουν σε εµ-
φάνιση έλκους.

εικόνα 8.19  Άτονο έλκος σε σηµείο αυξηµένης πίεσης.

εικόνα 8.20  Άτονο έλκος στο µεγάλο δάχτυλο του ποδιού

ÛË. ¢ÈÎ‹ Ì·˜ ·ÛıÂÓ‹˜ ÂÚ·ÙÔ‡ÛÂ ÙÚÂÈ˜ ËÌ¤ÚÂ˜ ÌÂ Î·Ú-
Ê› 5 mm ÂÛˆÙÂÚÈÎ¿ ÛÙÔ ·Ô‡ÙÛÈ ÙË˜, Ô˘ ÙË˜ ÙÚ·˘Ì¿-
ÙÈ˙Â ÌÂ ·ÈÌÔÚÚ·Á›· ÙÔ fi‰È, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÂÓfi-
¯ÏËÛË.

H ÎÈÓËÙÈÎ‹ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÚÔÎ·ÏÂ› ·ÙÚÔÊ›· ÙˆÓ Ì˘ÒÓ
ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ˘ Ô‰fi˜ (È‰È·›ÙÂÚ· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÌÂÛfiÛÙÂˆÓ
Ì˘ÒÓ) Î·È Ô‰ËÁÂ› ÛÂ ‰È·Ù·Ú·¯‹ ÙË˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÌÂÙ·Í‡
ÙˆÓ Î·ÌÙ‹ÚˆÓ Î·È ÂÎÙÂÈÓfiÓÙˆÓ Ì˘ÒÓ. AÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ
·ÓˆÙ¤Úˆ Â›Ó·È Ë Î¿Ì„Ë ÙˆÓ ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ, Ë
ÚÔÂÍÔ¯‹ ÙˆÓ ÎÂÊ·ÏÒÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ù·ÚÛ›ˆÓ Î·È Ô Â˘ı˘·-
ÛÌfi˜ ÙË˜ Î·Ì¿Ú·˜ ÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡. TÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜
Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜,
Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· ÌÂ ÙÈ˜ ÎÂÊ·Ï¤˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ù·ÚÛ›ˆÓ
Î·È ÛÙÈ˜ Ù¤ÚÓÂ˜. ™Ù· ÛËÌÂ›· ·˘ÍËÌ¤ÓË˜ ›ÂÛË˜ ·Ó·Ù‡Û-

ÛÔÓÙ·È Î¿ÏÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÍÂÏÈ¯ıÔ‡Ó ÛÂ ¤ÏÎÔ˜
(ÂÈÎ. 8.17).8 O Î¿ÏÔ˜ ‰Ú· Û·Ó Í¤ÓÔ ÛÒÌ· Î·È ÚÔÎ·ÏÂ› Â-
ÛˆÙÂÚÈÎ‹ Î¿ÎˆÛË Î·È ˘ÔÎÂ›ÌÂÓË Û˘ÏÏÔÁ‹ ˘ÁÚÔ‡. §fiÁˆ
ÙË˜ ·ÒÏÂÈ·˜ ·›ÛıËÛË˜ ÙÔ˘ fiÓÔ˘, ÂÓÒ Û˘ÓÂ¯›˙ÂÙ·È Ë
›ÂÛË, ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ‰È¿‚ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜, Ú‹ÍË ÙË˜
Û˘Ó¤¯ÂÈ¿˜ ÙÔ˘ Î·È ÂÈÌfiÏ˘ÓÛË, Ô˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÛÂ ¿ÙÔÓÔ
¤ÏÎÔ˜. AÓ Û˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ ÈÛ¯·ÈÌ›·, ÙÔ ¿ÙÔÓÔ ¤ÏÎÔ˜ ÌÔÚÂ›
Ó· ÂÍÂÏÈ¯ıÂ› ÛÂ Á¿ÁÁÚ·ÈÓ·. 

H ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ AN™, ÏfiÁˆ ‚Ï¿‚Ë˜ ÙˆÓ Û˘Ì·ıË-
ÙÈÎÒÓ ÓÂ‡ÚˆÓ, Ô‰ËÁÂ› ÛÂ ‰È¿ÓÔÈÍË ÙˆÓ ·ÚÙËÚÈÔÊÏÂ‚ÈÎÒÓ
·Ó·ÛÙÔÌÒÛÂˆÓ ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ ·ÚÔ¯‹˜ ÔÍ˘-
ÁfiÓÔ˘ ÛÂ ÂÚÈÊÂÚÈÎfiÙÂÚ· ÛËÌÂ›·, ÂÂÈ‰‹ ·Ú·Î¿ÌÙÔ-
ÓÙ·È Ù· ÙÚÈ¯ÔÂÈ‰‹. TÔ ¿ÎÚÔ Â›Ó·È ıÂÚÌfi Î·È ÌÔÚÂ› ÔÏ-
Ï¤˜ ÊÔÚ¤˜, Ï·Óı·ÛÌ¤Ó·, Ó· ÂÎÏËÊıÂ› ˆ˜ ˘ÁÈ¤˜. H ÓÂ˘ÚÔ-
¿ıÂÈ· ÙÔ˘ AN™ Î·ıÈÛÙ¿ ÙÔ ‰¤ÚÌ· ÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡ ÍËÚfi ÌÂ
Ù¿ÛË ÚÔ˜ ˘ÂÚÎÂÚ¿ÙˆÛË, Ú·Á¿‰Â˜ Î·È ‰È·‚ÚÒÛÂÈ˜ (ÂÈÎ.
8.18 Î·È 8.19).

EÈÚfiÛıÂÙ· ÌÂ ÙË ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·, Ë ·ÚÙËÚÈÔ¿ıÂÈ· ÌÂ
ÙËÓ ÈÛ¯·ÈÌ›· ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÎ·ÏÂ›, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂ ÙËÓ ÂÈ-
‰Â›ÓˆÛË ÙË˜ ÚÔ¸¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‚Ï¿‚Ë˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·ÁÁÂ›-
ˆÓ, ÌÔÚÂ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ¤ÏÎÔ˘˜.271 ™¿ÓÈ·
ÂÍ¤ÏÈÍË ÙÔ˘ ÓÂ˘ÚÔ·ıËÙÈÎÔ‡ Ô‰ÈÔ‡ Â›Ó·È Ë ¿ÚıÚˆÛË
Charcot.

O ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÌÂ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ‰È·ÎÚ›-
ÓÂÙ·È ·fi Ì›· ·ıÔÏÔÁÈÎ‹ Ù·Ï¿ÓÙÂ˘ÛË Î·È ·ÓÈÛÔÎ·Ù·ÓÔ-
Ì‹ ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ ÛÙ· ¤ÏÌ·Ù· Ô˘ ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘Ú-
Á›· ÂÏÎÒÛÂˆÓ (ÂÈÎ. 8.20).272

OÈ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Ô˘ ÚÔ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÛÂ ¤ÏÎÔ˜ Ê·›ÓÔ-
ÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· 8.26.

™Ù¿‰È· ¤ÏÎÔ˘˜. ™ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË Î·È ıÂÚ·Â›· ÂÓfi˜ ¤Ï-
ÎÔ˘˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÛÙ¿‰È·:

™Ù¿‰ÈÔ 0. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÔÈ¯Ùfi ¤ÏÎÔ˜, ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÁÔ-
ÓÙÂ˜ Ô˘ ÚÔ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÛÂ ·˘Ùfi.

™Ù¿‰ÈÔ 1. Y¿Ú¯ÂÈ ÂÈÊ·ÓÂÈ·Îfi ¤ÏÎÔ˜ ÌÂ ¤ÚÈÍ ·˘ÙÔ‡
˘ÂÚÎÂÚ¿ÙˆÛË Ù‡Ô˘ Î¿ÏÔ˘.

™Ù¿‰ÈÔ 2. Y¿Ú¯ÂÈ ‚·ı‡ÙÂÚÔ ¤ÏÎÔ˜ ÌÂ ‰È·¤Ú·ÛË ÙÔ˘
˘Ô‰fiÚÈÔ˘ ÈÛÙÔ‡ Î·È ÙÔÈÎ‹ ÊÏÂÁÌÔÓ‹, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
ÚÔÛ‚ÏËıÂ› ÙÔ ÔÛÙfi. Y¿Ú¯Ô˘Ó ÙÔÈÎ¿ ÛËÌÂ›· ÊÏÂÁÌÔ-

∆ιαβητική νευροπάθεια   279

• Mειωµένη όραση

• Mεγάλη ηλικία

• Προηγηθέν έλκος

• Kατάχρηση οινοπνεύµατος

• Kάπνισµα

• Kλινική νευροπάθεια
συµµετρική διάχυτη
αυτόνοµου NΣ

• Περιφερική αγγειοπάθεια

• Nεφροπάθεια

• Παραµόρφωση του ποδός 

• Kακή κατανοµή πίεσης στο πέλµα, ταλάντευση στη
βάδιση

• Μειωµένη κινητικότητα αρθρώσεων

• Άρθρωση Charcot

πίνακας 8.26  Παράγοντες που προδιαθέτουν σε εµ-
φάνιση έλκους.

εικόνα 8.19  Άτονο έλκος σε σηµείο αυξηµένης πίεσης.

εικόνα 8.20  Άτονο έλκος στο µεγάλο δάχτυλο του ποδιού

εικόνα 8.4.19 Άτονο έλκος σε σημείο αυξημένης πίεσης. εικόνα 8.4.20 Άτονο έλκος στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού
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γορα, σε λιγότερο από έναν χρόνο. Γι’ αυτό η έγκαιρη 
διάγνωση και αντιμετώπιση συμβάλλει στην πρόληψη 
της απώλειας λειτουργικότητας της άρθρωσης. 

Στη μεγάλη σειρά 101 διαβητικών με άρθρωση 
Charcot που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Medicine 
το 1972, οι περισσότεροι ασθενείς (62/101) ήταν άνω 
των 50 ετών και είχαν πάνω από 15 χρόνια διαβήτη 
(66/101). Διαταραχές αισθητικότητας είχαν όλοι οι 
ασθενείς και μειωμένη παλλαισθησία οι 40/101. Ση-
μεία νευροπάθειας ANΣ είχαν πολλοί ασθενείς και ειδι-
κότερα ανιδρωσία οι 76/101. Tα ακτινολογικά σημεία 
ήταν: ασβεστοποίηση αρτηριών σε 90/101, ρήξεις 
αρθρικών επιφανειών σε 88/101, σχηματισμός νέου 
οστού περιοστικά σε 62/101, κατάτμηση οστών σε 
52/101, απορρόφηση οστού σε 30/101, κατάγματα σε 
28/101, υπεξάρθρημα σε 27/101.307

Tα προβλήματα που δημιουργεί η παραμόρφωση 
και το οίδημα του ποδιού από την άρθρωση Charcot 
είναι η δυσκολία στη βάδιση και η προδιάθεση σε 
υποτροπιάζουσα εμφάνιση νευροπαθητικών ελκών 
(εικόνες 8.4.22 και 8.4.23). Aπό τη φλεγμονή των ελκών 
μπορεί να προκληθεί και οστεομυελίτιδα, που περι-
πλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις η διάγνωση της άρ-
θρωσης Charcot τίθεται κλινικώς από την εικόνα του 
χαρακτηριστικά παραμορφωμένου ποδιού. To άκρο 
πόδι γίνεται ιδιαίτερα ογκώδες. Συχνά διαπιστώνεται 
κύρτωση του ποδιού στη μεσότητα της έσω πλευράς 
του και μερική ή πλήρης εξαφάνιση της ποδικής κα-
μάρας. Προσβάλλονται τα οστά του ταρσού, οι ταρ-
σομετατάρσιες διαρθρώσεις, η αστραγαλοκνημιαία 
διάρθρωση, αλλά και άλλες. Σε πολύ πρώιμες φάσεις 
η απλή ακτινογραφία δεν είναι διαγνωστική. Σε πιο 
έκδηλη φάση φαίνονται μικρά κατάγματα, διαβρώσεις 
και υποπεριοστική αντίδραση. Eπίσης παρατηρείται 
καταστροφή του αρθρικού χόνδρου και σκληρύνσεις 
των υποχόνδριων τμημάτων των οστών. Σε πολύ προ-
χωρημένο στάδιο η αποδιοργάνωση των οστών των 
αρθρώσεων του άκρου ποδιού είναι πλήρης (εικόνα 
8.4.24). Aπεικονιστικά υπερέχει η μαγνητική τομογρα-
φία. Tο σπινθηρογράφημα με ραδιενεργό τεχνήτιο 
(99 mTc) δείχνει σε τρεις φάσεις τη χαρακτηριστικά 
αυξημένη αιμάτωση σε πρώιμη καταγραφή. Mερικές 
φορές, όταν συνυπάρχει πυόρροια από άτονο έλκος, 
δεν είναι εύκολο να διαγνωσθεί αν υπάρχει οστεο-
μυελίτιδα, διότι το πόδι είναι πάντα θερμό λόγω της 
αυξημένης κυκλοφορίας. Tότε μπορεί να βοηθήσει 
διαγνωστικά ειδικό σπινθηρογράφημα με ραδιοσεση-
μασμένα λευκοκύτταρα.308 

H θεραπευτική αντιμετώπιση της άρθρωσης Charcot 
αναπτύσσεται στο τέλος του κεφαλαίου.

T· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› Ë ·Ú·ÌfiÚÊˆÛË Î·È
ÙÔ Ô›‰ËÌ· ÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡ ·fi ÙËÓ ¿ÚıÚˆÛË Charcot Â›Ó·È Ë
‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙË ‚¿‰ÈÛË Î·È Ë ÚÔ‰È¿ıÂÛË ÛÂ ˘ÔÙÚÔÈ¿-
˙Ô˘Û· ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÓÂ˘ÚÔ·ıËÙÈÎÒÓ ÂÏÎÒÓ (ÂÈÎ. 8.22, 8.23).
Afi ÙË ÊÏÂÁÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÂÏÎÒÓ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎÏËıÂ› Î·È Ô-
ÛÙÂÔÌ˘ÂÏ›ÙÈ‰·, Ô˘ ÂÚÈÏ¤ÎÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. 

™ÙÈ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ë ‰È¿ÁÓˆÛË ÙË˜ ¿Ú-
ıÚˆÛË˜ Charcot Ù›ıÂÙ·È ÎÏÈÓÈÎÒ˜ ·fi ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ¯·-
Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ·Ú·ÌÔÚÊˆÌ¤ÓÔ˘ Ô‰ÈÔ‡. To ¿ÎÚÔ fi‰È
Á›ÓÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÔÁÎÒ‰Â˜. ™˘¯Ó¿ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È Î‡ÚÙˆ-
ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡ ÛÙË ÌÂÛfiÙËÙ· ÙË˜ ¤Ûˆ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ Î·È ÌÂ-
ÚÈÎ‹ ‹ Ï‹ÚË˜ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÙË˜ Ô‰ÈÎ‹˜ Î·Ì¿Ú·˜. ¶ÚÔ-
Û‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ù· ÔÛÙ¿ ÙÔ˘ Ù·ÚÛÔ‡, ÔÈ Ù·ÚÛÔÌÂÙ·Ù¿ÚÛÈÂ˜
‰È·ÚıÚÒÛÂÈ˜, Ë ·ÛÙÚ·Á·ÏÔÎÓËÌÈ·›· ‰È¿ÚıÚˆÛË, ·ÏÏ¿ Î·È
¿ÏÏÂ˜. ™Â ÔÏ‡ ÚÒÈÌÂ˜ Ê¿ÛÂÈ˜ Ë ·Ï‹ ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›· ‰ÂÓ
Â›Ó·È ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎ‹. ™Â ÈÔ ¤Î‰ËÏË Ê¿ÛË Ê·›ÓÔÓÙ·È ÌÈÎÚ¿
Î·Ù¿ÁÌ·Ù·, ‰È·‚ÚÒÛÂÈ˜ Î·È ˘ÔÂÚÈÔÛÙÈÎ‹ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË.
E›ÛË˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·ÚıÚÈÎÔ‡ ¯fiÓ‰ÚÔ˘
Î·È ÛÎÏËÚ‡ÓÛÂÈ˜ ÙˆÓ ˘Ô¯ÔÓ‰Ú›ˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ.
™Â ÔÏ‡ ÚÔ¯ˆÚËÌ¤ÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ë ·Ô‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ Ô-
ÛÙÒÓ ÙˆÓ ·ÚıÚÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ˘ Ô‰ÈÔ‡ Â›Ó·È Ï‹ÚË˜
(ÂÈÎ. 8.24). AÂÈÎÔÓÈÛÙÈÎ¿ ˘ÂÚ¤¯ÂÈ Ë Ì·ÁÓËÙÈÎ‹ ÙÔÌÔÁÚ·-
Ê›·. TÔ ÛÈÓıËÚÔÁÚ¿ÊËÌ· ÌÂ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁfi ÙÂ¯Ó‹ÙÈÔ (99
mTc) ‰Â›¯ÓÂÈ ÛÂ ÙÚÂÈ˜ Ê¿ÛÂÈ˜ ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ·˘ÍËÌ¤-
ÓË ·ÈÌ¿ÙˆÛË ÛÂ ÚÒÈÌË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹. MÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜, fiÙ·Ó
Û˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ ˘fiÚÚÔÈ· ·fi ¿ÙÔÓÔ ¤ÏÎÔ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ
Ó· ‰È·ÁÓˆÛıÂ› ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÛÙÂÔÌ˘ÂÏ›ÙÈ‰·, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ fi‰È
Â›Ó·È ¿ÓÙ· ıÂÚÌfi, ÏfiÁˆ ÙË˜ ·˘ÍËÌ¤ÓË˜ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜.
TfiÙÂ ÌÔÚÂ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎ¿ ÂÈ‰ÈÎfi ÛÈÓıËÚÔ-
ÁÚ¿ÊËÌ· ÌÂ Ú·‰ÈÔÛÂÛËÌ·ÛÌ¤Ó· ÏÂ˘ÎÔÎ‡ÙÙ·Ú·.276
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εικόνα 8.22  Άρθρωση Charcot.
εικόνα 8.23  Άρθρωση Charcot που οδήγησε σε δηµιουρ-
γία µεγάλου έλκους σε σηµείο αυξηµένης πίεσης.

εικόνα 8.24  Aκτινολογική εικόνα άρθρωσης Charcot. Kα-
τάγµατα και αποδιοργάνωση της άρθρωσης.

T· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› Ë ·Ú·ÌfiÚÊˆÛË Î·È
ÙÔ Ô›‰ËÌ· ÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡ ·fi ÙËÓ ¿ÚıÚˆÛË Charcot Â›Ó·È Ë
‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙË ‚¿‰ÈÛË Î·È Ë ÚÔ‰È¿ıÂÛË ÛÂ ˘ÔÙÚÔÈ¿-
˙Ô˘Û· ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÓÂ˘ÚÔ·ıËÙÈÎÒÓ ÂÏÎÒÓ (ÂÈÎ. 8.22, 8.23).
Afi ÙË ÊÏÂÁÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÂÏÎÒÓ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎÏËıÂ› Î·È Ô-
ÛÙÂÔÌ˘ÂÏ›ÙÈ‰·, Ô˘ ÂÚÈÏ¤ÎÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. 

™ÙÈ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ë ‰È¿ÁÓˆÛË ÙË˜ ¿Ú-
ıÚˆÛË˜ Charcot Ù›ıÂÙ·È ÎÏÈÓÈÎÒ˜ ·fi ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ¯·-
Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ·Ú·ÌÔÚÊˆÌ¤ÓÔ˘ Ô‰ÈÔ‡. To ¿ÎÚÔ fi‰È
Á›ÓÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÔÁÎÒ‰Â˜. ™˘¯Ó¿ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È Î‡ÚÙˆ-
ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡ ÛÙË ÌÂÛfiÙËÙ· ÙË˜ ¤Ûˆ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ Î·È ÌÂ-
ÚÈÎ‹ ‹ Ï‹ÚË˜ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÙË˜ Ô‰ÈÎ‹˜ Î·Ì¿Ú·˜. ¶ÚÔ-
Û‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ù· ÔÛÙ¿ ÙÔ˘ Ù·ÚÛÔ‡, ÔÈ Ù·ÚÛÔÌÂÙ·Ù¿ÚÛÈÂ˜
‰È·ÚıÚÒÛÂÈ˜, Ë ·ÛÙÚ·Á·ÏÔÎÓËÌÈ·›· ‰È¿ÚıÚˆÛË, ·ÏÏ¿ Î·È
¿ÏÏÂ˜. ™Â ÔÏ‡ ÚÒÈÌÂ˜ Ê¿ÛÂÈ˜ Ë ·Ï‹ ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›· ‰ÂÓ
Â›Ó·È ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎ‹. ™Â ÈÔ ¤Î‰ËÏË Ê¿ÛË Ê·›ÓÔÓÙ·È ÌÈÎÚ¿
Î·Ù¿ÁÌ·Ù·, ‰È·‚ÚÒÛÂÈ˜ Î·È ˘ÔÂÚÈÔÛÙÈÎ‹ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË.
E›ÛË˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·ÚıÚÈÎÔ‡ ¯fiÓ‰ÚÔ˘
Î·È ÛÎÏËÚ‡ÓÛÂÈ˜ ÙˆÓ ˘Ô¯ÔÓ‰Ú›ˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ.
™Â ÔÏ‡ ÚÔ¯ˆÚËÌ¤ÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ë ·Ô‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ Ô-
ÛÙÒÓ ÙˆÓ ·ÚıÚÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ˘ Ô‰ÈÔ‡ Â›Ó·È Ï‹ÚË˜
(ÂÈÎ. 8.24). AÂÈÎÔÓÈÛÙÈÎ¿ ˘ÂÚ¤¯ÂÈ Ë Ì·ÁÓËÙÈÎ‹ ÙÔÌÔÁÚ·-
Ê›·. TÔ ÛÈÓıËÚÔÁÚ¿ÊËÌ· ÌÂ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁfi ÙÂ¯Ó‹ÙÈÔ (99
mTc) ‰Â›¯ÓÂÈ ÛÂ ÙÚÂÈ˜ Ê¿ÛÂÈ˜ ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ·˘ÍËÌ¤-
ÓË ·ÈÌ¿ÙˆÛË ÛÂ ÚÒÈÌË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹. MÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜, fiÙ·Ó
Û˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ ˘fiÚÚÔÈ· ·fi ¿ÙÔÓÔ ¤ÏÎÔ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ
Ó· ‰È·ÁÓˆÛıÂ› ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÛÙÂÔÌ˘ÂÏ›ÙÈ‰·, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ fi‰È
Â›Ó·È ¿ÓÙ· ıÂÚÌfi, ÏfiÁˆ ÙË˜ ·˘ÍËÌ¤ÓË˜ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜.
TfiÙÂ ÌÔÚÂ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎ¿ ÂÈ‰ÈÎfi ÛÈÓıËÚÔ-
ÁÚ¿ÊËÌ· ÌÂ Ú·‰ÈÔÛÂÛËÌ·ÛÌ¤Ó· ÏÂ˘ÎÔÎ‡ÙÙ·Ú·.276
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εικόνα 8.22  Άρθρωση Charcot.
εικόνα 8.23  Άρθρωση Charcot που οδήγησε σε δηµιουρ-
γία µεγάλου έλκους σε σηµείο αυξηµένης πίεσης.

εικόνα 8.24  Aκτινολογική εικόνα άρθρωσης Charcot. Kα-
τάγµατα και αποδιοργάνωση της άρθρωσης.

εικόνα 8.4.22 Άρθρωση Charcot.

εικόνα 8.4.23 Άρθρωση Charcot που οδήγησε σε δημιουρ-
γία μεγάλου έλκους σε σημείο αυξημένης πίεσης.

T· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› Ë ·Ú·ÌfiÚÊˆÛË Î·È
ÙÔ Ô›‰ËÌ· ÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡ ·fi ÙËÓ ¿ÚıÚˆÛË Charcot Â›Ó·È Ë
‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙË ‚¿‰ÈÛË Î·È Ë ÚÔ‰È¿ıÂÛË ÛÂ ˘ÔÙÚÔÈ¿-
˙Ô˘Û· ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÓÂ˘ÚÔ·ıËÙÈÎÒÓ ÂÏÎÒÓ (ÂÈÎ. 8.22, 8.23).
Afi ÙË ÊÏÂÁÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÂÏÎÒÓ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎÏËıÂ› Î·È Ô-
ÛÙÂÔÌ˘ÂÏ›ÙÈ‰·, Ô˘ ÂÚÈÏ¤ÎÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. 

™ÙÈ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ë ‰È¿ÁÓˆÛË ÙË˜ ¿Ú-
ıÚˆÛË˜ Charcot Ù›ıÂÙ·È ÎÏÈÓÈÎÒ˜ ·fi ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ¯·-
Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ·Ú·ÌÔÚÊˆÌ¤ÓÔ˘ Ô‰ÈÔ‡. To ¿ÎÚÔ fi‰È
Á›ÓÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÔÁÎÒ‰Â˜. ™˘¯Ó¿ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È Î‡ÚÙˆ-
ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡ ÛÙË ÌÂÛfiÙËÙ· ÙË˜ ¤Ûˆ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ Î·È ÌÂ-
ÚÈÎ‹ ‹ Ï‹ÚË˜ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÙË˜ Ô‰ÈÎ‹˜ Î·Ì¿Ú·˜. ¶ÚÔ-
Û‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ù· ÔÛÙ¿ ÙÔ˘ Ù·ÚÛÔ‡, ÔÈ Ù·ÚÛÔÌÂÙ·Ù¿ÚÛÈÂ˜
‰È·ÚıÚÒÛÂÈ˜, Ë ·ÛÙÚ·Á·ÏÔÎÓËÌÈ·›· ‰È¿ÚıÚˆÛË, ·ÏÏ¿ Î·È
¿ÏÏÂ˜. ™Â ÔÏ‡ ÚÒÈÌÂ˜ Ê¿ÛÂÈ˜ Ë ·Ï‹ ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›· ‰ÂÓ
Â›Ó·È ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎ‹. ™Â ÈÔ ¤Î‰ËÏË Ê¿ÛË Ê·›ÓÔÓÙ·È ÌÈÎÚ¿
Î·Ù¿ÁÌ·Ù·, ‰È·‚ÚÒÛÂÈ˜ Î·È ˘ÔÂÚÈÔÛÙÈÎ‹ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË.
E›ÛË˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·ÚıÚÈÎÔ‡ ¯fiÓ‰ÚÔ˘
Î·È ÛÎÏËÚ‡ÓÛÂÈ˜ ÙˆÓ ˘Ô¯ÔÓ‰Ú›ˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ.
™Â ÔÏ‡ ÚÔ¯ˆÚËÌ¤ÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ë ·Ô‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ Ô-
ÛÙÒÓ ÙˆÓ ·ÚıÚÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ˘ Ô‰ÈÔ‡ Â›Ó·È Ï‹ÚË˜
(ÂÈÎ. 8.24). AÂÈÎÔÓÈÛÙÈÎ¿ ˘ÂÚ¤¯ÂÈ Ë Ì·ÁÓËÙÈÎ‹ ÙÔÌÔÁÚ·-
Ê›·. TÔ ÛÈÓıËÚÔÁÚ¿ÊËÌ· ÌÂ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁfi ÙÂ¯Ó‹ÙÈÔ (99
mTc) ‰Â›¯ÓÂÈ ÛÂ ÙÚÂÈ˜ Ê¿ÛÂÈ˜ ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ·˘ÍËÌ¤-
ÓË ·ÈÌ¿ÙˆÛË ÛÂ ÚÒÈÌË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹. MÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜, fiÙ·Ó
Û˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ ˘fiÚÚÔÈ· ·fi ¿ÙÔÓÔ ¤ÏÎÔ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ
Ó· ‰È·ÁÓˆÛıÂ› ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÛÙÂÔÌ˘ÂÏ›ÙÈ‰·, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ fi‰È
Â›Ó·È ¿ÓÙ· ıÂÚÌfi, ÏfiÁˆ ÙË˜ ·˘ÍËÌ¤ÓË˜ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜.
TfiÙÂ ÌÔÚÂ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎ¿ ÂÈ‰ÈÎfi ÛÈÓıËÚÔ-
ÁÚ¿ÊËÌ· ÌÂ Ú·‰ÈÔÛÂÛËÌ·ÛÌ¤Ó· ÏÂ˘ÎÔÎ‡ÙÙ·Ú·.276
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εικόνα 8.22  Άρθρωση Charcot.
εικόνα 8.23  Άρθρωση Charcot που οδήγησε σε δηµιουρ-
γία µεγάλου έλκους σε σηµείο αυξηµένης πίεσης.

εικόνα 8.24  Aκτινολογική εικόνα άρθρωσης Charcot. Kα-
τάγµατα και αποδιοργάνωση της άρθρωσης.εικόνα 8.4.24 Aκτινολογική εικόνα άρθρωσης Charcot. Kα-

τάγματα και αποδιοργάνωση της άρθρωσης.
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το 0,5-1% του διαβητικού πληθυσμού.209 Σε ασθενείς 
με ΣΔ τύπου 1 και πρόσφατη έναρξη (3-50 ημέρες 
μετά την εμφάνιση του ΣΔ) βρέθηκε συχνότητα νευ-
ροπάθειας ANΣ 8%, με τις ειδικές δοκιμασίες του 
καρδιαγγειακού συστήματος (παθολογικές οι 3 από 
τις 6 δοκιμασίες).318 Συνεπώς η νευροπάθεια του ANΣ 
πρέπει να θεωρηθεί ότι σε ασυμπτωματική μορφή 
αρχίζει σχετικά νωρίς στη διάρκεια του ΣΔ, ενώ όμως 
έχει συσχέτιση με τη μακρά διάρκεια του διαβήτη και 
την κακή του ρύθμιση, όπως δείξαμε και σε δική μας 
μελέτη (σχήμα 8.4.5, πίνακας 8.4.7).319

Kλινικές εκδηλώσεις νευροπάθειας ANΣ

Kάθε όργανο ή σύστημα του ανθρώπινου σώματος, το 
οποίο δέχεται νεύρωση από το ANΣ, μπορεί να προ-
σβληθεί από τη διαβητική νευροπάθεια ANΣ.194 

H νευροπάθεια του ΑNΣ μπορεί να διακριθεί σε:
α) Yποκλινική νευροπάθεια, η οποία διαγιγνώσκεται 

μόνο με τις ειδικές δοκιμασίες.
β) Kλινική νευροπάθεια, στην οποία εμφανίζονται 

συμπτώματα ή σημεία. Tα συμπτώματα έχουν σχέση 
με το όργανο ή το σύστημα το οποίο προσβάλλεται. 

H διαβητική νευροπάθεια του ANΣ είναι πάθηση 
βαθμιαίας εξέλιξης και ύπουλης έναρξης. Συμπτώμα-
τα της πάθησης παρουσιάζονται συνήθως σε πολύ 

σχήμα 8.4.5 η επίδραση της διάρκειας του ΣΔ στην ανα-
πνευστική φλεβοκομβική αρρυθμία.

·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.

Nευροπάθεια µικρών ινών

H ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÌÈÎÚÒÓ ÈÓÒÓ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ÙÈ˜ ÌÈÎÚ¤˜
ÓÂ˘ÚÈÎ¤˜ ›ÓÂ˜ Î·È ÚÔÎ·ÏÂ› ·ÈÛıËÙÈÎ¤˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Î·È
Û˘ÌÙˆÌ·ÙÔÏÔÁ›· ·fi ÙÔ ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÓÂ˘ÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·.256

TÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÁÚ·ÊÂ› ÛÂ ¿ÙÔÌ· ËÏÈÎ›·˜ 20-30
¯ÚfiÓˆÓ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1, È‰›ˆ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜, Î·È ÌÔÚÂ› Ó·
Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ÌÂ ÈÚ›ÙÈ‰·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ¤¯ÂÈ Èı·ÓÔÏÔÁËıÂ›
Ë ‡·ÚÍË ·˘ÙÔ¿ÓÔÛÔ˘ ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡.148 Afi ÙÔ ·˘ÙfiÓÔÌÔ
ÓÂ˘ÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÌÔÚÂ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚıÔÛÙ·ÙÈÎ‹ ˘fi-
Ù·ÛË, ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÂÊ›‰ÚˆÛË˜, Á·ÛÙÚÔ¿ÚÂÛË, ‰È¿ÚÚÔÈ·,
·ÚıÚÔ¿ıÂÈ· Charcot Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÓÂ˘ÚÔ·ıËÙÈÎÒÓ ÂÏ-
ÎÒÓ ÛÙ· fi‰È·. OÈ ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ·˘ÙfiÓÔÌÔ˘ ÓÂ˘ÚÈÎÔ‡
Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÂ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Â›Ó·È ·ıÔÏÔÁÈÎ¤˜.
OÈ ·ÈÛıËÙÈÎ¤˜ ÔÛÔÙÈÎ¤˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜ ÙÔ˘ fiÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘
ıÂÚÌÔ‡ Â›Ó·È ·ıÔÏÔÁÈÎ¤˜, ÏfiÁˆ ÙË˜ ‚Ï¿‚Ë˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ
ÈÓÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜ ·ÏÏ·ÈÛıËÛ›·˜ Î·È ·›ÛıËÛË˜ ·-
Ê‹˜ ÌÂ ÌÈÎÚÔ˚Ó›‰È· ÌÔÚÂ› Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È
Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ¤˜, ÁÈ·Ù› ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ì·-
ÎÚÒÓ ÈÓÒÓ. ¢È¿ÊÔÚ· ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÁÚ·ÊÂ› ¤Ó·-
ÓÙÈ Ê˘ÙÈÎÒÓ Á·ÁÁÏ›ˆÓ Î·È ÓÂ‡ÚˆÓ, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ó·-
ÊÂÚıÂ›. H ÌÔÚÊ‹ ·˘Ù‹ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÂ
‚·ÚÈ¿ ÌÔÚÊ‹ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·˜. 

Nευροπάθεια αυτόνοµου νευρικού συστήµατος

H ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ AN™ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ÔÏÏ¤˜
‰˘Û¿ÚÂÛÙÂ˜ Î·È ‰‡ÛÎÔÏÂ˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·Ù·-

ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ‹ Ó· ÂÈÊ¤ÚÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔÓ ı¿-
Ó·ÙÔ. H Û˘¯ÓfiÙËÙ· ı·Ó¿ÙÔ˘ ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·
ÙÔ˘ AN™ Â›Ó·È ˘„ËÏ‹ (ÂÚ›Ô˘ 30% Ì¤Û· ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· 5-
10 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË),277-282 fi¯È fiÌˆ˜ ÙfiÛÔ ˘„ËÏ‹
(ÂÚ›Ô˘ 50%) fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÙËÎÂ ·Ï·ÈfiÙÂÚ·.277

Eπιδηµιολογία διαβητικής νευροπάθειας του αυτόνο-
µου
συστήµατος

H ·ÎÚÈ‚‹˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜ ÂÈÏÔÎ‹˜ ·˘Ù‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆ-
ÛÙ‹, ÂÂÈ‰‹ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› Î·Ù¿ Î·ÈÚÔ‡˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ-
Î¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È Ì¤ıÔ‰ÔÈ ‰È¿ÁÓˆÛË˜.211 ™Â ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ÏË-
ı˘ÛÌÔ‡˜ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂıÂ› fiÙÈ Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ¿ ÙË˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi
16-40%, ·Ó ˆ˜ Ì¤ıÔ‰ÔÈ ‰È¿ÁÓˆÛË˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ‰Ô-
ÎÈÌ·Û›Â˜ ÙÔ˘ AN™ ÙÔ˘ Î·Ú‰È·ÁÁÂÈ·ÎÔ‡.283-285 µ¤‚·È·, Ë Û˘-
¯ÓfiÙËÙ· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È, ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› Ì›· ÌfiÓÔ ‰ÔÎÈÌ·Û›·
·ÓÙ› ÙˆÓ ÔÏÏ·ÏÒÓ. H ÚÔ·Ó·ÊÂÚıÂ›Û· Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜
ÓfiÛÔ˘ ·ÊÔÚ¿ ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 fiÛÔ Î·È
ÛÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘ 2. ¢˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ÎfiÚË˜ ÙÔ˘ ÔÊı·ÏÌÔ‡ ¤-
¯ÂÈ ÂÚÈÁÚ·ÊÂ› ÛÙÔ 14% ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ Î·È ‰È·-
Ù·Ú·¯¤˜ ÂÊ›‰ÚˆÛË˜ ÛÙÔ 84%.283 øÛÙfiÛÔ, Ë ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÙÔ˘
AN™ ÌÂ ¤Î‰ËÏ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ıÂˆÚÂ›Ù·È ·ÚÎÂÙ¿ Û¿ÓÈ· ÂÎ-
‰‹ÏˆÛË. ¶Èı·ÓfiÓ Ó· ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ 0,5-1% ÙÔ˘ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡
ÏËı˘ÛÌÔ‡.174 ™Â ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 Î·È ÚfiÛÊ·ÙË ¤-
Ó·ÚÍË (3-50 ËÌ¤ÚÂ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ™¢) ‚Ú¤ıËÎÂ Û˘-
¯ÓfiÙËÙ· ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·˜ AN™ 8%, ÌÂ ÙÈ˜ ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜
ÙÔ˘ Î·Ú‰È·ÁÁÂÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (·ıÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÔÈ 3 ·fi ÙÈ˜
6 ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜).286 ™˘ÓÂÒ˜ Ë ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ AN™ Ú¤ÂÈ
Ó· ıÂˆÚËıÂ› fiÙÈ ÛÂ ·Û˘ÌÙˆÌ·ÙÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹ ·Ú¯›˙ÂÈ Û¯ÂÙÈÎ¿
ÓˆÚ›˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ™¢, ÂÓÒ fiÌˆ˜ ¤¯ÂÈ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÌÂ ÙË
Ì·ÎÚ¿ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Î·È ÙËÓ Î·Î‹ ÙÔ˘ Ú‡ıÌÈÛË, fi-
ˆ˜ ‰Â›Í·ÌÂ Î·È ÛÂ ‰ÈÎ‹ Ì·˜ ÌÂÏ¤ÙË (Û¯. 8.9, ›Ó. 8.27).287

Kλινικές εκδηλώσεις νευροπάθειας ANΣ

K¿ıÂ fiÚÁ·ÓÔ ‹ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ·ÓıÚˆ›ÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÙÔ Ô-
Ô›Ô ‰¤¯ÂÙ·È ÓÂ‡ÚˆÛË ·fi ÙÔ AN™ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÛ‚ÏË-
ıÂ› ·fi ÙË ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· AN™.162

H ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ∞N™ ÌÔÚÂ› Ó· ‰È·ÎÚÈıÂ› ÛÂ:
·) YÔÎÏÈÓÈÎ‹ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·, Ë ÔÔ›· ‰È·ÁÈÁÓÒÛÎÂÙ·È Ìfi-
ÓÔ ÌÂ ÙÈ˜ ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜.
‚) KÏÈÓÈÎ‹ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û˘-
ÌÙÒÌ·Ù· ‹ ÛËÌÂ›·. T· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ
fiÚÁ·ÓÔ ‹ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÙ·È. 

H ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ AN™ Â›Ó·È ¿ıËÛË
‚·ıÌÈ·›·˜ ÂÍ¤ÏÈÍË˜ Î·È ‡Ô˘ÏË˜ ¤Ó·ÚÍË˜. ™˘ÌÙÒÌ·Ù·
ÙË˜ ¿ıËÛË˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÂ ÔÏ‡ ÚÔ¯ˆ-
ÚËÌ¤Ó· ÛÙ¿‰È·.286 H ¤ÚÂ˘Ó· ÙË˜ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·˜ ÙÔ˘ AN™ Â-
ÓÙ·ÙÈÎÔÔÈ‹ıËÎÂ ÌÂ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÔÏÏÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ
‰ÔÎÈÌ·ÛÈÒÓ, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ ÛÙÔ ·-
Ú¿ÚÙËÌ· ‰È¿ÁÓˆÛË˜ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·˜ (‚Ï. ÛÂÏ. 270).

Eκδηλώσεις από το καρδιαγγειακό σύστηµα

¢È·Ù·Ú·¯¤˜ Î·Ú‰È·ÎÔ‡ Ú˘ıÌÔ‡ 

OÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ AN™ ÙÔ˘ Î·Ú-
‰È·ÁÁÂÈ·ÎÔ‡, ÛÂ ÚÔ¯ˆÚËÌ¤ÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¤Ó·
ÛÙ·ıÂÚfi, Ù·¯˘Î·Ú‰È·Îfi Ú˘ıÌfi286,288 ÌÂ Î·Ú‰È·Î‹ Û˘¯ÓfiÙË-
Ù· ËÚÂÌ›·˜ 90-100 ÛÊ‡ÍÂÈ˜/min Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
Êı¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ 130 ÛÊ‡ÍÂÈ˜/min.220,286,288

OÈ ·ÛıÂÓÂ›˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚÔÂÍ¿Ú¯ÂÈ Ë ‚Ï¿‚Ë ÙÔ˘
·Ú·Û˘Ì·ıËÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ˘„Ë-
ÏfiÙÂÚË Î·Ú‰È·Î‹ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ËÚÂÌ›·˜. AÛıÂÓÂ›˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ

282 Xρόνιες διαβητικές επιπλοκές

Nευροπάθεια ANΣ 2 4 16

Mόνο περιφερική 
νευροπάθεια 1 6 6

Xωρίς νευροπάθεια 10 7 1

πίνακας 8.27  Συσχέτιση ρύθµισης Σ∆ µε την εκδή-
λωση νευροπάθειας του ANΣ (p<0,001).

Pύθµιση του σακχαρώδη διαβή-
τη

σχήµα 8.9.  Η επίδραση της διάρκειας του Σ∆ στην ανα-
πνευστική φλεβοκοµβική αρρυθµία.
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Nευροπάθεια μικρών ινών

H νευροπάθεια μικρών ινών προσβάλλει τις μικρές 
νευρικές ίνες και προκαλεί αισθητικές διαταραχές 
και συμπτωματολογία από το αυτόνομο νευρικό 
σύστημα.288 Tο σύνδρομο έχει περιγραφεί σε άτομα 
ηλικίας 20-30 χρόνων με ΣΔ τύπου 1, ιδίως γυναίκες, 
και μπορεί να συνδυάζεται με ιρίτιδα, γι’ αυτό και έχει 
πιθανολογηθεί η ύπαρξη αυτοάνοσου μηχανισμού.155 
Aπό το αυτόνομο νευρικό σύστημα μπορεί να υπάρ-
χουν ορθοστατική υπόταση, διαταραχές εφίδρωσης, 
γαστροπάρεση, διάρροια, αρθροπάθεια Charcot 
και ανάπτυξη νευροπαθητικών ελκών στα πόδια. Oι 
δοκιμασίες του αυτόνομου νευρικού συστήματος σε 
αυτές τις περιπτώσεις είναι παθολογικές. Oι αισθητικές 
ποσοτικές δοκιμασίες του πόνου και του θερμού είναι 
παθολογικές, λόγω της βλάβης των μικρών ινών, ενώ 
οι δοκιμασίες παλλαισθησίας και αίσθησης αφής με 
μικροϊνίδια μπορεί να διατηρούνται ακόμη και φυσι-
ολογικές, γιατί διατηρείται η λειτουργία των μακρών 
ινών. Διάφορα αντισώματα έχουν περιγραφεί έναντι 
φυτικών γαγγλίων και νεύρων, όπως έχει ήδη αναφερ-
θεί. H μορφή αυτή μπορεί να εξελίσσεται γρήγορα σε 
βαριά μορφή νευροπάθειας. 

Nευροπάθεια αυτόνομου νευρικού συστήματος 

H νευροπάθεια του ANΣ μπορεί να προκαλέσει πολλές 
δυσάρεστες και δύσκολες στην αντιμετώπισή τους 
καταστάσεις στους ασθενείς ή να επιφέρει ακόμη και 
τον θάνατο. H συχνότητα θανάτου σε ασθενείς με 
νευροπάθεια του ANΣ είναι υψηλή (περίπου 30% μέσα 
στα επόμενα 5-10 χρόνια από τη διάγνωση),309-314 όχι 
όμως τόσο υψηλή (περίπου 50%) όπως περιγράφηκε 
παλαιότερα.309 

Eπιδημιολογία διαβητικής νευροπάθειας του αυτόνο-
μου συστήματος

H ακριβής συχνότητα της επιπλοκής αυτής δεν είναι 
γνωστή, επειδή έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς 
διαφορετικά κριτήρια και μέθοδοι διάγνωσης.246 Σε 
διαβητικούς πληθυσμούς έχει βρεθεί ότι η συχνότητά 
της κυμαίνεται από 16-40%, αν ως μέθοδοι διάγνωσης 
χρησιμοποιηθούν οι δοκιμασίες του ANΣ του καρδι-
αγγειακού.315-317 Βέβαια, η συχνότητα ανέρχεται, αν 
χρησιμοποιηθεί μία μόνο δοκιμασία θετική αντί των 
πολλαπλών. H προαναφερθείσα συχνότητα της νόσου 
αφορά τόσο στους ασθενείς με ΣΔ τύπου 1 όσο και 
στους τύπου 2. Δυσλειτουργία της κόρης του οφθαλ-
μού έχει περιγραφεί στο 14% των διαβητικών ασθε-
νών και διαταραχές εφίδρωσης στο 84%.315 Ωστόσο, η 
νευροπάθεια του ANΣ με έκδηλα συμπτώματα θεωρεί-
ται αρκετά σπάνια εκδήλωση. Πιθανόν να προσβάλλει 

·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.

Nευροπάθεια µικρών ινών

H ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÌÈÎÚÒÓ ÈÓÒÓ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ÙÈ˜ ÌÈÎÚ¤˜
ÓÂ˘ÚÈÎ¤˜ ›ÓÂ˜ Î·È ÚÔÎ·ÏÂ› ·ÈÛıËÙÈÎ¤˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Î·È
Û˘ÌÙˆÌ·ÙÔÏÔÁ›· ·fi ÙÔ ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÓÂ˘ÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·.256

TÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÁÚ·ÊÂ› ÛÂ ¿ÙÔÌ· ËÏÈÎ›·˜ 20-30
¯ÚfiÓˆÓ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1, È‰›ˆ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜, Î·È ÌÔÚÂ› Ó·
Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ÌÂ ÈÚ›ÙÈ‰·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ¤¯ÂÈ Èı·ÓÔÏÔÁËıÂ›
Ë ‡·ÚÍË ·˘ÙÔ¿ÓÔÛÔ˘ ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡.148 Afi ÙÔ ·˘ÙfiÓÔÌÔ
ÓÂ˘ÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÌÔÚÂ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚıÔÛÙ·ÙÈÎ‹ ˘fi-
Ù·ÛË, ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÂÊ›‰ÚˆÛË˜, Á·ÛÙÚÔ¿ÚÂÛË, ‰È¿ÚÚÔÈ·,
·ÚıÚÔ¿ıÂÈ· Charcot Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÓÂ˘ÚÔ·ıËÙÈÎÒÓ ÂÏ-
ÎÒÓ ÛÙ· fi‰È·. OÈ ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ·˘ÙfiÓÔÌÔ˘ ÓÂ˘ÚÈÎÔ‡
Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÂ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Â›Ó·È ·ıÔÏÔÁÈÎ¤˜.
OÈ ·ÈÛıËÙÈÎ¤˜ ÔÛÔÙÈÎ¤˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜ ÙÔ˘ fiÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘
ıÂÚÌÔ‡ Â›Ó·È ·ıÔÏÔÁÈÎ¤˜, ÏfiÁˆ ÙË˜ ‚Ï¿‚Ë˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ
ÈÓÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜ ·ÏÏ·ÈÛıËÛ›·˜ Î·È ·›ÛıËÛË˜ ·-
Ê‹˜ ÌÂ ÌÈÎÚÔ˚Ó›‰È· ÌÔÚÂ› Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È
Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ¤˜, ÁÈ·Ù› ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ì·-
ÎÚÒÓ ÈÓÒÓ. ¢È¿ÊÔÚ· ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÁÚ·ÊÂ› ¤Ó·-
ÓÙÈ Ê˘ÙÈÎÒÓ Á·ÁÁÏ›ˆÓ Î·È ÓÂ‡ÚˆÓ, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ó·-
ÊÂÚıÂ›. H ÌÔÚÊ‹ ·˘Ù‹ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÂ
‚·ÚÈ¿ ÌÔÚÊ‹ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·˜. 

Nευροπάθεια αυτόνοµου νευρικού συστήµατος

H ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ AN™ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ÔÏÏ¤˜
‰˘Û¿ÚÂÛÙÂ˜ Î·È ‰‡ÛÎÔÏÂ˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·Ù·-

ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ‹ Ó· ÂÈÊ¤ÚÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔÓ ı¿-
Ó·ÙÔ. H Û˘¯ÓfiÙËÙ· ı·Ó¿ÙÔ˘ ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·
ÙÔ˘ AN™ Â›Ó·È ˘„ËÏ‹ (ÂÚ›Ô˘ 30% Ì¤Û· ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· 5-
10 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË),277-282 fi¯È fiÌˆ˜ ÙfiÛÔ ˘„ËÏ‹
(ÂÚ›Ô˘ 50%) fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÙËÎÂ ·Ï·ÈfiÙÂÚ·.277

Eπιδηµιολογία διαβητικής νευροπάθειας του αυτόνο-
µου
συστήµατος

H ·ÎÚÈ‚‹˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜ ÂÈÏÔÎ‹˜ ·˘Ù‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆ-
ÛÙ‹, ÂÂÈ‰‹ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› Î·Ù¿ Î·ÈÚÔ‡˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ-
Î¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È Ì¤ıÔ‰ÔÈ ‰È¿ÁÓˆÛË˜.211 ™Â ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ÏË-
ı˘ÛÌÔ‡˜ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂıÂ› fiÙÈ Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ¿ ÙË˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi
16-40%, ·Ó ˆ˜ Ì¤ıÔ‰ÔÈ ‰È¿ÁÓˆÛË˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ‰Ô-
ÎÈÌ·Û›Â˜ ÙÔ˘ AN™ ÙÔ˘ Î·Ú‰È·ÁÁÂÈ·ÎÔ‡.283-285 µ¤‚·È·, Ë Û˘-
¯ÓfiÙËÙ· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È, ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› Ì›· ÌfiÓÔ ‰ÔÎÈÌ·Û›·
·ÓÙ› ÙˆÓ ÔÏÏ·ÏÒÓ. H ÚÔ·Ó·ÊÂÚıÂ›Û· Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜
ÓfiÛÔ˘ ·ÊÔÚ¿ ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 fiÛÔ Î·È
ÛÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘ 2. ¢˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ÎfiÚË˜ ÙÔ˘ ÔÊı·ÏÌÔ‡ ¤-
¯ÂÈ ÂÚÈÁÚ·ÊÂ› ÛÙÔ 14% ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ Î·È ‰È·-
Ù·Ú·¯¤˜ ÂÊ›‰ÚˆÛË˜ ÛÙÔ 84%.283 øÛÙfiÛÔ, Ë ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÙÔ˘
AN™ ÌÂ ¤Î‰ËÏ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ıÂˆÚÂ›Ù·È ·ÚÎÂÙ¿ Û¿ÓÈ· ÂÎ-
‰‹ÏˆÛË. ¶Èı·ÓfiÓ Ó· ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ 0,5-1% ÙÔ˘ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡
ÏËı˘ÛÌÔ‡.174 ™Â ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 Î·È ÚfiÛÊ·ÙË ¤-
Ó·ÚÍË (3-50 ËÌ¤ÚÂ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ™¢) ‚Ú¤ıËÎÂ Û˘-
¯ÓfiÙËÙ· ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·˜ AN™ 8%, ÌÂ ÙÈ˜ ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜
ÙÔ˘ Î·Ú‰È·ÁÁÂÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (·ıÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÔÈ 3 ·fi ÙÈ˜
6 ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜).286 ™˘ÓÂÒ˜ Ë ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ AN™ Ú¤ÂÈ
Ó· ıÂˆÚËıÂ› fiÙÈ ÛÂ ·Û˘ÌÙˆÌ·ÙÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹ ·Ú¯›˙ÂÈ Û¯ÂÙÈÎ¿
ÓˆÚ›˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ™¢, ÂÓÒ fiÌˆ˜ ¤¯ÂÈ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÌÂ ÙË
Ì·ÎÚ¿ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Î·È ÙËÓ Î·Î‹ ÙÔ˘ Ú‡ıÌÈÛË, fi-
ˆ˜ ‰Â›Í·ÌÂ Î·È ÛÂ ‰ÈÎ‹ Ì·˜ ÌÂÏ¤ÙË (Û¯. 8.9, ›Ó. 8.27).287

Kλινικές εκδηλώσεις νευροπάθειας ANΣ

K¿ıÂ fiÚÁ·ÓÔ ‹ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ·ÓıÚˆ›ÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÙÔ Ô-
Ô›Ô ‰¤¯ÂÙ·È ÓÂ‡ÚˆÛË ·fi ÙÔ AN™ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÛ‚ÏË-
ıÂ› ·fi ÙË ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· AN™.162

H ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ∞N™ ÌÔÚÂ› Ó· ‰È·ÎÚÈıÂ› ÛÂ:
·) YÔÎÏÈÓÈÎ‹ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·, Ë ÔÔ›· ‰È·ÁÈÁÓÒÛÎÂÙ·È Ìfi-
ÓÔ ÌÂ ÙÈ˜ ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜.
‚) KÏÈÓÈÎ‹ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û˘-
ÌÙÒÌ·Ù· ‹ ÛËÌÂ›·. T· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ
fiÚÁ·ÓÔ ‹ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÙ·È. 

H ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ AN™ Â›Ó·È ¿ıËÛË
‚·ıÌÈ·›·˜ ÂÍ¤ÏÈÍË˜ Î·È ‡Ô˘ÏË˜ ¤Ó·ÚÍË˜. ™˘ÌÙÒÌ·Ù·
ÙË˜ ¿ıËÛË˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÂ ÔÏ‡ ÚÔ¯ˆ-
ÚËÌ¤Ó· ÛÙ¿‰È·.286 H ¤ÚÂ˘Ó· ÙË˜ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·˜ ÙÔ˘ AN™ Â-
ÓÙ·ÙÈÎÔÔÈ‹ıËÎÂ ÌÂ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÔÏÏÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ
‰ÔÎÈÌ·ÛÈÒÓ, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ ÛÙÔ ·-
Ú¿ÚÙËÌ· ‰È¿ÁÓˆÛË˜ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·˜ (‚Ï. ÛÂÏ. 270).

Eκδηλώσεις από το καρδιαγγειακό σύστηµα

¢È·Ù·Ú·¯¤˜ Î·Ú‰È·ÎÔ‡ Ú˘ıÌÔ‡ 

OÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ AN™ ÙÔ˘ Î·Ú-
‰È·ÁÁÂÈ·ÎÔ‡, ÛÂ ÚÔ¯ˆÚËÌ¤ÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¤Ó·
ÛÙ·ıÂÚfi, Ù·¯˘Î·Ú‰È·Îfi Ú˘ıÌfi286,288 ÌÂ Î·Ú‰È·Î‹ Û˘¯ÓfiÙË-
Ù· ËÚÂÌ›·˜ 90-100 ÛÊ‡ÍÂÈ˜/min Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó·
Êı¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ 130 ÛÊ‡ÍÂÈ˜/min.220,286,288

OÈ ·ÛıÂÓÂ›˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚÔÂÍ¿Ú¯ÂÈ Ë ‚Ï¿‚Ë ÙÔ˘
·Ú·Û˘Ì·ıËÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ˘„Ë-
ÏfiÙÂÚË Î·Ú‰È·Î‹ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ËÚÂÌ›·˜. AÛıÂÓÂ›˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ

282 Xρόνιες διαβητικές επιπλοκές

Nευροπάθεια ANΣ 2 4 16

Mόνο περιφερική 
νευροπάθεια 1 6 6

Xωρίς νευροπάθεια 10 7 1

πίνακας 8.27  Συσχέτιση ρύθµισης Σ∆ µε την εκδή-
λωση νευροπάθειας του ANΣ (p<0,001).

Pύθµιση του σακχαρώδη διαβή-
τη

σχήµα 8.9.  Η επίδραση της διάρκειας του Σ∆ στην ανα-
πνευστική φλεβοκοµβική αρρυθµία.
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πίνακας 8.4.7 Συσχέτιση ρύθμισης ΣΔ με την εκδή-
λωση νευροπάθειας του ANΣ (p<0,001).

·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.

Nευροπάθεια µικρών ινών

H ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÌÈÎÚÒÓ ÈÓÒÓ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ÙÈ˜ ÌÈÎÚ¤˜
ÓÂ˘ÚÈÎ¤˜ ›ÓÂ˜ Î·È ÚÔÎ·ÏÂ› ·ÈÛıËÙÈÎ¤˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Î·È
Û˘ÌÙˆÌ·ÙÔÏÔÁ›· ·fi ÙÔ ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÓÂ˘ÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·.256

TÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÁÚ·ÊÂ› ÛÂ ¿ÙÔÌ· ËÏÈÎ›·˜ 20-30
¯ÚfiÓˆÓ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1, È‰›ˆ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜, Î·È ÌÔÚÂ› Ó·
Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ÌÂ ÈÚ›ÙÈ‰·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ¤¯ÂÈ Èı·ÓÔÏÔÁËıÂ›
Ë ‡·ÚÍË ·˘ÙÔ¿ÓÔÛÔ˘ ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡.148 Afi ÙÔ ·˘ÙfiÓÔÌÔ
ÓÂ˘ÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÌÔÚÂ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚıÔÛÙ·ÙÈÎ‹ ˘fi-
Ù·ÛË, ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÂÊ›‰ÚˆÛË˜, Á·ÛÙÚÔ¿ÚÂÛË, ‰È¿ÚÚÔÈ·,
·ÚıÚÔ¿ıÂÈ· Charcot Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË ÓÂ˘ÚÔ·ıËÙÈÎÒÓ ÂÏ-
ÎÒÓ ÛÙ· fi‰È·. OÈ ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ·˘ÙfiÓÔÌÔ˘ ÓÂ˘ÚÈÎÔ‡
Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÂ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Â›Ó·È ·ıÔÏÔÁÈÎ¤˜.
OÈ ·ÈÛıËÙÈÎ¤˜ ÔÛÔÙÈÎ¤˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜ ÙÔ˘ fiÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘
ıÂÚÌÔ‡ Â›Ó·È ·ıÔÏÔÁÈÎ¤˜, ÏfiÁˆ ÙË˜ ‚Ï¿‚Ë˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ
ÈÓÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜ ·ÏÏ·ÈÛıËÛ›·˜ Î·È ·›ÛıËÛË˜ ·-
Ê‹˜ ÌÂ ÌÈÎÚÔ˚Ó›‰È· ÌÔÚÂ› Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È
Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ¤˜, ÁÈ·Ù› ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ì·-
ÎÚÒÓ ÈÓÒÓ. ¢È¿ÊÔÚ· ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÁÚ·ÊÂ› ¤Ó·-
ÓÙÈ Ê˘ÙÈÎÒÓ Á·ÁÁÏ›ˆÓ Î·È ÓÂ‡ÚˆÓ, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ó·-
ÊÂÚıÂ›. H ÌÔÚÊ‹ ·˘Ù‹ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÂ
‚·ÚÈ¿ ÌÔÚÊ‹ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·˜. 

Nευροπάθεια αυτόνοµου νευρικού συστήµατος

H ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ AN™ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ÔÏÏ¤˜
‰˘Û¿ÚÂÛÙÂ˜ Î·È ‰‡ÛÎÔÏÂ˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·Ù·-

ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ‹ Ó· ÂÈÊ¤ÚÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔÓ ı¿-
Ó·ÙÔ. H Û˘¯ÓfiÙËÙ· ı·Ó¿ÙÔ˘ ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·
ÙÔ˘ AN™ Â›Ó·È ˘„ËÏ‹ (ÂÚ›Ô˘ 30% Ì¤Û· ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· 5-
10 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË),277-282 fi¯È fiÌˆ˜ ÙfiÛÔ ˘„ËÏ‹
(ÂÚ›Ô˘ 50%) fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÙËÎÂ ·Ï·ÈfiÙÂÚ·.277

Eπιδηµιολογία διαβητικής νευροπάθειας του αυτόνο-
µου
συστήµατος

H ·ÎÚÈ‚‹˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜ ÂÈÏÔÎ‹˜ ·˘Ù‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆ-
ÛÙ‹, ÂÂÈ‰‹ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› Î·Ù¿ Î·ÈÚÔ‡˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ-
Î¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È Ì¤ıÔ‰ÔÈ ‰È¿ÁÓˆÛË˜.211 ™Â ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ÏË-
ı˘ÛÌÔ‡˜ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂıÂ› fiÙÈ Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ¿ ÙË˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi
16-40%, ·Ó ˆ˜ Ì¤ıÔ‰ÔÈ ‰È¿ÁÓˆÛË˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ‰Ô-
ÎÈÌ·Û›Â˜ ÙÔ˘ AN™ ÙÔ˘ Î·Ú‰È·ÁÁÂÈ·ÎÔ‡.283-285 µ¤‚·È·, Ë Û˘-
¯ÓfiÙËÙ· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È, ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› Ì›· ÌfiÓÔ ‰ÔÎÈÌ·Û›·
·ÓÙ› ÙˆÓ ÔÏÏ·ÏÒÓ. H ÚÔ·Ó·ÊÂÚıÂ›Û· Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜
ÓfiÛÔ˘ ·ÊÔÚ¿ ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 fiÛÔ Î·È
ÛÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘ 2. ¢˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ÎfiÚË˜ ÙÔ˘ ÔÊı·ÏÌÔ‡ ¤-
¯ÂÈ ÂÚÈÁÚ·ÊÂ› ÛÙÔ 14% ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ Î·È ‰È·-
Ù·Ú·¯¤˜ ÂÊ›‰ÚˆÛË˜ ÛÙÔ 84%.283 øÛÙfiÛÔ, Ë ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÙÔ˘
AN™ ÌÂ ¤Î‰ËÏ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ıÂˆÚÂ›Ù·È ·ÚÎÂÙ¿ Û¿ÓÈ· ÂÎ-
‰‹ÏˆÛË. ¶Èı·ÓfiÓ Ó· ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ 0,5-1% ÙÔ˘ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡
ÏËı˘ÛÌÔ‡.174 ™Â ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 Î·È ÚfiÛÊ·ÙË ¤-
Ó·ÚÍË (3-50 ËÌ¤ÚÂ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ™¢) ‚Ú¤ıËÎÂ Û˘-
¯ÓfiÙËÙ· ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·˜ AN™ 8%, ÌÂ ÙÈ˜ ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜
ÙÔ˘ Î·Ú‰È·ÁÁÂÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (·ıÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÔÈ 3 ·fi ÙÈ˜
6 ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜).286 ™˘ÓÂÒ˜ Ë ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ AN™ Ú¤ÂÈ
Ó· ıÂˆÚËıÂ› fiÙÈ ÛÂ ·Û˘ÌÙˆÌ·ÙÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹ ·Ú¯›˙ÂÈ Û¯ÂÙÈÎ¿
ÓˆÚ›˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ™¢, ÂÓÒ fiÌˆ˜ ¤¯ÂÈ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÌÂ ÙË
Ì·ÎÚ¿ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Î·È ÙËÓ Î·Î‹ ÙÔ˘ Ú‡ıÌÈÛË, fi-
ˆ˜ ‰Â›Í·ÌÂ Î·È ÛÂ ‰ÈÎ‹ Ì·˜ ÌÂÏ¤ÙË (Û¯. 8.9, ›Ó. 8.27).287

Kλινικές εκδηλώσεις νευροπάθειας ANΣ
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ÓÔ ÌÂ ÙÈ˜ ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜.
‚) KÏÈÓÈÎ‹ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û˘-
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ÙË˜ ¿ıËÛË˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÂ ÔÏ‡ ÚÔ¯ˆ-
ÚËÌ¤Ó· ÛÙ¿‰È·.286 H ¤ÚÂ˘Ó· ÙË˜ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·˜ ÙÔ˘ AN™ Â-
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προχωρημένα στάδια.318 H έρευνα της νευροπάθειας 
του ANΣ εντατικοποιήθηκε με την εισαγωγή πολλών 
λειτουργικών δοκιμασιών, οι οποίες αναφέρονται ανα-
λυτικά στο παράρτημα διάγνωσης νευροπάθειας 

Eκδηλώσεις από το καρδιαγγειακό σύστημα

Διαταραχές καρδιακού ρυθμού 

Oι ασθενείς με διαβητική νευροπάθεια του ANΣ του 
καρδιαγγειακού (ΔΝΑΝΣΚ), σε προχωρημένο στάδιο, 
παρουσιάζουν έναν σταθερό, ταχυκαρδιακό ρυθμό318-

320 με καρδιακή συχνότητα ηρεμίας 90-100 σφύξεις/
min ο οποίος ενδέχεται να φτάνει μέχρι 130 σφύξεις/
min.255,318-320

Oι ασθενείς, στους οποίους προεξάρχει η βλάβη του 
παρασυμπαθητικού συστήματος, παρουσιάζουν την 
υψηλότερη καρδιακή συχνότητα ηρεμίας. Aσθενείς οι 
οποίοι εμφανίζουν συνδυασμένη βλάβη του παρασυ-
μπαθητικού και του συμπαθητικού νευρικού συστήμα-
τος, παρουσιάζουν χαμηλότερη καρδιακή συχνότητα, 
αλλά σαφώς υψηλότερη απ’ ό,τι τα φυσιολογικά άτο-
μα.320 

H καρδιακή συχνότητα κυμαίνεται εντός ορισμένων 
ορίων σε καταστάσεις ηρεμίας. Eίναι δυνατόν, όμως να 
μεταβάλλεται στην ήπια άσκηση, στο στρες, σε μετα-
βολές της θέσης του σώματος από την ύπτια στην όρ-
θια θέση και κατά τις αναπνευστικές κινήσεις.255 Eπίσης 
είναι γνωστό ότι υπάρχει ημερονύκτια διακύμανση 
του καρδιακού ρυθμού, καθώς επίσης και αυτόματες 
εναλλαγές του καρδιακού ρυθμού, είτε επιταχύνσεις 
είτε επιβραδύνσεις.255 H μείωση ή η εξαφάνιση αυτής 
της δυνατότητας μεταβολής της καρδιακής συχνότη-
τας, ως αποτέλεσμα της πλήρους απονεύρωσης της 
καρδιάς, έχει ως συνέπεια την εμφάνιση σταθερού 
ταχυκαρδιακού ρυθμού περί τις 100 σφύξεις/min. Tο 
ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και σε μεταμοσχεύσεις 
καρδιάς.321 

Σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου

H διαβητική νευροπάθεια του ANΣ έχει σχετιστεί με το 
σύνδρομο του αιφνίδιου θανάτου, λόγω της εμφάνι-
σης κακοήθων κοιλιακών αρρυθμιών. Ένας από τους 
μηχανισμούς που έχουν προταθεί για την εξήγηση των 
θανάτων είναι η μείωση της δυνατότητας μεταβολής 
του καρδιακού ρυθμού.322 H αύξηση της καρδιακής 
συχνότητας ηρεμίας αποτελεί πιθανώς έναν αυτοτελή 
δείκτη αυξημένης θνητότητας, ανεξαρτήτως προδι-
αθεσικών παραγόντων και παραγόντων κινδύνου.323 
Ένας άλλος μηχανισμός, που προκαλεί αιφνίδιο θάνα-
το σε διαβητικούς ασθενείς με καρδιακή νευροπάθεια 
ANΣ, ενοχοποιεί την παράταση του διαστήματος QT 
του HKΓ. Eίναι γνωστό ότι η ιδιοπαθής παράταση του 

QT διαστήματος συσχετίζεται με συγκοπτικά επεισό-
δια ή καρδιακές ανακοπές, που οφείλονται σε πολύ-
μορφη κοιλιακή ταχυκαρδία.324 Yπάρχουν δε αρκετές 
εργασίες, στις οποίες έχει βρεθεί αυξημένη συχνότητα 
εμφάνισης της παράτασης του QT σε ασθενείς με 
διαβητική καρδιαγγειακή νευροπάθεια του ANΣ.325-

329 H βαρύτητα της νευροπάθειας του ANΣ βρέθηκε 
να σχετίζεται με την παράταση του QT.330 Έχει γίνει η 
υπόθεση ότι η νευροπάθεια του ANΣ προδιαθέτει σε 
κοιλιακές αρρυθμίες, λόγω της παράτασης του QT. Έχει 
επίσης χρησιμοποιηθεί ο τύπος του Bazett για την εκτί-
μηση του QT διαστήματος σε διαβητικούς ασθενείς, 
το QTc=QT/RR.331-332 Όμως το QTc υπερεκτιμά το διά-
στημα QT, όταν ο ρυθμός είναι ταχύς, και υποεκτιμά το 
διάστημα QT, όταν ο ρυθμός είναι αργός.333 Πιθανόν 
η παράταση του QT διαστήματος να οφείλεται σε δι-
αταραχή μεταξύ δεξιάς και αριστερής συμπαθητικής 
καρδιακής νεύρωσης,266,328 η οποία οδηγεί σε ηλεκτρι-
κή αστάθεια και ανάπτυξη θανατηφόρων κοιλιακών 
αρρυθμιών. Όμως, σε πρόσφατη εργασία έχει βρεθεί 
ημερονύκτια περιοδικότητα του QT διαστήματος και 
σμίκρυνση αυτού σε διαβητικούς ασθενείς, αντί για 
παράταση.334 Eπίσης, στις περισσότερες εργασίες, που 
αναφέρονται στην παράταση του QT διαστήματος, 
ο αριθμός των ασθενών ήταν μικρός και τα κριτήρια 
επιλογής τους διαφορετικά.255 Γι’ αυτό, τα ευρήματα τα 
σχετικά με το QT διάστημα σε ασθενείς με καρδιαγ-
γειακή νευροπάθεια του ANΣ χρειάζονται περαιτέρω 
έρευνα και επιβεβαίωση. 

Ένας τρίτος μηχανισμός, ο οποίος έχει προταθεί για 
την εξήγηση του αιφνίδιου θανάτου σε διαβητικούς 
ασθενείς με καρδιαγγειακή νευροπάθεια ANΣ, είναι ότι 
υπάρχει διαταραχή στον κεντρικό έλεγχο της αναπνο-
ής,335 γιατί βρέθηκε αυξημένη συχνότητα επεισοδίων 
άπνοιας κατά τη διάρκεια του ύπνου σε διαβητικούς 
ασθενείς με καρδιαγγειακή νευροπάθεια του ANΣ.336 
Ωστόσο σε άλλες εργασίες βρέθηκε φυσιολογική ανα-
πνοή και οξυγόνωση κατά τον ύπνο.255,337 Παραμένει 
συνεπώς αναπάντητο το ερώτημα αν και κατά πόσο οι 
διαταραχές της αναπνοής σχετίζονται με νευροπάθεια 
του ANΣ.255 

Σε διαβητικούς ασθενείς με νευροπάθεια του ANΣ 
έχει παρατηρηθεί σημαντική ελάττωση του τόνου του 
παρασυμπαθητικού κατά τη νύχτα.338 Θεωρείται ότι 
η σχετική επικράτηση του τόνου του συμπαθητικού 
κατά τη νύχτα, ενδέχεται να συμβάλλει στην αύξηση 
της συχνότητας καρδιαγγειακών επεισοδίων κατά την 
ίδια χρονική περίοδο.272,339 

Oρθοστατική υπόταση

H ορθοστατική υπόταση είναι ένα από τα πλέον χαρα-
κτηριστικά συμπτώματα της διαβητικής νευροπάθειας 
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του ANΣ και ορίζεται, σύμφωνα με τα κριτήρια των 
Ewing και Clarke, ως η πτώση της συστολικής αρτηρι-
ακής πίεσης (AΠ) κατά 30 mmHg ή και περισσότερο 
κατά την έγερση από την ύπτια στην όρθια θέση.340 H 
“Δήλωση συμφωνίας του Σαν Αντόνιο” έχει προτείνει 
ως ορισμό της ορθοστατικής υπότασης “την πτώση 
της συστολικής AΠ κατά 20 mmHg ή και περισσότερο, 
η οποία συνοδεύεται από συμπτώματα”.194 H ορθοστα-
τική υπόταση μπορεί να εμφανίζεται με συμπτώματα 
όπως αδυναμία, ζάλη, διαταραχές όρασης, συγκοπτικά 
επεισόδια ή και επεισόδια απώλειας της συνείδησης, 
ιδιαιτέρως όταν η πτώση της συστολικής AΠ είναι 50 
mmHg ή και μεγαλύτερη. Στις περισσότερες περι-
πτώσεις είναι ασυμπτωματική και μόνο όταν η πτώση 
της AΠ είναι μεγάλη, συνοδεύεται από συμπτώματα. 
Θεωρείται ότι συμβαίνει σε προχωρημένα στάδια της 
νευροπάθειας. H πτώση της συστολικής AΠ μπορεί 
επίσης να μην είναι σταθερή, αλλά να εμφανίζει δια-
κυμάνσεις για λόγους οι οποίοι δεν είναι γνωστοί.255 
Tα συμπτώματα της ορθοστατικής υπότασης μπορεί 
να συγκαλυφθούν, όταν υπάρχει κατακράτηση υγρών, 
λόγω καρδιακών ή νεφρικών αιτίων. Eπιδείνωση της 
ορθοστατικής υπότασης μπορεί να παρατηρηθεί κατά 
την άσκηση ή μετά τη χορήγηση φαρμάκων, όπως δι-
ουρητικά, αντιυπερτασικά, αγγειοδιασταλτικά, φαινο-
θειαζίνες και τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά. Οι ασθενείς 
συχνά συγχέουν τα συμπτώματα της ορθοστατικής 
υπότασης με υπογλυκαιμικό επεισόδιο. O διαχωρι-
σμός των δύο καταστάσεων γίνεται από τον τρόπο 
με τον οποίο τα συμπτώματα υποχωρούν, π.χ. στην 
ορθοστατική υπόταση υποχωρούν με την κατάκλιση 
και όχι με τη λήψη τροφής. H ινσουλίνη επιδεινώνει 
την ορθοστατική υπόταση σε διαβητικούς ασθενείς 
με νευροπάθεια ANΣ, μέσω της αγγειοδιαστολής, την 
οποία προκαλεί.335,341 Σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 1 με 
νευροπάθεια ANΣ έχει περιγραφεί μείωση της νορα-
δρενεργικής απάντησης στη χορήγηση ινσουλίνης με 
σημαντική ελάττωση του όγκου πλάσματος, η οποία 
σαφώς δεν συνοδευόταν από ανάλογη αύξηση των 
περιφερικών αγγειακών αντιστάσεων.342 Eίναι γνωστό 
ότι σε φυσιολογικούς ανθρώπους η ινσουλίνη προκα-
λεί ταυτόχρονα αγγειοδιαστολή και διέγερση του συ-
μπαθητικού NΣ, με αποτέλεσμα η μία δράση να αντιρ-
ροπεί την άλλη. Σε διαβητικούς ασθενείς, όμως, λόγω 
της βλάβης του συμπαθητικού NΣ, η αγγειοδιασταλτι-
κή δράση της ινσουλίνης δεν μπορεί να αντιρροπηθεί, 
με αποτέλεσμα την επιδείνωση των συμπτωμάτων της 
ορθοστατικής υπότασης.209 

Πολλές ορμονικές διαταραχές έχουν επίσης περι-
γραφεί στους διαβητικούς ασθενείς με ορθοστατική 
υπόταση. Tα επίπεδα νοραδρεναλίνης στο πλάσμα 
έχουν βρεθεί ελαττωμένα σε διαβητικούς ασθενείς 

με νευροπάθεια ANΣ,343,344 αν και έχει περιγραφεί μία 
κατάσταση υπεραδρενεργικής ορθοστατικής υπό-
τασης σε ορισμένους ασθενείς.345 Eπίσης, τα επίπεδα 
ρενίνης, βαζοπρεσσίνης και βραδυκινίνης μπορεί να 
είναι ελαττωμένα σε διαβητικούς ασθενείς με καρδιαγ-
γειακή νευροπάθεια του ANΣ.255 Aκόμη, έχει βρεθεί σε 
μία εργασία αναιμία μετρίου βαθμού σε διαβητικούς 
ασθενείς με ορθοστατική υπόταση.346

Στεφανιαία νόσος, σιωπηλή ισχαιμία και έμφραγμα 
μυοκαρδίου

H θνητότητα από καρδιαγγειακή νόσο είναι αυξημέ-
νη στους διαβητικούς ασθενείς, λόγω της αυξημένης 
συχνότητας των εμφραγμάτων μυοκαρδίου και της 
πτωχότερης πρόγνωσής τους.347,348 Η ΔΝΑΝΣΚ σε δύο 
εργασίες έχει συσχετισθεί με τη συχνότερη εμφάνιση 
εμφράγματος μυοκαρδίου, στηθάγχης, καρδιακής ανε-
πάρκειας, ανάγκης για καρδιοαναπνευστική αναζωο-
γόνηση ύστερα από επεισόδιο κοιλιακής ταχυκαρδίας 
ή ινιδισμού και ανάγκης για επέμβαση επαναιμάτωσης 
των στεφανιαίων έναντι ασθενών χωρίς ΔΝΑΝΣΚ κατά 
την έναρξη της μελέτης.349,350

Επιπλέον, σε πρόσφατη εργασία η ΔΝΑΝΣΚ έχει 
συσχετισθεί με αυξημένη στένωση των καρωτίδων 
λόγω αθηρωμάτωσης ύστερα από 5-6 χρόνια παρακο-
λούθησης σε ασθενείς με πρόσφατη έναρξη ΣΔ τύπου 
2.351

Οι ελαστικές ιδιότητες της αορτής παρατηρήθηκε, 
επίσης, ότι ήταν μειωμένες σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 1 
έναντι ομάδας φυσιολογικών ατόμων.352 Ακόμη, όσο 
μεγαλύτερη ήταν η διάρκεια του ΣΔ τόσο περισσότε-
ρο μειωμένη υπήρξε και η ελαστικότητα της αορτής, 
όπως παρατηρήθηκε στην ίδια εργασία μας.

Επιπροσθέτως, οι μειωμένες ελαστικές ιδιότητες της 
αορτής συσχετίσθηκαν σε εργασία μας με τη διαστο-
λική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας σε ασθενείς 
με ΣΔ τύπου 1.353

Έχει παρατηρηθεί, επίσης, σε εργασία ότι η ΔΝΑΝΣΚ 
διαταράσσει την κυκλοφορία αίματος στα στεφανιαία 
αγγεία μειώνοντας την παροχή, ενώ σε παλαιότερη 
εργασία σε ασθενείς με βαριά ΔΝΑΝΣΚ παρατηρήθηκε 
αυξημένη συχνότητα καρδιοαναπνευστικής ανακο-
πής.354,355

Ακόμη, οι εφεδρείες της στεφανιαίας κυκλοφορίας 
έχει παρατηρηθεί ότι είναι μειωμένες σε ασθενείς με 
ΔΝΑΝΣΚ.356 Στην μελέτη DIAD (Detection of Ischemia 
in Asymptomatic Diabetics) στην οποία συμμετείχαν 
1.123 ασθενείς με ΣΔ τύπου 2, η ΔΝΑΝΣΚ αποτέλεσε 
έναν ισχυρό προγνωστικό δείκτη της εμφάνισης ισχαι-
μίας μυοκαρδίου.357

Μία άλλη διαταραχή, η οποία έχει παρατηρηθεί σε 
ασθενείς με ΔΝΑΝΣΚ, είναι η υπερτροφία του μυοκαρ-
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δίου.358 Και όπως είναι γνωστό, η υπερτροφία του μυο-
καρδίου αποτελεί έναν ανεξάρτητο παράγοντα κινδύ-
νου για την εμφάνιση στεφανιαίας νόσου, καρδιακής 
ανεπάρκειας και αιφνίδιου καρδιακού θανάτου.359

Η συχνότητα της σιωπηλής ισχαιμίας και του σιωπη-
λού οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου είναι αυξημένη 
σε διαβητικούς ασθενείς.255,347,360 Σε πρόσφατη μετανά-
λυση 12 εργασιών παρατηρήθηκε συχνότητα σιωπη-
λής ισχαιμίας 28% σε ασθενείς με ΔΝΑΝΣΚ έναντι 10% 
σε αθενείς χωρίς νευροπάθεια.361

Σε εργασίες με δοκιμασίες κόπωσης, 24ωρη κατα-
γραφή HKΓ με Holter monitor και σπινθηρογραφικές 
δοκιμασίες με θάλλιο βρέθηκε αυξημένη συχνότητα 
σιωπηλής ισχαιμίας σε διαβητικούς ασθενείς με καρ-
διαγγειακή νευροπάθεια του ANΣ, έναντι διαβητικών 
χωρίς νευροπάθεια και μη-διαβητικών ατόμων.362,363 
Ακόμη, τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ότι αυτή 
καθεαυτή η στεφανιαία νόσος μπορεί να προκαλέσει 
διαταραχές στη δραστηριότητα του παρασυμπαθητι-
κού, όπως φάνηκε με την 24ωρη παρακολούθηση της 
μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού.364,365 Tέλος, σε 
ασθενείς με ΣΔ τύπου 2, η δοκιμασία μεταβολής του 
καρδιακού ρυθμού κατά τη βαθιά αναπνοή υπήρξε 
συχνότερα παθολογική στους στεφανιαίους ασθενείς, 
σε σύγκριση με τους ασθενείς που δεν παρουσίαζαν 
στεφανιαία νόσο.366 Eίναι επομένως πιθανόν η σιωπη-
λή ισχαιμία, που οφείλεται σε δυσλειτουργία του ΑΝΣ, 
να προκαλείται είτε από τη στεφανιαία νόσο είτε από 
τη διαβητική νευροπάθεια ή και από τις δύο μαζί. 

Ως πιθανοί μηχανισμοί της μη-εμφάνισης πόνου 
αναφέρονται οι διαταραχές στο όριο αντίληψης του 
πόνου, η ισχαιμία που προκαλεί μεν ενόχληση αλλά 
κάτω από το όριο αντίληψης λόγω της νευροπάθειας 
του συμπαθητικού ΝΑ και, τέλος, οι διαταραχές στις 
κεντρομόλες νευρικές ίνες.367 Eπίσης, πιθανολογήθη-
κε ως ένας μηχανισμός για την εμφάνιση σιωπηλής 
ισχαιμίας, η ύπαρξη διαταραχής στο κεντρικό νευρικό 
σύστημα που αφορά στην αντίληψη του πόνου.255 

Mείωση αντοχής κατά την άσκηση

H διαβητική καρδιαγγειακή νευροπάθεια του ANΣ 
συμβάλλει στη μείωση της αντοχής κατά την άσκηση. 
Iδιαίτερα δε στον ΣΔ τύπου 2, στον οποίο η άσκηση 
θεωρείται ως ένα θεραπευτικό μέσο, οι δοκιμασίες 
διάγνωσης της νευροπάθειας του ANΣ είναι απαραί-
τητες, τόσο για την ανίχνευση ασθενών με μειωμένη 
αντοχή στην άσκηση όσο και για την πρόληψη τυχόν 
προβλημάτων, όταν οι ασθενείς εντάσσονται σε προ-
γράμματα άσκησης.368-371 

H νευροπάθεια του ANΣ μπορεί να συσχετίζεται και 
με διαταραχές της συστολικής κοιλιακής λειτουργί-
ας,370,371 αλλά ιδιαιτέρως της διαστολικής λειτουργίας 

της αριστερής κοιλίας σε πρωιμότερα στάδια του 
ΣΔ.372,373 Σε πρόσφατες δικές μας εργασίες παρατηρή-
θηκε συσχέτιση μεταξύ της διαστολικής δυσλειτουργί-
ας της αριστερής κοιλίας και της ΔΝΑΝΣΚ σε ασθενείς 
ελεύθερους από στεφανιαία νόσο και αρτηριακή 
υπέρταση. Στην μελέτη που αφορούσε στους ασθενείς 
με ΣΔ τύπου 1, παρατηρήθηκε ότι όσο μεγαλύτερη 
ήταν η σοβαρότητα της νευροπάθειας όπως αυτή εκ-
φραζόταν από τον αριθμό των παθολογικών καρδιαγ-
γειακών ανακλαστικών δοκιμασιών τόσο μεγαλύτερος 
ύπήρξε και ο βαθμός της διαστολικής δυσλειτουργίας 
[Συντελεστής συσχέτισης Spearman, rs= -0.419 μεταξύ 
του αριθμού των παθολογικών καρδιαγγειακών ανα-
κλαστικών δοκιμασιών ελέγχου της λειτουργίας του 
ΑΝΣ και του κλάσματος πλήρωσης κατά το πρώτο τρί-
το της διαστολής (first third filling fraction)].374,375

Να σημειωθεί ότι στις μελέτες αυτές οι δείκτες της 
διαστολικής δυσλειτουργίας είχαν διορθωθεί ως προς 
την καρδιακή συχνότητα, την αρτηριακή πίεση και την 
ηλικία. Ακόμη, σε πρόσφατη εργασία μας διαπιστώ-
θηκε διαστολική δυσλειτουργία και της δεξιάς κοιλίας 
της καρδιάς με διατήρηση της συστολικής λειτουργίας 
σε ασθενείς με ΔΝΑΝΣΚ.376 

Προεγχειρητική ετοιμασία

H περιεγχειρητική θνητότητα πιστεύεται ότι είναι κατά 
2-3 φορές μεγαλύτερη σε διαβητικούς ασθενείς.377 O 
καρδιακός ρυθμός και η αρτηριακή πίεση σε διαβη-
τικούς ασθενείς με καρδιαγγειακή νευροπάθεια του 
ANΣ, οι οποίοι υποβάλλονται σε γενική αναισθησία, 
μπορεί να παρουσιάζουν πτώση σε μεγαλύτερο βαθ-
μό κατά τη διάρκεια εγκατάστασης της αναισθησίας 
και αύξηση σε μικρότερο βαθμό, κατά την είσοδο και 
έξοδο του τραχειοσωλήνα, σε σύγκριση με μη-διαβη-
τικούς ασθενείς.378,379 Ωστόσο μερικοί από τους διαβη-
τικούς ασθενείς μπορεί να εμφανίζουν υπερτασικές 
αντιδράσεις, κατά τη διάρκεια εγκατάστασης της αναι-
σθησίας.380 Tέλος, έχει παρατηρηθεί σημαντική συσχέ-
τιση μεταξύ βαρύτητας διαβητικής νευροπάθειας ANΣ 
και μέγιστης πτώσης της αρτηριακής πίεσης, κατά τη 
διάρκεια της αναισθησίας. H πτώση της αρτηριακής 
πίεσης είναι μεγάλη και στην επισκληρίδια αναισθη-
σία, όταν υπάρχει νευροπάθεια ANΣ. Eπομένως, ο 
προεγχειρητικός έλεγχος για τη διάγνωση της καρδι-
αγγειακής νευροπάθειας ANΣ είναι επιβεβλημένος και 
μπορεί να διακρίνει τα άτομα που έχουν προδιάθεση 
για επιπλοκές της νάρκωσης.

Eκδηλώσεις από το γαστρεντερικό σύστημα

Πολλά και ποικίλα γαστρεντερικά προβλήματα έχουν 
συσχετισθεί με τον ΣΔ. Oλόκληρος ο γαστρεντερικός 
σωλήνας μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα από 
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διαταραχές της γαστρεντερικής κινητικότητας, που 
οφείλονται στη νευροπάθεια του ANΣ. Tα συμπτώματα 
πολλές φορές είναι ήπια ή ασήμαντα, αλλά σε κάποι-
ους ασθενείς μπορεί να είναι ιδιαίτερα ενοχλητικά και 
δύσκολα στην αντιμετώπισή τους, γι’ αυτό και θα περι-
γραφούν αναλυτικά παρακάτω. 

Eκδηλώσεις από τον οισοφάγο

H δυσλειτουργία του οισοφάγου οφείλεται, κυρίως, 
στη νευροπάθεια του παρασυμπαθητικού NΣ και εί-
ναι παρόμοια με τη δυσλειτουργία που παρατηρείται 
ύστερα από βαγοτομή. H κινητικότητά του ελέγχεται 
με (α) με κατάποση βαρίου, (β) ύστερα από χορήγηση 
ραδιενεργού γεύματος και ακτινοσκόπηση, (γ) με μα-
νομετρία. Έχουν περιγραφεί ελαττωμένη περισταλτι-
κότητα του οισοφάγου κατά την κατάποση, πολλαπλά 
σποραδικά και ακανόνιστα τριτογενή μη-προωθητικά 
κύματα, ελαττωμένος τόνος κατώτερου σφιγκτήρα και 
καθυστερημένη προώθηση των υγρών και στερεών 
τροφών στον στόμαχο. Aυτές οι διαταραχές συνήθως 
είναι ασυμπτωματικές στους διαβητικούς ασθενείς, 
αλλά σπανίως μπορεί να παρουσιάζονται συμπτώμα-
τα, όπως καύσος και δυσφαγία, στις στερεές κυρίως 
τροφές.381-383 

Γαστροπάρεση

Σε μελέτες με ραδιοϊσοτοπικές δοκιμασίες αναφέρε-
ται συχνότητα ελαττωμένης γαστρικής κινητικότητας 
20-60% σε διαβητικούς ασθενείς τύπου 1 και 2.383,384 
H αιτιοπαθογένεια της διαβητικής γαστροπάρεσης 
θεωρείται πολυπαραγοντική,255 αλλά ο ρόλος της νευ-
ροπάθειας του ANΣ είναι πρωταρχικός.385,386 Aρκετοί 
ασθενείς με γαστροπάρεση παρουσιάζουν και διατα-
ραχή στην έκκριση γαστρικού οξέος, ως απάντηση 
στην υπογλυκαιμία, λόγω βλάβης του πνευμονογα-
στρικού νεύρου, όπως γίνεται στη βαγοτομή.387 

Σημαντικός είναι, επίσης, ο ρόλος της υπεργλυκαιμί-
ας στην αιτιοπαθογένεια της διαβητικής γαστροπάρε-
σης. H υπεργλυκαιμία, ειδικά όταν η γλυκόζη αίματος 
είναι >250 mg%, μπορεί να προκαλέσει καθυστέρηση 
στην κένωση του στομάχου, καθώς επίσης και τις 
χαρακτηριστικές διαταραχές κινητικότητας του στο-
μάχου, τόσο στους ασθενείς με ΣΔ τύπου 1 όσο και ΣΔ 
τύπου 2, καθώς και σε φυσιολογικά άτομα.384 Παροδι-
κή γαστροπάρεση μπορεί να παρατηρηθεί στη διαβη-
τική κετοξέωση. 

H υπεργλυκαιμία καθυστερεί την κένωση του στομά-
χου, διότι προκαλεί ελάττωση του αριθμού των κυμά-
των του άντρου, τα οποία θεωρείται ότι επιταχύνουν 
την κένωση.388 Παράλληλα διεγείρει τα κύματα πίεσης 
του πυλωρού,388 τα οποία αντιτίθενται στην κένωση 
του στομάχου. Eπίσης, η υπεργλυκαιμία μειώνει προ-

οδευτικά μέχρι εξαφάνισης τα μεταναστευτικά κινη-
τικά συμπλέγματα φάσης III (MMC, Migrating Motor 
Complexes) ιδιαίτερα του άντρου.388 Tα συμπλέγματα 
αυτά θεωρείται ότι βοηθούν στην κένωση του στο-
μάχου από τα υπολείμματα τροφών στα ενδιάμεσα 
των γευμάτων χρονικά διαστήματα.389 Αντιθέτως, η 
υπογλυκαιμία θεωρείται ότι προκαλεί επιτάχυνση της 
κένωσης του στομάχου.384,390

Tα συμπτώματα της διαβητικής γαστροπάρεσης 
είναι ποικίλα και μη ειδικά. Πολλές φορές μπορεί ο 
ασθενής να είναι ασυμπτωματικός. Άλλες φορές οι 
ασθενείς εμφανίζουν πρώιμη πλήρωση του στομά-
χου και αίσθημα επιγαστρικής δυσφορίας κατά τη 
διάρκεια του γεύματος ή αμέσως μετά από αυτό. Σε 
σοβαρότερες περιπτώσεις παρατηρούνται ναυτία, 
έμετος, ανορεξία, επιγαστρικός πόνος. Tα ανωτέρω 
μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια βάρους και κακή 
θρέψη. Η διαβητική γαστροπάρεση είναι επίσης αιτία 
“ασταθή” ή δυσρύθμιστου διαβήτη, λόγω της καθυστέ-
ρησης της κένωσης του στομάχου. Mε αυτό τον τρόπο 
επέρχεται κακός συγχρονισμός μεταξύ απορρόφησης 
ινσουλίνης και γευμάτων, γι’αυτό και σε ορισμένες 
περιπτώσεις συνιστάται να γίνεται η ένεση ινσουλίνης 
μετά τα γεύματα. Σε σοβαρές περιπτώσεις διαβητικής 
γαστροπάρεσης μπορεί να απαιτηθεί και νοσηλεία στο 
νοσοκομείο. 

Oι διαγνωστικές δοκιμασίες στις οποίες μπορεί να 
υποβληθούν οι ασθενείς είναι οι εξής: ακτινογραφίες 
στομάχου μετά τη χορήγηση βαρίου, χορήγηση ραδιο-
σεσημασμένου γεύματος, μανομετρία, μυοηλεκτρικές 
δοκιμασίες. Προτιμότερη θεωρείται η ραδιοϊσοτοπική 
δοκιμασία μετά τη χορήγηση ραδιοσεσημασμένου 
λευκώματος αυγών, κατά την οποία παρατηρείται, σε 
αρχικά στάδια νευροπάθειας, καθυστέρηση της κένω-
σης των στερεών τροφών και, σε πλέον προχωρημένα 
στάδια, καθυστέρηση στην κένωση και των υγρών 
τροφών από τον στόμαχο.386 Ωστόσο, δεν υπάρχει 
καλή συσχέτιση μεταξύ συμπτωμάτων γαστροπά-
ρεσης και αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις 
λειτουργικές δοκιμασίες γαστρικής κινητικότητας, και 
αυτό μάλλον, επειδή η αιτιολογία της διαβητικής γα-
στροπάρεσης είναι πολυπαραγοντική.255 

Eκδηλώσεις από τη χοληδόχο κύστη

Δεν δημιουργούνται συνήθως συμπτώματα από τη 
χοληδόχο κύστη.386 Έχει παρατηρηθεί, όμως, διόγκω-
ση της χοληδόχου κύστης, όταν η εξέταση γίνεται με 
τον ασθενή σε κατάσταση νηστείας, και ελαττωμένη 
συσταλτικότητα της χοληδόχου κύστης ύστερα από 
λιπαρό γεύμα ή από χορήγηση χολοκυστοκινίνης.391 Tα 
ανωτέρω ευρήματα παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια 
χολοκυστογραφίας ή υπερηχογραφικού ελέγχου και 
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θεωρείται ότι οφείλονται σε νευροπάθεια του ANΣ.386 
Δεν αναφέρεται αυξημένος κίνδυνος σχηματισμού 
χολολίθων στους διαβητικούς ασθενείς.378 

Διαβητική διάρροια

H διάρροια είναι μία σχετικά ενοχλητική εκδήλωση 
στους διαβητικούς ασθενείς. H συχνότητά της ποικίλ-
λει στις διάφορες εργασίες.392 Σε καλά σχεδιασμένη 
εργασία που αφορούσε σε 861 διαβητικούς με διάφο-
ρους τύπους ΣΔ βρέθηκε διαβητική διάρροια σε 3,7% 
(5,24 σε ΣΔ τύπου 1 και 0,4% σε ΣΔ τύπου 2).393 Eίναι 
συνηθέστερη σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 1 που έχουν 
μεγάλη διάρκεια ΣΔ και πτωχό μεταβολικό έλεγχο. Oι 
ασθενείς αυτοί εμφανίζουν επίσης ευρήματα νευροπά-
θειας, τόσο σωματικής όσο και του ANΣ.

H αιτιοπαθογένεια της διαβητικής διάρροιας θεω-
ρείται πολυπαραγοντική. Σημαντικό ρόλο φαίνεται 
να παίζει η νευροπάθεια του ANΣ. H βαγοτομή και 
η συμπαθεκτομή μπορεί να προκαλέσουν την εμ-
φάνιση διάρροιας σε μη διαβητικούς ασθενείς.386 
Συγκεκριμένα, η συμπαθητική απονεύρωση μπορεί 
να προκαλέσει ταχεία διέλευση των εντερικών υγρών 
από τον ειλεό, γεγονός που οδηγεί σε διάρροια.394 Σε 
STZ διαβητικά ποντίκια βρέθηκε απώλεια των α-αδρε-
νεργικών υποδοχέων των εντεροκυττάρων, η οποία 
οδηγεί σε διαταραχή της επαναρρόφησης ύδατος 
και ηλεκτρολυτών στον ειλεό και το παχύ έντερο που 
προκαλεί διάρροια.395 Στις δοκιμασίες με χορήγηση 
ραδιοσεσημασμένου γεύματος σε διαβητικούς έχει 
παρατηρηθεί καθυστέρηση στη διάβαση των τροφών, 
διαμέσου του εντέρου, λόγω της υποκινητικότητάς 
του.396 Σε ορισμένες, ωστόσο, εργασίες έχει αναφερθεί 
αυξημένη κινητικότητα του εντέρου.397 Με τη μέθοδο 
της μανομετρίας έχει βρεθεί ελάττωση ή και απου-
σία των μεταναστευτικών κινητικών συμπλεγμάτων 
(MMC).397 Mε τη μέθοδο αναπνοής υδρογόνου έχει 
επιβεβαιωθεί η υπερανάπτυξη βακτηριδίων.397 H δι-
άρροια μπορεί επίσης να οφείλεται στον αποικισμό 
του υποκινητικού λεπτού εντέρου από βακτηρίδια 
του παχέος εντέρου.398 H άποψη αυτή ενισχύεται από 
το ότι σε διαβητικούς που εμφανίζουν διάρροιες τα 
υδροξυ-λιπαρά οξέα είναι αυξημένα στα αποβαλλό-
μενα κόπρανα. Παράλληλα διαπιστώνεται μειωμένη 
απορρόφηση των χολικών οξέων, τα οποία βρίσκονται 
αυξημένα στα κόπρανα στο τριπλάσιο του φυσιο-
λογικού.399 Mερικές φορές σε ασθενείς με διαβητική 
διάρροια μπορεί να διαπιστωθεί και δυσαπορρόφηση. 
Έλεγχος για άλλες αιτίες διάρροιας θα πρέπει πάντοτε 
να διεξάγεται, ιδίως αν ο τύπος των διαρροιών δεν μοι-
άζει με την κλασική μορφή διαβητικών διαρροιών.400 

Tέλος, δεν πρέπει να λησμονείται ότι οι διγουανίδες, 
σε ποσοστό 20%, προκαλούν διάρροιες. Άλλη πιθανή 
αιτία διάρροιας είναι και η ακαρβόζη σε συνδυασμό 
με δίαιτα πλούσια σε φυτικές ίνες.401 

H διαβητική διάρροια συνήθως είναι περιοδική, 
αλλά μπορεί να είναι και συνεχής. Kατά κανόνα εκδη-
λώνεται τη νύχτα και κρατάει μερικές ώρες ή ένα-δύο 
24ωρα για να επανέλθει έπειτα από λίγες ημέρες. 
Mεταξύ των κρίσεων διάρροιας, μπορεί να μεσολαβεί 
φάση με κανονικές κενώσεις ή δυσκοιλιότητα. H συ-
χνότητα των διαρροϊκών κενώσεων μπορεί να φτάσει 
τις 20-30 ημερησίως και το περιεχόμενό τους είναι συ-
νήθως υδαρές. Oι διαρροϊκές κενώσεις συνοδεύονται 
από λίγο τεινεσμό και κοιλιακή δυσφορία, αλλά όχι 
από πόνο. Αρκετές φορές συμβαίνουν μετά τα γεύμα-
τα. Tο βάρος του σώματος και η θρέψη του ασθενούς 
συνήθως διατηρούνται στα ίδια επίπεδα με τα προ του 
επεισοδίου της διάρροιας επίπεδα.386 Aν τυχόν συμβεί 
απώλεια βάρους, πρέπει να ερευνάται το ενδεχόμενο 
άλλης αιτίας διάρροιας.386 Oι δοκιμασίες του ΑΝΣΚ συ-
νήθως είναι παθολογικές σε αυτούς τους ασθενείς.386 H 
διάρροια σε κάποιους ασθενείς συνοδεύεται από υπο-
γλυκαιμία και δίδεται η εντύπωση ότι υπάρχει μεταξύ 
τους αιτιολογική σχέση.402 

Δυσκοιλιότητα

H δυσκοιλιότητα είναι η περισσότερο συχνή εκδή-
λωση από το γαστρεντερικό σύστημα. Eκτιμάται ότι 
η συχνότητά της φτάνει σε 88% των ασθενών που 
έχουν συμπτωματική νευροπάθεια.392 Έχει συσχετισθεί 
με άλλες εκδηλώσεις από το ANΣ και θεωρείται ότι 
οφείλεται στην καθυστερημένη διάβαση των τροφών 
διαμέσου του παχέος εντέρου, λόγω υποκινητικότητας 
του εντέρου.396 Eπίσης έχουν αναφερθεί ορθοπρωκτι-
κές διαταραχές με ακράτεια από δυσλειτουργία του 
σφιγκτήρα του πρωκτού.392

Διαταραχές εφίδρωσης-γευστική εφίδρωση

Oι διαταραχές εφίδρωσης αποτελούν τη συνηθέ-
στερη εκδήλωση της νευροπάθειας του ANΣ. Έχουν 
περιγραφεί σε 50% των διαβητικών ασθενών τύπου 1 
και συνήθως πρόκειται για ελαττωμένη εφίδρωση.403 
Διαταραχές εφίδρωσης παρατηρήθηκαν σε 83-94% 
των διαβητικών ασθενών με περιφερική πολυνευ-
ροπάθεια.404 Σε διαβητικούς ασθενείς με διαταραχές 
εφίδρωσης έχει παρατηρηθεί, ιστολογικώς, εκφύλιση 
των μεταγαγγλιακών αμύελων νευραξόνων, οι οποίοι 
νευρώνουν τους ιδρωτοποιούς αδένες.405 H προανα-
φερθείσα βλάβη οδηγεί στην πλέον συχνή διαταραχή, 
η οποία συνίσταται στην ελάττωση ή και εξαφάνιση 
της εφίδρωσης στα πόδια, με κατανομή τύπου καλ-
τσών.405 Tο δέρμα που δεν ιδρώνει είναι πιο ευπαθές 
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σε κακώσεις και σκίζεται εύκολα, με συνέπεια ελκώσεις 
και λοιμώξεις.

 H ελάττωση εφίδρωσης έχει θετική συσχέτιση με 
παθολογικές δοκιμασίες του ANΣ του καρδιαγγεια-
κού.386 Ωστόσο, μπορεί να εμφανιστεί αυξημένη εφί-
δρωση στα άνω μέρη του σώματος και στο πρόσωπο 
και να υπάρχει διαταραχή της θερμορρύθμισης του 
σώματος.404 

H γευστική εφίδρωση είναι χαρακτηριστικό σύμπτω-
μα της νευροπάθειας του ANΣ.406 Eμφανίζεται αμέ-
σως μόλις ο ασθενής αρχίσει να μασάει τυρί ή άλλες 
γευστικές τροφές και εντοπίζεται στο πρόσωπο και 
στο άνω μέρος του σώματος. H αιτιοπαθογένεια της 
γευστικής εφίδρωσης παραμένει άγνωστη, αν και έχει 
ενοχοποιηθεί εκφύλιση και ανώμαλη αναγέννηση των 
νεύρων.386 

Eκδηλώσεις από την ουροδόχο κύστη

H ουροδόχος κύστη νευρώνεται α) με παρασυμπαθη-
τικές φυγόκεντρες νευρικές ίνες, οι οποίες προάγουν 
τη σύσπαση της ουροδόχου κύστης κατά την ούρηση, 
β) με φυγόκεντρες συμπαθητικές νευρικές ίνες, οι 
οποίες ελέγχουν τον τόνο του έσω σφιγκτήρα και γ) με 
κεντρομόλες νευρικές ίνες του ANΣ, οι οποίες μεταδί-
δουν την αίσθηση πλήρωσης της ουροδόχου κύστης.

H συχνότητα δυσλειτουργίας της ουροδόχου κύστης 
στον διαβητικό πληθυσμό είναι 0,2-0,3%.407 Σε παθο-
λογοανατομικές μελέτες έχει παρατηρηθεί εκφύλιση 
των νευραξόνων των φυγόκεντρων παρασυμπαθη-
τικών ινών, οι οποίες νευρώνουν τον εξωστήρα μυ 
της ουροδόχου κύστης, και τμηματική απομυελίνωση 
των κεντρομόλων ινών του ANΣ.408 Έχουν περιγραφεί 
τρία στάδια δυσλειτουργίας της ουροδόχου κύστης. 
Kατά το πρώτο στάδιο, το οποίο είναι ασυμπτωματι-
κό, παρατηρείται προοδευτική μείωση της αίσθησης 
πλήρωσης της ουροδόχου κύστης, η οποία οφείλεται 
σε βλάβη των αισθητικών νευρικών ινών. Aυτό οδηγεί 
σε προοδευτική διάταση της κύστης, η οποία μπορεί 
να παρατηρηθεί και με υπερηχογραφικό έλεγχο. Xα-
ρακτηριστικά, υπάρχει ελάττωση του αριθμού των 
ουρήσεων, μείωση έως εξαφάνιση της νυκτουρίας και 
εμφάνιση ουρολοιμώξεων. Σε αυτό το στάδιο η κέ-
νωση της κύστης, σε τακτά προκαθορισμένα χρονικά 
διαστήματα, μπορεί να οδηγήσει στην αποφυγή της 
περαιτέρω διάτασης της κύστης.

Kατά το δεύτερο στάδιο, το οποίο είναι συμπτωμα-
τικό, παρατηρείται διαταραχή του εξωστήρα μυός, η 
οποία οφείλεται σε βλάβη των φυγόκεντρων παρα-
συμπαθητικών νευρικών ινών. Λόγω της βλάβης του 
εξωστήρα παρατηρείται ατελής κένωση της ουροδό-
χου κύστης, με προοδευτικά αυξανόμενο υπόλειμμα 
ούρων. Eμφανίζεται τότε δυσκολία κατά την ούρηση, 
μείωση της ακτίνας των ούρων, συχνή και διακοπτόμε-

νη ούρηση και απώλεια ούρων λόγω υπερπλήρωσης.
Kατά το τρίτο στάδιο παρατηρείται μεγάλη άτονη 

ουροδόχος κύστη, ανιούσες λοιμώξεις και εμφάνιση 
ουραιμίας. O καθετηριασμός της ουροδόχου κύστης 
κρίνεται απαραίτητος σε αυτό το στάδιο. 

Σεξουαλική ανικανότητα 

H αδυναμία στύσης του πέους στους διαβητικούς 
άνδρες με διατηρούμενη libido είναι μία επιπλοκή 
του διαβήτη που σε ηλικία άνω των 50 χρόνων έχει 
συχνότητα περίπου 50%.409 Σε εργασία που περιέλαβε 
ποσοστό 90% όλων των διαβητικών της Jena της Γερ-
μανίας (σύνολο 100.247 κάτοικοι) βρέθηκε διαταραχή 
της σεξουαλικής λειτουργίας σε άρρενες ασθενείς σε 
ποσοστό 32% και 46% αντιστοίχως για ΣΔ τύπου 1 και 
2. Στις γυναίκες τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 18% και 
42%. 410

Στις γυναίκες η μελέτη της σεξουαλικής λειτουργίας 
εμφανίζει ιδιαίτερες δυσκολίες και οι εργασίες που 
έχουν γίνει έχουν μεγάλο περιθώριο διακύμανσης των 
ευρημάτων και επηρεασμού τους από ψυχολογικούς 
παράγοντες, την ύπαρξη φλεγμονών του κόλπου, τη 
σχέση με τον σεξουαλικό σύντροφο κ.λ.π. Η συχνότε-
ρη διαταραχή σε γυναίκες είναι η ξηρότητα του κόλ-
που. 410

Oι ασθενείς με σεξουαλική δυσλειτουργία έχουν 
μεγαλύτερη ηλικία και μεγαλύτερη διάρκεια διαβήτη. 
Πρόσφατα ανασκοπήθηκαν δεκαπέντε δημοσιεύσεις 
στις οποίες είχαν μελετηθεί η σεξουαλική επιθυμία, η 
διέγερση, ο οργασμός και η δυσπαρεύνια. Tα ευρήμα-
τα διέφεραν αρκετά μεταξύ τους και, λόγω του μικρού 
αριθμού γυναικών σε κάθε μελέτη, είναι δύσκολο 
να γίνει αντικειμενική σύγκριση με ομάδες ελέγχου. 
Φαίνεται όμως αρκετά πιθανό, οι διαβητικές γυναίκες, 
σε σύγκριση με τις μη διαβητικές, να έχουν σε μεγαλύ-
τερο ποσοστό προβλήματα στη σεξουαλική τους λει-
τουργία σε όλες τις παραμέτρους που μελετήθηκαν.410 
Oι γυναίκες με νευροπάθεια είχαν σε μεγαλύτερο βαθ-
μό και συχνότητα τα εν λόγω προβλήματα.

H ανικανότητα στους άνδρες θεωρείται αποτέλεσμα 
βλάβης τόσο των σωματικών νεύρων όσο και των ινών 
του ANΣ του ιερού πλέγματος.411 Mπορεί να υπάρχει 
βλάβη των παρασυμπαθητικών και συμπαθητικών 
νευρικών ινών. Σε ασθενείς με νευροπάθεια του ANΣ 
του ιερού πλέγματος (βλάβη στα I2, I3, I4 ιερά νευρο-
τόμια) υπάρχει χαρακτηριστικά αδυναμία στύσης του 
πέους, αλλά και της κλειτορίδας στις γυναίκες. Aυτή η 
επίδραση μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα προβληματική 
στις γυναίκες, αλλά στους άνδρες προκαλεί σεξουα-
λική ανικανότητα. H εμφάνιση της αδυναμίας στύσης 
στους άνδρες γίνεται βαθμιαία, με μείωση της σκλη-
ρότητας του πέους σε κατάσταση στύσης και με αδυ-
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ναμία διατήρησης της στύσης. H εκσπερμάτιση εξακο-
λουθεί να είναι πραγματοποιήσιμη στις περισσότερες 
περιπτώσεις. Mε την πάροδο του χρόνου επέρχεται 
πλήρης αδυναμία στύσης. 

Σε μικρότερο αριθμό ασθενών μπορεί να υπάρχει 
διαταραχή της εκσπερμάτισης και το σπέρμα να εισέρ-
χεται στην ουροδόχο κύστη, αντί να εξέρχεται από την 
ουρήθρα. H διαταραχή αυτή καλείται παλίνδρομη εκ-
σπερμάτιση και οφείλεται σε κακή λειτουργία του εξω 
σφιγκτήρα της κύστης, ο οποίος νευρώνεται από το 
συμπαθητικό. Tα ούρα που περιέχουν το σπέρμα είναι 
χαρακτηριστικά θολά. Aν υπάρχει αμφιβολία, ζητείται 
να ερευνηθούν τα ούρα μικροσκοπικώς, για ύπαρξη 
σπερματοζωαρίων.

H αδυναμία στύσης στους άνδρες όταν δεν είναι 
πλήρης, δεν χρονολογείται από πολλούς μήνες και 
συνοδεύει περιόδους απορρύθμισης του διαβήτη, 
μπορεί να διορθωθεί με την επίτευξη καλής ρύθμισης 
του διαβήτη. Διαφορετικά το πρόβλημα είναι μόνιμο 
και απαιτείται θεραπεία.

Άλλες αιτίες σεξουαλικής ανικανότητας στους άν-
δρες πρέπει να αποκλειστούν, πριν να καταλήξει ο 
γιατρός στη διάγνωση της ανικανότητας λόγω νευ-
ροπάθειας. Στους υπερτασικούς διαβητικούς μπορεί 
να επηρεάζεται η ικανότητα στύσης από διάφορα 
αντιυπερτασικά φάρμακα όπως είναι π.χ. τα κεντρικώς 
δρώντα, οι β-αναστολείς του συμπαθητικού ή και τα 
διουρητικά. Tα οινοπνευματώδη καταναλισκόμενα σε 
καταχρηστικό βαθμό μπορεί να ευθύνονται επίσης για 
σεξουαλική ανικανότητα. Tέλος, η αδυναμία στύσης, 
λόγω αγγειοπάθειας, πρέπει να θεωρηθεί πιθανή, ιδίως 
όταν δεν υφίστανται ενδείξεις νευροπάθειας. Για τη 
διερεύνηση της αγγειακής αιτιολογίας ανικανότητας 
διενεργείται πληθυσμογραφική μελέτη, doppler αιμα-
τικής ροής και αγγειογραφία. H διατήρηση αυτόματης 
ικανότητας στύσης, στη διάρκεια του ύπνου, αποκλείει 
τα διάφορα οργανικά αίτια σεξουαλικής ανικανότητας 
και κατευθύνει τη διάγνωση σε ψυχολογικά αίτια. Aυτό 
ελέγχεται χονδροειδώς με την τεχνική των ενωμένων 
γραμματοσήμων, που τοποθετούνται στο πέος κυκλο-
τερώς και διασπώνται αν συμβεί στύση. Λεπτομερέ-
στερα ο ίδιος έλεγχος γίνεται με ειδική συσκευή που 
καταγράφει τις μεταβολές του μεγέθους του πέους 
κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Oι διαταραχές της σεξουαλικής λειτουργίας, λόγω 
νευροπάθειας, συνδυάζονται συχνά με τις διαταραχές 
της ουροδόχου κύστης, οι οποίες όμως δεν είναι πά-
ντοτε κλινικά έκδηλες. 

Στους διαβητικούς άνδρες είναι κάπως συχνότερη 
και η νόσος του Peyronie. Xαρακτηρίζεται από μετα-
βολή του σχήματος του πέους ιδίως σε κατάσταση 
στύσης το οποίο εμφανίζει παθολογική κάμψη. Aπο-

δίδεται σε μικροκακώσεις κατά τη συνουσία, που οδη-
γούν σε παθολογική ανάπτυξη συνδετικού ιστού με 
αυξημένη αναλογία κολλαγόνου τύπου I και IV.412 

Σε μελέτη της αιτιοπαθογένειας της σεξουαλικής 
ανικανότητας που έγινε στο Πανεπιστήμιο του Μά-
ντσεστερ, μεταξύ 110 ασθενών, βρέθηκαν τα εξής: σε 
27% των ασθενών κύρια αιτία της ανικανότητας ήταν 
η νευροπάθεια και συμπαρομαρτούσα αιτία σε 18%. 
Στους υπόλοιπους ασθενείς βρέθηκαν αγγειακά ή ψυ-
χολογικά αίτια ανικανότητας. Tα αγγειακά αίτια ήταν 
η μόνη αιτία σε 11% των ασθενών, η κύρια αιτία στο 
24% και συμπαρομαρτούσα αιτία σε 17%.413 

Σε άλλη μελέτη βρέθηκε ότι η αγγειοπάθεια ευθυνό-
ταν για 38% των περιπτώσεων ανικανότητας, η νευρο-
πάθεια ANΣ για το 23%, ενώ μικτή αιτιολογία βρέθηκε 
σε 35% των ασθενών.414 

H γονιμότητα των ανδρών και γυναικών με ΣΔ δεν 
παραβλάπτεται. Έχει περιγραφεί μόνο ότι σε μερικές 
περιπτώσεις υπάρχει μειωμένη σπερματογένεση και 
μειωμένη μεταφορά των σπερματοζωαρίων, λόγω μει-
ωμένου περισταλτισμού των επιδιδυμίδων. 

Aγγειοκινητικές διαταραχές

Σε βλάβη του συμπαθητικού NΣ επέρχεται διάνοιξη 
αρτηριοφλεβικών αναστομώσεων. Eπίσης παρατη-
ρείται διαταραχή στην περιφερική αγγειοσύσπαση 
κατά την ανόρθωση από την ύπτια στην όρθια θέση. H 
τελευταία συμβαίνει μέσω συμπαθητικού αντανακλα-
στικού τόξου.415 H μειωμένη αγγειοσύσπαση, μαζί με 
την αυξημένη διαβατότητα των τριχοειδών, μπορούν 
να οδηγήσουν σε οίδημα των κάτω άκρων και σε ορ-
θοστατική υπόταση. Aυτό το οίδημα αποκαλείται νευ-
ροπαθητικό οίδημα.416 

Mία άλλη διαταραχή, η οποία αποδίδεται στη συ-
μπαθητική απονεύρωση των αγγείων, είναι η επασβέ-
στωση του μέσου χιτώνα των περιφερικών αρτηρι-
ών.417 

Διαταραχές της κόρης του οφθαλμού

Oι διαταραχές της κόρης δεν προκαλούν συμπτώματα. 
Tο μέγεθος της κόρης των διαβητικών στο σκοτάδι 
είναι σαφώς μικρότερο, σε σύγκριση με φυσιολογι-
κούς μάρτυρες. Έχει υπολογιστεί ότι συμβαίνει μία 
ελάττωση του μεγέθους της κόρης περίπου 2% κάθε 
χρόνο στους διαβητικούς ασθενείς.418 H ίριδα δέχεται 
διπλή νεύρωση, τόσο από το παρασυμπαθητικό όσο 
και από το συμπαθητικό νευρικό σύστημα. Oι παρα-
συμπαθητικές νευρικές ίνες προκαλούν σύσπαση και 
οι συμπαθητικές νευρικές ίνες διαστολή της κόρης. H 
βλάβη, την οποία προκαλεί ο ΣΔ στο συμπαθητικό NΣ, 
πιθανόν να ευθύνεται για την ελάττωση του μεγέθους 
της κόρης.419 Eπιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι οι διαβη-
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τικοί ασθενείς έχουν μία αυξημένη μυδριατική απά-
ντηση στη χορήγηση συμπαθομιμητικών.

Tο αντανακλαστικό της κόρης στο φως είναι σημα-
ντικά παρατεταμένο στους διαβητικούς ασθενείς. Tο 
τελευταίο εκφράζεται με την παράταση του λανθά-
νοντα χρόνου σύσπασης της κόρης και οφείλεται σε 
βλάβη του παρασυμπαθητικού NΣ.419 

Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή στους διαβητικούς 
ασθενείς, όταν εισέρχονται σε περιοχές οι οποίες δεν 
φωτίζονται επαρκώς και κατά την νυχτερινή οδήγηση.

Aνεπίγνωστη υπογλυκαιμία και νευροπάθεια ANΣ

Aπό την κοινή συνδιάσκεψη του Σαν Αντόνιο το 1988 
το φαινόμενο της ανεπίγνωστης υπογλυκαιμίας στους 
διαβητικούς ασθενείς περιλήφθηκε ως μία από τις 
εκδηλώσεις της νευροπάθειας του ANΣ.289 Σε νεότερες 
εργασίες, μεταξύ των οποίων και σε δική μας, φαίνεται 
ότι η κλασική νευροπάθεια του ANΣ και το φαινόμενο 
της ανεπίγνωστης υπογλυκαιμίας δεν ταυτίζονται.420-423 
Όμως σε βαριά μορφή νευροπάθειας του ANΣ υπάρχει 
συνήθως μειωμένη αντίληψη υπογλυκαιμίας.

Eπιπλέον, όπως έχει αναφερθεί, μπορεί να παρατη-
ρείται στην υπογλυκαιμία ελάττωση των επιπέδων της 
γλυκαγόνης και των κατεχολαμινών στους διαβητικούς 
ασθενείς με νευροπάθεια ANΣ, αλλά, από την άλλη 
πλευρά, οι ασθενείς αυτοί εμφανίζουν υπερευαισθη-
σία στη δράση των κατεχολαμινών, ιδιαίτερα στη νο-
ραδρεναλίνη.421,424 

Nευροπάθεια ANΣ και νεφροπάθεια

Tην τελευταία δεκαετία θεωρείται ότι η νευροπάθεια 
του ANΣ του καρδιαγγειακού παίζει έναν παθογενετι-
κό ρόλο στην εμφάνιση διαβητικής νεφροπάθειας.255 
Έχει παρατηρηθεί καταρχήν μία σαφής συσχέτιση 
μεταξύ παρουσίας καρδιαγγειακής νευροπάθειας ANΣ 
και σοβαρότητας της νεφροπάθειας.425 Aκόμη έχει 
παρατηρηθεί ότι σε σύγκριση με διαβητικούς χωρίς 
νευροπάθεια οι διαβητικοί ασθενείς με καρδιαγγεια-
κή νευροπάθεια του ANΣ εμφανίζουν κατά τη νύχτα 
αυξημένη αποβολή ούρων, λευκωματίνης και Nα+, 
καθώς επίσης και μικρότερη πτώση της συστολικής 
AΠ (με τη μέθοδο της 24ωρης παρακολούθησης της 
AΠ).426,427 Έχει λογικά υποτεθεί ότι η αύξηση της νυκτε-
ρινής AΠ πιθανόν προκαλεί αυξημένη ενδοσπειραμα-
τική πίεση και με αυτό τον τρόπο προδιαθέτει στην 
εμφάνιση νεφροπάθειας.428 

Eπίσης έχει αναφερθεί ότι η καρδιαγγειακή νευρο-
πάθεια του ANΣ αποτελεί έναν ισχυρό παράγοντα 
κινδύνου, για την πρώιμη εμφάνιση παραγωγικής 
αμφιβληστροειδοπάθειας.429 O μηχανισμός, ο οποίος 
έχει προταθεί, είναι ότι η καρδιαγγειακή νευροπάθεια 
του ANΣ πιθανόν να προκαλεί διαταραχές στην κυ-

κλοφορία του αίματος στον αμφιβληστροειδή.429 Kατά 
παρόμοιο τρόπο θα μπορούσε η νευροπάθεια, όπως 
έχει προταθεί, να προκαλέσει και την εμφάνιση νεφρο-
πάθειας.255 

Διάγνωση νευροπάθειας ANΣ

Xρησιμοποιούνται οι δοκιμασίες που έχουν προταθεί 
από τους Ewing και Clarke430 για τη διάγνωση της δια-
βητικής νευροπάθειας του ANΣ της καρδιάς.

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια, όπως έχει προαναφερ-
θεί, έχουν αναπτυχθεί νεότερες δοκιμασίες ελέγχου 
του ANΣ. O Pfeifer431 έχει προτείνει τις εξής δοκιμασίες 
για τον πληρέστερο έλεγχο της λειτουργίας του ANΣ:

• Άνυσμα κυκλικών μεταβολών R-R διαστήματος 
(MCR)

• Δυναμική φασματική ανάλυση (power spectral 
analysis)

• Δοκιμασία Valsalva 
• Έλεγχο νεύρωσης μυοκαρδίου με σπινθηρογραφι-

κές δοκιμασίες
Eπίσης ο Ziegler246 έχει προτείνει τις ακόλουθες 

δοκιμασίες ελέγχου του ANΣ: (α) δοκιμασίες που 
έχουν προτείνει οι Ewing και Clarke, (β) ανυσματική 
ανάλυση, (γ) δυναμική φασματική ανάλυση. Ακόμη, 
η κοινή συνδιάσκεψη του Σαν Αντόνιο έχει προτείνει 
και άλλους τρόπους ανάλυσης της δοκιμασίας βαθιάς 
αναπνοής, όπως η ανυσματική ανάλυση και η σταθερή 
απόκλιση (S.D).289 

Mε την προσθήκη των νεότερων δοκιμασιών πρέπει 
να γίνει επαναπροσδιορισμός των κριτηρίων διάγνω-
σης και ελέγχου της λειτουργίας του ANΣ.246,431 

H παρακολούθηση της πορείας των δοκιμασιών για 
τον έλεγχο του ANΣ του κυκλοφορικού, σε διαβητι-
κούς ασθενείς με σαφή νευροπάθεια, έδειξε σύμφωνα 
με την μελέτη μας ότι οι δείκτες (δοκιμασίες προτεινό-
μενες από τον Ewing και η μεταβλητότητα του καρδι-
ακού ρυθμού) δείχνουν στατιστικά σημαντική χειρο-
τέρευση σε 18-24 μήνες, αν δεν υπάρχει θεραπευτική 
παρέμβαση, πέραν της προσπάθειας για ρύθμιση του 
διαβήτη (σχήμα 8.4.6).432

Iστοπαθολογοανατομικά ευρήματα  
νευροπάθειας ANΣ

Eλάχιστες εργασίες υπάρχουν σχετικά με τη μορφολο-
γία των νεύρων του ANΣ σε διαβητικούς ασθενείς σε 
σύγκριση με τις πολλές εργασίες που υπάρχουν για τη 
διαβητική περιφερική αισθητικοκινητική νευροπάθεια. 
Στις περισσότερες από αυτές τις εργασίες έχει παρα-
τηρηθεί απομυελίνωση των νεύρων και ελάττωση της 
πυκνότητας των νευρικών ινών. Oι αλλοιώσεις αυτές 
έχουν παρατηρηθεί στις προγαγγλιακές συμπαθητικές 
νευρικές ίνες,433 στο πνευμονογαστρικό νεύρο434,435 και 
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στο γλωσσοφαρυγγικό νεύρο.436 Σε μία εργασία επίσης 
έχει παρατηρηθεί διήθηση των γαγγλίων του ANΣ από 
λεμφοκύτταρα και μακροφάγα,433 γεγονός το οποίο 
δείχνει ενεργοποίηση ανοσολογικού μηχανισμού.

Διαφορική διάγνωση νευροπάθειας ANΣ

H διαβητική νευροπάθεια του ANΣ, όπως έχει προ-
αναφερθεί, συνήθως συνυπάρχει με την περιφερική 
συμμετρική διαβητική πολυνευροπάθεια. H διαφορική 
διάγνωση συνεπώς περιλαμβάνει τις ίδιες παθήσεις 
που έχουν αναφερθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο. 
Σε ασυνήθεις περιπτώσεις, όπου η νευροπάθεια ANΣ 
εμφανίζεται χωρίς σωματική προσβολή, η διαφορική 
διάγνωση θα πρέπει να γίνεται από τις ακόλουθες πα-
θήσεις: Shy-Drager σύνδρομο, Riley-Day σύνδρομο, 
ιδιοπαθή ορθοστατική υπόταση.

 Θεραπεία διαβητικής νευροπάθειας
Θεραπεία περιφερικής διάχυτης συμμετρικής πολυ-
νευροπάθειας

Tα τελευταία 20 χρόνια έχει γίνει αντικείμενο εντατικής 
έρευνας η θεραπεία της διαβητικής νευροπάθειας και 
υπάρχουν τώρα πολλά νεότερα δεδομένα. H θεραπεία 
διακρίνεται σε (α) αιτιολογική και (β) συμπτωματική. 

Aιτιολογική θεραπεία-Eπίδραση μεταβολικού ελέγχου 

Aπό την DCCT μελέτη, αλλά και από άλλες μελέτες, 
έχει πλέον αποδειχθεί ότι ο άριστος μεταβολικός έλεγ-
χος προλαμβάνει την εμφάνιση και βελτιώνει ή και 
αναστέλλει την εξέλιξη της περιφερικής διαβητικής 
πολυνευροπάθειας. Συγκεκριμένα στην DCCT μελέτη 
οι ασθενείς με ΣΔ τύπου 1 κατανεμήθηκαν σε δύο 
ομάδες. Στην ομάδα 1 οι ασθενείς δεν εμφάνιζαν πε-
ριφερική νευροπάθεια κατά την έναρξη της μελέτης 
(πρωτογενής πρόληψη). Mετά 5 χρόνια παρακολού-
θησης, 3% των ασθενών υπό εντατική ινσουλινοθε-

σχήμα 8.4.6 η φυσική εξέλιξη των δεικτών των κλασικών δοκιμασιών ελέγχου του αΝΣ στη διάρκεια παρακολούθησης
δύο ετών. Με αστερίσκο σημειώνεται η χρονική φάση που οι μεταβολές είναι στατιστικά σημαντικές.
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ραπεία και άριστο μεταβολικό έλεγχο παρουσίασαν 
περιφερική νευροπάθεια έναντι 10% των ασθενών 
που ακολουθούσαν συμβατική ινσουλινοθεραπεία 
και είχαν πτωχό μεταβολικό έλεγχο. Στην ομάδα 2 οι 
ασθενείς με ΣΔ τύπου 1 παρουσίαζαν περιφερική νευ-
ροπάθεια κατά την έναρξη της μελέτης (δευτερογενής 
πρόληψη). H συχνότητα εμφάνισης της νευροπάθειας 
στους ασθενείς υπό εντατική ινσουλινοθεραπεία και 
άριστο μεταβολικό έλεγχο ήταν κατά την αρχή της 
μελέτης 16% και μετά 5 χρόνια παρακολούθησης μει-
ώθηκε σε 7%. Aντιθέτως στους ασθενείς υπό συμβα-
τική ινσουλινοθεραπεία και πτωχό μεταβολικό έλεγχο 
υπήρξε αύξηση της συχνότητας εμφάνισης της περι-
φερικής νευροπάθειας από 12% σε 17%. Δεν βρέθηκε 
προστατευτικό όριο της γλυκαιμίας· όσο καλύτερη 
ήταν η ρύθμιση τόσο λιγότερο εμφανιζόταν ή εξελισ-
σόταν η νευροπάθεια.437

Σε άλλες εργασίες που αφορούν σε ασθενείς με 
ΣΔ τύπου 1, αλλά και σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 2, οι 
παρατηρήσεις είναι ανάλογες με αυτές της DCCT μελέ-
της.438-440 

Φαρμακευτική θεραπεία

Aναστολείς της αναγωγάσης της αλδόζης

Kλινικές εργασίες με τα φάρμακα αυτά έχουν δημοσι-
ευθεί την τελευταία εικοσαετία. H τολρεστάτη κυκλο-
φόρησε στην Eλλάδα στην ελεύθερη αγορά από τον 
Iούνιο 1992 μέχρι και τον Oκτώβριο του 1996.

Oι αναστολείς αναγωγάσης της αλδόζης έχουν την 
ιδιότητα να δεσμεύουν την αναγωγάση της αλδόζης 
και να αναστέλλουν με αυτό τον τρόπο τη μετατροπή 
της γλυκόζης σε σορβιτόλη διαμέσου της οδού των 
πολυολών. Ωστόσο, οι διάφοροι αναστολείς ανα-
γωγάσης της αλδόζης αναστέλλουν σε διαφορετικό 
ποσοστό το ένζυμο. Tο τελευταίο πιθανόν να εξηγεί 
γιατί ορισμένοι από αυτούς δεν παρουσίασαν καμία 
επίδραση στη διαβητική νευροπάθεια.204,205 

H χορήγηση τολρεστάτης σε ασθενείς με περιφερική 
διαβητική νευροπάθεια είχε θετική επίδραση. Συγκε-
κριμένα, παρατηρήθηκε μείωση της συσσώρευσης 
σορβιτόλης στα νεύρα κατά 60%, αύξηση της ταχύτη-
τας αγωγής των νεύρων, ελάττωση απομυελίνωσης και 
αύξηση αναγέννησης των νεύρων.441-445 Oι επιδράσεις 
αυτές ήταν βραδυφλεγείς και δεν συνοδεύονταν από 
αξιόλογη βελτίωση των υποκειμενικών συμπτωμάτων, 
τα οποία αρχικώς συχνά επιδεινώνονταν. Mακροπρό-
θεσμα εμφανιζόταν βελτίωση, που μπορεί όμως να 
ήταν αποτέλεσμα του καλύτερου μεταβολικού ελέγ-
χου. Eπιπλέον πρόβλημα δημιουργεί και η μέχρι τώρα 
επιδειχθείσα ηπατοτοξικότητα της τολρεστάτης.

Tα τελευταία χρόνια διάφοροι αναστολείς της ανα-
γωγάσης της αλδόζης δοκιμάζονται στην πειραματική 

διαβητική νευροπάθεια και σε ασθενείς με διαβητική 
νευροπάθεια και αναμένονται τα αποτελέσματά τους. 

Άλλοι αναστολείς αναγωγάσης της αλδόζης είναι οι 
ακόλουθοι: Alrestatin, Sorbinil, Ponalrestat, Zenarestat, 
Epalrestat, Fidarestat, Ranirestat. Ο μοναδικός που 
βρίσκεται σε κυκλοφορία (στην ελεύθερη αγορά της 
Ιαπωνίας) είναι η Epalrestat. Οι υπόλοιποι, εκτός της 
Fidarestat και της Ranirestat, έχουν αποσυρθεί από την 
κυκλοφορία κυρίως λόγω ηπατοτοξικότητας. Πρόσφα-
τες μελέτες, ωστόσο, υπάρχουν για την Ranirestat και 
την Fidarestat.446-448 Στις μελέτες αυτές παρατηρήθηκε 
βελτίωση της ταχύτητας αγωγής των νεύρων και των 
συμπτωμάτων της ΔΠΝ μετά περίπου έναν χρόνο θε-
ραπείας. 

Λιπαρά οξέα

Mελέτες σε διαβητικά ποντίκια, στα οποία χορηγήθηκε 
γ-λινολεϊκό οξύ, έχουν δείξει ευνοϊκή επίδραση, τόσο 
στην πρόληψη όσο και στην εξέλιξη της νευροπάθει-
ας.51,449 Eπίσης, η χορήγηση του γ-λινολεϊκού οξέος 
σε ασθενείς με νευροπάθεια μπορεί να βελτιώσει τα 
συμπτώματα και την ταχύτητα αγωγής των νεύρων.450 
Xρειάζονται πάντως περισσότερες μελέτες για την επι-
βεβαίωση των επιδράσεων αυτών.451 

Nευροτροφικοί παράγοντες

Διάφοροι νευροτροφικοί παράγοντες μελετήθηκαν σε 
πειραματόζωα και σε πρώιμες φάσεις κλινικών δοκι-
μών. Aπό αυτούς, τα πιο ενθαρρυντικά αποτελέσματα 
έδωσαν οι NGF και IGFs.452 Ωστόσο σε κλινική μελέτη 
φάσης 3 με τη χορήγηση rhNGF δεν παρατηρήθηκε 
βελτίωση της ΔΠΝ.153

Aγγειοδιασταλτικά φάρμακα

Διάφορες αγγειοδιασταλτικές ουσίες βελτιώνουν τη 
λειτουργία των νεύρων και τις διαταραχές των ενδο-
νεύριων αγγείων σε διαβητικά πειραματόζωα. Tέτοιες 
ουσίες είναι οι αναστολείς συστήματος ρενίνης-αγ-
γειοτενσίνης, οι νοραδρενεργικοί ανταγωνιστές, οι 
αποκλειστές διαύλων ασβεστίου, διάφορα ανάλογα 
προστανοειδών και τα νιτρώδη.451 H χορήγηση λισινο-
πρίλης (ενός αναστολέα συστήματος ρενίνης-αγγειο-
τενσίνης) για 12 εβδομάδες σε ασθενείς με διαβητική 
νευροπάθεια προκάλεσε βελτίωση της ταχύτητας 
αγωγής των νεύρων και των αισθητικών δοκιμασιών 
θερμού και παλλαισθησίας.53 Eυνοϊκά επέδρασε και η 
χορήγηση τραντολαπρίλης για 12 μήνες σε παραμέ-
τρους ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης του κνημιαίου 
νεύρου (41 ασθενείς σε διπλή τυφλή μελέτη).454 

Mερικές φαρμακευτικές ουσίες βρίσκονται υπό πει-
ραματική έρευνα και δεν έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα 
αποτελέσματα της χορήγησής τους σε ανθρώπους. Tέ-
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τοιες ουσίες είναι η αμινογουανιδίνη (αναστολέας της 
μη ενζυματικής γλυκοζυλίωσης), αντιοξειδωτικές ου-
σίες (μείωση ελεύθερων ριζών οξυγόνου) και τροφικοί 
παράγοντες των νεύρων. Aλλά και σε πειραματόζωα 
η αμινογουανιδίνη, ενώ επέφερε μείωση του χρόνου 
αγωγής του ερεθίσματος, είχε αποτέλεσμα κατώτερο 
απ’ ό,τι είχε η καλή ρύθμιση του διαβήτη.455 

α-Λιποϊκό οξύ 

Tο α-λιποϊκό οξύ ανήκει στο σύμπλεγμα της πυρου-
βικής αφυδρογονάσης και δοκιμάζεται τελευταία ως 
θεραπευτικό μέσο στη διαβητική νευροπάθεια. Σε 
πειραματόζωα φαίνεται ότι βελτιώνει τον μεταβολι-
σμό και τη λειτουργία των νεύρων.456 To α-λιποϊκό οξύ, 
ως αντιοξειδωτικός παράγοντας, προλαμβάνει την 
αύξηση του γαλακτικού και πυρουβικού οξέος που 
προκαλείται από την πειραματική υπεργλυκαιμία και 
ελαττώνει τα επίπεδά τους.457 

Tο α-λιποϊκό οξύ φαίνεται ότι γενικά ελαττώνει το 
οξειδωτικό στρες σε διάφορους ιστούς και είναι πιθα-
νόν να χρησιμοποιηθεί στην πρόληψη της νευροπά-
θειας αλλά και άλλων επιπλοκών του διαβήτη.458

Σε πολυκεντρική μελέτη παρατήρησαν βελτίωση 
των ενοχλημάτων πολυνευροπάθειας ύστερα από 
τρεις εβδομάδες iv χορήγησης α-λιποϊκού οξέος. 
Όμως στη δόση των 600 mg αναφέρθηκαν ανεπιθύμη-
τες αντιδράσεις σε 18% των ασθενών.459 

Σε νεότερες μελέτες ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε 
βελτίωση της ταχύτητας αγωγής των νεύρων παρά 
μόνο κάποιων συμπτωμάτων σε ασθενείς με ΔΠΝ μετά 
4 χρόνια χορήγησης α-λιποϊκού οξέος.460,461 

C πεπτίδιο

 Η θεραπεία της ΔΠΝ με τη χορήγηση c- πεπτιδίου 
έχει μελετηθεί σε πρόσφατες εργασίες. Η θεραπεία 
θεωρείται ιδιαίτερα επωφελής για τους ασθενείς με 
ΣΔ τύπου 1, επειδή σε αυτούς παρατηρείται πλήρης 
έλλειψη του C πεπτιδίου. Το τελευταίο θεωρείται ότι 
εμφανίζει νευροτροφικές ιδιότητες και βελτιώνει την 
κυκλοφορία του αίματος στα ενδονεύρια τριχοειδή. Σε 
πρόσφατη μελέτη η χορήγηση C πεπτιδίου για 6 μήνες 
σε ασθενείς με ΔΠΝ είχε ως αποτέλεσμα την βελτίωση 
της λειτουργίας των νεύρων.462 

Επίσης, έχει παρατηρηθεί βελτίωση της νευροπάθει-
ας του αυτονόμου νευρικού συστήματος με τη χορή-
γηση C πεπτιδίου.463

Συμπτωματική θεραπεία περιφερικής διαβητικής νευ-
ροπάθειας

H συμπτωματική θεραπεία κατευθύνεται κυρίως προς 
την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της επώδυνης 

νευροπάθειας και την περιποίηση του νευροπαθητι-
κού ποδιού. 

Aντιμετώπιση του πόνου στις επώδυνες νευροπάθειες

O Boulton δημοσίευσε εργασία του σύμφωνα με την 
οποία ο άριστος μεταβολικός έλεγχος με συνεχή iv 
έγχυση ινσουλίνης μπορεί να βελτιώσει τον νευρο-
παθητικό πόνο. Δεν υπήρχε όμως στην εργασία αυτή 
ομάδα ελέγχου.455 

Σε ελαφρές περιπτώσεις για την ανακούφιση από τα 
επώδυνα συμπτώματα και τις δυσαισθησίες συνιστά-
ται η χορήγηση κοινών αναλγητικών.465 Σε ιδιαίτερα 
επώδυνες περιπτώσεις (ιδιαίτερα σε καυσαλγίες) συ-
νιστάται η χορήγηση τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών 
φαρμάκων σε συνδυασμό με ηρεμιστικά.466 H δράση 
αυτών των φαρμάκων στην ανακούφιση του πόνου 
πιθανολογείται ότι γίνεται μέσω αναστολής της επανει-
σόδου της νοραδρεναλίνης.466 H βοήθεια που προσφέ-
ρουν τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά στην αντιμετώπι-
ση του πόνου είναι, σε 30% των ασθενών, μείωση της 
αίσθησης του πόνου κατά 50%.467 H διφαινυλουδαντο-
ΐνη και η καρβαμαζεπίνη έχουν παλαιότερα χρησιμο-
ποιηθεί, χωρίς τα αποτελέσματά τους να δικαιολογούν 
τη χρήση τους, ενόψει και των ανεπιθύμητων ενεργει-
ών τους.468 Eπίσης ανακούφιση από τα άλγη προσφέ-
ρει η μεξιλετίνη. Η δράση αυτού του φαρμάκου οφεί-
λεται πιθανώς στη σταθεροποίηση της μεμβράνης των 
κυττάρων αλλά σήμερα δεν κυκλοφορεί.469, 470 

H γκαμπαπεντίνη (Neurontin) είναι ένα νεότερο 
φάρμακο της κατηγορίας των αντιεπιληπτικών φαρμά-
κων που έχει δοκιμαστεί και απέδωσε ικανοποιητικά 
αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της επώδυνης νευ-
ροπάθειας. H δόση τιτλοποιείται με εβδομαδιαίες αυ-
ξήσεις και από 300 mg μπορεί να φτάσει έως και 6.000 
mg ημερησίως. H δόση που συνήθως επαρκεί είναι 
2.100-3.600 mg.468,471 

Ένα, ακόμη, νεότερο αντιεπιληπτικό, η pregabalin, 
τέθηκε στην κυκλοφορία στην ελεύθερη αγορά τα 
τελευταία χρόνια. Το φάρμακο είναι αποτελεσματικό 
και με λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως αναφέ-
ρεται σε σχετική διπλή, τυφλή, πολυκεντρική μελέτη 
αλλά και σε πρόσφατη μετα-ανάλυση επτά εργασι-
ών.472,473

H διαδερματική χορήγηση κλονιδίνης έχει δώσει 
ενθαρρυντικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση 
των επώδυνων συμπτωμάτων.474 Άλλα φάρμακα που 
προτάθηκαν πρόσφατα για την ανακούφιση από τους 
πόνους της νευροπάθειας είναι η λαμοτριγίνη, η τρα-
μαδόλη, η κλοναζεπάμη και η βενλαφαξίνη.468

Σε τοπική εφαρμογή έχει χρησιμοποιηθεί επίσης 
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και η αλοιφή καψαϊκίνης (ουσία καυστική) για την 
ανακούφιση των συμπτωμάτων της επώδυνης νευρο-
πάθειας,475 αλλά και η λιδοκαΐνη.468 Σε πολύ επίμονες 
περιπτώσεις μπορεί να γίνει επισκληρίδια αναισθη-
σία.476 Eπίσης έχει προταθεί η εφαρμογή ηλεκτρικών 
ερεθισμάτων επισκληριδίως.477 

Θεραπευτική αντιμετώπιση νευροπαθητικών ελκών

Oι δημιουργούμενοι κάλοι πρέπει να αφαιρούνται με 
νυστέρι προσεκτικά και με βαθμιαίο τρόπο, ώστε να 
αποφεύγονται τραυματισμοί. Aν ο κάλος παραμένει, 
δρα ως ξένο σώμα σε αναίσθητο πόδι και οδηγεί στην 
εξέλκωση. Eκπαιδεύεται ο ασθενής ή και συγγενικό 
πρόσωπο στην επισκόπηση και περιποίηση των ποδι-
ών του. Aν έχει δημιουργηθεί άτονο έλκος, πρέπει να 
αφαιρεθεί η περιφερική υπερκεράτωση προσεκτικά 
με το νυστέρι, όπως και οι κάλοι. Για να γίνει επoύλω-
ση, πρέπει να μην υπάρχει υπερκεράτωση στον όχθο 
του έλκους (εικόνα 8.4.25). Λαμβάνονται καλλιέργειες 
από τα βαθύτερα σημεία, όσο είναι δυνατόν. Γίνεται 
ακτινογραφία για την εντόπιση πιθανής οστικής λοί-
μωξης. Aν υπάρχουν σημεία φλεγμονής, χορηγείται 
αντιβίωση με αντιβιοτικά ευρέος φάσματος, π.χ. αμο-
ξυκυκλίνη και κλαβουλανικό οξύ ή κλινταμυκίνη και 
σιπροφλοξασίνη, και αφαιρούνται χειρουργικώς οι 
νεκρωμένοι ιστοί. Σε εικόνα σοβαρής φλεγμονής και 
υπόνοια οστεομυελίτιδας δίδεται συνδυασμός αντι-
βιοτικών, π.χ. κλινταμυκίνη και σιπροφλοξασίνη σε 
μεγάλες δόσεις. Συνιστάται “πραγματική ανάπαυση”, 
αποφυγή υποδημάτων και τοπική περιποίηση, χωρίς 
υπερβολική χρήση αντισηπτικών, τα οποία επιβραδύ-
νουν την επούλωση. O ασθενής δεν πρέπει να πατάει 
πάνω στο πόδι που έχει το έλκος. Aν είναι αναγκαίο να 
περπατήσει, μπορεί να χρησιμοποιηθούν ειδικοί νάρ-
θηκες με τους οποίους αποφεύγεται η πίεση πάνω στο 
έλκος. H ελκωτική επιφάνεια καλύπτεται με αποστει-
ρωμένη γάζα ή και ειδικά υλικά, που έχουν προορισμό 

την κάλυψη ελκών. Δεν πρέπει να γίνεται κυκλοτερής 
περίδεση, που προκαλεί ισχαιμία, σε ένα ήδη προβλη-
ματικό πόδι. H ρύθμιση του διαβήτη πρέπει να είναι η 
καλύτερη δυνατή, γιατί σε απορρυθμισμένο διαβήτη η 
άμυνα στις λοιμώξεις είναι μειωμένη και η επούλωση 
δυσχερής.

Oι γενικές αρχές που ισχύουν στην αντιμετώπιση και 
περιποίηση του έλκους παρέχονται στον πίνακα 8.4.8.

Mετά την επούλωση του έλκους μπορεί να γίνει 
παραγγελία ειδικών υποδημάτων, με μαλακό δέρμα 
και ειδικούς πάτους, που έχουν γίνει με το αποτύπωμα 
του ποδιού. Συνιστάται η χρησιμοποίηση καλής ποιό-
τητας καλτσών, με παχύ τοίχωμα, που προστατεύει το 
πόδι από πιέσεις. Tα παπούτσια πρέπει να ελέγχονται 
για προεξοχές, ζαρώματα της φόδρας τους, κόμπους 
που προεξέχουν, καρφιά, ξένα σώματα (πετραδάκια, 
νομίσματα, κ.λπ.). Mας έτυχε να διαπιστώσουμε καρφί 
ακόμη και σε παπούτσι που είχε ειδικά κατασκευαστεί, 
για να προστατεύσει το πόδι από υποτροπή έλκους!

H ρύθμιση του διαβήτη πρέπει να είναι η καλύτερη 
δυνατή και να αποφεύγεται η συνεχής υπεργλυκαιμία. 
Oι τιμές της γλυκόζης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 
200 mg, γιατί επιβραδύνεται η επούλωση και επηρεά-
ζεται δυσμενώς η κυτταρική ανοσία. 

Ένας σημαντικός παράγοντας, που μερικές φορές 
είναι υπεύθυνος για τα άτονα έλκη, είναι η πλημελής 
ενημέρωση των ασθενών για τους κινδύνους ανά-
πτυξης ελκών. H προσπάθειά μας, σήμερα, πρέπει να 
γίνεται στην κατεύθυνση της πρόληψης των ελκώσεων 
στα πόδια των διαβητικών.478 

H ÁÎ·Ì·ÂÓÙ›ÓË (Neurontin) Â›Ó·È ¤Ó· ÓÂfiÙÂÚÔ Ê¿Ú-
Ì·ÎÔ ÙË˜ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÂÈÏËÙÈÎÒÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ,
Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÂ› Î·È ·¤‰ˆÛÂ ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ¿ ·ÔÙÂÏ¤-
ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙË˜ ÂÒ‰˘ÓË˜ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·˜. H
‰fiÛË ÙÈÙÏÔÔÈÂ›Ù·È ÌÂ Â‚‰ÔÌ·‰È·›Â˜ ·˘Í‹ÛÂÈ˜ Î·È ·fi 300
mg ÌÔÚÂ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ¤ˆ˜ Î·È 6000 mg ËÌÂÚËÛ›ˆ˜. H ‰fiÛË
Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Â·ÚÎÂ› Â›Ó·È 2100-3600 mg.414,417

H ‰È·‰ÂÚÌ·ÙÈÎ‹ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÎÏÔÓÈ‰›ÓË˜ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÂÓ-
ı·ÚÚ˘ÓÙÈÎ¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÂÒ-
‰˘ÓˆÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ.418 ÕÏÏ· Ê¿ÚÌ·Î· Ô˘ ÚÔÙ¿ıËÎ·Ó
ÚfiÛÊ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ·fi ÙÔ˘˜ fiÓÔ˘˜ ÙË˜ ÓÂ˘-
ÚÔ¿ıÂÈ·˜ Â›Ó·È Ë Ï·ÌÔÙÚÈÁ›ÓË, Ë ÙÚ·Ì·‰fiÏË, Ë ÎÏÔÓ·˙Â-
¿ÌË Î·È Ë ‚ÂÓÏ·Ê·Í›ÓË.414

™Â ÙÔÈÎ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› Â›ÛË˜ Î·È
Ë ·ÏÔÈÊ‹ Î·„·˚Î›ÓË˜ (Ô˘Û›· Î·˘ÛÙÈÎ‹) ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡-
ÊÈÛË ÙˆÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ ÂÒ‰˘ÓË˜ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·˜,419

·ÏÏ¿ Î·È Ë ÏÈ‰ÔÎ·˝ÓË.414 ™Â ÔÏ‡ Â›ÌÔÓÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜
ÌÔÚÂ› Ó· Á›ÓÂÈ ÂÈÛÎÏËÚ›‰È· ·Ó·ÈÛıËÛ›·.420

E›ÛË˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÙ·ıÂ› Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂÚÂıÈ-
ÛÌ¿ÙˆÓ ÂÈÛÎÏËÚÈ‰›ˆ˜.421

£ÂÚ·Â˘ÙÈÎ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÓÂ˘ÚÔ·ıËÙÈÎÒÓ ÂÏÎÒÓ

OÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Î¿ÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÌÂ Ó˘-
ÛÙ¤ÚÈ ÚÔÛÂÎÙÈÎ¿ Î·È ÌÂ ‚·ıÌÈ·›Ô ÙÚfiÔ, ÒÛÙÂ Ó· ·ÔÊÂ‡-
ÁÔÓÙ·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ›. AÓ Ô Î¿ÏÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ, ‰Ú· ˆ˜ Í¤ÓÔ
ÛÒÌ· ÛÂ ·Ó·›ÛıËÙÔ fi‰È Î·È Ô‰ËÁÂ› ÛÙËÓ ÂÍ¤ÏÎˆÛË. EÎ·È-
‰Â‡ÂÙ·È Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ‹ Î·È Û˘ÁÁÂÓÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÛÙËÓ ÂÈÛÎfi-
ËÛË Î·È ÂÚÈÔ›ËÛË ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ ÙÔ˘. AÓ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁË-
ıÂ› ¿ÙÔÓÔ ¤ÏÎÔ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê·ÈÚÂıÂ› Ë ÂÚÈÊÂÚÈÎ‹ ˘ÂÚ-
ÎÂÚ¿ÙˆÛË ÚÔÛÂÎÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ Ó˘ÛÙ¤ÚÈ, fiˆ˜ Î·È ÔÈ Î¿ÏÔÈ.
°È· Ó· Á›ÓÂÈ Âo‡ÏˆÛË, Ú¤ÂÈ Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘ÂÚÎÂÚ¿-
ÙˆÛË ÛÙÔÓ fi¯ıÔ ÙÔ˘ ¤ÏÎÔ˘˜ (ÂÈÎ. 8.25). §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·Ï-
ÏÈ¤ÚÁÂÈÂ˜ ·fi Ù· ‚·ı‡ÙÂÚ· ÛËÌÂ›·, fiÛÔ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ. °›-
ÓÂÙ·È ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÙfiÈÛË Èı·Ó‹˜ ÔÛÙÈÎ‹˜ ÏÔ›-
ÌˆÍË˜. AÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛËÌÂ›· ÊÏÂÁÌÔÓ‹˜ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È

·ÓÙÈ‚›ˆÛË ÌÂ ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈÎ¿ Â˘Ú¤Ô˜ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜, .¯. ·ÌÔÍ˘Î˘-
ÎÏ›ÓË Î·È ÎÏ·‚Ô˘Ï·ÓÈÎfi ÔÍ‡ ‹ ÎÏÈÓÙ·Ì˘Î›ÓË Î·È ÛÈÚÔ-
ÊÏÔÍ·Û›ÓË Î·È ·Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎÒ˜ ÔÈ ÓÂÎÚˆÌ¤ÓÔÈ
ÈÛÙÔ›. ™Â ÂÈÎfiÓ· ÛÔ‚·Ú‹˜ ÊÏÂÁÌÔÓ‹˜ Î·È ˘fiÓÔÈ· ÔÛÙÂÔ-
Ì˘ÂÏ›ÙÈ‰·˜ ‰›‰ÂÙ·È Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈÎÒÓ, .¯. ÎÏÈÓÙ·-
Ì˘Î›ÓË Î·È ÛÈÚÔÊÏÔÍ·Û›ÓË ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ‰fiÛÂÈ˜. ™˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È
“Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹ ·Ó¿·˘ÛË”, ·ÔÊ˘Á‹ ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔÈ-
Î‹ ÂÚÈÔ›ËÛË, ¯ˆÚ›˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎ‹ ¯Ú‹ÛË ·ÓÙÈÛËÙÈÎÒÓ, Ù·
ÔÔ›· ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÔ‡ÏˆÛË. O ·ÛıÂÓ‹˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ
Ó· ·Ù¿ÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔ fi‰È Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ¤ÏÎÔ˜. AÓ Â›Ó·È ·Ó·-
ÁÎ·›Ô Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ, ÌÔÚÂ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÈ‰ÈÎÔ›
Ó¿ÚıËÎÂ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·ÔÊÂ‡ÁÂÙ·È Ë ›ÂÛË ¿Óˆ ÛÙÔ
¤ÏÎÔ˜. H ÂÏÎˆÙÈÎ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·Ï‡ÙÂÙ·È ÌÂ ·ÔÛÙÂÈÚˆÌ¤-
ÓË Á¿˙· ‹ Î·È ÂÈ‰ÈÎ¿ ˘ÏÈÎ¿, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙËÓ Î¿-
Ï˘„Ë ÂÏÎÒÓ. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Î˘ÎÏÔÙÂÚ‹˜ ÂÚ›‰ÂÛË,
Ô˘ ÚÔÎ·ÏÂ› ÈÛ¯·ÈÌ›·, ÛÂ ¤Ó· ‹‰Ë ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi fi‰È. H
Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹,
ÁÈ·Ù› ÛÂ ·ÔÚÚ˘ıÌÈÛÌ¤ÓÔ ‰È·‚‹ÙË Ë ¿Ì˘Ó· ÛÙÈ˜ ÏÔÈÌÒÍÂÈ˜
Â›Ó·È ÌÂÈˆÌ¤ÓË Î·È Ë ÂÔ‡ÏˆÛË ‰˘Û¯ÂÚ‹˜.

OÈ ÁÂÓÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î·È
ÂÚÈÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÏÎÔ˘˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· 8.28.

MÂÙ¿ ÙËÓ ÂÔ‡ÏˆÛË ÙÔ˘ ¤ÏÎÔ˘˜ ÌÔÚÂ› Ó· Á›ÓÂÈ ·-
Ú·ÁÁÂÏ›· ÂÈ‰ÈÎÒÓ ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ, ÌÂ Ì·Ï·Îfi ‰¤ÚÌ· Î·È ÂÈ-
‰ÈÎÔ‡˜ ¿ÙÔ˘˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÌÂ ÙÔ ·ÔÙ‡ˆÌ· ÙÔ˘
Ô‰ÈÔ‡. ™˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË Î·Ï‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜
Î·ÏÙÛÒÓ, ÌÂ ·¯‡ ÙÔ›¯ˆÌ·, Ô˘ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÂÈ ÙÔ fi‰È ·-
fi È¤ÛÂÈ˜. T· ·Ô‡ÙÛÈ· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÏ¤Á¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÚÔ-
ÂÍÔ¯¤˜, ˙·ÚÒÌ·Ù· ÙË˜ Êfi‰Ú·˜ ÙÔ˘˜, ÎfiÌÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÂ-
Í¤¯Ô˘Ó, Î·ÚÊÈ¿, Í¤Ó· ÛÒÌ·Ù· (ÂÙÚ·‰¿ÎÈ·, ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·,
ÎÏ.). M·˜ ¤Ù˘¯Â Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘ÌÂ Î·ÚÊ› ·ÎfiÌË Î·È ÛÂ
·Ô‡ÙÛÈ Ô˘ Â›¯Â ÂÈ‰ÈÎ¿ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÂ›, ÁÈ· Ó· ÚÔÛÙ·-
ÙÂ‡ÛÂÈ ÙÔ fi‰È ·fi ˘ÔÙÚÔ‹ ¤ÏÎÔ˘˜!

H Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË
‰˘Ó·Ù‹ Î·È Ó· ·ÔÊÂ‡ÁÂÙ·È Ë Û˘ÓÂ¯‹˜ ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌ›·. OÈ
ÙÈÌ¤˜ ÙË˜ ÁÏ˘Îfi˙Ë˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· 200
mg, ÁÈ·Ù› ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÂÙ·È Ë ÂÔ‡ÏˆÛË Î·È ÂËÚÂ¿˙ÂÙ·È ‰˘-
ÛÌÂÓÒ˜ Ë Î˘ÙÙ·ÚÈÎ‹ ·ÓÔÛ›·. 

ŒÓ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜, Ô˘ ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Â›-
Ó·È ˘Â‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÓ· ¤ÏÎË, Â›Ó·È Ë ÏËÌÂÏ‹˜ ÂÓË-
Ì¤ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÂÏ-
ÎÒÓ. H ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ Û‹ÌÂÚ· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ
Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ÙË˜ ÚfiÏË„Ë˜ ÙˆÓ ÂÏÎÒÛÂˆÓ ÛÙ· fi‰È· ÙˆÓ
‰È·‚ËÙÈÎÒÓ.422

Θεραπευτική αντιµετώπιση άρθρωσης Charcot

H ıÂÚ·Â˘ÙÈÎ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙË˜ ¿ÚıÚˆÛË˜ Charcot Û˘Ó›-
ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡, ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÌÂÙ·ÊÔ-
Ú¿˜ ‚·ÚÒÓ, ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ÛË ÂÈ‰ÈÎÒÓ ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ ‹ Ó·Ú-
ı‹ÎˆÓ Î·È ÂÈ‰ÈÎÒÓ Î·ÏÙÛÒÓ, Ô˘ ·Ì‚Ï‡ÓÔ˘Ó ÙÈ˜ È¤ÛÂÈ˜
Î·È ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔ fi‰È ·fi Î·ÎÒÛÂÈ˜. AÓ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔ-
ÏÔ Ó· Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÔ‡Ó ÂÈ‰ÈÎ¿ ˘Ô‰‹Ì·Ù·, Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È Ë
¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·ıÏËÙÈÎÒÓ ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ Î·Ï·ıÔÛÊ·›ÚË-
ÛË˜, Ô˘ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Ô‰ÔÎÓËÌÈÎ‹ ¿ÚıÚˆÛË. H ‰Ë-
ÌÈÔ˘ÚÁ›· ¿ÙÔÓˆÓ ÂÏÎÒÓ ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÌÂ ÙÔÓ Ù·ÎÙÈÎfi
Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ Î¿ÏˆÓ, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÈ˜ ÚÔÂÍÔ-
¯¤˜ ÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡ Î·È Ù· ÛËÌÂ›· ·˘ÍËÌ¤ÓË˜ ›ÂÛË˜. ™Â ÚÔ-
¯ˆÚËÌ¤ÓÂ˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÂÈ¯ÂÈÚÂ›Ù·È ·ÚıÚfi‰ÂÛË ÌÂ ÌÈÎÚ¤˜
Èı·ÓfiÙËÙÂ˜ ÂÈÙ˘¯›·˜. ™Â ·ÂÏÈÛÙÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ (Â›-
ÌÔÓË ÊÏÂÁÌÔÓ‹ ÌÂ Î›Ó‰˘ÓÔ Â¤ÎÙ·ÛË˜), Î·È fiÙ·Ó Ë ÏÂÈ-
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• Kαθορισµός αιτιολογίας του.

• Mέτρηση του µεγέθους του.

• Προσδιορισµός του βάθους του και εκτίµηση προ-
σβολής βαθύτερων στρωµάτων.

• Eξέταση του έλκους για διαπύηση, νέκρωση, δυσο-
σµία, σηραγγοποιήσεις.

• Eκτίµηση της κατάστασης των πέριξ ιστών για οίδη-
µα, κυτταρίτιδα, απόστηµα, κλυδασµό.

• Aποκλεισµός γενικευµένης λοίµωξης.

• Eκτίµηση της κυκλοφορίας του άκρου.

• Aκτινολογική εξέταση, αν απαιτείται ραδιοϊσοτοπική
µελέτη και µαγνητική τοµογραφία.

• Kαλλιέργεια και τεστ αντιβιοτικών.

• Tοπική περιποίηση, παροχέτευση πύου, αποµά-
κρυνση υπερκεράτωσης, χαλαρή επίδεση.

• Aνάπαυση του ποδιού, ανάρροπη θέση, αν δεν υ-
πάρχει ισχαιµία.

• Άριστος µεταβολικός έλεγχος.

• Eκπαίδευση ασθενούς σε πρόληψη υποτροπής.

πίνακας 8.28  Γενικές αρχές που ισχύουν στην αντι-
µετώπιση και περιποίηση του έλκους.

πίνακας 8.4.8 γενικές αρχές που ισχύουν στην 
αντιμετώπιση και περιποίηση του έλκους.

ÙˆÓ ÓÂ‡ÚˆÓ, ÂÏ¿ÙÙˆÛË ·ÔÌ˘ÂÏ›ÓˆÛË˜ Î·È ·‡ÍËÛË ·Ó·-
Á¤ÓÓËÛË˜ ÙˆÓ ÓÂ‡ÚˆÓ.393-397 OÈ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ‚Ú·-
‰˘ÊÏÂÁÂ›˜ Î·È ‰ÂÓ Û˘ÓÔ‰Â‡ÔÓÙ·Ó ·fi ·ÍÈfiÏÔÁË ‚ÂÏÙ›ˆÛË
ÙˆÓ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ·Ú¯ÈÎ¿ Û˘-
¯Ó¿ ÂÈ‰ÂÈÓÒÓÔÓÙ·Ó. M·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó ‚ÂÏ-
Ù›ˆÛË, Ô˘ ÌÔÚÂ› fiÌˆ˜ Ó· ‹Ù·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ÙÔ˘ Î·-
Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÎÔ‡ ÂÏ¤Á¯Ô˘. EÈÏ¤ÔÓ Úfi‚ÏËÌ· ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁÂ› Î·È Ë Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÂÈ‰ÂÈ¯ıÂ›Û· Ë·ÙÔÙÔÍÈÎfiÙËÙ·
ÙË˜ ÙÔÏÚÂÛÙ¿ÙË˜.

T· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‰È¿ÊÔÚÔÈ ·Ó·ÛÙÔÏÂ›˜ ÙË˜ ·Ó·-
ÁˆÁ¿ÛË˜ ÙË˜ ·Ï‰fi˙Ë˜ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹
‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· Î·È ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÓÂ˘-
ÚÔ¿ıÂÈ· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ŒÓ·˜
Ó¤Ô˜ ÈÛ¯˘Úfi˜ ·Ó·ÛÙÔÏ¤·˜ Â›Ó·È Ë ˙ÂÓ·ÚÂÛÙ¿ÙË.398

§È·Ú¿ ÔÍ¤·
MÂÏ¤ÙÂ˜ ÛÂ ‰È·‚ËÙÈÎ¿ ÔÓÙ›ÎÈ·, ÛÙ· ÔÔ›· ¯ÔÚËÁ‹ıËÎÂ Á-
ÏÈÓÔÏÂ˚Îfi ÔÍ‡, ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ Â˘ÓÔ˚Î‹ Â›‰Ú·ÛË, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ
ÚfiÏË„Ë fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍË ÙË˜ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·˜.45,399

E›ÛË˜, Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ Á-ÏÈ-
ÓÔÏÂ˚ÎÔ‡ ÔÍ¤Ô˜ ÌÔÚÂ› Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Î·È
ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÓÂ‡ÚˆÓ.400 XÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¿-
ÓÙˆ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚Â‚·›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈ-
‰Ú¿ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ.401

NÂ˘ÚÔÙÚÔÊÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜
¢È¿ÊÔÚÔÈ ÓÂ˘ÚÔÙÚÔÊÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÌÂÏÂÙÒÓÙ·È ÛÂ ÂÈ-
Ú·Ì·Ùfi˙ˆ· Î·È ÛÂ ÚÒÈÌÂ˜ Ê¿ÛÂÈ˜ ÎÏÈÓÈÎÒÓ ‰ÔÎÈÌÒÓ
Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÌÂ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜.
Afi ·˘ÙÔ‡˜, Ù· ÈÔ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎ¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ‰›‰Ô˘Ó
ÔÈ NGF Î·È IGFs.402

AÁÁÂÈÔ‰È·ÛÙ·ÏÙÈÎ¿ Ê¿ÚÌ·Î·
¢È¿ÊÔÚÂ˜ ·ÁÁÂÈÔ‰È·ÛÙ·ÏÙÈÎ¤˜ Ô˘Û›Â˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙË ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÓÂ‡ÚˆÓ Î·È ÙÈ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÙˆÓ ÂÓ‰ÔÓÂ‡ÚÈˆÓ
·ÁÁÂ›ˆÓ ÛÂ ‰È·‚ËÙÈÎ¿ ÂÈÚ·Ì·Ùfi˙ˆ·. T¤ÙÔÈÂ˜ Ô˘Û›Â˜ Â›Ó·È
ÔÈ ·Ó·ÛÙÔÏÂ›˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÂÓ›ÓË˜-·ÁÁÂÈÔÙÂÓÛ›ÓË˜, ÔÈ ÓÔ-
Ú·‰ÚÂÓÂÚÁÈÎÔ› ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜, ÔÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙ¤˜ ‰È·‡ÏˆÓ ·-
Û‚ÂÛÙ›Ô˘, ‰È¿ÊÔÚ· ·Ó¿ÏÔÁ· ÚÔÛÙ·ÓÔÂÈ‰ÒÓ Î·È
ÓÈÙÚÒ‰Ë.401 H ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÏÈÛÈÓÔÚ›ÏË˜ (ÂÓfi˜ ·Ó·ÛÙÔÏ¤·
Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÂÓ›ÓË˜-·ÁÁÂÈÔÙÂÓÛ›ÓË˜) ÁÈ· 12 Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÛÂ
·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÚÔÎ¿ÏÂÛÂ ‚ÂÏÙ›ˆÛË
ÙË˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÓÂ‡ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÈÛıËÙÈÎÒÓ
‰ÔÎÈÌ·ÛÈÒÓ ıÂÚÌÔ‡ Î·È ·ÏÏ·ÈÛıËÛ›·˜.403 E˘ÓÔ̊ Î¿ Â¤-
‰Ú·ÛÂ Î·È Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÚ·ÓÙÔÏ·Ú›ÏË˜ ÁÈ· 12 Ì‹ÓÂ˜ ÛÂ
·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÊ˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ÙÔ˘ ÎÓËÌÈ·›-
Ô˘ ÓÂ‡ÚÔ˘ (41 ·ÛıÂÓÂ›˜ ÛÂ ‰ÈÏ‹ Ù˘ÊÏ‹ ÌÂÏ¤ÙË).404

MÂÚÈÎ¤˜ Ê·ÚÌ·ÎÂ˘ÙÈÎ¤˜ Ô˘Û›Â˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ÂÈ-
Ú·Ì·ÙÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó· Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÂÚıÂ› Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·-
ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÂ ·ÓıÚÒÔ˘˜. T¤ÙÔÈÂ˜
Ô˘Û›Â˜ Â›Ó·È Ë ·ÌÈÓÔÁÔ˘·ÓÈ‰›ÓË (·Ó·ÛÙÔÏ¤·˜ ÙË˜ ÌË ÂÓ˙˘-
Ì·ÙÈÎ‹˜ ÁÏ˘ÎÔ˙˘Ï›ˆÛË˜), ·ÓÙÈÔÍÂÈ‰ˆÙÈÎ¤˜ Ô˘Û›Â˜ (ÌÂ›ˆ-
ÛË ÂÏÂ˘ı¤ÚˆÓ ÚÈ˙ÒÓ ÔÍ˘ÁfiÓÔ˘) Î·È ÙÚÔÊÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜
ÙˆÓ ÓÂ‡ÚˆÓ. AÏÏ¿ Î·È ÛÂ ÂÈÚ·Ì·Ùfi˙ˆ· Ë ·ÌÈÓÔÁÔ˘·ÓÈ-
‰›ÓË, ÂÓÒ Â¤ÊÂÚÂ ÌÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÂı›-
ÛÌ·ÙÔ˜, Â›¯Â ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·ÙÒÙÂÚÔ ·fi fi,ÙÈ Â›¯Â Ë Î·Ï‹
Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË.405

·-§ÈÔ˚Îfi ÔÍ‡
TÔ ·-ÏÈÔ˚Îfi ÔÍ‡ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ Û‡ÌÏÂÁÌ· ÙË˜ ˘ÚÔ˘‚ÈÎ‹˜
·Ê˘‰ÚÔÁÔÓ¿ÛË˜ Î·È ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ÙÂÏÂ˘Ù·›·, ˆ˜ ıÂÚ·Â˘-
ÙÈÎfi Ì¤ÛÔ, ÛÙË ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·. ™Â ÂÈÚ·Ì·Ùfi˙ˆ·
Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙÔÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘Ú-

Á›· ÙˆÓ ÓÂ‡ÚˆÓ.406 To ·-ÏÈÔ˚Îfi ÔÍ‡, ˆ˜ ·ÓÙÈÔÍÂÈ‰ˆÙÈÎfi˜
·Ú¿ÁÔÓÙ·˜, ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Á·Ï·ÎÙÈÎÔ‡
Î·È ˘ÚÔ˘‚ÈÎÔ‡ ÔÍ¤Ô˜, Ô˘ ÚÔÎ·ÏÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÂÈÚ·-
Ì·ÙÈÎ‹ ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌ›· Î·È ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ Ù· Â›Â‰· ÙÔ˘˜.407

TÔ ·-ÏÈÔ˚Îfi ÔÍ‡ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÁÂÓÈÎ¿ ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ ÙÔ Ô-
ÍÂÈ‰ˆÙÈÎfi stress ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ Î·È Â›Ó·È Èı·Ófi
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ÙË˜ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·˜,
·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÈÏÔÎÒÓ ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË.408

™Â ÔÏ˘ÎÂÓÙÚÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË ·Ú·Ù‹ÚËÛ·Ó ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ
ÂÓÔ¯ÏËÌ¿ÙˆÓ ÔÏ˘ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚÂÈ˜ Â‚‰Ô-
Ì¿‰Â˜ iv ¯ÔÚ‹ÁËÛË˜ ·-ÏÈÔ˚ÎÔ‡ ÔÍ¤Ô˜. ŸÌˆ˜ ÛÙË ‰fiÛË
ÙˆÓ 600 mg ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ·ÓÂÈı‡ÌËÙÂ˜ ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ·fi
ÙÔ 18% ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ.409

™˘ÌÙˆÌ·ÙÈÎ‹ ıÂÚ·Â›· ÂÚÈÊÂÚÈÎ‹˜ ‰È·‚ËÙÈÎ‹˜ 
ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·˜

H Û˘ÌÙˆÌ·ÙÈÎ‹ ıÂÚ·Â›· Î·ÙÂ˘ı‡ÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÚÔ˜
ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ ÂÒ‰˘ÓË˜ ÓÂ˘-
ÚÔ¿ıÂÈ·˜ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÓÂ˘ÚÔ·ıËÙÈÎÔ‡ Ô‰È-
Ô‡. 

AÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ fiÓÔ˘ ÛÙÈ˜ ÂÒ‰˘ÓÂ˜ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈÂ˜

O Boulton ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ Ô-
Ô›· Ô ¿ÚÈÛÙÔ˜ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÌÂ Û˘ÓÂ¯‹ iv ¤Á¯˘ÛË
ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ ÌÔÚÂ› Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙÔ ÓÂ˘ÚÔ·ıËÙÈÎfi fiÓÔ.
¢ÂÓ ˘‹Ú¯Â fiÌˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ·˘Ù‹ ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘.410

™Â ÂÏ·ÊÚ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ·fi Ù·
ÂÒ‰˘Ó· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Î·È ÙÈ˜ ‰˘Û·ÈÛıËÛ›Â˜ Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë
¯ÔÚ‹ÁËÛË ÎÔÈÓÒÓ ·Ó·ÏÁËÙÈÎÒÓ.411 ™Â È‰È·›ÙÂÚ· ÂÒ‰˘ÓÂ˜
ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ (È‰È·›ÙÂÚ· ÛÂ Î·˘Û·ÏÁ›Â˜) Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë ¯Ô-
Ú‹ÁËÛË ÙÚÈÎ˘ÎÏÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎ·Ù·ıÏÈÙÈÎÒÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÛÂ
Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ ËÚÂÌÈÛÙÈÎ¿.412 H ‰Ú¿ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿-
ÎˆÓ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙÔ˘ fiÓÔ˘ Èı·ÓÔÏÔÁÂ›Ù·È fiÙÈ Á›-
ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÙË˜ Â·ÓÂÈÛfi‰Ô˘ ÙË˜ ÓÔÚ·‰ÚÂÓ·-
Ï›ÓË˜.412 H ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó Ù· ÙÚÈÎ˘ÎÏÈÎ¿ ·ÓÙÈ-
Î·Ù·ıÏÈÙÈÎ¿ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ fiÓÔ˘ Â›Ó·È, ÛÙÔ
30% ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ, ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ ·›ÛıËÛË˜ ÙÔ˘ fiÓÔ˘ Î·Ù¿
50%.413 H ‰ÈÊ·ÈÓ˘ÏÔ˘‰·ÓÙÔ˝ÓË Î·È Ë Î·Ú‚·Ì·˙Â›ÓË ¤-
¯Ô˘Ó ·ÏÈfiÙÂÚ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ›, ¯ˆÚ›˜ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù¿
ÙÔ˘˜ Ó· ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜, ÂÓfi„ÂÈ Î·È ÙˆÓ ·-
ÓÂÈı‡ÌËÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ˘˜.414 E›ÛË˜ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ·fi
Ù· ¿ÏÁË ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ Ë ÌÂÍÈÏÂÙ›ÓË. O ‰Ú¿ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘
Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘ ÔÊÂ›ÏÂÙ·È Èı·ÓÒ˜ ÛÙË ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ÙË˜
ÌÂÌ‚Ú¿ÓË˜ ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ.415,416

290 Xρόνιες διαβητικές επιπλοκές

εικόνα 8.25  Άτονο έλκος µε υπερκεράτωση πριν και µετά
από καθαρισµό.εικόνα 8.4.25 Άτονο έλκος με υπερκεράτωση πριν και μετά

από καθαρισμό.
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Θεραπευτική αντιμετώπιση άρθρωσης Charcot

H θεραπευτική αντιμετώπιση της άρθρωσης Charcot 
συνίσταται στην ανάπαυση του ποδιού, την αποφυ-
γή μεταφοράς βαρών, τη χρησιμοποίηση ειδικών 
υποδημάτων ή ναρθήκων και ειδικών καλτσών, που 
αμβλύνουν τις πιέσεις και προστατεύουν το πόδι από 
κακώσεις. Aν είναι δύσκολο να κατασκευαστούν ειδικά 
υποδήματα, συνιστάται η χρησιμοποίηση αθλητικών 
υποδημάτων καλαθοσφαίρισης, που προστατεύουν 
την ποδοκνημική άρθρωση. H δημιουργία άτονων 
ελκών προλαμβάνεται με τον τακτικό καθαρισμό των 
κάλων που δημιουργούνται στις προεξοχές του πο-
διού και στα σημεία αυξημένης πίεσης. Σε προχωρη-
μένες καταστάσεις επιχειρείται αρθρόδεση με μικρές 
πιθανότητες επιτυχίας. Σε απελπιστικές καταστάσεις 
(επίμονη φλεγμονή με κίνδυνο επέκτασης), και όταν η 
λειτουργικότητα του ποδιού είναι προβληματική, μπο-
ρεί να συστηθεί ακρωτηριασμός. Tελευταία δοκιμά-
ζεται η iv χορήγηση διφωσφονικών για τη σκλήρυνση 
των οστών.479 

Φροντίδα για τα πόδια του διαβητικού

O γιατρός πρέπει να ενημερώνει τους ασθενείς για 
τον κίνδυνο που υπάρχει να αναπτυχθούν άτονα έλκη, 
φλεγμονές και ισχαιμία στα πόδια. Για την πρόληψη 
της εμφάνισης προβληματικών καταστάσεων πρέπει 
να δίδεται στους ασθενείς ειδικό έντυπο. Tο έντυπο 
που χρησιμοποιούμε εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ στο τέλος του βιβλίου.

Θεραπεία νευροπάθειας ANΣ

• Έλεγχος του διαβήτη
Oι διαταραχές του ANΣ του κυκλοφορικού, οι οποίες 
παρατηρούνται σε περιόδους έντονης απορρύθμισης 
ή κετοξέωσης (π.χ. οξεία γαστροπάρεση), μπορούν 
να βελτιωθούν ύστερα από λίγες ημέρες ή εβδομάδες 
άριστου μεταβολικού ελέγχου.480,481 

Εντούτοις, στην ήδη εγκατεστημένη νευροπάθεια 
του ANΣ, ο άριστος μεταβολικός έλεγχος προκαλεί 
ελάχιστη έως καμία επίδραση. Mόνο σε μία εργασία 
αναφέρεται βελτίωση της καρδιαγγειακής νευροπά-
θειας του ANΣ.482 Σε όλες τις υπόλοιπες εργασίες ο άρι-
στος μεταβολικός έλεγχος δεν έχει καμία ευεργετική 
επίδραση.437,438,483-485 Aσθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν 
σε ταυτόχρονη μεταμόσχευση νεφρού-παγκρέατος, 
ύστερα από 10 χρόνια παρακολούθησης εμφάνισαν 
μικρή βελτίωση της καρδιαγγειακής νευροπάθειας του 
ANΣ.486,487 Ωστόσο στις προαναφερθείσες εργασίες 
εμφανίστηκε βελτίωση στην ταχύτητα αγωγής των 
νεύρων (σημείο βελτίωσης της περιφερικής νευροπά-
θειας). Πολλοί συγγραφείς θεωρούν την ήδη εγκατε-

στημένη νευροπάθεια του ANΣ ως μη αναστρέψιμη 
βλάβη.14,209 Oι περισσότερες εργασίες ήταν χρονικής 
διάρκειας μέχρι πέντε χρόνια. Πιθανόν σε άλλες ερ-
γασίες που θα γίνουν στο μέλλον, με μεγαλύτερη 
χρονική διάρκεια, ο άριστος μεταβολικός έλεγχος να 
εμφανίσει διαφορετικά αποτελέσματα.246 Πάντως η 
ήδη εγκατεστημένη έκδηλη νευροπάθεια του ANΣ (με 
κριτήρια που ισχύουν τώρα) θεωρείται ότι αντανακλά 
μη αναστρέψιμες παθολογοανατομικές αλλοιώσεις 
των νεύρων. 

Συνεπώς η θεραπευτική παρέμβαση θα πρέπει να γί-
νεται σε πρωιμότερα στάδια του ΣΔ. Στη DCCT μελέτη, 
διαβητική νευροπάθεια του ANΣ παρουσιάστηκε στο 
4,3% των ασθενών οι οποίοι υποβλήθηκαν σε εντατική 
ινσουλινοθεραπεία έναντι του 7,9% των ασθενών, που 
ήταν σε συμβατική ινσουλινοθεραπεία.8 

• aναστολείς της αναγωγάσης της αλδόζης
H χορήγηση τολρεστάτης στη νευροπάθεια του ANΣ 
εκτιμήθηκε σε δική μας εργασία διάρκειας 24 μηνών. 
Tα αποτελέσματα ήταν ευνοϊκά, αλλά απαίτησαν πάνω 
από ενάμισυ χρόνο για να φανεί η στατιστική τους 
σημαντικότητα (σχήμα 8.4.7).488 Eπίσης βρέθηκε σε 
εργασία μας ότι η τολρεστάτη μετά 12 μήνες χορήγη-
σης επηρέασε σε μικρό βαθμό τους δείκτες της μετα-
βλητότητας του καρδιακού ρυθμού που έχουν σχέση 
με τον τόνο του παρασυμπαθητικού.489 H τολρεστάτη 
έπαυσε όμως να κυκλοφορεί, λόγω ηπατοτοξικότη-
τας.481 Aναμένεται η δημοσίευση παρατηρήσεων με 
την κυκλοφορία νεότερων αναστολέων.
• Nευροτροφικοί παράγοντες
 H χορήγηση του IGF-1 σε διαβητικά ποντίκια είχε 
ευεργετικά αποτελέσματα στη νευροπάθεια του ANΣ. 
Ίσως μελλοντικά δούμε εφαρμογές και σε ανθρώ-
πους.490 

• Άλλα φάρμακα
Οι Αναστολείς του Μετατρεπτικού Ενζύμου της Αγγει-
οτενσίνης (αΜΕΑ) είναι μία άλλη κατηγορία φαρμάκων 
που έχει δοκιμαστεί στη xθεραπεία της ΔΝΑΝΣΚ.59, 491 
Σε δικές μας εργασίες, η χορήγηση αΜΕΑ (κιναπρίλη) 
βελτίωσε τη σχέση παρασυμπαθητικού/συμπαθητικού 
που μετρήθηκε με τη μέθοδο της Δυναμικής Φασματι-
κής Ανάλυσης με 24ωρη παρακολούθηση σε ασθενείς 
με ΔΝΑΝΣΚ ύστερα από έναν χρόνο θεραπείας, ιδι-
αίτερα κατά τις νυκτερινές ώρες του 24ώρου493, όταν 
ο τόνος του συμπαθητικού είναι αυξημένος (σχήμα 
8.4.8). Σε άλλη εργασία, επίσης, παρατηρήθηκε βελ-
τίωση των τιμών των δεικτών των καρδιαγγειακών 
ανακλαστικών δοκιμασιών ύστερα από 18 μήνες χο-
ρήγησης αΜΕΑ494 (σχήμα 8.4.8 και 8.4.9).

Σε πρόσφατη εργασία μας, επίσης, η χορήγηση αΜΕΑ 
(κιναπρίλη) ή αποκλειστή των υποδοχέων τύπου-1 της 
αγγειοτενσίνης ΙΙ (λοσαρτάνη) ή του συνδυασμού αυ-
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τών είχε ως αποτέλεσμα ύστερα από έναν χρόνο θερα-
πείας τη βελτίωση της ΔΝΑΝΣΚ και των δεικτών δια-
στολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας.495 

Μελετήθηκαν σε αυτή την εργασία 62 ασθενείς (34 
γυναίκες) με μακρά διάρκεια ΣΔ. Οι ασθενείς (24 με 
τύπου 1 ΣΔ) ήταν μέσης ηλικίας 51.7 + 13.9 ετών και 
παρουσίαζαν εγκατεστημένη νευροπάθεια του αυτό-
νομου νευρικού συστήματος, ενώ ήταν ελεύθεροι από 
στεφανιαία νόσο και αρτηριακή υπέρταση. Επιπρόσθε-
τα, σε αυτή την μελέτη παρατηρήθηκε σημαντική μεί-
ωση της καδιακής συχνότητας ηρεμίας 77 + 4 έναντι 82 
+6, 75 +2 έναντι 79 +3, 77 +9 έναντι 80 +4 (p<0,05). Η 
κλινική σημασία της μείωσης της καρδιακής συχνότη-
τας σε διαβητικούς τονίσθηκε πρόσφατα στην μελέτη 
DCCT/EDIC η οποία αποτέλεσε την συνέχεια της DCCT 
μελέτης και στην οποία παρατηρήθηκε μετά από 17 
χρόνια παρακολούθησης στην ομάδα της εντατικής 
παρακολούθησης, σημαντική μείωση της καρδιακής 
συχνότητας ηρεμίας και στους εφήβους (69,0 σφύξεις/
λεπτό έναντι 72,0 σφύξεις/λεπτό, [95% CI 62,8-75,7 
και 65,7-78,9 αντίστοιχα], p=0,013) και στους ενήλικες 
(66,8 έναντι 68,2 [95% CI 65,3-68,4 και 66,6-69,8 αντί-
στοιχα], p=0.0014). Κατά την διάρκεια της παρακο-
λούθησης στην μελέτη EDIC, η διφορά στην καρδιακή 
συχνότητα ηρεμίας διήρκεσε για τουλάχιστον 10 έτη 
(p<0.0001).487

Από τους συγγραφείς της ανωτέρω μελέτης τονίσθη-
κε ότι πιθανόν η μείωση της καρδιακής συχνότητας 
ηρεμίας να αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες μείωσης 
της καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνητότητας που 
παρατηρήθηκε στους ασθενείς της ίδιας μελέτης.

Ο μηχανισμός δράσης των αΜΕΑ στη ΔΝΑΝΣΚ, όπως 
έχει προταθεί, είναι διαφορετικός (πιθανόν μέσω βελτί-
ωσης της ενδονεύριας μικροκυκλοφορίας και μείωσης 
του τόνου του συμπαθητικού) από αυτόν των αναστο-
λέων αναγωγάσης της αλδόζης.

Σε εργασίες με διαβητικά ποντίκια, η χορήγηση αΜΕΑ 
ή αποκλειστή των υποδοχέων τύπου-1 της αγγειοτενσί-
νης ΙΙ είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της δυσλειτουρ-
γίας των νεύρων, της ενδονεύριας κυκλοφορίας και τη 
διέγερση της αγγειογένεση.55,56 Σε πρόσφατη εργασία, 
η πρώιμη χορήγηση σε πειραματόζωα, που είχαν κα-
ταστεί διαβητικά, αΜΕΑ ή αποκλειστή των υποδοχέων 
τύπου-1 της αγγειοτενσίνης ΙΙ είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόληψη εμφάνισης ή και τη βελτίωση της δυσλειτουρ-
γίας των αγγείων και των νεύρων.496

Η μεγαλύτερη βελτίωση σε αυτή την εργασία παρατη-
ρήθηκε με τη χορήγηση αΜΕΑ. Ο μηχανισμός δράσης 
των ουσιών αυτών που προτείνεται από τους συγγρα-
φείς είναι αφενός μέσω μείωσης του αυξημένου οξει-
δωτικού στρες, αφετέρου μέσω άμεσης προστασίας πι-

σχήμα 8.4.7 η επίδραση της τολρεστάτης σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο στους κλασικούς δείκτες ελέγχου του αΝΣ.
*=p<0,05 έναντι της βασικής τιμής, v=p<0,05 έναντι του εικονικού φαρμάκου, με παρακολούθηση δύο ετών.
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θανόν των νευρώνων στα γάγγλια των οπίσθιων ριζών.
Ενδεχομένως η συγχορήγηση στο μέλλον αΜΕΑ και 
αναστολέων αναγωγάσης της αλδόζης να έχει ακόμη 
καλύτερα αποτελέσματα στη θεραπεία της ΔΝΑΝΣΚ. 

Steno study

Η σημαντικότερη, ωστόσο, μελέτη των τελευταίων 
ετών, όσον αφορά την θεραπεία της ΔΝΑΝΣΚ, προέρ-
χεται από το Steno memorial της Κοπεγχάγης. Στη με-
λέτη αυτή καταβλήθηκε προπάθεια για πολυπαραγο-
ντική θεραπευτική παρέμβαση, η οποία περιελάμβανε 
άριστο μεταβολικό έλεγχο, άριστο έλεγχο λιπιδίων, 
άριστη ρύθμιση της ΑΠ, λήψη ασπιρίνης και προσθή-
κη αΜΕΑ σε όλα τα θεραπευτικά σχήματα που ακο-
λουθούσαν οι ασθενείς. Ύστερα από τέσσερα χρόνια 
θεραπείας, παρατηρήθηκε μείωση της ΔΝΑΝΣΚ κατά 
68% 497 και ύστερα από οκτώ χρόνια παρατηρήθηκε 
μείωση του σχετικού κινδύνου εμφάνισης καρδιαγ-
γειακών επεισοδίων κατά 58% σε αυτούς τους ασθε-
νείς.498 Πρόσφατα, μάλιστα, ανακοινώθηκαν και τα 
αποτελέσματα της 13χρονης παρακολούθησης αυτών 
των ασθενών. Στη μελέτη αυτή παρατηρήθηκε μείωση 
του σχετικού κινδύνου θανάτου από οποιαδήποτε αι-
τία ή καρδιαγγειακή νόσο κατά 50%.499

 Συμπερασματικά, η ΔΝΑΝΣΚ υπήρξε μέχρι πριν από 
μερικές δεκαετίες μία παραγνωρισμένη επιπλοκή του 
ΣΔ. Η κλινική της σημασία είναι πολύ μεγάλη, εφόσον 
εκτός των άλλων δυσάρεστων και δύσκολων στην 
αντιμετώπισή τους προβλημάτων που μπορεί να προ-
καλέσει, παρουσιάζει αυξημένη καρδιαγγειακή νοση-
ρότητα και θνητότητα. Η χορήγηση αΜΕΑ φαίνεται να 
είναι ιδιαίτερα επωφελής στους ασθενείς αυτούς και 
να αποτελεί τη σύγχρονη και διαθέσιμη στην ελεύθε-

ρη αγορά θεραπευτική πρόταση. Η κατά το δυνατόν 
πρωϊμότερη χορήγησή των αΜΕΑ υποθέτουμε ότι 
πρέπει να έχει και τα καλύτερα μακροχρόνια αποτελέ-
σματα.

Συμπτωματική θεραπεία διαβητικής νευροπάθειας 
ANΣ

Tαχυκαρδία. Για το πρόβλημα της ταχυκαρδίας συ-
νήθως δεν απαιτείται καμία θεραπεία. Πάντως σε σο-
βαρές περιπτώσεις μπορεί να δοκιμαστούν χαμηλές 
δόσεις εκλεκτικών β-αναστολέων.244 Διαφορική διά-
γνωση από υπερθυρεοειδισμό είναι απαραίτητη.

Oρθοστατική υπόταση. Συνιστάται ανύψωση κε-
φαλής κρεβατιού τη νύχτα και βαθμιαία έγερση από 
την ύπτια θέση. Xρησιμοποίηση ελαστικών καλτσών 
συνιστάται μόνο εφόσον η περιφερική κυκλοφορία 

σχήμα 8.4.8 γραφικές παραστάσεις των βασικών μέσων τιμών και των εκατοστιαίων μεταβολών τους ύστερα από έναν 
χρόνο θεραπείας, του λόγου Χαμηλής/Υψηλής συχνότητας ενέργεια (Low/High Frequency power, δείκτη της Δυναμικής 
Φασματικής ανάλυσης) κατανεμημένες σε 8ωρα χρονικά διαστήματα του 24ώρου στις ακόλουθες ομάδες. Quinapril= 
θεραπεία με κιναπρίλη για ένα χρόνο, Placebo= θεραπεία με εικονικό φάρμακο για έναν χρόνο, DM= ομάδα ασθενών χωρίς 
ΔΝαΝΣΚ, NV= υγιείς εθελοντές. Σημαντική βελτίωση παρατηρήθηκε κατά το 8ωρο 23:00-7:00

σχήμα 8.4.9 γραφική παράσταση των μεταβολών των μέσων 
τιμών του Μέσου ανυσματικού Δείκτη (MCR) ύστερα από 18 
μήνες θεραπείας με κιναπρίλη ή εικονικό φάρμακο. 
 * = p<0.05 έναντι βασικής τιμής, 
 = p<0.05 έναντι εικονικού φαρμάκου
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είναι καλή. Tα αλατοκορτικοειδή (φλουοροκορτιζόνη) 
είναι τα πλέον αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της 
προβληματικής ορθοστατικής υπότασης, αλλά μπορεί 
να προκαλέσουν κατακράτηση υγρών και οιδήματα.500 

Άλλες θεραπείες, οι οποίες έχουν προταθεί, είναι η 
χορήγηση ερυθροποιητίνης501 (αύξηση μάζας ερυ-
θρών κυττάρων) και η χορήγηση οκτρεοτίδης (σπλαγ-
χνική αγγειοσυσπαστική δράση).502 Aν υπάρχει υπέρ-
ταση στην οριζόντια θέση του σώματος, χορηγείται 
αναστολέας αMEA ή αναστολέας ασβεστίου προ του 
ύπνου που να έχει μικρή ημιπερίοδο ζωής.

Διαβητική γαστροπάρεση. Για τη συμπτωματική 
θεραπεία της διαβητικής γαστροπάρεσης χορηγού-
νται, συνήθως, διάφορα φάρμακα, που προάγουν την 
κινητικότητα του στομάχου, όπως η μετοκλοπραμίδη, 
η δομπεριδόνη και η ερυθρομυκίνη.255,503 

H τελευταία έχει δράση μοτιλίνης. Για τη γαστροπά-
ρεση έχει εφαρμοστεί με επιτυχία και το ανάλογο της 
ερυθρομυκίνης EM523L.504 Nοσηλεία του ασθενούς 
με iv χορήγηση υγρών και ρινογαστρική αναρρόφηση 
απαιτείται σε βαριές περιπτώσεις με εμέτους, οπότε 
χορηγείται ενδοφλεβίως ερυθρομυκίνη σε δόσεις 250 
mg/8ωρο για μερικές ημέρες. Γαστροεντεροαναστό-
μωση γίνεται σε απελπιστικές περιπτώσεις.

Διαβητική διάρροια. Για τη συμπτωματική θερα-
πεία της διαβητικής διάρροιας συνήθως χορηγούνται 
αντιβιοτικά ευρέος φάσματος και λοπεραμίδη. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να βοηθήσει και η 
κλονιδίνη (α2-αγωνιστής).505 Aν η αιτία της διάρροιας 
είναι η υπερανάπτυξη της εντερικής χλωρίδας, χορη-
γείται αντιβίωση με τετρακυκλίνη ή και αμπικιλλίνη. H 
δόση του αντιβιοτικού, αρχικά για 5 ημέρες πλήρης, 

στη συνέχεια εξατομικεύεται σε μικρή δόση συντή-
ρησης και καταβάλλεται παράλληλα φροντίδα να μη 
δημιουργείται δυσκοιλιότητα. H πρόληψη εμφάνισης 
δυσκοιλιότητας ελαττώνει τη συχνότητα κρίσεων δι-
άρροιας. Σε ασθενείς με επιμονή της διάρροιας στη 
συνήθη θεραπεία, μπορεί να χορηγηθεί το μακράς 
δράσης ανάλογο της σωματοστατίνης, οκτρεοτίδη, 
με καλά αποτελέσματα.506 Σε περίπτωση χορήγησης 
οκτρεοτίδης απαιτείται πολύ στενή παρακολούθηση 
της ρύθμισης του διαβήτη. 

Δυσκοιλιότητα. Συνιστάται τροφή με αδιάλυτες 
φυτικές ίνες, δημητριακά με πίτυρο, υπακτικά και με-
τοκλοπραμίδη. H διόρθωση της αφυδάτωσης, με την 
καλύτερη ρύθμιση του ΣΔ, βοηθά στην αποφυγή δημι-
ουργίας αφυδατωμένων κοπράνων που σχηματίζουν 
εύκολα κοπρόλιθους.

γευστική εφίδρωση. Eνημερώνεται ο ασθενής για 
την αιτία του φαινομένου. Mπορεί να χορηγηθούν 
αντιχολινεργικά (βρωμιούχος προπανθελίνη) προ των 
γευμάτων, αλλά υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της επίσχε-
σης ούρων. H εφίδρωση καταστέλλεται και με κλονιδί-
νη σε μικρές δόσεις (50% της αντιυπερτασικής).507

 Nευροπαθητικό οίδημα. Aντιμετωπίζεται με χορή-
γηση εφεδρίνης και συχνή τοποθέτηση των ποδιών σε 
ανάρροπη θέση. Mε τη χορήγηση εφεδρίνης επιτυγ-
χάνεται διούρηση και ελάττωση του οιδήματος.508 H 
εφεδρίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο οίδημα εξ 
ινσουλίνης.509

Άτονη μεγακύστη. Σε ελαφρές περιπτώσεις συνι-
στάται ανά τρίωρο προσπάθεια ούρησης. H ούρηση 
μπορεί να υποβοηθείται, με πίεση της ουροδόχου 
κύστης υπερηβικώς, με το χέρι του ασθενούς. Aν τα 
παραπάνω μέτρα δεν επαρκούν, συνιστάται τακτικός 
αυτοκαθετηριασμός, ιδίως κάθε βράδυ, ή εφαρμόζεται 
μόνιμος καθετήρας σε βαριές περιπτώσεις. Aν υπάρχει 
ουρολοίμωξη, χορηγείται η κατάλληλη αντιβίωση.

ςεξουαλική ανικανότητα. Eπιδιώκεται, πριν από 
όλα, η βελτίωση της ρύθμισης του διαβήτη. To κάπνι-
σμα πρέπει να διακόπτεται, δεδομένου ότι είναι ένας 
από τους κύριους παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης 
αθηρωμάτωσης της σηραγγώδους αρτηρίας. Eπίσης 
πρέπει να διακόπτεται η κατάχρηση οινοπνεύματος 
και να εξετάζεται προσεκτικά το ενδεχόμενο μεταβο-
λής των φαρμάκων που λαμβάνονται για υπέρταση, αν 
υπάρχει υπόνοια ότι συμμετέχουν στη δημιουργία του 
προβλήματος. Tα φάρμακα που είναι πιθανόν να επη-
ρεάζουν την ικανότητα στύσης φαίνονται στον πίνακα 
8.29. H αναφερόμενη συχνότητα ανικανότητας από 
φάρμακα ποικίλλει από 0-80%.

H αδυναμία στύσης αντιμετωπίζεται με χορήγηση 
αγγειοδιασταλτικών φαρμάκων per os σιλντεναφίλη 
50 mg (Viagra), εφόσον δεν υπάρχει σχετική αντέν-
δειξη (στηθάγχη, νιτρώδη φάρμακα). H θεραπεία 

σχήμα 8.4.10 H χορήγηση α-MEA (κιναπρίλης) είχε ως α-
ποτέλεσμα τη μείωση (βελτίωση) του λόγου χαμηλής
προς υψηλή συχνότητα της φασματικής ανάλυσης της με-
ταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού. H επίδραση αυτή ή-
ταν ιδιαίτερα σημαντική στη χρονική περίοδο της νύχτας,
πράγμα ιδιαίτερα ενδιαφέρον. (Yπόμνημα: q=κιναπρίλη,
P=placebo, DM=διαβητικοί ασθενείς χωρίς νευροπάθεια, 
NV= φυσιολογικοί μάρτυρες.
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αυτή προσφέρει βοήθεια σε 50-60% των διαβητικών 
ανδρών.510 Σε αποτυχία της per os θεραπείας μπορεί 
να γίνονται ενέσεις αγγειοδιασταλτικών φαρμάκων, 
στα σηραγγώδη σώματα, πριν από κάθε συνεύρεση. 
Για τον σκοπό αυτό παλαιότερα χρησιμοποιήθηκε η 
ένεση παπαβερίνης και τελευταία κυκλοφόρησε σε 
ειδική συσκευασία ιδιοσκεύασμα με αλπροσταδίλη 
(Caverject). H δοσολογία των ενέσεων αυτών απαιτεί 
εξατομίκευση, ώστε να αποφεύγεται κρίση πριαπι-
σμού. H αλπροσταδίλη χορηγήθηκε με μέτρια επιτυχία 
και διουρηθρικώς.511 Έχει περιγραφεί ότι σημαντική 
βοήθεια προσφέρει και η χορήγηση πεντοξυφυλλίνης 
(Tarontal).512

Διάφορα φάρμακα που στο παρελθόν είχαν χρησι-
μοποιηθεί με μέτρια επιτυχία και δεν χρησιμοποιού-
νται σήμερα είναι η υοχιμβίνη και η απομορφίνη. Kά-
ποια δράση φαίνεται ότι έχει η φαιντολαμίνη.513 Άλλη 
μέθοδος επίτευξης και διατήρησης της στύσης είναι η 
εφαρμογή συσκευών δημιουργίας κενού, οπότε έλκε-
ται αίμα στα σηραγγώδη σώματα και η στύση διατη-
ρείται με προσωρινή εφαρμογή πιεστικού δακτυλίου 
στη βάση του πέους. Mεμονωμένη χρήση του δακτυλί-
ου μπορεί να βοηθήσει σε άτομα τα οποία, ενώ επιτυγ-
χάνουν στύση, δεν μπορούν να έχουν ικανοποιητική 
διάρκεια στύσης.

Eπεμβάσεις με προσθέσεις μπορεί να εφαρμοστούν, 
αλλά η επιτυχία και η ανοχή τους δεν είναι απόλυτα 
εξασφαλισμένη. Oι προσθέσεις αυτές διακρίνονται 
στις σταθερές και στις διογκούμενες με μηχανισμό δι-
οχέτευσης αέρος σε αεροθάλαμο που παίζει τον ρόλο 
σηραγγώδους σώματος. Oι ανεπιτυχείς επεμβάσεις 
έχουν ελαχιστοποιηθεί στις πρόσφατες αναφορές.514 
Tέτοιες επεμβάσεις είναι δυνατόν να εφαρμοστούν και 
στη νόσο του Peyronie.515 

Στις γυναίκες με νευροπάθεια ANΣ, η ξηρότητα του 
κόλπου αντιμετωπίζεται με ειδικές αλοιφές. Xορήγηση 
Σιλντεναφίλ 50 mg δοκιμάζεται και αναμένονται τα 
αποτελέσματά της.

Στους άνδρες με παλίνδρομη εκσπερμάτιση μπορεί 
να βοηθήσει η χορήγηση βρωμοφαινιραμίνης (σκεύα-
σμα Dimetapp).516 

Συμπεράσματα για τη θεραπεία της νευροπάθειας 

H αντιμετώπιση της νευροπάθειας του ANΣ με τη 
χορήγηση φαρμάκων, όπως οι αναστολείς του μετα-
τρεπτικού ενζύμου, είναι μια σημερινή επιλογή. H κυ-
κλοφορία νεότερων και μη ηπατοτοξικών αναστολέων 
της αναγωγάσης της αλδόζης, καθώς και αναστολέων 
της γλυκοζυλίωσης, αναμένεται με ενδιαφέρον. O 
άριστος μεταβολικός έλεγχος αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την πρόληψη της νευροπάθειας του 
ANΣ, ο οποίος ωστόσο δεν είναι εφικτός σε όλους 

τους ασθενείς. Eίναι από πολλές εργασίες γνωστό ότι 
ο άριστος μεταβολικός έλεγχος μπορεί να προλάβει ή 
να αναστείλει την εκδήλωση περιφερικής αισθητικής 
νευροπάθειας ή νευροπάθειας του ANΣ, αλλά δύσκο-
λα μπορεί να υποστρέψει κλινικά έκδηλες παθολογικές 
εκδηλώσεις. Στο σημείο αυτό υπάρχει αναλογία με 
όσα έχουν παρατηρηθεί και στις άλλες δύο επιπλοκές 
μικροαγγειοπάθειας, τη διαβητική αμφιβληστροειδο-
πάθεια και τη σπειραματοσκλήρυνση.

Ó· ˘Ô‚ÔËıÂ›Ù·È, ÌÂ ›ÂÛË ÙË˜ Ô˘ÚÔ‰fi¯Ô˘ Î‡ÛÙË˜ ˘ÂÚË-
‚ÈÎÒ˜, ÌÂ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜. AÓ Ù· ·Ú·¿Óˆ Ì¤ÙÚ·
‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó, Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È Ù·ÎÙÈÎfi˜ ·˘ÙÔÎ·ıÂÙËÚÈ·ÛÌfi˜,
È‰›ˆ˜ Î¿ıÂ ‚Ú¿‰˘, ‹ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÌfiÓÈÌÔ˜ Î·ıÂÙ‹Ú·˜ ÛÂ
‚·ÚÈ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜. AÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô˘ÚÔÏÔ›ÌˆÍË ¯ÔÚËÁÂ›-
Ù·È Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ·ÓÙÈ‚›ˆÛË.

™ÂÍÔ˘·ÏÈÎ‹ ·ÓÈÎ·ÓfiÙËÙ·. EÈ‰ÈÒÎÂÙ·È, ÚÈÓ ·fi fi-
Ï·, Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜ Ú‡ıÌÈÛË˜ ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË. To Î¿ÓÈÛÌ·
Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÎfiÙÂÙ·È, ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ˘ fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi
ÙÔ˘˜ Î‡ÚÈÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ·ıËÚˆ-
Ì¿ÙˆÛË˜ ÙË˜ ÛËÚ·ÁÁÒ‰Ô˘˜ ·ÚÙËÚ›·˜. E›ÛË˜ Ú¤ÂÈ Ó·
‰È·ÎfiÙÂÙ·È Ë Î·Ù¿¯ÚËÛË ÔÈÓÔÓÂ‡Ì·ÙÔ˜ Î·È Ó· ÂÍÂÙ¿˙Â-
Ù·È ÚÔÛÂÎÙÈÎ¿ ÙÔ ÂÓ‰Â¯fiÌÂÓÔ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ
Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ˘¤ÚÙ·ÛË, ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ˘fiÓÔÈ· fiÙÈ
Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. T· Ê¿Ú-
Ì·Î· Ô˘ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·
ÛÙ‡ÛË˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· 8.29. H ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË Û˘-
¯ÓfiÙËÙ· ·ÓÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜ ·fi Ê¿ÚÌ·Î· ÔÈÎ›ÏÏÂÈ ·fi 0-
80%.

H ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙ‡ÛË˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ÛÂ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·Á-
ÁÂÈÔ‰È·ÛÙ·ÏÙÈÎÒÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ per os ÛÈÏÓÙÂÓ·Ê›ÏË 50 mg
(Viagra), ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯ÂÙÈÎ‹ ·ÓÙ¤Ó‰ÂÈÍË (ÛÙËı¿Á-
¯Ë, ÓÈÙÚÒ‰Ë Ê¿ÚÌ·Î·). H ıÂÚ·Â›· ·˘Ù‹ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ‚Ô‹-
ıÂÈ· ÛÂ 50-60% ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ·Ó‰ÚÒÓ.448 ™Â ·ÔÙ˘¯›·
ÙË˜ per os ıÂÚ·Â›·˜ ÌÔÚÂ› Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÂÓ¤ÛÂÈ˜ ·ÁÁÂÈÔ-
‰È·ÛÙ·ÏÙÈÎÒÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ, ÛÙ· ÛËÚ·ÁÁÒ‰Ë ÛÒÌ·Ù·, ÚÈÓ
·fi Î¿ıÂ Û˘ÓÂ‡ÚÂÛË. °È· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ·ÏÈfiÙÂÚ· ¯ÚË-
ÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ¤ÓÂÛË ··‚ÂÚ›ÓË˜ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· Î˘ÎÏÔ-
ÊfiÚËÛÂ ÛÂ ÂÈ‰ÈÎ‹ Û˘ÛÎÂ˘·Û›· È‰ÈÔÛÎÂ‡·ÛÌ· ÌÂ ·ÏÚÔÛÙ·-
‰›ÏË (Caverject). H ‰ÔÛÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÂÓ¤ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ··ÈÙÂ›
ÂÍ·ÙÔÌ›ÎÂ˘ÛË, ÒÛÙÂ Ó· ·ÔÊÂ‡ÁÂÙ·È ÎÚ›ÛË ÚÈ·ÈÛÌÔ‡. H
·ÏÚÔÛÙ·‰›ÏË ¯ÔÚËÁ‹ıËÎÂ ÌÂ Ì¤ÙÚÈ· ÂÈÙ˘¯›· Î·È ‰ÈÔ˘ÚË-
ıÚÈÎÒ˜.449 Œ¯ÂÈ ÂÚÈÁÚ·ÊÂ› fiÙÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ‚Ô‹ıÂÈ· ÚÔ-
ÛÊ¤ÚÂÈ Î·È Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂÓÙÔÍ˘Ê˘ÏÏ›ÓË˜ (Tarontal).450

¢È¿ÊÔÚ· Ê¿ÚÌ·Î· Ô˘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈËıÂ› ÌÂ Ì¤ÙÚÈ· ÂÈÙ˘¯›· Î·È ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û‹-
ÌÂÚ· Â›Ó·È Ë ˘Ô¯ÈÌ‚›ÓË Î·È Ë ·ÔÌÔÚÊ›ÓË. K¿ÔÈ· ‰Ú¿ÛË
Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ë Ê·ÈÓÙÔÏ·Ì›ÓË.451 ÕÏÏË Ì¤ıÔ‰Ô˜ Â›-
ÙÂ˘ÍË˜ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË˜ ÙË˜ ÛÙ‡ÛË˜ Â›Ó·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û˘-
ÛÎÂ˘ÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÎÂÓÔ‡, ÔfiÙÂ ¤ÏÎÂÙ·È ·›Ì· ÛÙ· ÛË-
Ú·ÁÁÒ‰Ë ÛÒÌ·Ù· Î·È Ë ÛÙ‡ÛË ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÂ ÚÔÛˆÚÈÓ‹
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÈÂÛÙÈÎÔ‡ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ¤Ô˘˜. MÂ-
ÌÔÓˆÌ¤ÓË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÂ
¿ÙÔÌ· Ù· ÔÔ›·, ÂÓÒ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ÛÙ‡ÛË, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ¤¯Ô˘Ó ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÛÙ‡ÛË˜.

EÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ÌÂ ÚÔÛı¤ÛÂÈ˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó,
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Aντικαταθλιπτικά-ηρεµιστικά
Mείζονα ηρεµιστικά
Φαινοθειαζίνες
Bουτυροφαινόνες
Θειοξανθίνες
Eλάσσονα ηρεµιστικά
Tρικυκλικά αντικαταθλιπτικά
Aναστολείς MAO
Φλουοξετίνη
Bενζοδιαζεπίνες

Aντιϋπερτασικά
Kεντρικά συµπαθολυτικά
B-αναστολείς συµπαθητικού
Γαγγλιοπληγικά
∆ιουρητικά
Aναστολείς-MEA

∆ιάφορα
Aντιανδρογόνα
Σιµετιδίνη
Φιµπράτες
∆ιγοξίνη
Iντοµεθακίνη

πίνακας 8.29  Φάρµακα που είναι πιθανό να επηρεά-
ζουν την ικανότητα στύσης.

πίνακας 8.4.29 Φάρμακα που είναι πιθανό να επηρεάζουν 
την ικανότητα στύσης.
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Mέθοδοι εξέτασης ασθενούς για διαβητική νευροπάθεια και ειδικές δοκιμασίες

Kλινική εξέταση - Mέθοδοι διάγνωσης

H κλινική εξέταση του ασθενούς περιλαμβάνει ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό και ειδικό νευρολογικό ιστορικό 
προς αποκλεισμό άλλων αιτιών νευροπάθειας. H νευρολογική εξέταση του ασθενούς περιλαμβάνει τα εξής: 

a. Έλεγχος αισθητικότητας

O έλεγχος της αισθητικότητας πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής δοκιμασίες:194 
• Εξέταση παλλαισθησίας
• Εξέταση αίσθησης αφής
• Εξέταση αίσθησης θέσης και κίνησης των μελών στον χώρο
• Εξέταση αίσθησης πόνου
• Εξέταση αίσθησης θερμού-ψυχρού
Oι δοκιμασίες ελέγχου της αισθητικότητας συνήθως αποκαλύπτουν βλάβες, όταν η νευροπάθεια βρίσκεται 

σε προχωρημένα στάδια.209 Για τον λόγο αυτό κατασκευάστηκαν διάφορες συσκευές με σκοπό να καταστούν 
οι δοκιμασίες αυτές περισσότερο αντικειμενικές. Ωστόσο τα αποτελέσματα που δίνουν αυτές οι συσκευές είναι 
αναπόφευκτα υποκειμενικά, έχουν χαμηλή αναπαραγωγιμότητα και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συναι-
σθηματική κατάσταση και τη δυνατότητα του ασθενούς να κατανοήσει και να συγκεντρωθεί στη δοκιμασία. Oι 
τιμές όλων αυτών των δοκιμασιών ελαττώνονται με την πρόοδο της ηλικίας και γι’ αυτό πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη και η ηλικία. Eπειδή είναι δυνατή η εκλεκτική προσβολή ορισμένων μόνο τύπων νευρικών ινών, πρέπει 
να γίνεται έλεγχος όλων των τύπων των ινών.

• Εξέταση παλλαισθησίας
Mε αυτή τη δοκιμασία ελέγχονται μόνο οι μεγάλες εμμύελες νευρικές ίνες Aα και Aβ. Tα σωμάτια του Pacini αντι-
δρούν σε ερεθίσματα εύρους 85-1000 Hz.210 Η δοκιμασία αυτή χρησιμεύει στην επιδημιολογική ανίχνευση ασθε-
νών με διαβητική νευροπάθεια και εμφανίζει ικανοποιητική συσχέτιση με τις ηλεκτροφυσιολογικές δοκιμασίες 
(ταχύτητα αγωγής νεύρων). H απώλεια της αίσθησης των δονήσεων στα πόδια είναι περισσότερο ευαίσθητος 
δείκτης νευροπάθειας απ’ ό,τι η απώλεια αίσθησης αφής.211 Ωστόσο σε μερικές μορφές περιφερικής διαβητικής 
νευροπάθειας η δοκιμασία μπορεί να είναι φυσιολογική.209 

O έλεγχος της παλλαισθησίας γίνεται με το διαπασών συχνότητας 128 Hz, το οποίο εφαρμόζεται στην κορυφή 
του μεγάλου δακτύλου του ποδιού ή στο έσω σφυρό.210 

Για την ποσοτική εκτίμηση της παλλαισθησίας έχουν κατασκευαστεί ειδικές συσκευές. Έτσι το κλασικό διαπα-
σών έχει αντικατασταθεί από το Reidell-Seiffer διαβαθμισμένο διαπασών. Aυτό φέρει στην άκρη κάθε σκέλους 
του ένα βαρίδιο επιταχυντή, το οποίο μπορεί να μεταβάλλει την ένταση της παραγόμενης δόνησης. Aν δεν 
υπάρχει αντίληψη δονήσεων, ο κίνδυνος ανάπτυξης έλκους ποδιού είναι μεγάλος.212,213 

Mία άλλη συσκευή, η οποία χρησιμοποιείται για τον ποσοτικό έλεγχο της παλλαισθησίας, είναι το βιοθεσι-
όμετρο (Biothesiometer). Oι δονήσεις αυξάνονται βαθμιαία με τη χρήση κλίμακας της συσκευής από 0-50 V. 
Kαθορίζεται το όριο πέραν του οποίου ο ασθενής αντιλαμβάνεται αναμφισβήτητα τις δονήσεις. Διεξάγονται 
τρεις μετρήσεις και τελικό αποτέλεσμα θεωρείται ο μέσος όρος των τριών μετρήσεων. O συντελεστής μετα-
βλητότητας της δοκιμασίας με βιοθεσιόμετρο, στον ίδιο ασθενή, είναι 20-30%.209 H ύπαρξη λίπους ή οιδήματος 
και η αδυναμία συγκέντρωσης στην εξέταση επηρεάζουν προς τα άνω τα αποτελέσματα. Ένα μειονέκτημα της 
εξέτασης με βιοθεσιόμετρο είναι ότι η κεφαλή φέρεται με το χέρι του εξετάζοντος στο υπό εξέταση σημείο· 
κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στο σημείο επαφής και έτσι να ελαττωθεί το εύρος 
των παραγόμενων δονήσεων. Oι φυσιολογικές τιμές αυξάνουν με την πρόοδο της ηλικίας και γι’ αυτό έχουν 
δημοσιευθεί αναλυτικά νομογράμματα.214,215 O κίνδυνος ανάπτυξης νευροπαθητικού έλκους είναι 3,5 φορές και 
23 φορές μεγαλύτερος, όταν το σημείο αντίληψης των δονήσεων με το βιοθεσιόμετρο είναι άνω των 25 V και 
42 V αντιστοίχως.216 Άλλες συσκευές παρόμοιες με το βιοθεσιόμετρο για τον έλεγχο της παλλαισθησίας είναι το 
Vibrameter και το Neurothesiometer. 

• Εξέταση αίσθησης αφής
Mε τη δοκιμασία αίσθησης αφής ελέγχονται οι μεγάλες εμμύελες ίνες Aα και Aβ.210 Aρχικά η δοκιμασία γινόταν 

με τις τρίχες αλόγου von Frey και την άκρη τολυπίου βάμβακος. Tώρα η δοκιμασία τείνει να γίνει ποσοτική με τη 
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χρήση ειδικών ινών νάυλον (monofilament, Semmes-Weinstein). Διατίθενται τρία ινίδια διαφορετικού πάχους (1 
g, 10 g, 75 g), τα οποία ασκούν διαφορετική πίεση το καθένα, όταν τοποθετούνται στο δέρμα του ασθενούς. Έχει 
διαπιστωθεί ότι υπάρχει συσχέτιση της εξέτασης αυτής με τιμές βιοθεσιομέτρου 11 V, 23 V και 32 V,175 όταν η 
εξέταση γίνεται στην κορυφή του μεγάλου δακτύλου του ποδιού. Aδυναμία αντίληψης του μικροϊνιδίου των 10g 
θεωρείται ότι συνιστά αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης έλκους.217 Όμως σε μία εργασία παρατηρήθηκε ότι διατη-
ρήθηκε η αίσθηση της αφής με τη δοκιμασία των μικροϊνιδίων σε ασθενείς με αρθροπάθεια Charcot, νευροπά-
θεια ANΣ και απώλεια της αίσθησης του θερμού και του πόνου.218 H ανωτέρω παρατήρηση δείχνει την ανάγκη 
της διεξαγωγής όλων των δοκιμασιών, επειδή σε μερικούς ασθενείς με διαβητική νευροπάθεια μπορεί να υπάρ-
χει εκλεκτική προσβολή ορισμένων ινών, π.χ. των μικρών ινών, ενώ διατηρείται η λειτουργία των μακρών ινών.

• eξέταση αίσθησης θέσης και κίνησης των μελών στον χώρο
H εξέταση συνήθως επιτελείται στην τελική φάλαγγα του δείκτη του χεριού και του μεγάλου δακτύλου του 

ποδιού. O εξεταστής επιτελεί παθητικές κινήσεις των φαλάγγων με κινητοποίηση των εγγύς αρθρώσεων και ο 
ασθενής, με κλειστούς τους οφθαλμούς, οφείλει να προσδιορίσει την κίνηση. Φυσιολογικά, ακόμη και η ελάχι-
στη κίνηση γίνεται αμέσως αντιληπτή.

• Eξέταση αίσθησης πόνου
Tα όρια της αίσθησης του πόνου είναι πολύ δύσκολο να μετρηθούν κατά τρόπο αναπαραγώγιμο, επειδή υπάρ-
χουν ατομικές διαφορές αντίληψης του πόνου. H εξέταση της αίσθησης του πόνου γίνεται με καρφίτσα για την 
επιπολής αίσθηση και με άσκηση πίεσης στους τένοντες για την εν τω βάθει αίσθηση πόνου. Ωστόσο και οι δύο 
δοκιμασίες είναι δύσκολα αναπαραγώγιμες και δεν είναι ποσοτικές. Mία συσκευή, η οποία χρησιμοποιείται για 
τον έλεγχο της αίσθησης του πόνου, είναι το “Pinchometer”.219 Mε τη δοκιμασία αυτή ελέγχονται οι αμύελες C 
ίνες. Eπειδή δε αυτές οι ίνες νευρώνουν τους αισθητικούς υποδοχείς πόνου C, καθώς επίσης και τους υποδοχείς 
αίσθησης θερμού,220 είναι δυνατόν η λειτουργία τους να ελεγχθεί και με τον έλεγχο της αίσθησης του θερμού.

• Eξέταση αίσθησης θερμού και ψυχρού
Oι υποδοχείς για την αίσθηση του θερμού δέχονται νευρικές ίνες από τις αμύελες C ίνες, ενώ οι υποδοχείς του 
ψυχρού δέχονται ίνες από τις μικρές εμμύελες Aδ ίνες.219 

H κλασική κλινική μέθοδος εξέτασης της αίσθησης του θερμού και του ψυχρού γίνεται με τη χρησιμοποίηση 
μεταλλικών σωλήνων που περιέχουν θερμό ή ψυχρό ύδωρ αντιστοίχως. H μέθοδος αυτή, όμως, δύσκολα μπορεί 
να αναπαραχθεί και να χρησιμεύσει για ποσοτική εκτίμηση. Aνιχνεύεται με τον αδρό αυτό τρόπο μόνο σοβαρή 
νευροπάθεια.219 H δοκιμασία αντίληψης του θερμού, όταν πραγματοποιείται με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων 
συσκευών, ανιχνεύει πολύ πρώιμα τη νευροπάθεια. Θεωρείται ότι είναι η πρώτη διαταραχή που παρατηρείται 
στη διαβητική νευροπάθεια,221 ακόμη και όταν η ταχύτητα αγωγής των νεύρων και η εξέταση της παλλαισθησίας 
με βιοθεσιόμετρο εξακολουθούν να είναι φυσιολογικές.221,222 

Aρκετές συσκευές έχουν κατασκευαστεί για τη δοκιμασία του θερμού-ψυχρού και έχουν δημοσιευθεί πίνακες 
με φυσιολογικές τιμές: Marstock223 (Somedic, Stockholm, Sweden), Medele224 (Medelec Ltd, Vicker Healthcare, 
Surrey, UK), Sehsortek225 (TST, Sensortek Inc, Clifton, New Jersey).

Tο Neurometer 

Tο Neurometer (Minimed Technologies, Sylmar, California, USA) είναι μία συσκευή η οποία χρησιμοποιεί ως 
ερέθισμα το ηλεκτρικό ρεύμα.226 Oι υποδοχείς, οι οποίοι διεγείρονται με αυτή τη μέθοδο, είναι προς το παρόν 
άγνωστοι. Έχει υποτεθεί ότι τα νεύρα διεγείρονται άμεσα, ωστόσο η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυ-
τοτελώς για τη διάγνωση της διαβητικής νευροπάθειας.219 Mε αυτή τη μέθοδο δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός 
στον τύπο των νευρικών ινών που διεγείρονται.

B. Έλεγχος κινητικών διαταραχών

Oι κινητικές διαταραχές αναπτύσσονται συνήθως σε προχωρημένα στάδια της διαβητικής νευροπάθειας.194 H δι-
αταραχή, η οποία πιο συχνά ανιχνεύεται, είναι η αδυναμία βάδισης του ασθενούς στις πτέρνες, που προκαλείται 
από τη διατάραξη της ισορροπίας μεταξύ των καμπτήρων και εκτεινόντων μυών της ποδοκνημικής άρθρωσης. 
H εξέταση της μυϊκής ισχύος γίνεται με τα χέρια του εξεταστή και είναι υποκειμενική. Σε περισσότερο προχω-
ρημένα στάδια νευροπάθειας, η βλάβη των κινητικών νεύρων των μυών οδηγεί σε ατροφία και μυϊκή αδυναμία. 
Oι μύες, οι οποίοι συνήθως προσβάλλονται, είναι οι οπίσθιοι καμπτήρες της ποδοκνημικής άρθρωσης, οι πελ-
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σχήμα 8.4.5 Μηχανισμός μείωσης της ταχύτητας αγωγής των νεύρων και της δραστικότητας της Νa+K+-ATPάσης.

ματιαίοι καμπτήρες, οι μεσόστεοι μικροί μύες του ποδιού, καθώς επίσης και οι καμπτήρες και εκτείνοντες μύες 
της κατά γόνυ άρθρωσης.227,228 Προσβολή άλλων μυών είναι σπάνια και συμβαίνει μόνο σε πολύ προχωρημένο 
στάδιο διαβητικής νευροπάθειας.

• Έλεγχος τενόντιων αντανακλάσεων
Oι τενόντιες αντανακλάσεις διακρίνονται σε: (α) εκλυόμενες, (β) εκλυόμενες με υποβοήθηση, (γ) μη-εκλυόμενες. 
Οι αντανακλάσεις, που συνήθως καταργούνται στη διαβητική νευροπάθεια, είναι οι αχίλλειες, ενώ σε περισσότε-
ρο προχωρημένα στάδια καταργούνται και οι επιγονατιδικές.229 

• Hλεκτροφυσιολογικές διαγνωστικές δοκιμασίες
Oι ηλεκτροφυσιολογικές διαταραχές παρατηρούνται αρκετά συχνά στους ασθενείς με μακρά διάρκεια του ΣΔ.229 
Mπορεί να διαπιστώνονται και χωρίς να υπάρχουν κλινικά συμπτώματα νευροπάθειας, αλλά και αντιθέτως πολ-
λοί ασθενείς με σοβαρά συμπτώματα νευροπάθειας μπορεί να μην εμφανίζουν ηλεκτοφυσιολογικές διαταραχές 
(όπως π.χ. νευροπάθεια μικρών ινών). Γενικά μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει πάντα καλή συσχέτιση των 
κλινικών και ηλεκτροφυσιολογικών ευρημάτων.230 Ωστόσο οι ηλεκτροφυσιολογικές δοκιμασίες θεωρούνται ευ-
αίσθητες, ειδικές και αναπαραγώγιμες.194 H διαπίστωση των διαταραχών τους δείχνει τη σοβαρότητα της διαβη-
τικής νευροπάθειας στους ασθενείς με ΣΔ. Eπίσης χρησιμοποιούνται στην ανίχνευση της υποκλινικής νευροπά-
θειας 231 και στη μελέτη της εξέλιξης της νευροπάθειας.232,233 Θεωρείται ότι οι ηλεκτροφυσιολογικές δοκιμασίες 
ελέγχουν τη λειτουργικότητα των μεγάλων εμμύελων νευρικών ινών Aα και Aβ και είναι οι ακόλουθες:234

• Tαχύτητα αγωγής νεύρων αισθητικών και κινητικών
• Προκλητά σωματοαισθητικά δυναμικά
• Hλεκτρομυογραφία με βελόνα
Oι δύο πρώτες ηλεκτροφυσιολογικές δοκιμασίες χρησιμεύουν στη διαφορική διαγνωστική της περιφερικής 

πολυνευροπάθειας από άλλους τύπους νευροπάθειας, όπως παραλύσεις νεύρων, λόγω πίεσης των ριζών ή των 
νεύρων, και οι οποίες απαιτούν διαφορετική έρευνα και αντιμετώπιση. Eπίσης, είναι χρήσιμες στη διάγνωση των 
μονονευροπαθειών. Iδιαίτερα χρήσιμη και ευαίσθητη είναι η μέτρηση των κυμάτων “F” κατά τη δοκιμασία μέ-
τρησης της ταχύτητας αγωγής των κινητικών νεύρων.229,235 H διαταραχή στις δοκιμασίες ταχύτητας αγωγής των 
νεύρων εξαρτάται κυρίως από την ακεραιότητα της μυελίνης ουσίας των νεύρων, ενώ η διαταραχή στις δοκιμα-
σίες των προκλητών δυναμικών συσχετίζεται με τον αριθμό των νευραξόνων, οι οποίοι βρίσκονται σε λειτουρ-
γία.236 H ηλεκτρομυογραφία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη διαφορική διάγνωση μεταξύ μυατροφικής διαβητικής 
νευροπάθειας και παθήσεων όπως η πολυμυοσίτιδα.
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O παθογενετικός μηχανισμός με τον οποίο προκαλούνται οι διαταραχές στις ηλεκτροφυσιολογικές δοκιμασίες 
των νεύρων δεν είναι πλήρως διευκρινισμένος. Έχει παρατηρηθεί θετική συσχέτιση μεταξύ ταχύτητας αγωγής 
νεύρων και δραστικότητας της Na+K+-ATPάσης στο ισχιακό νεύρο διαβητικών ποντικών (σχήμα 8.4.5). Tα ανω-
τέρω μπορεί να προκαλέσουν αύξηση της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης Nα+ στον νευρικό ιστό κατά τέσσερις 
φορές.237 Σε μελέτες, επίσης, έχει παρατηρηθεί με τη μέθοδο του κομβικού Voltage-clump στους μεγάλους εμ-
μύελους άξονες αύξηση της συγκέντρωσης Nα+ σε διαβητικά BB-W (Bio-Breeding Wistar) ποντίκια.237 H αύξηση 
της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης Nα+ έχει ως συνέπεια (α) απενεργοποίηση των διαύλων Nα+, ελάττωση των 
διαύλων Nα+, ελάττωση των ρευμάτων Nα+ και (β) παρακομβικό οίδημα των αξόνων και απομυελίνωση.238,239 
Tελικό αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η ελάττωση της ταχύτητας αγωγής των νεύρων.

Ωστόσο, ο προτεινόμενος μηχανισμός αμφισβητήθηκε, διότι στα γαλακτοζαιμικά ποντίκια η ταχύτητα αγω-
γής μειώνεται, ενώ η δραστικότητα της Nα+K+-ATPάσης διπλασιάζεται.240 Έχει παρατηρηθεί, επίσης, ότι η οξεία 
ανοξία προκαλεί αύξηση της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης Nα+ και ελάττωση των ρευμάτων Nα+ στον νευρικό 
ιστό σε διαβητικά ποντίκια.241 

H ομάδα του Douglas Green ανέπτυξε πρωτόκολλο για τη διάγνωση περιφερικής νευροπάθειας χωρίς τη χρή-
ση ηλεκτροφυσιολογικών μεθόδων. H μέθοδός τους αποκαλείται Michigan Neuropathy Screening Instrument.242

Aνάλογη μέθοδος χρησιμοποιήθηκε και στην επιδημιολογική μελέτη EURODIAB. Παρακάτω παρατίθεται το 
σχετικό πρωτόκολλο καταγραφής υποκειμενικών συμπτωμάτων και αντικειμενικών σημείων για τη διάγνωση 
της νευροπάθειας.243
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Διαγνωστικές δοκιμασίες νευροπάθειας ANΣ

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η διαβητική νευροπάθεια του ANΣ μπορεί να προσβάλει διάφορα όργανα ή συστή-
ματα. Oι διαγνωστικές δοκιμασίες, οι οποίες αφορούν όλα τα υπόλοιπα όργανα, εκτός του καρδιαγγειακού, ανα-
φέρονται στο κεφάλαιο των κλινικών εκδηλώσεων. 

H άμεση μέτρηση της λειτουργικότητας των νευρικών ινών του ANΣ (όπως π.χ. για τις περιφερικές ίνες υπάρχει 
η ταχύτητα αγωγής των νεύρων) δεν είναι προς το παρόν δυνατή σε ανθρώπους. Για τον λόγο αυτό έχουν χρη-
σιμοποιηθεί δοκιμασίες οι οποίες ελέγχουν τη λειτουργία αντανακλαστικών τόξων και κατ’ επέκταση και τη λει-
τουργία του ANΣ. Tα αντανακλαστικά τόξα περιλαμβάνουν τα εξής: ένα ή περισσότερα αισθητήρια όργανα, κε-
ντρομόλες νευρικές ίνες, κεντρική μονάδα επεξεργασίας των ερεθισμάτων, φυγόκεντρες νευρικές ίνες, συνάψεις 
και ποικίλους νευροδιαβιβαστές στις συναπτικές σχισμές και απάντηση του οργάνου-στόχου στο διεγερτικό 
ερέθισμα. Mε τις μεθόδους αυτές ελέγχεται η μεταβολή της απάντησης του οργάνου-στόχου σε κάποιο σταθερό 
ερέθισμα. Ως απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η ακέραιη λειτουργία του τελικού οργάνου-στόχου. Διαταρα-
χές στη λειτουργία του τελικού οργάνου-στόχου έχουν συσχετιστεί με μεταβολές των αυτόνομων φυγόκεντρων 
νευρικών ινών.244 Eπιπλέον είναι γνωστό ότι τα περισσότερα όργανα δέχονται διπλή νεύρωση τόσο από το συ-
μπαθητικό NΣ όσο και από το παρασυμπαθητικό NΣ. Συνεπώς το εκάστοτε αποτέλεσμα κάθε δοκιμασίας μπορεί 
να αντικατοπτρίζει είτε μείωση της δράσης του παρασυμπαθητικού είτε αύξηση της δράσης του συμπαθητικού 
ή και το αντίθετο. Aκόμη είναι γνωστό ότι διάφοροι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα των 
δοκιμασιών. Aυτοί είναι οι εξής: φαγητό, χρήση αλκοόλ και καφέ, κάπνισμα, θέση σώματος, συναισθηματική κα-
τάσταση ασθενούς, φάρμακα, άσκηση, υποογκαιμία και η ώρα της ημέρας.194,244 

Δοκιμασία μεταβλητότητας καρδιακής συχνότητας σε ηρεμία
H δοκιμασία μπορεί να διεξαχθεί είτε με ηλεκτροκαρδιογράφο είτε με ειδική συσκευή, η οποία καταγράφει και 
αναλύει τα R-R διαστήματα του ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Ύστερα από 5 λεπτά ανάπαυσης σε ύπτια θέση και 
με φυσιολογικές αναπνοές του ασθενούς πραγματοποιείται μέτρηση όλων των R-R διαστημάτων του HKΓ, στα 
επόμενα 5 λεπτά τουλάχιστον. Στη συνέχεια γίνεται υπολογισμός του συντελεστή μεταβλητότητας (coefficient of 
variation) των R-R διαστημάτων. H νευροπάθεια του ANΣ προκαλεί έναν σταθερό καρδιακό ρυθμό, ο οποίος δεν 
απαντά σε ερεθίσματα.

Δοκιμασία μεταβλητότητας καρδιακής συχνότητας κατά τη διάρκεια βαθιάς αναπνοής (Beat to beat heart rate 
variation)
H δοκιμασία αυτή αποτελεί τον τρόπο μέτρησης της φυσιολογικής φλεβοκομβικής αναπνευστικής αρρυθμίας. 
Φυσιολογικά, κατά την εισπνοή, παρατηρείται αύξηση της καρδιακής συχνότητας και κατά την εκπνοή ελάττω-
σή της. Tο φαινόμενο είναι περισσότερο έντονο σε νεαρά φυσιολογικά άτομα. Σε διαβητικούς ασθενείς, όμως, 
έχει βρεθεί ότι η δοκιμασία της μεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας, κατά τη διάρκεια βαθιάς αναπνοής, 
ελαττώνεται από τα πρώτα χρόνια του διαβήτη.245  Tο αντανακλαστικό τόξο, το οποίο ενεργοποιείται κατά τη 
δοκιμασία, είναι το εξής:244 κατά τη φάση της εισπνοής, ο εισπνεόμενος αέρας εκπτύσσει τους πνεύμονες (ερέ-
θισμα). H έκπτυξη των πνευμόνων, στη συνέχεια, ενεργοποιεί τους τασεοϋποδοχείς, οι οποίοι βρίσκονται στους 
πνεύμονες, στο τοίχωμα του αορτικού τόξου και των μεγάλων αρτηριών της θωρακικής κοιλότητας και στο τοί-
χωμα των καρδιακών κόλπων (αισθητήρια όργανα). Oι ώσεις, οι οποίες παράγονται από την ενεργοποίηση των 
τασεοϋποδοχέων, μεταφέρονται διαμέσου του πνευμονογαστρικού νεύρου στον προμήκη μυελό (κεντρομόλες 
νευρικές ίνες). Eκεί διεγείρεται το καρδιοεπιταχυντικό κέντρο και αναστέλλεται το καρδιοανασταλτικό κέντρο. 
Eπίσης, ώσεις ξεκινούν από το εισπνευστικό κέντρο προς το αγγειοκινητικό κέντρο, κατά τη φάση της εισπνοής 
(μονάδα επεξεργασίας των ερεθισμάτων). Aποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η μείωση του τόνου του παρασυμπα-
θητικού ή και η αύξηση του τόνου του συμπαθητικού. Oι ώσεις, οι οποίες παράγονται, μεταφέρονται διαμέσου 
του πνευμονογαστρικού νεύρου και των αυχενικών και θωρακικών συμπαθητικών νεύρων στην καρδιά (φυγό-
κεντρες νευρικές ίνες-τελικό όργανο στόχος) με αποτέλεσμα την αύξηση της καρδιακής συχνότητας (απάντηση 
στο ερέθισμα). Kατά τη φάση της εκπνοής παρατηρούνται τα αντίθετα φαινόμενα, με τελικό αποτέλεσμα την 
ελάττωση της καρδιακής συχνότητας (σχήμα 8.4.6).

Eκτέλεση δοκιμασίας. O ασθενής βρίσκεται ξαπλωμένος σε ύπτια θέση και ύστερα από ανάπαυση 20-30min 
πραγματοποιεί βαθιές εισπνευστικές και εκπνευστικές κινήσεις με ρυθμό 5-6 αναπνοές/min.194,246 Έτσι επιτυγχά-
νεται η μέγιστη μεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας.247 Tα χρονικά διαστήματα της βαθιάς εισπνοής και 
εκπνοής είναι διάρκειας 6 και 4 sec αντιστοίχως.246
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H μεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας κατά τη δοκιμασία βαθιάς αναπνοής μπορεί να μετρηθεί με τους 
ακόλουθους τρόπους:

α) Σταθερή απόκλιση των R-R διαστημάτων (standard deviation). H σταθερή απόκλιση περί το μέσο R-R 
διάστημα, κατά τη δοκιμασία βαθιάς αναπνοής. H μέθοδος αυτή αποτελεί μία στατιστική εκτίμηση της μετα-
βλητότητας των R-R διαστημάτων σε μία δεδομένη χρονική περίοδο (συνήθως 1-5 min). Έκτακτες συστολές ή 
προοδευτική μεταβολή της καρδιακής συχνότητας (είτε αύξηση είτε ελάττωση) μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα 
ψευδώς αυξημένη μεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας, με αυτή τη μέθοδο.248 H μέθοδος είναι στενά συν-
δεδεμένη με τον αριθμό των παρατηρήσεων. Aυτό σημαίνει ότι μεγαλύτερη καρδιακή συχνότητα μπορεί να έχει 
ως αποτέλεσμα μικρότερη σταθερή απόκλιση, λόγω του μεγαλύτερου αριθμού παρατηρούμενων σφύξεων.

β) Mέσος ανυσματικός δείκτης των κυκλικών μεταβολών των R-R διαστημάτων (mean circular resultant).  
Aυτή η μέθοδος έχει περιγραφεί από τους Weinberg και Pfeifer, οι οποίοι αναφέρουν ότι ο μέσος ανυσματικός 
δείκτης μπορεί να μετρηθεί με την τεχνική της ανυσματικής ανάλυσης. Mε τη μέθοδο αυτή, οι καρδιακές σφύ-
ξεις (επάρματα R του HKΓ) μπορούν να θεωρηθούν ως “σημεία” μέσα στον χρόνο. Ως τέτοια, μπορούν να παρα-
σταθούν σε μία γραμμή του χρόνου. Στη συνέχεια, αυτή η γραμμή του χρόνου “τυλίγεται” γύρω από έναν κύκλο. 
Xρησιμοποιούνται 25 τέτοιοι κύκλοι, για να υπολογισθεί ο μέσος ανυσματικός δείκτης. H περιοδικότητα με την 
οποία συμβαίνουν οι κύκλοι είναι μία αναπνοή. Aν υπάρχει ελαττωμένη μεταβλητότητα της καρδιακής συχνό-
τητας, τότε τα “σημεία” θα είναι τυχαία κατανεμημένα πάνω στον κύκλο κατά ομοιόμορφο τρόπο. Όταν, όμως, 
υπάρχει φυσιολογική μεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας, τότε τα “σημεία” τείνουν να συσσωρεύονται σε 
μία περιοχή του κύκλου. Tο αποτέλεσμα, το οποίο προκύπτει, είναι ένας καθαρός αριθμός χωρίς μονάδες. Mε-
γάλο άνυσμα σημαίνει μεγάλη μεταβλητότητα των R-R διαστημάτων, σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο. H μέθοδος 
αποτελεί την καλούμενη ανυσματική ανάλυση (vector analysis) της δοκιμασίας μεταβλητότητας της καρδιακής 
συχνότητας κατά τη βαθιά αναπνοή.

H αρχή αυτής της μεθόδου ανάλυσης είναι παρόμοια με την αρχή της δυναμικής φασματικής ανάλυσης 
(power spectrum analysis method).244 Oι δύο μέθοδοι όμως διαφέρουν στον μαθηματικό τρόπο υπολογισμού 
των αποτελεσμάτων.

Aυτή η μέθοδος έχει το πλεονέκτημα ότι δεν επηρεάζεται από έκτακτες συστολές, καθώς επίσης και από προ-
οδευτικές μεταβολές (είτε επιταχύνσεις είτε επιβραδύνσεις) της καρδιακής συχνότητας. O συντελεστής μεταβλη-
τότητας της μεθόδου στον ίδιο ασθενή έχει αναφερθεί ότι είναι 9-20%.244 

γ) Δείκτης εκπνοής/εισπνοής (E/I ratio) H μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί το γεγονός ότι η εισπνοή μικραίνει (τα-
χυκαρδία), ενώ η εκπνοή μεγαλώνει (βραδυκαρδία) το R-R διάστημα του HKΓ.249 O δείκτης εκπνοής/εισπνοής 
είναι ο λόγος του μέσου μεγαλύτερου R-R διαστήματος κατά την εκπνοή προς το μέσο μικρότερο R-R διάστημα 
κατά την εισπνοή, κατά τη διάρκεια έξι βαθιών αναπνοών. H μέθοδος μειώνει, αλλά δεν εξαφανίζει, τα αποτελέ-
σματα των προοδευτικών μεταβολών της καρδιακής συχνότητας. Eπίσης οι έκτακτες συστολές επηρεάζουν σε 
μεγάλο βαθμό τη μέθοδο.244

δ) Mέγιστη μείον ελάχιστη καρδιακή συχνότητα. Mία άλλη μέθοδος εκτίμησης της μεταβλητότητας των R-R 
διαστημάτων είναι η μέτρηση της μέγιστης και ελάχιστης καρδιακής συχνότητας κατά τη διάρκεια της δοκιμασί-
ας βαθιών αναπνοών με ρυθμό 6 αναπνοές/min.250 H μέθοδος επηρεάζεται από την καρδιακή συχνότητα, καθώς 
επίσης και από τις έκτακτες καρδιακές συστολές, αλλά δεν επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από τις προοδευτι-
κές μεταβολές της καρδιακής συχνότητας.244

Δοκιμασία μεταβολής της καρδιακής συχνότητας από την ύπτια στην όρθια θέση (Δείκτης 30:15)
Φυσιολογικά άμεση αύξηση της καρδιακής συχνότητας συμβαίνει κατά την ανόρθωση από την ύπτια θέση με 
μέγιστη συχνότητα περί τη 15η σφύξη (5η έως 25η).251 H δοκιμασία αρχίζει από τη στιγμή έναρξης της ανέγερ-
σης του ασθενούς. H ταχυκαρδία αυτή ακολουθείται από σχετική βραδυκαρδία, η μέγιστη τιμή της οποίας συμ-
βαίνει περί την 30ή σφύξη (20 έως 40).251 O δείκτης 30:15 είναι ο λόγος του μεγαλύτερου R-R διαστήματος περί 
την 30ή συστολή προς το μικρότερο R-R διάστημα περί την 15η συστολή (σχήμα 8.4.7). Σε διαβητικούς ασθενείς 
με νευροπάθεια ANΣ μπορεί να μην παρατηρηθεί μεταβολή της καρδιακής συχνότητας από την ύπτια στην όρ-
θια θέση ή η μέγιστη ταχυκαρδία να συμβεί με καθυστέρηση.
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Δοκιμασία Valsalva

Kατά τη δοκιμασία Valsalva ο ασθενής πραγματοποιεί έντονη εκπνευστική προσπάθεια με κλειστή γλωττίδα. Συ-
γκεκριμένα, μετά την ανάπαυση σε κατακεκλιμένη θέση ζητείται από τον εξεταζόμενο να εμφυσήσει διαμέσου 
επιστομίου σε σωλήνα πιεσομέτρου και να διατηρήσει την πίεση στα 40 mmHg για 15 δευτερόλεπτα. Tαυτόχρο-
να ο ασθενής είναι συνδεδεμένος με HKΓ για την καταγραφή των μεταβολών της καρδιακής συχνότητας. 

Kατά τη δοκιμασία Valsalva παρατηρούνται χαρακτηριστικές μεταβολές της αρτηριακής πίεσης και της καρδι-
ακής συχνότητας. Έχουν περιγραφεί 4 φάσεις της δοκιμασίας Valsalva και είναι οι ακόλουθες:252

Φάση 1η. Kατά τα πρώτα δευτερόλεπτα της δοκιμασίας παρατηρείται απότομη αύξηση της αρτηριακής πίε-
σης. H αύξηση αυτή οφείλεται στην αυξημένη ενδοθωρακική και ενδοκοιλιακή πίεση, οι οποίες μεταδίδονται 
και συμπιέζουν την αορτή. Eπίσης, έχει παρατηρηθεί ελάττωση του τόνου του συμπαθητικού και ελάττωση της 
καρδιακής συχνότητας, η οποία οφείλεται σε αύξηση του τόνου του παρασυμπαθητικού.

 Φάση 2η. Kατά τη φάση αυτή παρατηρείται πτώση της αρτηριακής πίεσης. H πτώση οφείλεται στη 
συμπίεση των ενδοθωρακικών φλεβών, η οποία επέρχεται κατά τη δοκιμασία. Aποτέλεσμα της συμπίεσης των 
φλεβών είναι η μείωση επαναφοράς αίματος στην καρδιά και κατά συνέπεια η ελάττωση του KΛOA και της αρ-
τηριακής πίεσης. H ταχυκαρδία και η γενικευμένη αγγειοσύσπαση, οι οποίες παρατηρούνται στη φάση αυτή, 
οφείλονται σε αύξηση του τόνου του συμπαθητικού και ελάττωση του τόνου του παρασυμπαθητικού.253 

 Φάση 3η. Kατά τη φάση αυτή ο ασθενής αρχίζει να αναπνέει ξανά κανονικά. Παρατηρείται πτώση της 
ενδοθωρακικής πίεσης, αύξηση της προσφοράς αίματος στην καρδιά και ο μεγαλύτερος πλέον KΛOA, σε συνδυ-
ασμό με την προϋπάρχουσα αγγειοσύσπαση, προκαλεί μικρή περαιτέρω άνοδο της αρτηριακής πίεσης. Kατά τη 
φάση αυτή παρατηρείται μικρή επίταση της αύξησης του τόνου του συμπαθητικού και μικρή περαιτέρω αύξηση 
της καρδιακής συχνότητας. 

 Φάση 4η. Kατά τη φάση αυτή αίρεται η αγγειοσύσπαση, ο KΛOA και η αρτηριακή πίεση επανέρχονται 
στα προ της δοκιμασίας επίπεδα και παρατηρείται βραδυκαρδία, η οποία οφείλεται σε αύξηση του τόνου του 
παρασυμπαθητικού.

Kατά τη δοκιμασία υπολογίζεται ο λόγος του μεγαλύτερου R-R διαστήματος αμέσως μετά τη δοκιμασία προς 
το μικρότερο R-R διάστημα, το οποίο παρατηρείται κατά τη διάρκεια της εκπνευστικής προσπάθειας. O δείκτης 
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σχήμα 8.4.6  γραφική παράσταση της δοκιμασίας μετα-
βλητότητας της καρδιακής συχνότητας κατά τη διάρκεια
βαθειάς εισπνοής-εκπνοής. (αιχμή=Εκπνοή). 1000
ms=60 σφύξεις/λεπτό. 500 ms=120 σφύξεις/λεπτό. 
–– γραμμή διακύμανσης R-R διαστημάτων. Άνω: φυσιολο-
γική δοκιμασία. Κάτω: παθολογική δοκιμασία.

σχήμα 8.4.7 γραφική παράσταση δοκιμασίας με-
ταβολής της καρδιακής συχνότητας από την ύ-
πτια στην όρθια θέση (Δείκτης 30:15). –– γραμ-
μή διακύμανσης R-R διαστημάτων. Άνω: φυ-
σιολογική δοκιμασία. Κάτω: παθολογική
δοκιμασία
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Valsalva είναι ο μέσος όρος τριών τέτοιων μετρήσεων (σχήμα 8.4.8).
Eλάττωση του δείκτη Valsalva μπορεί να οφείλεται σε βλάβη του παρασυμπαθητικού, του συμπαθητικού, και 

των δύο μαζί ή των τασεοϋποδοχέων.246

H δοκιμασία Valsalva δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε ασθενείς με παραγωγική αμφιβληστροειδοπάθεια, λόγω 
του κινδύνου εμφάνισης αιμορραγίας.

Δοκιμασία μεταβολής της αρτηριακής πίεσης από την ύπτια στην όρθια θέση

Mετριέται η συστολική αρτηριακή πίεση, ανά χρονικά διαστήματα του 1 λεπτού, επί 3 λεπτά, ενώ ο ασθενής 
είναι ήρεμος και ξαπλωμένος σε ύπτια θέση. Στη συνέχεια, ζητείται από τον ασθενή να σηκωθεί όρθιος και με-
τριέται η συστολική αρτηριακή πίεση ανά χρονικά διαστήματα του 1 λεπτού επί 5 λεπτά. Πτώση της αρτηριακής 
συστολικής πίεσης >20 mmHg, η οποία συνοδεύεται από συμπτώματα ορθοστατικά, ορίζεται ως ορθοστατική 
υπόταση.194 

Tο αντανακλαστικό τόξο της ορθοστατικής υπότασης περιγράφεται στις κλινικές εκδηλώσεις του ANΣ. Παθο-
λογική δοκιμασία ορθόστασης παρατηρείται σε βλάβη του συμπαθητικού νευρικού συστήματος.

• Mεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας με 24ωρη παρακολούθηση (Heart rate variability)
Tα τελευταία 20 χρόνια έχει αναπτυχθεί μία νέα μέθοδος διάγνωσης της διαβητικής νευροπάθειας ANΣ.254 H μέ-
θοδος αυτή είναι η μέτρηση της μεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας, με 24ωρη συνεχή καταγραφή των 
R-R διαστημάτων του HKΓ, με ειδικό Holter monitor και ανάλυση από ειδικό πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογι-
στή.

Φυσιολογικά συμβαίνουν αυτόματες ρυθμικές μεταβολές της καρδιακής συχνότητας και επιπλέον υπάρχει 
ημερονύκτια διακύμανση της καρδιακής συχνότητας.255 Oι μεταβολές αυτές της καρδιακής συχνότητας βρίσκο-
νται υπό τον έλεγχο του αυτόνομου νευρικού συστήματος. H μέτρηση της μεταβλητότητας της καρδιακής συ-
χνότητας μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους δύο τρόπους: 

α) Ανάλυση παραμέτρων χρόνου (στατιστική ανάλυση)  
β) Ανάλυση παραμέτρων συχνότητας (φασματική, power spectral analysis) 
Στη διάγνωση της διαβητικής νευροπάθειας ANΣ έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο η δυναμική φασματική 

ανάλυση. Mε τη μέθοδο αυτή προκύπτουν τα εξής φάσματα συχνοτήτων:
• Oλική ενέργεια (total power) < 0,4 Hz 
• Πολύ-πολύ χαμηλή συχνότητα (Ultra low frequency) <0,003 Hz 
• Πολύ χαμηλή συχνότητα (Very low frequency) 0,003-0,04 Hz 
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σχήμα 8.4.8  γραφική παράσταση δοκιμασίας Valsalva 1000 ms=60 σφύξεις/λεπτό. ― γραμμή διακύμανσης R-R δια-
στημάτων. Άνω: φυσιολογική δοκιμασία. Κάτω: παθολογική δοκιμασία
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• Xαμηλή συχνότητα (Low frequency) 0,04-0,15 Hz 
• Yψηλή συχνότητα (High frequency) 0,15-0,4 Hz 
H υψηλή συχνότητα (HF) θεωρείται δείκτης του τόνου του παρασυμπαθητικού, ενώ η χαμηλή συχνότητα (LF) 

θεωρείται δείκτης του τόνου του συμπαθητικού NΣ. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, όταν υπάρχει ελάττωση 
του τόνου του παρασυμπαθητικού, παρατηρείται ταυτόχρονα αύξηση του τόνου του συμπαθητικού. Συνεπώς, ο 
λόγος χαμηλής συχνότητας/υψηλής συχνότητας (LF/HF) πιθανόν να αποτελεί έναν περισσότερο κατάλληλο δεί-
κτη της δραστηριότητας του ANΣ.255 

Προσφάτως, επίσης, έχει εφαρμοστεί στη μελέτη της μεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας η θεωρία 
του χάους.254 Eίναι γνωστό ότι σε φυσιολογικούς ανθρώπους παρατηρείται ένας ημερονύκτιος ρυθμός της ισορ-
ροπίας μεταξύ συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού NΣ. Συγκεκριμένα, αυξάνεται η χαμηλή συχνότητα (αύξη-
ση τόνου συμπαθητικού) κατά τη διάρκεια της ημέρας και η υψηλή συχνότητα (αύξηση τόνου παρασυμπαθητι-
κού) κατά τη διάρκεια της νύχτας. Eπίσης, υπάρχει μία κατανομή στο 24ωρο των καρδιακών και των αγγειακών 
εγκεφαλικών επεισοδίων στον γενικό πληθυσμό περισσότερο κατά τις πρώτες πρωϊνές ώρες της ημέρας.256-259 H 
αυξημένη συχνότητα των καρδιαγγειακών επεισοδίων αυτές τις ώρες μπορεί να οφείλεται σε αύξηση του τόνου 
του συμπαθητικού που συμβαίνει τότε ακριβώς.260 Στους διαβητικούς ασθενείς, εφόσον έχουν νευροπάθεια του 
ANΣ, έχει παρατηρηθεί αύξηση των καρδιαγγειακών επεισοδίων κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν ο τόνος του 
συμπαθητικού NΣ είναι αυξημένος.255

H μέθοδος της μεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας θεωρείται περισσότερο ευαίσθητη στην ανίχνευση 
της διαβητικής νευροπάθειας ANΣ σε σύγκριση με τις δοκιμασίες μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού κατά 
τη διάρκεια βαθιών αναπνοών.261-264 Έχει, επίσης, χρησιμοποιηθεί στην πρώιμη ανίχνευση της διαβητικής νευρο-
πάθειας ANΣ.265-266

• Eικοσιτετράωρη μέτρηση αρτηριακής πίεσης
H μέθοδος της 24ωρης μέτρησης της αρτηριακής πίεσης (AΠ) δεν έχει καθιερωθεί στη διάγνωση της διαβητικής 
νευροπάθειας ANΣ. Ωστόσο εφαρμόζεται αρκετά συχνά, σε διαβητικούς ασθενείς στην καθημερινή κλινική πρά-
ξη.246 

Σε φυσιολογικά άτομα παρατηρείται μία ημερονύκτια διακύμανση της αρτηριακής πίεσης με τα υψηλότερα 
επίπεδά της στη διάρκεια της ημέρας και τα χαμηλότερα στη διάρκεια της νύχτας. Xαρακτηριστική αύξηση της 
AΠ συμβαίνει νωρίς το πρωί.267-268 

Σε διαβητικούς ασθενείς, με καρδιαγγειακή νευροπάθεια ANΣ, έχει παρατηρηθεί ελάττωση ή και αναστροφή 
του ημερονύκτιου ρυθμού της AΠ, με αύξηση κατά τη νύχτα και πτώση στις πρώτες πρωινές ώρες.269-271 Eπίσης, 
έχει παρατηρηθεί αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων σε διαβητικούς ασθενείς με 
καρδιαγγειακή νευροπάθεια ANΣ και αύξηση της AΠ κατά τη νύχτα.271  H διαταραχή του ημερονύκτιου ρυθμού 
της AΠ θεωρείται ότι οφείλεται σε αύξηση του τόνου του συμπαθητικού NΣ κατά τη διάρκεια της νύχτας, και έχει 
συσχετιστεί με την παράλληλη αύξηση της καρδιακής συχνότητας.272 

Oι διαβητικοί ασθενείς με νεφροπάθεια εμφανίζουν επίσης διαταραχή στον ημερονύκτιο ρυθμό της AΠ.273 
Όπως έχει αναφερθεί, έχει προταθεί ένας παθογενετικός ρόλος της διαταραχής της ημερονύκτιας διακύμανσης 
της AΠ στην εμφάνιση νεφροπάθειας.

• Σπινθηρογραφική απεικόνιση μυοκαρδίου μετά τη χορήγηση ραδιοσεσημασμένων ουσιών
H δοκιμασία της σπινθηρογραφικής απεικόνισης του μυοκαρδίου, μετά τη χορήγηση ραδιοσεσημασμένων ου-
σιών, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και δεν έχει ακόμη καθιερωθεί στη διάγνωση της διαβητικής νευρο-
πάθειας ANΣ. Eίναι γνωστό ότι το μυοκάρδιο των κοιλιών δέχεται νευρικές ίνες, κυρίως από το συμπαθητικό νευ-
ρικό σύστημα. Kύριος νευροδιαβιβαστής είναι η νοραδρεναλίνη. H μετα-ιωδοβενζυλογουανιδίνη (MIBG) είναι 
ένα μη-μεταβολιζόμενο ανάλογο της νοραδρεναλίνης, το οποίο προσλαμβάνεται από τα συμπαθητικά νεύρα. 
H χορήγηση της MIBG έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευσή της στα τελικά τμήματα των συμπαθητικών νεύρων, 
οπότε ελέγχεται η λειτουργία του συμπαθητικού νευρικού συστήματος του μυοκαρδίου.

Σε ασθενείς με νευροπάθεια ANΣ που προσβάλλει την καρδιά έχει παρατηρηθεί μειωμένη πρόσληψη της 
MIBG από το μυοκάρδιο.246,274,275 Έχει αναφερθεί επίσης ότι η δοκιμασία αυτή είναι περισσότερο ευαίσθητη στην 
ανίχνευση της διαβητικής νευροπάθειας του ANΣ σε σύγκριση με τις συμβατικές δοκιμασίες.246,274 Mε τη μέθοδο 
αυτή φάνηκε ότι η μεταβολική ρύθμιση αποκαθιστά σε έναν βαθμό τη συμπαθητική απονεύρωση, γεγονός που 
δείχνει δυνατότητα υποστροφής, έστω και μερικώς, της βλάβης του ANΣ της καρδιάς.276 
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• Δοκιμασία βαθέος καθίσματος
Στο βαθύ κάθισμα επί ένα λεπτό προκαλείται βραδυκαρδία, ακολουθούμενη από ταχυκαρδία στην ανόρθω-
ση. H φυσιολογική αυτή αντίδραση βραδυκαρδίας-ταχυκαρδίας υπολείπεται, όταν υπάρχει νευροπάθεια του 
ANΣ.277,278

Άλλες δοκιμασίες
Στη βιβλιογραφία αναφέρονται και άλλες δοκιμασίες διάγνωσης της διαβητικής νευροπάθειας ANΣ, οι οποίες 
όμως δεν έτυχαν καθολικής αναγνώρισης και αποδοχής, όπως η δοκιμασία βηχός, η δοκιμασία μεταβολής της 
πίεσης κατά τη διάρκεια ισομετρικής άσκησης, η δοκιμασία μεταβολής της καρδιακής συχνότητας κατά τη διάρ-
κεια νοητικού στρες, η δοκιμασία μεταβολής της καρδιακής συχνότητας κατά τη διάρκεια άπνοιας ύστερα από 
εμβύθιση του προσώπου. 

Oι ακόλουθες τέσσερις δοκιμασίες έχουν προταθεί από τους Ewing και Clarke για τη διάγνωση της καρδιαγγει-
ακής διαβητικής νευροπάθειας:

1. Δοκιμασία μεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας κατά τη διάρκεια βαθιάς αναπνοής.
2. Δοκιμασία Valsalva .
3. Δοκιμασία μεταβολής της καρδιακής συχνότητας από την ύπτια στην όρθια θέση (δείκτης 30:15). 
4. Δοκιμασία μεταβολής της AΠ από την ύπτια στην όρθια θέση.
Mε βάση τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμασιών, οι ασθενείς μπορούν να καταταγούν στις ακόλουθες πέντε 

κατηγορίες: 
1. Aσθενείς με φυσιολογική λειτουργία του ANΣ, όταν όλες οι δοκιμασίες είναι φυσιολογικές.
2. Aσθενείς με πρώιμη νευροπάθεια του ANΣ, όταν μία από τις δοκιμασίες της απάντησης της καρδιακής συ-

χνότητας είναι παθολογική ή δύο οριακές.
3. Aσθενείς με σαφή νευροπάθεια του ANΣ, όταν δύο ή περισσότερες δοκιμασίες της απάντησης της καρδια-

κής συχνότητας είναι παθολογικές. 
4. Aσθενείς με σοβαρή νευροπάθεια του ANΣ, όταν υπάρχουν τα ευρήματα της προηγούμενης κατηγορίας και 

ορθοστατική υπόταση. 
5. Aσθενείς με άτυπη νευροπάθεια του ANΣ, όταν υπάρχει οποιοσδήποτε συνδυασμός εκτός από αυτούς που 

αναφέρθηκαν.
Eπιπλέον, η κοινή συνδιάσκεψη του Σαν Αντόνιο της Aμερικανικής Διαβητολογικής Eταιρείας (ADA) και της 

Αμερικανικής Aκαδημίας Nευρολογίας (ΑΑΝ) έχει προτείνει και άλλους τρόπους ανάλυσης της δοκιμασίας βα-
θιάς αναπνοής, όπως είναι η σταθερή απόκλιση και η ανυσματική ανάλυση. Eπίσης προτάθηκε και η δυναμική 
φασματική ανάλυση.

Πιθανόν, λοιπόν, με την προσθήκη και των νεότερων δοκιμασιών να απαιτείται ένας επαναπροσδιορισμός των 
κριτηρίων διάγνωσης της νευροπάθειας του ANΣ.
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αγγειακές αλλοιώσεις με περιαγγειακή φλεγμονώδη 
διήθηση. Mικρά αγγεία, που περιβάλλουν τη διήθηση, 
εμφανίζονται αποφραγμένα και το φαινόμενο αυτό 
θεωρείται ως η αιτία των αλλοιώσεων της νεκροβίω-
σης. Στις βλάβες υπάρχουν αυξημένες εναποθέσεις 
χοληστερόλης και φωσφολιπιδίων.4 H πορεία της 
νεκροβίωσης είναι βραδεία. Δεν υπάρχει απόλυτη 
συσχέτιση με τις χρόνιες επιπλοκές του διαβήτη, αλλά 
έχουμε παρατηρήσει ότι οι βλάβες γίνονται εντονότε-
ρες σε περιόδους μεταβολικής απορρύθμισης. Tο ίδιο 
αναφέρουν και άλλοι συγγραφείς.5 Σε μικρό ποσοστό 
παρατηρείται αυτόματη υποχώρηση της βλάβης σε 
διάστημα 6-12 ετών.

H θεραπεία της είναι προβληματική. Συνιστάται κά-
λυψη των βλαβών για κοσμητικούς λόγους, αλλά και 
για προστασία από μικροκακώσεις, καταπολέμηση 
των επιλοιμώξεων με ανάπαυση του μέλους, αντιβί-
ωση και τοπική περιποίηση. Πλαστική εγχείρηση και 
μεταμόσχευση δέρματος έχει επιχειρηθεί σε αρκετές 
περιπτώσεις, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι βέβαιο. 
H νεκροβίωση είναι δυνατόν να επανεμφανιστεί στα 
όρια της ουλής ή στο μόσχευμα. Tελευταία αναφέ-
ρονται ευνοϊκά αποτελέσματα με αντιαιμοπεταλιακά 
φάρμακα (διπυριδαμόλη, συνδυασμός διπυριδαμόλης 
και ασπιρίνης)6 και θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο.7 
Eπίσης ευνοϊκά επέδρασε σε δύο περιπτώσεις η χορή-
γηση κυκλοσπορίνης.8 

Δακτυλιοειδές κοκκίωμα

Tο δακτυλιοειδές κοκκίωμα είναι μία δερματοπάθεια 
με πολλές ομοιότητες προς τη διαβητική λιποειδική 
νεκροβίωση. Oι βλάβες έχουν σχήμα κυκλικό ή ωο-
ειδές με ωχροατροφικό κέντρο και επηρμένη περι-

8.5 
Δερματικες επιπλοκες και παθηςεις 
ςτον Διαβητη
Δ. καραμήτσος

Tο δέρμα εμφανίζει ποικίλες εκδηλώσεις και διαταρα-
χές στον μη ρυθμιζόμενο διαβήτη. Aυτές οι διαταρα-
χές οφείλονται στο ότι η γλυκόζη εισέρχεται εύκολα 
στα κύτταρα της επιδερμίδας, χωρίς την παρουσία 
της ινσουλίνης, όπου μεταβολίζεται και σχηματίζονται 
γλυκογόνο, γαλακτικό οξύ και λίπη. Στην παθογένεια 
των διαταραχών και των παθήσεων του δέρματος 
στους διαβητικούς ασθενείς συμβάλλουν η υπεργλυ-
καιμία, η υπερλιπιδαιμία και η μικροαγγειοπάθεια. 
Στον πίνακα 8.5.1 περιέχονται όλες οι παθήσεις του 
δέρματος που παρατηρούνται στους διαβητικούς και 
σχετίζονται με τον διαβήτη.

 Διαβητική λιποειδική νεκροβίωση
Eίναι η πιο ενοχλητική και αντιαισθητική δερματική 
εκδήλωση του διαβήτη. H συχνότητά της στους δι-
αβητικούς αναφέρεται ότι είναι 0,3%.1 O τύπος του 
διαβήτη, η διάρκεια και το επίπεδο ρύθμισής του 
είναι παράγοντες που σχετίζονται με τη συχνότητα 
εμφάνισης αυτής της διαταραχής. Eμείς παρατηρήσα-
με 8 περιπτώσεις μεταξύ 995 ασθενών με ΣΔ τύπου 
1 (0,8%). H διαβητική λιποειδική νεκροβίωση (ΔΛΝ) 
εμφανίζεται μερικά χρόνια μετά τη διάγνωση του ΣΔ, 
υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που πρώτα εμφανί-
ζεται η νεκροβίωση και αργότερα γίνεται η διάγνωση 
του διαβήτη. Aυτό μάλλον οφείλεται στο ότι ο διαβή-
της προϋπήρχε, αλλά παρέμενε αδιάγνωστος. Στο 1/3 
των περιπτώσεων δεν υπάρχει διαβήτης.

H δερματοπάθεια αυτή είναι 2-3 φορές συχνότερη 
στις γυναίκες, είτε είναι διαβητικές είτε όχι. Συνήθως 
εμφανίζεται σε νεαρούς διαβητικούς. Έχει περιγραφεί 
εμφάνιση ΔΛN και σε παιδιά.2 H δερματική βλάβη μπο-
ρεί να είναι μονήρης ή πολλαπλή. Mπορεί να εμφανι-
στεί σε διάφορα σημεία του σώματος, είναι όμως πολύ 
συχνότερη στο πρόσθιο τμήμα των κνημών και τη ρα-
χιαία επιφάνεια του άκρου ποδός.3 H βλάβη της νεκρο-
βίωσης φαίνεται σαν μια καστανέρυθρη ή ερυθρωπή 
πλάκα. Συνήθως έχει σχήμα ωοειδές και διάμετρο από 
0,5-25 cm. Tο κέντρο της βλάβης με τον καιρό γίνεται 
ατροφικό και κιτρινωπό. Συχνά το κέντρο της πλάκας 
εμφανίζει εξελκώσεις και εφελκίδες και η κατάσταση 
επιβαρύνεται από μικροτραυματισμούς και επιλοιμώ-
ξεις. Mέσα στην εξανθηματική πλάκα παρατηρούνται 
τηλαγγειεκτασίες1 (εικόνα 8.5.1). 

Παθολογοανατομικώς οι βλάβες χαρακτηρίζονται 
από νεκροβίωση παρά από αληθή νέκρωση. Παρα-
τηρούνται αφρώδη γιγαντοκύτταρα και λιποειδικές 

449  Padma-Nathan H. A new era in the treatment of erectile
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treatment for erectile dysfunction. J Urol 1998;159:1214-
1216.
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∆ερµατικές επιπλοκές και παθήσεις
στον διαβήτη

TÔ ‰¤ÚÌ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÔÈÎ›ÏÂ˜ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ Î·È ‰È·Ù·Ú·¯¤˜
ÛÙÔÓ ÌË Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ ‰È·‚‹ÙË. A˘Ù¤˜ ÔÈ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÔÊÂ›-
ÏÔÓÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ Ë ÁÏ˘Îfi˙Ë ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· ÛÙ· Î‡ÙÙ·Ú·
ÙË˜ ÂÈ‰ÂÚÌ›‰·˜, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙË˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜, fi-
Ô˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÁÏ˘ÎÔÁfiÓÔ, Á·Ï·-
ÎÙÈÎfi ÔÍ‡ Î·È Ï›Ë. ™ÙËÓ ·ıÔÁ¤ÓÂÈ· ÙˆÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ
Î·È ÙˆÓ ·ı‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ·-
ÛıÂÓÂ›˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Ë ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌ›·, Ë ˘ÂÚÏÈÈ‰·ÈÌ›·
Î·È Ë ÌÈÎÚÔ·ÁÁÂÈÔ¿ıÂÈ·. ™ÙÔÓ ›Ó·Î· 8.30 ÂÚÈ¤¯ÔÓÙ·È
fiÏÂ˜ ÔÈ ·ı‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È
ÛÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ Î·È Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙÔÓ ‰È·‚‹ÙË.

∆ιαβητική λιποειδική νεκροβίωση

E›Ó·È Ë ÈÔ ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎ‹ Î·È ·ÓÙÈ·ÈÛıËÙÈÎ‹ ‰ÂÚÌ·ÙÈÎ‹ ÂÎ-
‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË. H Û˘¯ÓfiÙËÙ¿ ÙË˜ ÛÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈ-
ÎÔ‡˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È 0,3%.1 O Ù‡Ô˜ ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË, Ë
‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô Ú‡ıÌÈÛ‹˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜
Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ·˘Ù‹˜ ÙË˜
‰È·Ù·Ú·¯‹˜. EÌÂ›˜ ·Ú·ÙËÚ‹Û·ÌÂ 8 ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÌÂÙ·Í‡
995 ·ÛıÂÓÒÓ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 (0,8%). H ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÏÈÔÂÈ-
‰ÈÎ‹ ÓÂÎÚÔ‚›ˆÛË (¢§¡) ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÂÚÈÎ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿
·fi ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ™¢, ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiÌˆ˜ Î·È ÂÚÈÙÒ-
ÛÂÈ˜ Ô˘ ÚÒÙ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ÓÂÎÚÔ‚›ˆÛË Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ·
Á›ÓÂÙ·È Ë ‰È¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË. A˘Ùfi Ì¿ÏÏÔÓ ÔÊÂ›ÏÂÙ·È
ÛÙÔ fiÙÈ Ô ‰È·‚‹ÙË˜ ÚÔ¸‹Ú¯Â, ·ÏÏ¿ ·Ú¤ÌÂÓÂ ·‰È¿ÁÓˆ-
ÛÙÔ˜. ™ÙÔ 1/3 ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·‚‹ÙË˜.

H ‰ÂÚÌ·ÙÔ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ Â›Ó·È 2-3 ÊÔÚ¤˜ Û˘¯ÓfiÙÂÚË
ÛÙÈ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜ Â›ÙÂ Â›Ó·È ‰È·‚ËÙÈÎ¤˜ Â›ÙÂ fi¯È. ™˘Ó‹ıˆ˜ ÂÌ-
Ê·Ó›˙ÂÙ·È ÛÂ ÓÂ·ÚÔ‡˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜. Œ¯ÂÈ ÂÚÈÁÚ·ÊÂ› ÂÌ-
Ê¿ÓÈÛË ¢§N Î·È ÛÂ ·È‰È¿.2 H ‰ÂÚÌ·ÙÈÎ‹ ‚Ï¿‚Ë ÌÔÚÂ›
Ó· Â›Ó·È ÌÔÓ‹ÚË˜ ‹ ÔÏÏ·Ï‹. MÔÚÂ› Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ› ÛÂ
‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, Â›Ó·È fiÌˆ˜ ÔÏ‡ Û˘¯ÓfiÙÂ-
ÚË ÛÙÔ ÚfiÛıÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ÎÓËÌÒÓ Î·È ÙË Ú·¯È·›· ÂÈÊ¿-
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A. Eιδικές διαβητικές διαταραχές
∆ιαβητική λιποειδική νεκροβίωση
∆ακτυλιοειδές κοκκίωµα
Kηλίδες ατροφίας
∆ιαβητική ποµφολύγωση
Σκλήρυνση δέρµατος

B. ∆ερµατικές εκδηλώσεις σχετιζόµενες µε τη 
θεραπεία
Iνσουλινική λιποδυστροφία (ατροφία-υπερτροφία)
Aλλεργία στην ινσουλίνη
Aλλεργία στα υπογλυκαιµικά φάρµακα

Γ. Συχνές λοιµώξεις δέρµατος
Mικροβιακές δερµατικές λοιµώξεις
Mονιλιάσεις
Eπιδερµοφυτίες

∆. Mη ειδικές µεταβολικές εκδηλώσεις
Ξανθώµατα (φυµατώδη και εξανθηµατικά)
Ξανθελάσµατα
Ξανθοχρωµία (καροτιναιµία)

E. Kαταστάσεις που βρίσκονται συχνότερα στους δια-
βητικούς
Iδιοπαθής κνησµός Mελανίζουσα ακάνθωση
Σάρκωµα Kaposi Aιµοχρωµάτωση
Ψωρίαση Πορφυρία
Έκζεµα

πίνακας 8.30  ∆ερµατικές διαταραχές και παθήσεις
στον σακχαρώδη διαβήτη.

εικόνα 8.26  Λιποειδική νεκροβίωση. εικόνα 8.27  ∆ακτυλιοειδές κοκκίωµα.
εικόνα 8.5.1 λιποειδική νεκροβίωση.
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φέρεια. Δεν έχουν τάση για εξελκώσεις. Eντοπίζονται 
σε διάφορα σημεία του σώματος και είναι μονήρεις 
ή πολλαπλές. Σε δικούς μας ασθενείς παρατηρήσαμε 
μία βλάβη στο πρόσωπο (μάγουλο) και δύο στην πε-
ριοχή του αχίλλειου τένοντα. Σε άλλες περιπτώσεις 
οι βλάβες εντοπίζονται στα άκρα και στον κορμό. Tο 
δακτυλιοειδές κοκκίωμα παθολογοανατομικώς μοιάζει 
με τη νεκροβίωση (εικόνα 8.5.2). Παρατηρείται και σε 
μη διαβητικά άτομα και μάλιστα η συχνότητά του είναι 
μάλλον μικρότερη στον ΣΔ απ’ ό,τι πιστευόταν παλαιό-
τερα. Mεταξύ 84 ασθενών με δακτυλιοειδές κοκκίωμα, 
ΣΔ είχαν 10 ασθενείς (12%).9 Σε ομάδα 40 παιδιών 

κάτω των 15 ετών με δακτυλιοειδές κοκκίωμα, κανέ-
να παιδί δεν είχε διαβήτη.10 Πάντως, αν εμφανιστεί η 
βλάβη σε μη διαβητικά άτομα, είναι σκόπιμο να γίνει 
ΔAΓ για διάγνωση υποκλινικού διαβήτη. H θεραπεία 
του δακτυλιοειδούς κοκκιώματος είναι εξίσου προβλη-
ματική με εκείνη της νεκροβίωσης. H συχνότητα της 
βλάβης δεν είναι γνωστή, γιατί πολλές περιπτώσεις 
δεν αναφέρονται.

Kηλίδες ατροφίας

Πρόκειται για πολλαπλές μικρές κηλίδες, κιτρινέρυ-
θρες ή φαιόχρωμες, που άλλοτε είναι λίγες και άλλοτε 
συρρέουν στις κνήμες. Tο δέρμα εμφανίζει ατροφία 
του χορίου, αλλοιώσεις των κολλαγόνων ινών και 
αποφράξεις τριχοειδών. Oι βλάβες δεν είναι επώδυνες 
ούτε εξελκώνονται. Συχνά είναι αποτέλεσμα μικρο-
τραυματισμών. Θεωρούνται “ελάχιστες” εκδηλώσεις 
νεκροβίωσης. Δεν απαιτούν θεραπεία. Aνάλογες κηλί-
δες παρατηρούνται και στα πόδια κιρρωτικών ασθε-
νών και γενικά ηλικιωμένων ατόμων (εικόνα 8.5.3).

Iδιοπαθής πομφολύγωση

Σε πολλούς διαβητικούς με μακροχρόνιο διαβήτη και 
νευροπάθεια εμφανίζονται πομφόλυγες στο δέρμα 
των χεριών και των ποδιών, χωρίς να προηγηθεί εμ-
φανής τραυματισμός. H εμφάνισή τους είναι απότομη 
και υποτροπιάζει για χρόνια. Oι βλάβες μοιάζουν με 
έγκαυμα, αλλά γύρω από τη βλάβη λείπει το ερύθημα. 
Eίναι ανώδυνες και αν επιμολυνθούν, η ίασή τους γίνε-
ται με βραδύ ρυθμό. Συχνά καταλείπουν υπέρχρωση 
στο δέρμα (εικόνα 8.5.4).11 H παθογένεια των βλαβών 
δεν είναι γνωστή.

Παθολογοανατομικώς παρατηρείται μέτρια φλεγ-
μονή του χορίου. Oι πομφόλυγες είναι γεμάτοι από 
άμορφο εωσινόφιλο υλικό που περιέχει σπάνια λευκο-
κύτταρα. Tα αγγεία των ανώτερων στιβάδων του χορί-
ου εμφανίζουν παχύτερα τοιχώματα. Oι μεγάλες πομ-
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A. Eιδικές διαβητικές διαταραχές
∆ιαβητική λιποειδική νεκροβίωση
∆ακτυλιοειδές κοκκίωµα
Kηλίδες ατροφίας
∆ιαβητική ποµφολύγωση
Σκλήρυνση δέρµατος

B. ∆ερµατικές εκδηλώσεις σχετιζόµενες µε τη 
θεραπεία
Iνσουλινική λιποδυστροφία (ατροφία-υπερτροφία)
Aλλεργία στην ινσουλίνη
Aλλεργία στα υπογλυκαιµικά φάρµακα

Γ. Συχνές λοιµώξεις δέρµατος
Mικροβιακές δερµατικές λοιµώξεις
Mονιλιάσεις
Eπιδερµοφυτίες

∆. Mη ειδικές µεταβολικές εκδηλώσεις
Ξανθώµατα (φυµατώδη και εξανθηµατικά)
Ξανθελάσµατα
Ξανθοχρωµία (καροτιναιµία)

E. Kαταστάσεις που βρίσκονται συχνότερα στους δια-
βητικούς
Iδιοπαθής κνησµός Mελανίζουσα ακάνθωση
Σάρκωµα Kaposi Aιµοχρωµάτωση
Ψωρίαση Πορφυρία
Έκζεµα

πίνακας 8.30  ∆ερµατικές διαταραχές και παθήσεις
στον σακχαρώδη διαβήτη.

εικόνα 8.26  Λιποειδική νεκροβίωση. εικόνα 8.27  ∆ακτυλιοειδές κοκκίωµα.εικόνα 8.5.2 Δακτυλιοειδές κοκκίωμα.

ÓÂÈ· ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ˘ Ô‰fi˜.3 H ‚Ï¿‚Ë ÙË˜ ÓÂÎÚÔ‚›ˆÛË˜ Ê·›ÓÂ-
Ù·È Û·Ó ÌÈ· Î·ÛÙ·Ó¤Ú˘ıÚË ‹ ÂÚ˘ıÚˆ‹ Ï¿Î·. ™˘Ó‹ıˆ˜
¤¯ÂÈ Û¯‹Ì· ˆÔÂÈ‰¤˜ Î·È ‰È¿ÌÂÙÚÔ ·fi 0,5-25 cm. TÔ Î¤-
ÓÙÚÔ ÙË˜ ‚Ï¿‚Ë˜ ÌÂ ÙÔÓ Î·ÈÚfi Á›ÓÂÙ·È ·ÙÚÔÊÈÎfi Î·È ÎÈÙÚÈ-
Óˆfi. ™˘¯Ó¿ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙË˜ Ï¿Î·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÂÍÂÏÎÒÛÂÈ˜
Î·È ÂÊÂÏÎ›‰Â˜ Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È ·fi ÌÈÎÚÔ-
ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÂÈÏÔÈÌÒÍÂÈ˜. M¤Û· ÛÙËÓ ÂÍ·ÓıËÌ·-
ÙÈÎ‹ Ï¿Î· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÙËÏ·ÁÁÂÈÂÎÙ·Û›Â˜1 (ÂÈÎ. 8.26). 

¶·ıÔÏÔÁÔ·Ó·ÙÔÌÈÎÒ˜ ÔÈ ‚Ï¿‚Â˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·-
fi ÓÂÎÚÔ‚›ˆÛË ·Ú¿ ·fi ·ÏËı‹ Ó¤ÎÚˆÛË. ¶·Ú·ÙËÚÔ‡-
ÓÙ·È ·ÊÚÒ‰Ë ÁÈÁ·ÓÙÔÎ‡ÙÙ·Ú· Î·È ÏÈÔÂÈ‰ÈÎ¤˜ ·ÁÁÂÈ·Î¤˜
·ÏÏÔÈÒÛÂÈ˜ ÌÂ ÂÚÈ·ÁÁÂÈ·Î‹ ÊÏÂÁÌÔÓÒ‰Ë ‰È‹ıËÛË. MÈ-
ÎÚ¿ ·ÁÁÂ›·, Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙË ‰È‹ıËÛË, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È
·ÔÊÚ·ÁÌ¤Ó· Î·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ıÂˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ Ë ·È-
Ù›· ÙˆÓ ·ÏÏÔÈÒÛÂˆÓ ÙË˜ ÓÂÎÚÔ‚›ˆÛË˜. ™ÙÈ˜ ‚Ï¿‚Â˜ ˘-
¿Ú¯Ô˘Ó ·˘ÍËÌ¤ÓÂ˜ ÂÓ·Ôı¤ÛÂÈ˜ ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏË˜ Î·È Êˆ-
ÛÊÔÏÈÈ‰›ˆÓ.4 H ÔÚÂ›· ÙË˜ ÓÂÎÚÔ‚›ˆÛË˜ Â›Ó·È ‚Ú·‰Â›·.
¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fiÏ˘ÙË Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÌÂ ÙÈ˜ ¯ÚfiÓÈÂ˜ ÂÈÏÔ-
Î¤˜ ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘ÌÂ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‚Ï¿‚Â˜
Á›ÓÔÓÙ·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚÂ˜ ÛÂ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÎ‹˜ ·ÔÚ-
Ú‡ıÌÈÛË˜. TÔ ›‰ÈÔ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜.5 ™Â
ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·˘ÙfiÌ·ÙË ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙË˜
‚Ï¿‚Ë˜ ÛÂ ‰È¿ÛÙËÌ· 6-12 ÂÙÒÓ.

H ıÂÚ·Â›· ÙË˜ Â›Ó·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎ‹. ™˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È Î¿-
Ï˘„Ë ÙˆÓ ‚Ï·‚ÒÓ ÁÈ· ÎÔÛÌËÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·
ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÌÈÎÚÔÎ·ÎÒÛÂÈ˜, Î·Ù·ÔÏ¤ÌËÛË ÙˆÓ ÂÈ-
ÏÔÈÌÒÍÂˆÓ ÌÂ ·Ó¿·˘ÛË ÙÔ˘ Ì¤ÏÔ˘˜, ·ÓÙÈ‚›ˆÛË Î·È ÙÔ-
ÈÎ‹ ÂÚÈÔ›ËÛË. ¶Ï·ÛÙÈÎ‹ ÂÁ¯Â›ÚËÛË Î·È ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË
‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÈ¯ÂÈÚËıÂ› ÛÂ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜, ·ÏÏ¿
ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ. H ÓÂÎÚÔ‚›ˆÛË Â›Ó·È ‰˘-
Ó·Ùfi Ó· Â·ÓÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ› ÛÙ· fiÚÈ· ÙË˜ Ô˘Ï‹˜ ‹ ÛÙÔ Ìfi-
Û¯Â˘Ì·. TÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Â˘ÓÔ˚Î¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
ÌÂ ·ÓÙÈ·ÈÌÔÂÙ·ÏÈ·Î¿ Ê¿ÚÌ·Î· (‰È˘ÚÈ‰·ÌfiÏË, Û˘Ó‰˘·-
ÛÌfi˜ ‰È˘ÚÈ‰·ÌfiÏË˜ Î·È ·ÛÈÚ›ÓË˜)6 Î·È ıÂÚ·Â›· ÌÂ ˘-
ÂÚ‚·ÚÈÎfi ÔÍ˘ÁfiÓÔ.7 E›ÛË˜ Â˘ÓÔ˚Î¿ Â¤‰Ú·ÛÂ ÛÂ ‰‡Ô
ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË Î˘ÎÏÔÛÔÚ›ÓË˜.8

∆ακτυλιοειδές κοκκίωµα

TÔ ‰·ÎÙ˘ÏÈÔÂÈ‰¤˜ ÎÔÎÎ›ˆÌ· Â›Ó·È Ì›· ‰ÂÚÌ·ÙÔ¿ıÂÈ· ÌÂ
ÔÏÏ¤˜ ÔÌÔÈfiÙËÙÂ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÏÈÔÂÈ‰ÈÎ‹ ÓÂÎÚÔ-

‚›ˆÛË. OÈ ‚Ï¿‚Â˜ ¤¯Ô˘Ó Û¯‹Ì· Î˘ÎÏÈÎfi ‹ ˆÔÂÈ‰¤˜ ÌÂ ˆ-
¯ÚÔ·ÙÚÔÊÈÎfi Î¤ÓÙÚÔ Î·È ÂËÚÌ¤ÓË ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·. ¢ÂÓ ¤-
¯Ô˘Ó Ù¿ÛË ÁÈ· ÂÍÂÏÎÒÛÂÈ˜. EÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÂ ‰È¿ÊÔÚ· ÛË-
ÌÂ›· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Â›Ó·È ÌÔÓ‹ÚÂÈ˜ ‹ ÔÏÏ·Ï¤˜. ™Â ‰È-
ÎÔ‡˜ Ì·˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ·Ú·ÙËÚ‹Û·ÌÂ Ì›· ‚Ï¿‚Ë ÛÙÔ
ÚfiÛˆÔ (Ì¿ÁÔ˘ÏÔ) Î·È ‰‡Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ·¯›ÏÏÂÈÔ˘
Ù¤ÓÔÓÙ·. ™Â ¿ÏÏÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÔÈ ‚Ï¿‚Â˜ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È
ÛÙ· ¿ÎÚ· Î·È ÛÙÔÓ ÎÔÚÌfi. TÔ ‰·ÎÙ˘ÏÈÔÂÈ‰¤˜ ÎÔÎÎ›ˆÌ·
·ıÔÏÔÁÔ·Ó·ÙÔÌÈÎÒ˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÌÂ ÙË ÓÂÎÚÔ‚›ˆÛË (ÂÈÎ.
8.27). ¶·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È ÛÂ ÌË ‰È·‚ËÙÈÎ¿ ¿ÙÔÌ· Î·È Ì¿ÏÈ-
ÛÙ· Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÛÙÔÓ ™¢ ·-
fi fi,ÙÈ ÈÛÙÂ‡ÔÓÙ·Ó ·ÏÈfiÙÂÚ·. MÂÙ·Í‡ 84 ·ÛıÂÓÒÓ ÌÂ
‰·ÎÙ˘ÏÈÔÂÈ‰¤˜ ÎÔÎÎ›ˆÌ·, ™¢ Â›¯·Ó 10 ·ÛıÂÓÂ›˜ (12%).9

™Â ÔÌ¿‰· 40 ·È‰ÈÒÓ Î¿Ùˆ ÙˆÓ 15 ÂÙÒÓ ÌÂ ‰·ÎÙ˘ÏÈÔÂÈ-
‰¤˜ ÎÔÎÎ›ˆÌ· Î·Ó¤Ó· ·È‰› ‰ÂÓ Â›¯Â ‰È·‚‹ÙË.10 ¶¿ÓÙˆ˜,
·Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ› Ë ‚Ï¿‚Ë ÛÂ ÌË ‰È·‚ËÙÈÎ¿ ¿ÙÔÌ·, Â›Ó·È ÛÎfi-
ÈÌÔ Ó· Á›ÓÂÈ ¢A° ÁÈ· ‰È¿ÁÓˆÛË ˘ÔÎÏÈÓÈÎÔ‡ ‰È·‚‹ÙË. H
ıÂÚ·Â›· ÙÔ˘ ‰·ÎÙ˘ÏÈÔÂÈ‰Ô‡˜ ÎÔÎÎÈÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘
ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎ‹ ÌÂ ÙË˜ ÓÂÎÚÔ‚›ˆÛË˜. H Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜
‚Ï¿‚Ë˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹, ÁÈ·Ù› ÔÏÏ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ‰ÂÓ
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È.

Kηλίδες ατροφίας

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÏÏ·Ï¤˜ ÌÈÎÚ¤˜ ÎËÏ›‰Â˜, ÎÈÙÚÈÓ¤Ú˘ıÚÂ˜
‹ Ê·Èfi¯ÚˆÌÂ˜, Ô˘ ¿ÏÏÔÙÂ Â›Ó·È Ï›ÁÂ˜ Î·È ¿ÏÏÔÙÂ Û˘ÚÚ¤-
Ô˘Ó ÛÙÈ˜ ÎÓ‹ÌÂ˜. TÔ ‰¤ÚÌ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ·ÙÚÔÊ›· ÙÔ˘ ¯ÔÚ›-
Ô˘, ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÎÔÏÏ·ÁfiÓˆÓ ÈÓÒÓ Î·È ·ÔÊÚ¿ÍÂÈ˜
ÙÚÈ¯ÔÂÈ‰ÒÓ. OÈ ‚Ï¿‚Â˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÒ‰˘ÓÂ˜ Ô‡ÙÂ ÂÍÂÏÎÒ-
ÓÔÓÙ·È. ™˘¯Ó¿ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈÎÚÔÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ.
£ÂˆÚÔ‡ÓÙ·È “ÂÏ¿¯ÈÛÙÂ˜” ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÓÂÎÚÔ‚›ˆÛË˜. ¢ÂÓ
··ÈÙÔ‡Ó ıÂÚ·Â›·. AÓ¿ÏÔÁÂ˜ ÎËÏ›‰Â˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È
Î·È ÛÙ· fi‰È· ÎÈÚÚˆÙÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ Î·È ÁÂÓÈÎ¿ ËÏÈÎÈˆ-
Ì¤ÓˆÓ ·ÙfiÌˆÓ (ÂÈÎ. 8.28).

Iδιοπαθής ποµφολύγωση

™Â ÔÏÏÔ‡˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ ‰È·‚‹ÙË Î·È
ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÌÊfiÏ˘ÁÂ˜ ÛÙÔ ‰¤ÚÌ· ÙˆÓ
¯ÂÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔËÁËıÂ› ÂÌÊ·Ó‹˜
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εικόνα 8.28  Kηλίδες ατροφίας.

εικόνα 8.29  Iδιοπαθής ποµφολύγωση.

εικόνα 8.5.3 Kηλίδες ατροφίας.

πίνακας 8.5.1 Δερματικές διαταραχές και παθήσεις
στον σακχαρώδη διαβήτη.

A. Eιδικές διαβητικές διαταραχές 
Διαβητική λιποειδική νεκροβίωση 
Δακτυλιοειδές κοκκίωμα 
Kηλίδες ατροφίας 
Διαβητική πομφολύγωση 
Σκλήρυνση δέρματος 

B. Δερματικές εκδηλώσεις σχετιζόμενες με τη 
θεραπεία 
Iνσουλινική λιποδυστροφία (ατροφία-υπερτροφία) 
Aλλεργία στην ινσουλίνη 
Aλλεργία στα υπογλυκαιμικά φάρμακα 

Γ. Συχνές λοιμώξεις δέρματος 
Mικροβιακές δερματικές λοιμώξεις 
Mονιλιάσεις 
Eπιδερμοφυτίες 

Δ. Mη ειδικές μεταβολικές εκδηλώσεις 
Ξανθώματα (φυματώδη και εξανθηματικά) 
Ξανθελάσματα Ξανθοχρωμία (καροτιναιμία) 

E. Kαταστάσεις που βρίσκονται συχνότερα στους δια-
βητικούς 
Iδιοπαθής κνησμός            Mελανίζουσα ακάνθωση 
Σάρκωμα Kaposi               Aιμοχρωμάτωση 
Ψωρίαση                            Πορφυρία 
Έκζεμα  
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φόλυγες πρέπει να παρακεντούνται και να αδειάζει το 
περιεχόμενό τους. Eφαρμόζεται επίσης τοπική αντιση-
ψία. H ίαση γίνεται σε μερικές εβδομάδες χωρίς ουλο-
ποίηση. Σύμφωνα με την κλινική μας εμπειρία, η καλή 
ρύθμιση του διαβήτη σταματά τις εκθύσεις της πομ-
φολύγωσης· το ίδιο αναφέρεται και σε περίπτωση που 
μελετήθηκε λεπτομερώς, στην οποία βρέθηκε επίσης 
ευνοϊκή επίδραση της μινοκυκλίνης (Minocin).12 

Σκλήρυνση του δέρματος (σκληροίδημα)

Σε άτομα με μακροχρόνιο διαβήτη παρατηρείται με-
ρικές φορές σκλήρυνση του δέρματος, που αποκτά 
χαρακτήρα σκληροδερμίας.13 Η σκλήρηνση είναι ιδιαί-
τερα αισθητή κατά την προσπάθεια φλεβοκέντησης. 
H σκλήρυνση αυτή. Αποδίδεται σε γλυκοζυλίωση του 
κολλαγόνου. H περίσσεια γλυκόζης ενεργοποιεί τους 
ινοβλάστες για παραγωγή πρωτεϊνών στο δέρμα.13 Συ-
νήθως συνυπάρχει με χειροαρθροπάθεια. Tο σκληροί-
δημα των διαβητικών εμφανίζεται συχνά στον αυχένα 
και στο άνω τμήμα της ράχης.14 

Eπίκτητη ιxθύωση

Περιγράφεται ότι στους διαβητικούς εμφανίζεται μερι-
κές φορές σκλήρυνση της επιδερμίδας με υπερκερά-
τωση που μοιάζει με την ιχθύωση.15

Kνησμός

O κνησμός είναι σύμπτωμα πολλών νοσημάτων και 
συχνά τα αίτιά του παραμένουν αδιευκρίνιστα. Eίναι 
δύσκολο να αποδοθούν στον διαβήτη όλες οι περι-
πτώσεις κνησμού που εμφανίζονται σε διαβητικούς. 
O κνησμός, χωρίς υποκείμενη νόσο, έχει την ίδια συ-
χνότητα στα διαβητικά και στα μη διαβητικά άτομα 
(3%).16 Στις μεγάλες ηλικίες είναι, εξάλλου, συχνός ο 

ιδιοπαθής γεροντικός κνησμός. Mερικοί ασθενείς με 
διαβητική νευροπάθεια περιγράφουν αίσθημα κνη-
σμού στα κάτω άκρα, που μάλλον είναι δυσαισθησία 
και μυρμηκίαση νευροπάθειας.

O κνησμός των γεννητικών οργάνων των γυναικών 
είναι μία συγκεκριμένη οντότητα. Mπορεί να συνοδεύ-
εται ή όχι από μονιλίαση. Συνήθως υποχωρεί με την 
παύση της γλυκοζουρίας και τη ρύθμιση του διαβήτη. 
H παθογένειά του πάντως δεν είναι τελείως διευκρι-
νισμένη, γιατί δεν εμφανίζεται σε άτομα που έχουν 
νεφρική γλυκοζουρία, ούτε αναπαράγεται με τοπικές 
επιθέσεις γλυκόζης στον βλεννογόνο των γεννητικών 
οργάνων.

Λοιμώξεις του δέρματος

O γνωστός φαύλος κύκλος, λοίμωξη+διαβήτης = επί-
ταση της λοίμωξης και επιδείνωση του διαβήτη, είναι 
υπεύθυνος για την αυξημένη συχνότητα των λοιμώ-
ξεων στο δέρμα των διαβητικών. Oι ασθενείς με αδιά-
γνωστο διαβήτη ή πτωχή ρύθμιση του διαβήτη είναι 
πιο επιρρεπείς σε λοιμώξεις του δέρματος.

Παλαιότερα ήταν συχνές οι δοθιηνώσεις και οι εκτε-
ταμένες πυοδερμίες. Σήμερα συναντώνται σπάνια και 
μόνο σε άτομα με πτωχή ρύθμιση του διαβήτη και κα-
κές συνθήκες υγιεινής. 

Mονιλιάσεις

Oι γυναίκες που έχουν κνησμό των γεννητικών ορ-
γάνων, σε σημαντικό ποσοστό έχουν μονιλίαση από 
Candida Albicans. Στο δέρμα τους παρατηρείται ερύ-
θημα, οίδημα των χειλέων του αιδοίου και τυρώδες έκ-
κριμα από τον κόλπο. Mονιλιάσεις ανευρίσκονται και 
στις περιπτώσεις βαλανοποσθίτιδας διαβητικών αν-
δρών. Στα ούρα διαβητικών, που έχουν γλυκοζουρία, 
η μονίλια βρίσκεται σε συχνότητα 35%, ενώ στα ούρα 
μη διαβητικών σε συχνότητα μόνο 10%. Oι μονιλιάσεις 
είναι επίσης συχνές στις μηροβουβωνικές πτυχές και 
κάτω από τους μαστούς (εικόνα 8.5.5). Eυνοούνται 
από τη γλυκοζουρία, την υγρασία, την παχυσαρκία, τη 
χρήση αντιβιοτικών, τα αντισυλληπτικά φάρμακα, τα 
κορτικοστεροειδή και την έλλειψη βιταμίνης B. H ρύθ-
μιση του διαβήτη, παράλληλα με την αντιμυκητιασική 
αγωγή, βοηθά στη θεραπεία.

Eπιδερμοφυτίες

Σε παλαιότερη στατιστική αναφέρονται επιδερμοφυ-
τίες ποδιών στο 40% των εξετασθέντων διαβητικών. 
Σε νεότερες παρατηρήσεις, η συχνότητα των επιδερ-
μοφυτιών δεν είναι μεγαλύτερη στους διαβητικούς.17,18 
Aπό σχάση της επιδερμίδας των μεσοδακτυλικών 
πτυχών είναι δυνατόν να γίνει επιμόλυνση και να ανα-

ÓÂÈ· ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ˘ Ô‰fi˜.3 H ‚Ï¿‚Ë ÙË˜ ÓÂÎÚÔ‚›ˆÛË˜ Ê·›ÓÂ-
Ù·È Û·Ó ÌÈ· Î·ÛÙ·Ó¤Ú˘ıÚË ‹ ÂÚ˘ıÚˆ‹ Ï¿Î·. ™˘Ó‹ıˆ˜
¤¯ÂÈ Û¯‹Ì· ˆÔÂÈ‰¤˜ Î·È ‰È¿ÌÂÙÚÔ ·fi 0,5-25 cm. TÔ Î¤-
ÓÙÚÔ ÙË˜ ‚Ï¿‚Ë˜ ÌÂ ÙÔÓ Î·ÈÚfi Á›ÓÂÙ·È ·ÙÚÔÊÈÎfi Î·È ÎÈÙÚÈ-
Óˆfi. ™˘¯Ó¿ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙË˜ Ï¿Î·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÂÍÂÏÎÒÛÂÈ˜
Î·È ÂÊÂÏÎ›‰Â˜ Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È ·fi ÌÈÎÚÔ-
ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÂÈÏÔÈÌÒÍÂÈ˜. M¤Û· ÛÙËÓ ÂÍ·ÓıËÌ·-
ÙÈÎ‹ Ï¿Î· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÙËÏ·ÁÁÂÈÂÎÙ·Û›Â˜1 (ÂÈÎ. 8.26). 

¶·ıÔÏÔÁÔ·Ó·ÙÔÌÈÎÒ˜ ÔÈ ‚Ï¿‚Â˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·-
fi ÓÂÎÚÔ‚›ˆÛË ·Ú¿ ·fi ·ÏËı‹ Ó¤ÎÚˆÛË. ¶·Ú·ÙËÚÔ‡-
ÓÙ·È ·ÊÚÒ‰Ë ÁÈÁ·ÓÙÔÎ‡ÙÙ·Ú· Î·È ÏÈÔÂÈ‰ÈÎ¤˜ ·ÁÁÂÈ·Î¤˜
·ÏÏÔÈÒÛÂÈ˜ ÌÂ ÂÚÈ·ÁÁÂÈ·Î‹ ÊÏÂÁÌÔÓÒ‰Ë ‰È‹ıËÛË. MÈ-
ÎÚ¿ ·ÁÁÂ›·, Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙË ‰È‹ıËÛË, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È
·ÔÊÚ·ÁÌ¤Ó· Î·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ıÂˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ Ë ·È-
Ù›· ÙˆÓ ·ÏÏÔÈÒÛÂˆÓ ÙË˜ ÓÂÎÚÔ‚›ˆÛË˜. ™ÙÈ˜ ‚Ï¿‚Â˜ ˘-
¿Ú¯Ô˘Ó ·˘ÍËÌ¤ÓÂ˜ ÂÓ·Ôı¤ÛÂÈ˜ ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏË˜ Î·È Êˆ-
ÛÊÔÏÈÈ‰›ˆÓ.4 H ÔÚÂ›· ÙË˜ ÓÂÎÚÔ‚›ˆÛË˜ Â›Ó·È ‚Ú·‰Â›·.
¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fiÏ˘ÙË Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÌÂ ÙÈ˜ ¯ÚfiÓÈÂ˜ ÂÈÏÔ-
Î¤˜ ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘ÌÂ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‚Ï¿‚Â˜
Á›ÓÔÓÙ·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚÂ˜ ÛÂ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÎ‹˜ ·ÔÚ-
Ú‡ıÌÈÛË˜. TÔ ›‰ÈÔ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜.5 ™Â
ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·˘ÙfiÌ·ÙË ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙË˜
‚Ï¿‚Ë˜ ÛÂ ‰È¿ÛÙËÌ· 6-12 ÂÙÒÓ.

H ıÂÚ·Â›· ÙË˜ Â›Ó·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎ‹. ™˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È Î¿-
Ï˘„Ë ÙˆÓ ‚Ï·‚ÒÓ ÁÈ· ÎÔÛÌËÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·
ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÌÈÎÚÔÎ·ÎÒÛÂÈ˜, Î·Ù·ÔÏ¤ÌËÛË ÙˆÓ ÂÈ-
ÏÔÈÌÒÍÂˆÓ ÌÂ ·Ó¿·˘ÛË ÙÔ˘ Ì¤ÏÔ˘˜, ·ÓÙÈ‚›ˆÛË Î·È ÙÔ-
ÈÎ‹ ÂÚÈÔ›ËÛË. ¶Ï·ÛÙÈÎ‹ ÂÁ¯Â›ÚËÛË Î·È ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË
‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÈ¯ÂÈÚËıÂ› ÛÂ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜, ·ÏÏ¿
ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ. H ÓÂÎÚÔ‚›ˆÛË Â›Ó·È ‰˘-
Ó·Ùfi Ó· Â·ÓÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ› ÛÙ· fiÚÈ· ÙË˜ Ô˘Ï‹˜ ‹ ÛÙÔ Ìfi-
Û¯Â˘Ì·. TÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Â˘ÓÔ˚Î¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
ÌÂ ·ÓÙÈ·ÈÌÔÂÙ·ÏÈ·Î¿ Ê¿ÚÌ·Î· (‰È˘ÚÈ‰·ÌfiÏË, Û˘Ó‰˘·-
ÛÌfi˜ ‰È˘ÚÈ‰·ÌfiÏË˜ Î·È ·ÛÈÚ›ÓË˜)6 Î·È ıÂÚ·Â›· ÌÂ ˘-
ÂÚ‚·ÚÈÎfi ÔÍ˘ÁfiÓÔ.7 E›ÛË˜ Â˘ÓÔ˚Î¿ Â¤‰Ú·ÛÂ ÛÂ ‰‡Ô
ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË Î˘ÎÏÔÛÔÚ›ÓË˜.8

∆ακτυλιοειδές κοκκίωµα

TÔ ‰·ÎÙ˘ÏÈÔÂÈ‰¤˜ ÎÔÎÎ›ˆÌ· Â›Ó·È Ì›· ‰ÂÚÌ·ÙÔ¿ıÂÈ· ÌÂ
ÔÏÏ¤˜ ÔÌÔÈfiÙËÙÂ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÏÈÔÂÈ‰ÈÎ‹ ÓÂÎÚÔ-

‚›ˆÛË. OÈ ‚Ï¿‚Â˜ ¤¯Ô˘Ó Û¯‹Ì· Î˘ÎÏÈÎfi ‹ ˆÔÂÈ‰¤˜ ÌÂ ˆ-
¯ÚÔ·ÙÚÔÊÈÎfi Î¤ÓÙÚÔ Î·È ÂËÚÌ¤ÓË ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·. ¢ÂÓ ¤-
¯Ô˘Ó Ù¿ÛË ÁÈ· ÂÍÂÏÎÒÛÂÈ˜. EÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÂ ‰È¿ÊÔÚ· ÛË-
ÌÂ›· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Â›Ó·È ÌÔÓ‹ÚÂÈ˜ ‹ ÔÏÏ·Ï¤˜. ™Â ‰È-
ÎÔ‡˜ Ì·˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ·Ú·ÙËÚ‹Û·ÌÂ Ì›· ‚Ï¿‚Ë ÛÙÔ
ÚfiÛˆÔ (Ì¿ÁÔ˘ÏÔ) Î·È ‰‡Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ·¯›ÏÏÂÈÔ˘
Ù¤ÓÔÓÙ·. ™Â ¿ÏÏÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÔÈ ‚Ï¿‚Â˜ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È
ÛÙ· ¿ÎÚ· Î·È ÛÙÔÓ ÎÔÚÌfi. TÔ ‰·ÎÙ˘ÏÈÔÂÈ‰¤˜ ÎÔÎÎ›ˆÌ·
·ıÔÏÔÁÔ·Ó·ÙÔÌÈÎÒ˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÌÂ ÙË ÓÂÎÚÔ‚›ˆÛË (ÂÈÎ.
8.27). ¶·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È ÛÂ ÌË ‰È·‚ËÙÈÎ¿ ¿ÙÔÌ· Î·È Ì¿ÏÈ-
ÛÙ· Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÛÙÔÓ ™¢ ·-
fi fi,ÙÈ ÈÛÙÂ‡ÔÓÙ·Ó ·ÏÈfiÙÂÚ·. MÂÙ·Í‡ 84 ·ÛıÂÓÒÓ ÌÂ
‰·ÎÙ˘ÏÈÔÂÈ‰¤˜ ÎÔÎÎ›ˆÌ·, ™¢ Â›¯·Ó 10 ·ÛıÂÓÂ›˜ (12%).9

™Â ÔÌ¿‰· 40 ·È‰ÈÒÓ Î¿Ùˆ ÙˆÓ 15 ÂÙÒÓ ÌÂ ‰·ÎÙ˘ÏÈÔÂÈ-
‰¤˜ ÎÔÎÎ›ˆÌ· Î·Ó¤Ó· ·È‰› ‰ÂÓ Â›¯Â ‰È·‚‹ÙË.10 ¶¿ÓÙˆ˜,
·Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ› Ë ‚Ï¿‚Ë ÛÂ ÌË ‰È·‚ËÙÈÎ¿ ¿ÙÔÌ·, Â›Ó·È ÛÎfi-
ÈÌÔ Ó· Á›ÓÂÈ ¢A° ÁÈ· ‰È¿ÁÓˆÛË ˘ÔÎÏÈÓÈÎÔ‡ ‰È·‚‹ÙË. H
ıÂÚ·Â›· ÙÔ˘ ‰·ÎÙ˘ÏÈÔÂÈ‰Ô‡˜ ÎÔÎÎÈÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘
ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎ‹ ÌÂ ÙË˜ ÓÂÎÚÔ‚›ˆÛË˜. H Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜
‚Ï¿‚Ë˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹, ÁÈ·Ù› ÔÏÏ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ‰ÂÓ
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È.

Kηλίδες ατροφίας

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÏÏ·Ï¤˜ ÌÈÎÚ¤˜ ÎËÏ›‰Â˜, ÎÈÙÚÈÓ¤Ú˘ıÚÂ˜
‹ Ê·Èfi¯ÚˆÌÂ˜, Ô˘ ¿ÏÏÔÙÂ Â›Ó·È Ï›ÁÂ˜ Î·È ¿ÏÏÔÙÂ Û˘ÚÚ¤-
Ô˘Ó ÛÙÈ˜ ÎÓ‹ÌÂ˜. TÔ ‰¤ÚÌ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ·ÙÚÔÊ›· ÙÔ˘ ¯ÔÚ›-
Ô˘, ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÎÔÏÏ·ÁfiÓˆÓ ÈÓÒÓ Î·È ·ÔÊÚ¿ÍÂÈ˜
ÙÚÈ¯ÔÂÈ‰ÒÓ. OÈ ‚Ï¿‚Â˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÒ‰˘ÓÂ˜ Ô‡ÙÂ ÂÍÂÏÎÒ-
ÓÔÓÙ·È. ™˘¯Ó¿ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈÎÚÔÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ.
£ÂˆÚÔ‡ÓÙ·È “ÂÏ¿¯ÈÛÙÂ˜” ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÓÂÎÚÔ‚›ˆÛË˜. ¢ÂÓ
··ÈÙÔ‡Ó ıÂÚ·Â›·. AÓ¿ÏÔÁÂ˜ ÎËÏ›‰Â˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È
Î·È ÛÙ· fi‰È· ÎÈÚÚˆÙÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ Î·È ÁÂÓÈÎ¿ ËÏÈÎÈˆ-
Ì¤ÓˆÓ ·ÙfiÌˆÓ (ÂÈÎ. 8.28).

Iδιοπαθής ποµφολύγωση

™Â ÔÏÏÔ‡˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ ‰È·‚‹ÙË Î·È
ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÌÊfiÏ˘ÁÂ˜ ÛÙÔ ‰¤ÚÌ· ÙˆÓ
¯ÂÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔËÁËıÂ› ÂÌÊ·Ó‹˜
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εικόνα 8.28  Kηλίδες ατροφίας.

εικόνα 8.29  Iδιοπαθής ποµφολύγωση.εικόνα 8.5.4 Iδιοπαθής πομφολύγωση.
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πτυχθεί σοβαρή φλεγμονή (κυτταρίτιδα) ή ακόμη και 
οστεομυελίτιδα. Συχνό μικροβιακό αίτιο κυτταρίτιδας 
είναι το κλωστηρίδιο της αναερόβιας γάγγραινας, ανα-
ερόβιοι κόκκοι και άλλα μικρόβια με ισχυρή λοιμογό-
νο ικανότητα. Στις λοιμώξεις αυτές απαιτείται ιδιαίτερα 
έντονη αντιβίωση και επαγρύπνηση, γιατί αρκετές 
περιπτώσεις εξελίσσονται σε σηψαιμικό shock.

Σε εργασία που έγινε στην Iορδανία παρατηρήθηκε 
ότι οι μονιλιάσεις συμβαίνουν σε διαβητικούς ασθενείς 
(49,3%), σε θεραπευόμενους με κορτικοστεροειδή 
(33,8%) ή αντιβιοτικά (27,4%) και σε μικρό ποσοστό 
(15,7%) χωρίς προδιαθεσικό παράγοντα.19

Λεύκη

H λεύκη είναι δερματοπάθεια που συνδυάζεται με ΣΔ 
τύπου 1 διότι έχει αυτοανοσοποιητική αιτιολογία (ει-
κόνα 8.5.6). Περιγράφεται επίσης ότι η λεύκη έχει συ-
χνότερη εμφάνιση και στον ΣΔ τύπου 2. Tο ερώτημα 
που πρέπει να απαντηθεί είναι αν οι περιπτώσεις αυτές 
είναι βραδείας εξέλιξης ΣΔ τύπου 1.

Mελανίζουσα ακάνθωση

Πρόκειται για μελανοδερμική σκλήρυνση του δέρ-
ματος που αποδίδεται σε ενεργοποίηση αυξητικών 
παραγόντων στο δέρμα. Συνδυάζεται με σακχαρώδη 
διαβήτη και αυξημένη αντίσταση στην ινσουλίνη (ει-
κόνα 8.5.7). H συχνότητά της είναι σε ιθαγενείς Aμερι-
κανούς εφήβους (40%), σε Aφρικανούς Aμερικανούς 
13%, σε ισπανικής καταγωγής Aμερικανούς 6% και 
στους λοιπούς λευκούς Aμερικανούς περί το 1%.20 H 
μελανίζουσα ακάνθωση πολλές φορές προϋπάρχει 
του διαβήτη, σχετίζεται με αντίσταση στην ινσουλίνη 
και με πολυκυστικές ωοθήκες. Mία άλλη σπάνια μορ-
φή διαβήτη, ο λιποατροφικός διαβήτης, συνδυάζεται 
συχνά με μελανίζουσα ακάνθωση.21 

Λοιπές δερματοπάθειες

Eκτός από τις προαναφερθείσες δερματοπάθειες, 
στους διαβητικούς εμφανίζονται συχνότερα ψωρίαση 
και έκζεμα.22 Aπό 457 διαβητικούς που μελετήθηκαν 
για δερματοπάθειες βρέθηκε λεύκη σε 9%, ψωρίαση 
σε 9% και έκζεμα σε 8% των ασθενών.22 Στους διαβη-
τικούς είναι συχνός και ο κνησμός του πρωκτού.23 Oι 
δυσλιπιδαιμικοί διαβητικοί εμφανίζουν, όπως και οι μη 
διαβητικοί, ξανθώματα και ξανθελάσματα (εικ 8.5.8). 

ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜. H ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·fiÙÔÌË Î·È ˘Ô-
ÙÚÔÈ¿˙ÂÈ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ·. OÈ ‚Ï¿‚Â˜ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂ ¤ÁÎ·˘Ì·,
·ÏÏ¿ Á‡Úˆ ·fi ÙË ‚Ï¿‚Ë ÏÂ›ÂÈ ÙÔ ÂÚ‡ıËÌ·. E›Ó·È ·ÓÒ-
‰˘ÓÂ˜ Î·È ·Ó ÂÈÌÔÏ˘ÓıÔ‡Ó, Ë ›·ÛË ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ‚Ú·‰‡
Ú˘ıÌfi. ™˘¯Ó¿ Î·Ù·ÏÂ›Ô˘Ó ˘¤Ú¯ÚˆÛË ÛÙÔ ‰¤ÚÌ· (ÂÈÎ.
8.29).11 H ·ıÔÁ¤ÓÂÈ· ÙˆÓ ‚Ï·‚ÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹.

¶·ıÔÏÔÁÔ·Ó·ÙÔÌÈÎÒ˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ì¤ÙÚÈ· ÊÏÂÁÌÔ-
Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÔÚ›Ô˘. OÈ ÔÌÊfiÏ˘ÁÂ˜ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÂ˜ ·fi ¿ÌÔÚ-
ÊÔ ÂˆÛÈÓfiÊÈÏÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ÂÚÈ¤¯ÂÈ Û¿ÓÈ· ÏÂ˘ÎÔÎ‡ÙÙ·-
Ú·. T· ·ÁÁÂ›· ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤ÚˆÓ ÛÙÔÈ‚¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ¯ÔÚ›Ô˘ ÂÌ-
Ê·Ó›˙Ô˘Ó ·¯‡ÙÂÚ· ÙÔÈ¯ÒÌ·Ù·. OÈ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÔÌÊfiÏ˘ÁÂ˜
Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÎÂÓÙÔ‡ÓÙ·È Î·È Ó· ·‰ÂÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂ-
Ófi ÙÔ˘˜. EÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Â›ÛË˜ ÙÔÈÎ‹ ·ÓÙÈÛË„›·. H ›·ÛË
Á›ÓÂÙ·È ÛÂ ÌÂÚÈÎ¤˜ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ¯ˆÚ›˜ Ô˘ÏÔÔ›ËÛË. ™‡ÌÊˆ-
Ó· ÌÂ ÙËÓ ÎÏÈÓÈÎ‹ Ì·˜ ÂÌÂÈÚ›·, Ë Î·Ï‹ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·-
‚‹ÙË ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÙÈ˜ ÂÎı‡ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÔÌÊÔÏ‡ÁˆÛË˜Ø ÙÔ ›‰ÈÔ
·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÌÂÏÂÙ‹ıËÎÂ ÏÂÙÔÌÂ-
ÚÒ˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú¤ıËÎÂ Â›ÛË˜ Â˘ÓÔ˚Î‹ Â›‰Ú·ÛË ÙË˜
ÌÈÓÔÎ˘ÎÏ›ÓË˜ (Minocin).12

Σκλήρυνση του δέρµατος (σκληροίδηµα)

™Â ¿ÙÔÌ· ÌÂ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ ‰È·‚‹ÙË ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÂÚÈÎ¤˜
ÊÔÚ¤˜ ÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ·ÔÎÙ¿ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·
ÛÎÏËÚÔ‰ÂÚÌ›·˜.13 E›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·ÈÛıËÙ‹ Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔ-
Û¿ıÂÈ· ÊÏÂ‚ÔÎ¤ÓÙËÛË˜. H ÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË ·˘Ù‹ ·Ô‰›‰ÂÙ·È
ÛÂ ÁÏ˘ÎÔ˙˘Ï›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÔÏÏ·ÁfiÓÔ˘. H ÂÚ›ÛÛÂÈ· ÁÏ˘Îfi˙Ë˜
ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ› ÙÔ˘˜ ÈÓÔ‚Ï¿ÛÙÂ˜ ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ
ÛÙÔ ‰¤ÚÌ·.13 ™˘Ó‹ıˆ˜ Û˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂ ¯ÂÈÚÔ·ÚıÚÔ¿ıÂÈ·.
TÔ ÛÎÏËÚÔ›‰ËÌ· ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ·˘¯¤-
Ó· Î·È ÛÙÔ ¿Óˆ ÙÌ‹Ì· ÙË˜ Ú¿¯Ë˜.14

Eπίκτητη ιxθύωση

¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÂÚÈ-
Î¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË ÙË˜ ÂÈ‰ÂÚÌ›‰·˜ ÌÂ ˘ÂÚÎÂÚ¿ÙˆÛË
Ô˘ ÔÌÔÈ¿˙ÂÈ ÌÂ ÙËÓ È¯ı‡ˆÛË.15

Kνησµός

O ÎÓËÛÌfi˜ Â›Ó·È Û‡ÌÙˆÌ· ÔÏÏÒÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘-
¯Ó¿ Ù· ·›ÙÈ¿ ÙÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·‰ÈÂ˘ÎÚ›ÓÈÛÙ·. E›Ó·È ‰‡-
ÛÎÔÏÔ Ó· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ‰È·‚‹ÙË fiÏÂ˜ ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜
ÎÓËÛÌÔ‡ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÂ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜. O ÎÓËÛÌfi˜,
¯ˆÚ›˜ ˘ÔÎÂ›ÌÂÓË ÓfiÛÔ, ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜
‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÛÙ· ÌË ‰È·‚ËÙÈÎ¿ ¿ÙÔÌ· (3%).16 ™ÙÈ˜ ÌÂ-
Á¿ÏÂ˜ ËÏÈÎ›Â˜ Â›Ó·È ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Û˘¯Ófi˜ Ô È‰ÈÔ·ı‹˜ ÁÂÚÔÓÙÈ-
Îfi˜ ÎÓËÛÌfi˜. MÂÚÈÎÔ› ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÓÂ˘ÚÔ¿-
ıÂÈ· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ·›ÛıËÌ· ÎÓËÛÌÔ‡ ÛÙ· Î¿Ùˆ ¿ÎÚ·, Ô˘
Ì¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È ‰˘Û·ÈÛıËÛ›· Î·È Ì˘ÚÌËÎ›·ÛË ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·˜.

O ÎÓËÛÌfi˜ ÙˆÓ ÁÂÓÓËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ
Â›Ó·È Ì›· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÔÓÙfiÙËÙ·. MÔÚÂ› Ó· Û˘ÓÔ‰Â‡Â-
Ù·È ‹ fi¯È ·fi ÌÔÓÈÏ›·ÛË. ™˘Ó‹ıˆ˜ ˘Ô¯ˆÚÂ› ÌÂ ÙËÓ ·‡-
ÛË ÙË˜ ÁÏ˘ÎÔ˙Ô˘Ú›·˜ Î·È ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË. H ·-
ıÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÂÏÂ›ˆ˜ ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓÈÛÌ¤ÓË,
ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÂ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÓÂÊÚÈÎ‹ ÁÏ˘-
ÎÔ˙Ô˘Ú›·, Ô‡ÙÂ ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È ÌÂ ÙÔÈÎ¤˜ ÂÈı¤ÛÂÈ˜ ÁÏ˘-
Îfi˙Ë˜ ÛÙÔ ‚ÏÂÓÓÔÁfiÓÔ ÙˆÓ ÁÂÓÓËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ.

Λοιµώξεις του δέρµατος

O ÁÓˆÛÙfi˜ Ê·‡ÏÔ˜ Î‡ÎÏÔ˜, ÏÔ›ÌˆÍË+‰È·‚‹ÙË˜ Â›Ù·-
ÛË ÙË˜ ÏÔ›ÌˆÍË˜ ÂÈ‰Â›ÓˆÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË, Â›Ó·È ˘Â‡-
ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÍËÌ¤ÓË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÏÔÈÌÒÍÂˆÓ ÛÙÔ
‰¤ÚÌ· ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ. OÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ·‰È¿ÁÓˆÛÙÔ ‰È·-
‚‹ÙË ‹ Ùˆ¯‹ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Â›Ó·È ÈÔ ÂÈÚÚÂÂ›˜
ÛÂ ÏÔÈÌÒÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜.

¶·ÏÈfiÙÂÚ· ‹Ù·Ó Û˘¯Ó¤˜ ÔÈ ‰ÔıÈËÓÒÛÂÈ˜ Î·È ÔÈ ÂÎÙÂÙ·-
Ì¤ÓÂ˜ ˘Ô‰ÂÚÌ›Â˜. ™‹ÌÂÚ· Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Û¿ÓÈ· Î·È ÌfiÓÔ
ÛÂ ¿ÙÔÌ· ÌÂ Ùˆ¯‹ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Î·È Î·Î¤˜ Û˘Ó-
ı‹ÎÂ˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ (‚Ï. ÎÂÊ.3, ÛÂÏ. 385). 

Mονιλιάσεις

OÈ Á˘Ó·›ÎÂ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÓËÛÌfi ÙˆÓ ÁÂÓÓËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ,
ÛÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ¤¯Ô˘Ó ÌÔÓÈÏ›·ÛË ·fi Candida
Albicans. ™ÙÔ ‰¤ÚÌ· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÂÚ‡ıËÌ·, Ô›‰ËÌ·
ÙˆÓ ¯ÂÈÏ¤ˆÓ ÙÔ˘ ·È‰Ô›Ô˘ Î·È Ù˘ÚÒ‰Â˜ ¤ÎÎÚÈÌ· ·fi ÙÔÓ
ÎfiÏÔ. MÔÓÈÏÈ¿ÛÂÈ˜ ·ÓÂ˘Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÛÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜
‚·Ï·ÓÔÔÛı›ÙÈ‰·˜ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ·Ó‰ÚÒÓ. ™Ù· Ô‡Ú· ‰È·‚Ë-
ÙÈÎÒÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÏ˘ÎÔ˙Ô˘Ú›·, Ë ÌÔÓ›ÏÈ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ
Û˘¯ÓfiÙËÙ· 35%, ÂÓÒ ÛÙ· Ô‡Ú· ÌË ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ÛÂ Û˘¯Ófi-
ÙËÙ· ÌfiÓÔ 10%. OÈ ÌÔÓÈÏÈ¿ÛÂÈ˜ Â›Ó·È Â›ÛË˜ Û˘¯Ó¤˜ ÛÙÈ˜
ÌËÚÔ‚Ô˘‚ˆÓÈÎ¤˜ Ù˘¯¤˜ Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ÛÙÔ‡˜
(ÂÈÎ. 8.30). E˘ÓÔÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË ÁÏ˘ÎÔ˙Ô˘Ú›·, ÙËÓ ˘ÁÚ·-
Û›·, ÙËÓ ·¯˘Û·ÚÎ›·, ÙË ¯Ú‹ÛË ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈÎÒÓ, Ù· ·ÓÙÈ-
Û˘ÏÏËÙÈÎ¿ Ê¿ÚÌ·Î·, Ù· ÎÔÚÙÈÎÔÛÙÂÚÔÂÈ‰‹ Î·È ÙËÓ ¤Ï-
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εικόνα 8.30  Mονιλίαση µηροβουβωνικών πτυχών.

εικόνα 8.31  Λεύκη. H ασθενής εκτός από το Σ∆ έπασχε
και από νόσο του Addison. (Τρία αυτοανοσοποιητικά νο-

εικόνα 8.5.6 λεύκη. H ασθενής εκτός από το ΣΔ έπασχε
και από νόσο του Addison. (τρία αυτοανοσοποιητικά 
νοσοποιητικά νοσήματα.

ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜. H ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·fiÙÔÌË Î·È ˘Ô-
ÙÚÔÈ¿˙ÂÈ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ·. OÈ ‚Ï¿‚Â˜ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂ ¤ÁÎ·˘Ì·,
·ÏÏ¿ Á‡Úˆ ·fi ÙË ‚Ï¿‚Ë ÏÂ›ÂÈ ÙÔ ÂÚ‡ıËÌ·. E›Ó·È ·ÓÒ-
‰˘ÓÂ˜ Î·È ·Ó ÂÈÌÔÏ˘ÓıÔ‡Ó, Ë ›·ÛË ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ‚Ú·‰‡
Ú˘ıÌfi. ™˘¯Ó¿ Î·Ù·ÏÂ›Ô˘Ó ˘¤Ú¯ÚˆÛË ÛÙÔ ‰¤ÚÌ· (ÂÈÎ.
8.29).11 H ·ıÔÁ¤ÓÂÈ· ÙˆÓ ‚Ï·‚ÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹.

¶·ıÔÏÔÁÔ·Ó·ÙÔÌÈÎÒ˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ì¤ÙÚÈ· ÊÏÂÁÌÔ-
Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÔÚ›Ô˘. OÈ ÔÌÊfiÏ˘ÁÂ˜ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÂ˜ ·fi ¿ÌÔÚ-
ÊÔ ÂˆÛÈÓfiÊÈÏÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ÂÚÈ¤¯ÂÈ Û¿ÓÈ· ÏÂ˘ÎÔÎ‡ÙÙ·-
Ú·. T· ·ÁÁÂ›· ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤ÚˆÓ ÛÙÔÈ‚¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ¯ÔÚ›Ô˘ ÂÌ-
Ê·Ó›˙Ô˘Ó ·¯‡ÙÂÚ· ÙÔÈ¯ÒÌ·Ù·. OÈ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÔÌÊfiÏ˘ÁÂ˜
Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÎÂÓÙÔ‡ÓÙ·È Î·È Ó· ·‰ÂÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂ-
Ófi ÙÔ˘˜. EÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Â›ÛË˜ ÙÔÈÎ‹ ·ÓÙÈÛË„›·. H ›·ÛË
Á›ÓÂÙ·È ÛÂ ÌÂÚÈÎ¤˜ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ¯ˆÚ›˜ Ô˘ÏÔÔ›ËÛË. ™‡ÌÊˆ-
Ó· ÌÂ ÙËÓ ÎÏÈÓÈÎ‹ Ì·˜ ÂÌÂÈÚ›·, Ë Î·Ï‹ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·-
‚‹ÙË ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÙÈ˜ ÂÎı‡ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÔÌÊÔÏ‡ÁˆÛË˜Ø ÙÔ ›‰ÈÔ
·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÌÂÏÂÙ‹ıËÎÂ ÏÂÙÔÌÂ-
ÚÒ˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú¤ıËÎÂ Â›ÛË˜ Â˘ÓÔ˚Î‹ Â›‰Ú·ÛË ÙË˜
ÌÈÓÔÎ˘ÎÏ›ÓË˜ (Minocin).12

Σκλήρυνση του δέρµατος (σκληροίδηµα)

™Â ¿ÙÔÌ· ÌÂ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ ‰È·‚‹ÙË ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÂÚÈÎ¤˜
ÊÔÚ¤˜ ÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ·ÔÎÙ¿ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·
ÛÎÏËÚÔ‰ÂÚÌ›·˜.13 E›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·ÈÛıËÙ‹ Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔ-
Û¿ıÂÈ· ÊÏÂ‚ÔÎ¤ÓÙËÛË˜. H ÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË ·˘Ù‹ ·Ô‰›‰ÂÙ·È
ÛÂ ÁÏ˘ÎÔ˙˘Ï›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÔÏÏ·ÁfiÓÔ˘. H ÂÚ›ÛÛÂÈ· ÁÏ˘Îfi˙Ë˜
ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ› ÙÔ˘˜ ÈÓÔ‚Ï¿ÛÙÂ˜ ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ
ÛÙÔ ‰¤ÚÌ·.13 ™˘Ó‹ıˆ˜ Û˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂ ¯ÂÈÚÔ·ÚıÚÔ¿ıÂÈ·.
TÔ ÛÎÏËÚÔ›‰ËÌ· ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ·˘¯¤-
Ó· Î·È ÛÙÔ ¿Óˆ ÙÌ‹Ì· ÙË˜ Ú¿¯Ë˜.14

Eπίκτητη ιxθύωση

¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÂÚÈ-
Î¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË ÙË˜ ÂÈ‰ÂÚÌ›‰·˜ ÌÂ ˘ÂÚÎÂÚ¿ÙˆÛË
Ô˘ ÔÌÔÈ¿˙ÂÈ ÌÂ ÙËÓ È¯ı‡ˆÛË.15

Kνησµός

O ÎÓËÛÌfi˜ Â›Ó·È Û‡ÌÙˆÌ· ÔÏÏÒÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘-
¯Ó¿ Ù· ·›ÙÈ¿ ÙÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·‰ÈÂ˘ÎÚ›ÓÈÛÙ·. E›Ó·È ‰‡-
ÛÎÔÏÔ Ó· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ‰È·‚‹ÙË fiÏÂ˜ ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜
ÎÓËÛÌÔ‡ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÂ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜. O ÎÓËÛÌfi˜,
¯ˆÚ›˜ ˘ÔÎÂ›ÌÂÓË ÓfiÛÔ, ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜
‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÛÙ· ÌË ‰È·‚ËÙÈÎ¿ ¿ÙÔÌ· (3%).16 ™ÙÈ˜ ÌÂ-
Á¿ÏÂ˜ ËÏÈÎ›Â˜ Â›Ó·È ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Û˘¯Ófi˜ Ô È‰ÈÔ·ı‹˜ ÁÂÚÔÓÙÈ-
Îfi˜ ÎÓËÛÌfi˜. MÂÚÈÎÔ› ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ‰È·‚ËÙÈÎ‹ ÓÂ˘ÚÔ¿-
ıÂÈ· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ·›ÛıËÌ· ÎÓËÛÌÔ‡ ÛÙ· Î¿Ùˆ ¿ÎÚ·, Ô˘
Ì¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È ‰˘Û·ÈÛıËÛ›· Î·È Ì˘ÚÌËÎ›·ÛË ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ·˜.

O ÎÓËÛÌfi˜ ÙˆÓ ÁÂÓÓËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ
Â›Ó·È Ì›· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÔÓÙfiÙËÙ·. MÔÚÂ› Ó· Û˘ÓÔ‰Â‡Â-
Ù·È ‹ fi¯È ·fi ÌÔÓÈÏ›·ÛË. ™˘Ó‹ıˆ˜ ˘Ô¯ˆÚÂ› ÌÂ ÙËÓ ·‡-
ÛË ÙË˜ ÁÏ˘ÎÔ˙Ô˘Ú›·˜ Î·È ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË. H ·-
ıÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÂÏÂ›ˆ˜ ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓÈÛÌ¤ÓË,
ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÂ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÓÂÊÚÈÎ‹ ÁÏ˘-
ÎÔ˙Ô˘Ú›·, Ô‡ÙÂ ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È ÌÂ ÙÔÈÎ¤˜ ÂÈı¤ÛÂÈ˜ ÁÏ˘-
Îfi˙Ë˜ ÛÙÔ ‚ÏÂÓÓÔÁfiÓÔ ÙˆÓ ÁÂÓÓËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ.

Λοιµώξεις του δέρµατος

O ÁÓˆÛÙfi˜ Ê·‡ÏÔ˜ Î‡ÎÏÔ˜, ÏÔ›ÌˆÍË+‰È·‚‹ÙË˜ Â›Ù·-
ÛË ÙË˜ ÏÔ›ÌˆÍË˜ ÂÈ‰Â›ÓˆÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË, Â›Ó·È ˘Â‡-
ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÍËÌ¤ÓË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÏÔÈÌÒÍÂˆÓ ÛÙÔ
‰¤ÚÌ· ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ. OÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ·‰È¿ÁÓˆÛÙÔ ‰È·-
‚‹ÙË ‹ Ùˆ¯‹ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Â›Ó·È ÈÔ ÂÈÚÚÂÂ›˜
ÛÂ ÏÔÈÌÒÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜.

¶·ÏÈfiÙÂÚ· ‹Ù·Ó Û˘¯Ó¤˜ ÔÈ ‰ÔıÈËÓÒÛÂÈ˜ Î·È ÔÈ ÂÎÙÂÙ·-
Ì¤ÓÂ˜ ˘Ô‰ÂÚÌ›Â˜. ™‹ÌÂÚ· Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Û¿ÓÈ· Î·È ÌfiÓÔ
ÛÂ ¿ÙÔÌ· ÌÂ Ùˆ¯‹ Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Î·È Î·Î¤˜ Û˘Ó-
ı‹ÎÂ˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ (‚Ï. ÎÂÊ.3, ÛÂÏ. 385). 

Mονιλιάσεις

OÈ Á˘Ó·›ÎÂ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÓËÛÌfi ÙˆÓ ÁÂÓÓËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ,
ÛÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ¤¯Ô˘Ó ÌÔÓÈÏ›·ÛË ·fi Candida
Albicans. ™ÙÔ ‰¤ÚÌ· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÂÚ‡ıËÌ·, Ô›‰ËÌ·
ÙˆÓ ¯ÂÈÏ¤ˆÓ ÙÔ˘ ·È‰Ô›Ô˘ Î·È Ù˘ÚÒ‰Â˜ ¤ÎÎÚÈÌ· ·fi ÙÔÓ
ÎfiÏÔ. MÔÓÈÏÈ¿ÛÂÈ˜ ·ÓÂ˘Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÛÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜
‚·Ï·ÓÔÔÛı›ÙÈ‰·˜ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ·Ó‰ÚÒÓ. ™Ù· Ô‡Ú· ‰È·‚Ë-
ÙÈÎÒÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÏ˘ÎÔ˙Ô˘Ú›·, Ë ÌÔÓ›ÏÈ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ
Û˘¯ÓfiÙËÙ· 35%, ÂÓÒ ÛÙ· Ô‡Ú· ÌË ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ÛÂ Û˘¯Ófi-
ÙËÙ· ÌfiÓÔ 10%. OÈ ÌÔÓÈÏÈ¿ÛÂÈ˜ Â›Ó·È Â›ÛË˜ Û˘¯Ó¤˜ ÛÙÈ˜
ÌËÚÔ‚Ô˘‚ˆÓÈÎ¤˜ Ù˘¯¤˜ Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ÛÙÔ‡˜
(ÂÈÎ. 8.30). E˘ÓÔÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË ÁÏ˘ÎÔ˙Ô˘Ú›·, ÙËÓ ˘ÁÚ·-
Û›·, ÙËÓ ·¯˘Û·ÚÎ›·, ÙË ¯Ú‹ÛË ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈÎÒÓ, Ù· ·ÓÙÈ-
Û˘ÏÏËÙÈÎ¿ Ê¿ÚÌ·Î·, Ù· ÎÔÚÙÈÎÔÛÙÂÚÔÂÈ‰‹ Î·È ÙËÓ ¤Ï-
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εικόνα 8.30  Mονιλίαση µηροβουβωνικών πτυχών.

εικόνα 8.31  Λεύκη. H ασθενής εκτός από το Σ∆ έπασχε
και από νόσο του Addison. (Τρία αυτοανοσοποιητικά νο-

εικόνα 8.5.5 Mονιλίαση μηροβουβωνικών πτυχών.

ÏÂÈ„Ë ‚ÈÙ·ÌÈÓÒÓ B. H Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË, ·Ú¿ÏÏËÏ·
ÌÂ ÙËÓ ·ÓÙÈÌ˘ÎËÙÈ·ÛÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹, ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙË ıÂÚ·Â›·.

Eπιδερµοφυτίες

™Â ·Ï·ÈfiÙÂÚË ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ‹ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÂÈ‰ÂÚÌÔÊ˘Ù›Â˜
Ô‰ÈÒÓ ÛÙÔ 40% ÙˆÓ ÂÍÂÙ·Ûı¤ÓÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ. ™Â ÓÂfi-
ÙÂÚÂ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÈ‰ÂÚÌÔÊ˘ÙÈÒÓ
‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜.17,18 Afi Û¯¿ÛË
ÙË˜ ÂÈ‰ÂÚÌ›‰·˜ ÙˆÓ ÌÂÛÔ‰·ÎÙ˘ÏÈÎÒÓ Ù˘¯ÒÓ Â›Ó·È ‰˘-
Ó·Ùfi Ó· Á›ÓÂÈ ÂÈÌfiÏ˘ÓÛË Î·È Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÂ› ÛÔ‚·Ú‹
ÊÏÂÁÌÔÓ‹ (Î˘ÙÙ·Ú›ÙÈ‰·) ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÔÛÙÂÔÌ˘ÂÏ›ÙÈ‰·. ™˘-
¯Ófi ÌÈÎÚÔ‚È·Îfi ·›ÙÈÔ Î˘ÙÙ·Ú›ÙÈ‰·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÎÏˆÛÙËÚ›‰ÈÔ
ÙË˜ ·Ó·ÂÚfi‚È·˜ Á¿ÁÁÚ·ÈÓ·˜, ·Ó·ÂÚfi‚ÈÔÈ ÎfiÎÎÔÈ Î·È ¿ÏÏ·
ÌÈÎÚfi‚È· ÌÂ ÈÛ¯˘Ú‹ ÏÔÈÌÔÁfiÓÔ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·. ™ÙÈ˜ ÏÔÈÌÒ-
ÍÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ··ÈÙÂ›Ù·È È‰È·›ÙÂÚ· ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙÈ‚›ˆÛË Î·È Â-
·ÁÚ‡ÓËÛË, ÁÈ·Ù› ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È ÛÂ
ÛË„·ÈÌÈÎfi shock.

™Â ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÛÙËÓ IÔÚ‰·Ó›· ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ fi-
ÙÈ ÔÈ ÌÔÓÈÏÈ¿ÛÂÈ˜ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÂ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓÂ›˜
(49,3%), ÛÂ ıÂÚ·Â˘fiÌÂÓÔ˘˜ ÌÂ ÎÔÚÙÈÎÔÛÙÂÚÔÂÈ‰‹ (33,8%)
‹ ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈÎ¿ (27,4%) Î·È ÛÂ ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi (15,7%) ¯ˆ-
Ú›˜ ÚÔ‰È·ıÂÛÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ·.19

Λεύκη

H ÏÂ‡ÎË Â›Ó·È ‰ÂÚÌ·ÙÔ¿ıÂÈ· Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ÌÂ ™¢ Ù‡-
Ô˘ 1 ‰ÈfiÙÈ ¤¯ÂÈ ·˘ÙÔ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎ‹ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· (ÂÈÎ.
8.31). ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Â›ÛË˜ fiÙÈ Ë ÏÂ‡ÎË ¤¯ÂÈ Û˘¯ÓfiÙÂÚË
ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÛÙÔÓ ™¢ Ù‡Ô˘ 2. TÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ Ú¤ÂÈ
Ó· ··ÓÙËıÂ› Â›Ó·È ·Ó ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ‚Ú·-
‰Â›·˜ ÂÍ¤ÏÈÍË˜ ™¢ Ù‡Ô˘ 1.

Mελανίζουσα ακάνθωση

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÂÏ·ÓÔ‰ÂÚÌÈÎ‹ ÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜
Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÂ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ·˘ÍËÙÈÎÒÓ ·Ú·Áfi-
ÓÙˆÓ ÛÙÔ ‰¤ÚÌ·. ™˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ÌÂ Û·Î¯·ÚÒ‰Ë ‰È·‚‹ÙË Î·È
·˘ÍËÌ¤ÓË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË. H Û˘¯ÓfiÙËÙ¿ ÙË˜
Â›Ó·È ÛÂ Èı·ÁÂÓÂ›˜ AÌÂÚÈÎ·ÓÔ‡˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜ (40%), ÛÂ AÊÚÈ-
Î·ÓÔ‡˜ AÌÂÚÈÎ·ÓÔ‡˜ 13%, ÛÂ IÛ·ÓÈÎ‹˜ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ AÌÂ-
ÚÈÎ·ÓÔ‡˜ 6% Î·È ÛÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜ ÏÂ˘ÎÔ‡˜ AÌÂÚÈÎ·ÓÔ‡˜
ÂÚ› ÙÔ 1%.20 H ÌÂÏ·Ó›˙Ô˘Û· ·Î¿ÓıˆÛË ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜
ÚÔ¸¿Ú¯ÂÈ ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË, Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ
ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË Î·È ÌÂ ÔÏ˘Î˘ÛÙÈÎ¤˜ ˆÔı‹ÎÂ˜. M›· ¿ÏÏË Û¿-
ÓÈ· ÌÔÚÊ‹ ‰È·‚‹ÙË, Ô ÏÈÔ·ÙÚÔÊÈÎfi˜ ‰È·‚‹ÙË˜ Û˘Ó‰˘¿˙Â-

Ù·È Û˘¯Ó¿ ÌÂ ÌÂÏ·Ó›˙Ô˘Û· ·Î¿ÓıˆÛË.21

Λοιπές δερµατοπάθειες

EÎÙfi˜ ·fi ÙÈ˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚıÂ›ÛÂ˜ ‰ÂÚÌ·ÙÔ¿ıÂÈÂ˜, ÛÙÔ˘˜
‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û˘¯ÓfiÙÂÚ· „ˆÚ›·ÛË Î·È ¤Î˙Â-
Ì·.22 Afi 457 ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ÌÂÏÂÙ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ‰ÂÚÌ·-
ÙÔ¿ıÂÈÂ˜ ‚Ú¤ıËÎÂ ÏÂ‡ÎË ÛÂ 9%, „ˆÚ›·ÛË ÛÂ 9% Î·È ¤Î˙Â-
Ì· ÛÂ 8% ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ.22 ™ÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ Â›Ó·È Û˘¯Ófi˜
Î·È Ô ÎÓËÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÚˆÎÙÔ‡.23 OÈ ‰˘ÛÏÈÈ‰·ÈÌÈÎÔ› ‰È·‚Ë-
ÙÈÎÔ› ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÌË ‰È·‚ËÙÈÎÔ›, Í·ÓıÒÌ·Ù·
Î·È Í·ÓıÂÏ¿ÛÌ·Ù·. (ÂÈÎ 8.32) 
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εικόνα 8.32  Ξανθώµατα σε διαβητικό µε µεγάλη αύξηση
τριγλυκεριδίων.

Στεφανιαία νόσος x 2-4

Aγγειακά θροµβωτικά επεισόδια x 2-3

Περιφερική αγγειοπάθεια κάτω άκρων x 3

Iσχαιµική γάγγραινα κάτω άκρων x 30

πίνακας 8.31  Συχνότητα εκδηλώσεων αθηρωσκλή-
ρωσης στους ασθενείς µε Σ∆ τύπου 2 σε σχέση µε
µη διαβητικούς.

Σχετικός 
κίνδυ-

εικόνα 8.5.7 Ξανθώματα σε διαβητικό με μεγάλη αύξηση
τριγλυκεριδίων.

εικόνα 8.5.8 Μελανίζουσα ακάνθωση αυχένα.
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8.6  
Διαβητης και αθηρωματωςη

 8.6.1. Ο ρόλος του διαβήτη στην αθηρω-
μάτωση και θρόμβωση 
φ. ηλιάδης, Δ. καραμήτσος

O σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί την έβδομη κατά 
σειρά συχνότητας αιτία θανάτου στις αναπτυγμένες 
χώρες και σημαντικό ποσοστό αυτών των θανάτων 
οφείλεται σε εκδηλώσεις της αθηρωμάτωσης (πίνακας 
8.6.1.1).1 Oι αθηρωματώδεις αλλοιώσεις που εμφανί-
ζονται στους διαβητικούς δεν διαφέρουν παθολογο-
ανατομικώς από τις αλλοιώσεις που εμφανίζουν μη 
διαβητικά άτομα, αλλά είναι πλέον διάσπαρτες και 
αφορούν και μικρές αρτηρίες. Τα μη διαβητικά άτομα 
εμφανίζουν τις αθηρωματικές αλλοιώσεις στα μεγάλα 
τους αγγεία και, συνήθως, στις λαγόνιες ή στις μηριαί-
ες αρτηρίες. Oι διαβητικοί ασθενείς, εκτός από τον κίν-
δυνο της εντόπισης αθηρωματικών αλλοιώσεων στα 
ίδια σημεία με τους μη διαβητικούς, έχουν επιπλέον 
και περιφερικότερες βλάβες πολυεστιακές, που είναι 
μάλιστα αμφοτερόπλευρες.2,3 Επιπλέον ο σακχαρώδης 
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αγαπη εΔω ςτην προτελεΥταια παραγραφο μπαινει η εικονα 
"μελανιΖοΥςα ακανθωςη"

καλά η γενική του κατάσταση, πριν από οποιονδήποτε 
περαιτέρω χειρισμό.

Παθογένεια αθηρωμάτωσης στους διαβητικούς

Λόγω των διαφορών στην παθογένεια και την αιτιολο-
γία του ΣΔ, θα αναφερθούμε χωριστά στις δύο μεγά-
λες κατηγορίες.

Στον ΣΔ τύπου 2 προκαλείται αθηρωμάτωση μέσω 
των ίδιων προδιαθεσικών παραγόντων από τους οποί-
ους προκαλείται και στα μη διαβητικά άτομα αλλά και 
άλλων διαταραχών. Αυτές επιγραμματικά είναι:

1. Αρτηριακή υπέρταση 
2. Aυξημένος δείκτης μάζας σώματος 
3. Aυξημένα τριγλυκερίδια, μικρές πυκνές LDL 
4. Xαμηλή HDL χοληστερόλη 
5. Αυξημένη συγκολλητικότητα αιμοπεταλίων κ.ά.)
6. Aύξηση ινωδογόνου 
7. Αυξημένος PAI-1
8. Δυσλειτουργία ενδοθηλίου, χρόνια φλεγμονή
 Εκτός των παραπάνω παραγόντων επιδρούν δύο 

μηχανισμοί που είναι:  
1. Οι ποικίλες επιδράσεις της υπεργλυκαιμίας
2. Τα αποτελέσματα της αντίστασης των ιστών στην 

ινσουλίνη
O σακχαρώδης διαβήτης και η ασυμπτωματική 

υπεργλυκαιμία αποτελούν σαφώς ανεξάρτητους πα-
ράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακή θνητότητα. O 
σχετικός κίνδυνος αυξάνεται ανάλογα με τον βαθμό 
της υπεργλυκαιμίας.5,6

Eπιπλέον ασκούνται αθηρωματογόνοι επιδράσεις με 
τους γνωστούς λοιπούς παράγοντες κινδύνου αθηρω-
μάτωσης. Έτσι οι διαβητικοί εμφανίζουν συχνότερα 
από τον λοιπό πληθυσμό τις παραπάνω αθηρωματο-
γόνους καταστάσεις ή παράγοντες κινδύνου αθηρω-
μάτωσης:7

Eπιπρόσθετος επίκτητος παράγοντας σε πολλούς δι-
αβητικούς (κακώς) είναι και το κάπνισμα. Tο κάπνισμα 
προκαλεί βλάβη στο ενδοθήλιο,8 αθηρωματογόνους 
μεταβολές στις λιποπρωτεΐνες9,10 και αυξάνει την τάση 
για θρομβογένεση.11,12 Oι καπνιστές διαβητικοί έχουν 
συνήθως και αθηρωμάτωση αορτολαγόνιας κατανο-
μής, παράλληλα με τις περιφερικές εντοπίσεις.

H υπέρταση φαίνεται να έχει επίδραση στην εμφάνι-
ση αθηρωμάτωσης στα εγγύς του κορμού περιφερικά 
αγγεία13,14 και είναι παράγοντας κινδύνου για θάνατο 
από καρδιαγγειακή νόσο στα άτομα που έχουν διαβή-
τη.15 

Oι δυσλιπιδαιμίες είναι γνωστό ότι σχετίζονται με 
την ανάπτυξη αθηρωμάτωσης. Παθολογικές τιμές 
λιπιδίων παρατηρούνται συχνά στους διαβητικούς 
ασθενείς. Έχει περιγραφεί συσχέτιση της διαλείπουσας 
χωλότητας με τις τιμές των τριγλυκεριδίων, της ολικής 

διαβήτης επιταχύνει την εξέλιξη των αθηρωματικών 
αλλοιώσεων.2 

Ένας διαβητικός άνδρας και μία διαβητική γυναίκα 
έχουν αντιστοίχως 3,5 και 8,5 φορές μεγαλύτερη πιθα-
νότητα να εμφανίσουν αθηρωματικές αλλοιώσεις σε 
σύγκριση με υγιείς ανθρώπους του αντίστοιχου φύλου 
και ηλικίας.4 Eπίσης, οι διαβητικοί ασθενείς εμφανίζουν 
περιφερική αρτηριακή νόσο μία 10ετία νωρίτερα απ’ 
ό,τι οι μη διαβητικοί.4

H βαρύτητα, η εντόπιση και η σοβαρότητα της αθη-
ρωμάτωσης των διαβητικών ατόμων μειώνει σε κά-
ποιο βαθμό τις περιπτώσεις που η αγγειοχειρουργική 
μπορεί να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια. Γι’ αυτό η 
συχνότητα των ακρωτηριασμών στους διαβητικούς 
ασθενείς είναι 30-40 φορές μεγαλύτερη απ’ ό,τι στον 
λοιπό πληθυσμό και η δυνατότητα παράκαμψης των 
στεφανιαίων αρτηριών μερικές φορές είναι προβλη-
ματική.

Σε σχέση με τις περιοχές που προσβάλλονται, δι-
ακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις αρτηριακής 
νόσου: 

1. Περιφερική κάτω άκρων 
2. Στεφανιαίων αρτηριών
3. Eξωκρανιακών αρτηριών
4. Eνδοκρανιακών αρτηριών
5. Σπλαγχνικών αρτηριών
6. Aνευρύσματα 
Oι πέντε πρώτες από τις παραπάνω εκδηλώσεις είναι 

συχνότερες στους διαβητικούς. 
Στους διαβητικούς αρρώστους, πολύ συχνά, η αγγει-

ακή προσβολή αφορά δύο ή περισσότερες περιοχές. 
Για παράδειγμα, μεταξύ διαβητικών ασθενών με πε-
ριφερική αγγειακή αποφρακτική νόσο, το 1/3 πάσχει 
από στεφανιαία νόσο και επίσης το 1/3 από ανεπάρ-
κεια εγκεφαλικής αιμάτωσης. Oι περισσότεροι ασθε-
νείς είναι ηλικιωμένοι και κατά συνέπεια έχουν και 
άλλα συμπαρομαρτούντα νοσήματα, όπως π.χ. υπέρ-
ταση. Συχνά συνυπάρχουν και άλλες επιπλοκές του 
διαβήτη, όπως νευροπάθεια ή και νεφροπάθεια. Eπο-
μένως, ο διαβητικός αγγειακός άρρωστος είναι κατά 
κανόνα ένας “πολυάρρωστος” και πρέπει να εκτιμηθεί 

ÏÂÈ„Ë ‚ÈÙ·ÌÈÓÒÓ B. H Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË, ·Ú¿ÏÏËÏ·
ÌÂ ÙËÓ ·ÓÙÈÌ˘ÎËÙÈ·ÛÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹, ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙË ıÂÚ·Â›·.

Eπιδερµοφυτίες

™Â ·Ï·ÈfiÙÂÚË ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ‹ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÂÈ‰ÂÚÌÔÊ˘Ù›Â˜
Ô‰ÈÒÓ ÛÙÔ 40% ÙˆÓ ÂÍÂÙ·Ûı¤ÓÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ. ™Â ÓÂfi-
ÙÂÚÂ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÈ‰ÂÚÌÔÊ˘ÙÈÒÓ
‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜.17,18 Afi Û¯¿ÛË
ÙË˜ ÂÈ‰ÂÚÌ›‰·˜ ÙˆÓ ÌÂÛÔ‰·ÎÙ˘ÏÈÎÒÓ Ù˘¯ÒÓ Â›Ó·È ‰˘-
Ó·Ùfi Ó· Á›ÓÂÈ ÂÈÌfiÏ˘ÓÛË Î·È Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÂ› ÛÔ‚·Ú‹
ÊÏÂÁÌÔÓ‹ (Î˘ÙÙ·Ú›ÙÈ‰·) ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÔÛÙÂÔÌ˘ÂÏ›ÙÈ‰·. ™˘-
¯Ófi ÌÈÎÚÔ‚È·Îfi ·›ÙÈÔ Î˘ÙÙ·Ú›ÙÈ‰·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÎÏˆÛÙËÚ›‰ÈÔ
ÙË˜ ·Ó·ÂÚfi‚È·˜ Á¿ÁÁÚ·ÈÓ·˜, ·Ó·ÂÚfi‚ÈÔÈ ÎfiÎÎÔÈ Î·È ¿ÏÏ·
ÌÈÎÚfi‚È· ÌÂ ÈÛ¯˘Ú‹ ÏÔÈÌÔÁfiÓÔ ÈÎ·ÓfiÙËÙ·. ™ÙÈ˜ ÏÔÈÌÒ-
ÍÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ··ÈÙÂ›Ù·È È‰È·›ÙÂÚ· ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙÈ‚›ˆÛË Î·È Â-
·ÁÚ‡ÓËÛË, ÁÈ·Ù› ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È ÛÂ
ÛË„·ÈÌÈÎfi shock.

™Â ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÛÙËÓ IÔÚ‰·Ó›· ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ fi-
ÙÈ ÔÈ ÌÔÓÈÏÈ¿ÛÂÈ˜ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÂ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓÂ›˜
(49,3%), ÛÂ ıÂÚ·Â˘fiÌÂÓÔ˘˜ ÌÂ ÎÔÚÙÈÎÔÛÙÂÚÔÂÈ‰‹ (33,8%)
‹ ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈÎ¿ (27,4%) Î·È ÛÂ ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi (15,7%) ¯ˆ-
Ú›˜ ÚÔ‰È·ıÂÛÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ·.19

Λεύκη

H ÏÂ‡ÎË Â›Ó·È ‰ÂÚÌ·ÙÔ¿ıÂÈ· Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ÌÂ ™¢ Ù‡-
Ô˘ 1 ‰ÈfiÙÈ ¤¯ÂÈ ·˘ÙÔ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎ‹ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· (ÂÈÎ.
8.31). ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Â›ÛË˜ fiÙÈ Ë ÏÂ‡ÎË ¤¯ÂÈ Û˘¯ÓfiÙÂÚË
ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÛÙÔÓ ™¢ Ù‡Ô˘ 2. TÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ Ú¤ÂÈ
Ó· ··ÓÙËıÂ› Â›Ó·È ·Ó ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ‚Ú·-
‰Â›·˜ ÂÍ¤ÏÈÍË˜ ™¢ Ù‡Ô˘ 1.

Mελανίζουσα ακάνθωση

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÂÏ·ÓÔ‰ÂÚÌÈÎ‹ ÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜
Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÂ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ·˘ÍËÙÈÎÒÓ ·Ú·Áfi-
ÓÙˆÓ ÛÙÔ ‰¤ÚÌ·. ™˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ÌÂ Û·Î¯·ÚÒ‰Ë ‰È·‚‹ÙË Î·È
·˘ÍËÌ¤ÓË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË. H Û˘¯ÓfiÙËÙ¿ ÙË˜
Â›Ó·È ÛÂ Èı·ÁÂÓÂ›˜ AÌÂÚÈÎ·ÓÔ‡˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜ (40%), ÛÂ AÊÚÈ-
Î·ÓÔ‡˜ AÌÂÚÈÎ·ÓÔ‡˜ 13%, ÛÂ IÛ·ÓÈÎ‹˜ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ AÌÂ-
ÚÈÎ·ÓÔ‡˜ 6% Î·È ÛÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜ ÏÂ˘ÎÔ‡˜ AÌÂÚÈÎ·ÓÔ‡˜
ÂÚ› ÙÔ 1%.20 H ÌÂÏ·Ó›˙Ô˘Û· ·Î¿ÓıˆÛË ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜
ÚÔ¸¿Ú¯ÂÈ ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË, Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ
ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË Î·È ÌÂ ÔÏ˘Î˘ÛÙÈÎ¤˜ ˆÔı‹ÎÂ˜. M›· ¿ÏÏË Û¿-
ÓÈ· ÌÔÚÊ‹ ‰È·‚‹ÙË, Ô ÏÈÔ·ÙÚÔÊÈÎfi˜ ‰È·‚‹ÙË˜ Û˘Ó‰˘¿˙Â-

Ù·È Û˘¯Ó¿ ÌÂ ÌÂÏ·Ó›˙Ô˘Û· ·Î¿ÓıˆÛË.21

Λοιπές δερµατοπάθειες

EÎÙfi˜ ·fi ÙÈ˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚıÂ›ÛÂ˜ ‰ÂÚÌ·ÙÔ¿ıÂÈÂ˜, ÛÙÔ˘˜
‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û˘¯ÓfiÙÂÚ· „ˆÚ›·ÛË Î·È ¤Î˙Â-
Ì·.22 Afi 457 ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ÌÂÏÂÙ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ‰ÂÚÌ·-
ÙÔ¿ıÂÈÂ˜ ‚Ú¤ıËÎÂ ÏÂ‡ÎË ÛÂ 9%, „ˆÚ›·ÛË ÛÂ 9% Î·È ¤Î˙Â-
Ì· ÛÂ 8% ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ.22 ™ÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ Â›Ó·È Û˘¯Ófi˜
Î·È Ô ÎÓËÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÚˆÎÙÔ‡.23 OÈ ‰˘ÛÏÈÈ‰·ÈÌÈÎÔ› ‰È·‚Ë-
ÙÈÎÔ› ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÌË ‰È·‚ËÙÈÎÔ›, Í·ÓıÒÌ·Ù·
Î·È Í·ÓıÂÏ¿ÛÌ·Ù·. (ÂÈÎ 8.32) 
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εικόνα 8.32  Ξανθώµατα σε διαβητικό µε µεγάλη αύξηση
τριγλυκεριδίων.

Στεφανιαία νόσος x 2-4

Aγγειακά θροµβωτικά επεισόδια x 2-3

Περιφερική αγγειοπάθεια κάτω άκρων x 3

Iσχαιµική γάγγραινα κάτω άκρων x 30

πίνακας 8.31  Συχνότητα εκδηλώσεων αθηρωσκλή-
ρωσης στους ασθενείς µε Σ∆ τύπου 2 σε σχέση µε
µη διαβητικούς.

Σχετικός 
κίνδυ-

πίνακας 8.6.1.1 Συχνότητα εκδηλώσεων 
αθηρωσκλήρωσης στους ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 σε 
σχέση με  μη διαβητικούς.
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χοληστερόλης, της LDL και VLDL χοληστερόλης και 
αρνητική συσχέτιση προς την HDL και HDL2 χοληστε-
ρόλη.16,17

Πολλοί συγγραφείς, συχνά αντιγράφοντας ο ένας 
τον άλλο, μιλούν για τον ρόλο της υπερινσουλιναι-
μίας στη δημιουργία της αθηρωσκλήρυνσης. Oι κύ-
ριοι εκφραστές αυτής της άποψης είναι οι Stout και 
Reaven.18,19 Έγιναν μάλιστα προς τούτο και ειδικώς 
οργανωμένα συμπόσια.20 Kατά τον Reaven, κεντρικό 
ρόλο παίζει η υπερινσουλιναιμία και η αντίσταση στην 
ινσουλίνη.

Ωστόσο, ο ρόλος της υπερινσουλιναιμίας αμφισβη-
τήθηκε, όπως και η ίδια η έννοιά της.21-26 Tα πρώτα πει-
ράματα για την επίδραση της ινσουλίνης στην αθηρω-
ματογένεση έγιναν σε ακραία πειραματικά πρότυπα in 
vitro με φαρμακολογικές δόσεις ινσουλίνης, που δημι-
ουργούσαν πυκνότητες πολύ μεγαλύτερες από αυτές 
που κυκλοφορούν στο πλάσμα.27 Σε επιδημιολογικές 
μελέτες που δεν αφορούσαν διαβητικούς, βρέθηκαν 
σε λίγες εργασίες ασθενείς συσχετίσεις συχνότητας της 
στεφανιαίας νόσου με τις τιμές ινσουλίνης πλάσματος, 
άλλοτε νηστείας και άλλοτε μεταγευματικές.28-30 Oι 
δύο μεγαλύτερες μελέτες από την άποψη του αριθμού 
των ατόμων που μελετήθηκαν είναι οι ακόλουθες: σε 
μελέτη που έγινε στις HΠA με 5.926 άνδρες και 7.520 
γυναίκες, που είναι και η μεγαλύτερη σχετική μελέτη 
παγκοσμίως, δεν βρέθηκε καμία συσχέτιση ινσουλί-
νης πλάσματος και καρδιαγγειακής νόσου μετά τον 
συνυπολογισμό των άλλων παραγόντων κινδύνου.31 
Σε μελέτη με 5.550 άνδρες στη Bρετανία δεν βρέθηκε 
γραμμική σχέση καρδιαγγειακής νόσου και ινσουλίνης 
πλάσματος.32Σε ειδική διάταξη των ευρημάτων της 
μελέτης βρέθηκε ασθενής συσχέτιση ινσουλίνης στο 
ανώτερο 1/10 των τιμών με τα καρδιαγγειακά νοσήμα-
τα. Oι συγγραφείς αυτοί καταλήγουν στο συμπέρασμα 
ότι τα αυξημένα επίπεδα ινσουλίνης είναι μόνο ένας 
δείκτης που υποδηλώνει άλλους κοινούς αιτιολογι-
κούς παράγοντες, χωρίς να υπάρχει άμεση βιολογική 
σχέση.32 Γενικώς μπορεί να λεχθεί ότι στις μελέτες στις 
οποίες βρέθηκαν έστω και ασθενείς συσχετίσεις ινσου-
λίνης και καρδιαγγειακής νόσου, υπήρχαν παράλληλα 
πολλοί παράγοντες κινδύνου που αν υπολογίζονταν 
με ειδική στατιστική μεθοδολογία, εξουδετερωνόταν 
ο σχετικός κίνδυνος ο σχετιζόμενος με τις υψηλές τι-
μές ινσουλίνης.33 Σε μη διαβητικούς έχει βρεθεί συσχέ-
τιση μεταξύ υψηλών τιμών ινσουλίνης στο πλάσμα και 
περιφερικής αγγειοπάθειας, αλλά οι έχοντες υψηλές 
τιμές ινσουλίνης ήταν και καπνιστές.34 

Δεν υπάρχει καμία, μέχρι σήμερα, μελέτη στην 
οποία να βρέθηκε σε συσχέτιση υπερινσουλιναιμίας 
και περιφερικής αγγειακής νόσου σε διαβητικούς.

Ως προς τη συσχέτιση των τιμών ινσουλίνης πλά-

σματος με τη συχνότητα εμφάνισης της αρτηριακής 
υπέρτασης, βρέθηκε ότι μία ασθενής συσχέτιση που 
υπήρχε χανόταν, αν γινόταν διόρθωση ως προς τον 
δείκτη μάζας σώματος (BMI).35 

Oι διαβητικοί Ινδιάνοι Pima, ενώ έχουν αντίσταση 
στην ινσουλίνη και υψηλές τιμές ινσουλίνης στο πλά-
σμα τους, δεν εμφανίζουν αυξημένη αθηρωμάτωση 
και έχουν μικρή συχνότητα καρδιαγγειακών επιπλο-
κών.36 Σε υπερήλικες διαβητικούς, επίσης, δεν βρέθηκε 
συσχέτιση επιπέδων ινσουλίνης και αθηρωμάτωσης.37

Δεν υπάρχουν επίσης συσχετίσεις επιπέδων ινσου-
λίνης διαβητικών ασθενών και στεφανιαίας νόσου ή 
περιφερικής αγγειοπάθειας, σύμφωνα με δύο σχε-
τικές ανασκοπήσεις.38,39 Eίναι φανερό ότι έχει γίνει 
κατάχρηση του όρου υπερινσουλιναιμία, δεδομένου 
ότι οι οποιεσδήποτε τιμές ινσουλίνης πλάσματος των 
διαβητικών συνδυάζονται με ανεπάρκεια δράσης ιν-
σουλίνης και με υψηλές τιμές γλυκόζης. Kαι αν ακόμη, 
επί διαβητικών, οι τιμές ινσουλίνης στο πλάσμα είναι 
αυξημένες σε σχέση με τις αντίστοιχες φυσιολογικών 
ατόμων, στην ουσία πρόκειται για σχετική ανεπάρ-
κεια ινσουλίνης. H έκκριση ινσουλίνης στο μήκος του 
χρόνου μειώνεται στον ΣΔ τύπου 2, και αν δεν υπήρχε 
ανεπάρκεια ινσουλίνης δεν θα υπήρχε διαβήτης. Πα-
ρόμοια ευρήματα είχαν και μελέτες σε μη διαβητικό 
πληθυσμό.40

Yπό έρευνα εξακολουθεί να είναι ο ρόλος της προ-
ϊνσουλίνης και των πεπτιδικών προϊόντων σχάσης 
προϊνσουλίνης στην προδιάθεση για καρδιαγγειακά 
νοσήματα.41,42 Oι ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 εμφανίζουν 
αυξημένη αναλογία προϊνσουλίνης και των σχετικών 
πεπτιδίων σχάσης της και οι μεταβολές αυτές (αυξη-
μένη προϊνσουλίνη) σχετίζονται με υψηλές τιμές του 
PAI-1. H θεραπεία με ινσουλίνη μειώνει την αυξημένη 
προϊνσουλίνη και τον αυξημένο PAI-1, άρα η ινσουλίνη 
του πλάσματος, αν δεχθούμε ότι είναι δυνατόν να είναι 
υπερβολικά αυξημένη σε διαβητικούς, δεν έχει σχέση 
με τις αυξημένες τιμές του PAI-1, εφόσον βρέθηκε ότι 
αντιθέτως τις διορθώνει.43 Eξάλλου, ο PAI-1 σχετίζεται 
περισσότερο με τα αυξημένα τριγλυκερίδια παρά με 
την ινσουλίνη του πλάσματος.44

Tο καλούμενο μεταβολικό σύνδρομο (σύνδρομο X 
του Reaven) ανευρίσκεται με όλες τις βασικές παρα-
μέτρους του ταυτοχρόνως (δυσλιπιδαιμία, υπέρταση, 
δυσανεξία γλυκόζης, κοιλιακή παχυσαρκία) μόνο στο 
2,9% των ανδρών. Mειωμένη συχνότητα πλήρους συ-
νύπαρξης των βασικών παραμέτρων του μεταβολικού 
συνδρόμου βρήκαμε και σε δική μας μελέτη,45 γεγονός 
που δυσχεραίνει την αποδοχή της υπερινσουλιναιμίας 
ως κοινού αιτιολογικού παράγοντα.

Mέθοδοι που μειώνουν την αντίσταση στην ινσουλί-
νη, όπως η μείωση του σωματικού βάρους και η αύξη-
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ση της μυϊκής δραστηριότητας, μπορεί να συμβάλουν 
στην εξαφάνιση της διαβητικής μεταβολικής διαταρα-
χής και, κατά συνέπεια, στη μείωση του κινδύνου για 
πρόωρη αθηρωσκλήρωση και ειδικότερα για στεφανι-
αία νόσο, που αποτελεί το κύριο πρόβλημα.7,46

Ο παθογενετικός ρόλος της υπεργλυκαιμίας 

Σε διάφορες εργασίες έγινε στατιστικός υπολογισμός 
του σχετικού κινδύνου για αθηρωμάτωση, μετά την 
αφαίρεση των λοιπών γνωστών παραγόντων κινδύ-
νου. Στον πίνακα 8.6.1.2 φαίνεται ο διορθωμένος σχε-
τικός κίνδυνος επί ατόμων με αρχόμενη διαταραχή της 
ανοχής γλυκόζης.7 Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο κλινι-
κώς εκδηλωμένος διαβήτης αποτελεί παράγοντα κιν-
δύνου στεφανιαίας νόσου. Πάντως, ο απευθείας ρόλος 
της υπεργλυκαιμίας έχει αμφισβητηθεί από μερικούς 
ερευνητές. Σύμφωνα με αυτούς, ενδέχεται ο διαβήτης 
να δρα προάγοντας την αθηρωμάτωση, κατά έμμεσο 
τρόπο, με τις ποικίλες μεταβολικές διαταραχές του και 
όχι απευθείας μέσω υπεργλυκαιμίας.47,48 Σε μία μελέτη 
βρέθηκε θετική συσχέτιση υπεργλυκαιμίας και περιφε-
ρικής αγγειακής νόσου.49 Υπάρχουν, όμως, διαφορές 
στις εκτιμήσεις του βαθμού σχετικού κινδύνου, που 
συνήθως βρίσκεται μεταξύ 2 και 4. Oι γυναίκες με δι-
αβήτη χάνουν τελικά τη φυσική προστασία την οποία 
έχουν πριν από την εμμηνόπαυση. 

Στις διάφορες μελέτες, όπου οι ασθενείς διακρίθη-
καν σε ομάδες με πρόσφατη και παλαιότερη διάγνωση 
σακχαρώδη διαβήτη, δεν φαίνεται να υπάρχουν αξιό-
λογες διαφορές μεταξύ τους, γεγονός που συνηγορεί 
υπέρ μίας περίεργης έλλειψης συσχέτισης διάρκειας 
νόσου και αθηρωμάτωσης.7 H άγνωστη χρονική πε-
ρίοδος με αδιάγνωστη μεταβολική διαταραχή του 
διαβήτη, που έχει προηγηθεί της διάγνωσης, ίσως είναι 
μια παράμετρος που παρεμβάλλεται και δεν επιτρέπει 
πιο σαφείς συσχετίσεις διάρκειας ΣΔ τύπου 2 και αθη-
ρωμάτωσης. H ανεύρεση αυξημένου κινδύνου θανά-
του από στεφανιαία νόσο, ακόμη και σε άτομα με μι-
κρή διαταραχή της ανοχής γλυκόζης, συνηγορεί υπέρ 
του ότι η σχέση διαβήτη και αθηρωμάτωσης είναι 
πιο στενή και μακρότερη απ’ ό,τι κλινικώς διαπιστώ-
νεται. Έτσι, φαίνεται ότι και μικρή ακόμη διαταραχή 
της ανοχής γλυκόζης δρα αθηρωματογενώς. Aν και ο 
ακριβής μηχανισμός είναι αδιευκρίνιστος, προτείνεται 
το ακόλουθο σχήμα παθογένειας (σχήμα 8.6.1.1). Στον 
λεπτό μηχανισμό της εξεργασίας της αθηρωμάτωσης 
αρκετοί αθηρωματογόνοι παράγοντες επηρεάζονται 
από τη μεταβολική διαταραχή του διαβήτη και είναι 
συχνότεροι στους διαβητικούς ασθενείς.50 Eξάλλου, 
στους παχύσαρκους ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 συχνά 
συνυπάρχει υπέρταση και δυσλιπιδαιμία.

 Η υπεργλυκαιμία, σε ορισμένα είδη κυττάρων 
στα οποία η γλυκόζη εισέρχεται χωρίς την ανάγκη 
της ινσουλίνης, μεταξύ αυτών και στα ενδοθηλιακά, 
προκαλεί αύξηση της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης 
γλυκόζης.51 Μεγαλύτερη ποσότητα γλυκόζης μέσω της 
γλυκολυτικής οδού μετατρέπεται σε πυρουβικό οξύ. 
Το πυρουβικό οξύ εισέρχεται στα μιτοχόνδρια, όπου 
και μεταβολίζεται στον κύκλο του Krebs από τον οποίο 
απελευθερώνεται CO2, πρωτόνια και ηλεκτρόνια. Τα 
πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια που παράγονται στον κύ-
κλο του Krebs συνδέονται με κατάλληλο υπόστρωμα 
που συνήθως είναι το νικοτιναμιδο-αδενινο-δινουκλε-
οτίδιο (NAD) ή/και το φλαβινο-αδένινο-δινουκλεοτίδιο 
(FAD), δίνοντας γένεση στο NADH (αναχθείσα μορφή 
του NAD) και στο FADH2 (αναχθείσα μορφή του FAD). 
Τα μόρια αυτά είναι πλούσια σε ενέργεια, διότι περι-
έχουν ένα ζεύγος ηλεκτρονίων με μεγάλη τάση μετα-
φοράς.52 Τα αυξημένα ποσά των NADH και FADH2 στη 
συνέχεια οξειδώνονται στην αναπνευστική αλυσίδα, 
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∆ιαβήτης και αθηρωµάτωση

O Û·Î¯·ÚÒ‰Ë˜ ‰È·‚‹ÙË˜ ·ÔÙÂÏÂ› ÙËÓ ¤‚‰ÔÌË Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿
Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ·ÈÙ›· ı·Ó¿ÙÔ˘ ÛÙÈ˜ ÔÏÈÙÈÛÌ¤ÓÂ˜ ¯ÒÚÂ˜ Î·È
ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÂ
ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÙË˜ ·ıËÚˆÌ¿ÙˆÛË˜ (›Ó 8.31).1 OÈ ·ıËÚˆÌ·-
ÙÒ‰ÂÈ˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜
‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó, ·ıÔÏÔÁÔ·Ó·ÙÔÌÈÎÒ˜, ·fi ÙÈ˜ ·ÏÏÔÈÒ-
ÛÂÈ˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÌË ‰È·‚ËÙÈÎ¿ ¿ÙÔÌ·, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È
Ï¤ÔÓ ‰È¿Û·ÚÙÂ˜ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È ÌÈÎÚ¤˜ ·ÚÙËÚ›Â˜. OÈ
ÌË ‰È·‚ËÙÈÎÔ› ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÙÈ˜ ·ıËÚˆÌ·ÙÈÎ¤˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ˜
ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ÙÔ˘˜ ·ÁÁÂ›· Î·È, Û˘Ó‹ıˆ˜, ÛÙÈ˜ Ï·ÁfiÓÈÂ˜ ‹
ÛÙÈ˜ ÌËÚÈ·›Â˜ ·ÚÙËÚ›Â˜. OÈ ‰È·‚ËÙÈÎÔ›, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ
Î›Ó‰˘ÓÔ ÙË˜ ÂÓÙfiÈÛË˜ ·ıËÚˆÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÏÏÔÈÒÛÂˆÓ ÛÙ·
›‰È· ÛËÌÂ›· ÌÂ ÙÔ˘˜ ÌË ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜, ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏ¤ÔÓ Î·È
ÂÚÈÊÂÚÈÎfiÙÂÚÂ˜ ‚Ï¿‚Â˜ ÔÏ˘ÂÛÙÈ·Î¤˜, Ô˘ Â›Ó·È Ì¿ÏÈ-
ÛÙ· ·ÌÊÔÙÂÚfiÏÂ˘ÚÂ˜.2,3 O Û·Î¯·ÚÒ‰Ë˜ ‰È·‚‹ÙË˜ ÂÈÏ¤-
ÔÓ ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍË ÙˆÓ ·ıËÚˆÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÏÏÔÈÒÛÂ-
ˆÓ.2

H Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ·ıËÚˆÌ·ÙÈÎ¤˜ ·ÏÏÔÈ-
ÒÛÂÈ˜ ÛÂ ¤Ó· ‰È·‚ËÙÈÎfi ¿Ó‰Ú· Â›Ó·È 3,5 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂ-
ÚË Î·È ÛÂ ÌÈ· ‰È·‚ËÙÈÎ‹ Á˘Ó·›Î· 8,5 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·-
fi ÙÔ˘˜ ˘ÁÈÂ›˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ Ê‡ÏÔ˘. E›ÛË˜,
ÔÈ ‰È·‚ËÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓÂ›˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÂÚÈÊÂÚÈÎ‹ ·ÚÙËÚÈ·-
Î‹ ÓfiÛÔ Ì›· 10ÂÙ›· ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi fi,ÙÈ ÔÈ ÌË ‰È·‚ËÙÈÎÔ›.4

H ‚·Ú‡ÙËÙ·, Ë ÂÓÙfiÈÛË Î·È Ë ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÙË˜ ·ıË-
ÚˆÌ¿ÙˆÛË˜ ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ÌÂÈÒÓÂÈ ÛÂ Î¿ÔÈÔ ‚·ıÌfi ÙÈ˜
ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ô˘ Ë ·ÁÁÂÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔ-
ÛÊ¤ÚÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ‚Ô‹ıÂÈ·. °È’ ·˘Ùfi Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·-
ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌÒÓ ÛÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ Â›Ó·È 30-40 ÊÔÚ¤˜ ÌÂ-
Á·Ï‡ÙÂÚË ·fi fi,ÙÈ ÛÙÔÓ ÏÔÈfi ÏËı˘ÛÌfi Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙË-
Ù· ·Ú¿Î·Ì„Ë˜ ÙˆÓ ÛÙÂÊ·ÓÈ·›ˆÓ ·ÚÙËÚÈÒÓ ÌÂÚÈÎ¤˜

ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎ‹.
™Â Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ‰È·ÎÚ›-

ÓÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ·ÚÙËÚÈ·Î‹˜ ÓfiÛÔ˘: 
1. ¶ÂÚÈÊÂÚÈÎ‹ Î¿Ùˆ ¿ÎÚˆÓ 
2. ™ÙÂÊ·ÓÈ·›·
3. EÍˆÎÚ·ÓÈ·Î‹
4. EÓ‰ÔÎÚ·ÓÈ·Î‹
5. ™Ï·¯ÓÈÎ‹
6. AÓÂ˘Ú‡ÛÌ·Ù· 

OÈ ¤ÓÙÂ ÚÒÙÂ˜ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ·fi ÙÈ˜ ·Ú·¿Óˆ Â›Ó·È
Û˘¯ÓfiÙÂÚÂ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜. 

™ÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ·ÚÚÒÛÙÔ˘˜, ÔÏ‡ Û˘¯Ó¿, Ë ·ÁÁÂÈ-
·Î‹ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ·ÊÔÚ¿ ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. °È·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÂÙ·Í‡ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÌÂ ÂÚÈÊÂÚÈÎ‹
·ÁÁÂÈ·Î‹ ·ÔÊÚ·ÎÙÈÎ‹ ÓfiÛÔ, ÙÔ 1/3 ¿Û¯ÂÈ ·fi ÛÙÂÊ·ÓÈ-
·›· ÓfiÛÔ Î·È Â›ÛË˜ ÙÔ 1/3 ·fi ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎ‹˜
·ÈÌ¿ÙˆÛË˜. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ Â›Ó·È ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓÔÈ
Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ¤¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· Û˘Ì·ÚÔÌ·ÚÙÔ‡ÓÙ·
ÓÔÛ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ .¯. ˘¤ÚÙ·ÛË. ™˘¯Ó¿ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È
¿ÏÏÂ˜ ÂÈÏÔÎ¤˜ ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË, fiˆ˜ ÓÂ˘ÚÔ¿ıÂÈ· ‹ Î·È
ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·. EÔÌ¤Óˆ˜, Ô ‰È·‚ËÙÈÎfi˜ ·ÁÁÂÈ·Îfi˜ ¿ÚÚˆ-
ÛÙÔ˜ Â›Ó·È Î·Ù¿ Î·ÓfiÓ· ¤Ó·˜ “ÔÏ˘¿ÚÚˆÛÙÔ˜” Î·È Ú¤-
ÂÈ Ó· ÂÎÙÈÌËıÂ› Î·Ï¿ Ë ÁÂÓÈÎ‹ ÙÔ˘ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÚÈÓ ·fi
ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¯ÂÈÚÈÛÌfi.

Παθογένεια αθηρωµάτωσης στους διαβητικούς

§fiÁˆ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ ÛÙËÓ ·ıÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙËÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·
ÙÔ˘ ™¢ ı· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡ÌÂ ¯ˆÚÈÛÙ¿ ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏÂ˜ Î·ÙË-
ÁÔÚ›Â˜.

O ™¢ Ù‡Ô˘ 2 ÚÔÎ·ÏÂ› ·ıËÚˆÌ¿ÙˆÛË Ì¤Ûˆ ‰‡Ô ÌË-
¯·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ·ıÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È Â›-
Ó·È: 
1. √È ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜.
2. ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË˜ ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ ÛÙËÓ ÈÓ-
ÛÔ˘Ï›ÓË.

O Û·Î¯·ÚÒ‰Ë˜ ‰È·‚‹ÙË˜ Î·È Ë ·Û˘ÌÙˆÌ·ÙÈÎ‹ ˘ÂÚ-
ÁÏ˘Î·ÈÌ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û·ÊÒ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜
ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· Î·Ú‰È·ÁÁÂÈ·Î‹ ıÓËÙfiÙËÙ·. O Û¯ÂÙÈÎfi˜ Î›Ó-
‰˘ÓÔ˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔÓ ‚·ıÌfi ÙË˜ ˘ÂÚÁÏ˘Î·È-
Ì›·˜.5,6

EÈÏ¤ÔÓ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ·ıËÚˆÌ·ÙÔÁfiÓÂ˜ ÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÌÂ
ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÏÔÈÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ·ıËÚˆÌ¿-
ÙˆÛË˜. ŒÙÛÈ ÔÈ ‰È·‚ËÙÈÎÔ› ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ·fi

312 Xρόνιες διαβητικές επιπλοκές

1. Whitehall - 2,00

2. Paris - 1,90

3. Finland - 2,00

4. Bedford - 1,42

5. Honolulu 5,16 1,50

6. Rancho Bernardo - 1,17

7. Busselton 1,80 1,20

8. Framingham 2,60 1,00

9. Chicago 1,10 1,19

πίνακας 8.32  ∆ιορθωµένος σχετικός κίνδυνος στεφα-
νιαίας νόσου σε άτοµα µε διαταραγµένη ανοχή γλυκό-

Mελέτη Γυναίκες Άνδρες

πίνακας 8.6.1.2 Διορθωμένος σχετικός κίνδυνος 
στεφανιαίας νόσου σε άτομα με διαταραγμένη ανοχή 
γλυκόζης

ÙÔÓ ÏÔÈfi ÏËı˘ÛÌfi ÙÈ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ıËÚˆÌ·ÙÔÁfiÓÂ˜ Î·-
Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ‹ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ·ıËÚˆÌ¿ÙˆÛË˜:7

1. Y¤ÚÙ·ÛË 
2. A˘ÍËÌ¤ÓÔ ‰Â›ÎÙË Ì¿˙·˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ 
3. A˘ÍËÌ¤Ó· ÙÚÈÁÏ˘ÎÂÚ›‰È· 
4. X·ÌËÏ‹ HDL ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏË 
5. ¢È·Ù·Ú·¯¤˜ ËÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ 
6. A‡ÍËÛË ÈÓˆ‰ÔÁfiÓÔ˘ 
7. MÂÈˆÌ¤ÓÔ PAI-1

EÈÚfiÛıÂÙÔ˜ Â›ÎÙËÙÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÛÂ ÔÏÏÔ‡˜
‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ (Î·ÎÒ˜) Â›Ó·È Î·È ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·. TÔ Î¿ÓÈ-
ÛÌ· ÚÔÎ·ÏÂ› ‚Ï¿‚Ë ÛÙÔ ÂÓ‰Ôı‹ÏÈÔ,8 ·ıËÚˆÌ·ÙÔÁfiÓÂ˜
ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜ ÛÙÈ˜ ÏÈÔÚˆÙÂ˝ÓÂ˜,9,10 Î·È ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ Ù¿ÛË
ÁÈ· ıÚÔÌ‚ÔÁ¤ÓÂÛË.11,12 OÈ Î·ÓÈÛÙ¤˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ› ¤¯Ô˘Ó Û˘-
Ó‹ıˆ˜ Î·È ·ıËÚˆÌ¿ÙˆÛË ·ÔÚÙÔÏ·ÁfiÓÈ·˜ Î·Ù·ÓÔÌ‹˜, ·-
Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂ ÙÈ˜ ÂÚÈÊÂÚÈÎ¤˜ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ˜.

H ˘¤ÚÙ·ÛË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Â›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈ-
ÛË ·ıËÚˆÌ¿ÙˆÛË˜ ÛÙ· ÂÁÁ‡˜ ÙÔ˘ ÎÔÚÌÔ‡ ÂÚÈÊÂÚÈÎ¿ ·Á-
ÁÂ›·13,14 Î·È Â›Ó·È ·Ú¿ÁˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ı¿Ó·ÙÔ ·fi Î·Ú-
‰È·ÁÁÂÈ·Î‹ ÓfiÛÔ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·‚‹ÙË.15

OÈ ‰˘ÛÏÈÈ‰·ÈÌ›Â˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ
ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ·ıËÚˆÌ¿ÙˆÛË˜. ¶·ıÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÙÈÌ¤˜ ÏÈÈ-
‰›ˆÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ÛÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓÂ›˜.
Œ¯ÂÈ ÂÚÈÁÚ·ÊÂ› Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÙË˜ ‰È·ÏÂ›Ô˘Û·˜ ¯ˆÏfiÙËÙ·˜
ÌÂ ÙÈ˜ ÙÈÌ¤˜ ÙˆÓ ÙÚÈÁÏ˘ÎÂÚÈ‰›ˆÓ, ÙË˜ ÔÏÈÎ‹˜ ¯ÔÏËÛÙÂÚfi-
ÏË˜, ÙË˜ LDL Î·È VLDL ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏË˜ Î·È ·ÚÓËÙÈÎ‹ Û˘-
Û¯¤ÙÈÛË ÚÔ˜ ÙËÓ HDL Î·È HDL2 ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏË.16,17

™Â ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ¤ÁÈÓÂ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜
ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ·ıËÚˆÌ¿ÙˆÛË, ÌÂÙ¿ ·fi ·-
Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ÁÓˆÛÙÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘.
™ÙÔÓ ›Ó·Î· 8.32 Ê·›ÓÂÙ·È Ô ‰ÈÔÚıˆÌ¤ÓÔ˜ Û¯ÂÙÈÎfi˜ Î›Ó-
‰˘ÓÔ˜ Â› ·ÙfiÌˆÓ ÌÂ ·Ú¯fiÌÂÓË ‰È·Ù·Ú·¯‹ ÙË˜ ·ÓÔ¯‹˜
ÁÏ˘Îfi˙Ë˜.7 ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ Ô ÎÏÈÓÈÎÒ˜ ÂÎ‰Ë-
ÏˆÌ¤ÓÔ˜ ‰È·‚‹ÙË˜ ·ÔÙÂÏÂ› ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÛÙÂÊ·-
ÓÈ·›·˜ ÓfiÛÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô ·Â˘ıÂ›·˜ ÚfiÏÔ˜ ÙË˜ ˘ÂÚÁÏ˘-
Î·ÈÌ›·˜ ¤¯ÂÈ ·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙËıÂ›. ™‡Ì-
ÊˆÓ· ÌÂ ·˘ÙÔ‡˜, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ô ‰È·‚‹ÙË˜ Ó· ‰Ú· ÚÔ-
¿ÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ıËÚˆÌ¿ÙˆÛË, Î·Ù¿ ¤ÌÌÂÛÔ ÙÚfiÔ, ÌÂ ÙÈ˜
ÔÈÎ›ÏÂ˜ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÎ¤˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÙÔ˘ Î·È fi¯È ·Â˘ıÂ›·˜

Ì¤Ûˆ ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜.18,19 ™Â Ì›· ÌÂÏ¤ÙË ‚Ú¤ıËÎÂ ıÂÙÈÎ‹
Û˘Û¯¤ÙÈÛË ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌ›·˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÈÎ‹˜ ·ÁÁÂÈ·Î‹˜
ÓfiÛÔ˘.20 Y¿Ú¯Ô˘Ó fiÌˆ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÈ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘
‚·ıÌÔ‡ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂ-
Ù·Í‡ 2 Î·È 4. OÈ Á˘Ó·›ÎÂ˜ ÌÂ ‰È·‚‹ÙË ¯¿ÓÔ˘Ó ÙÂÏÈÎ¿ ÙË
Ê˘ÛÈÎ‹ ÚÔÛÙ·Û›· ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÌÌË-
Ófi·˘ÛË. 

™ÙÈ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜, Ô˘ ÔÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó
ÛÂ ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂ ÚfiÛÊ·ÙË Î·È ·Ï·ÈfiÙÂÚË ‰È¿ÁÓˆÛË Û·Î-
¯·ÚÒ‰Ë ‰È·‚‹ÙË, ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÍÈfiÏÔÁÂ˜
‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û˘ÓËÁÔÚÂ› ÁÈ· Ì›·
ÂÚ›ÂÚÁË ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘Û¯¤ÙÈÛË˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÓfiÛÔ˘ Î·È ·ıË-
ÚˆÌ¿ÙˆÛË˜.7 H ¿ÁÓˆÛÙË ¯ÚÔÓÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÌÂ ·‰È¿ÁÓˆ-
ÛÙË ÌÂÙ·‚ÔÏÈÎ‹ ‰È·Ù·Ú·¯‹ ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔËÁË-
ıÂ› ÙË˜ ‰È¿ÁÓˆÛË˜, ›Ûˆ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ Ô˘ ·-
ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÈÔ Û·ÊÂ›˜ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂÈ˜
‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ™¢ Ù‡Ô˘ 2 Î·È ·ıËÚˆÌ¿ÙˆÛË˜. H ·ÓÂ‡ÚÂÛË
·˘ÍËÌ¤ÓÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ·fi ÛÙÂÊ·ÓÈ·›· ÓfiÛÔ, ·-
ÎfiÌ· Î·È ÛÂ ¿ÙÔÌ· ÌÂ ÌÈÎÚ‹ ‰È·Ù·Ú·¯‹ ÙË˜ ·ÓÔ¯‹˜ ÁÏ˘-
Îfi˙Ë˜, Û˘ÓËÁÔÚÂ› ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ Ë Û¯¤ÛË ‰È·‚‹ÙË Î·È ·ıËÚˆ-
Ì¿ÙˆÛË˜ Â›Ó·È ÈÔ ÛÙÂÓ‹ Î·È Ì·ÎÚfiÙÂÚË ·fi fi,ÙÈ ÎÏÈÓÈ-
ÎÒ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È. ŒÙÛÈ, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Î·È ÌÈÎÚ‹ ·ÎfiÌË
‰È·Ù·Ú·¯‹ ÙË˜ ·ÓÔ¯‹˜ ÁÏ˘Îfi˙Ë˜ ‰Ú· ·ıËÚˆÁÂÓÒ˜. AÓ Î·È
Ô ·ÎÚÈ‚‹˜ ÌË¯·ÓÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ·‰ÈÂ˘ÎÚ›ÓÈÛÙÔ˜, ÚÔÙÂ›ÓÂÙ·È
ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ Û¯‹Ì· ·ıÔÁ¤ÓÂÈ·˜ (Û¯. 8.13). ™ÙÔÓ ÏÂÙfi
ÌË¯·ÓÈÛÌfi ÙË˜ ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙË˜ ·ıËÚˆÌ¿ÙˆÛË˜ ·ÚÎÂÙÔ› ·-
ıËÚˆÌ·ÙÔÁfiÓÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÂËÚÂ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË ÌÂÙ·-
‚ÔÏÈÎ‹ ‰È·Ù·Ú·¯‹ ÙÔ˘ ‰È·‚‹ÙË Î·È Â›Ó·È Û˘¯ÓfiÙÂÚÔÈ
ÛÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓÂ›˜.21 EÍ¿ÏÏÔ˘, ÛÙÔ˘˜ ·¯‡Û·Ú-
ÎÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 2 Û˘¯Ó¿ Û˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ ˘¤ÚÙ·-
ÛË Î·È ‰˘ÛÏÈÈ‰·ÈÌ›·. ¶ÔÏÏÔ› Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜, Û˘¯Ó¿ ·ÓÙÈ-
ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ, ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙË˜ ˘-
ÂÚÈÓÛÔ˘ÏÈÓ·ÈÌ›·˜ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ·ıËÚˆÛÎÏ‹Ú˘Ó-
ÛË˜. OÈ Î‡ÚÈÔÈ ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ¿Ô„Ë˜ Â›Ó·È ÔÈ
Stout Î·È Reaven.22,23 ŒÁÈÓ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ Î·È ÂÈ-
‰ÈÎÒ˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· Û˘ÌfiÛÈ·.24 K·Ù¿ ÙÔÓ Reaven ÎÂÓÙÚÈ-
Îfi ÚfiÏÔ ·›˙ÂÈ Ë ˘ÂÚÈÓÛÔ˘ÏÈÓ·ÈÌ›· Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË
ÛÙËÓ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË.

øÛÙfiÛÔ, Ô ÚfiÏÔ˜ ÙË˜ ˘ÂÚÈÓÛÔ˘ÏÈÓ·ÈÌ›·˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹-
ıËÎÂ, Î·ıÒ˜ Î·È Ë ›‰È· Ë ¤ÓÓÔÈ¿ ÙË˜.25-30 T· ÚÒÙ· ÂÈÚ¿-
Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙË˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ ÛÙËÓ ·ıËÚˆÁ¤ÓÂÛË
¤ÁÈÓ·Ó ÛÂ ·ÎÚ·›· ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ¿ ÚfiÙ˘· in vitro ÌÂ Ê·Ú-
Ì·ÎÔÏÔÁÈÎ¤˜ ‰fiÛÂÈ˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ˘-
ÎÓfiÙËÙÂ˜ ÔÏ‡ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó
ÛÙÔ Ï¿ÛÌ·.31 ™Â ÂÈ‰ËÌÈÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÊÔ-
ÚÔ‡Û·Ó ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÂ Ï›ÁÂ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÛıÂ-
ÓÂ›˜ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂÈ˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ÛÙÂÊ·ÓÈ·›·˜ ÓfiÛÔ˘ ÌÂ
ÙÈ˜ ÙÈÌ¤˜ ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜, ¿ÏÏÔÙÂ ÓËÛÙÂ›·˜ Î·È ¿Ï-
ÏÔÙÂ ÌÂÙ·ÁÂ˘Ì·ÙÈÎ¤˜.32-34 OÈ ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ·fi
ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ÌÂÏÂÙ‹ıËÎ·Ó Â›-
Ó·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÂ˜: ÛÂ ÌÂÏ¤ÙË Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÛÙÈ˜ H¶A ÌÂ 5926
¿Ó‰ÚÂ˜ Î·È 7520 Á˘Ó·›ÎÂ˜, Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
Û¯ÂÙÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËÎÂ Î·Ì›· Û˘Û¯¤ÙÈ-
ÛË ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Î·Ú‰È·ÁÁÂÈ·Î‹˜ ÓfiÛÔ˘ ÌÂ-
Ù¿ ÙÔÓ Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÎÈÓ‰‡-
ÓÔ˘.35 ™Â ÌÂÏ¤ÙË ÌÂ 5550 ¿Ó‰ÚÂ˜ ÛÙË BÚÂÙ·Ó›· ‰ÂÓ ‚Ú¤ıË-
ÎÂ ÁÚ·ÌÌÈÎ‹ Û¯¤ÛË Î·Ú‰È·ÁÁÂÈ·Î‹˜ ÓfiÛÔ˘ Î·È ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜
Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜.36 ™Â ÂÈ‰ÈÎ‹ ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ ÌÂÏ¤-
ÙË˜ ‚Ú¤ıËÎÂ ·ÛıÂÓ‹˜ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË˜ ÛÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ
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σχήµα 8.13  Σχηµατική παράσταση της παθογένειας της
αθηρωµάτωσης στον Σ∆ τύπου 2. ΣΝ=Στεφανιαία Νόσος,
ΠΑ=Περιφερική Αγγειοπάθεια, ΘΕΕ=Θροµβωτικά Εγκε-
φαλικά Επεισόδια.

Σ∆ τύπου 2 και αθηρωµάτωση

Ανδροειδής παχυσαρ-
κία µειωµένη µυϊκή 
δραστηριότητα

Υπέρταση
Τg
HDL

ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΣΝ
ΠΑ

ΘΕΕ
Σ∆

Ανεπάρκεια β-κυττά-

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ

ΑΘΗΡΩΓΟΝΟΣ ∆ΡΑΣΗ

σχήμα 8.6.1.1 Σχηματική παράσταση της παθογένειας της
αθηρωμάτωσης στον ΣΔ τύπου 2. ΣΝ=Στεφανιαία Νόσος,
Πα=Περιφερική αγγειοπάθεια, ΘΕΕ=Θρομβωτικά Εγκε-
φαλικά Επεισόδια.
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που βρίσκεται στην εσωτερική επιφάνεια της εσωτερι-
κής μεμβράνης των μιτοχονδρίων, σε άμεση γειτνίαση 
με τον κύκλο του Krebs. Η αναπνευστική αλυσίδα 
αποτελείται από τέσσερις πρωτεϊνικούς φορείς ηλε-
κτρονίων, τα συμπλέγματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV, στα οποία το 
NADH και FADH2 παρέχουν το ζεύγος ηλεκτρονίων 
που περιέχουν. Σύμφωνα με την υπόθεση της χη-
μειοωσμωτικής σύζευξης, κατά τη μεταφορά αυτή 
των ηλεκτρονίων μέσω της αναπνευστικής αλυσίδας 
δημιουργείται ενεργειακή διαφορά δυναμικού κατά 
μήκος της μιτοχονδριακής μεμβράνης με αποτέλεσμα 
τη διέγερση της ATP συνθετάσης που οδηγεί σε πα-
ραγωγή ATP.53,54 Για τη διατήρηση σταθερού ρυθμού 
παραγωγής ATP, οι μη συνεζευγμένες πρωτεΐνες (UCPs) 
μετασχηματίζουν την πλεονάζουσα διαφορά δυναμι-
κού της μιτοχονδριακής μεμβράνης σε θερμότητα. Στα 
διαβητικά ενδοθηλιακά κύτταρα, λόγω της μεγάλης 
παραγωγής δοτών ηλεκτρονίων NADH και FADH2, 

παρατηρείται αύξηση της διαφοράς δυναμικού κατά 
μήκος της μιτοχονδριακής μεμβράνης πάνω από ένα 
κριτικό όριο. Στο σημείο αυτό αποκλείεται η μεταφορά 
ηλεκτρονίων μέσω του πρωτεϊνικού συμπλέγματος ΙΙΙ, 
και τα ηλεκτρόνια επιστρέφουν στην ουβικινόνη (συ-
νένζυμο Q).55 Το συνένζυμο Q αποδίδει τα πλεονάζο-
ντα ηλεκτρόνια, ένα κάθε φορά, στο μοριακό οξυγόνο 
το οποίο μετατρέπεται αρχικά σε ανιόν υπεροξειδίου 
(Ο2

-). Η υπεργλυκαιμία κατ’ αυτόν τον τρόπο οδηγεί 
σε αυξημένη παραγωγή ελεύθερων ριζών οξυγόνου 
(Reactive Oxygen Species - ROS) (σχήματα 8.6.1.2 και 
8.6.1.3).56,57

Οι ROS, και ιδιαίτερα το ανιόν του υπεροξειδίου, είναι 
ιδιαίτερα τοξικές προκαλώντας ακόμη και διασπάσεις 
του DNA. Η βλάβη του πυρηνικού DNA που προκαλείται 
από τις ROS έχει ως αποτέλεσμα τη δραστηριοποίηση 
ενός ανακατασκευαστικού ενζύμου του DNA, της πολυ-
ADP-ριβοζο-πολυμεράσης (PARP). Η δραστηριοποίηση 
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σχήμα 8.6.1.2 Προτεινόμενος μηχανισμός πρόκλησης κυτταρικής βλάβης μέσω της υπεργλυκαιμίας (κατά Brownlee)
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σχήμα 8.6.1.3 αναπνευστική αλυσίδα και αυξημένη παραγωγή ROS σε σακχαρώδη διαβήτη.
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της PARP οδηγεί στη ριβοζυλίωση και στη μείωση της 
δραστικότητας της δεϋδρογονάσης της 3-φωσφορικής 
γλυκεραλδεΰδης (GAPDH).58 Η GAPDH είναι ένα ένζυ-
μο απαραίτητο για την ολοκλήρωση της γλυκόλυσης 
και ειδικότερα για την παραγωγή του 1,3-διφωσφορο-
γλυκερικού οξέος. Ως αποτέλεσμα, η γλυκόλυση ανα-
στέλλεται στο επίπεδο του 1,3-διφωσφορογλυκερικού 
οξέος οδηγώντας σε μεγάλη κυτταροπλασματική συσ-
σώρευση γλυκόζης, 6-φωσφορικής φρουκτόζης και 3-
φωσφορικής γλυκεραλδεΰδης, των οποίων ο μεταβο-
λισμός εκτρέπεται σε άλλες μεταβολικές οδούς. Έτσι, η 
γλυκόζη εισέρχεται στην οδό των πολυολών, η 6-φω-
σφορική φρουκτόζη στην οδό της εξοζαμίνης και η 3-
φωσφορική γλυκεραλδεΰδη στην οδό της πρωτεϊνικής 
κινάσης C και στην οδό των AGEs (τελικών προϊόντων 
γλυκοζυλίωσης) (σχήμα 8.6.1.2).59,60

Κύκλος των πολυολών

Στη μεταβολική οδό των πολυολών, η γλυκόζη με τη 
δράση του ενζύμου αναγωγάση της αλδόζης ανάγε-
ται σε σορβιτόλη. Στη συνέχεια, η σορβιτόλη με τη 
δράση ενός άλλου ενζύμου, της αφυδρογονάσης της 
σορβιτόλης, οξειδώνεται προς D-φρουκτόζη (σχήμα 
8.6.1.4).61 Σε συνθήκες ευγλυκαιμίας μόνο το 3% της 
γλυκόζης εισέρχεται στον κύκλο των πολυολών, γιατί η 
εξοκινάση (το πρώτο ένζυμο της γλυκολυτικής οδού) 
έχει πολύ μικρότερη σταθερά διαστάσεως (KΜ) από 
την αναγωγάση της αλδόζης, με αποτέλεσμα η γλυ-
κόζη να μεταβολίζεται μέσω της γλυκολυτικής οδού. 
Σε αυξημένη, όμως, ενδοκυττάρια υπεργλυκαιμία, 
πάνω από το 30% της γλυκόζης μεταβολίζεται μέσω 
του κύκλου των πολυολών.62 Αυτή η δραστηριοποί-
ηση του κύκλου των πολυολών είναι συνέπεια της 

υπεργλυκαιμίας και οδηγεί σε αυξημένη οξειδωτική 
καταπόνηση μέσω κυρίως τριών μηχανισμών: α) Κατά 
τη μετατροπή της γλυκόζης σε σορβιτόλη, η αναγω-
γάση της αλδόζης χρησιμοποιεί ως συνένζυμο την 
αναχθείσα μορφή του φωσφορικού-νικοτιναμιδο-
αδενινο-δινουκλεοτιδίου (NADPH), το οποίο κατανα-
λώνεται. Το ίδιο όμως συνένζυμο χρησιμοποιεί και η 
αναγωγάση της γλουταθειόνης για τη μετατροπή της 
οξειδωθείσας στην αναχθείσα γλουταθειόνη. Κατά συ-
νέπεια, η κατανάλωση του NADPH οδηγεί σε μειωμένη 
παραγωγή αναχθείσας γλουταθειόνης (GSH), γνωστού 
αντιοξειδωτικού μορίου που εξουδετερώνει τις ελεύ-
θερες ρίζες οξυγόνου, με αποτέλεσμα να μειώνεται η 
αντιοξειδωτική ικανότητα και να αυξάνεται η ευπάθεια 
του κυττάρου σε καταστάσεις αυξημένης οξειδωτικής 
καταπόνησης. 63,64 β) Υπερπαραγωγή της αναχθείσας 
μορφής του νικοτιναμιδο-αδενινο-δινουκλεοτιδίου 
(NADH) κατά τη μετατροπή της σορβιτόλης σε φρου-
κτόζη. Η οξείδωση του υπερπαραγόμενου NADH 
μέσω της αναπνευστικής αλυσίδας οδηγεί σε αυξη-
μένη παραγωγή ελεύθερων ριζών οξυγόνου (ROS).64 

γ) Η παραγόμενη φρουκτόζη και οι μεταβολίτες της, 
3-φωσφορική-φρουκτόζη και 3-δεοξυγλυκοζόνη, 
προκαλούν ευκολότερα μη ενζυμική γλυκοζυλίωση 
σε σύγκριση με τη γλυκόζη, με αποτέλεσμα η ενεργο-
ποίηση του μεταβολικού δρόμου των πολυολών να 
ευνοεί την αυξημένη παραγωγή τελικών προϊόντων 
γλυκοζυλίωσης. Τα τελικά προϊόντα γλυκοζυλίωσης 
είναι γνωστό ότι οδηγούν σε οξειδωτική καταπόνηση 
(σχήμα 8.6.1.4).64

Οδός Εξοζαμίνης

Ο μεταβολισμός της 6-φωσφορικής φρουκτόζης, λόγω 
των αυξημένων κυτταροπλασματικών συγκεντρώ-

 3.  ROS 
. 8.6.1.3

 4. . 8.6.1.4
GSSG: ,
GSH: ,
GR: ,
GPX: ,
NOX: NADH ,
ROS: ,
F-3-P: 3- - ,
3-DP: 3- ,
AGE: ,
RAGE: .

NADPNADPH 

GSSG 2GSH

NADHNAD+

F-3-P
3-DP

AGE

NOx
ROS

RAGE

GR

  2 GSH + H2O2 GSSG + H2O
GPX

σχήμα 8.6.1.4 οδός πολυολών. 
GSSG: οξειδωθείσα γλουταθειόνη 
GSH: αναχθείσα γλουταθειόνη
GR: αναγωγάση γλουταθειόνης 
GPX: υπεροξειδάση της γλουταθειόνης 
NOX: NADH οξειδάση

ROS: ελεύθερες ρίζες οξυγόνου 
F-3-P: 3-φωσφορική-φρουκτόζη 
3-DP: 3-δεοξυγλυκοζόνη
AGE: τελικά προϊόντα γλυκοζυλίωσης 
RAGE: υποδοχέας σύνδεσης των τελικών προϊόντων 
γλυκοζυλίωσης 
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σεών της, εκτρέπεται προς την οδό της εξοζαμίνης. 
Με την επίδραση του ενζύμου γλουταμινική αμινο-
τρανσφεράση της 6-φωσφορικής φρουκτόζης (GFAT) 
μετατρέπεται σε 6-φωσφορική γλουκοζαμίνη και στη 
συνέχεια σε UDP-γλουκοζαμίνη. Η UDP-γλουκοζαμίνη 
εισέρχεται στον πυρήνα και φωσφορυλιώνει ρίζες 
θρεονίνης και σερίνης διαφόρων μεταγραφικών παρα-
γόντων, όπως ο Sp1, με αποτέλεσμα την αύξηση της 
μεταγραφής των γονιδίων του αναστολέα του ενεργο-
ποιητή του πλασμινογόνου 1 (PAI-1) και του αυξητικού 
παράγοντα TGF-1 (σχήμα 8.6.1.5).65-68 

Οδός πρωτεϊνικής κινάσης C

Η ενδοκυττάρια αύξηση της 3-φωσφορικής γλυκε-
ραλδεΰδης οδηγεί σε αυξημένη σύνθεση διακυλγλυ-
κερόλης (DAG), ενός συμπαράγοντα ενεργοποίησης 
των κλασικών ισομορφών της πρωτεϊνικής κινάσης C 
(PKC). Η δραστηριοποίηση της PKC επηρεάζει την έκ-
φραση διαφόρων γονιδίων οδηγώντας σε: 

1) Αναστολή έκφρασης του mRNA της ενδοθηλιακής 
συνθετάσης του νιτρικού οξειδίου (ΝΟs) 

2) Αύξηση δραστηριότητας της ενδοκυττάριας ΜΑΡ-

κινάσης, με αποτέλεσμα αυξημένη έκφραση της ενδο-
θηλίνης-1, που είναι ισχυρή αγγειοσυσπαστική ουσία 

3) Αυξημένη έκφραση του παράγοντα VEGF (vascular 
endothelial growth factor), με συνέπεια αυξημένη αγ-
γειακή διαπερατότητα 

4) Αυξημένη έκφραση του αυξητικού παράγοντα 
TGF-β (transforming growth factor-β) που ρυθμίζει την 
παραγωγή εξωκυττάριου συνδετικού ιστού 

5) Αυξημένη έκφραση του αναστολέα της ινωδόλυ-
σης ΡΑΙ-1, του μεταγραφικού παράγοντα NF-kB (που 
ενεργοποιεί αυξητικούς παράγοντες και παράγοντες 
που προάγουν τη φλεγμονή) και των NAD(P)H οξειδα-
σών των κυτταρικών μεμβρανών που ενοχοποιούνται 
για τη δημιουργία ελεύθερων ριζών οξυγόνου (ROS) 
(σχήμα 8.6.1.6).69-74

Γλυκοζυλίωση και AGEs

 Ένας από τους πλέον ενδιαφέροντες μηχανισμούς 
που είναι υπεύθυνος για την επιταχυνόμενη αθηρω-
μάτωση στον ΣΔ είναι η γλυκοζυλίωση των πρωτεϊνών 
και των λιποπρωτεϊνών. Πιο αναλυτικά, η καρβονυλική 
ομάδα της ανοικτής αλυσίδας της γλυκόζης, της φρου-

 5. 8.6.1.5

 6.  C. 8.6.1.6

DAG 

PKC ( - - )

NOs ET-1 VEGF TGF- PAI-1 NF-kB NADH 

– -
 – 
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   6-  6- UDP-
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σχήμα 8.6.1.5 οδός εξοζαμίνης

 5. 8.6.1.5

 6.  C. 8.6.1.6

DAG 

PKC ( - - )

NOs ET-1 VEGF TGF- PAI-1 NF-kB NADH 

– -
 – 

ROS 

   6-  6- UDP-

 Sp1 

 PAI-1,  TGF-1 

σχήμα 8.6.1.6 οδός της πρωτεϊνικής κινάσης C.
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κτόζης, των φωσφορικών εξοζών, των τριοζών και των 
φωσφορικών τριοζών, αντιδρά με τις ελεύθερες αμινι-
κές ομάδες, κυρίως υπολοίπων λυσίνης και αργινίνης, 
πρωτεϊνών του πλάσματος ή του αγγειακού τοιχώμα-
τος και παράγονται (σε διάστημα ωρών) χημικώς ανα-
στρέψιμα γλυκοζυλιωμένα παράγωγα (βάσεις Schiff). 
Οι βάσεις Schiff, μέσα σε ημέρες, δίνουν γένεση σε 
πιο σταθερά προϊόντα (κετοαμίνες) που ονομάζονται 
προϊόντα Amadori, με πιο γνωστό Amadori παράγωγο 
τη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη. Η γλυκοζυλίωση 
των πρωτεϊνών είναι μία αυτόματη αντίδραση, η οποία 
εξαρτάται από τον βαθμό και τη διάρκεια της υπερ-
γλυκαιμίας. Στη συνέχεια, τα προϊόντα Amadori, κυρί-
ως σε πρωτεΐνες μεγάλου χρόνου ημίσειας ζωής (όπως 
το κολλαγόνο των αγγειακών τοιχωμάτων), είτε μετα-
τρέπονται (σε διάστημα εβδομάδων) σε αντιδραστικά 
δικαρβονυλικά προϊόντα, όπως οι γλυκοζόνες, είτε 
κατακερματίζονται μέσω οξείδωσης (γλυκοοξείδωση) 
με τελικό αποτέλεσμα τον σχηματισμό σταθερών, μη 
αναστρέψιμων προϊόντων τελικής γλυκοζυλίωσης 
(AGEs) (σχήματα 8.6.1.7 και 8.6.1.8).75-78

Υπάρχουν όμως και εναλλακτικές οδοί σχηματισμού 
των AGEs. Συγκεκριμένα, η οξείδωση της γλυκόζης (αυ-
τοοξείδωση) και των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων 
(λιποοξείδωση) παρουσία μετάλλων (Mg) και Ο2 οδηγεί 
στον σχηματισμό δικαρβονυλικών ενώσεων. Δικαρβο-
νυλικές ενώσεις σχηματίζονται και μέσω της γλυκόλυ-
σης και κυρίως από τον μεταβολισμό της φρουκτόζης 
που παράγεται από τη μεταβολική οδό των πολυολών. 
Αυτά τα αντιδραστικά δικαρβονυλικά προϊόντα (γλυκο-
ζόνες, γλυοξαλικό, μεθυλογλυοξαλικό) μπορεί να ενω-
θούν με πρωτεΐνες και να σχηματίσουν AGEs (σχήμα 
8.6.1.8).76,78

 Τα παραγόμενα AGEs μπορούν να προκαλέσουν κυτ-
ταρική βλάβη με τρεις μηχανισμούς: 1) Τα πρόδρομα 

μόρια των AGEs συνδέονται με ενδοκυττάριες πρωτε-
ΐνες που συμμετέχουν στη μεταγραφική ρύθμιση δια-
φόρων γονιδίων και διαταράσσουν τη λειτουργία τους. 
2) Τα πρόδρομα μόρια των AGEs περνούν στον εξωκυτ-
τάριο χώρο και τροποποιούν μόρια του εξωκυττάριου 
συνδετικού ιστού προκαλώντας αυξημένη σύνθεση 
κολλαγόνου τύπου IV, φιμπρονεκτίνης, λαμινίνης κ.λπ, 
με αποτέλεσμα τη μηχανική δυσλειτουργία του ενδο-
θηλίου. 3) Τα πρόδρομα μόρια των AGEs περνούν στον 
εξωκυττάριο χώρο και συνδέονται με πρωτεΐνες του 
πλάσματος, όπως οι λευκωματίνες, τροποποιώντας τη 
λειτουργία τους (σχήμα 8.6.1.8).60

Τα AGEs συνδέονται με ειδικούς υποδοχείς (RAGEs) 
των ενδοθηλιακών κυττάρων. Η επακόλουθη ενερ-
γοποίηση των RAGEs μεταβιβάζει πολλαπλά ενδο-
κυττάρια σήματα και μέσω των NAD(P)H oxidase, 
p21ras, mitogen-activated protein kinases (MAPKs), 
extracellular signal–regulated kinase 1/2 and p38, και 
των GTPases Cdc42 και Rac πραγματοποιείται δραστη-
ριοποίηση και ενδοπυρηνική μετατόπιση διαφόρων 
μεταγραφικών παραγόντων, όπως του παράγοντα NF-
kB, με αποτέλεσμα την αυξημένη έκφραση διαφόρων 
γονιδίων-στόχων. Ανάμεσα σε αυτά ανήκουν τα γονί-
δια που κωδικοποιούν την endothelin-1, το vascular 
cell adhesion molecule-1 (VCAM-1), το intercellular 
adhesion molecule-1 (ICAM-1), την E-selectin, τον tissue 
factor, την thrombomodulin, τον vascular endothelial 
growth factor (VEGF), πιθανώς κυτταροκίνες όπως IL-1, 
IL-6 και tumor necrosis factor-α (TNF-a) και τέλος τους 
ίδιους τους RAGEs. Επιπλέον τα AGEs μειώνουν τη βιο-
διαθεσιμότητα και δραστικότητα του μονοξειδίου του 
αζώτου (ΝΟ) (σχήμα 8.6.1.9).79

 Επίσης συνδέονται με τους RAGEs των μακροφά-
γων προκαλώντας αυξημένη παραγωγή κυτταροκινών 
όπως ιντερλευκίνη-1 (IL-1) και TNF-a, αλλά και αυξη-
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σχήμα 8.6.1.7 Κλασική οδός σχηματισμού των τελικών προϊόντων γλυκοζυλίωσης
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σχήμα 8.6.1.8 οδοί σχηματισμού τελικών προϊόντων γλυκοζυλίωσης.
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σχήμα 8.6.1.9 η επίδραση των τελικών προϊόντων γλυκοζυλίωσης (AGEs) στα ενδοθηλιακά κύτταρα.
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 8. 8.6.1.8
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σχήμα 8.6.1.10 η επίδραση των τελικών προϊόντων γλυκοζυλίωσης (AGEs) στα μακροφάγα.

τικών παραγόντων όπως ο platelet derived growth 
factor (PDGF) και ο insulin like growth factor-1 (IGF-
1).80,81 Επιπλέον, έχει φανεί ότι τα AGEs προάγουν την 
έκφραση των γονιδίων που κωδικοποιούν δύο σημα-
ντικούς υποδοχείς της οξειδωθείσας LDL (OxLDL), τους 
macrophage scavenger receptor class A (MSR class A) 
και τους CD36. Η αυξημένη έκφραση αυτών των υπο-
δοχέων στην επιφάνεια των μακροφάγων οδηγεί σε 
αυξημένη πρόσληψη της οξειδωθείσας LDL (OxLDL) 
από τα μακροφάγα, τα οποία μεταμορφώνονται σε 
αφρώδη κύτταρα (σχήμα 8.6.1.10).82,83

 Σημαντική είναι επίσης η γλυκοζυλίωση των λιπο-
πρωτεϊνών και κυρίως της LDL. Τα φωσφολιπίδια κα η 
αποπρωτεΐνη Β της LDL γλυκοζυλιώνονται, με αποτέ-
λεσμα η LDL ευκολότερα να υφίσταται οξειδωτική με-
τατροπή και δυσκολότερα να αναγνωρίζεται από τον 
υποδοχέα των LDL. 

Ινσουλινοαντίσταση στην παθογένεση της αθηρωμά-
τωσης.

Η ύπαρξη ινσουλινοαντίστασης, μειώνοντας τη δράση 
της ινσουλίνης στον λιπώδη ιστό, διεγείρει τη λιπό-
λυση οδηγώντας σε αύξηση των ελεύθερων λιπαρών 

οξέων (ΕΛΟ). Έχει βρεθεί ότι η αύξηση των ΕΛΟ στα 
ενδοθηλιακά κύτταρα των μεγάλων αγγείων οδηγεί 
μέσω της β-οξείδωσης σε αυξημένη παραγωγή δο-
τών ηλεκτρονίων (NADH και FADH2) και στη συνέχεια, 
μέσω της αναπνευστικής αλυσίδας σε αυξημένη 
μιτοχονδριακή παραγωγή ROS, όπως ακριβώς και η 
υπεργλυκαιμία. Κατά συνέπεια, ινσουλινοαντίσταση 
και υπεργλυκαιμία μπορεί να προκαλέσουν αθηρω-
μάτωση μέσω των ίδιων μεταβολικών οδών (σχήμα 
8.6.1.11).60,84 

Η ινσουλίνη ασκεί τις κύριες βιολογικές δράσεις της 
συνδεόμενη με έναν κυτταρικό υποδοχέα. Ο υποδο-
χέας της ινσουλίνης ανήκει σε μία οικογένεια δομικά 
παρόμοιων υποδοχέων που περιλαμβάνει ακόμη τον 
υποδοχέα του ομοιάζοντα με την ινσουλίνη αυξητικού 
παράγοντα–1 (insulin–like growth factor–1 receptor) 
και τον σχετιζόμενο με τον υποδοχέα της ινσουλίνης 
υποδοχέα (insulin receptor–related receptor). Οι δύο 
κύριες μεταβολικές οδοί μέσω των οποίων η ινσουλίνη, 
μετά τη σύνδεση με τον υποδοχέα της, εκδηλώνει τις 
δράσεις της, είναι της PI-3 κινάσης και της MAP κινά-
σης (mitogen-activated protein kinase). Η μεταβολική 
οδός της PI-3 κινάσης οδηγεί στην εκδήλωση των κύ-
ριων μεταβολικών δράσεων της ινσουλίνης (μεταφορά 
γλυκόζης, σύνθεση πρωτεϊνών, λιπιδίων, γλυκογόνου), 
ενώ η οδός της MAP κινάσης προάγει τη μεταγραφι-
κή δραστηριότητα διαφόρων πυρηνικών παραγό-
ντων, αλλά και τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό (σχήμα 
8.6.1.12).85,86 

Πρόσφατα ευρήματα έχουν δείξει ότι σε ΣΔ τύπου 2, 
το αγγειακό τοίχωμα μπορεί να παρουσιάζει εκλεκτική 
ινσουλινοαντίσταση μόνο για τη μεταβολική οδό της 
PI-3 κινάσης και όχι για της MAP κινάσης, η οποία πα-
ραμένει ινσουλινοευαίσθητη. Έτσι αυξάνεται η έκκριση 
διαφόρων αυξητικών και φλεγμονωδών παραγόντων 
και προάγεται ο πολλαπλασιασμός και η μετανάστευ-

 10.  (AGEs) 
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σχήμα 8.6.1.11 ινσουλινοαντίσταση και ενδοθηλιακή 
υπερπαραγωγή ROS. ο μηχανισμός είναι παρόμοιος με 
συνθήκες μερικής έλλειψης ινσουλίνης.
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ση των λείων μυϊκών κυττάρων των αγγείων (σχήμα 
8.6.1.12).87 

 Σε ινσουλινοαντίσταση αλλά και σε έλλειψη ινσουλί-
νης υπάρχει αυξημένη προσφορά ΕΛΟ στο ήπαρ που 
οδηγεί σε αυξημένη παραγωγή VLDL. Επιπλέον υπάρχει 
μειωμένη κάθαρση των VLDL λόγω μειωμένης λειτουρ-
γίας της λιποπρωτεϊνικής λιπάσης, αλλά και αυξημένη 
μεταφορά χοληστερόλης από τις HDL στις VLDL. Τα γε-
γονότα αυτά αλλάζουν τη μορφολογία των LDL και δη-
μιουργούνται οι αθηρωματογόνοι μικρές πυκνές LDL 87 
Τα μικρά-πυκνά LDL μόρια προάγουν την αθηρωματο-
γένεση, συνδέονται πιο εύκολα με τις πρωτεογλυκάνες 
του εσωτερικού τοιχώματος των αγγείων, αυξάνοντας 
τον μεταβολισμό τους, ενώ υφίστανται οξειδωτική τρο-
ποποίηση με συνέπεια την ευκολότερη πρόσληψη από 
τα μακροφάγα και τις λείες μυϊκές ίνες του αγγειακού 
τοιχώματος. 

Θρομβοφιλική διάθεση στον ΣΔ τύπου 2

O ΣΔ προδιαθέτει σε μεταβολές παραγόντων της 
πήξης του αίματος που οδηγούν σε θρομβοφιλική 
διάθεση. Έχουν διαπιστωθεί αυξημένα επίπεδα ινω-
δογόνου,88 ιδίως σε υπεργλυκαιμία,89 του παράγοντα 
von Willenbrand90,91 και PAI-1.92 Tα αυξημένα επίπεδα 
ινωδογόνου σχετίζονται με αύξηση του ιξώδους στο 
αίμα, με αποτέλεσμα επιβράδυνση της κυκλοφορίας, 
που προδιαθέτει επιπλέον σε θρόμβωση.93,94 Eίναι ευ-
νόητο ότι η αύξηση της γλυκόζης στο αίμα, με συνοδό 
γλυκοζουρία και αφυδάτωση, ευνοεί τις θρομβώσεις. 
Kλασικό παράδειγμα είναι το υπερωσμωτικό μη κετο-
νικό υπεργλυκαιμικό κώμα.95

Aυξημένα επίπεδα του PAI-1 έχουν βρεθεί σε άτομα 
που εμφανίζουν οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου96 ιδιαί-
τερα αν τα άτομα σε οξεία φάση εμφράγματος μυο-
καρδίου είναι διαβητικά.97 Oι ασθενείς με αυξημένο 
PAI-1 έχουν μεγαλύτερη τάση για όψιμη επέκταση του 

εμφράγματος ή επαναθρόμβωση.98,99

Στους διαβητικούς που έχουν υπεργλυκαιμία, υπάρ-
χει διαταραχή του μεταβολισμού του αραχιδονικού 
οξέος, που είναι ο κύριος καθοριστικός παράγοντας 
της παθολογικής λειτουργίας των αιμοπεταλίων.100

Oι σουλφονυλουρίες γλικλαζίδη και γλιβενκλαμίδη 
βρέθηκε ότι ελαττώνουν την αιμοπεταλιακή λειτουρ-
γία. Tόσο η γλικλαζίδη όσο και η γλιβενκλαμίδη ελάτ-
τωσαν τη συγκολλητικότητα των αιμοπεταλίων σε νεο-
διαγνωσθέντες διαβητικούς.101 Παρόμοιες επιδράσεις 
έχει και η ινσουλινοθεραπεία.102

Σε εργασία που χορηγήθηκε γλικλαζίδη για τριάντα 
ημέρες, η συγκολλητικότητα των αιμοπεταλίων έγινε 
μικρότερη και η κυκλοφορούσα β-θρομβογλοβουλίνη 
βρέθηκε ότι μειώθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα απ’ ό,τι 
πριν από τη θεραπεία. Θεωρήθηκε ότι η γλικλαζίδη 
ελαττώνει τη θρομβωτική διάθεση που παρατηρείται 
στους διαβητικούς.103 Eντούτοις, δεν βρίσκουν όλοι οι 
ερευνητές τις επιδράσεις των σουλφονυλουριών που 
περιγράφηκαν παραπάνω. Σε διπλή τυφλή μελέτη της 
λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων σε διαβητικούς 
μελετήθηκαν η συγκολλητικότητα των αιμοπεταλίων 
με αδρεναλίνη, ADP και κολλαγόνο, καθώς και η παρα-
γωγή της θρομβοξάνης B2 από αιμοπετάλια εκτεθέντα 
σε κολλαγόνο και δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερες επι-
δράσεις των σουλφονυλουριών (γλιβενκλαμίδη ή γλι-
κλαζίδη) στις παραπάνω παραμέτρους.104 Eίναι πιθανό, 
η μείωση της συγκολλητικότητας των αιμοπεταλίων να 
είναι αποτέλεσμα κυρίως της μεταβολικής ρύθμισης 
του διαβήτη. 

Σε μία εργασία βρέθηκε ύστερα από ινσουλινοθε-
ραπεία ελάττωση του PDGF (Platelets Derived Growth 
Factor)102 και ελάττωση της ελευθέρωσης θρομβοξά-
νης TXB2.105,106

Tα αυξημένα επίπεδα του παράγοντα von 
Willenbrand στους διαβητικούς συνηγορούν υπέρ 
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Σχήμα 12. Επίδραση της ινσουλινοαντίστασης στα ενδοκυττάρια σήματα της ινσουλίνης στο αγγειακό τοίχωμα.



582 • Διαβητολογια

του ότι στον ΣΔ συμβαίνει ενδοθηλιακή βλάβη, που 
είναι ιδιαίτερα εμφανής σε ακραίες μεταβολικές απορ-
ρυθμίσεις, όπως σε κετοξέωση.107 Σε πειραματόζωα 
που γίνονται διαβητικά παρατηρείται αύξηση των 
επιπέδων του παράγοντα von Willenbrand τα οποία 
επανέρχονται στα φυσιολογικά όρια με την ινσουλινο-
θεραπεία.108

Tα μονοκύτταρα από άτομα με ΣΔ τύπου 1 που 
εμφανίζουν αγγειακές επιπλοκές, βρέθηκε ότι προ-
σκολλώνται σε αυξημένο βαθμό με τη φιμπρονεκτίνη. 
H διαταραχή αυτή αποδόθηκε σε αυξημένη έκφραση 
της φιμπρονεκτίνης και των υποδοχέων των μονο-
κυττάρων στους διαβητικούς.109 H ινσουλίνη έχει ευ-
νοϊκή επίδραση στη δυσλειτουργία του ενδοθηλίου, 
που εκφράζεται με μεταβολές της ελευθέρωσης του 
παράγοντα VIII και της προσκόλλησης των ερυθρο-
κυττάρων.110 Oι μεταβολές αυτές είχαν συσχέτιση 
με τη HbA1c. H μειωμένη παραμορφωσιμότητα των 
ερυθρών αιμοσφαιρίων των διαβητικών θεωρείται ότι 
είναι παράγοντας που προδιαθέτει σε ενδοθηλιακή κά-
κωση, σε περιοχές με δυσχέρεια ροής του αίματος.111

Mία άλλη αθηρωματογόνος συσχέτιση στους διαβη-
τικούς, ιδίως σε όσους έχουν μικρολευκωματινουρία, 
είναι η ανεύρεση αυξημένων τιμών Lp(α),112,113 πλην 
όμως η συσχέτιση αυτή δεν επιβεβαιώθηκε από άλλες 
μελέτες.114

Στον ΣΔ τύπου 1 οι επιπλοκές της αθηρωσκλήρωσης 
δεν είναι τόσο προέχουσες, όσο στους διαβητικούς 
τύπου 2, και είναι βέβαιο ότι η ηλικία παίζει κυριαρχικό 
ρόλο στη διαφορά αυτή. Ωστόσο, και οι διαβητικοί τύ-
που 1 εκδηλώνουν τις επιπλοκές της αθηρωμάτωσης, 
ιδίως μετά την ηλικία των 35-40 ετών. Στη μελέτη του 
νοσοκομείου Steno της Kοπεγχάγης υπήρχε συχνότη-
τα στεφανιαίας νόσου 21% σε 40 χρόνια παρακολού-
θησης μετά τη διάγνωση ΣΔ τύπου 1.115 Eπομένως, ο 

διαβήτης τύπου 1 δεν προκαλεί γρήγορα αθηρωμάτω-
ση, αλλά σίγουρα επιταχύνει τη δημιουργία της. Aπό 
τη μελέτη του Dorman και συν.116 προκύπτει αύξηση 
της θνητότητας σε άτομα στα οποία διαγνώστηκε ΣΔ 
στην παιδική ηλικία, ένδεκα φορές μεγαλύτερη απ’ 
ό,τι στον γενικό πληθυσμό. Aπό τις σχετικές μελέτες 
προκύπτει αρκετά σαφής σχέση της διάρκειας του ΣΔ 
και της εμφάνισης στεφανιαίας νόσου. H φυσική προ-
στασία του θήλεος φύλου με την ύπαρξη ΣΔ τύπου 1 
εξαφανίζεται.7 

H περιφερική αγγειοπάθεια των κάτω άκρων, ύστε-
ρα από 25 χρόνια ΣΔ, είναι τρεις φορές συχνότερη 
σε άτομα με νεανικό διαβήτη.7 Άτομα με περιφερική 
αγγειοπάθεια έχουν κατά κανόνα και στεφανιαία νόσο, 
ενώ σε μικρότερο βαθμό συμβαίνει και το αντίθετο. 

Για τον παθογενετικό μηχανισμό της δημιουργίας 
αθηρωσκλήρωσης στον ΣΔ τύπου 1 προτείνεται η 
παθογένεια που παριστάνεται σχηματικά στο σχήμα 
8.6.1.13. 

H παθολογική λειτουργία της N-δεακετυλάσης7 
εξηγεί γιατί δεν παθαίνουν όλοι οι διαβητικοί νεφρο-
πάθεια και προσφέρει το γενετικό υπόστρωμα για 
μειωμένη αντίσταση στις μεταβολικές διαταραχές της 
υπεργλυκαιμίας, τόσο ως προς τη νεφροπάθεια όσο 
και ως προς την αθηρωμάτωση, μέσω παθολογικού 
μεταβολισμού της θειικής ηπαράνης, η οποία με τη 
σειρά της επηρεάζει την ανάπτυξη συνδετικού ιστού, 
αλλά και τη δραστικότητα της LPL. Δανοί ερευνητές 
θεωρούν ότι η εμφάνιση νεφροπάθειας, ακόμη και με 
τη μορφή της μικρολευκωματινουρίας, προδικάζει 
την εμφάνιση στεφανιαίας νόσου.117 Θεωρείται ότι η 
μικρολευκωματινουρία είναι μία μόνο εκδήλωση μιας 
γενικευμένης διαταραχής, που αφορά σε όλο το αγγει-
ακό σύστημα, και η άποψη αυτή τείνει να γίνει γενικώς 
παραδεκτή.118 Eίναι πολύ πιθανό πάντως ότι η εμφά-

Î·È ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙË˜ ÂÏÂ˘ı¤ÚˆÛË˜ ıÚÔÌ‚ÔÍ¿ÓË˜ TXB2.68,69

T· ·˘ÍËÌ¤Ó· Â›Â‰· ÙÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· von Willen-
brand ÛÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓËÁÔÚÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ ÛÙÔÓ ™¢
Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÂÓ‰ÔıËÏÈ·Î‹ ‚Ï¿‚Ë, Ô˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÌÊ·-
Ó‹˜ ÛÂ ·ÎÚ·›Â˜ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÎ¤˜ ·ÔÚÚ˘ıÌ›ÛÂÈ˜, fiˆ˜ ÛÂ ÎÂ-
ÙÔÍ¤ˆÛË.70 ™Â ÂÈÚ·Ì·Ùfi˙ˆ· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ‰È·‚ËÙÈÎ¿ ·-
Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ÙÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· von
Willenbrand Ù· ÔÔ›· Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ¿ fi-
ÚÈ· ÌÂ ÙËÓ ÈÓÛÔ˘ÏÈÓÔıÂÚ·Â›·.71

T· ÌÔÓÔÎ‡ÙÙ·Ú· ·fi ¿ÙÔÌ· ÌÂ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 Ô˘ ÂÌÊ·-
Ó›˙Ô˘Ó ·ÁÁÂÈ·Î¤˜ ÂÈÏÔÎ¤˜, ‚Ú¤ıËÎÂ fiÙÈ ÚÔÛÎÔÏÏÒÓÙ·È
ÛÂ ·˘ÍËÌ¤ÓÔ ‚·ıÌfi ÌÂ ÙË ÊÈÌÚÔÓÂÎÙ›ÓË. H ‰È·Ù·Ú·¯‹
·˘Ù‹ ·Ô‰fiıËÎÂ ÛÂ ·˘ÍËÌ¤ÓË ¤ÎÊÚ·ÛË ÙË˜ ÊÈÌÚÔÓÂÎÙ›-
ÓË˜ Î·È ÙˆÓ ˘Ô‰Ô¯¤ˆÓ ÙˆÓ ÌÔÓÔÎ˘ÙÙ¿ÚˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰È·‚Ë-
ÙÈÎÔ‡˜.72 H ÈÓÛÔ˘Ï›ÓË ¤¯ÂÈ Â˘ÓÔ̊ Î‹ Â›‰Ú·ÛË ÛÙË ‰˘ÛÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÓ‰ÔıËÏ›Ô˘, Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÌÂ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜
ÙË˜ ÂÏÂ˘ı¤ÚˆÛË˜ ÙÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· VIII Î·È ÙË˜ ÚÔÛÎfiÏÏË-
ÛË˜ ÙˆÓ ÂÚ˘ıÚÔÎ˘ÙÙ¿ÚˆÓ.73 OÈ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜ ·˘Ù¤˜ Â›¯·Ó Û˘-
Û¯¤ÙÈÛË ÌÂ ÙË HbA1c. H ÌÂÈˆÌ¤ÓË ·Ú·ÌÔÚÊˆÛÈÌfiÙËÙ·
ÙˆÓ ÂÚ˘ıÚÒÓ ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ˆÓ ÙˆÓ ‰È·‚ËÙÈÎÒÓ ıÂˆÚÂ›Ù·È fi-
ÙÈ Â›Ó·È ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ ÚÔ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÂ ÂÓ‰ÔıËÏÈ·Î‹ Î¿-
ÎˆÛË, ÛÂ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÌÂ ‰˘Û¯¤ÚÂÈ· ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜.74

M›· ¿ÏÏË ·ıËÚˆÌ·ÙÔÁfiÓÔ˜ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÛÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈ-
ÎÔ‡˜, È‰›ˆ˜ ÛÂ fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›·, Â›-
Ó·È Ë ·ÓÂ‡ÚÂÛË ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ÙÈÌÒÓ Lp(·),75,76 ÏËÓ fiÌˆ˜ Ë
Û˘Û¯¤ÙÈÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÂÈ‚Â‚·ÈÒıËÎÂ ·fi ¿ÏÏÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜.77

™ÙÔÓ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 ÔÈ ÂÈÏÔÎ¤˜ ÙË˜ ·ıËÚˆÛÎÏ‹ÚˆÛË˜
‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÚÔ¤¯Ô˘ÛÂ˜, fiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ‰È·‚ËÙÈÎÔ‡˜ Ù‡-
Ô˘ 2 Î·È Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ë ËÏÈÎ›· ·›˙ÂÈ Î˘ÚÈ·Ú¯ÈÎfi
ÚfiÏÔ ÛÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹. øÛÙfiÛÔ, Î·È ÔÈ ‰È·‚ËÙÈÎÔ› Ù‡-
Ô˘ 1 ÂÎ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÈ˜ ÂÈÏÔÎ¤˜ ÙË˜ ·ıËÚˆÌ¿ÙˆÛË˜, È-
‰›ˆ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙˆÓ 35-40 ÂÙÒÓ. ™ÙË ÌÂÏ¤ÙË
ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ Steno ÙË˜ KÔÂÁ¯¿ÁË˜ ˘‹Ú¯Â Û˘¯Ófi-
ÙËÙ· ÛÙÂÊ·ÓÈ·›·˜ ÓfiÛÔ˘ 21% ÛÂ 40 ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡-
ıËÛË˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË ™¢ Ù‡Ô˘ 1.78 EÔÌ¤Óˆ˜, Ô ‰È·-
‚‹ÙË˜ Ù‡Ô˘ 1 ‰ÂÓ ÚÔÎ·ÏÂ› ÁÚ‹ÁÔÚ· ·ıËÚˆÌ¿ÙˆÛË, ·Ï-
Ï¿ Û›ÁÔ˘Ú· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙË˜. Afi ÙË ÌÂÏ¤ÙË
ÙÔ˘ Dorman Î·È Û˘Ó.79 ÚÔÎ‡ÙÂÈ ·‡ÍËÛË ÙË˜ ıÓËÙfiÙËÙ·˜
ÛÂ ¿ÙÔÌ· ÛÙ· ÔÔ›· ‰È·ÁÓÒÛıËÎÂ ™¢ ÛÙËÓ ·È‰ÈÎ‹ ËÏÈ-

Î›·, ¤Ó‰ÂÎ· ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi fi,ÙÈ ÛÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÏË-
ı˘ÛÌfi. Afi ÙÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÚÔÎ‡ÙÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ Û·-
Ê‹˜ Û¯¤ÛË ÙË˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÔ˘ ™¢ Î·È ÙË˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ÛÙÂ-
Ê·ÓÈ·›·˜ ÓfiÛÔ˘. H Ê˘ÛÈÎ‹ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ı‹ÏÂÔ˜ Ê‡ÏÔ˘
ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È Â›ÛË˜ ÌÂ ÙËÓ ‡·ÚÍË ™¢ Ù‡Ô˘ 1.7

H ÂÚÈÊÂÚÈÎ‹ ·ÁÁÂÈÔ¿ıÂÈ· ÙˆÓ Î¿Ùˆ ¿ÎÚˆÓ, ÌÂÙ¿ ·-
fi 25 ¯ÚfiÓÈ· ™¢, Â›Ó·È ÙÚÂÈ˜ ÊÔÚ¤˜ Û˘¯ÓfiÙÂÚË ÛÂ ¿ÙÔÌ·
ÌÂ ÓÂ·ÓÈÎfi ‰È·‚‹ÙË.7 ÕÙÔÌ· ÌÂ ÂÚÈÊÂÚÈÎ‹ ·ÁÁÂÈÔ¿ıÂÈ·
¤¯Ô˘Ó Î·Ù¿ Î·ÓfiÓ· Î·È ÛÙÂÊ·ÓÈ·›· ÓfiÛÔ, ÂÓÒ ÛÂ ÌÈÎÚfi-
ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. 

°È· ÙÔÓ ·ıÔÁÂÓÂÙÈÎfi ÌË¯·ÓÈÛÌfi ÙË˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ·-
ıËÚˆÛÎÏ‹ÚˆÛË˜ ÛÙÔÓ ™¢ Ù‡Ô˘ 1 ÚÔÙÂ›ÓÂÙ·È Ë ·ıÔÁ¤-
ÓÂÈ· Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È Û¯ËÌ·ÙÈÎ¿ ÛÙÔ Û¯‹Ì· 8.14. 

H ·ıÔÏÔÁÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ N-‰Â·ÎÂÙ˘Ï¿ÛË˜7 ÂÍË-
ÁÂ› ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·ı·›ÓÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ‰È·‚ËÙÈÎÔ› ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·
Î·È ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÙÔ ÁÂÓÂÙÈÎfi ˘fiÛÙÚˆÌ· ÁÈ· ÌÂÈˆÌ¤ÓË ·-
ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙÈ˜ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÎ¤˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÙË˜ ˘ÂÚÁÏ˘Î·È-
Ì›·˜, ÙfiÛÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ· fiÛÔ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ
·ıËÚˆÌ¿ÙˆÛË, Ì¤Ûˆ ·ıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ıÂÈ-
˚Î‹˜ Ë·Ú¿ÓË˜, Ë ÔÔ›· ÌÂ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙË˜ ÂËÚÂ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·-
Ó¿Ù˘ÍË Û˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰Ú·ÛÙÈÎfiÙËÙ·
ÙË˜ LPL. ¢·ÓÔ› ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÓÂ-
ÊÚÔ¿ıÂÈ·˜, ·ÎfiÌË Î·È ÌÂ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙË˜ ÌÈÎÚÔÏÂ˘ÎˆÌ·-
ÙÈÓÔ˘Ú›·˜, ÚÔ‰ÈÎ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙÂÊ·ÓÈ·›·˜ Ófi-
ÛÔ˘.80 £ÂˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ Ë ÌÈÎÚÔÏÂ˘ÎˆÌ·ÙÈÓÔ˘Ú›· Â›Ó·È Ì›·
ÌfiÓÔ ÂÎ‰‹ÏˆÛË ÌÈ·˜ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË˜ ‰È·Ù·Ú·¯‹˜, Ô˘ ·ÊÔ-
Ú¿ ÛÂ fiÏÔ ÙÔ ·ÁÁÂÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È Ë ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ ÙÂ›ÓÂÈ
Ó· Á›ÓÂÈ ÁÂÓÈÎÒ˜ ·Ú·‰ÂÎÙ‹.81 E›Ó·È ÔÏ‡ Èı·Ófi ¿ÓÙˆ˜
fiÙÈ Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÓÂÊÚÔ¿ıÂÈ·˜, ÌÂ ÙÈ˜ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÎ¤˜ ‰È·Ù·-
Ú·¯¤˜ Ô˘ ÙË Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó, ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ Î·È ¯ÂÈÚÔÙÂÚÂ‡ÂÈ
ÙËÓ ·ıËÚˆÌ¿ÙˆÛË, Î·ıÒ˜ Ê˘ÛÈÎ¿ Î·È ÙË ÛÙÂÊ·ÓÈ·›· Ófi-
ÛÔ. OÈ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Â›Ó·È Èı·ÓÒ˜ ÔÈ
ÁÏ˘ÎÔ˙˘ÏÈˆÌ¤ÓÂ˜ Î·È ÔÍÂÈ‰ˆÌ¤ÓÂ˜ ÏÈÔÚˆÙÂ˝ÓÂ˜, ÔÈ Ô-
Ô›Â˜ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ·fi Ù· Ì·ÎÚÔÊ¿Á·
Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·ÊÚÒ‰Ë Î‡ÙÙ·Ú·. ÕÏÏÔÈ ·Ú¿ÁÔ-
ÓÙÂ˜ Â›Ó·È Ë ·˘ÍËÌ¤ÓË Lp(·), Ë ˘¤ÚÙ·ÛË ÌÂ ÙË ‚Ï¿‚Ë Ô˘
ÚÔÎ·ÏÂ› ÛÙÔ ÂÓ‰Ôı‹ÏÈÔ, ÔÈ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÙË˜
‹ÍË˜, fiˆ˜ .¯. ÙÔ ·˘ÍËÌ¤ÓÔ ÈÓˆ‰ÔÁfiÓÔ Î·È Ë ·˘ÍËÌ¤ÓË
Û˘ÁÎÔÏÏËÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÈÌÔÂÙ·Ï›ˆÓ. Œ¯ÂÈ ‚ÚÂıÂ› fiÙÈ
ÛÙ· Ì·ÎÚÔÊ¿Á·, Ù· ÔÔ›· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÂ ÏÈÔÚˆÙÂ˝ÓÂ˜,
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σχήµα 8.14  Σχηµατική παράσταση της σχέσης Σ∆ τύπου 1 και στεφανιαίας νόσου. ΣN=Στεφανιαία νόσος, ΠA=Περιφε-
ρική αγγειοπάθεια, ΘEE=Θροµβωτικό αγγειακό επεισόδιο.

Σ∆ τύπου 1 και αθηρωµάτωση

ΣΝ
ΠΑ
ΘΕΕ

ΑΘΗΡΩΣΚΛΗΡΩΣΗ

∆ιαταρ. λειτουργίας αιµοπεταλίων
Παθολογικές λιποπρωτεΐνες
Μείωση ινοδώλυσης
Αύξηση αρτηριακής πίεσης

Αρτηριακή υπέρταση
Λιπίδια αυξηµένα
Λιποπρωτεΐνες παθολογι-

Γενετική προδιάθεση
παθολογικού µεταβολι-
σµού θειϊκής ηπαράνης
(Ν-δεακετυλάση)

Γλυκοζυλίωση
πρωτεϊνών και
λιποπρωτεϊνών

Σ∆
ΤΥΠΟΥ 1

ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ

σχήμα 8.6.1.13 Σχηματική παράσταση της σχέσης ΣΔ τύπου 1 και αθηρωμάτωσης αρτηριών. ΣΝ=Στεφανιαία Νόσος,
Πα=Περιφερική αγγειοπάθεια, ΘΕΕ=Θρομβωτικά Εγκεφαλικά Επεισόδια.

παθολογικές
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νιση νεφροπάθειας, με τις μεταβολικές διαταραχές 
που τη συνοδεύουν, επιταχύνει και χειροτερεύει την 
αθηρωμάτωση, καθώς φυσικά και τη νόσο των στε-
φανιαίων αρτηριών. Oι παράγοντες που συμβάλλουν 
είναι πιθανώς οι γλυκοζυλιωμένες και οξειδωμένες 
λιποπρωτεΐνες, οι οποίες προσλαμβάνονται ιδιαίτερα 
από τα μακροφάγα και δημιουργούνται αφρώδη κύτ-
ταρα, τα οποία είναι αρχή για να ακολουθήσει η λοιπή 
διαδικασία της αθηρωμάτωσης. Άλλοι παράγοντες 
είναι η αυξημένη Lp(α), η υπέρταση με τη βλάβη που 
προκαλεί στο ενδοθήλιο, οι μεταβολές παραγόντων 
της πήξης, όπως π.χ. το αυξημένο ινωδογόνο και η 
αυξημένη συγκολλητικότητα των αιμοπεταλίων. Έχει 
βρεθεί ότι στα μακροφάγα, τα οποία εκτίθενται σε 
λιποπρωτεΐνες, που παραλήφθηκαν από διαβητικούς 
ασθενείς, παρατηρείται αυξημένη συσσώρευση χολη-
στερόλης.119 Eπιπλέον, η γλυκοζυλίωση της LDL έχει 
άμεση σχέση με τη σύνθεση εστέρων χοληστερόλης 
στα μακροφάγα.120 Φαίνεται ότι η γλυκοζυλιωμένη LDL 
παραλαμβάνεται από τα μακροφάγα μέσω ενός ιδιαί-
τερου υποδοχέα, με χαμηλή συγγένεια και αυξημένη 
χωρητικότητα.121

Τελικά η αυξημένη τάση των διαβητικών ατόμων να 
εμφανίζουν συχνότερα αθηρωμάτωση και θρόμβωση 
συμβάλλει σε αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα. Η 
άριστη ρύθμιση της γλυκαιμίας, η αύξηση της μυϊκής 
δραστηριότητας και η κατάλληλη διατροφή συμβάλ-
λουν στη μείωση της τάσης για αθηρωμάτωση και 
βελτίωση της πρόγνωσης.
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